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، والصالة والسالم على مـن أرسـله   الحمد هللا الذي بنعمته تتم الصالحاتمقدمة: 

وعلى آله أساليب غنية ومقاصد سامية عالية؛ بو ؛ألفاظ عربيةفي  اهللا باآليات البينات
  :وبعدحده وصحبه الذين اهتدوا بهديه ووقفوا عند 

التي تعتبر مفتاح تفسيره ومدخل و بلغة العرب العزيزخاطبنا في كتابه  فإن اهللا قد
، وقد اعتنى علماء الشريعة أيما اعتناء بالداللة اللغوية لما لها من أثر في معناهتحديد 
 ، ولكن هذه الداللة ال تتعدى المعنـى المتبـادر  مقصودهتحديد و النص القرآنيتفسير 

وهو ما يسمى بالداللة الظاهرة عند علماء األصول، وهو ، األولي ومعناهمن األلفاظ 
المعنى الذي تحدث عنه اإلمام الشاطبي وحدد درجته في بيان المقصـود الشـرعي   

لذلك أردت معالجة  ؛تجاوزه وشروطبضبط هذا المعنى ووضع قواعد الوقوف عنده 
نـد اإلمـام   "داللـة الظـاهر ع   هذه الجزئية وأثرها في تفسير القرآن الكريم بعنوان:

الشاطبي من بـين علمـاء   اإلمام تميز ل ":الشاطبي وأثرها في تفسير القرآن الكـريم 
، مما كان لهذا التنظيـر  ها بالداللة المقاصديةربطواألصول في التنظير لهذه الجزئية 

أثره الواضح في استنباط األحكام وتفسير القرآن الكريم وتأويل ظاهره بمـا يحقـق   
لفظه، وهو المعنى الوسطي الذي يحفظ اللفـظ بـدون تفـريط    مقاصده ويحافظ على 

فما حقيقة الظاهر وما مدى اعتبـاره فـي فهـم    ؛ ويحقق المقصود من دون إفراط
واهللا هذا ما أردت معالجته في هذه المداخلـة   القرآن وتفسيره عند اإلمام الشاطبي؟

  الموفق.

9
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وز أبجـديات  اسأتجفي التعريف بالشاطبي : الشاطبياإلمام التعريف بفي مدخل: 
مما له دور فـي بيـان    وأركز على أهم إضافات الشاطبي العلمية الترجمة المعروفة

  تي:منهجه في التأصيل والتفريع كاآل
هو أبو إسحاق إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي المعروف فالشاطبي 

عصره، والشاطبي نسبة إلى شـاطبة   الكية األندلس فيممن كبار علماء  )1(بالشاطبي
موطن آبائه، وقد لجأت أسرته إلى غرناطة بعد سقوط شاطبة بيد النصارى، ولد سنة 

، وكانت غرناطة آنذاك موطن علم وثقافة تقـاوم داء  )2(ه790هـ وتوفي سنة  730
االنحطاط الذي بدأ يدب في األندلس، فقد كانت األندلس وغرناطة في عهده في حالة 

ب سياسي وفتور علمي بحيث لم يتعد االهتمام بالعلم مرحلـة التقليـد بعـد    اضطرا
الرابع والخامس الهجري، لذلك ظهر علمـاء مـن    يناالزدهار الذي عرفه في القرن

عن اإلسالم وتجديده، ونبذ التقليد ومنهم أبو إسحاق الشـاطبي قـال أبـو     ذودأجل ال
هذا العهد المضـطرب محـاوالت    "ولقد كان لمفكري األندلس وعلمائه في األجفان:

ولـذلك يالحـظ أن هـذه    فقد بدأ سلطان المسلمين يزول  )3(لإلصالح ورأب الصدع"
الحالة العلمية والثقافية المتقدمة مقتصرة على بيان وحفظ ما هو موجود مـن العلـوم   
بدليل أن المؤلفات الجديدة لم تكن سوى شروح واختصارات لما سبقها، ومما يؤكـد  

اع عدم وجود أي مذهب في غرناطـة سـوى المـذهب المـالكي قـال      هذه األوض
الشاطبي: "إذ كتب الحنفية كالمعدومة في بالد المغـرب، وكـذلك كتـب الشـافعية     

  .)4(وغيرهم من أهل المذاهب"
هذا الوضع هو الذي أدى إلى ما نبه إليه الشاطبي من انتشار البـدع واالنغـالق   

ت له األدلة الشرعية، ومن إصدار الفتـاوى  بحيث ال يقبل الرأي المخالف ولو نهض
بناء على تقليد أعمى، وتطبيق ألقوال الفقهاء من غير الغوص إلى أصولها، ولـذلك  
يصور الشاطبي ما آلت إليه األمور من خالل قولـه: "رأى المقلـدة لمـذهب إمـام     
 يزعمون أن إمامهم هو الشريعة بحيث يأنفون أن تنسب إلى أحد من العلماء فضـيلة 

دون إمامهم حتى إذا جاءهم من بلغ درجة االجتهاد وتكلم في المسائل ولم يرتبط إلى 
10
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إمامهم رموه بالنكير وفوقوا إليه سهام النقد وعدوه مـن الخـارجين علـى الجـادة     
وقال في الموافقات: "صار كثير  )5(والمفارقين للجماعة من غير استدالل منهم بدليل"

أو صديقه بما ال يفتي به غيـره مـن األقـوال إتباعـا     من مقلدة الفقهاء يفتي قريبه 
. وقد كانت بين الشـاطبي  )6(لغرضه وشهوته أو لغرض ذلك القريب وذلك الصديق"

وبين هؤالء الفقهاء مصادمات عنيفة، فكان إذا أفتى بالجواز في مسـألة أفتـوا هـم    
  )7(بالمنع، وإذا أفتى بالمنع أفتوا هم بالجواز.

لذي نشأ فيه الشاطبي وقد كان له أثر كبير على فكره فحـاول  إذن هذا هو المناخ ا
النهوض بالوضع فكان كتابه االعتصام بياناً لهذه األفكار وأمثالها ورداً عليها، وكـان  
الموافقات كتاب في ضبط أصول التفكير واالستنباط؛ فقد ضـمنه أصـوال لضـبط    

ر التكليف" ثم عدل عن هـذا  منهجية التفكير واالستنباط وسماه "عنوان التعريف بأسرا
حاول من خالله وضع منهج لتقرير األصول واسـتنباط   )8(االسم إلى اسم "الموافقات"

الفروع لذلك فهو كتاب في األصول وفي تصويبها ليأتي بأصول جديدة قادرة علـى  
  تجديد الدين وتطويره.  

ولذلك كان الشاطبي أحد العلماء المبرزين في عصره تميـز بـرفض التعصـب    
وهذا ما جلـب لـه   من أجل المشي بالدين قدما، والجمود والتقليد، والدعوة لالجتهاد 

عداء الجامدين وأثار عليه الحفظة المقلدين ترجم له أحمد بابا التنبكتي فقال: "اإلمـام  
ـ ، )9(يل المجتهد"العالمة المحقق القدوة الحافظ الجل  اوالقارئ للموافقات يجد كتابه دفاع

عن صالحية الشريعة لكل زمان ومكان يحارب فيه التطرف بكل أنواعه، ويدعو إلى 
التوسط واالعتدال وترك البدع بالتقليد المحض أو بترك الدليل كليا، ولـذلك تعتبـر   

  ظريـة المقاصـد  قضية الظاهر والباطن إحدى القضايا التي شغلته صاغ من أجلها ن
فهو الكتاب فعال الذي حاول فيه صاحبه النظر في النص الديني والتنظيـر ألصـول   
فهمه واالجتهاد فيه، وقد برع أيما براعة في التنبيه على قضية فهم النصـوص فـي   

  إطار كليها وهو منهج فريد له أثره في فهم النص الشرعي وكيفية تطبيقه.  

11
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نظرية منهجية في الفهم لها أثرهـا فـي فهـم    وبهذا نقول إن الشاطبي قد صاغ 
الظاهر واستثمار الباطن، وبذلك يعتبر رائد الفهم والتجديد الفقهي في كل زمان فبهذه 
المنهجية استطاع أن يخرج بالفكر االجتهادي وبالتشريع الفقهي من الجمود والتقليـد  

لموافقات دعوة لالجتهـاد  إلى االجتهاد والتجديد والفعالية الواقعية، وبذلك يكون كتابه ا
وإن كان قد أفرد له بابه الخاص؛ ففيه قاوم التقليد بشدة وعـض علـى النصـوص    
معتصما بها، في حين سادت فكرة كل تجديد بدعة فقاومها مبتكرا فكـرة المقاصـد   
الشرعية وأثرها في الفهم وتحديد التجديد من التبديع، وهكذا رسم نظرية جديدة فـي  

كما تعنى بالمعنى منظرا لوسطية عمادها النص والمعنى، الظـاهر   الفهم تعنى باللفظ
والباطن وهكذا فقد جدد أصول الفهم كلها وليس أصول الفقه كما يفهم البعض يقـول  

"بقي علم األصول فاقدا قسما عظيما هو شطر هذا العلم الباحث عـن   عبد اهللا دراز:
الشاطبي في القرن الثامن الهجري أحد ركنيه حتى هيأ اهللا سبحانه وتعالى أبا اسحاق 

لتدارك هذا النقص، وأنشأ هذه العمارة الكبرى في هذا الفراغ المترامي األطراف في 
وقال محمد الفاضل بن عاشـور: "لقـد بنـى اإلمـام     . )10(نواحي هذا العلم الجليل"

نه على الشَّاطبي حقا بهذا التأليف هرما شامخًا للثقافة اإلسالمية، استطاع أن يشرف م
مسالك وطرق لتحقيق خلود الدين وعصمته، قل من اهتـدى إليهـا قبلـه، فأصـبح     

  .)11("الخائضون في معاني الشريعة وأسرارها عالةً عليه
ويبدو من السابق أن سبب تدوين الموافقات هو نقد التطرف الذي كان سائدا فـي  

بالباطن والتعصـب  األخذ بالظاهر والتعصب له، واألخذ  عصره وارتسم في منهجي
له فدعا إلى ضرورة فهم الظاهر حتى ال يتخذ ذريعة لترك الدين كلية ألنـه مـنهج   
قاصر عن إدراك حكم التشريع وفلسفته، ودافع عن كيفية الفهم واعتبار الباطن مـن  
دون غلو، ونقد أنصاره ونبه إليهم، فابتكر منهجا في الفهـم يقـوم علـى التوسـط     

"إن الشاطبي لما  فسره الشيخ محمد الفاضل بن عاشور بقوله:واالعتدال وهذا المنهج 
شاهد المجتمع اإلسالمي من انحالل نهضت في نفسه همة اإلصالح، لكنه بقي حائرا 

مذهب يفصل  نفي اختيار المنهج الذي يتوخاه في إصالحه، وكانت حركة بين مذهبي
12



�×Ö]è†ÓÖ]<áa†ÏÖ]æ<íflée†ÃÖ]<íÇÜ <

 

  
 

 

  

دها منطلقـة إلـى   الفكر عن العمل ويصلح الظاهر والباطن، فكانت الشريعة بمقاص
اإلصالح، إصالح ميوالت النفس وجنوحها إلى ما ال يحل، وإرسالها بمقدار االعتدال 
فيما يحل، فالدين الحق دين الفطرة هو التزام بمنهج الوسطية التي ال تقـوم مصـلحة   
الناس إال عليها، والخروج عنها إلى أحد الطرفين من الشدة واللين يعد خروجا عـن  

 . وهذه أهم أسس فهم الظاهر عند الشاطبي.)12(قصد الشارع"
تفسـير  : المطلب األول: حقيقة الظاهر في الشريعة اإلسالمية وحجيته في الفهم

ظاهر القرآن الكريم من القضايا المهمة التي لها أثرها في فهم النص الشرعي لتعلقها 
نهـا مـن   بالتأويل ودرجته، ففي هذا السياق برزت اتجاهات في التفسير واالجتهاد م

وقف عند الظاهر رافضا تجاوزه، ومنها من تركته لمعان أخر ولكن تأصـيل هـذه   
القضية بقي غامضا فزادت أهميتها في هذا العصر لما لهـا مـن أثـر فـي الفهـم      

   فما حقيقته وحجيته في الفهم؟والتفسير. 
    .أوال: تعريف الظاهر

فالن غلبهن وأظهـر  وظهر على  الظاهر لغة من ظهر الشيء إذا تبين، لغة:  -1
 )13(الشيء إذا بينه، والظهر ضد البطن والظاهر ضد الباطن والظهارة ضد البطانـة 

 إذن الظاهر لغة هو البين الواضح.
الظاهر في االصطالح األصولي هو الواضح في داللتـه؛ ينـدرج    اصطالحا: -2

ضمن اللفظ الواضح الداللة في تقسيمات األلفاظ على حسب درجة داللتـه، ومعنـاه   
واضح في الداللة على مقصد الشارع وحكمته بحيث يعتبر كل معنى آخر مخالف له 

  .)14(بغير دليل مرفوض لهدمه مقصد الشارع
فيه علماء األصول وتفوقوا فيه، فبرز إبداعهم في تقسـيم  وهذا المبحث مما برع 

اللفظ الواضح إلى ظاهر ونص عند الجمهور، وظاهر ونص ومفسر ومحكـم عنـد   
الحنفية، وهما المنهجان المشهوران في تقسيم اللفظ الواضـح، ومثلـه اللفـظ غيـر     

    الواضح وسأعرض لمنهج الجمهور باختصار.

13
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يقسم األصوليون من المتكلمين اللفـظ   كلمين):منهج الجمهور (أو منهج المت - أ
من حيث الوضوح وعدمه إلى قسمين اثنين: المحكـم والمتشـابه، فـالمحكم جـنس     
لنوعين: النص والظاهر، والمتشابه جنس لنوعين: المجمل والمـؤول؛ فمـن حيـث    

ويعتبر الظاهر أدنى مرتبـة  ) 15(الوضوح يقسم إلى قسمين أساسيين: النص والظاهر
من حيث قوة الوضوح قال الغزالي: "اعلم أن اللفظ إما أن يتعـين معنـاه    من النص

بحيث ال يحتمل غيره فيسمى مبينا ونصا، وإما أن يتردد بين معنيين فصـاعدا مـن   
غير ترجيح فيسمى مجمال، وإما أن يظهر في أحدهما وال يظهر في الثاني فيسـمى  

  .)16(ظاهرا"
وعرفـه   )17(ل "لفظه يغني عن تفسيره"وعليه فالظاهر هو اللفظ الواضح حتى قي

الباقالني بأنه: "لفظة معقولة المعنى لها حقيقة ومجاز، فإذا أجريت على حقيقتها كانت 
إذن فهو اللفظ الموضوع للداللة  )18(ظاهرا وإن عدلت إلى جهة المجاز كانت مؤولة".

لظـاهر  على معناه داللة ظنية راجحة ويحتمل غيره احتماال مرجوحا، ومن أمثلـة ا 
الواردة في كالم اهللا ورسوله مطلق صيغة األمر ألنها ظاهرة في الوجوب مؤولة في 

��m�A�B�Cكما في قوله تعالى:مطلق صيغة النهي  الندب واإلباحة، وكذلك

D�E�F�G�H�I��KJ�l  :وقوله سبحانه�m�º�»�½¼�l 
البيع ظاهره الوجـوب  ]، فاألمر بالكتابة عند المداينة واألمر باإلشهاد عند 281البقرة[

وإذا انعدم االحتمال يكون اللفـظ نصـا فهـو اللفـظ      ،)19(ولكنه عند الجمهور للندب
 )20(ألنه أكثر وضوحا من الظاهر وبالتـالي ال يحتمـل التأويـل     الصريح في معناه

وعليه فالنص هو ما انعدم فيه االحتمال كلية ويدل على مقصوده داللة قطعية كأسماء 
  ؛ذا يفترق النص عن الظاهر بقوة الداللة، وهك)21(األعداد
يبدو اختالف طفيف بين منهج الشاطبي ومـنهج الجمهـور    منهج الشاطبي: - ب

وكذلك الحنفية في تقسيم األلفاظ بحيث قسم اللفظ كذلك قسمين: محكم ومتشابه، ولكن 
يشمل المحكم عنده كل ما هو واضح الداللة بحيث أدخل فيه الشاطبي النص والمبين 

14
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بعد اإلجمال، والمؤول من الظاهر والمخصص من العام والمقيد من المطلق، ويشمل 
المتشابه غير الواضح في داللته بحيث أدخل تحته الظاهر والعام والمطلق والمجمـل  
فهو كل لفظ محتمل؛ وعليه جعل الشاطبي الظاهر تحت مسمى المتشابه فـي حـين   

  جعله الجمهور تحت مسمى المحكم لوضوحه.
وعليه فالظاهر هو أحد أقسام اللفظ الواضح الداللة ومعناه كل لفظ محتمل معنيين 

كاألمر والنهي وغير ذلك من أنواع الخطـاب الموضـوعة    وهو في أحدهما أظهر،
لمعاني خاصة وتحتمل غيرها داللته ظنية، وحكمه لزوم العمل بموجبه حتى يأتي ما 

ألنه يحتاج إلى بيان بالقرائن وداللة السياق العام والخاص  )22(يدل على أن غير مراد
  داللته على األحكام في الشريعة عموما: وعليه أعالج نقطة مهمة وهي ،كما سيأتي

تعتبر هذه القضية من أهم إشكاالت الفهـم وأهـم   : ثانيا: حجية الظاهر في الفهم
رع فيها وسأبدأ بحجيتـه  قضايا العصر عالجها الشاطبي في ضوء التيارات السائدة وب

  عموما:
إذا كان الظاهر هو اللفظ الواضح في داللته : حجية الظاهر في الفهم عموما - 1

فالمعتبر فيه ما استفيد معناه من مجرد الصيغة دون اشتراط سوق الكالم مـن أجلـه   
قال عنه الحنفية "بأنه ما يعرف المراد منه بنفس السماع من غير تأمل وهـو الـذي   

إلى العقول واألفهام لظهوره موضوعا فيما هو المراد ولكنـه يقبـل التأويـل    يسبق 
��m�W�X�Y�Zومثاله قولـه تعـالى:  ) 23(في عهد الرسالة" والتخصيص والنسخ

\[�l البقرة]فإنه ظاهر في إحالل البيع وتحريم الربا فُهم ذلك مـن مجـرد    ]275
سماع الصيغة مع أن السياق ال يقتضيه أصالة؛ ألن اآلية سيقت لبيان نفـي المماثلـة   

  .]274[البقرة m�R���S����T�VU�lبين البيع والربا ردا على الذين قالوا 
إذن: فالظاهر هو اللفظ الذي يتبادر معناه اللغـوي بمجـرد قـراءة الصـيغة أو     
سماعها دون اعتماد على دليل خارجي في فهمه، فكل عارف باللغة بوسعه أن يفهـم  
معناه، ولكن يعتبر هذا المعنى غير مقصود أصالة من سياق النص؛ فعلى الرغم مـن  
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فاد منه غير مقصود أصـالة مـن   وضوح داللته من ذات الصيغة فإن المعنى المست
سياق الخطاب، ويعرف المعنى المقصود أصالة من سياق الخطاب بسبب نزول اآلية 

؛ أي من الظروف التاريخية المحتفَّة بالنص فضـال  )24(الكريمة أو سبب ورود السنة
عن سياق النص ذاته أي النظر في السياق اللغوي والمقامي يقول الغزالي: "إن اللفظ 

ال يحتمل إالّ معنى واحدا كفى في معرفته العلم باللسان، وإن تطـرق إليـه    إن كان
االحتمال فال يعرف المراد منه إالّ بانضمام قرينة إلى اللفـظ، والقرينـة إمـا لفـظ     
مكشوف وإما إحالة على دليل العقل، وإما قرائن أحـوال مـن إشـارات ورمـوز     

مين يختص بدركها المشـاهد  وحركات وسوابق ولواحق ال تدخل تحت الحصر والتخ
وهذا يعني أن الكالم الواحد بعينه يجوز أن يكون ظاهرا في معنى ونص في ) 25(لها"

  معنى آخر وذلك حسب قصد المتكلم من الخطاب والقصد يحدده سياق النص.
ومن هنا كان معيار قصد المتكلم من الخطاب وسياقه من مقومات الداللـة عنـد   

تبار النية والمقاصد في األلفاظ، وأن العبرة بالقصد ولـيس  األصوليين إذ ال بد من اع
"ولم يقل أحد من العقالء إن اللفظ يدل على المعنى بنفسه مـن   باللفظ يقول ابن تيمية:

كما إن السياق له دوره الواضح في تحديد القصد ودرجته، فاللفظ  )26(غير قصد أحد"
العام مثال ظاهر في العموم ولكنه يحتمل التخصيص، والمطلق ظاهر في اإلطـالق  
ولكنه يحتمل التقييد، والخاص ظاهر في الخصوص لكنه يحتمل المجاز، ولذلك جـاء  

ابن القيم: "العبرة باإلرادة  اإلمام الشاطبي بفكرة المقصود أصالة والمقصود تبعا يقول
ال باللفظ...فاللفظ الخاص قد ينتقل إلى معنى العموم باإلرادة، والعام قد ينتقـل إلـى   

    )27(الخصوص باإلرادة".
وطبيعي أن يشدد العلماء على ضرورة اعتماد الظاهر في االستنباط وعدم تخطيه 

ل علـى صـرفه (تأويلـه)    ألنه يمثل المقصود األول من الخطاب؛ إال أنه إذا قام دلي
ويكون التمسك بـالمعنى اللغـوي الظـاهر     فيجب أن يصرف ألنه مما يقتضيه اللفظ

وهذا يمثل عين االعتدال والتوسط في فهم الـنص   )28( إهمال لقصد المشرع من اللفظ

16
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القرآني فال تعصب للظاهر مطلقا وال تعصب للباطن مطلقا فاألمر مضبوط بوجـود  
  أصل الشاطبي لكيفية فهم الظاهر كاآلتي:   أدلة وقرائن دالة وقد

يبدو من السابق أن معنى األخذ بالظاهر هـو  : حجيته الظاهر عند الشاطبي - 2
االلتزام بالوضع اللغوي في تفسير اللفظ الشرعي ودليل ذلك أن الخطـاب الشـرعي   

فسر نزل بلغة العرب فال يفسر إال في ضوء عربيته فبالعربية خاطبنا اهللا تعالى فال ي
وألن ) 29(لفظه إال بما خاطبنا به وذلك بالرجوع إلى مفاهيم ألفاظها وداللـة تراكيبهـا  

عندما  - قال ابن حزم الظاهري- كما  )30(اللغة إنما رتّبها اهللا عز وجّل ليقع بها البيان
نصر القول بالظاهر، والشاطبي يذكر أن "كل ما كان من المعاني العربيـة التـي ال   

، "وإذا حصل فهم ذلـك كلـه   )31(ن إال عليها فهو داخل تحت الظاهر"ينبني فهم القرآ
يقول الشاطبي: "فالمسـائل  ) 32(على ترتيبه في اللسان العربي فقد حصل ظاهر القرآن

البيانية والمنازع البالغية ال معدل بها عن ظاهر القرآن، فإذا فهم الفرق بين ضـيق  
         ] وبين ضائق فـي قولـه:   125األنعام[ �m�N�O�P�Q�lفي قوله تعالى:

m�¼�½���¾��l ]والفرق "يا بني آدم"أو  "يا أيها الناس"] وبين النداء 120هود ،
 m�ª���¬«�l ] والنصـب مـن قولـه:    29هود[ m�®�°¯�l بين الرفع في قوله

، وهو ما اعتنـى  )33(] فإذا حصل فهم ذلك كله فقد حصل فهم ظاهر القرآن"69هود["
به علماء األصول أيما اعتناء وكذلك الشاطبي؛ فالعلم بكتاب اهللا يتوقف علـى العلـم   
باللغة العربية لفظا ومعنى، فألفاظ الشارع كما تحتمل الوجوب تحتمل اإلباحة والندب 
والعموم والخصوص وغيرها، وال يفهم أحد مقاصد هذه األلفـاظ دون فهمـه للغـة    

ول العالمة ابن عاشور مبينا دور اللغة العربية في الفهم "إن أدلـة  العرب ولسانهم يق
القرآن الواضحة الداللة ال يراد منها إال ظاهرها بحسب االستعمال العربي، بحيث ال 
يشك في المراد منها إال من شاء أن يدخل على نفسه شكا ال يعتد بـه أال تـرى أن   

] أن اهللا 183[البقـرة  m�S�T�U�V������W�X�lنجزم بـأن معنـى:   
أوجبه، ولو قال أحد إن ظاهر هذا اللفظ أن الصيام مكتوب في الورق لجاء خطأ من 
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وبهذا يتبين وجوب اعتماد الظاهر واألخـذ بـه فـي اسـتنباط األحكـام       .)34(القول"
الشرعية، وقد دافع الشاطبي عن عربية القرآن وعن اآللية اللغوية في فهمه وكونـه  

  ألن: هو الظاهر ويجب اعتباره
به تعرف مقاصد الشريعة بناء على أن "لسان العرب هـو المتـرجم عـن       -  أ

 )35(؛مقاصده"، وألن النص يعدم أو ينذر فيه لم يبق إال الركون إلى الظاهر
أن تجويز االعتراض عليه من جهة احتماليته يؤدي إلى توهين االستمسـاك    - ب

لمحتمالت لم يبق فـي  باألدلة الشرعية إذ يقول الشاطبي: "لو جاز االعتراض على ا
الشريعة دليل يعتمد لورود االحتماالت وإن ضعفت فيؤدي إلى القول بضعف جميـع  
أدلة الشرع وليس كذلك باتفاق...فال يصـح االعتـراض علـى الظـواهر بوجـوه      
االحتماالت المرجوحة إال أن يدل دليل على الخروج عنها فيكون ذلك داخال في باب 

 ؛)36(البيان" التعارض والترجيح أو في باب
لو اعتبرنا مجرد االحتمال لم يكن من فائدة إلنزال الكتب وإرسال الرسل إذ   - ت

يلزم أن ال تقوم الحجة على الخلق باألوامر والنواهي واإلخبارات إذ ليست في األكثر 
نصوصا ال تحتمل غير ما قصد بها، لكن ذلك باطل باإلجماع والمعقول فما يلزم عنه 

 ؛)37(كذلك
العمل بالظواهر بشائبة االحتمال يفتح باب السفسطة وجحد العلـوم  أن ترك   - ث

تبـاع الهـوى والكفـر، وهـو     اباع ما تشابه من الكتاب وهذا يوقع في الشـك و اتو
 )38(؛مردود
عدم االعتداد به يفتح الباب لالعتراض على األدلة كما فعل أهل المذاهب فـال    -  ج

د حيث تركوا األدلة وذهبوا إلـى  يبقى دليل من كتاب أو سنة يستند إليه، وهذا مردو
فدخلوا في أشد مما فروا منه، ونشأت مباحث ال عهد للعرب بهـا   االستدالالت العقلية

وهم المخاطبون أوال بالشريعة فخالطوا الفالسفة في أنظارهم وباحثوهم في مطـالبهم  
عراض عن مجاري العادات في العبارات ومعانيها الجاريـة فـي   االوأصل ذلك كله 

   )39(جود.الو
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وفي سياق ذلك وضع الشاطبي كذلك شروطا العتباره، فال يعني ذلـك التمسـك   
بالظاهر في جميع األحوال، بل يجوز تركه إذا دل دليل على الترك، فال يعمـل بـه   
على اإلطالق حتى يقال إن مقصود الشارع في الظاهر كما هو قول الظاهرية ومـا  

ة العربية ذاتها التي تأبى تقاليـدها التعبيريـة   ذلك إال ألسباب عديدة أهمها طبيعة اللغ
وعاداتها االستعمالية أن يقبل ظاهرها االقتصـار علـى الظـاهر لقبولهـا المجـاز      

فإذا ما أخذت حرفيا فقد تؤدي إلى خالف المقصـود مـن    )40(واالستعارة والكناية...
 التعبير بها ذاتها.

تمسـك بمسـتوى مـن    وهكذا فالتمسك بظاهر النص الشرعي عند الشاطبي هو 
الداللة وهي الداللة السطحية والتي ال تكفي إلدراك الداللة الشرعية إال إذا دل دليـل  

 )41(على ذلك، فالتمسك بالداللة الظاهرة إهدار لدالئل النص وخصائصـه األسـلوبية  
وقد بين امتعاضه من االلتزام بالظاهر ونقد الظاهرية بقوله: "نقل عياض عن بعـض  

هب داود بدعة ظهرت بعد المائتين، وهذا وإن كان تغاليا فـي األخـذ   العلماء أن مذ
والعمل بالظاهر، فالعمل بالظواهر أيضا على تتبع وتغال بعيد عن مقصود الشـارع  

  .)42(كما أن إهمالها إسرافُ أيضاً..."
وعليه فالشاطبي كما يدافع على اعتبار الظاهر فهو أيضا يمقت الوقوف عنده كليا 

وقد وضع لفهمـه  ار لمقصود الخطاب الشرعي وداللته الباطنة والخفية ذاته، ألنه إهد
األخذ بمقتضيات األحوال؛ ومعرفة معهود العرب وعـاداتهم   قاعدتين أو أصلين هما
  في التخاطب كاآلتي:  

أبدع الشاطبي أيما إبداع في هذه النقطـة  : ثالثا: قواعد فهم الظاهر عند الشاطبي
  إزالة أوهام عرضت للعلماء وهي: الدقيقة استطاع بعمله

: ومعناه مراعاة ما يحف بالنص مـن مقتضـيات   األخذ بمقتضيات األحوال - 1
والتي تشمل عنده حال الخطاب من جهة نفس الخطاب، أو المخاطَب أو المخاطب أو 
الكل إذ يقول: "معرفة مقاصد كالم العرب إنما مداره معرفة مقتضيات األحوال، حال 

ويفسـر   )43(ة نفس الخطاب أو المخاطب، أو المخاطب أو الجميـع" الخطاب من جه
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"...إذ الكالم الواحد يختلف فهمه بحسب حالين وبحسب مخاطبين وبحسب غير  ذلك:
كاالستفهام لفظ واحد ويدخله معانٍ أخر من تقرير وتوبيخ وغير ذلك، وكـاألمر   ذلك،

يدل علـى معناهـا المـراد إال    وال يدخله معنى اإلباحة والتهديد والتعجيز وأشباهها 
وقال: "ومعرفة األسباب رافعة لكل  )44(األمور الخارجة، وعمدتها مقتضيات األحوال"

مشكل في هذا النمط، فهي من المهمات في فهم الكتاب بال بد، ومعنى معرفة السـبب  
  .)45(هو معنى معرفة مقتضى الحال"

من الصحابة رضـي  وقد مثل بما حدث في عهد عمر أن قدامة بن مظعون وهو 
اهللا عنهم شرب الخمر فسكر وقامت عليه البينة فجادل عمر في إقامـة الحـد عليـه    

لَيس علَى الَّذين َآمنُـوا وعملُـوا الصـاِلحات جنَـاح فيمـا      ﴿مستدال بقوله تعالى: 
اجتنبت مـا  فقال عمر إنك أخطأت التأويل يا قدامة إذا اتقيت اهللا  ]93﴾المائدة[طَعموا

، وذكر الشاطبي حادثة مماثلة ثم قال: "ففي الحديثين بيان أن الغفلة عـن  )46(حرم اهللا
  .  )47(أسباب التنزيل تؤدي إلى الخروج عن المقصود من اآليات"

ما يقتضيه المقام أو الوقت أو اللفظ مبهي النظر فيما يحف أي مقتضيات األحوال 
  الحال وإن كان الوضع على خالف ذلك.  

أما معرفـة معهـود العـرب     معرفة معهود العرب وعاداتهم في التخاطب: - 2
وعاداتهم في التخاطب فمعناه معرفة عادات العرب في أقوالها وأفعالهـا ومجـاري   

وتفسيره وتحديـد   أحوالها حال التنزيل؛ فهي ضرورية لرفع اإلشكال في فهم الظاهر
�£�¢�mقول اهللا تعـالى:   المعنى منه ويضرب الشاطبي عدة أمثلة موضحة منها

¤�¦¥��l ]فإنما أمر اهللا تعالى باإلتمام دون األمر بأصل الحـج ألنهـم   192البقرة [
كانوا قبل اإلسالم آخذين به لكن على تغيير بعض الشعائر كالوقوف بعرفـة فجـاء   

�m�d�e�fوقولـه    m�¤�¥�¦�§��lاألمر باإلتمام لذلك، وقوله تعـالى:  

g�l ]وأشباه ذلك، إنما جرى على معتادهم في اتخاذ اآللهة في األرض 16الملك [
فجاءت اآليات بتعيين الفوق وتخصيصه تنبيهاً على نفي ما ادعوه في األرض، وقوله 

20



�×Ö]è†ÓÖ]<áa†ÏÖ]æ<íflée†ÃÖ]<íÇÜ <

 

  
 

 

  

] فعين هذا الكوكب لكون العرب عبدته، ولـم  49النجم[ �m�V�W�X��Y���lتعالى:
    )48(تعبد العرب من الكواكب غيرها.

الشاطبي أن اللّغة العربية من حيث هي ألفاظ وعبـارات دالـة علـى     وهنا يقرر
معاني لها جهتان في الداللة؛ داللة أصلية تنتهي إليها مقاصد المـتكلم دون مالحظـة   
مقتضيات األحوال، وهي الداللة المعجمية بتعبير المعاصرين وداللة تابعة وخادمـة  

لحال؛ إذ مقتضى الحال هو الذي جعل لألولى وهي التي يقتضيها المقام أو الوقت أو ا
العبارات تختلف وجعل أقاصيص القرآن تأتي على أوجه مختلفة، وبعبارة أخـرى إن  
فهم النص الشرعي بحسب الظاهر ال بد فيه من نظرين؛ أحدهما باعتبار ما تدل عليه 
الصيغة في أصل وضعها على اإلطالق، والثاني بحسب المقاصد االسـتعمالية التـي   

  )49(العوائد إليها وإن كان أصل الوضع على خالف ذلك.تفضي 
"...وأن من فطرتها أن تخاطـب بالعـام    وقد بين اإلمام الشاطبي ذلك حين قال:

مريدة به العام، وبالعام مريدة به الخاص، وبالعام مريدة به العام في وجه والخـاص  
ي الشيء الواحد في وجه...وتتكلم بالشيء يعرف بالمعنى كما يعرف باإلشارة، وتسم

بأسماء كثيرة، واألشياء الكثيرة باسم واحدة، وكل ذلك معروف عندها ال يرتاب فـي  
ثم ذكر لكل صنف مثاال بين كيـف تـتحكم    )50(شيء منه هي وال من يتعلق بكالمها"

وأن  )51(وهي من مقتضيات اللغة العربية العوائد االستعمالية في داللة ألفاظ الخطاب؛
يث هي ألفاظ دالة على معان من جهتين أحدهما مـن جهـة كونهـا    اللغة العربية بح

وعبارات مطلقة دالة على معان مطلقة وهي الداللة األصلية، والثاني من جهة  األفاظ
كونها ألفاظا وعبارت مفيدة دالة على معان خادمة وهي الداللة التابعة، والجهة الثانية 
هي التي يختص بها لسان العرب في تلك الحكاية وذلك اإلخبـار، فـإن كـل خبـر     

اإلخبار بحسـب المخبـر والمخبـر عنـه      يقتضي في هذه الجهة أمورا خادمة لذلك
والمخبر به ونفس اإلخبار في الحال والمساق، ونوع األسلوب من اإليضاح واإلخفاء 

وهكذا فقد جعل الشاطبي السياق قرينة يستعان  )52(واإليجاز واإلطناب وغير ذلك..."
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 بها على معرفة مقصود الكالم وقد سبق المعاصرين في التنبيه على داللـة السـياق  
"فال محيص للمتفهم عـن رد آخـر   وضرورة اعتباره في فهم النصوص حين قال: 

الكالم على أوله، وأوله على آخره، وإذ ذاك يحصل مقصـود الشـارع فـي فهـم     
    )53(المكلف".

وقد عرف األصوليون السياق بأنه "ما يدل عل خصوص المقصود مـن سـابق   
تدل على مقصود الشـارع مـن    فالسياق هو قرينة )54(الكالم المسوق لذلك أو الحقه"

اللفظ، وحقيقته مراعاة سابق الكالم والحقه، ويمكن استنتاج تعريف لإلمام الشـاطبي  
"هو رد آخر الكالم على أوله وأوله على آخره، ليحصـل مقصـود    للسياق من قوله:

أي إعمال أجزاء الكالم كله والنظر فيما سبق ولحق لكي  )55(الشارع في فهم المكلف"
أي هو مجموع الظروف والمالبسات التي تحـيط بـالنص   قصود الشارع، يتحقق م

لتدل على معنى واحد قصده المتكلم مـن   )56(والخطاب مع عالقته الترابطية الداخلية
  كالمه.

وهو منهج المعاصرين في فهم النصوص ظهرت ضرورته في فهـم أي كـالم   
النظر اللغوي المعاصـر   فقد استقرت مناهج، فكيف بتفسير كالم اهللا تعالى وسنة نبيه

على مبدأ التعامل مع النص كال واحدا ال يتجزأ؛ وذلك بمالحظة كل ما يحف بالكالم 
): "المعنى ال ينكشف إال firth يقول عالم اللسانيات (فيرث) 57(من ظروف ومالبسات.

وهـذه الحقيقـة    )58(من خالل تسييق الوحدة اللغوية، أي وضعها في سياقات مختلفة"
كانت واضحة لدى اإلمام الشاطبي الذي تأكدت لديه أهمية الوعي بالظروف المنهجية 

توحي به الدالالت اللغوية لمفرداته ومكوناته  اوالمالبسات المحيطة بالنص فضال عم
"المساقات تختلف باختالف األحوال واألوقـات   العامة، وانتهى به ذلك إلى القول بأن:

لمعاني والبيان...ومن هنا ال محيص للمـتفهم  والنوازل، وهو ما يقرره بوضوح علم ا
عن رد آخر الكالم على أوله، وأوله على آخره، وإذ ذاك يحصل مقصود الشارع في 

    )59(فهم المكلف فإن فرق النظر في أجزائه فال يتوصل به إلى مراده".
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وبهذا فالسياق له دوره في فهم الظاهر، وأن تفسيره ال يتوقـف علـى الوضـع    
بمعرفة الصرف والنحو والمعاني والبيان والبديع فما ذلـك إال مرحلـة   اللغوي فقط 

سابقة من مراحل دراسة المعنى واستنباطه، بل يجب مراعاة ما يحف بـالنص مـن   
ظروف ومالبسات أو مراعاة سياق الحال، من معرفة أسباب النزول وأسباب الورود 

يخـص اعتبـار السـياق    وأول قاعدة وضعها الشاطبي فيما  )60(والزمان والمكان...
قوله: "كالم العرب على اإلطالق ال بد فيه من اعتبار المساق في داللة الصـيغ وإال  
صار ضحكة وهزأة أال ترى إلى قولهم فالن أسد أو حمار أو عظيم الرماد، أو فالنة 
بعيدةٌ مهوى القرط، وما ال ينحصر من األمثلة لو اعتبر اللفظ بمجرده لم يكـن لـه   

وذلك ليكون  )61(فما ظنك بكالم اهللا وكالم رسوله صلى اهللا عليه وسلم" معنى معقول،
قرينة ضابطة لغرض المتكلم وصارفة له إلى حيث يريد وإن لم يكن هـو المعنـى   

، وهو ما أضافه الشاطبي وقسم الداللة بناء على ذلك إلى داللـة أصـلية   )62(األصلي
 وداللة تبعية كما سبق.

ه الشاطبي إلى سياق آخر أوسع خاص بالشريعة وهـو  ومن تمام داللة السياق ينب
السياق المقاصدي، أي االحتكام إلى مقاصد الشريعة لتحديد المقصود من األلفاظ، فهو 

"إذ بموجبـه يتعـين    يقول الشاطبي: مساق يختص بمعرفته العارفون بمقاصد الشارع
الكليـة التـي    النظر في العلل وتفاريق األمارات، وأوجه الحكم الجزئية والمصـالح 

. وهو أهم )63(تتجسد معانيها في مقاصد الشرع السامية والمعبر عنه بسياق المقاصد"
معنى الظاهر إذ به تعرف أوجه المصالح الجزئية والكلية وعلـل الشـرع    ما يحدد 

ومراميه السامية حتى يوسع معنى النص أو يبقى على ظاهره؛ فإن دل القصد علـى  
دل على غيره فغير مقصود فالمتكلم ال يكون مفيدا بكالمه التوقف فهو المطلوب وإن 

ويظهر ذلك في كالم العـرب فكيـف بكـالم     )64(ما وضع له من الفائدة إال بالقصد
الشارع الحكيم فلو قال مثال: زيد قائم وضارب فإن مثل هذا الكالم "ليس خبرا لذاتـه  

ولهذا إذا صدر من نـائم   في النفس، ابل يصير خبرا بقصد القاصد إلى التّعبير به عم
ثم من جهة أخرى لو "تحقق قصد مطلـق اللفـظ إلـى     )65(أو مغلوب لم يكن خبرا"
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استعماله في معناه الموضوع له فال يتصور وراء ذلك انحراف اللفظ وانصرافه عـن  
    )66(معناه الذي وضع له".

ل وعليه فللسياق دور عظيم في تحديد معنى النص وإذا وسعنا معناه وجـدناه يـد  
على مقاصد الشريعة، وبالتالي فالبحث عن سياق النص أمر ضروري لتحديد المعنى 
منه فالقصد والمواضعة ضروريان لتحديد المعنى المقصود؛ وعليه فـالوقوف علـى   
معرفة مراد الشارع من ظاهر الخطاب بحسب اللسان العربي غير كاف، فال بد مـن  

  الحكم.   تجاوز ذلك إلى معرفة مراده ليأتي تطبيق هذا
وال يمنع ذلك من وجود حاالت يجب التوقف فيها عند الظاهر كما سـبق وهـو   
الظاهر المقصود؛ فال يجوز أن يحمل الكالم على خالف ظاهره إال بمعونـة األدلـة   
وإن لم توجد حصل القطع بأن الظاهر مراد وفي هذا يقول ابن القيم: "إذا ظهر قصـد  

صد يخالف كالمه، وجب حمل كالمه على ظاهره المتكلم لمعنى الكالم أو لم يظهر ق
وهذا حق ال ينازع فيه عالم والنزاع إنما هو في غيره، إذا عرف هذا فالواجب حمل 
كالم اهللا تعالى ورسوله وحمل كالم المكلف على ظاهره الذي هو ظاهره وهو الـذي  

ـ  )67(يقصد من اللفظ عند التخاطب وال يتم التفهيم والفهم إال بـذلك".  ى أهميـة  وتتجل
االحتكام إلى معهود العرب في درء االنحرافات العقدية والفكرية ودرء التجـاوزات  
الخطيرة في فهم هذا الخطاب، وهنا ظهر تجاوز الصوفية والشيعة معهود الخطـاب  
الظاهر، وكذلك المعتزلة، ولو وقفوا عند معهود العرب من الخطاب لما وقـع هـذا   

  االنحراف.  
اطبي ينكر ترك الظاهر كليا ويسميه غلوا وإسرافا، كما ينكر وعليه نستنتج أن الش

ويشجب العمل بالظاهر والتغالي في األخذ به ويسميه غلوا، وما ذلك إال ألنـه يبعـد   
عن مقصود الشارع؛ وهنا أدرك الشاطبي هذه القاعدة الذهبية وهي الغلو في العمـل  

مهور العلماء ونَفوا أن يكـون  بالظاهر والغلو في تركه فبالغلو فيه خالف الظاهرية ج
الظاهر غير مراد هللا تعالى وبذلك توقفوا عند الظاهر واعتمـدوه فـي اسـتنباطاتهم    
وبالغلو في تركه خالف الروافض جمهور العلماء ونفوا الظاهر كليا وكـذلك بعـض   
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الصوفية حتى سموا بالباطنية، وعليه فكما ذم التوقف عند الظاهر كلية ذم تركه كليـة  
نتج االبتداع في األخذ بالظاهر واالبتداع في تركه وفيما يلي عـرض لـبعض   بحيث 

  أقوال أهل الغلو في الظاهر:
ظهر الغلو في األخـذ بالظـاهر فقهـا    : رابعا: االبتداع والغلو في األخذ بالظاهر

واالبتداع عقيدة وقد حارب الشاطبي هذا الغلو وأشار إليـه فـي كتابـه الموافقـات     
العقيدة ظهر المشبهة وفي الفقه ظهر الظاهريـة وقـد شـن علـى     واالعتصام؛ ففي 

  منهجهم حملة وانتقد منهجهم كاآلتي:
معنى الظاهر عند الظاهرية حمل الخطـاب الشـرعي علـى مـا      الظاهرية: -1

تقتضيه اللغة العربية في جميع األحوال وأن كل تفسير للفظ الشرعي بغير مـا تـدل   
ردود، وهذا مقبول عند العلمـاء كلهـم ولكـن    عليه اللغة العربية في وضعها فهو م

التعصب له مذموم؛ فالظاهر محتمل كما مر وقابل للتأويل إذا دل دليل علـى تركـه   
والعدول عنه ففهمه ال يكون إال في ضوء وضعه اللغوي بل وفي ضوء ما يحفُّ به 
من قرائن أحوال ومقتضيات المقام؛ فهذه القرائن لها دورهـا فـي تحديـد مقصـود     

  لشارع من ذلك اللفظ ولذلك رد العلماء هذا المذهب وحاربوه وأحرقوا كتبه.ا
فاألصل عند الظاهرية حمل األلفاظ على ظاهرها؛ فـاألمر للوجـوب والنهـي    
للتحريم مطلقا وال اعتبار لمقصد الشارع إال إذا دل دليل على ذلك ومن ذلك ما جـاء  

] قال ابن حزم النكـاح  03﴾النساء[من النِّساء فَانْكحوا ما طَاب لَكُمفي قوله تعالى: ﴿
واجب وتمسك بظاهر اآلية ألن األمر للوجوب قال الرازي: "قال أصحاب الظـاهر  
النكاح واجب وتمسكوا بهذه اآلية، وذلك ألن قوله "فانكحوا" أمـر وظـاهر األمـر    

نه غيـر  للوجوب، وتمسك الشافعي في بيان أنه ليس بواجب بأدلة أخرى...تدل على أ
    )68(بمندوب فضال عن يقال إنه واجب".

وقد حمل  هذا الفقه اسم "الفقه الظاهري" ألنه ال يعتمد في اسـتنباطه إال ظـاهر   
الكتاب والسنة في تقرير األحكام ولم ينظر إلـى سـياقها الـذي يحـدد مقاصـدها      

هـاء  ومصالحها ولذلك رفض القياس والتعليل وهو من األمور البديهية كما يقرر الفق
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 ومعنـى  )69(األربعة قال في ذلك: "وال يحل القول بالقياس في الدين وال بـالرأي..." 
ذلك األلفاظ ال تدل إال فيما وضعت لها لغـة وال تتجاوزهـا بـالنظر فـي علتهـا      
ومصلحتها ومقصدها، ومقتضى هذا أن جميـع األحكـام منصـوص عليهـا، وأن     
النصوص الشرعية باستطاعتها أن تحل جميع المشـاكل والمسـتجدات فـي جميـع     

اعتمـدها األئمـة    األعصار، ولذلك رد ابن حزم الكثير من المصادر التشريعية التي
األربعة تحت مسمى الرأي فرد القياس واالستحسان والعرف والمصلحة واكتفى بمـا  
يدل عليه لفظ الكتاب والسنة وإجماع الصحابة رضوان اهللا عليهم، وكل ما عدا ذلـك  

، وبهذا فقد نَفى عن الشريعة صالحيتها لكـل  )70(فهو زيادة في الدين ونقض لكماليته
  زمان ومكان.  

دير بالذكر أن هذا المنهج في االستنباط أو هذا المذهب قد رده الكثيـر مـن   والج
العلماء ممن عاصروا داود الظاهري وابن حزم وردت أقوالهمـا وأقـوال أتباعهمـا    
حيث أورثت دعوته إلى الجواز لكل متكلم للعربية وفاهم لها أن يـتكلم فـي الـدين    

ن ال يحسن الفقـه تمسـكا بظـواهر    بظاهر القرآن والسنة، وبذلك تجرأ على الفقه م
النصوص، فكانوا كالخوارج الذين تعلّقوا بظـواهر األلفـاظ مـن غيـر تأمـل وال      

، ومن ذلك ما ورد عنه في حكم البول في الماء الراكـد حيـث ورد عـن    )71(تفكير
الظاهرية قولهم:" لو بال رجل في ماء راكد لم يجز ويجوز لغيره ألنه لـيس نجـس   

إناء ثم صبه في ماء، جاز الماء أن يتوضأ منه، ولو تغوط جـاز  عنده، ولو بال في 
وهذا ال يقبله أي عاقل فضال عن مجتهـد يعلـم    )72(الوضوء به ألنه تغوط ولم يبل".

قال الشاطبي: "ومـن هنـا ذم بعـض العلمـاء رأي داود     من أدلة الشريعة ما يعلم. 
    )73(الظاهري وقال إنها بدعة ظهرت بعد المائتين".

إن ابن حزم يقف عند المستوى األول من المعنى وهو المعنـى اللغـوي   وبهذا ف
المجرد عن القرائن والسياق وهو نوع من الغلو في فهم النص الشرعي، ومثله فـي  

 الفهم ما جاء به المشبهة في العقيدة.
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أو االبتداع في األخذ بالظاهر وهو ما وقف عنده بعض المبتدعـة  المشبهة:  - 2
أخذا بظاهر القرآن الكريم وهم الذين يتبعون ما تشابه من الكتاب ابتغاء الفتنة وابتغاء 
تأويله ومنهم الخوارج الذين قالوا بتكفير علي عندما حكّم الخلق فـي ديـن اهللا واهللا   

  ].40يوسف["إن الحكم إالّ ِهللا"يقول: 
قولـه:  وما زعم أهل التشبيه في تفسير صفات الباري حين أخذوا بظاهرها مثل 

m�{�|�l�]14القمر [m�F�G�H�l��]ففسروا ألفاظهـا بمقتضـى   71يس [
الظاهر فأسرفوا ما شاؤوا يقول الشاطبي: "فلو نظر الخوارج أن اهللا تعالى قد حكـم  

�m�r�s] وقوله 95المائدة[ m�¿�À�Á�Â�Ã��lالخلق في دينه في قوله 

t�u�v�w�x�l]لعلموا أن قوله "إن الحكم إال هللا" غير منـاف  35النساء [
لما فعله علي وأنه من جملة حكم اهللا؛ فإن تحكيم الرجال يرجع به الحكـم هللا وحـده   

] فـي  11الشـورى[  m�P�Q�R�������TS��lوهكذا المشبهة لو حققت معنى قولـه:  
ولـذلك   )74(بواطنها، وأن الرب منزه عن سمات المخلـوقين" اآليات المذكورة لفهموا 

يقول الشاطبي: "وعلى الجملة فكل من زاغ ومال عن الصراط المستقيم فبمقدار مـا  
فاته من باطن القرآن فهماً وعلماً وكل من أصاب الحق وصـادف الصـواب فعلـى    

فـة معـاني   . ولهذا لجأ الشاطبي للتأويل لمعر)75(مقدار ما حصل له من فهم باطنه"
  فما هو الباطن وحجيته؟ النص وسماه الباطن.

من السابق يبدو أن الشاطبي من أنصـار  : المطلب الثاني: حقيقة الباطن وحجيته
  الباطن فما حقيقته عنده؟

يذم الشاطبي بشدة الوقوف على الظـاهر  : أوال: فهم الظاهر بتأويله عند الشاطبي
"...أال ترى أن من جـرى علـى    يقول: وتحكيمه مطلقا في الفهم ويدعو إلى عبوره

مجرد الظاهر تناقضت عليه السور واآليات وتعارضت في يديه األدلة على اإلطالق 
؛ وعليه دعا إلى االستعانة بالمعنى الباطني وجعله عاصما من التنـاقض  )76(والعموم"

  واالضطراب في األحكام ودعا إلى ضرورة تأويل الظاهر إذا قام دليل على ذلك:  
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استعان الشاطبي بآلية التأويل لفهم الظاهر والعبور منه إلـى   حقيقة التأويل: - 1
ويالحظ تطور تعريف التأويل تاريخيا وأن األصوليين هم الذين دققـوا فـي   الباطن، 

تعريفه وضبطوا معناه فهو في حقيقته "صرف اللفظ عن ظاهره بدليل خارج يعضده 
فاشترطوا وجود دليل للعـدول وهـو    )77(حتى ال يكون تركا للظاهر بغير معارض"

الضبط الذي تحدث عنه ابن تيمية حين قال: "التأويل فـي عـرف المتـأخرين مـن     
المتفقهة والمتكلمة والمحدثة والمتصوفة ونحوهم، هو صرف اللفـظ مـن المعنـى    

ويبدو أنه يريد الرد على من انتحل  )78(الراجح إلى المعنى المرجوح لدليل يقترن به"
وجعله أداة لزرع عقائده فضبطه بضرورة وجود دليل؛ فحقيقـة التأويـل إذن    التأويل

العدول عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح تماشيا مع المقصود من اللفظ ولكن 
  .)79(بدليل يعضده

وعليه فالتأويل ال يتطرق إلى النص بالمعنى األصولي الخاص لقطعيته، وال إلـى  
المجمل ألنه يحتاج إلى البيان من الشريعة بل يتطرق إلى الظاهر فقط فيصير المعنى 

المؤول بهذا المعنى هو ما يقابل الظاهر، وضـابطه  المراد منه مؤوال، وعليه فاللفظ 
الصرف لظهوره في معنـاه سـمي ظـاهرا، وإن     أن اللفظ إن كان مراده ال يحتمل

احتمله بدليل سمي مؤوال، واألصل العمل بالظاهر إذا ثبـت رجحانـه فـإذا ثبـت     
؛ والمعروف مـن كـالم الشـاطبي أن    )80(مرجوحيته بالنسبة لمؤوله تعين العمل به

تباع الظواهر وال يجوز العدول عنها إال بموجب شرعي واشـترط لتـرك   ااألصل 
  يله ثالثة شروط هي:الظاهر وتأو

 )81(أن يرجع إلى معنى صحيح في االعتبار وأن يكون اللفظ المؤول قابال لـه   -  أ
  وإال وجب التمسك بالظاهر ألنه في حق المجتهد هو الدليل.

أن يكون الخروج عن مقتضى الظاهر لدليل أقوى، وإال أدى إلـى األخـذ     - ب
 )82(؛أمر باطل"بالمرجوح دون مرجح، فهو من باب من "أراد تصحيح الدليل ب
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أن يكون هذا العدول مما يصح معه اعتبار المؤول دليال ف "تأويل الـدليل    - ت
معناه أن يحمل على وجه يصح كونه دليال في الجملة فرده إلى ما ال يصح رجـوع  

 )  83(إلى أنه دليل ال يصح على وجه وهو جمع بين النقيضين".
  وعليه تنحصر تقسيمات التأويل عند األصوليين في ثالثة أنواع:  

 ؛تأويل قريب: وهو ما يمكن الوصول إليه بأقل مرجح   -1
تأويل بعيد: وهو ما يحتاج إلى مرجح قوي حتى يمكن التـوازن بـين بعـد      -2

 ؛االحتمال وقوة الدليل
 )84(مقبـول تأويل متعذر: وهو ما ال يحتمله اللفظ ويتعذر ترجيحه، وهو غير   -3

  ولكن ما معنى الباطن عند الشاطبي؟
  .ثانيا: حجية الباطن عند الشاطبي

  تعريف الباطن: - 1
والبطن ضد الظهر وهـو دخلـه فـبطن    الباطن لغة من بطن أي خفي، لغة:   -  أ

   .)85(الوادي دخله، وبطنان الجنة وسطها، وبطانة الثوب ضد ظاهرته

  إذن فالباطن هو الخفي وهو ضد الظاهر الواضح.
يقول الشاطبي: "ومن الناس من زعم أن للقرآن ظـاهراً وباطنـاً   اصطالحا:  - ب

"مـا  مستدلين بما ورد عن الحسن مما أرسله عن النبي صلى اهللا عليه وسلم أنه قال: 
    أنزل اهللا آية إال ولها ظهر وبطن بمعنى ظاهر وباطن وكل حرف حـد وكـل حـد

 "وقد قبل ذلك على أساس أن الظهر والظاهر هو ظاهر التالوة، والبـاطن   )86(مطلـع
"قـال بعضـهم:    هو الفهم عن اهللا لمراده؛ جاء في تاج العروس في تفسير الحديث:

الظهر لفظ القرآن والبطن تأويله، وقيل: الظهر الحديث والخبر والبطن ما فيـه مـن   
، إذن البـاطن  )87(وبطنها معناها..."الوعظ والتحذير والتنبيه،...وقيل: ظهرها لفظها 

عند الشاطبي هو مراد اهللا تعالى من نصوصه، فالشاطبي وافق وجود الباطن مستدال 
  بعدة آيات في القرآن الكريم منها:
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استدل الشاطبي بعدة آيـات مـن القـرآن    أدلة اعتبار الباطن عند الشاطبي:  - 2
  الكريم منها:

�m�Ï�Ð�Ñ���Òقوله تعالى:     -  أ ���Ó��Ô�Õ�l ]87النساء  .[ 
ووجه االستدالل أي ال يفهمون عن اهللا مراده من الخطاب، ولـم يـرد أنهـم ال    

  يفهمون نفس الكالم ألنه منزل بلسانهم.
ــالى:     - ب ــه تع �m�k�l�nm�o���p�����q���r�s��t�u��v�wقول

x�y�l]ووجه االستدالل أن ظاهر المعنى شيء وهم عـارفون  ]. 82النساء
آخر، وهو الذي ال شك فيه أنه مـن عنـد اهللا، وهـو    به ألنهم عرب والمراد شيء 

 الباطن المشار إليه الذي يزيح االختالف.
]. 24محمــد[ m�a�b�c��d��e�f�g�lقولــه تعــالى:    - ت

فالتدبر إنما يكون لمن التفت إلى المقاصد وذلك ظاهر في أنهم أعرضوا عن مقاصـد  
  القرآن فلم يحصل منهم تدبر.

من أنصاره على أنه مراد اهللا من كالمه وإذا كان  فالشاطبي إذن يقبل الباطن وهو
غيره فهو مردود قال: "وعليه يصح قول من قال إن للقرآن ظاهرا وباطنا على معنى 
أن الظاهر ظاهر التالوة أو الكالم نفسه ومعنى ألفاظه، والباطن هو مراد اهللا تعـالى  

والباطن هـو مـراد اهللا   "المراد بالظاهر هو المفهوم العربي،  وقال: )88(من الخطاب"
تعالى من كالمه وخطابه فإن كان مراد من أطلق هذه العبارة ما فسر فصـحيح وال  
نزاع فيه، وإن أرادوا غير ذلك فهو إثبات أمر زائد على مـا كـان معلومـاً عنـد     
الصحابة ومن بعدهم، فالبد من دليل قطعي يثبت هذه الدعوى ألنها أصل يحكـم بـه   

  .  )89( يكون ظنياً"على تفسير الكتاب، فال
لذلك فإن تفسير القرآن وفهم معاني نصوصه إنما هـو بفهـم البـاطن بـالمعنى     
المذكور وليس بالوقوف عند ظواهر النصوص ألن فهم الظاهر ميسـور ويوضـح   

���m�o�pقولـه تعـالى:   الشاطبي مقصوده بأمثلة كثيرة منها ما قاله الكفار في 
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q�r�s�t�u�v�������w����l]ما بال العنكبوت 41العنكبوت" [
��m�j�k�l�m�nوالذباب يذكر في القرآن ما هذا كالم اإلله؟ فنزل قوله تعـالى: 

o�p�q�r�s��ut�l ]فأخذوا بمجرد الظاهر ولم ينظروا في 26البقرة [
��¾�½�¼�«��m��́µ�¶��̧¹�ºالمراد، ومن ذلك أنه لمـا نـزل:  

À¿�l ]قال أبو الدحداح إن اهللا كريم استقرض منا ما أعطانا بينمـا  245البقرة [
] ففهم أبي الدحداح هـو الفقـه   181آل عمران[ m�G�H�I�J�LK��lقالت اليهود 
  وفهم اليهود لم يرد على مجرد القول العربي الظاهر. )90(وهو الباطن،

عن القوم الذين ال يدركون فهذا هو عدم االعتبار لباطن ما أنزل اهللا وقد نفى الفقه 
الباطن فقال: "فاعلم أن اهللا تعالى إذا نفى الفقه أو العلم عن قوم فذلك لوقـوفهم مـع   
ظاهر األمر، وعدم اعتبارها للمراد منه، وإذا أثبت ذلك فهو لفهمهم مـراد اهللا مـن   

    )91(خطابه وهو باطنه"
لمقبول بأمثلة منها تفسير وبعد استدالله على الباطن يبين الشاطبي مراده بالباطن ا

] بقـرب أجـل   01النصـر[  m�a�b�c�d�e�lابن عباس لقوله تعالى: 
أن يسـبح   �قال الشاطبي: "فظاهر هذه السورة أن اهللا أمر نبيـه   )92(�رسول اهللا 

  )93(بحمد ربه ويستغفره إذ نصره اهللا وفتح عليه وباطنها أن اهللا نعـى إليـه نفسـه"   
] فرح الصـحابة  03المائدة[ m�k�l�m�n�lومنها "لما نزل قوله تعالى: 

  وبكى عمر وقال: ما بعد الكمال إال النقصان مستشعراً نعيه عليه الصـالة والسـالم  
ثم قال: "وعلى الجملة فكل من زاغ ومـال   )94(فما عاش بعدها إال أحداً وثمانين يوماً"

عن الصراط المستقيم فبمقدار ما فاته من باطن القرآن فهماً وعلماً، وكل من أصـاب  
  .  )95(الحق وصادف الصواب فعلى مقدار ما حصل له من فهم باطنه"
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ففهم باطن القرآن هو فهم المعنى المراد وال يكون إال بعد فهم الظاهر ومـراد اهللا  
اب، وإن كان غير قطعي عند المفسر إال أنه ال بد أن يكون ممـا يحتملـه   من الخط

  الظاهر أو يقتضيه ولكن وضع كذلك شروطا العتباره هي:  
فالشاطبي رغم كونـه مـن أنصـار    : ثالثا: شروط اعتبار الباطن عند الشاطبي

 الباطن إال أنه ضبطه بشروط إذا توفرت حصل الفهم المقبول قال: "ولكن يشترط فيه
أن يصح على مقتضى الظاهر المقرر في لسان العرب ويجري على  شرطان أحدهما

المقاصد العربية، وأما الثاني أن يكون له شاهد نصا أو ظاهراً  في محل آخر يشـهد  
 )96(وإال صار من جملة الدعاوى التي تدعى على القـرآن" لصحته من غير معارض 

لسان العرب، جاريا علـى المقاصـد   أن يكون الباطن موافقا للظاهر المقرر في  أي
الحـديث عنـه    مـر  وهو الشرط األول الذي العربية، ومعهود العرب في التخاطب

وهو يعني االحتكام إلى أساليب العربية ومقاصـدها   بالحديث عن كيفية فهم الظاهر،
  في التعامل مع بواطن النصوص، وذلك انطالقا من عربية القرآن.

انتفاء المعارض بأن يشهد له دليل شرعي قد يكـون ظنيـا   وأما الثاني فيقصد به 
وقد يكون قطعيا أي يكون جاريا على مقاصد الشرع القطعية أو الظنية أي االحتكـام  

فالفقهاء لم يبلغوا " إلى أساليب الشرع وعاداته في التخاطب وهو الفقه المقصود يقول:
تجـاوز الظـاهر وإنمـا ذم    بمعنـى   )97(ذلك المبلغ إال بفهمهم لباطن النص القرآني"

الشاطئ تماديهم أي من سلب منهم صفة الفقه والتعمق في الصيغة النصية للخطـاب  
ولذلك ذم نوعين مـن النـاس    )98(لوقفهم عند حرفية النص وتمثلهم بصيغته الكتابية

، ومدح أهل الفهم الصـحيح القـائم علـى    )99(مفرط في الظاهر ومفرط في الباطن
غير إفراط وال تفريط يقول: "ربما أخد تفسير القـرآن علـى    االعتدال والوسطية من

التوسط واالعتدال، وعليه أكثر السلف المتقدمين بل ذلك شأنهم، وبه كانوا أفقه الناس 
فيه وأعلم العلماء بمقاصده وبواطنه، وربما أخذ على أحد الطرفين الخـارجين عـن   

طرفي قصد األمور ذميم، فالـذين   االعتدال إماّ على اإلفراط وإماّ على التفريط، وكال
أخذوه على التفريط قصروا في فهم اللسان الذي به جاء وهو العربية، فما قاموا فـي  
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تفهم معانيه وال قعدوا، كما تقدم عند الباطنية وغيرها وال إشكال في إطراح التعويـل  
على هؤالء، والذين أخذوه على اإلفراط أيضاً قصروا في فهم معانيـه مـن جهـة    

رى، وقد تقدم في كتاب المقاصد بيان أن الشريعة أمية، وأن ما لم يكـن معهـودا   أخ
عند العرب فال يعتبر فيها... وال تعتبر ألفاظها كل االعتبار إال من جهة مـا تـؤدي   

  .)100(المعاني المركبة، فما وراء ذلك إن كان مقصودا لها فبالقصد الثاني
ي إلى ضياع المقصود منه كمـا أن  وعليه فالتوغل في التمسك بحرفية النص يؤد

يز الخروج عنه؛ وعليه فالمعنى الباطن جاالعتراض على الظاهر ال يجوز إال بدليل ي
مطلوب إذا اقتضاه الظاهر "ألن من فهم باطن ما خوطب به لم يحتل على أحكـام اهللا  

المعنى حتى ينال منها بالتبديل والتغيير، ومن وقف مع مجرد الظاهر غير ملتفت إلى 
فاالستعانة بالمعنى الباطني هو العاصم من  )101(المقصود اقتحم هذه المتاهات البعيدة"

  التناقض واالضطراب.  
وعليه فالشاطبي من أنصار الظاهر والباطن معا وال تغليب ألحدهما على اآلخـر  
ولذلك نخرج برأيه في أنه يدعو إلى إعمال الظاهر دون غلو وإلى إعمـال البـاطن   

؛ ولذلك شجب عن المتوغلين في الباطن حتى تركوا الظـاهر كليـة وهـم    دون غلو
الباطنية، وشجب الوقوف عند الظاهر وهم الظاهرية والمشبهة، وعليه فإدراك الباطن 
من تمام إدراك مقاصد الشارع وهي دعوة صريحة إلعمـال النظـر والتـدبر فـي     

تجاوز هذه الشـروط  النصوص الشرعية وأن الباطن المقصود هو مقاصد الشارع، وب
  ظهر االبتداع في األخذ بالباطن كاآلتي:

هناك عدة فـرق دافعـت عـن البـاطن دون     : رابعا: االبتداع في األخذ بالباطن
  ضوابط وظهر ذلك في أقوالها منها:

بتجاوز الروافض للظاهر وقولهم بالباطن مطلقا خـالفوا  الروافض (الشيعة):  - 1
بتأويالت غريبة منهـا تفسـيرهم للجنابـة بمبـادرة     األمة في عدة تفسيرات وجاءوا 

 المستجيب بإفشاء السر إليه، والغسل بتجديد العهد، والتـيمم باألخـذ مـن المـأذون    
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 والصيام باإلمساك عن كشف السر، وليلة القدر بالسيدة فاطمة ...إلى غير ذلك مـن 
  .)102(التفسيرات

، أنـه  )103(فرقـة البيانيـة  ومن أمثلة هذا كذلك ما ادعاه (بيان بن سمعان) زعيم 
آل m�t�u�v�lمسمى في القرآن حيث زعـم أنـه المـراد بقولـه تعـالى:      

] ومثله في الفحش من تسمى (بالكسف) ثم زعم أنه المراد بقوله تعالى: 138عمران[
m��̈©�ª��«�¬�®�l]سف هو أبو منصور الذي تنسب إليه 44الطوروالك ،[

عبيد اهللا الشيعي حين ملك إفريقية فسـر   المنصورية، كذلك ما حكى بعض العلماء أن
] بصاحبيه من كتامة أحدهما 01النصر[ �m�a�b�c�d�e�lقوله تعالى:

يسمى نصر اهللا واآلخر بالفتح، كما كان يقول كتامة خير أمة أخرجت للناس مـؤوال  
  ].110آل عمران[ m�N�O�P�Q�R�lبها قوله تعالى: 

تفسيرات باطنية منها تفسيرهم لفظة كذلك ما نقل عن الصوفية من الصوفية:  - 2
] بالقلب ولفظـة  24طه[  �m�¡�¢���£�¤��¥�lفرعون الواردة في قوله تعالى:

 )104(]. بـالنفس. 67البقـرة[  m�t��u�v�w�x�zy�l"بقرة" في قوله تعـالى:  
واستشكل الشاطبي الكثير من تفسيرات الصوفية منها ما نقل عن سـهل فـي قولـه    

] عندما قال لم يرد اهللا معنـى األكـل فـي    35البقرة[ �m�±�²�³�́�lتعالى:
الحقيقة، وإنما أراد معنى مساكنة الهمة، مخالفا ما ذكره الناس من أن المراد النهـي  

  عن نفس األكل ال عن سكون الهمة لغير اهللا وإن كان ذلك منهيا عنه أيضا.
] بـأن رأس  51النساء[m�Ï�Ð�Ñ��lومنه تفسيره لقوله تعالى: 

] باطنهـا فهـو   32النسـاء[  m�t��u�v�lالطواغيت النفس األمارة بالسوء، 
] 32النسـاء[  �m�y�z����l] النفس،32النساء[ m�w�x�lالقلب، 

34



�×Ö]è†ÓÖ]<áa†ÏÖ]æ<íflée†ÃÖ]<íÇÜ <

 

  
 

 

  

] الجوارح المطيعـة هللا عـز   36النساء[ �m����{�|�lالعقل المقتدي بعمل الشرع،
  وجل.  

الجاري على مفهوم كالم العـرب  وهو من المواضع المشكلة في كالمه وذلك أن 
في هذا الخطاب، أن المراد بالجار ذي القربى وما ذكر معه ما يفهم منه ابتداء وغير 
ذلك ال يعرفه العرب، والدليل على ذلك أنه لم ينقل عن السلف الصالح من الصـحابة  

ـ   ن والتابعين للقرآن يماثله أو يقاربه...ثم ال دليل يدل على صحة هذا التفسـير ال م
مساق اآلية فإنه ينافيه، وال من خارج إذ ال دليل عليه كذلك، بل مثل هذا أقرب مـن  
كالم الباطنية ومن أشبههم؛ ولذلك فضل التوقف في هذه المعاني إن لم يـدل عليهـا   
  دليل من اللغة أو الشرع فقال: "فالتوقف عن اعتباره في فهـم بـاطن القـرآن الزم   

  .  )105(فال يصح إطالق القول باعتباره في فهم القرآن"وأخذه على إطالقه فيه ممتنع...
وهم أرباب الكالم فمنهم من ادعى جواز نكاح الرجل تسع نسـوة   المتكلمة: - 3

] مخالفا 03النساء[  �m�z���{�|�}�~�_��̀a�cb�lمستدالً بقوله تعالى:
ما تدل عليه األلفاظ مثنى وثالث ورباع في أصل وضعها، ومنهم من أحـل شـحم   

] فلم يحرم شيئا غيـر لحمـه   03المائدة[ �m�E�F��lالخنزير وجلده ألن اهللا قال:
ولفظ اللحم يتناول الشحم وغيره بخالف العكس؛ وهؤالء من أهل الكالم هم النابـذون  
للمنقوالت إتباعا للرأي، وقد أداهم ذلك إلى تحريف كالم اهللا بمـا ال يشـهد للفظـه    

 وهناك أمثلة كثيرة يصعب سردها ولـذلك دعـا إلـى    )106(عربي وال لمعناه برهان.
  التفسير الوسطي للقرآن الكريم:

ولذلك دعا الشاطبي إلـى ضـرورة   : خامسا: ضرورة التفسير الوسطي للقرآن
تفسير القرآن تفسيرا وسطيا ال شطط وال غلو فيه وهو الفقه الصحيح؛ فيـه تتحقـق   

"ربما أخذ تفسير القرآن على التوسـط واالعتـدال    مقاصد الشارع على الحقيقة فقال:
وعليه أكثر السلف المتقدمين بل ذلك شأنهم وبه كانوا أفقه الناس فيه، وأعلم العلمـاء  
بمقاصد وبواطنه، وربما أخذ على أحد الطرفين الخارجين عن االعتدال إمـا علـى   
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ك ذم أهـل  ، وبـذل )107(اإلفراط، وإما على التفريط وكال طرفي قصد األمور ذمـيم" 
"فالذين أخذوه على  الظاهر وسماهم مفرطين وأهل الباطن وسماهم أهل إفراط يقول:

التفريط قصروا في فهم اللسان الذي به جاء وهو العربية فما قاموا في تفهم معانيـه  
وال قعدوا، كما تقدم عن الباطنية وغيرها وال إشكال في إطراح التعويل على هـؤالء  

فراط أيضا قصروا في فهم معانيه من جهة أخرى وقد تقدم في والذين أخذوه على اإل
كتاب المقاصد بيان أن الشريعة أمية، وأن ما لم يكن معهودا عند العرب فال يعتبـر  

  .  )108(فيها"
كما كان يقول أن الفقه هو إدراك مقصد الشارع، وأن إدراك "مقصـود الخطـاب   

عنه والمراد به، وال يصح أن يقال إن ليس هو التفقه في العبارة، بل التفقه في المعبر 
التمكن في التفقه في األلفاظ والعبارات وسيلة إلى التفقه في المعاني بإجماع العلمـاء  
فكيف يصبح إنكار ما ال يمكن إنكاره؟ وألن االشتغال بالوسـيلة والقيـام بـالفرض    

م ذم علـم  الواجب فيها دون االشتغال بالمعنى المقصود ال ينكر في الجملة، وإال لـز 
ثم يبين كيفية التوسـط وهـو    )109(العربية بجميع أصنافه، وليس كذلك باتفاق العلماء"

إعمال اللسان العربي:" كيف وبالعربية فهمنا عن اهللا تعالى مراده من كتابـه وإنمـا   
المنكر الخروج في ذلك إلى حد اإلفراط، الذي يشك في كونه مراد المتكلم، أو يظـن  

ع به فيه" إلى أن قال "فالحاصل أن لكل علم عدالً وطرفاً إفراط أنه غير مراد أو يقط
. فإعمال العربية مطلوب )110(وتفريط والطرفان هما المذمومان والوسط هو المحمود"

  ولكن دون شطط، وإعمال قصد المتكلم مطلوب ولكن دون توغل.
وخ ومأخذ الوسط هو النظر في مساقات الكالم من أسباب النزول والناسخ والمنس

والمكي والمدني، واعتبار علم القراءات وعلم األصول، وقد أشار إلى بعـض ذلـك   
بقوله: "وقد يعينه على هذا المقصد النظر في أسباب التنزيل" "وعليـك بالتأمـل فـي    
المقام لتعرف هل البد للفهم الوسط من مالحظة غير هذين األمرين من األمور الستة 

، وهو ما تقدم في كيفية فهم الظاهر )111(والمقصود" المشار إليها أي النظر في السياق
للعبور إلى الباطن أي استثمار فقه النص بالنظر في سياقه المحيط به ال في صـيغته  
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"فإذا صح له الظاهر على العربية رجع إلى نفس الكالم فعم قريب يبـدو   فقط ويقول:
المقصد النظر في أسـباب  له منه المعنى المراد فعليه بالتعبد به، وقد يعينه على هذا 

  .)112(التنزيل؛ فإنها تبين كثيرا من المواضع التي يختلف مغزاها على الناظر"
وعليه فالمعنى الوسطي هو إعمال الطرفين المبنى والمعنى اللغة والقصد بحيـث  
ال يطغى أحدهما على اآلخر بحيث ال يؤدي اعتبار أي من الطـرفين إلـى إهمـال    

ره الشاطبي في الموافقات حين وضع قاعدة ذهبيـة فـي   الطرف اآلخر، وهذا ما قر
التعامل مع اللفظ الشرعي وهي "العمل بالظواهر على تتبع وتغال بعيد عن مقصـود  

ويقول أيضا: "... أن يقـال باعتبـار األمـرين     )113(الشارع وإهمالها إسراف أيضا"
جميعا على وجه ال يخل فيه المعنى بالنص، وال بالعكس لتجري الشريعة على نظـام  
واحد ال اختالف فيه وال تناقض، وهو الذي أمه أكثـر العلمـاء الراسـخين، فعليـه     

ارع وبهذا يحدد مقصود الش )114(االعتماد في الضابط الذي يعرف به مقصد الشارع".
  بانضباط وحذر.

أي إن الوقوف على مقصد الشارع من الحكم يحتم اعتبار مبنى الـنص ومعنـاه   
الشرعي، بحيث ال تغلب أي من الجهتين على األخرى وقوله: "وهو الذي أمه أكثـر  
العلماء الراسخين" إشارة إلى أنه المنهج السديد في طريقة االجتهاد وفهم النصـوص  

  مقاصد.وال والوقوف على األحكام
ولذلك دعا من خالل المقاصد إلى إعمال المعنى معا دون تفريط في واحد منهمـا  

وقد دعا في غير ما مرة إلى اعتبار الجزئيات عنـد  وهي: الجمع بين الكلي والجزئي 
النظر في الكليات، واعتبار الكليات والجزئيات، وهو المعنى المقاصدي الذي يكـون  
طريقه القياس على كليات الشريعة ومقاصدها العامة، فالنصوص الشرعية قـد تفيـد   

وقول  ]01[المائدة m�z�{�|�}�_~�lأحكاما كلية مثل قوله تعالى: 
والفقهاء ينتزعون من كل ذلك فروعا إمـا   )115(): "ال ضرر وال ضرار"�الرسول (

في األحكام الكلية ألن المنتزعات جزئيات لتلـك القضـايا   ) 116(بطريق تحقيق المناط
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الكلية، أو بطريق القياس فـي األحكـام الجزئيـة ألن المنتزعـات مشـابهة لتلـك       
النظر المتعمق إلى معـاني األحكـام بعـد    بحيث يجب على المجتهد ؛ )117(الجزئيات

استكناه عللها لتكون األحكام التي يتوصل إليها محققة لمقصـده بإقامـة مـا يحقـق     
المصلحة ويدفع المفسدة، وإقامة المصلحة ودفع المفسدة هو المقصد العـام للتشـريع   

  اإلسالمي، فكل ما يحقق المصلحة فهو مقصود، وكل ما يحقق المفسدة فهو مدفوع.
من استقراء معاني وأدلة جزئية كثيرة يتضـمن   - كما سبق-  وقد نتجت هذه المعاني

كل منها معنى األصل العام الذي يندرج فيه واألصل المعنوي العـام؛ كأصـل "رفـع    
وأصـل  m�r�s�t��u�v�w��������x�l :الحرج" الوارد في قوله تعـالى 

وهـذه   ،m�i�j�����k������l�m���n�o�p����rq�l"اعتبار الضرورة" في قوله تعـالى:  
أو  توجه المجتهد إلى تفريع أحكام الوقائع على أساسـها بمقتضـى حالـة الضـرورة    

 الحاجة، وكليات أخرى فـي التشـريع ال تحصـى تمثـل معـاني عامـة ثابتـة       
  .)118(باالستقراء

بهذه الطريقة بين الشاطبي أسس العالقـة بـين الظـاهر والبـاطن أي المعنـى      
المقاصدي والنص، لذلك حق على المجتهد أن يأخذ بهما عند تعاملـه مـع الـنص    
الشرعي ألن المعول عليه في نظرية المقاصد هو المعاني ال المباني، وهنـا تكمـن   

  أهمية الباطن في استخراج األحكام الشرعية.  
قول إن الشاطبي قد صاغ نظرية منهجية في علم األصول تعتبـر جديـدة   وعليه ن

نظرية تحرر ظاهرية ابن حزم من سجن اللغة لتربطها بعالم المقاصـد والمصـالح   
وبالتالي لتفتح أمام العقل واالجتهاد مجاال أوسع وأرحب، ولذلك ال يجـب االهتمـام   

غـة إمكانـات محـدودة    باأللفاظ على حساب المقاصد والعكـس، ألن إمكانـات الل  
فالمواضعة ال يمكن أن تلم بكل جديد وهذا ما اهتم به األصوليون فاهتموا باللفظ أكثر 
دون المقاصد وهو ما كمله الشاطبي بنظرية المقاصد، فالمقاصد هي األولى باالعتبار 
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 )119(عالمية خالدة متجددة ال تخضع لمواضعة لغوية تكبلها وتكبح جماحها اكونها قيم

  تجدد الفهم والتطبيق لهذا الدين العظيم.وبه ي
 إذن فاعتبار الظاهر ضروري في الشريعة اإلسالمية كما أن اعتبار الباطن كذلك

وبذلك يكون الشاطبي قد وضع منهجا وسطا لتفسير النصوص الشرعية بـين مـنهج   
الظاهرية الذين بالغوا في االحتكام إلى الظاهر دون االلتفـات إلـى علـل األحكـام     
ومقاصدها، وبين منهج الباطنية الذين بالغوا في االحتكام إلى المقاصد والمعاني دون 
اعتبار للظاهر وفي ذلك قال ابن القيم "وأصحاب الـرأي والقيـاس حملـوا معـاني     
النصوص فوق ما حملها الشارع، وأصحاب األلفاظ والظواهر قصروا بمعانيها عـن  

م في البحر فالقياس أنه ينجس، ونجسوا بهـا  مراده فأولئك قالوا إذا وقعت قطرة من د
وإذا  الماء الكثير...وهؤالء قالوا إذا بال جرة من بول وصبها في الماء لـم ينجسـه،  

  )  120(بال في الماء نفسه ولو أدنى شيء نجسه".
وقفوا عنـد  إما أصحابها  وبهذا المنهج يمكننا رد بعض االجتهادات المعاصرة ألن

وإما تركوا الظاهر كلية وهـم أهـل البـاطن     معانيهاولم يعملوا  ظواهر النصوص
ما ذهب إليه بعض المعاصـرين مـن حرمـة    ومنها  ؛المعاصرين من دعاة الحداثة

لعامة الواردة فـي  مستندين إلى النصوص ا حكمهالتصوير الفوتوغرافي والتشدد في 
فحملوا هذه األلفاظ على عمومها اللغوي دون بحث عـن معناهـا   وعيد المصورين 

 كإباحتهم للربا غيرهم من تغيير ألحكام قطعية بحجة الحداثةإليه وما ذهب  ،الشرعي
النص الشرعي فال شطط في  تفسيرضبط يفهكذا يجب أن  وتغيير أنصبة الميراث...

 بـرع وقـد   فالنظر يكون إليهمـا جميعـا   ؛إعمال المعنى وال شطط في إعمال اللفظ
حتـى ال  ه قضية الظاهر والباطن في القرآن من منطلق مقاصدي، يوجت فيالشاطبي 

منها طوائف نسبت نفسها ألهـل الفهـم البـاطني     لسلتوثغرة ت ذريعةلباطن ا يكون
الشاطبي أسوة بغيره من العلماء أن يكون القـول   قررلذلك   ةنقض الشريعومقصدها 

ويل الفاسـد ومسـرحا   لتألحتى ال يتخذ تأويل النص القرآني مدخال بالباطن منضبطا 
 تضمن مصلحة اإلنسان في كل زمان.   التيللتحرر من قيود القراءة الشرعية 
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فـي   تهعابر بدتبعد العرض السابق لقضية الظاهر عند اإلمام الشاطبي،  خاتمة:
سالمي دفاعا عن الدين اإلوما ذلك إال  ،وبيان درجة التوغل فيه بالباطنربط القضية 

 قرآنـي وضع منهجية في فهم النص الوبإزالة اللبس في فهمه وقابليته للتجدد والتجديد 
قواعد الفهـم فـي   بحق مكتشف ذلك يعتبر بو ،لغة ومقصدا ،اباطنباعتباره ظاهرا و

هـم النتـائج   تلخـيص أل  اتحليل رائع فاق كل محاوالت األصوليين السابقين وهـذ 
  :المتوصل إليها

وهو مطلوب فـي الفهـم ولكـن    ، المعنى اللغويالظاهر عند الشاطبي هو   - 1
ضمن المتشابه لحاجتـه   وقد أدرجهالتوقف عنده ال يعطي إال الداللة الحرفية للنص، 

     ؛الداللةإلى البيان مخالفا جمهور العلماء في اعتباره من واضح 
تكون مـن  عند الشاطبي على المعنى كون الداللة اللغوية مطلوبة فإن داللتها   - 2

تنتهي إليها مقاصد المتكلم وهي داللة الصيغة في أصل وضعها أصلية  جهتين: داللة
وداللة تابعة خادمة لألولى وهـي التـي   ، دون مالحظة السياق على اإلطالقالعربي 

يقتضيها المقام والوقت والحال، أي بحسب المقاصد االستعمالية وإن كـان الوضـع   
   ؛على خالف ذلك

معهـود  وضع الشاطبي قاعدتين لفهم الظاهر هما اعتبار مقتضيات األحوال و  - 3
مـن  يحـيط بـالنص    مراعاة مـا  ؛العرب في التخاطب، ومعنى مقتضيات األحوال
والمكان والزمـان...  حال المخاطبين عناصر غير لفظية من معرفة أسباب التنزيل و

حال استعماالتها في التخاطب  وأساليبمراعاة عادات العرب  ؛ومعنى معهود العرب
   ...؛وخاصه، وحقيقته ومجازه الكالم يتميز عام هبف التنزيل

الحتمال الظاهر لمعاني غير ظاهرة دعا الشاطبي إلـى ضـرورة تفسـيره      - 4
 شرعية. خفية قاصدللوصول إلى ما يحتويه باطنه من دالالت عميقة وم

تـدعو إلـى التـدبر فـي     اعترف الشاطبي بالباطن واستدل العتباره بأدلة   - 5
وسماه مراد اهللا من الخطـاب؛ وقـد    المنصوص وعدم الوقوف على داللته الظاهرة

   ؛وضع بذلك حدودا بيم الباطن المراد والباطن غير المراد
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 عـد  ،العقدية والفقهية لالنحرافات ااالعتصام بالظاهر درءعد الشاطبي كما   - 6
لذلك دعا الشاطبي في الفهم واالنحرافات العقدية؛  ختالللالالباطن درء  اعتبار كذلك

بـه تتحقـق مقاصـد    الذي وهو الفقه الصحيح عتدال وتوسط إلى الجمع بينهما في ا
وتـرك  كذلك، مذموم كما إن التعصب له مذموم فترك الظاهر الشارع على الحقيقة، 

علـى   اعتبار كل منهمـا في والحل كذلك؛ ن التعصب له مذموم كما إالباطن مذموم 
 اعتدال وتوسط وهو مذهب السلف الصالحين واألئمة المعتدلين.

 التفسـير ول صنستطيع تجديد أوالتأصيل لها أكثر الذهبية  ةهذه القاعدتطبيق ب  - 7
وهو ما دعا إليـه الشـاطبي فـي    بشكل مضبوط  هتجديدمما له أثر في في عصرنا 

أصـول التفسـير   ؛ وهو ما أوصي به في نهاية هذه الورقة إلعـادة ضـبط   األخير
 واالستنباط من دون تضييع للفظ أو تضييع للمعنى.

 وآخر دعوانا أن الحمد هللا رب العالمين.                                                            
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]، ولـه  89[النحل:  m�b�c�d�e��f�lبسم اهللا منزل القرآن مقدمة: 
الحمد أن هدى به الناس إلى فُسح النور بعدما طال تيههم في دياجير العمى والظلمـة  

به إلينا فأضاءت برسالته الدنيا وتم بـه  والصالة والسالم على من اختاره اهللا مبعوثا 
الفضل وكملت به النعمة، وعلى آله وأصحابه وأتباعه الذين حملوه إلينا على أحسـن  
وجه وأكمله، واضطلعوا بحفظه وتناقله كابرا عن كابر وأمة بعد أمة، وارض اللهـم  
عن كل من أخلص نفسه لخدمة هذا الكتاب وبذل عمره في اسـتخراج نفائسـه مـن    

لصلحاء والعلماء والفقهاء واألئمة، وتقبل علمه والعمل بـه مـن المسـلمين كلهـم     ا
  واحشرهم معه في جناتك بفضلك ورحمتك يا واسع الفضل والرحمة، أما بعد.

فقد أنعم اهللا تعالى على خلقه بنعمة القرآن، وزاد من فضله عليهم فعلمهم البيـان  
�m�b�cكتابه والتفكر فيه فقـال:   ومنحهم العقل والقلب واللسان، هم على تدبر

d�e�f��g�h��i��j�l :وهيأ لهم لبلوغ تلـك الغايـة   ]، 29292929[ص
خطابه للبشر من جنس ما مـنحهم إيـاه مـن أدوات    وتحقيق ذلك المقصد أن جعل 

التواصل، وال يمكن أن يفسر ذلك إال على أنه يمنحهم األداة التي يتوصلون عبرهـا  
إلى فهم رسالته، ومن ثَّم فهو ينشئ نوعا من العالقة بين كالمه وبين عقـول البشـر   

ته يكـون عبـر   ليس موضوعا للتحليل أو الدرس، فإن الوصول إلى رسال اهللاوألن 
بكل اللغات بل بلغة بعينهـا، وقـد    عز وجّلتحليل كالمه، وال يمكن أن يكون كالمه 
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اختار لها أن تكون العربية، غير أنه طبعها بطابعه وصبها في قالبه وكأنمـا جعلهـا   
  خلقا آخر.. وذلك هو اإلعجاز.

تحـيط  ذلك هو القرآن الكريم: نص لغوي عربي معجز، فهل تستطيع اللغـة أن  
بمعانيه؟ إنه خاتم الكتب السماوية وهو موجه لكل البشرية على اخـتالف األجنـاس   
واللغات والثقافات، فكيف يمكن له الوفاء بتوجهه ذاك مع احتباسه فـي بوتقـة لغـة    

فهي   بعينها؟ ثم إن اللغة ليست حيادية بل تحمل ثقافة الناطقين بها وأفكارهم وعاداتهم
يعني ذلك أن هويته من هويتها؟ أال يطعن ذلـك فـي عالميـة    ذات هوية محددة، أال 

القرآن؟ فإن لم يطعن فيها، فعلى أي أساس يتمكن النص القرآني مـن الجمـع بـين    
طبيعة لغته النسبية وطبيعة رسالته المطلقة؟ هنا تقف هذه الورقة لتبين موقع اللغة من 

  القرآن الكريم.الممارسة التفسيرية وكيفية استثمارها للوفاء بإطالقية 
  أوال: معرفة األلفاظ المفردة رأس تفسير القرآن الكريم.

كانـت العربيـة أول   ليس لغير العالم باللغة تفسير شيء من الكتاب العزيز:  - 1111
األمر في ألسنة العرب سليقة، فلم تكن بهم حاجة كبيرة للوقوف عند كل تفصـيالتها  

ليم لتذوق بيان القرآن، ثم تقـادم العهـد   ودقائق جزئياتها، وال احتاجوا إلى جهد أو تع
وكثرت العجم، ودخل في ديـن اإلسـالم   «وبعد الزمن، وفسد اللسان، فلما كان ذلك، 

أنواع األمم المختلف واأللسنة والناقصو اإلدراك، احتاج المتأخرون إلى إظهـار مـا   
البيانيـة   انطوى عليه كتاب اهللا من غرائب التركيب، وانتزاع المعاني وإبراز النكت

حتى يدرك ذلك من لم تكن في طبعه، ويكتسبها من لم تكن نشأتُه عليها، وال عنصره 
يحركه إليها، بخالف الصحابة والتابعين من العرب، ألن ذلك كـان مركـوزا فـي    

  .  )1(»طباعهم
لـيس لغيـر العـالم    «وهكذا أصبح تعلم اللغة العربية لطالب التفسير ضرورة إذ 

اتها تفسير شيء من الكتاب العزيز وال يكفي فـي حقـه تعلـم    بحقائق اللغة ومفهوم
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اليسير منها فقد يكون اللفظ مشتركا وهو يعلـم أحـد المعنيـين والمـراد المعنـى      
  .  األلفاظ والتراكيب واألساليب، بل عليه أن يقف عند )2(»اآلخر

والمستقرئ لمدونة التفسير األولى يجد دراسة المفسرين لها توقفـت عنـد تلـك    
فاصل، وفي ذلك إشارة إلى أن اللغة ليست مجرد أوعية فارغة، لكنها أوال تسـير  الم

داخل نظام كالمي متكامل أوجده استعمال أهلها لها، ثم إن القرآن الكريم قـد جعلهـا   
خلقا آخر مادام استخدامه لها قد أبهر أهلها أنفسهم، فعجزوا عن مجاراته وهم من هم 

ُل كلِّ هذه النقاط البد يسير بالمفسر إلى التعامـل مـع   فصاحة وبالغة وإعرابا، فتَمثُّ
  المعنى القرآني من خالل لغته تعامال حذرا، محفوفا بالضوابط.

إن أول ما ينبغي تحصيله تحصيل األلفاظ المفردة هو المنطلق لفهم التركيب:  - 2222
هـم   وهم من -  رضوان اهللا عليهمهو معاني األلفاظ المفردة، فقد استوقفت الصحابةَ 

عدةُ مفردات، فلم يعلموهـا، وقصـة    - في خلوص العربية وعلو الكعب في الفصاحة
  �m�A�B�l«من الشـهرة بمكـان، فقـد قـرأ:      عمر بن الخطاب رضي اهللا عنه

قال: قد علمنا مـا   ؛]31[عبس:،  m�Á�Â�l]، حتى أتى على هذه اآلية: 1[عبس:
على المنبر عن معنى "التَّخَوف" في قولـه  «، وسأل الناس مرة )3(»؟األبالفاكهة، فما 

]؛ فأجابه الرجل الهذلي 47[النحل: ، m�y�z��{�|�}��~�_��̀lتعالى: 
  .)4(»بأن التخوف في لغتهم التنقُّص

كنت «يقول:  عبد اهللا بن عباس رضي اهللا عنهوهذا حبر األمة وترجمان القرآن 
ــا  �~�{�����|�}�m�n�o��p�q�r�s��t�u�v�w���x�zyال أدري مـ

��¡�¢�¤£�¥���¦�§��̈l، :ان 14[األنعامحتى أتاني أعرابي ،[
، ومثـل  )5(»يختصمان في بئر، فقال أحدهما لصاحبه: "أنا فَطَرتها"، يقول: أنا ابتدأتها

القرآن نزل بلغة العرب وعلى أسـاليب بالغـتهم   «هذه اآلثار تَرِد على من قال: إن 
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، وإنما المقصود هنا أن )6(»يفهمونه ويعلمون معانيه في مفرداته وتراكيبهفكانوا كلهم 
  مجموعهم يعرفه حتى تقوم به الحجة.

مرفوعـاً:   أبي هريـرة رضـي اهللا عنـه   من حديث هـ) 458(تالبيهقيأخرج 
معرفـة معـاني   «، والمراد "بإعرابـه" هنـا   )7({أعربوا القرآن والتمسوا غرائبـه} 

على أن الدعوة إلى العناية باأللفاظ المفردة قـد نشـأت بنشـوء    ، مما يدل )8(»ألفاظه
احتلت الدراسةُ المعجمية أللفاظ القرآن «الرغبة في فهم القرآن منذ نزوله، وعليه فقد 

باعتبارها مدخال أساسيا ومرحلةً منهجيةً ضروريةً ألي محاولة الحقة فـي  - الكريم 
، ولعل نظرة على تاريخ )9(»ية اإلسالميةعنايةً كبرى في تاريخ الثقافة اللغو - التفسير

األشـباه  ، والغريبالتأليف في التفسير تُظهر أن الدراسات المعجمية التي تمثلها كتب 
، كانت هي البداية؛ وهي القضايا التي ظلـت محـور   اإلعراب، والمشكل، ووالنظائر

المسـتغرب إذًا أن  ، فليس من ∗∗∗∗االهتمام لفترة طويلة، والمؤلفات فيها أكثر من أن تُعد
الدراسة المعجمية لم تنفصل في نشـأتها عـن الدراسـات    «يذهب الباحثون إلى أن 

القرآنية بصفة عامة، بل إن هذه الدراسات هي التي كانت سببا فعاال ومباشـرا فـي   
  .)10(»نشأة المعجم العربي والتأليف فيه

جهة، ألن تحصـيلها   قد يبدو الحديث عن أسباب العناية باأللفاظ المفردة بديهيا من
وفهمها هو المنطلق لفهم التركيب ومن ثم النص كله، غير أن التدقيق في الخلفيـات  
التي جعلت اهتمام المفسرين القدامى بالمفردات يبدو في بعض األحيان مبالغـا فيـه   

  يكشف عن أسباب أعمق، ويمكن التركيز على اثنين منها يعتبران األهم:
مواجهة تيار الباطن الذي ربما غالى أصحابه فـي االعتـداد باإلشـارات     أولهما

واللمحات إلى حد يلغون معه األرضية الصلبة التي تضمن للنص بقاءه وتحميه مـن  
التحريف والتأويالت الشاذة، فتغلق الباب في وجه العابثين بمعنـاه السـاعين لجعلـه    

  مطية يركبها كل ذي هوى فيقودها وفق هواه.
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فهو المتعارف من تطور دالالت األلفاظ  والذي شهد في العقود القليلة  ثانيهماأما 
التي تلت نزول القرآن سرعة كبيرة يمكن إعادتها إلى االختالط العميق بين الشعوب 
على اختالف ألسنتها ولهجاتها، وهو األمر الذي ترك أثره واضحا في شيوع اللحـن  

خوف عل لغة القرآن مـن أن يـدرس علمهـا    وفساد المنطق، مما أشعر القدماء بال
فاالبتعاد   فشمروا لتدوين اللغة وجمع شواهدها، حفاظا عليها خدمة للغة القرآن الكريم

عن اللغة األصيلة أورث البعد عن الفهم الصحيح للقـرآن الكـريم، فالبـد إذًا مـن     
منـارة   التصدي لشرح المفردات القرآنية ووضعها في مكانها الذي يصلح أن يكـون 

للفهم، إذ على فهم المراد منها يتوقف فهم دالالت القرآن وأحكامه، وتتوقف التكـاليف  
  على مثل ذلك، فإن التكليف بغير فهم ضرب من العبث.

أدرك المفسرون األوائل األهمية التي تكتسيها دراسة مفـردات القـرآن الكـريم،    
أن يشتغل به من علوم القرآن أن أول ما يحتاج «وبأسبقيتها على غيرها، فذهبوا إلى 

العلوم اللفظية، ومن العلوم اللفظية تحقيق األلفاظ المفردة، فتحصيل معاني مفـردات  
ألفاظ القرآن في كونه من أوائل المعاون لمن يريد أن يدرك معانيه، كتحصيل اللَّـبِن  

  .)11(»في كونه من أول المعاون في بناء ما يريد أن يبنيه
تمام بدراسة األلفاظ المفردة في تفاسير القدماء سـمة مشـتركة   ولهذا فقد كان االه

ولم يكن هنالك اختالف في دراستها إال من حيث االختصار والتوسع، األمـر الـذي   
يتبع مسلك المفسر في كتابه أو طبيعة ثقافته والعلم الغالب عليه من جهة كما تـتحكم  

  فيه أسباب عامة سيأتي ذكرها.  
ولم يكن عمل المفسرين عمال معجميا، يقصد إلى الجمع والتصنيف بل كان يهـتم  
باللفظة داخل الجملة محاوال بيان معناها من جهة وإظهار جمالها في سياقها من جهة 
أخرى كما سيأتي، ولهذا غلب الجانب البياني البالغي في دراسة األلفاظ علـى جـل   

وأبـي   هــ) 207(تكـالفراء  ة والمعاني المفسرين، عكس ما كان عليه علماء اللغ
، فإن اهتمامهما بألفاظ القرآن لم يخرجهما إلى زمرة المفسـرين رغـم عمـق    عبيدة
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كانا مشغولين بتوضيح النص القرآني وشرحه وجعلـه  «دراساتهما وشمولها، ألنهما 
  .  )12(»مفهوما

سيره في تف هـ)310(تالطبري وكمثال على هذا الحكم يمكن المقارنة بين صنيع 

يحرص  الطبري؛ فقد كان معاني القرآن في هـ) 338(تأبي جعفر النحاس وطريقة 
للكلمة معنى معينا في اآلية هو أولى بها مـن غيـره مـن المعـاني     «على بيان أن 

: عز وجـل " من قوله مخمصة، ولنأخذ لفظة ")13(»المتعددة التي لها في حقل المعجم

m�w�x�y��z�{�|�~}�_�̀�a�b��l، :؛ يقـول  3(المائدة(
يعني في مجاعة، وهي "مفعلـة"[...] مـن "خَمـصِ    " مخْمصة"في : «الطبرياإلمام 

البطنِ"، وهو اضطماره، وأظنه هو في هذا الموضع معني به: اضطماره من الجوع 
وشدة السغَب؛ وقد يكون في غير هذا الموضع اضطمارا من غير الجـوع والسـغب   

المخمصة ضمور البطن : «أبو جعفر النحاس؛ وفي المقابل يقول )14(»ولكن من خلقة
  ، وال يزيد على ذلك شيئا.)15(»من الجوع

ال يخلـو إذًا  العناية بالغريب باعتباره إجراء تفسيريا ال يمكن أن يتجـاوز:   - 3333
كتاب تفسيرٍ من كتب القدامى من البدء بشرح األلفاظ خاصة ما تعلق منها بما يسمى 

، بل أصبحت العناية بالغريب إجراء تفسيريا ال يمكن أن يتجاوز، وقبـل  ظغريب اللف
منذ النصف األول من القرن األول للهجـرة   غريب القرآنتتابعت المؤلّفات في «ذلك 

من وجود مؤلَّف أو أكثر يعنى باللفظ القرآنـي   - تقريبا- إلى يومنا هذا، فلم يخل قرن 
أفـرده بالتصـنيف   : «السـيوطي قال اإلمام ، حتى )16(»الغريب ويشرح المراد منه

  .  )17(»خالئق ال يحصون
وقـاموا بجهـود    غريب القرآنوقد أحصى غير واحد من الباحثين ما صنِّف في 

عنـدهم   الغريـب ؛ ولم يكن يعني مصطلح ∗∗∗∗كبيرة في حصر هذه المؤلفات واستقرائها
الساقطَ أو الحوشي أو ما ال يستعمل من األلفاظ، كما قد يتبادر إلى ذهن السامع، فإن 
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وإنما يراد بوصـف  «القرآن قد نزل بخير ما في العربية وأجمله وأحاله على السمع، 
الغرابة أن تكون [اللفظة] حسنة مستغربة في التأويل، بحيث ال يتساوى في العلم بهـا  

رأى بعض من فسر الغريب أن كثيرا منه غريب عن «، فقد )18(»لناسأهلها وسائر ا
األفهام؛ ألنه ليس من لغة قريش، وإنما جاء في القرآن من لغات القبائـل األخـرى   
فأشار إلى ذلك، وسمع بعضهم اآلخر ممن اختلط بهم من أهل الكتاب، ومـن أهـل   

د العرب، والتـي دخلـت   البالد القريبة من الحجاز، ومن أهل األقطار المتاخمة لبال
تحت سيطرة اإلسالم، أن بعض هذه األلفاظ موجود في لغات أخرى، فأشـاروا إلـى   

. ولهذا فلم يستقل بتفسير الغريب إال العارف باللغة المتضلع بمتنها، الحـافظ  )19(»ذلك
وعلى الخائض في ذلك [يقصد تفسـير الغريـب]   : «السيوطيلشواهدها، يقول اإلمام 

إلى كتب أهل الفن وعدم الخوض بالظن؛ فهذه الصحابة وهم العرب التثبت والرجوع 
العرباء وأصحاب اللغة الفصحى ومن نزل القرآن عليهم وبلغتهم توقفوا في ألفاظ لـم  

، فمعرفة معاني األلفاظ سبيله النقل الصحيح عن العرب الخلَّـص  )20(»يعرفوا معناها
  وال مجال فيه لالجتهاد.

بعد قد اعتمدوا اعتمادا كبيرا على مرويـات أصـحاب    ولهذا نجد المفسرين فيما
رحمه اهللا، أنه سئل عن تمثُّل الرجـل   أحمد بن حنبلما يؤثر عن «، أما الغريبكتب 

ببيت شعرٍ لبيان معنى في القرآن، فقال: "ما يعجبني"، فهو عجيب، وإن صـح عنـه   
قـع مـن بعـض    فلعله يريد كراهة أن يذكر الشعر إلثبات صحة ألفاظ القرآن، كما ي

: البـن األعرابـي  (وكان يزِن باإللحاد)، قـال   ابن الراونديالمالحدة؛ فقد روي أن 
: ال باس ال بـاس، وإذا أنجـى اهللا   ابن األعرابي"أتقول العرب لباس التقوى؟"، فقال 
نبيا، أفتنكـر   محمدتنكر أن يكون  ابن الراونديالناس فال نجى ذاك الراس، هبك يا 

  .)21(»أن يكون فصيحا عربيا؟"
وهنا إشارة لطيفة توحي بما كان يحرص عليه المفسرون مـن خـالل شـرحهم    
للغريب، وهو بيان القرآن الكريم بما يتيح فهم الدين وتطبيـق أحكامـه، ولـم يكـن     
شرحهم مقصودا بذاته صناعةً، ولذلك كرهوا تتبع األلفاظ والمبالغة فـي استقصـاء   

55



�×Ö]è†ÓÖ]<áa†ÏÖ]æ<íflée†ÃÖ]<íÇÜ <

 

  
 

 

  

فـالالزم  «هــ):  790(تالشـاطبي  تها بما يخرج الشرح عن الغاية منه؛ يقول دالال
االعتناء بفهم معنى الخطاب، ألنه المقصود والمراد، وعليه ينبني الخطـاب ابتـداء   
وكثيرا ما يغفَل هذا النظر بالنسبة للكتاب والسنة فتُلتَمس غرائبه ومعانيه على غيـر  

لملتمس، وتستعجم على من لم يفهم مقاصد العـرب  الوجه الذي ينبغي فتستبهم على ا
  .)22(»فيكون عمله في غير معمل

وباإلضافة إلى الغريب تعامل الترادف واالشتراك واستصحاب سياق الجملة:  - 4444
المفسرون بوعي مع ما يسمى في الدراسات اللغوية الحديثة بتعدد الداللة، وفي ذلـك  

{ال يكون الرجل فقيهاً كـل  ؛ وهو قوله: عنهأبي الدرداء رضي اهللا األثر الوارد عن 
، وهي الفكرة التي ينبني عليها فرع مـن  )23(الفقه حتى يرى للقرآن وجوهاً كثيـرة} 

اللفظ المشترك الذي : «بالوجه، ويقصد الوجوه والنظائرفروع التفسير اللغوي يسمى 
أمـا   ، كلفظ الهدى الذي له سبعة عشر معنى في القـرآن )24(»يستعمل في عدة معان

، أي التي تستعمل بمعنى واحـد، مثـل جـواد    )25(»األلفاظ المتواطئة«فهي  النظائر
، وهي مـن  الترادف، والثاني من باب المشترك اللفظيوكريم؛ فكأن األول من باب 

المسائل المتعلقة بمباحث األلفاظ، والتي تعتبر دراسات اللغويين فيهـا سـندا مهمـا    
  للمفسرين.

استصـحاب سـياق   فكان حلها يعتمد غالبا علـى   شتراكالترادف واالأما مشاكل 
واالستعانة بمختلف القرائن، فهذه المشاكل ليست موجودة إال حـال الحـديث    الجملة

)26(عن اللفظ المنفرد، أما واللفظ داخل جملته وسياقه فإنهما كفيالن بتحديد معناه
ومن   

، حمل فـي كـل   […]معاني وإذا كان لالسم الواحد : «العز بن عبد السالمذلك قول 
  .)27(»موضع على ما يقتضيه السياق، كيال يتبتَّر الكالم ويتخرم النظام

وإلثبات ذلك يمكن تتبع واحد من األلفاظ التي تعد من المشترك والنظر في معناه 
تأتي على أوجه: الصلوات الخمـس:  «داخل سياقاته المتعددة، ولنأخذ: الصالة، فإنها 

m�¶�̧�¹�º�»�¼�½��¾�¿�À�Á���Â�Ã�l :ــدة ] 55[المائ
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�m�A�B�C�D���E�F�G�H�I�����J�K�L[...]؛ وصالة الجمعة: 

M�N�PO�Q�R�S�T�U�����������������V�l ، :والجنازة: 09[الجمعة ،[m���¡�¢�

£�¤�¥�¦�§��̈��©�«ª�¬�®������̄�°�±�²�³��l :ــة ] 84[التوب
ــدعاء:  �m�j�k�l�m�n�o�p�q�sr��t�����u�v�xw�yوالـ

z�{�l، :ين: 103[التوبةوالد ،[m�t�u�v�w�x��y�z�

{�|�}�~���¡�¢�£�¥¤��¦����§�̈���©�l  :87[هــــود [
��m�z�{��|�}���~�`_�a�b�c�d��e�gf�h�i�j�kوالقـــراءة:

l�m�n��o�p�q�l  :28(]»110[اإلسراء(.  
ويمكن أن يتضح المعنى المختار للفظة الصالة في كل من اآليـات السـابقة إذا   

الرتباطها باإلقامة، وفـي   الصلوات الخمساستُحضر سياقُه؛ ففي األولى حملت على 
، وفي الثالثـة  ﴿من يومِ الْجمعة﴾لتخصيصها بقوله:  صالة الجمعةالثانية حملت على 

ألن السياق في الحديث عن الصالة على الميت، وفـي الرابعـة    الجنازةحملت على 
ألنه أصل المعنى اللغوي لكلمة صالة، وال يمكن حملهـا علـى    الدعاءحملت على 

ألنه سياق محاجـة القـوم    الدينالصالة بالمعنى الشرعي، وفي الخامسة حملت على 
ألن الجهـر   اءةالقرلنبيهم عن صدق ما جاء به من الدين، وفي السادسة حملت على 

  والسر من متعلقاتها.    
بقـانون تـرجيح   وأما تعدد الداللة الناشئ عن االحتمال فيحلُّه ما يمكن تسـميته  

، وهو الذي نجده متبعا في تفاسير القدامى، وإن كان ذلك االتباع متفاوتا فـي  المعنى
ـ : «الزركشـي التفاصيل، فإنه يكاد يتفق في اإلطار العام، يقول اإلمـام   وم أن ومعل

تفسيره يكون بعضه من قبيل بسط األلفاظ الوجيزة وكشف معانيها، وبعضه من قبيل 
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ترجيح بعض االحتماالت على بعض، لبالغته ولطف معانيه ولهذا ال يسـتغنى عـن   
  .)29(»يعول في تفسيره عليه ويرجع في تفسيره إليه قانون عام

ثالث: لغوية وضـعية   ؛ وهي عندهمأقسام الحقيقةوهو األمر المتعلق بما يسمى 
فيما وضع له أوال فـي  «وعرفية، وشرعية، فالحقيقة اللغوية في اللفظ هي استعماله 

اللغة، كاألسد المستعمل في الحيوان الشجاع العريض األعالي، واإلنسان في الحيوان 
أن يكون االسم في أصل اللغة بمعنى، ثم يشتهر فـي  «، أما العرفية فهي )30(»الناطق

لهم بالمجاز الخارج عن الموضوع اللغوي، بحيث إنه ال يفهم من اللفظ عرف استعما
عند إطالقه غيره، كاسم الغائط، فإنه، وإن كان في أصل اللغة للموضع المطمئن من 
األرض، غير أنه قد اشتهر في عرفهم بالخارج المستقذر من اإلنسان، حتـى إنـه ال   

الشرعية فهي التي وضعها الشـرع   ، وأما)31(»يفهم من ذلك اللفظ، عند إطالقه غيره
معنًى للفظة كانت موجودة في اللغة من قبل كالصـالة والتـيمم والتوحيـد ونحـو     

  .)32(ذلك

حال - وتطفو هنا إلى السطح العبرة بعموم اللفظ مع التمكين لمقصد المتكلم:  - 5555
نا علـى  التي تحيل اللفظ والمعنىثنائيةُ  - الحديث عن تعدد الداللة وانفتاح االحتماالت

سؤال الذي مفاده: هل العبرة في الكالم بالمعنى المفهوم من اللفظ المجـرد، أم هـي   
بقصد المتكلم ومراده؟ إن استصحاب هذا السؤال أثناء شرح األلفاظ وتحديد معانيهـا  
يظهر له من األهمية قدرا كبيرا، ألن اعتبار القصد قد يحول المعنى تحـويال تامـا   

�m�d�e�gf��h�i�j�k�ml�n�o�pومن ذلك قولـه تعـالى:   «

q��l :فإنا لو تُرِكنا ومدلوَل اللفظ، القتضى أن المصـلي ال يجـب   115،[البقرة ،[
، وذلـك ألن القصـد   )33(»عليه استقبال القبلة سفراً وال حضراً، وهو خالف اإلجماع

من اآلية إنما هو التعقيب على من أنكروا على اهللا تغيير القبلة من بيت المقدس إلـى  
  .)34(البيت العتيق، وبيان أن القبلة قبلة اهللا أينما توجه المصلي شرقًا أو غربا
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ولهذا جاءت القاعدة المهمة، والتي تتعلق بالمعنى أو الداللة المعتبرة فـي عبـارة   
دالالت األلفاظ ليست لذواتها، بل هـي تابعـة لقصـد المتكــلِّم     «المتكلم، وهي أن 

فأهـل  «، وبالجملة، )36(»تبارِ النِّية والمقَاصد في األلفاظالبد من اع«، إذ )35(»وإرادته
العربية يشترطون القصد في الداللة، فما يفهم من غير قصد المتكلم ال يكون مـدلوال  
للفظ عندهم، فإن الداللة عندهم هي فهم المـراد ال فهـم المعنـى مطلقـا، بخـالف      

  .)37(»راده المتكلم أم الالمنطقيين فإنها عندهم فهم المعنى مطلقا، سواء أ
�|�}��m�v�w�x�y�zومثال ثان عن ذلك في قوله تعـالى:  

}�~�_��̀a�b�c��d�e�f�g�h�i�kj�l�m���n����l 

)، فال نجد أحدا من المفسرين يذهب إلى أن كل مأكل ومشرب حالل كمـا  93(المائدة:
غبـر  عذرا لمـن  «هو واضح من ظاهر اآلية، بل يفسرها الجميع على أنها ُأنزلت 

، أي أنها جاءت لبيان أن من مات مسلما وقد شـرب الخمـر   )38(»وحجة على الناس
  قبل أن تُحرم فال إثم عليه، فيتضح إذًا، كيف يؤثر اعتبار القصد في تحديد المعنى.
 :أولهاوالحاصل مما سبق أن التعامل مع األلفاظ المفردة يتوقف عند أمور ثالثة؛ 

هـو   الثـاني بيان معاني األلفاظ المفردة وشرحها بما يحقق للقرآن وصف البيـان، و 
 الثالـث وضع اللفظة في إطارها داخل النص، ومنحها الداللة المالئمة لسياقها، أمـا  

  فهو اعتبار القصد في األلفاظ، ال مجرد ما يمكن أن تدل عليه في أصـل وضـعها  
 وهي فكرة مهمة جدا، تحد من تجريد اللغة، وتضبط المعنى بغايات النص ومصدره.

    ثانيا: التركيب اللغوي من مراعاة معهود العرب إلى تعاهد النظم القرآني.

تعد اللغـة ممـثال أصـيال للمـتكلم بهـا      القرآن الكريم نظام لغوي متفرد:  - 1111
وبية مكينـة، وعلـى هـذا    والمستعمل لها، فهي نظام داللي محكم، وعـادات أسـل  

فالمستعمل ليس خارجا عن هذا النظام وتلك العادات، ولقد جاء القرآن الكريم فصـنع  
نظاما داخل نظام العربية، إال أنه يبقى داخال تحت هذا الحكم العام، وهو األمر الـذي  
ينبغي أخذه بعين االعتبار وجعله وسيلة من وسائل تعيين المعنى عند إشكاله، وهو ما 
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إذا قلنـا إن القـرآن نـزل    «، أي طرقهم في التعبير، وبمعهود العربصطلح عليه ي
بلسان العرب، وإنه عربي، وإنه ال عجمة فيه، فبمعنى أنه ُأنزل على لسـان معهـود   

من اتباع معهود «، وال بد في فهمه )39(»العرب في ألفاظها الخاصة وأساليب معانيها
القرآن بلسانهم، فإن كان للعرب في لسـانهم عـرف   األميين، وهم العرب الذين نزل 

مستمر فال يصح العدول عنه في فهم الشريعة، وإن لم يكن ثمة عرف فال يصـح أن  
  .  )40(»يجري في فهمها على ما ال تعرفه، وهذا جارٍ في األلفاظ والمعاني واألساليب

مـع  للتعامـل   هـ)204(ت الشافعيالذي سبق إلى وضعه اإلمام  وهذا هو األصل
إنما خاطب اهللا بكتابه العرب بلسـانها  : «الرسالةلغة القرآن فهما وتفسيرا؛ يقول في 

على ما تعرف من معانيها، وكان مما تعرف من معانيها اتساع لسانها وأن فطرته أن 
يخاطب بالشيء منه عاما ظاهرا يراد به العام الظاهر، ويستغني بأول هذا منه عـن  

العام، ويدخله الخاص، فيستدل على هـذا بـبعض مـا     آخره، وعاما ظاهرا يراد به
خوطب به فيه، وعاما ظاهرا يراد به الخاص، وظاهر يعرف في سياقه أنه يراد بـه  
غير ظاهره؛ فكل هذا موجود علمه في أول الكالم أو وسـطه أو آخـره؛ وتبتـدئ    

فظها منه الشيء من كالمها يبين أوُل لفظها فيه عن آخره، وتبتدئ الشيء يبين آخر ل
عن أوِله، وتكلم بالشيء تعرفه بالمعنى دون اإليضاح باللفظ، كما تعرف اإلشارة، ثم 
يكون هذا عندها من أعلى كالمها، النفراد أهل علمها به دون أهل جهالتها، وتسـمي  

وكـل  «، )41(»الشيء الواحد باألسماء الكثيرة وتسمي باالسم الواحد المعاني الكثيـرة 
  .  )42(» ترتاب في شيء منه، هي وال من تعلَّق بكالمهاهذا معروف عندها ال

إلى السبب الذي جعل السـلف قليلـي   أبو عبيدة وانطالقا من هذه القاعدة توصل 
فلم يحتج السلف وال الـذين  «السؤال في شأن األساليب والتراكيب العربية، إذ يقول: 

أن يسألوا عن معانيه ألنهم كانوا عرب األلسن، فاسـتغنوا  �أدركوا وحيه إلى النبي 
بعلمهم به عن المسألة عن معانيه، وعما فيه مما في كالم العرب مثله مـن الوجـوه   
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والتلخيص؛ وفي القرآن مثل ما في الكالم العربي من وجوه اإلعراب، ومن الغريـب  
  .)43(»والمعاني

مع الكثير مـن القضـايا، وأهمهـا    وقد ظهر أثر هذه القاعدة واضحا في التعامل 
مسألة المجاز، وترجيح القراءات، كما يظهر أثرها أيضا عند ترجيح معنـى علـى   
آخر، فما جاء من ذلك على غير معهود العرب مردود، فإن صح فالبد مـن إيجـاد   

��m�°�²±�³��́µتخريج له. وهذا ما يمكن لمسه في تفسير قوله تعالى:

¶�����l  ،):إذ يشهد بعض المفسرين على اختالف أهل التأويل في )؛ 26المطففين
، ويتوقف عـن التـرجيح، ثـم يـذهب     )44(معنى "الختام" هنا بين النهاية وبين الخلط

  .)45(البعض إلى تعيين المراد بأنه النهاية فقط ألن العرب ال تعرفه بمعنى الخلط

علـى   هذا وحـرص المفسـرون  تعهد النظم وبيان امتياز البالغة القرآنية:  - 2222
الحفاظ على البالغة القرآنية وإظهار تفردها وامتيازها، بالموازاة مع الحرص علـى  

من حق مفسر كتاب اهللا البـاهر وكالمـه المعجـز، أن    «العناية بمعهود العرب ألنه 
يتعاهد في مذاهبه بقاء النظم على حسنه والبالغة على كمالها وما وقع بـه التحـدي   

يتعاهد أوضاع اللغة فهو من تعاهد النظم والبالغـة علـى   سليماً من القادح، فإذا لم 
  .)46(»مراحل

وفي ذلك وعي شديد بخصوصية عربية القرآن، وأنه ليس ألي كان القدرة علـى  
فالفقيه وإن برز على األقران في علم الفتاوى واألحكام، والمتكلم وإن «التعامل معها، 

قصص واألخبار وإن كان من ابن القريـة  بز أهل الدنيا في صناعة الكالم، وحافظ ال
أحفظ، والواعظ وإن كان من الحسن البصري أوعظ، والنحوي وإن كان أنحى مـن  
سيبويه، واللغوي وإن علك اللغات بلحييه، ال يتصدى منهم أحد لسلوك تلك الطرائـق  
وال يغوص على شيء من تلك الحقائق، إال رجل قد برع فـي علمـين مختصـين    

، فبهما تعرف مواضع الجمال فـي القـرآن   )47(»ا علما البيان والمعانيبالقرآن، وهم
  وبهما يتوصل إلى الكثير من المعاني الجليلة الخفية.  
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والمفسر مضطر إلى أن يتعلم البيان إن لم يكن عربيا سليقة، ألن الذوق في فهـم  
لكـالم  بتتبع استعمال البلغاء[...]، والتـدبر فـي ا  «القرآن أساس، ويحصل تعلم ذلك 

المقطوع ببلوغه غاية البالغة،[...]، وهو الكالم المشهود له بالبالغة بين أهل الشـأن  
  .  )48(»نحو المعلقات والحماسة، ونحو نهج البالغة، ومقامات الحريري،...

فـي القـرآن األفصـح    «وتجدر اإلشارة إلى أن مذهب عموم المفسرين هو أن 
ذلك لكان على غير النمط المعتاد في كالم والفصيح، [...]، ألنه لو جاء القرآن على 

العرب من الجمع بين األفصح والفصيح فال تتم الحجة في اإلعجاز، فجاء على نمـط  
. ولكن القاعدة عند التفسير هـي  )49(»كالمهم المعتاد ليتم ظهور العجز عن معارضته

وجـد   توجيه كتاب اهللا إلى األفصح من الكالم، أولى من توجيهه إلى غيره، مـا «أن 
، خاصة فيما يتعلق بالغريب وأوجه النحو واألداء.. وهذا دليل قـوي  )50(»إليه السبيل

على أن القرآن سار في توظيفه للغة على سنن أهلها من العرب غيـر أنـه تخلـق    
  داخلها خلقا آخر بما سكه من مفردات وما ابتدأه من طرائق في البيان.

غير أن الدعوة إلـى  وراء كنوزه: القرآن الكريم يدعو المتلقي إلى الغوص  - 3333
العناية بمعهود العرب ال تعني بحال االكتفاء بما فهموا، أو الحجر على من فتح الباب 

بوصفه كالما داال علـى ذاتـه   «للتدبر واالستزادة من بحر القرآن الزاخر، فالقرآن 
باإلضافة وداال على مبدعه، يضع نفسه في قلب التواصل اللساني، ولذا نجده يحتوي 

إلى نفسه عنصرا آخر ال يتم التواصل اللساني إال به، وال يكون بالغـا إال بوجـوده   
  .)51(»هذا العنصر هو المتلقي، وهو عنصر متضمن في الخطاب نفسه

لمـن   مإن النّص القرآني في ذاته متاح للفهم سواء للعرب الذين عايشوا نزولـه أ 
غير جائز أن يخاطب جّل ذكره أحدا من خلقه بما ال يفهمه عنـه  «جاء بعدهم؛ ألنه 

المخاطَب، وال يرسل إلى أحد منهم رسوال برسالة إال بلسان وبيان يفهمـه المرسـل   
إليه؛ ألن المخاطب والمرسل إليه، إن لم يفهم ما خوطب به وأرسل به إليـه؛ فحالـه   

لة وبعده سواء؛ إذ لم يفده الخطاب والرسالة شيئا كان قبل الخطاب وقبل مجيء الرسا
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به قبل ذلك جاهال، واهللا جّل ذكره يتعالى عن أن يخاطب خطابا أو يرسل رسـالة ال  
توجب فائدة لمن خوطب أو أرسلت إليه؛ ألن ذلك فينـا مـن فعـل أهـل الـنقص      

 يتيـه فـي   ، غير أن ثمة إجراءات ينبغي أن يلتزم بها المتلقِّي، لكـيال )52(»والعبث
غيابات اللغة وممكناتها؛ صحيح أن اللغة بعد موضوعي نصي يوجد خارج الـذات،  
لكن المتلقي قد يقع تحت رحمة "الذات" وتوجهاتها وأهوائها حتى من غير أن يشـعر  
ربما؛ من هنا كان لزاما عليه أن يسائل النّص، ال أن يسـائل أهـواءه، وأن يسـدد    

اإللهي على الوجود واعتصامه بمعهود األميين وطـرائقهم  ويقارب بين انفتاح النص 
 في الكالم.

  ثالثا؛ حجيـة الدليل اللغـوي في تفسير القرآن الكريم.

القرآن الكريم خطاب "نصـي"  اللغة هي الوسيلة األولى لفهم القرآن الكريم:  - 1111
األمـر الـذي   «ال شك في ذلك، والمادة المشكِّلة للخطاب النصي هي األبنية اللغوية، 

يقتضي من أية مقاربة علمية له أن تتأسس على اللغة؛ باعتبارها أهم متغير مناسـب  
وعلى هذا فإن االنطالق من دراسـة   - أما خصوصية لغته فأمر آخر- ، )53(»لطبيعته

  لغته كان وسيبقى خطوة أولى ال محيد عنها.
إن طبيعة القرآن اللغوية جعلت قيام تفسيره على اللغة أمرا ال جدال فيه، بل قـد  
مر كيف أن اللغة كانت الوسيلة األولى لفهم معانيه، حتى إن بعـض العلمـاء يقسـم    
طرق التفسير إلى قسمين: قسم يعتمد على الروايات والمنقول، وقسـم يعتمـد علـى    

"القول في الوجوه التي مـن قبلهـا   «يقول:  إذ الطبرياللغة؛ وهو ما نجده مثال عند 
مـا ال   � يوصل إلى معرفة تأويل القرآن":[...] مما أنزل اهللا من القرآن على نبيـه 

؛ وذلك تأويل جميع ما فيه: مـن وجـوه   �يوصل إلى علم تأويله إال ببيان الرسول 
ومبـالغ   ، وصنوف نَهيه، ووظائف حقوقه وحـدوده، - واجبه ونَدبِه وإرشاده- أمره 

فرائضه، ومقادير الالزم بعض خَلْقه لبعض، وما أشبه ذلك من أحكام آيه، التـي لـم   
ألمته[...] وأن منه مـا ال يعلـم تأويلـه إال اهللا     �يدرك علمها إال ببيان رسول اهللا 
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الواحد القهار؛ وذلك ما فيه من الخبر عن آجال حادثة، وأوقات آتيـة، كوقـت قيـام    
خ في الصور، ونزول عيسى بن مريم، وما أشبه ذلك[...]. وأن منه ما الساعة، والنف

يعلم تأويلَه كلُّ ذي علم باللسان الذي نزل به القرآن، وذلك: إقامةُ إعرابه، ومعرفـةُ  
المسميات بأسمائها الالزمة غيرِ المشترك فيها، والموصوفات بصفاتها الخاصـة دون  

 ذلك الَ يجهله أحد 54(»منهمما سواها، فإن(  .  
تفسـير نقلـي   «إلى مثل ذلك، فيجعل التفسير على صـنفين:   ابن خلدونويذهب 

مستند إلى اآلثار المنقولة عن السلف، وهي معرفة الناسخ والمنسوخ وأسباب النزول 
ومقاصد اآلي؛[...]، والصنف اآلخر من التفسير، هو ما يرجع إلى اللسان من معرفة 

  .  )55(»تأدية المعنى بحسب المقاصد واألساليباللغة واإلعراب والبالغة في 
ومثل هذا التقسيم إن دل على شيء فإنما يدل على اعتبار اللغة طريقا قويـا فـي   
الوصول إلى المعنى، ووسيلة ال غنى لطالب التفسير عنها؛ لكن السؤال الذي يطـرح  

محلها بين باقي نفسه هنا هو: ما هي درجة اعتبار اللغة في العملية التفسيرية، أو ما 
  األدوات المستخدمة للكشف عن المعنى القرآني؟

وال يجوز التهـاون فـي   «: السيوطييقول اإلحاطة بالظاهر ضرورة واجبة:  - 2222
حفظ التفسير الظاهر بل ال بد منه أوالً، إذ ال يطمع في الوصول إلى البـاطن قبـل   

إذا - المفسـرين،   ، وهو األمر الذي لم يختلف فيه القـدماء مـن  )56(»إحكام الظاهر
؛ والمعنى أن مشروعية اللغة أداةً للتفسير كـان قاسـما   - استُثني من ذلك أهل الباطن

مشتركا بينهم، إذ من الواضح أنه ال سبيل إلى فهم المعنى الكامن في القرآن من دون 
قدرة على التعامل مع أولى مفاتيحه، وذلك إذا أراد المفسر أن يحقق للـنص النفعيـة   

والواقع      منه، أو يصبح النص مجرد رموز وإشارات اعتبارها وعدمه سواءالمتوخاة 
أن الحرص على تحقيق صفة النفع للقرآن الكريم كـان شـغل المفسـرين الشـاغل     

  وبجانبه يتبدى واضحا تنزيه صاحب النص عن العبثية.  
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وباإلضافة إلى ذلك يعود تأكيد العلماء على العناية باللغة غالبا إلى الرد على دعاة 
الباطن ممن أبطلوا اللغة واحتكموا إلى مجرد ما يثيره القرآن في نفوسهم من إلهامات 

  وأهواء.  
وفي إطار الرد على دعاة الباطن الذين يتجاوزون اللغة يذهب األولـون إلـى أن   

اهره الذي وضع له في اللغة فرض ال يجوز تعديه إال بنص أو حمل الكالم على ظ«
 )57(»إجماع ألن من فعل غير ذلك أفسد الحقائق كلها والشرائع كلها والمعقـول كلـه  

بطالن الثقة باأللفاظ وسقط به منفعـة  «وإلى جانب ذلك فإن تجاوز اللغة يترتب عنه 
الفهم ال يوثق به والبـاطن ال  ؛ فإن ما يسبق منه إلى �كالم اهللا تعالى وكالم رسوله 

ضبط له، بل تتعارض فيه الخواطر ويمكن تنزيله على وجوه شتى؛ وهذا أيضاً مـن  
  .)58(»البدع الشائعة العظيمة الضرر

لكن يبدو أنه من الضروري عنـد الحـديث   ال يكفي الظاهر في فهم القرآن:  - 3333
العميق الذي كان يملـؤهم  عن شدة اهتمام المفسرين باللغة، التعريج على ذكر الوعي 

تجاه مكانة الدليل اللغوي في التفسير، فال يوجد منهم من يعتقد في قدرة اللغـة علـى   
إذا - االنفراد باإلفصاح عن دالالت النص القرآني مهما بلغت مـن الرقـي والدقـة،    

معنى هذا أن تفسير النص القرآني على المستوى اللسـاني  «؛ و- استُثني أهل الظاهر
لي المحض، ليس هو منتهى العملية التفسيرية، وإنما هو تمهيـد ضـروري   أو الدال

وبداية أساسية ومنطلق منهجي لكل عملية تفسيرية، وتأتي بعده مناطق أخـرى مـن   
  .)59(»الفهم، ومستويات من الشرح والتفسير، تعتبر امتدادا واستمرارا الزما له

وبعبارة أخرى، فإن منح ظاهر اللغة هذا القدر من العناية ال يجعل المفسر قـادرا  
على االكتفاء بالظاهر وإن حرص، فإن فعل فقد أضاع الكثيـر مـن علـم القـرآن     

{مـن َأراد علْـم اَألوِلـين    : ابن مسعود رضي اهللا عنـه وأسراره، ومما يؤثر عن 
ومعنى ذلك أن القرآن بحر زخـار ال تفنـى معانيـه    ، )60(رآن}والْآخرِين فَلْيثَورِ الْقُ
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وكنوزه، وهي مما تعبدنا اهللا بالتنقيب عنه، وإنما يشترط لذلك أال تخرج عن ممكنات 
  اللغة، وأال تقف عندها، ألن الوقوف عندها قد أورث مشاكل في المعنى.

السلف من أهل كان بعض من ال علم له بأقوال «: الطبـري وفي هذا السياق يقول 
��m�m�nالتأويل، ممن يفسر القرآن برأيه على مذهب كالم العرب، يوجه معنى قوله:

o�p�q��r�s�t�u�v�w�l، :إلى: وفيـه ينجـون مـن    49(يوسف ،(
الجدب والقحط بالغيث، ويزعم أنه من"العصر" و"العصرة" التي بمعنى المنجاة، مـن  

  قول أبي زبيد الطائي:
ــاديا  ص  غَــاثم ــر يثُ غَيــتَغسي  

       ــودنْجةَ المــرصع كَــان لَقَــدو  

     
 )61(»[...] وذلك تأويل يكفي من الشهادة على خطئه خالفُه قوَل جميعِ أهل العلم 

  وهذا المثال يدل على أن لغة العرب وحدها ليست أداة كافية للوصول إلى المعنى.

إن المدرسة التفسيرية التـي ينتمـي إليهـا    مرتبة اللغة بين أدوات التفسير:  - 4444
المفسر تجعل نظرته إلى الدليل اللغوي تختلف، فاالعتماد على اللغة كان متفقا عليـه  

  لكن درجة حجيتها كانت محل خالف.  
فإذا   فقد كانت اللغة عندهم مقدمة - إذا اعتُبر عملهم من التفسير-  أهل المعانيأما 

صح في اللفظة أو التعبير شيء عن العرب لم يعدلوا به شيئا، بل صـارت قواعـد   
العربية أحيانا سببا يتأولون اآليات ألجله تأويال بعيدا، وذلك عندما يخفى اتفاق اآليـة  
مع مقررات النحو، فيلجؤون إلى التقدير والتأويل، وقد أخذ التأويل النحوي فيما بعـد  

وتخيال، وقد سيطرت عليه في كثير من المواضع أصول النحويين شكال أكثر تعقيدا «
وخالفاتهم، فكثر االحتيال والتمحل لجعل النصوص الفصيحة تُذعن لهـذه األصـول   

  .  )62(»وتعزز مذاهب النحويين المختلفة
إن تحكـيم  «هذا المسلك وشنع على أصحابه، إذ يقول:  محمد عبدهوقد ذم الشيخ 

قرآن، ومحاولة تطبيقها عليه وإن أخذ ذلـك ببالغـة القـرآن    مذاهبهم النحوية في ال
، بـل  )63(»جراءة كبيرة على اهللا تعالى، وإذا كان النحو وجد لمثل ذلك فليته لم يوجد
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ويعجبني قول «ما يفتأ مبديا استغرابه الشديد من صنيع النحويين ذاك، فيضيف قائال: 
ب أن النحويين إذا ظفر أحـدهم  : من العجي- أبو بكر بن العربيوأظنه - بعض األئمة 

ببيت شعر ألحد أجالف األعراب يطير فرحا به ويجعله قاعـدة، ثـم يشـكل عليـه     
إعراب آية من القرآن فال يتخذها قاعدة، بل يجتهد في إرجاعها إلـى كـالم أولئـك    

أن "مـا"  «، ومن ذلـك  )64(»األجالف وتصحيحها به، كأن كالمهم هو األصل الثابت
 m��̀a�b��lيعمل ما بعدها فيما قبلها، ومنـه قولـه تعـالى:     النافية ال يصح أن

)، فيكون قوله: "وثمود" منصوبا بفعل مضمر، والتقدير: "وأهلك ثمودا فمـا  51(النجم:
أبقى الفريقين، وال يصح أن يعمل فيه "أبقى" عند النحويين ألن حرف النفـي يمنـع   

  .)66(فما أبقى منها أحدا ، مع أن المعنى واضح بأنه تعالى أهلك ثمودا)65(»ذلك
ويميل النحويون إل تلحين القارئ، أو رمي قراءته بالشذوذ عند استعصاء التأويـل  «

 m�¡�¢�£�lوغيرهمـا الشـاذة:    أبـي حيـوه  وقراءة الحسن ومن ذلك 

لحن، ألن الفعل مـاض   ابن خالويه)، بفتح التاء وتشديد الظاء، وهي عند 48(القصص:
  .  )67(»والتشديد في المضارع

ومثل ذلك يقال على المستوى المفرداتي، فإن العلماء يحكمـون علـى القـراءة    
: "معاِئشَ" بـالهمز  األعـرج بالشذوذ عندما تخالف المعروف من اللغة، كما في قراءة 

ومثل هذه األمثلة تظهر القيمة التي تكتسيها البحوث اللغوية والنحويـة فـي تحقيـق    
  مقولة الحفظ للقرآن.  

الذين ينفون أن يدل القـرآن علـى غيـر     أهل الظاهرنحى منحى ويشبه هذا الم
الظاهر منه، مما يمكن أن تدل عليه لغته، وهو تعطيـل لطاقـات الـنص الكبيـرة     

  وحصره في أفق ضيق.  
ومثل هذا االتجاه المتطرف في االعتداد باللغة، وقواعد العربية، يقابلـه تطـرف   

الذين ال يعتدون باللغة ويقفزون على قواعدها ليقولوا فـي   الباطنيةمثله في تفسيرات 
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ما تخيلته النفـوس صـوابا دون برهـان، وال    «النص بالهوى والرأي المجرد، وهو 
  .)68(»يجوز الحكم به أصال

وبين هؤالء وأولئك يوجد الفريق الذي يمثل أغلب المفسـرين، وهـم أصـحاب    
ي النص تحكيمـا أعمـى، كمـا ال تُتجاهـل     النظرة "المعتدلة" إلى اللغة؛ فال تُحكَّم ف

أهميتها، بل المفتاح الذي يعين على الولوج إلى عالم النص، وضمن الوصول األمثل 
  إلى معناه.  

ال يجـوز التهـاون بحفـظ التفسـير     «: الزركشيويلخص هذا المنحى قول اإلمام 
الظاهر أوالً، وال مطمع في الوصول إلى الباطن قبل إحكام الظاهر، ومن ادعـى فهـم   
أسرار القرآن ولم يحكم التفسير الظاهر فهو كمن ادعى البلوغ إلى صدر البيـت قبـل   

ال بـد  تجاوز الباب. فظاهر التفسير يجري مجرى تعلم اللغة التي ال بد منها للفهم، وما 
فيها من استماعٍ كثيرٍ؛ ألن القرآن نزل بلغة العرب فما كان الرجوع فيه إلى لغتهم فـال  
بد من معرفتها أو معرفة أكثرها، إذ الغرض مما ذكرناه التنبيه على طريق الفهم ليفـتح  
بابه ويستدل المريد بتلك المعاني التي ذكرناها من فهم باطن علم القرآن وظـاهره[...]  

بظاهر التفسير، وهو معنى األلفاظ في اللغة، لم يكفه ذلك في فهـم حقـائق    ومن أحاط
��m�A�B�C�D�FE�G�H�I�J: عز وجلالمعاني، ومثاله قول اهللا 

K�L�NM�O�P�Q��R�TS��U�V�W�X�l ، :ــال ] 17[األنف
فظاهر تفسيره واضح وحقيقة معناه غامضة؛ فإنه إثبات للرمـي ونفـي لـه، وهمـا     
متضادان في الظاهر ما لم يفهم أنه رمى من وجه ولم يرم من وجه، ومن الوجه الـذي  

�m�A�B�C�D، وكـذلك قـال:   عز وجـل لم يرم ما رماه اهللا 

E�F��G�H�I�J�K�l :فـإذا كـانوا هـم    14[التوبة ،[
القاتلين، كيف يكون اهللا تعالى هو المعذب وإن كان تعالى هو المعذب بتحريك أيـديهم  
فما معنى أمرهم بالقتال؟ فحقيقة هذا تستمد من بحر عظيم من علوم المكاشفات فال بـد  
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لى حتـى  األفعال بالقدرة وتفهم وجه ارتباط القدرة بقدرة اهللا تعـا  أن يعلم وجه ارتباط
تتكشف وتتضح، فمن هذا الوجه تفاوت الخلق في الفهم بعد االشـتراك فـي معرفـة    

  .  )69(»ظاهر التفسير
إذًا، فالعلم بالظاهر قدر مشترك بين البشر الذين حصلوا الحد األدنى مـن أدوات  
المفسر، أي معرفة العربية، لكن ذلك ليس كافيا للغوص وراء كنوز الكتاب العظيم.. 

القرآن الكريم جاء بلسان عربي مبين، وعلى طرائق العرب فـي البيـان   صحيح أن 
والتعبير، ليس فيه تعقيد وال فلسفة وال ألغاز، لكنه أيضا كالم معجز وفـي الدرجـة   
  العليا من الفصاحة والبالغة، وهو بعد ذلك كتاب الدهر كله، وكتـاب البشـر كلهـم   

  وازل.وهذه هي بوابته إلى الخلود والصمود في وجه الن
بعد هذه الجولة السريعة في واحة القرآن الكريم ولغته وجوابا على سؤال خاتمة: 

  اإلشكالية المطروحة في المقدمة، يمكن الخلوص إلى أن:  
 دراسة األلفـاظ فقد تمت العناية به من خالل  الظاهرأما للقرآن ظاهرا وباطنا؛  - 

والتراكيب باعتبارها رأس التفسير في محاولة لمواجهة تيار الباطنيـة الـذي غـالى    
أصحابه في االعتداد باإلشارات حتى كادوا يلغون األرضية الصـلبة التـي تضـمن    
للنص بقاءه وتحميه من التحريف والتأويالت الشاذة، ثم من أجل المتعارف عليه مـن  

  على لغة القرآن من أن يدرس علمها.تطور دالالت األلفاظ مما أشعر بالخوف 
بيان معـاني األلفـاظ    أولهـا: على ثالثة أمور  األلفاظدراسة يجب التأكيد في  - 

المفردة وشرحها بما يحقق في للقرآن وصف البيان؛ والمرجـع فـي ذلـك النقـل     
هو وضع اللفظة في إطارها داخل النص، ومنحها الداللة المالئمـة   الثانيالموثوق؛ و

فهو اعتبار القصد في األلفاظ، ال مجرد ما يمكن أن تـدل عليـه    الثالثا، أما لسياقه
  والغاية هي الحد من تجريد اللغة، وضبط المعنى بغايات النص ومصدره.

هـو   ومعهود لغـتهم القرآن الكريم عربي اللغة لذلك فحمله على سنن العرب  - 
األصل، وال يمكن العدول عن ذلك إال لمرجح ثابت بالـدليل، دون أن يكـون ذلـك    
حشرا للنص اإللهي في الزاوية، ألن كل آية في القرآن الكريم رسـالة عامـة هـي    
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أوسع من ظاهر التنزيل، وفي باطنها من المعارف والعلوم أكثر من أن يطيق إنسان 
ك فحق كل زمان أن يقول أهله فـي القـرآن   واحد، أو جيل واحد االنتهاء إليه، ولذل

  كلمتهم.
أما الباطن فهو دليل قدرة في اللغة على التجريد والتعميم، وهو الطاقة الكامنة و - 

في النص والتي تؤهله لمواجهة النوازل، وهو أيضا دليـل علـى تعـدد إمكانيـات     
اعتبر المفسرون التفسير، وهو مفتاح القول واالختالف، ولهذا فقد ظل جانبه مهابا، و
  أن تتبعه إن لم يكن مضبوطا فتح الباب للتخمين في تحديد المعنى.  

ولذلك فإن الخوف من الباطن لم يؤد إلى إنكاره أو تجاهله، بقـدر مـا كـان     - 
موجها لضبطه، حفاظا على اللغة باعتبارها األرضية الصلبة لتمثيل المعنى، ثم ألنـه  

اهر وإن حرص على ذلك، فإنه إن فعل فقد أضاع االكتفاء بالظيستحيل على المفسر 
  الكثير من علم القرآن وأسراره.

  وصلى اهللا وسلم على سيدنا محمد وآله.
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  الهوامش:

)1(
 تفسير البحـر المحـيط  هـ): 745أبو حيان النحوي، أثير الدين محمد بن يوسف األندلسي (ت 

عادل أحمد عبد الموجود، والشيخ علي محمد معوض، شارك في تحقيقه:  وتع/: الشيخدرا/ وتح/ 
م 1993هـ /  1413، دار الكتب العلمية، بيروت، 1د/ زكريا التوني، ود/ أحمد النجولي الجمل، ط

)1/120.(  
)2(

، تح/: محمد أبو البرهان في علوم القرآنهـ): 794الزركشي، بدر الدين محمد بن بهادر (ت  
  ).2/165م، دار المعرفة، بيروت، (د ت)، (الفضل إبراهي

)3(
، تـح/:  جامع البيان عن تأويل آي القـرآن هـ): 310الطبري، أبو جعفر محمد بن جرير (ت  

  ).24/229م، ( 2000هـ/ 1420، مؤسسة الرسالة، 1أحمد محمد شاكر، ط
)4(

دار الكتب  ،الموافقات في أصول الشريعةهـ): 790الشاطبي، إبراهيم بن موسى الغرناطي(ت  
  ).1/36العلمية، بيروت، (د ت)، (

)5(
  ).11/283، (جامع البيان الطبري:  

)6(
، دار 1، طالمقدمـة هــ):  808(ت ولي الدين عبد الرحمن بن محمد الحضرميابن خلدون،   

  .348م، ص 1993الكتب العلمية، بيروت، 
)7(

، تح/: محمد السـعيد  اإليمانشعب هـ): 458، أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي (ت البيهقي  
  .                     2291)، رقم: 2/427هـ، (1410، دار الكتب العلمية، بيروت، 1بسيوني زغلول، ط

)8(
، قدم له اإلتقان في علوم القرآنهـ): 911، جالل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر (تالسيوطي  

، دار إحيـاء العلـوم   1صـاص، ط وعلق عليه: محمد شريف سكر، راجعه األستاذ مصطفى الق
  ).2/523م، (1987بيروت، 

)9(
 دراسة الطبري للمعنى من خالل تفسيره جامع البيان عن تأويـل آي القـرآن   محمد المالكي: 

  .39م، ص1996هـ/1417طبع وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، المملكة المغربية، 
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"ما اتفق لفظه واختلف معنـاه مـن   هـ)، و150(تلمقاتل بن سليمان " األشباه والنظائرمنها: "  ∗
ألبي " إصالح الوجوه والنظائر في القرآن الكريمهـ)، و"285(ت ألبي العباس المبردالقرآن المجيد"

 البـن قتيبـة  " تأويل مشكل القرآن" و"غريب القرآنهـ)، و" 478(ت عبد اهللا الحسين الدامغاني
هــ)  437(ت مكي بـن أبـي طالـب القيسـي    لهـ)، "تفسير المشكل من غريب القرآن" 276(ت
 للزجـاج " المنسـوب  إعراب القـرآن هـ)، و"502(ت لألصفهاني" المفردات في غريب القرآنو"
البيـان فـي   "، ومنها: "إعراب ثالثين سورة من القرآنهـ) "370(ت والبن خالويههـ)، 311(ت

التبيان هـ) "616(ت بريوألبي البقاء العكهـ)، 577(ت للكمال بن األنباري" إعراب غريب القرآن
  "، وغيرها.في إعراب القرآن

)10(
  .233، 232، ص دراسة الطبري للمعنى محمد المالكي:  

)11(
المفـردات فـي   هـ): 502، أبو القاسم الحسين بن محمد بن المفضل (تالراغب األصفهاني  

 هــ/  1418,دار المعرفـة، بيـروت،   1، ضبطه وراجعه: محمد خليل عيتاني، طغريب القرآن
  .6م، ص 1999

)12(
االتجاه العقلي في التفسير دراسة في قضية المجاز في القـرآن عنـد   نصر حامد أبو زيد:   

  .106م، ص 1998، المركز الثقافي العربي، بيروت/ الدار البيضاء، 4، طالمعتزلة
)13(

  .225، ص دراسة الطبري للمعنى محمد المالكي:  
)14(

  ).9/532، (جامع البيانالطبري:   
)15(

، تح/: الشيخ محمد علـي  معاني القرآن الكريمالنحاس، أبو جعفر أحمد بن محمد المصري:   
  ).2/262م، (1988الصابوني، مركز إحياء التراث اإلسالمي، مكة المكرمة، 

)16(
، بحث منشـور  المعاجم المفهرسة أللفاظ القرآن الكريمد/ عبد الرحمن بن محمد الحجيلي:   

  islam.com-http://www.alاإلنترنت:على موقع اإلسالم على 
)17(

  ).1/313، (اإلتقانالسيوطي:   
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م] 1988، 4، [دار مصـر للطباعـة، ط  المعجم العربي نشأته وتطورهمنهم: د/حسين نصار في   ∗
م]، ود/علـي شـواخ   1987، [دار الغرب اإلسالمي، ببـروت  معجم المعاجموأحمد الشرقاوي في 

م]، ود/ ابتسام الصـفار  1984[دار الرفاعي، الرياض، ، لكريما معجم مصنفات القرآنإسحاق في 
  م].  1984، [مطابع جامعة الموصل، العراق، معجم الدراسات القرآنيةفي 

)18(
  ).2/71(تاريخ آداب العرب،  الرافعي:  

)19(
بحث منشور على عناية المسلمين باللغة العربية خدمة للقرآن الكريم، العايد:  أ. د. سليمان  

  islam.com-http://www.alموقع اإلسالم على اإلنترنت، عنوان الرابط: 
)20(

  ).1/313، (اإلتقانالسيوطي:   
، الدار التونسـية للنشـر/   تفسير التحرير والتنويرهـ): 1393، محمد الطاهر (تابن عاشور )21(

  ).1/23م، المقدمة الثانية، (1984المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، 
)22(

  ).2/67، (الموافقات في أصول الشريعةالشاطبي:   
ابـن  ). [1/211في الحلية: ( أبو نعيم)، كما أخرجه 7/187: (ابن أبي شيبةاألثر في مصنف  )23(

ابن أبي شيبة فـي األحاديـث   مصنف : هـ)235(ت، عبد اهللا بن محمد الكوفي العبسي أبي شيبة

، ضبطه وعلق عليه األستاذ سعيد اللحام اإلشراف الفني والمراجعة والتصـحيح، مكتـب   واآلثار
، أحمـد بـن عبـد اهللا    أبو نعـيم األصـفهاني  الدراسات والبحوث، دار الفكر، بيروت، (د ت)، 

د ت).]، دار الكتب العلمية، بيروت، (حلية األولياء وطبقات األصفياءهـ): 430(ت  
)24(

  ) .1/102، (البرهان الزركشي:  
)25(

   ، الصفحة نفسها.المصدر نفسه  

، الـدار الجامعيـة للطباعـة    دراسة المعنى عند األصوليينينظر: د/ طاهر سليمان حمودة:  )26(
  وما بعدها. 128م، ص 1997اإلسكندرية، 

)27(
  .75ص العز بن عبد السالم: حياته وآثاره ومنهجه في التفسير، الوهيبي:  

)28(
  ).1/383، (اإلتقانالسيوطي:  
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)29(
  ).1/15، (: البرهانالزركشي 

)30(
، تح/ وتع/: عبد الرزاق عفيفي اإلحكام في أصول األحكاماآلمدي، أبو الحسن علي بن محمد:  
  ).1/27هـ، (1387، المكتب اإلسالمي، الرياض، 1ط
)31(

  ، الصفحة نفسها.المصدر نفسه 
)32(

  ، الصفحة نفسها.المصدر نفسهينظر:  
)33(

  ).1/85، (اإلتقانالسيوطي:  
)34(

تفسـير  هـ): 774(تعماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن عمر الدمشقي ، ابن كثيرينظر مثال:  

م 1999هــ / 1420، دار طيبة للنشر والتوزيع، 2، تح/: سامي بن محمد سالمة، طالقرآن العظيم
)1/391.(  
)35(

  ).1/14، (اإلحكام في أصول األحكاماآلمدي:  
إعـالم المـوقعين   هـ): 751ابن قيم الجوزية: أبو عبد اهللا شمس الدين محمد بن أبي بكر (ت )36(

م 1998، دار الجيـل، بيـروت،   1، تح/، وتع/: عصام فارس الحورسـتاني، ط عن رب العالمين
)3/83.(  
)37(

 كشاف اصـطالحات الفنـون  هـ): 1158، محمد بن علي الفاروقي الحنفي (ت بعدالتهانوي  
، دار الكتب العلمية، بيروت 1وضع حواشيه: أحمد حسين سبح، منشورات محمد علي بيضون، ط

  ).2/492(، م1998هـ/  1418
إحيـاء  ، دار الجامع ألحكام القرآنهـ): 671ينظر: القرطبي، أبو عبد اهللا محمد بن أحمد(ت )38(

  ).6/299م، (1985التراث العربي، بيروت، 
)39(

  ).2/50، (الموافقات في أصول الشريعةالشاطبي:  
)40(

  ).2/62، (المصدر نفسه 
)41(

، عن أصل بخط الربيع بـن  الرسالةهـ): 204الشافعي، اإلمام محمد بن إدريس المطّلبي (ت 
  ).53، 1/52(دم)، (د ت)، (سليمان كتبه في حياة الشافعي، تح/ وشر/: أحمد محمد شاكر، 
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)42(
  ).2/50، (الموافقات في أصول الشريعةالشاطبي:  

، مؤسسة 2، تع/: محمد فؤاد سزكين، طمجاز القرآنهـ): 209أبو عبيدة، معمر بن المثنى (ت )43(
  ).1/8م، (1981الرسالة، بيروت، 

)44(
حرر الوجيز فـي  الم هـ):542(تأبو محمد عبد الحق بن غالب الغرناطيينظر: ابن عطية،  

تح/: المجلس العلمي بفاس، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، المملكـة  ، تفسير الكتاب العزيز
  وما بعدها). 16/256(م، 1975المغربية، 

)45(
  ).24/298، (جامع البيان ينظر: الطبري: 

)46(
الكشاف عن تفسير هـ): 538، جار اهللا أبو القاسم محمود بن عمر الخوارزمي (تالزمخشري 

، تح/ وتع/: محمد مرسـي عـامر، مـرا/: د/    حقائق التنزيل وعيون األقاويل في وجوه التأويل
  ).1/38م، (1977هـ/1397، دار المصحف، القاهرة، 2شعبان محمد إسماعيل، ط

)47(
  ).1/8، مقدمة الكتاب، (المصدر نفسه 

)48(
  ).1/21(، المقدمة الثانية، تفسير التحرير والتنوير ابن عاشور: 

)49(
  ).2/242، (اإلتقان السيوطي: 

)50(
  ).9/223، (جامع البيان الطبري: 

)51(
إعادة قـراءة  ، مقدمة ترجمته لكتاب جاك بيرك: قراءة الذات للقرآن الكريمد/ منذر عياشي:  

.24، ص 2017، دار أمل الجديدة، دمشق، 1، طالقرآن
)52(

.1/7 جامع البيان،الطبري:  
)53(

، مكتبة لبنان ناشرون/ الشركة المصرية العالمية غة الخطاب وعلم النصبالد/ صالح فضل:  
.14م، ص 1996

)54(
  وما بعدها). 1/73، (جامع البيانالطبري:  

)55(
  .349، 348، ص المقدمةابن خلدون:  

)56(
  ).1/313، (اإلتقانالسيوطي:  
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)57(
 واألهواء والنحـل : الفصل في الملل هـ)456ابن حزم، أبو محمد علي بن أحمد الظاهري (ت 

  ).3/9تح/: د/محمد إبراهيم نصر، ود/ إبراهيم عميرة، دار الجيل، بيروت، (د ت)، (
)58(

، دار المعرفـة  إحياء علوم الـدين هـ): 505الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد الطوسي (ت 
  ).1/37م، (1982بيروت، 

)59(
  .68، 67ص دراسة الطبري للمعنى،  محمد المالكي: 

)60(
 ، بأسانيد وقال: رجال أحدها رجال الصحيح.8666)، رقم: 9/136رواه الطبراني في الكبير: (  

، تح/: حمـدي  المعجم الكبيرهـ): 360(تأبو القاسم سليمان بن أحمد اللخمي الشامي ، (الطبراني
  م).1983هـ/1404، مكتبة العلوم والحكم، الموصل، العراق، 2عبد المجيد السلفي، ط

)61(
  ).16/131(جامع البيان،  الطبري: 

)62(
م 1984مكتبة الرشد، الريـاض،  : التأويل النحوي في القرآن الكريم، عبد الفتاح أحمد الحموز 

)1/56.(  
)63(

، دار المعرفـة  تفسير القرآن الحكيم الشهير بتفسير المنارهـ): 1354، محمد رشيد (ترضا 
  ).3/48بيروت، (د ت)، (

)64(
  ).236، 2/235: (المصدر نفسه 

)65(
  ).1/34(: التأويل النحوي في القرآن الكريم، عبد الفتاح الحموز 

)66(
 -) 7/467: (تفسير القرآن العظيمابن كثير:  -) 22/553، (جامع البيانالطبري: - :ينظر مثال 

 4، تح/: مجموعة من العلماء، طمعالم التنزيلهـ): 516البغوي، أبو محمد الحسين بن مسعود (ت
  ).7/420( م،1997دار طيبة، 

)67(
  ).1/34(: التأويل النحوي في القرآن الكريم، عبد الفتاح الحموز 

)68(
  ).1/41(: اإلحكام في أصول األحكام، ابن حزم 

)69(
  ).155، 2/156(: البرهان، الزركشي 
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رسالة  �أنزل المولى سبحانه القرآن الكريم على نبيه المصطفى الملخص العام: 

للعالمين، تحدى به اإلنس والجن والعرب على فصاحتهم أن يأتوا بسورة مـن مثلـه   

فكان معجزة أبدية خالدة. فسبحانه الذي أنزله بلسان عربي مبـين، بلغـة لهـا مـن     

الخصائص واألسرار ما ليس في غيرها، في أصواتها ونحوهـا وبالغتهـا ودالالت   

  ألفاظها ونظمها.  

ن تخصص بهذا الدرس منذ نزول الوحي، فبها يتم الفهم، ومـن  فحقّ لهذه اللغة أ

  خاللها تستنبط األحكام، وال صالة إال بآيات القرآن التي نزل بها.

وما اختيار موضوع (القرآن الكريم واللغة العربية) في هذا الملتقـى إالّ عرفانـا   

"نظـرات   ي موضـوع فوتنويها وتتويجا لهذه اللغة. ألجل ذلك جاءت ورقتي البحثية 

وتأمالت في عالقة النحو العربي بالدراسات القرآنية" ضمن إشكالية توضح العالقـة  

الوطيدة بين النحو العربي والدراسات القرآنية، ووفق منهج وصفي نقف من خاللـه  

  على دراسة المباحث التالية:  

 نشأة النحو العربي وخدمته لكتاب اهللا تعالى وشريعة اإلسالم.   - 1

 والدارس لكتاب اهللا للعلوم اللغوية وفي طليعتها النحو العربي. حاجة القارئ - 2

بيان قيمة النحو من خالل المؤلفات القديمة والحديثة (معاني القرآن للفـراء   - 3

 إعراب القرآن للعكبري، النحو وكتب التفسير للدكتور إبراهيم رفيده..إلخ).  

  ت.وفي األخير نأتي إلى خاتمة وما تضمنته من نتائج وتوصيا
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مما ال يختلف فيه تلك األهمية التي أوالها علماء اللغة العربيـة األوائـل   مقدمة: 

وما بذلوه من جهود مضنية في سبيل تعلّمها، بما يمنع اللحن عنها، ويحفظهـا مـن   

الشوائب، حفظوها وحافظوا عليها من باب أنهم عرب ومسلمون أيضا، عرب تمنعهم 

إلى غيرها. ومسلمون يحفظـون بهـا   عروبتهم أن ينتزعوها من ألسنتهم، أو ينزعوا 

  القرآن، ويحفظها القرآن لهم.  

  وإذا كان بحث أسالفنا في موضوع النحو ضرورة ملحة دعت إليه الحاجة، فـإن

اليوم إلى التراث للبحث فيه ليس ترفا علميا، إنّما لنميط اللثام عـن   –نحن  –عودتنا 

بجهودهم المخلصة، ودراسـتهم  دراسة غمرها الزمن وقتا طويال، ليظهر لنا أسالفنا 

  القيمة، ومساهمتهم الكثيرة والكبيرة في ميدان النحو وكافة فروع علم العربية.  

في هذا الصدد أكّد الباحث عبد الجليل مرتاض في أكثر من موقف على ضرورة 

  العودة إلى التراث، وظهر ذلك بشكل غير مباشر في الشق العملـي مـن إنجازاتـه   

أن الحاجة العلمية لبحث التراث العربي اإلسالمي عامة والحركـة   حيث يقول:" أعتقد

اللغوية المبكرة خاصة، ال تزال ماسة وقائمة على الرغم مـن المجهـودات العلميـة    

الجادة التي بذلها في هذا المضمار علماء عرب وأجانب منذ وقت بعيد وحتى اليـوم  

با بل العجب أن تتوقف عجلة وليس استمرار البحث العلمي في هذا الحقل اللغوي عج

البحث وحركة العمل، وما استمرار البحث األكاديمي في هذا التراث اللساني العربي 

األصيل إال داللة على قوته وعراقته وأصالته. مؤكدا أن البذور والجذور التي أسسها 

نـاهج  له أولئك الفقلغويون (فقهاء اللغة) القدماء العباقرة تنم عن بنيات صـحيحة، وم 

  .)1(سليمة ال يشوبها وهن وال خطل"

: ذكرت الروايـات فـي   نشأة النحو العربي وخدمته لكتاب اهللا وشريعة اإلسالم

نشأة النحو أن التسمية جاءت من قول علي بن أبي طالب رضـي اهللا عنـه عنـدما    

عرض على أبي األسود ما استنبطه من أسس هذا العلم، وقال له: (أنح هذا النحـو)  
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له حين عرض عليه أبو األسود ما اهتدى إليه، فقال: "ما أحسن هـذا النحـو   ومن قو

  .  )2(الذي نحوته"

فيكون هذا المعنى مأخوذ من المعنى اللغوي للنحو الـذي هـو بمعنـى القصـد     

والطريق. قال ابن منظور: "النحو القصد والطريق، يكون ظرفا ويكون اسما، نحـاه  

  .  )3(العربية منه"ينحوه وينحاه نحوا وانتحاه، ونحو 

 370جاء في كتاب (تهذيب اللغة) ألبي منصور محمد بن أبي أحمد األزهري (ت 

  .)4(هـ)،" النحو: القصد نحو الشيء"

أما اصطالحا فهو علم بأصول يعرف بها صحة الكالم وفساده، من خـالل تلـك   

يرهمـا.  القواعد التي وضعها النحاة لمعرفة أحوال التراكيب من اإلعراب والبناء وغ

قال ابن جني: "هو انتحاء سمت كالم العرب في تصرفه من إعراب وغيره... ليلحق 

من ليس من أهل اللغة العربية بأهلها في الفصاحة فينطق بها، وإن لم يكن منهم، وإن 

  .  )5(شذّ بعضهم عنها، رد به إليها"

ـ   ي وقد شاعت هذه التسمية وغلبت على مصطلح (العربية) و(علم اإلعـراب) ف

هـ) و(اإليضاح في علـل  316كتب عديدة كـ (األصول في النحو) البن السراج (ت 

  هـ).   911النحو) للزجاجي و(األشباه والنظائر في النحو) للسيوطي (ت 

شـيوع   - نجمل أسباب نشأته في عاملين أساسيين أال وهما: أسباب نشأة النحو: 

  المحافظة على القرآن الكريم.      –اللحن. 

ن نؤكد أن النحو نشأ في رحاب القرآن الكريم، عربيا محضـا، بعقـول   ويمكننا أ

عربية، ودوافع عربية إسالمية أملتها ظروف المجتمع اإلسالمي. ذلك أن االنزعـاج  

من اللحن فيه كان العامل األكبر في هذه النشأة، يدلّنا على مـدى اهتمـام المسـلمين    

م الكبيرة عليه، فهم كلما حـافظوا  بكتاب ربهم، ومبلغ حرصهم على سالمته، وغيرته
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على توثيق نصه اتجهوا في هذا السبيل نفسه لحفظ العربية، حتى يحاط النص الكريم 

  بصحة الرواية وكمال الدراية.   

تعددت الروايات عن القدامى في أول من كتب في علم النحو. واضع علم النحو: 

  لي:  وتكاد تنحصر في كتب الطبقات والنحو على النحو التا

  هــ)   69طائفة تنسبه ألبي األسود الدؤلي (ت  - 1

  وأخرى تنسبه إلى أبي األسود بإشارة علي بن أبي طالب كرم اهللا وجهه. - 2

  وطائفة تنسبه ألبي األسود باإلشتراك مع تالمذته.   - 3

  وطائفة تنسبه إلى أبي األسود بأمر من زياد بن أبيه.   - 4

  وطائفة تنسبه إلى أبي األسود بتشجيع عبد اهللا بن عباس.   - 5

  وطائفة تنسبه إلى أبي األسود بأمر من عمر بن الخطاب رضي اهللا عنه.   - 6

  وطائفة تنسبه إلى علي بن أبي طالب رضي اهللا عنه وحده. - 7

هـ) 89وطائفة تنسبه إلى أحد تالمذة أبي األسود: نصر بن عاصم الليثي (ت  - 8

  ).  ـه129هـ) أو يحي بن يعمر (ت  117عبد الرحمان بن هرمز (ت أو 

وهذا االختالف في النسبة أشار إليه ابن خلدون بقوله: "واصطلحوا على تسـميتها  

بعلم النحو، وأول من كتب فيها أبو األسود الدؤلي من بني كنانة، ويقال بإشارة علـي  

  .  )6(بحفظها"رضي اهللا عنه، ألنّه رأى تغير الملكة فأشار عليه 

أشادت البصرة أوال صرح النحـو ورفعـت أركانـه    مكان وضع النحو العربي: 

ووضعت قواعده بينما كانت الكوفة مشغولة عن ذلك كله "على األقل حتى منتصـف  

القرن الثاني للهجرة بقراءات الذكر الحكيم ورواية الشعر واألخبار، وقلّما نظرت في 

80



�×Ö]è†ÓÖ]<áa†ÏÖ]æ<íflée†ÃÖ]<íÇÜ <

 

  
 

 

  

أساتذتها من نحاة البصرة، إذ كانوا يتتلمذون لهـم   قواعد النحو إال ما سقط إال بعض

  .  )7(ويختلفون إلى مجالس محاضراتهم وإمالءاتهم"

وقد نبه علماء على أقدمية البصرة في العناية باللغة العربية، من ذلك قول محمـد  

هـ): "وكان ألهل البصرة في العربية قدمة وبالنحو ولغات 231بن سالم الجمحي (ت

ـ 385. ويصرح أبو الفرج محمد بن إسـحاق النـديم (ت نحـو   )8("العربية عناية ) ـه

ألولوية البصرة في النحو بقوله: "وإنّما قدمت البصرة أوال، ألن علم العربيـة عنـه   

  .  )9(أخذ"

ولعّل ذلك راجع إلى أسباب ثقافية بالدرجة األولى، فلقد كانـت البصـرة مرفـأ    

كما اشتغلت أيضا بالترجمـة ونقـل    تجاريا على خليج العرب، نزلتها عناصر أجنبية

العلوم، فهيأت بذلك األرضية التي تصطبغ فيها اللغة بالصبغة العقليـة. والظـروف   

تحتم أن يكون العراق مركز تقدم هذا العلم، ألنه كان قبل الفتح اإلسـالمي مـوطن   

العجم، وبعد الفتح أقبل عليه المسلمون من كل حدب، حيث كان من أخصـب الـبالد   

  مية، فاستوطنه العرب والعجم.    اإلسال

: أسس اللغويون العرب القدامى منهجهم على مبدأ التقصي في قيمة النحو العربي

الواقع اللغوي انطالقا من معاينة الحدث الكالمي، وتتبع األداء الكالمي المنجز فعال. 

وهذا واضح من خروج أئمة النحو األوائل إلى البادية بجمع اللغة، وحرصهم علـى  

سجيل الحدث الكالمي كما ينطق البدو الخلص، ومن ذلك ما اشتهر عن الكسائي أنّه ت

خرج إلى البوادي لهذا الغرض، وأنفذ خمس عشرة قنينة حبـرا فـي الكتابـة عـن     

وظل هذا المنهج سائدا حتى القرن الرابع الهجـري علـى   ) 10(العرب، عدا ما حفظه.

    )  11(ى جمع مادته من أفواه العرب.نحو ما نجده عند ابن جني الذي كان حريصا عل

هذا وإن الباحث المطلع على قواعد النحو العربي يتضح له أن أحكامه لـم تكـن   

جميعها تقديرا أو تأويال أو تعليال، وإنما كانت تتماشى وفق استخدام العرب المطـرد  
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ـ  ذي في أغلب القضايا النحوية. وتبدو حقيقة وضع النحو لبعض العلماء كالسيوطي ال

يقول: "النحو بعضه مسموع مأخوذ من كالم العـرب، وبعضـه مسـتنبط بـالفكر     

وقد أشار أيضا إلـى   )12(والروية، وهو التعليالت، وبعضه يؤخذ من صناعات أخرى"

هذه المنهجية في قوله: "اعلم أن اللغوي شأنه أن ينقل ما نطقت به العرب وال يتعداه، 

  .   )13(قله ويقيس عليه"وأما النحوي فشأنه أن يتصرف فيما ين

وقد نسبت كتب الطبقات إلى الكسائي أنّه كان يقول: "إنّما النحـو قيـاس يتّبـع"،    

أنّه يقول: "ما قيس علـى كـالم    –وهو من أصحاب سيبويه–وألبي عثمان المازني 

العرب فهو من كالم العرب، أال ترى أنّك لم تسمع أنت وال غيرك اسم كل فاعل وال 

. علما أن النحاة كانوا على تفاوت )14(سمعت بعضها فقست عليه غريها" مفعول، وإنّما

في اصطناعهم للقياس، فمنهم من كان يتوسع فيه، ويقيس على كل ما وصـل إليـه،   

ومنهم من كان يتشدد ويتحرج، فال يقيس إال على ما كان يرى أنّه كثير. وهذا مـن  

تسلك نهج المتحـرج، والكوفـة    أهم ما ميز بين مدرستي البصرة والكوفة، فالبصرة

  تسلك مسلك المترخص في القياس.  

بدأت هـذه  جهود القدامى في تعليم النحو وتيسيره من خالل آرائهم ومؤلفاتهم: 

على يد أبي األسود، وأخذت تنمو على أيدي نحاة  –كما تقدم في نشأة النحو–المرحلة 

البصرة إلى أن تجمعت في (كتاب سيبويه) الذي وصف بأنّه جامع ألصـول النحـو   

         وفروعه، وقيل عنه: "وعمل كتابه الذي لم يسبقه إلى مثله أحـد قبلـه ولـم يلحـق     

  .  )15(به بعده"

فيه الكثير، والنحويون يعتبرونه المرجع األول، ويتلقونه، ويلتفـون حولـه   وقيل 

ويخدمونه بإقرائه وقراءته وشرح أو شرح شواهده، مما يطول حصره. فسيبويه (ت 

هـ) صاحب الفضل في تنمية آراء أساتذته والتفريع عليها، كما يعد كتابه النـواة  180

حتى اهتدى بهديه جميع النحـاة الـذين    األولى التي أرست قواعد التأليف في النحو،
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جاءوا بعده. وقد امتاز بكثرة المسموع وبتناوله للنص القرآني العتباره الـدليل األول  

من أدلة النحو وحافل أيضا بآراء السابقين من النحويين واللغويين واألعراب. ولـذلك  

ه، وشـرح  يقول ابن جني في ثنائه على سيبويه: "صاحب هذا العلم الذي جمع شعاع

أوضاعه، ورسم أشكاله، ووسم أغفاله، وخلج أشطانه، وبعج أحضانه، وزم شـوراده  

هـ) المؤسـس  175. وال ريب في ذلك فقد تتلمذ على يد الخليل (ت )16(وأفاء فوارده"

الحقيقي للنحو، وموطد أركانه، كما قال ابن جني: "إنّه سيد قومـه وكاشـف قناعـه    

فيه أيضا: "إنّه هو الذي بسط ومد أطنابه، وشبب علله، ، وقد قيل )17(القياس في علمه"

وفتق معانيه، وأوضح الحجاج فيه حتى بلغ أقصـى حـدوده، وانتهـى إلـى أبعـد      

  .)18(غايته"

وعن رجال مدرسة الكوفة، فقد كان أبو جعفر الرؤاسي أولهم، وقد ألّف كتبا فـي  

اشتهر بعلم الصرف، ثـم  هـ)، وقد 187النحو ثم جاء بعده أبو مسلم معاذ الهراء (ت 

ه)، وهو أحد القراء السبعة، وأشهر من يعـرف  189كان علي بن حمزة الكسائي (ت 

هـ)، وهو إمام أهل الكوفـة، وأعلمهـم بـالنحو بعـد     207وبعده تلميذه الفراء (ت 

  الكسائي، وصاحب األثر الباقي للكوفيين وهو كتاب (معاني القرآن).  

جد في مرحلته األولى لهدف تعليمي، كمـا أشـار   وبمقدورنا أن نقول أن النحو و

إلى ذلك ابن جني في تعريفه للنحو، حيث كان أداة الستقامة اللسان، وهذا ما دعا فئة 

من القدامى إلى تيسير النحو وتبسطيه. فصنفوا فيـه مختصـرات إلدراك أسـراره    

  وخصائصه وصوال إلى إتقان العربية. ومن هؤالء:  

 ) في كتابه: (نحو المتعلمين).ـه225الجرمي (ت  أبو عمر صالح بن إسحاق - 

 هـ) في كتابه (المدخل في النحو).285أبو العباس محمد بن يزيد المبرد (ت  - 

 ه) في كتابه (مختصر النحو).  299محمد بن كيسان (ت  - 
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 هــ) في كتابه (التفاحة في النحو).338أبو جعفر النحاس (ت  - 

 هــ) في كتابه (الواضح في علم العربية).379أبو بكر الزبيدي (ت    - 

 هــ) في كتابه (الرد على النحاة).  592ابن مضى القرطبي (ت    - 

ولإلشارة فإن محتويات هذه المؤلفات لم تكن على درجة واحدة من البساطة، فهي 

ـ    توى مختصرات متعددة المستويات، مختلفة المناهج، تدل على اخـتالف فـي المس

وتنوع في المشارب العلمية. وقد كانوا يسعون مـن خاللهـا لتقريـب النحـو مـن      

المتعلمين، ولذلك كانوا ينتقون من مواضع النحو ما يناسـب المسـتويات التعليميـة    

  واالستعانة على توضيح القواعد واألحكام بالشواهد البسيطة الواضحة.    

(إعـراب القـرآن) ألبـي    ولهذا الغرض ظهرت كتب في اإلعراب، نذكر منها: 

جعفر النحاس، قطرب أبي علي محمد بن المستنير، معمر بن المثنى، أبـي العبـاس   

محمد بن يزيد المبرد، أبي العباس أحمد بن يحيى ثعلـب، أبـي عبـد اهللا إبـراهيم     

المعروف بنفطويه، أبي عبد اهللا الحسين بن محمد بن خالويه، عبد اهللا بن الحسين بن 

  بقاء العكبري ... وغيرهم كثير.عبد اهللا أبي ال

  وظهرت أيضا كتب في أصول النحو، نذكر منها:

(األصول في النحو) ألبي بكر محمد بن السـري المعـروف بـابن السـراج      - 

هـ)، وقد كان عالما ثقة، وأحد العلماء المذكورين، وأئمة النحو المشـهورين  316(ت

عمله النحوي تنظيما لمسـائل   من علماء البصرة الذين يخلطون بين المذهبين. وكان

سيبويه، وتبويبا لها، وتوضيحا لحدودها. يقول يقوت: "ثم رجع إلى كتـاب سـيبويه   

ونظر فيه دقائقه، وعول على مسائل األخفش والكوفيين، وخالف أصول البصـريين  

. فهذا الكتاب يجمع العلماء على اإلشادة به حتى قيل فـي ابـن   )19(في مسائل كثيرة"

، أي أن النحو كـان  )20( زال النحو مجنونا حتى عقله ابن السراج بأصوله"السرج:" ال
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مبعثرا مفلت الزمام مشتت المسائل، حتى نسقه ابن السراج وجمع مسائله مرتبة فـي  

  كتابه األصول.  

ـ 392(الخصائص) ألبي الفتح عثمان بن جني (ت  -  )، وهـو كتـاب فـي    ـه

ل النحو والصـرف وفقـه اللغـة    خصائص العربي من جميع الجوانب، حوى مسائ

وأصول العربية ودقائق الحكمة وأسرار التعبير. يعجب به هو نفسه فيقول فيه مزهوا 

به: "واعتقادي فيه أنّه من أشرف ما صنّف في علم العرب، وأذهبه في طريق القياس 

. نجد في (الخصائص) من أبـواب علـم   )21(والنظر، وأعوده عليه بالحيطة والصون"

  حو:  أصول الن

  * علل العربية، أكالمية أم فقهية.

  * مقاييس العربية (القياس).

  * باب في جواز القياس على ما يقل.

  * تعارض السماع والقياس.

  * االستحسان.  

  * تخصيص العلل.

  * القول في إجماع أهل العربية متى يكون حجة.    

يين) ألبـي  (لمع األدلة)، (اإلنصاف في مسائل الخالف بين البصريين والكـوف  - 

  هـ).577البركات األنباري (ت 

  هــ).  911(اإلقتراح) لجالل الدين عبد الرحمان بن أبي بكر السيوطي (ت  - 

ومما له عالقة بالنحو أيضا كتب (معاني القرآن) وإعرابه كالكتاب المنسوب ألبي 

ه) وكذا كتاب الفـراء السـالف   311إسحاق إبراهيم بن السري بن سهل الزجاج (ت 

  .  الذكر
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كذلك كتب إعجاز القرآن الكريم، فقد استنفرت النحويين، فغاصوا في لغة القـرآن  

يكتشفون منها درره ونفائسه، ويحددون أوجه إعجازه، وروعـة مناحيـه البالغيـة    

  واألسلوبية الجمالية والفنية، كتأليف الباقالني وعبد القاهر الجرجاني

العلماء في تحديد تاريخ نشأة علـم  بغض النظر عن اختالف المؤلفات الصرفية: 

التصريف، فإن أقدم المصادر التي تناولت مصطلح الصرف هو كتاب (المقصود في 

هــــ)، ومع اختالف العلماء 150علم الصرف) المنسوب ألبي حنيفة النعمان (ت 

في نسبته له، إال أنّه يبقى أول الكتب المستقلة المؤلفة في علـم التصـريف، والـذي    

  )22(فيه مصطلح الصرف. استعمل

وفي القرن الثاني استعمل سيبويه مصطلح التصريف في قوله: "هذا باب ما بنـت  

العرب من األسماء والصفات واألفعال غير المعتلة والمعتلة، وما قيس مـن المعتـل   

الذي ال يتكلمون به ولم يجيء في كالمهم إال نظيره من غير بابه، وهو الذي يسـميه  

  .  )23(يف والفعل"النحويون التصر

هـــ) كتابـا   247ومع بداية القرن الثالث الهجري ألّف أبو عثمان المازني (ت 

  (سماه التصريف).

هــ) كتابـه   392ثم توالت حركة التأليف في هذا العلم حيث ألّف ابن جنـي (ت  

هـ) 316(المنصف) الذي شرح فيه تصريف المازني. وألّف ابن السراج النحوي (ت 

في النحو) وتناول فيه مصطلح التصريف معلال سبب التسمية بالقول: كتابه (األصول 

  .       )24("لتصريف الكلمة الواحدة بأبنية مختلفة"

هــ) كتابه (التكملة) وجعل التصريف فيـه  377كما ألّف أبو علي الفارسي (ت 

هـ) كتاب (نزهة الطرف فـي علـم   518بابا من أبواب ذلك العلم. وألّف الميداني (ت

  هـ) في كتابه (المفصل).  538. وكذلك الحال بالنسبة للزمخشري (ت )25(ف) الصر
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هـ) مؤلفه الشهير (الشافية في علـم  646وفي القرن السابع ألّف ابن الحاجب (ت 

التصريف) قال في متنها: "التصريف علم األصول تعرف به أحوال أبنية الكلم التـي  

) كتابا بعنـوان (الممتـع فـي    هـ669. وأضاف ابن عصفور (ت )26(ليست بإعراب"

  التصريف) وقد حققه فخر الدين قباوة.  

هـ) كـأول  187ولإلشارة فإن السيوطي ذكر أبا مسلم معاذ بن الهراء الكوفي (ت 

 كاتب في هذا العلم.  

حاجة القارئ والدارس لكتاب اهللا للعلوم اللغوية وفي طليعتها النحـو العربـي:   

ناية بـالقرآن الكـريم والمحافظـة علـى سـالمته.      يمثّل النحو خطوة كبيرة في الع

والروايات التي تثبت وقوع بعض األخطاء اللغوية واإلعرابية فـي قـراءة القـرآن    

. وكلها تجمع بأن اللحن وما ترتب عليه من الخطأ فـي النطـق واخـتالل    )27(كثيرة

ط األلسنة كان سببا فعاال في نشأة النحو. فوظيفة هذا العلـم ال تقتصـر علـى ضـب    

الكلمات ومعرفة المرفوع والمنصوب والمجرور والمعنى والمعرب وإنما تتسع إلـى  

�±�°̄��®�mتوجيه النصوص والتحكم في داللتها ومقاصدها. ففي قول اهللا تعالى 

²�³�µ´��l 

. يفرض المعنى رفع العلماء (فاعال) ونصـب اسـم الجاللـة    )28(

العلماء ال حصر الخوف مـن   (مفعوال به) ألن المراد هو حصر الخوف من اهللا في

   العلماء في اهللا.

فالنحو ليس عالمات لفظية فحسب بل هو مناط إيضاح المعنى يقول ابن فـارس  

"فأما اإلعراب فبه تميز المعاني ويوقف على أغراض المتكلمين وذلك أن ه) 395(ت 

قائال لو قال: (ما أحسن زيد) غير معرب أو (ضرب عمر زيد) غيـر معـرب لـم    

على مراده فإذا قال (ما أحسن زيدا) أو (ما أحسن زيد؟) أو (ما أحسن زيـد)  يوقف 

   )29(أبان باإلعراب عن المعنى الذي أراده".
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) قيمته أيضا في باب أفرده مـن كتـاب الخصـائص    392كما بين ابن جني (ت 

بعنوان: (باب القول على اإلعراب) فقال: "هو اإلبانة عن المعنى باأللفـاظ أال تـرى   

إذا سمعت: أكرم سعيد أباه علمت برفع أحدهما ونصـب اآلخـر الفاعـل مـن     أنك 

 )30(المفعول؟ ولو كان الكالم شـرجا واحـد ال سـتبهم أحـدهما علـى صـاحبه".      
 

فالرفع هو الذي حدد الفاعل ولو ال هذه العالمات اإلعرابية لما أمكن تحديد أحـدهما  

  من صاحبه.

ور الدراسات اللغوية فكتب (معـاني  ويعد االحتجاج بالشاهد النحوي من أبكر ص

القرآن) جمعت المحاوالت األولى في تحليل اآليات تحليال لغويا وذكـر مـا تعلـق    

من شواهد نحوية. وخير دليل على ذلك (معاني القرآن) للفراء الذي جمـع بـين    بها

التحليل اللغوي والتفسير األثري لما يحتويه من: تفسير، ونحو، وصرف، وبالغـة.  

ب علماء عصره على دراسة القرآن حيث هو مصدر التشريع ومصدر حفـظ  وقد دأ

ويـونس  ه) 189، والكسائي (ته)175اللغة العربية. فمن أساتذة الفراء: الرؤاسي (ت

  الذين لهم كتب في معاني القرآن أيضا.ه) 182بن حبيب (ت

ا أو وكتب (إعراب القرآن الكريم) تعتبر فرعا عن (المعاني) بتناولها أحد مقاصده

اهتماماتها وهو اإلعراب، عنى أصحابها بالشواهد النحوية ككتاب (إعراب القـرآن)  

  ).338وأبي جعفر النحاس (ت ه) 310للزجاج (ت 

فإننا نجده يجمع بين دفتيه شواهد كثيرة من ه) 182وإذا عدنا إلى كتاب سيويه (ت 

  .ليه وسلمالقرآن الكريم ومن الشعر والنثر وبعض أحاديث الرسول صلى اهللا ع

فغدا سوق الشواهد أمرا تقليديا يمارسه المصنفون في كل ماله عالقـة بالـدرس   

النحوي على تفاوت واضح بين المصنفات في جمعها وعرضها مـع تـأثرهم بمـا    

حفظوا من القرآن الكريم ومن الشعر وبما وعوا من كتب السابقين. فبعضـهم عنـى   
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ففاقت الشواهد الشعرية عددا كما فعل ابـن  بالشواهد من القرآن الكريم وأوالها عناية 

) 359هشام في (شرح شذ ور الذهب) إذ بلغ عدد اآليات ست مائة وتسعا وخمسـين ( 

) بيتا، وكما فعل ابن معطـي فـي   339آية، وعدد األبيات ثالث مائة وتسع وثالثين (

وعدد ) آية، 123كتابه (الفصول الخمسون) إذ بالغ عدد اآليات مائة وثالثا وعشرين (

  . ) بيتا67األبيات سبعة وستين (

وبعضهم عنى بشواهد الشعر ففاقت في العدد الشواهد من القرآن الكريم كما فعل 

) آيـة، وبلـغ   447سيبويه في (الكتاب) إذ بلغ عد اآليات أربع مائة وسبعا وأربعين (

   ) بيتا.1500عدد األبيات ألفا وخمس مائة (

رد من شواهد نحوية في تفسير اآليات، فكتـاب  وتأتي كتب التفسير لتستفيد مما و

(جامع البيان) البن جرير الطبري مثال لم ينطق إال من أرضية خصبة زرعت فيهـا  

اآلراء النحوية، حتى إذا ما نضجت واستوت أعمل علمه الواسـع وفكـره الثاقـب    

  فاستفاد وأفاد.

النحويـة، وقـد   ومن خالل استقراءنا لهذا التفسير لمسنا عناية كبيرة بالشـواهد  

) شـاهد، وشـواهد   126أحصيت شواهد القرآن فوجدت عدتها ستة وعشرين ومائة (

) شاهد، وهي نسبة عالية تبـرز اهتمامـه   155القراءات نحو خمسة وخمسين مائة (

) 143بالقراءات واعتماده عليها، وعدد الشواهد الشعرية نحو ثالثة وأربعين ومائـة ( 

  . ثرها أمثلة تعليمةشاهد، أما الشواهد النثرية فأك

فاعتماد الطبري على المأثور في تفسـير آي الـذكر الحكـيم وعنايتـه الفائقـة      

بالقراءات لم يصرفه عن االهتمام البالغ بالمباحث النحوية وكثرة االستشـهاد عليهـا   

حتى أصبح اإلعراب معلما أساسيا من معالم منهجه في التفسير. نجده يفسر اآلية من 

يربط بينها واإلعراب فيعدد آراء النحاة، ويوازن، ويرجح بينهـا ثـم   القرآن الكريم و
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يذكر شاهدا أو أكثر على ما اختاره من توجه نحوي أو تفصيل مذهب من المـذاهب.  

وكل ذلك وفق تمكن نحوي وقدرة في التحليل واالستنباط، جعلت من تفسيره اتجاهـا  

لمحكي إلى موضوعات أخـرى  جديدا "إذ تجاوز المأثور إلى غيره، وتخطى التفسير ا

تدخله في جانب منه في كتب التفسير العقلي بالرأي واالجتهاد، وتجعله نقطة تحـول  

في تاريخ التفسير وإلتقاء مع بعض االتجاهات األخرى في التفسير، كما تجعله معلما 

  )31(من معالم نشأة التفسير العقلي".

راسات القرآنية، وقد تبـين مـن   وختاما نقول: إن للنحو العربي عالقة وطيدة بالد

خالل بحثنا أنّه كان لعلماء اللغة القدامى دور في تقعيده وتعليمه، وقد تكللت جهودهم 

   باالهتمام بهذا اللسان العربي المبين كمكون جوهري من مكونات اإلسـالم، ذلـك أن

  اجب.  القاعدة األصولية توضح هذا المفهوم بالقول: ما ال يتم الواجب إال به فهو و
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  الهوامش

د. عبد الجليل مرتاض: بوادر الحركة اللسانية األولى عند العرب، مط، مؤسسة األشرف للتجـارة   )1(

  .  05، ص 1988، 1والطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، ط

  .  89ينظر اإليضاح في علل النحو للزجاجي، ص  )2(

  .   76، ص14م، ج 1999، 3ابن منظور: لسان العرب، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط )3(

  تهذيب اللغة، مادة (نحو).   )4(

  .  34، ص1ابن جني: الخصائص، تحقيق محمد علي النجار، دار الهدى بيروت (د.ت) ج )5(

  .  1057، ص 1982، 5ابن خلدون: المقدمة، دار الرائد العربي، بيروت، ط )6(

  .  20، ص 2دارس النحوية، دار المعارف، مصر، طشوقي ضيف: الم )7(

  .   12، ص1، ج 1952ابن سالم الجمحي: طبقات فحول الشعراء، شرح محمد شاكر، دار المعارف،  )8(

  .  102ابن النديم: الفهرست، دار المعرفة، بيروت، ص  )9(

ينظر: األنباري، نزهة األلباء في طبقات األدباء، تحقيق محمد أبو الفضـل إبـراهيم، دار نهضـة     )10(

  .  25مصر، ص 

  .  242، ص 1ينظر: ابن جني، الخصائص، ج  )11(

السيوطي: المزهر في علوم اللغة وأنواعها، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، دار إحياء التراث، ج  )12(

  .  37، ص1

  .  37، ص 1المصدر نفسه، ج  )13(

  .  24، ص 1982الزجاجي: اإليضاح في علل النحو، تحقيق مازن مبارك، بيروت،  )14(

  .  51ينظر: الفهرست ص  )15(

  .   185، ص 3، وانظر أيضا الخصائص، ج 309- 308، ص 1ينظر: الخصائص، ج  )16(

  .  361، ص 1المصدر نفسه، ج )17(
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  .  41، ص 1السيوطي: المزهر، ج )18(

  . 198، ص 18يقوت الحموي: معجم األدباء، ج )19(

  .  198المصدر نفسه، ص  )20(

  .  01، ص 1ابن جني: الخصائص، ج  )21(

ينظر: المقصود في علم الصرف المنسوب ألبي حنيفة النعمان، تحقيق: عبد اهللا جاد الكريم حسـن   )22(

  .  46مكتبة اآلداب، القاهرة، ص 

  . 242، ص 4، ج 1سيبويه: الكتاب، تحقيق عبد السالم محمد هارون، دار الجيل، بيروت، ط )23(

م 1996، 3ج: األصول في النحو، تحقيق عبد المحسن الفتلي، مؤسسة الرسالة، بيروت، طابن السرا )24(

  .  231، ص 3ج

الميداني: نزهة الطرف في علم الصرف، تحقيق لجنة إحياء التراث، دار اآلفاق الجديـد، بيـروت    )25(

  .4، ص 1981، 1ط

ـ    )26(   ائر اإلسـالمية ابن الحاجب: الشافي في علم التصريف، تحقيق حسن أحمـد العثمـان، دار البش

  .6، ص1995، 1بيروت، ط

. 546م، ص  1982 –ه  1402، 5انظر مثال: ابن خلدون: المقدمة، دار الرائد العربي بيـروت، ط   )27(

   .24، ص 1م، ج  1987 –ه  1407، 2والقرطبي: الجامع ألحكام القرآن، دار الفكر، ط 

  .28فاطر:  )28(

مها، تحقيق مصطفى الشـويمي، بيـروت   ابن فارس: الصاحبي في فقه اللغة وسنن العرب في كال )29(

  .309م ص  1964

ابن جني: الخصائص، تحقيق محمد علي النجار، دار الهدى للطباعة والنشر، بيـروت (د . ت) ج   )30(

   .35، ص 1
  . 547، ص 1، ج 3عبد اهللا رفيده: النحو وكتب التفسير، دار الجامهرية للنشر والتوزيع، ط  )31(
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اختار اهللا سبحانه وتعالى اللغة العربية من بين لغات العالم فأنزل بهـا  لقد مقدمـة: 
�m�c�d�e�f�g�h�i����j����k�l�m�n القرآن الكريم، قال اهللا تعالى:

o�p�q�r�s�t����u�l)1(  :وقال سـبحانه ،m�y�z�{�|��}�

~�l )2( :وقال عز وجل ،m ابِيرآنًا عقُر اتُهلَتْ آيفُص تَابك  ـونلَمعمٍ يِلقَـوl)3( 
فهذه اآليات المباركة وغيرها فيها داللة واضحة على ربانية وعربية القـرآن الكـريم   

  ولذلك ال سبيل إلى فهم مراد اهللا تعالى حقيقة إال بتعلم وإتقان اللغة العربية.
ولقد أدرك السلف الصالح من علمائنا هذه الحقيقة فانكبوا على تعلمها وتعليمهـا  
والتأليف فيها ألنهم أيقنوا أن خدمتها هي خدمة للقرآن الكريم، فعلوم اللغة العربيـة  

  من نحو وصرف وبالغة نشأت غيرة على القرآن الكريم.
عن ابن أبي مليكة قال «هذه الحقيقة ذكرها اإلمام القرطبي في تفسيره إذ يروي 

يقرئني مما أنـزل  قدم أعرابي في زمان عمر بن الخطاب رضي اهللا عنه فقال من 
على محمد صلى اهللا عليه وسلم قال فأقرأه رجل براءة فقـال إن اهللا بـريء مـن    
المشركين ورسوله بالجر فقال األعرابي أو قد برئ اهللا من رسوله فـإن يكـن اهللا   
بريء من رسوله فأنا أبرأ منه فبلغ عمر مقالة األعرابي فدعاه فقال يـا أعرابـي   

هللا عليه وسلم فقال يا أمير المؤمنين إني قدمت المدينـة  أتبرأ من رسول اهللا صلى ا
وال علم لي بالقرآن فسألت من يقرئني فأقرأني هذا سورة براءة فقال إن اهللا بريء 
من المشركين ورسوله فقلت أو قد برئ اهللا من رسوله إن يكـن اهللا بـريء مـن    

يـا أميـر    رسوله فأنا أبرأ منه فقال عمر ليس هكذا يا أعرابي قال فكيـف هـي  
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المؤمنين قال إن اهللا بريء من المشركين ورسوله بالرفع فقال األعرابي وأنـا واهللا  
أبرأ مما برئ اهللا ورسوله منه فأمر عمر بن الخطاب أال يقرئ النـاس إال عـالم   
باللغة العربية، وعن علي بن الجعد قال سمعت شعبة يقول مثل صـاحب الحـديث   

ر عليه مخالة ال علف فيها، وقال حماد بن سـلمة  الذي ال يعرف العربية مثل الحما
من طلب الحديث ولم يتعلم النحو أو قال العربية فهو كمثل الحمـار تعلـق عليـه    
مخالة ليس فيها شعير، وقال ابن عطية إعراب القرآن أصل في الشريعة ألن بذلك 
ى تقوم معانيه التي هي في الشرع، وقال ابن األنبار وجاء عن أصحاب النبي صـل 

اهللا عليه وسلم وتابعيهم رضوان اهللا عليهم من االحتجـاج علـى غريـب القـرآن     
  .)4(»ومشكله باللغة والشعر

ال يحل ألحد يؤمن باهللا واليوم اآلخر أن يتكلم في كتاب اهللا إذا لم «قال مجاهد: 
  .)5(»يكن عالما بلغات العرب
سر كتـاب اهللا إال  ال أوتي برجل غير عالم بلغات العرب يف«وقال اإلمام مالك: 

  .)6(»جعلته نكاال
وال يجـوز لغيـر العـالم بحقـائق اللغـة      «وجاء عن صاحب البرهان قوله: 

وموضوعاتها تفسير شيء من كالم اهللا الحتياج المفسر له إلى التبحر في معرفـة  
لسان العرب، وال يكفي في حقه تعلم اليسير منها فقد يكون اللفظ مشتركا وهو يعلم 

  .)7(»والمراد المعنى اآلخر أحد المعنيين
مما سبق نخلص إلى أن المفسرين والفقهاء األوائل كانت مقوالتهم فـي كتـبهم   
تنبيها مسهبا إلى أهمية التعمق في دراسة اللغة العربية بعلومها المختلفة وسيلة لفهم 
كتاب اهللا تعالى، ومن أهم هذه العلوم علم النحو، وعلم الصرف، وعلـم البالغـة   

بأشعار العرب ونثرهم، وبحثي هذا أزعم أنه جاء خادما لهذا المقصد، حيث والعلم 
  بينت من خالله دور علوم اللغة العربية في فهم كتاب اهللا عز وجل.

إذا كان علماء السلف ينصحون جيلهم بـأن يتعلمـوا اللغـة     أهمية الموضوع:
، مـع أنهـم كـانوا    العربية، بل ويتعمقوا في دراستها من أجل فهم كتاب اهللا تعالى
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معروفين بالفصاحة والبالغة والشعر فمن باب أولى نحن في زماننا أن ننبـه إلـى   
هذه المسألة المهمة، وخاصة وأن اللغة العربية تعرضت وتتعرض إلـى حمـالت   
شرسة من أجل القضاء عليها وبالتالي القضاء على القـرآن الكـريم، بدايـة مـن     

إلى حمالت الفرنسـيين علـى دول المغـرب    حمالت المغول إلى حمالت نابليون 
العربي وعلى رأسهم الجزائر وما زالت هذه الحمالت إلى يومنا هذا وحتى من بني 
جلدتنا، ولذلك فإن البحث في هذا الموضوع يحظى بأهمية كبيرة في نظري حيـث  
يبين مدى التالزم بين العربية والقرآن، كما يبين دور اللغة العربية الكبير والمهـم  

  في فهم كتاب اهللا عز وجل.
اعتمدت في دراسة هذا الموضـوع علـى المـنهج الوصـفي      المنهج المتبع:

  التحليلي.
هـل   ؟ما هي نوع العالقة الموجودة بين القرآن الكريم واللغة العربية اإلشكالية:

  نستطيع أن نفهم كتاب اهللا عز وجل بغير فهم دقيق وعميق للغة العربية؟
باللغة العربية لتفسير القـرآن الكـريم أم اقتصـروا فـي     وهل استعان العلماء 

  ؟تفسيرهم على السنة النبوية وأقوال الصحابة فقط
ولإلجابة على هذه اإلشكالية قسمت الموضوع إلى ثالثة مطالب، فأما المطلـب  
األول فقد تكلمت فيه عن دور كالم العرب في فهم ألفاظ القـرآن الكـريم، وأمـا    

ت فيه عن دور النحو في تفسير كتاب اهللا تعالى، وأما المطلب المطلب الثاني فتحدث
 األخير فقد تطرقت فيه إلى دور البالغة في تدبر كالم اهللا عز وجل.
إن من آليات فهم المطلب األول: دور كالم العرب في فهم ألفاظ القرآن الكريم: 
ألن اللغة يعرف كتاب اهللا تعالى وبيان معانيه واستخراج أحكامه وحكمه علم اللغة، 

بها شرح مفردات األلفاظ ومدلوالتها بحسب الوضع، قـال عبـد اهللا بـن عبـاس     
الشعر ديوان العرب، فإذا خفي علينـا  «ترجمان القرآن رضي اهللا عنه وعن أبيه: 

الحرف من القرآن الذي أنزله اهللا بلغة العرب رجعنا إلى ديوانها فالتمسنا معرفـة  
  .)8( »ذلك منه
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إذا سألتموني عن غريب القرآن فالتمسوه من الشعر ديـوان  «ل: وعنه أيضا قا
  .)9(»العرب

ولقد كان سيدنا ابن عباس يعتمد كثيرا في تفسيره على شعر العرب، فقـد روي  
أن األزرق الخارجي حين رأى حبر األمة عبد اهللا بن عباس يجلس في مسجد النبي 

هذا الغالم على تفسير كتاب  صلى اهللا عليه وسلم يفسر القرآن دخله الشك في قدرة
اهللا، فجمع بعض األسئلة التي رآها صعبة في مجال الكلمات الغريبة فـي القـرآن   
وبدأ يسأله عن معاني هذه الكلمات وحين يجيبه سيدنا عبد اهللا بالمعنى يسأله: وهل 
تعرف العرب ذلك في كالمهم؟ فيرد عليه ابن عباس ببيت من الشعر العربي يؤيـد  

ي تفسيره للكلمة، وذلك كله من منطلق أن القرآن الكريم نزل بلسان عربي ما قاله ف
مبين، وسميت هذه األسئلة واشتهرت بـ "مسائل نافع بن األزرق" وقـد تجـاوزت   

  .)10(مائتي مسألة
وهذه بعض مسائل نافع بن األزرق التي أوردها الحافظ السيوطي، قال الراوي: 

الكعبة قد اكتنفه الناس يسـألونه عـن تفسـير     بينما عبد اهللا بن عباس جالس بفناء
القرآن، فقال نافع بن األزرق لنجده بن عويمر: قم بنا إلى هذا الذي يجترئ علـى  
تفسير القرآن بما ال علم له به، فقاما إليه فقاال: إنا نريد أن نسألك عن أشـياء مـن   

تعالى إنمـا أنـزل   كتاب اهللا فتفسرها لنا وتأتينا بمصادقة من كالم العرب، فإن اهللا 
القرآن بلسان عربي مبين، فقال ابن عباس: سالني عما بـدا لكمـا، فقـال نـافع:     

، قال: العزون: حلَـقُ  )m�Õ�Ö����×�Ø��Ù�l l)11أخبرني عن قول اهللا تعالى: 
الرِفاق، قال: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعم، أما سمعت عبيد بن األبرص وهو 

  يقول:
ــه   ــون إلي ــاءوا يهرع ــىفج   حت

ــا     ــره عزين ــول منب ــوا ح )12(يكون
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���m�¥�¦��§�̈�©�ªقال: أخبرنـي عـن قولـه تعـالى:     

«�¬�®�l )13(  قال: الوسيلة: الحاجة، قال: وهل تعرف العـرب ،
  ذلك؟ قال: نعم، أما سمعت عنترة وهو يقول:

ــيلةُ  ــك الوس ــم إلي ــال له   إن الرج

ــبي     ّــي وتَخَض ــذُوك تكَحّل )14(إن يأخ
  

     

، قـال: الشـرعة   )m�j�k�l�m�on��l)15قال أخبرني عن قوله: 
الدين والمنهاج والطريق، قال: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعم، أما سمعت أبـا  

  سفيان بن الحارث بن عبد المطلب وهو يقول:
  لقــد نطــق المــأمون بالصــدق والهــدى

  

  )16(وبــين لإلســالم دينــا ومنهاجــا   
     

، قال: نضـجه وبالغـه    )l)17ِإذَا َأثْمر وينْعهmقال: أخبرني عن قوله تعالى: 
  قال: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعم، أما سمعت قول الشاعر:

ــأودت   ــاء ت ــط النس ــت وس   إذا مش
   

  )18(كما اهتز غصـن نـاعم النبـت يـانع    
     

كثيرا على الشـعر  من خالل ما سبق نستنتج أن عبد اهللا بن عباس كان يعتمد  
العربي لتفسير ألفاظ القرآن، ألن القرآن أنزل بلغة هؤالء العرب، وكان رضي اهللا 
عنه يعتمد أيضا على لهجات بعض القبائل العربية في تفسيره للقرآن، وإليك بعض 

  األمثلة على ذلك:
توقف ابن عباس رضي اهللا عنه مع ما تواتر عنه من قوة الحافظـة وإلمامـه    •

�m�}�~�_����̀�a بالشعر العربي عن اإلدالء برأيه في معنى قـول اهللا: الواسع 

b�c�d�e�f�l 

 ، فهو يقول: ما كنت أدري ما قول اهللا عز وجـل )19(

m�}�~�_����̀�a�b�c�l   :حتى سمعت ابنة ذي يزن وهي تقول لخصـمها
  .)20(تعال أفاتحك، فعلمت أن الفتح مستعمل عندهم بمعنى الحكم والقضاء
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��m�«��¬�®��̄°���±���²أيضا نفهم قوله تعالى: وعلى هذا

³��́�µ�¶�̧�¹�º�»����¼����½������¾�¿������l )21(   ذلك أنه يـوم الحكـم ،
  .)22(والقضاء بين الناس، ال بمعنى فتح األبواب وال فتح األمصار

  توقف أيضا سيدنا عبد اهللا بن عباس رضي اهللا عنه في تفسير قولـه تعـالى:   •
m�s��t�u�l 

حتى سمع رجال يخاصم آخر على بئـر، قـال ابـن     )23(
عباس: ما كنت أدري ما فاطر السماوات واألرض حتى اختصم أعرابيان في بئـر  

 .)24( فقال أحدهما أنا فطرتها، أي هو الذي بدأ حفرها دون سابق له
، مثـل  )25(ورد اليأس في القرآن الكريم بمعنى اإلحباط والقنوط وعدم الرجاء •

��m�Î�Ï، وقولـه: )m�M�N�O�P�Q�R�S����T�U�����l )26قوله تعالى: 

Ð�Ñ�l )27( :وقوله سبحانه ،m�u�v�w��x��y�l 

، لكن هنـاك  )28(
آية وردت كلمة اليأس فيها بمعنى العلم على لهجة من لهجات العرب وذلـك فـي   

، ومعناها: )m�{�|�}�~�_��̀�a�b�c�d�e���gf�l )29قوله تعالى: 
 الشاعر:أفلم يعلم ويتبين، قال 

  ألـــم ييـــأس األقـــوام أنـــي أنـــا ابنـــه

   
ــا   ــيرة نائي ــرض العش ــن ع ــت ع )30(وإن كن

  

    
    المطلب الثاني: دور النحو في تفسير كتاب اهللا تعالى

إن من أدوات فهم النص القرآني النحو، ألن المعنى يتغير ويختلـف بـاختالف   
ويوقف على أغـراض  اإلعراب، إذا اإلعراب يبين المعنى وهو الذي يميز المعاني 

المتكلمين بدليل قولك: ما أحسن زيدا، وما أحسن زيد، ففي نصب زيد تكون (مـا)  
  .)31( تعجبية، وفي رفع زيد تكون (ما) نافية تنفي إحسان زيد

إعراب القرآن أصل في الشريعة، ألن بذلك تقوم معانيه التـي  «قال ابن عطية: 
، فإن تغيير الحركة قد يؤدي إلى الكفر والعياذ باهللا، فلو غيرت )32(»هي في الشرع
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 m��̄°�±�²�³�µ´��lالحركات في قوله تعالى: 

من فتحة إلى ضمة  )33(
ومن ضمة إلى فتحة فتقرأها (إنما يخشى اُهللا من عباده العلمـاء) لفسـد المعنـى    

دوات فقد يؤدي وأصبح كفرا، وإذا كان ال يعلم الفرق في المعنى بين الحروف واأل
  .)34(ذلك في أحيان كثيرة إلى اإلحالة في المعنى وربما إلى الكفر كما رأينا

ولهذا طلب سيدنا علي بن أبي طالب رضي اهللا عنه من أبي األسود الدؤلي أن 
يضع قواعد للنحو، فقال له: "انح هذا النحو"، وهذا مـن أجـل المحافظـة علـى     

  .)35(اإلعراب
نظريا يتوه في عالم العموميات نتعرض لبعض األمثلـة   وحتى ال يكون الكالم

  من النصوص القرآنية ليتبين حقيقة ما قلناه:
إن حرف (بلى) موضوع إليجاب الكالم المنفي وأصله (بل) وإنما زيدت عليهـا   •

األلف ليحسن السكوت عليها، و(أليس) رفعت حكم النفي وأحالت الكالم إلى اإلثبـات  
ولو وقع مكانها (نعم) لحققت النفي وصدقت الجحد، ولهذا قال ابن عباس رضـي اهللا  

�̀��_�̂�[�\�]�m�V�W�X�Y�Zعنه في تأويل قولـه تعـالى:   

a�b�dc�e�gf�ih�j�k�l��m�n����o�p�q�r�l 

لو « )36(
. وهو صحيح، ألن حكم نعم أن ترفع االستفهام، فلو أنهم قالوا »أنهم قالوا نعم لكفروا

(نعم لكان تقدير قولهم (لست ربنا) وهو كفر، وإنما دّل على إيمانهم (بلى) التي يـدل  
 .لستمعناها على رفع النفي، فكأنهم قالوا (أنت ربنا)، ألن أنت بمنزلة التاء التي في 

جماعة من العدول ليشـهدوا علـى   ويروى أن أبا بكر بن األنباري حضر مع 
إقرار رجل، فقال أحدهم للمشهود عليه: أال نشهد عليك؟ فقال: نعم، فشهد الجماعة 
عليه وامتنع أبو بكر بن األنباري، وقال: إن الرجل منع أن يشهد عليه بقوله (نعم) 

37(ألن تقدير جوابه بموجب ما بيناه ال تشهدون علي(.  
�m�i�j�k�ml�n�o��p�q�r�s�tفي قولـه تعـالى:    •
u�wv�x�y�z���{�|�}�~�l 

، لو أخذنا بظاهر اللفظ فـي هـذه   )38(
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اآلية لكانت الكالب المعلمة حالالً أكلها، إذ أحل اهللا الطيبات وعطف عليها المعلّـم  
من الكالب، لكن النحو حين يتدخل بقاعدته المشهورة "قد يحذف المضـاف فيقـوم   
المضاف إليه مقامه" وبهذا يستقيم المعنى المقصود من الجملة وتفهم على الذي ُأحّل 

فَكُلُـوا ممـا َأمسـكْنm    س الكالب بدليل آخر اآلية: هو صيد الكالب المعلمة ال نف
كُملَيوتقدير اآلية على قاعدة النحاة: أحل لكم الطيبات وصيد مـا علمـتم مـن     چع

 .)39( الجوارح
 m�y�z�{�����|�}������_~�lقوله تعالى:  •

، المعهود في اللغـة أن  )40(
فعل النصر يتعدى بحرف الجر (على) لكنه هنا لم يقل: (ونصرناه علـى القـوم)   

فما السر في ذلك؟ يجيب النحاة بـأن الفعـل إذا    lونَصرنَاه من الْقَومmِوإنما قال: 
تضمن معنى فعل آخر تعدى تعديته، وهنا ضمن فعل النصر معنى النجاة واالنتقام 

هؤالء الذين كذبوا نوحاً عليه السالم بعد أن لبث فيهم ألف سـنة إال خمسـين   فإن 
عاما وسخروا منه وهددوه بالرجم ال يستحقون من اهللا إال االنتقام بـاإلغراق فـي   
الطوفان، أما هو ومن معه من المؤمنين فلهم النجاة، فانظر كيف أدى التضمين هنا 

 .)41(م من الكافرينمعاني النصر والنجاة للمؤمنين واالنتقا
  المطلب الثالث: دور البالغة في تدبر كالم اهللا عز وجل

إن من آليات فهم القرآن الكريم وبالتالي تدبره علم البالغة (المعـاني والبيـان   
  والبديع)، ألنه يعرف باألول خواص تراكيب الكالم مـن جهـة إفادتهـا المعنـى    
وبالثاني خواصها من حيث اختالفها بحسب وضوح الداللة وخفائها، وبالثالث وجوه 
تحسين الكالم، وهذه العلوم الثالثة هي علوم البالغة وهي من أهم أركان التفسـير  

  .)42(ألنه ال بد من مراعاة ما يقتضيه اإلعجاز، وإنما يدرك بهذه العلوم
يدرك، وال طريق إلى تحصـيله  اعلم أن شأن اإلعجاز عجيب «قال السكاكي: 

  .)43(»لغير ذوي الفطر السليمة إال التمرن على علمي المعاني والبيان
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من حق مفسر كتاب اهللا الباهر وكالمه المعجز أن يتعاهـد  «وقال الزمخشري: 
بقاء النظم على حسنه، والبالغة على كمالها، وما وقع بـه التحـدي سـليما مـن     

  .)44(»القادح
واعلم أن معرفة هذه الصناعة بأوضاعها هي عمدة التفسـير  «وقال الزركشي: 

المطلع على عجائب كالم اهللا تعالى، وهي قاعدة الفصاحة وواسطة عقـد البالغـة   
��m�g�h�i�j�k�lولو لم يجب الفصاحة إال قـول اهللا تعـالى:  

m�n��o�p�l )45( لكفى«)46(.  
تذوق أسلوب كـالم  وهذه بعض األمثلة التي تبين وتوضح دور علم البالغة في 

  اهللا المعجز:
لما جلس أبو عبيدة معمر بن المثنى لدروس العلم في المسجد جاءه رجل وقال  •

له: إن العرب حين تستعمل التشبيه فإنها تشـبه مجهـوال بمعلـوم حتـى يتضـح      
المجهول، فما بال القرآن يشبه مجهوال بمجهول في قوله تعالى عن شجرة الزقوم: 

m�o�p�����������q�r��l 

فنحن لم نر طلع الشجرة فهـي مجهولـة لـدينا     )47(
ورؤوس الشياطين أيضا مجهولة لنا حيث لم نر شيطانا، فكيـف وقـع هـذا فـي     
القرآن؟ فرد عليه معمر بأن العرب تكتفي بالصورة الذهنية عن الصورة المشـاهدة  
ورأس الشيطان صورته في الذهن العربي صورة كريهة مخيفة مرعبة، فشبه بـه  

، كما فعل العرب حين شبهوا الرماح بأنياب الغول وهم لم يروا الغول شجرة الزقوم
 في مثل قول الشاعر:

  أيقتُلُنـــــي والمشـــــرفي مضـــــاجعي

   
ــواِل ــابِ َأغْــ ــنونةٌ زرقٌ كأنيــ )48(ومســ

  

    

�m�©�ª�«�¬�®���̄�°��±�²�³��́¶µفي قوله تعالى:  •
�̧¹�º�»�l 

، فقد رد إبراهيم عليه السالم التحية عليهم بخير من تحيتهم )49(
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ألنهم حيوه بالنصب (سالماً) وحياهم بالرفع (سالم) فهم حيوه بالجملة الفعلية الدالة 
على الحدوث والتجدد، أي نسلم سالما، وهو حياهم بالجملة االسمية الدالـة علـى   

معلوم في اللغة، فهو حياهم بالسالم الثبوت، واالسم أقوى وأثبت من الفعل كما هو 
��m�Ñ�Ò�Ó��������Ôالشامل الدائم فيكون قد حياهم بخير من تحيتهم، قال تعالى: 

Õ�Ö�×��ÙØ�Ú�����Û�Ü���� ��� �Ý�Þ���� ���ß�à��l )50(. 
إن إبراهيم عليه السالم أراد أن يرد عليهم باألحسن فأتى بالجملة «قال الرازي: 

 .)51(»الدوام واالستمرار االسمية فإنها أدل على
 m�W��X�Y�lفي قوله تعالى:  •

، معنى الهداية الداللة واإلرشـاد  )52(

�m�Å�Æ�Ç�Èوالتبيين. وفعل الهداية قد يعدى بنفسه نحو قولـه تعـالى:   

É�Ê�Ë����������l 

، وقد يعـدى  )54( �m�S�T�U��l، وقوله سبحانه:)53(

��m�U�V، وقولـه:  )�m�Y�Z�[����\�]��l )55بـ (إلى) كقوله تعالى:

W�X�l 

�m�À�Á�Â�Ã، وقد يعدى بـ (الالم) كقوله سبحانه وتعالى: )56(

Ä�l 

، والفرق بين التعدية بالحرف والتعدية من غيـر حـرف أن التعديـة    )57(
بالحرف تقال إذا لم يكن في الطريق فيصل بالهداية إليه، وأما التعديـة مـن دون   
حرف تقال لمن يكون في الطريق، فتقول: هديته إلى الطريق وهديته للطريق لمـن  

ن كان فيه فتبصره بـه  ال يكون في الطريق فتوصله إليه، وتقول: هديته الطريق لم
نطلب الهداية لمـن كـان فـي     m�W��X�Y�lوتنبه له، ففي قوله تعالى: 

الطريق فيعرفه به ويبصره بشأنه، وكذلك لمن ضل وانحرف من المـؤمنين عـن   
الجادة فيرده إليها، ولما كان هؤالء من الموحدين الحامدين هللا كان المعنـى طلـب   

           م، والتثبيت والزيادة فيه كمـا قـال تعـالى:   استمرار الهداية على الطريق المستقي
m�Ã��Ä�Å�Æ�Ç�È�l )58(   فإن العبد مفتقر في كل ساعة إلـى اهللا

 .)59(تعالى في تثبيته على الهدى ورسوخه فيها، وازدياده منها واستمراره عليها
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ومضمون هذه الجملة طلب استمرار الهداية إلى طريق من أنعم «قال أبو حيان: 
عليهم، ألن من صدر منه حمد اهللا وأخبر بأنه يعبده ويستعينه فقد حصـلت لـه    اهللا

  .)60(»الهداية، لكن يسأل دوامها واستمرارها
بعد هذه الرحلة التي طافت بنا بين بعض جوانـب علـوم اللغـة    الخاتمــة: 

العربية ودورها الكبير والضروري في فهم كتاب اهللا عز وجل نصل إلـى الختـام   
  ة من النتائج اآلتية:لنسجل جمل

نخلص أوال إلى أن القرآن الكريم هو الباعث الرئيس على نشأة علوم اللغـة   -1
  العربية ثم ازدهارها وتطورها؛

إن معرفة كالم العرب من شعر ونثر يعد آلة مهمة من آليات فهم كتاب اهللا  -2
ـ  ب وبيان معانيه، ألن لغة العرب يعرف بها شرح مفردات األلفاظ ومدلوالتها بحس

الوضع، لذلك ال يجوز لغير العالم بحقائق اللغة وموضوعاتها تفسير شيء من كالم 
 اهللا تعالى؛

إن النحو يعد أداة أساسية من أدوات فهم القرآن، ألن المعنى يتغير ويختلف  -3
 باختالف اإلعراب، واإلعراب يبين ويميز المعاني ويوقف على أغراض المتكلمين

كتاب محكم، فكل آية من آياتـه تتميـز ببالغـة    يتميز كتاب اهللا تعالى بأنه  -4
 كلماتها ودقة معانيها وقوة أسلوبها، ولذلك البد للمفسر من معرفة علوم البالغة.
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يسعى هذا البحث لدراسة وجود المنشآت الدينية فـي عهـد االحـتالل    ملخص: 

، مـن  1962إلى غاية نيل االستقالل سنة  1830الفرنسي في الفترة الممتدة من سنة 

الجزائري في تلك الحقبـة  خالل التطرق إلى نشاطها التربوي والتعليمي في المجتمع 

ب دور يالزمنية التي شهدت شتى محاوالت االحتالل في طمس الكيان الجزائري بتغي

  المنشآت الدينية اإلسالمية وتهميش اللغة العربية.  

: القرآن الكريم، اللغة العربيـة، المنشـآت الدينيـة اإلسـالمية     الكلمات المفاتيح

  االحتالل الفرنسي.
  

Abstract : This research seeks to study the religious establishments 

during the French occupation in the period from 1830 until the 

attainment of independence in 1962, by touching on its educational 

activity in that era, which witnessed the various attempts of the 

occupation to obliterate the Algerian entity absent role Islamic 

religious and marginalization of the Arabic language. 

Key words: The Holly Qur’an; The Arabic language; Islamic religious; 

the French occupation . 
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يشهد التاريخ على حياة حضارات شيدت علـى أرض الجزائـر كانـت     توطئة:

عنوانا للمجد والبطولة لم ترض الذل والهوان ولم ترضخ ألطمـاع االحـتالل منـذ    

القدم، وبذلك صنعت الجزائر تاريخها وخطت األنامل عنها أنها بلـد الثـوار، بلـد    

نسا فقررت أن تستولي الحرية، بلد الرجال، بلد الثروات، هذه األخيرة التي أغرت فر

عليها واتخذت حادثة المروحة ذريعة وجهت بها أسطولها الحربي لمـوانئ الجزائـر   

 م.    1830جويلية  5وكان ذلك في تاريخ 

  
  

  م1827أفريل  30حادثة المروحة بين الداي حسين والقنصل الفرنسي في 

الفرنسية والتستر أوال: التجربة االستعمارية في الجزائر؛ بين نشر األيديولوجية 

عندما وطأت األقدام الفرنسية أرض الجزائر تفاجأت بشـعبها  : بلحاف نشر الحضارة

ذا هوية دينية ولغوية وحضارية لها جذورها الضاربة في عمق التاريخ؛ فهذا الشعب 

الجزائري "شعب عربي مسلم، ذو ميراث روحاني عريـق وهـو اإلسـالم وآدابـه     

ده أسالفه لحفظ ذلك التراث وهو المسـاجد بهياكلهـا   وأخالقه، وذو ميراث مادي شا

وأوقافها، وذو نظام قضائي مصلحي لحفظ تكوينه العائلي والمصلحي، وذو منظومـة  

  ، فبأي حجة جاء المستعمر إلى هذه البالد؟  1من الفضائل العربية الشرقية
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قررت فرنسا خوض مغامرتها االستعمارية في الجزائر بدعوى نشر الحضـارة  

بعدما خططت لذلك جيدا وحتى تتمكن من امتصاص الحراك الشعبي الثوري الداخلي 

ضد السلطة الفرنسية الملكية الحاكمة آنذاك، وقد حاولت جاهدة تشييد حضارة زائفـة  

في الجزائر المستعمرة من خالل تبنيها سياسات مدروسة تهدف إلى طمـس الهويـة   

من الذاكرة الشعبية اعتمادا على آلية فرنسة اللغة العربية  والجزائرية اإلسالمية ومح

وتمسيح الشعب الجزائري تدريجيا"، إذ "انتهج النظـام االسـتعماري فـي الجزائـر     

سياسيتين متمايزتين في إطار إرساء وبعث المدرسة الفرنسية، ونشر ثقافتـه وقيمـه   

ـ  ي إلـى  وتمدنه المزعوم، السياسة األولى سمتها المواجهة غير المباشرة وكانت ترم

احتواء وتدجين النظام التربوي التقليدي الجزائري ومنافسته؛ وقد قال الجنرال السفّاح 

: "إني أنظر إلـى نشـر التعلـيم    )مRovigo )1774 - 1833 دي روفيغوالدوق 

وتدريس لغتنا بحسبانهما األداة الناجعة المثلى لبسط نفوذنا في هذا البلد... والمعجـزة  

  .2بها تكمن في إحالل الفرنسية محل العربية تدريجيا..."الحقيقية الواجب القيام 

وتمثل نهاية الثمانينات حدا فاصال بين هذا النهج السياسي التربـوي، أي نهايـة   

المرحلة األولى من التاريخ الفكري لالستعمار الفرنسي للجزائر، تبعتها مرحلة ثانيـة  

ضد الجهاز التربوي العربـي   تميزت بنهج سياسة المواجهة العلنية المتعددة األشكال

، يقينا 3اإلسالمي، والتعليم العربي الحر للقضاء عليهما بالفرنسية والعلمانية والتبشير"

منها أن هؤوالء البربر الذين تقدم على استعمارهم ليسـوا عـدما، فلهـم عـاداتهم     

وتقاليدهم  وتراثهم المحلي الخاص، وحضارة متجذرة في أعمـاق التـاريخ، وهـم    

ون ومثقفون لدرجة تمكنهم من الصمود ومواجهة أي غزو أو عـدوان، وقـد   متعلم

تفطنت الحكومة الفرنسية المستعمرة إلى أن أولى الخطوات وأنجعها لتحقيق المـراد  

  وهو: العبث بالتعليم.

وبمجرد أن :قبل االحتالل الفرنسـي  ∗∗∗∗ثانيا: واقع النشاط التعليمي للمنشآت الدينية

الجزائر حتى راحت تستقصي أوضـاع الـبالد الثقافيـة     عسكرت فرنسا مبدئيا في

  والتعليمية، وقد الحظت أن أفراد الشعب الجزائري متعلمون ومثقفون إلى حـد مـا  
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وقد استنتجت الرابط القوي بين الفرد الجزائري والدين اإلسـالمي، وبـين الشـعب    

المساجد والجوامـع  الجزائري واللغة العربية، كما الحظت الدور البارز الذي تؤديه 

جدا، حيـث   ياراق احضاري ابأئمتها وشيوخها؛ فـ"من المعلوم أن لمؤسسة المسجد دو

تمكنت من المحافظة على أصالة وهوية هذا الشعب، فإلى جانب العبادة والذكر، فهي 

  في المجتمع الجزائري بمختلف فئات شعبه. 4منبر للعلم والمعرفة"

  
  

واألمـر نفسـه بالنسـبة    : ئر قبل االحتالل الفرنسيكان التعليم منتشرا في الجزا

بمرابطيها وشيوخها في تعليم الناس وتوعيتهم؛ إذ أن ''الرجال القائمين علـى   ∗للزوايا

، وقد 5العبادة هم أنفسهم المدرسون، فالمكلف بالتعليم هو المكلف كذلك بإمامة الناس''

التعليميـة فـي الجزائـر    بذلت السلطات المستعمرة أقصى البذل لتحريك المنظومة 

وتوجيه دفتها لصالحها باعتبار أن الجزائر رقعة جغرافية خاضـعة لحمايـة األمـة    

الفرنسية لذلك سعت بداية في خلخلة أسس المنظومة التعليميـة مـن خـالل عـدة     

  :6أساليب

إهمال التعليم العربي اإلسالمي، ومصادرة األوقاف، ونفي العديد من العلمـاء   �

 ؛وترهيب البقية
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إنشاء تعليم مزدوج خاص بالجزائريين، تدرس فيه اللغـة العربيـة علـى أن     �

   ؛تكون الفرنسية وعلومها هي السيدة

هو عليـه، مـع مراقبـة     ترك التعليم في الزوايا الريفية والمعمرات على ما �

 ؛برنامجه ومعلميه حتى ال تكون الزوايا مراكز لمعاداة الفرنسيين

لذي قد تشكله الزوايا والكتاتيب؛ فـبعد أن كانـت  لكنها تفطنت الحقا إلى الخطر ا

"اإلدارة االستعمارية تبدي نوعا من التسامح إزاء وجود الكتاتيب القرآنية ألن التعلـيم  

فيها ال يؤثر على المحيط، وبعدما شرع العلماء في تعليم اللغة العربية التي البد منها 

مجموعة من اإلجـراءات والقـوانين   لفهم الدين، قابلت السلطات الفرنسية ذلك باتخاذ 

التعسفية الرامية كلها إلى تهميش لغة القرآن باعتبارها وسيلة أساسية للتبحر في الدين 

وإلحداث النهضة الفكرية التي تسبق كل ثورة، من خالل جعل اللغة العربيـة لغـة   

ـ   د أجنبية في الجزائر األمر الذي ترتب عليه مالحقة معلميها وتغريمهم وحبسـهم بع

القمعيـة  ، وقد ترتب عن هذه القوانين واإلجراءات اإلدارية الفرنسية 7غلق مدارسها"

تراجع كبير في الدور الذي كانت تؤديه اللغة العربية في المجتمع الجزائـري، فقـد   

كانت مفتاحا لتجاوز الجهل واألمية وجسرا يعبر منه إلى تعـاليم الـدين اإلسـالمي    

  السمحة.

  
  على تعليم القلة القليلة من أطفال القرىاقتصر دور الكتّاب 

115



�×Ö]è†ÓÖ]<áa†ÏÖ]æ<íflée†ÃÖ]<íÇÜ <

 

  
 

 

  

وفي ظرف : ثالثا: السياسة الفرنسية المتبعة في محاربة نشاط المنشآت الدينية

م) انقلب حال التعليم فـي الجزائـر   1845- 1830سنة على األكثر، ( ةخمس عشر

المحتلة إلى أسوأ ما يمكن من خالل السياسة الفرنسية التي أريد بها تخطي وتهمـيش  

لغة العربية؛ فالمعلمون قد هجروا أو قتلوا، وأبنـاء الجزائـريين الـذي احتـوتهم     ال

الكتاتيب والمدارس صاروا مشردين في الشوارع تنهشهم األمية والفقر والمساجد قـد  

جـامع  و كجامع القصبةاستغلت في غير ما شيدت له؛ "فقد حولت مساجد إلى كنائس 

مسجد ، وكمسجد سيدي عمار التنسي ، ومساجد حولت  إلى ثكنات عسكريةكتشاوة

 كجامع محمد الكبيـر ومساجد حولت إلى مخازن لألسلحة ومستشفيات علي خوجة، 

وكلها محاوالت يظهر من خاللها  8بوهران..."جامع حسن باشا ، وسيدي الهواريو

المستطاع لقـوة   رطمس الهوية اإلسالمية قدمحاولة مدى جدية الجهود الفرنسية في 

العالقة بين الجزائريين والدين اإلسالمي وهو األمر الذي الحظه االحتالل الفرنسـي  

لذلك ركز على إلغاء الدور التربوي والتعليمي للمساجد كخطوة أولى باعتبارها منارة 

دينية  تضيء عقول الناس وتحارب الجهل واألمية والبدع  والمعتقدات الخرافية التي 

نتشار حينها في أوساط المجتمع الجزائري، كما أنها منبر رئيس لبث اللغـة  بدأت باال

  العربية ونشرها بين األهالي بسهولة بالغة.  

  
  جامع كتشاوة بالعاصمة تم تحويله إلى كنيسة
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 )100(وأما المدارس فقد أغلقت؛ ''ففي العاصمة كان عدد المدارس حوالي مائـة  

، وأمـا  1846سنة  )14( ة مدرسةلم يتبق منها سوى أربع عشر 1830مدرسة سنة 

قسنطينة فكاد يندثر منها التعليم بكل مستوياته عندما تضاءل عدد المدارس من تسعين 

، ولم يتجـاوز عـدد المتعلمـين فيهـا     1847سنة  )30(مدرسة إلى ثالثين  )90(

  .  9'')1.400بعدما كان يقارب األلف وأربعمائة ( )350(الثالثمائة وخمسين 

والحقيقة التي يمكن أن تلخصها هذه األرقـام واإلحصـائيات ال تعبـر إال عـن     

  أيديولوجية المستعمر بعيدة النظر التي تتمثل في:

الشعب الجزائري شعب متمسك بدينه لذلك يجب محاربة هـذا الـدين بعـزل     �

 ؛وتنشره الدين يالشعب عن المؤسسات التي تحي

الشعب الجزائري متعلم ويظهر ذلك من خالل اإلحصـائيات التـي أجرتهـا     �

الحكومة الفرنسية، لذلك يجب محاربة المدارس والمعلمـين والمـؤطرين وتشـريد    

 ؛التالميذ

 مالعربية باللغة الفرنسية سواء كان ذلك بالتحايل على الشـعب أ  اللغة تعويض �

وا به: "إن الشيء العجيب الذي يمكن القيـام  بفرضها عنوة في المدارس، وهو ما أشاد

به هو تعويض العربية شيئا فشيئا بالفرنسية...والذي ال يفتأ ينتشر في أوساط األهالي 

 ؛10السيما إذا وفد الجيل الجديد بأعداد كبيرة للتعلم في مدارسنا"

في أوساط المجتمع الجزائري اعتمادا علـى العناصـر    الفرنسيةالثقافة  فرض �

 تهميش الدين واللغة وبالمقابل يفتح المجال لتعلم اللغة الفرنسية–بق ذكرها التي س
 .- م الھدايا والھبات والع�ج المجاني لكل من يرغب باعتناق الدين المسيحييوتقد
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في حين ضمت األوقاف إلـى أمـالك السـلطة    : التعليم لمن استطاع إليه سبيال

الفرنسية، وراحت الزوايا تنشط باستحياء متخفية عن أعين المستعمر، وشرعت فـي  

زرع مدارس بمواصفات فرنسية غايتها خلق مكانة للغة الفرنسية إلزاحة العربية من 

، تم فتح مدرسـة عربيـة فرنسـية فـي     1833االستعمال؛ فـ''في الفاتح من جوان 

ائر بالذات، بأمر من أمين الصندوق المدني، كما تم التخطيط ألخرى في بونـة  الجز

، صـدر مقـرر يـتم    1834وأخرى في مستغانم، وفي الفاتح من سـبتمبر  (عنابة) 

، وكانت كل الغاية حصار اللغـة العربيـة   11بموجبه إنشاء الثانوية العربية الفرنسية''

مختلف سياسات المستعمر التعليمية ها تدريجيا رغم مقاومة الشعب الجزائري لوومح

فرنسية التـي كانـت السـلطات    - التي هدفت إلى تدجينه من خالل المدارس العرب

''للمدرسـة إمـام    المستعمرة تزينها بلمسة إسالمية ظاهرها غير باطنها؛ إذ كانـت 

مـن هـذا    12ومصلى ومصحة، لترغيب الجزائريين وإزالة تخوفاتهم على أبنـائهم'' 

 ن التعليم الذي ال يولي اهتماما بالدين والعقيدة اإلسالمية.  الصنف الجديد م
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وبالرغم من جهود األمير : حالة التعليم كانت مزرية أثناء فترة االحتالل الفرنسي

) في بعث اللغة العربية وإحياء المنظومة التربويـة فـي   1883- 1808عبد القادر (

على المرجعية اإلسالمية فـي   ) التي أسس لها باعتماده1848- 1832دولته الفتية (

تنشئة الفرد الجزائري وانتشاله من براثن األمية من خالل سياسته التربوية التعليميـة  

التي انتهجها؛ فقد ''عمل على نشر التعليم االبتدائي، وحافظ على تعميمه كمـا حـافظ   

 13اليـا'' على مجانيته مثله مثل التعليم في الزوايا والمساجد التي كانت تعطي تعليما ع

بـين   ليختار منفاه فـي دمشـق مـا    1848إال أن السلطات الفرنسية قد سجنته سنة 

م) ويموت فيها بعد كل ما بذله من غال ونفـيس فـي سـبيل نيـل     1883- 1855(

  الحرية.  

السمة اإلسالمية باعتماد  يطغت الفرنسية على التعليم العربي ذ 1871وبعد سنة 

ث ''لجأ الفرنسيون لجلب المسلمين إلى المـدارس  السلطات المستعمرة حيلة جديدة؛ حي

) مدرسة وتحفـيظهم القـرآن   36الفرنسية القليلة التي لم تكن تتجاوز الست وثالثين (

للتغلب على الفكرة القائلة أن الفرنسيين سينصرون أبناء المسلمين، وقد كان نوعا من 

كليـة للغـة الفرنسـية     التحايل المؤقت؛ ذلك أن المتعلم بعد مادة القرآن كان يتفـرغ 

 ، دون اهتمام بشرح أو تفسير مـا 14وموادها، وتاريخ فرنسا، وجغرافيتها، وعلومها''
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يتم تحفيظه للمتعلمين من القرآن؛ ذلك أن الغرض من هذه الحيلـة هـو امتصـاص    

حماس الناس للتعليم بالعربية، ومحاربة التعليم التقليدي الذي كان يتأسس على القرآن 

اله، وبالتالي وأد اللغة العربية بهدوء ليسود الجهل تدريجيا بـين أبنـاء   بتجاهله وإهم

  الشعب الجزائري وينشأ جيل خاضع، ممسوخ اللغة، والثقافة، والمعتقد.  

في إحيـاء نشـاط المنشـآت     الجزائريين رابعا: جهود جمعية العلماء المسلمين

بعث من رحـم الصـمود   وما لبثت جمعية العلماء المسلمين الجزائريين أن ت:الدينية

م برئاسة العالمة عبد الحميد بن باديس، في حين تـولى نيابـة   1931الجزائري سنة 

الرئاسة الشيخ البشير اإلبراهيمي، وراحت الجمعية تعمل في نشـاط لحمايـة اللغـة    

العربية من المؤامرات التي حيكت ضدها كونها "لغة" اإلسالم الرسمية، ومن ثم فهي 

ينية الرسمية، ولهذه اللغة على األمة الجزائرية حقـان أكيـدان كـل    لغة المسلمين الد

منهما يقتضي وجوب تعلمها، فكيف إذا اجتمعا؛ حق من حيث أنها لغة ديـن األمـة   

بحكم أن األمة مسلمة، وحق من حيث إنها لغة جنسها، بحكم أن األمة عربية الجنس 

هنا نشأ مانراه من حرص ففي المحافظة عليها محافظة على جنسية ودين معا، ومن 

  15متأصل في هذه األمة على تعلم العربية"

  
  إحدى صور أعضاء جمعية العلماء المسلمين
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وقد رمت الجمعية إلى محاربة سياسة اإلدماج والتنصير وطمس الهوية الجزائريـة  

انطالقا من العمل على ''تصحيح العقيدة في قلوب الناس من خـالل مواجهـة البـدع    

والخرافات واالنحرافات والقيام بحمالت تعليمية ودعوية واسعة النطاق لنشـر الـدين   

الحفاظ على معالم الهوية العربية األمازيغيـة  الصحيح وتعليم األخالق والفضائل، قصد 

اإلسالمية فبنت نموذجها التربوي المتميز؛ إذ جندت المعلمين ووضعت نظاما مدرسـيا  

متكامال، وأنشأت لجنة عليا للتعليم والتفتيش، وأسست الكشافة اإلسـالمية، وحرصـت   

ألجـل النهـوض    على إعداد النخبة الواعية المثقفة التي حملت المشعل وواصلت الجهد

ة لغتنا، والجزائـر  ياإلسالم ديننا العربواالستقالل ثم البناء والتشييد لذلك كان شعارها: 

، ودعمت نشاطاتها السياسية، التعليمية، والدينية في جرائدها كــ: الشـهاب،   16''وطننا

  الصراط، والبصائر.

مع وراحت جمعية العلماء المسلمين تسعى سـعيا حثيثـا نحـو النهـوض بـالمجت     

الجزائري في شتى الميادين التي أسستها على النهضة التربوية التعليمية بخلقها نظامـا  

تربويا منافسا للنظام التربوي الفرنسي؛ إذ شجعت التعلـيم العربـي الحـر، ودعمـت     

أعلنت الجمعية قائمة بمؤسسـاتها التعليميـة التـي     1954المدارس القرآنية، وفي سنة 

) 274(ن وأربعـة وسـبعين   يمدرسة، ومـائت  )124(ين شملت: ''مائة وأربعة وعشر

مدرسـة   )300( يقـارب الثالثمائـة   مـتعلم، ومـا   )40.000(معلما، وأربعين ألف 

يـوحي بانتشـار التعلـيم     ، كانت تنشط جميعها رغم مضايقات المستعمر، ما17قرآنية''

عشية الثورة التحريرية، الذي كان أساسا لجيل ثوري واع بذل الغالي والنفـيس لنيـل   

 االستقالل.            
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صد السياسـات   - قدر المستطاع–كما حاولت جمعية العلماء المسلمين الجزائريين 

  :   18التعسفية التي تنتهجها سلطة االحتالل من خالل المطالب اآلتية

 ؛إلغاء جميع اإلجراءات والتدابير القمعية إدارية كانت أم وزارية 

إصدار نص يضمن حرية تعليم اللغة العربية في المدارس ويكون ذلك على  

 النحو التالي:

يحق لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين ولسائر الجمعيـات الدينيـة إنشـاء     �

دارة، يكفي فقـط أن يقـدم   المدارس حيث يكون لهم ذلك ممكنا ودون استرخاص اإل

 ؛طلبا يكون متضمنا اسم المدرسة وعنوانها

يتضمن النص المطلوب إصداره ضمانات تكفل للمدارس الحرة حمايـة مـن    �

 ؛تعسف اإلدارة، وللمعلمين األحرار عدم المالحقة والمتابعات القضائية الظالمة

ـ   � ي وضـع  ال يكون لإلدارة االستعمارية حق ال في اختيار المعلمـين، وال ف

 ؛برامج التعليم أو تعيين الكتاب المدرسي

تخضع جمعية العلماء المسلمين الجزائريين وسائر الجمعيات الثقافية األخـرى   �

إلى ما تتطلبه الرقابة الصحية وتقبل في جميع مدارسها التفتيش الرسمي الذي يقوم به 

  موظفو التعليم العمومي.  

ية على كافـة األصـعدة السياسـية    وبالرغم من كل المساعي والسياسات الفرنس

األيديولوجية، العسكرية التعليمية، وحتى سياسات التبشير المسيحي، وكلها سياسـات  
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ذكية مخطط لها قامت على "الجندي، المعلم، الطبيب، والراهب، هي هيكل حيـواني  

يمشي على أربع، وقد قضى االستعمار على ماليين البشر فرمى مواهبهم بالتعطيـل  

والتي رمت كلهـا لطمـس    19بالخمود، وأذهانهم بالركود، وأفكارهم بالعقم" وعقولهم

الهوية الجزائرية انطالقا من تهجين اللغة العربية والتقليل من قيمتهـا سـواء علـى    

تعليمها في المدارس والمساجد بغية الحد من تمسك الجزائـريين   مصعيد استعمالها أ

ال أن هـذه المسـاعي والجهـود قـد     طي النسيان، إ - بمرور الوقت –بها وجعلها 

اصطدمت بصالبة العالقة والرباط بين اللغة العربية والشعب الجزائري في مواجهـة  

يصف صمود اللغة العربيـة   ∗∗∗∗االستعمار الغاشم؛ وهذا المستشرق الفرنسي جاك بيرك

إبان االحتالل الظالم في قوله: "إن أقوى القوى التي قاومت االستعمار الفرنسي فـي  

غرب هي اللغة العربية، بل اللغة العربية الكالسيكية الفصحى بالذات، فهـي التـي   الم

حالت دون ذوبان المغرب في فرنسا، فالكالسيكية العربية هي التي بلورت األصـالة  

هو عليه وأحيانا كان يفتر ليخبو مـرة أخـرى    ، واستمر الحال على ما20الجزائرية"

مستمدة قوتها من مساندة الشـعب الجزائـري   دون أن تيأس جمعية العلماء المسلمين 

طالها من عبـث   األبي حتى أذن اهللا أن تنال الجزائر حريتها وتحتفظ بهويتها رغم ما

  فتنتصر بإسالمها وبلغتها العربية.

) لخدمـة  1962- 1830سعت المنشآت الدينية خالل العهد االستعماري (خاتمة: 

جهدها لمقاومة الكيـان الثقـافي الفرنسـي    القرآن الكريم واللغة العربية وكذلك بذلت 

بمختلف وجوهه رغم تنوع السياسات والحيل، وقد حافظت بالرغم من طـول مـدة   

الزمن (أزيد من قرن تحت وطأة االحتالل الفرنسي) على ثوابت األمـة الجزائريـة   

  وهويتها فصدق عبد الحميد بن باديس عندما قال:

  شــــعب الجزائــــر مســــلم

  ينتســـبوإلـــى العروبـــة      

     
ــله   ــن أص ــاد ع ــال ح ــن ق   م

  أو قـــال مـــات فقـــد كـــذب    

     
ــه ــا لــــ   أو رام إدماجــــ

ــب       ــن الطلـ ــال مـ   رام المحـ
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  االحاالت:

  

دار الغـرب  محمد البشير اإلبراهيمي، عيون البصائر، جمع وتقديم أحمد طالب اإلبراهيمـي،   -1
  .46، ص 1997، 01اإلسالمي، بيروت (لبنان)، ط

خولة طالب اإلبراهيمي، الجزائريون والمسألة اللغوية "عناصر من أجل مقاربـة اجتماعيـة    - 2
، ص 2007لغوية للمجتمع الجزائري"، تر: محمد يحياتن، دار الحكمة، الجزائر، (طبعة خاصة)، 

28.  
ة والتعليم بين األمس واليوم، خصائص التعليم فـي الجزائـر   ينظر: إبراهيم بوترعة، التربي - 3

  .209وتطور الفكر التربوي، ص 
في هذا البحث هي المؤسسات الدينية اإلسالمية التي كانـت   المنشآت الدينية"المقصود بـ " - ∗

 ماتسعى لزرع ثوابت الدين اإلسالمي السمح وتعليم اللغة العربية ومحاربة األمية والجهل والبدع، 
يعني أن "المنشآت الدينية" في هذا المقام نقصد بها المساجد والجوامع والزوايا والكتاتيـب، وفـي   
حال أجمعنا على أن الكتاتيب تخصص لتحفيظ القرآن، فإن "الزوايا" و"المساجد" و"الجوامـع" قـد   

، "ذلك أن بعض يحدث بينها تداخل فال يعرف الواحد منا الفرق بينها لتشابه أدوارها في تلك الفترة
الجوامع والمساجد كانت تابعة لزوايا معينة، كما أن بعض الزوايا كانت تابعة لجوامـع ومسـاجد   
معينة، والتداخل ليس في اإلسم فقط، بل في الوظيفة أحيانا؛ فالجوامع والمسـاجد كانـت للعبـادة    

ملجأ أو مسكنا للطلبـة   والتعليم كما ان الزوايا كذلك أحيانا، ولكن هذه في الغالب كانت رباطا أو
والغرباء ومركزا لتلقين األذكار واستقبال المريدين، كما أن حجم هذه المؤسسات لـه دخـل فـي    
تحديد وظائفها؛ فالجامع اصطالحا أكبر حجما من المسجد، فهو الذي تؤدى فيه صالة الجامعة أو 

لقاسـم سـعد اهللا، تـاريخ    الجمعة والعيدين وهو ما يالحظ  في أغلب المدن الجزائرية...": أبو ا
  .246، 245، ص 01ج، 2011الجزائر الثقافي، عالم المعرفة، الجزائر، طبعة خاصة 

ينظر: قاصري محمد السعيد، دراسات وأبحاث في تـاريخ الجزائـر الحـديث والمعاصـر      - 4
الجزائـر   «طبعة خاصة فـي إطـار  )، دار اإلرشاد للنشر والتوزيع، الجزائر، 1830 -1962(

  .289، ص 2007، »الثقافة العربيةعاصمة 
على " مدفن عائلة مرابطين أي عائلة تملك األصالة الدينية الوراثية، وقـد   الزاويةيطلق اسم  - ∗

ليهـا  إانعكس األصل الروحي لهذه المؤسسة على جميع نشاطاتها فيما بعد، فقد كان الناس يأتون 
وكانت تعليماتها السياسـية تحظـى بثقـة    من أجل الصالة، ثم بعد ذلك من أجل التعلم والعالج، 
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كبيرة": ايفون تيران، المواجهات الثقافية في الجزائر المستعمرة، المدارس والممارسـات الطبيـة   
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  .211، ص 06ج
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، نقال عن جريدة 207دراسة، ص –بي الزبيري، تاريخ الجزائر المعاصر ينظر: محمد العر - 19
  .1950الصادر سنة  103البصائر العدد 

م) ولد المفكـر الفرنسـي المستشـرق    Jacques Berques  )1910- 1995 جاك بيرك  - ∗
بوالية تيارت بالجزائر، زاول دراسته الثانوية بالعاصمة الجزائرية، لينتقل إلى باريس السـتكمال  
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داخل، اتجاهات حديثة في تدريس اللغة العربية، الدار المنهجية للنشر والتوزيع، عمـان، األردن  
  .51، ص 2015، 01ط

  .51زاير، سماء تركي داخل، اتجاهات حديثة في تدريس اللغة العربية، صسعد علي  - 20
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íŠfi<HêŠfjÖ]<êe†ÃÖ]<íÃÚ^q  

  
  هذه بسؤال يطرحه المشككون في مصداقية اللغة العربيـة أبدأ مقدمتي  مقدمة:

ما عالقة اللغة العربية بالقرآن؟ وِلم تربطون دائما اللغة العربية بـالقرآن؟ فكـأن   
األمر أصبح يحرجهم من منظور تاريخي وثقافي وعرفاني. ونقول على بركـة اهللا  

يـب  ك لدى ذي كـل لب إن عالقة اللغة العربية بالقرآن هي عالقة ما بمنبعه، وال ش
وحلم أن القرآن هو المنهج الذي تدفقت منه العربية والسيما فيمـا بعـد العصـر    
الجاهلي؛ فلقد جاء القرآن بلغة ميسرة ملكت كل األلسنة وما فتئت هـذه اللغـة أن   
تنتقي مفرداتها من ركام المفردات التي جرت على األفواه قبل القرآن، وحفل بهـا  

نثره، لكن في غياب التدوين اندثر كثير من األشعار التـي  معجم الشعر الجاهلي و
تالشت لقصور الرواية والرواة، وتشتت القبائل، وضعف االتصال بينها، وما بقـي  
فهو راقد في بطون المعاجم؛ فلوال القرآن الذي أحدث نهضة لغويـة فـي توسـيع    

ولتشرذمت إلى  مفردات العربية وتطورها وازدهارها ما بقي من العربية إال القليل،
عدة لغات بعدد لهجاتها كما جرى لالتينية، ولو سلمنا بمقولة (أبـي عمـرو بـن    

"ما انتهى إليكم مما قالت العرب إال أقله ولو جاءكم وافرا لجـاءكم علـم    العالء):
هذا الحد ما بقيت عربية ولكن اهللا بعث قرآنا بث روحا  دوشعر كثير"، لو وقفنا عن

لغة فحماها ورشحها أن تنشر اإلسالم وأن تعـرب األقطـار   وإكسير حياة لهاته ال
فلوال القرآن الذي حفظ في الصدور ودون في السطور ما بقـي مـن العربيـة إال    

  القليل.
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فالعربية التي نتكلمها ونكتبها هي بال أدنى شك نبت القرآن وفصيله، كما أن ما 
التي ابتكرهـا العـرب    عرفته العربية من تطور في مجال العلوم والمعارف المختلفة

وراجت في اآلفاق قد تخلق فيها بفضل القرآن الذي ذخرت آياته بالكثير من األلفـاظ  
المحددة الداللة والتي أعدت بمثابة المصطلحات العلمية؛ فالـذين يحفظـون القـرآن    
الكريم يظفرون في الواقع بميزة تحصيل ثروة لغوية، هي أكثر مـا تعرفـه لغتنـا    

خم ثروة يكتنزها حافظ القرآن والعامل به من أكثر ثروة يكتنزها المعاصرة وهي أض
غيره ولو كان حامال أعلى الشهادات وأغزر الثقافات، فلقد أجمع العلمـاء علـى أن   

) وهي أكبر معجم للغة العربية على اإلطالق التي نـزل  77439عدد كلمات القرآن (
بها وتؤلف بها مـن هـذا العـدد     بها القرآن، فأين لغتنا العربية التي نتكلمها ونكتب

 - إذا–ألـيس القـرآن    !أليس هذا هو السر في عالقة اللغة العربية بالقرآن؟ !الضحم؟
هو منة منها اهللا على هاته اللغة لتمضي قدما إلى األمام، وينزل القرآن موصوفا بهـا  

      ،28الزمـر   �m�́�µ��¶�̧�¹�º��»�l:تكريما وإجالال لها في قوله تعالى

�m�N�O وفي قوله تعالى .195الشـعراء  �m�s�t����u�l:وفي قوله تعالى "

P��Q�l وفي قوله تعالى 103النحل ،m�y�z�{�|��}�~�

l وفي قوله تعالى 2يوسف ،m�Õ�Ö�×�Ø����l وفـي قولـه   113طه .

         . وفـي قولـه تعـالى   3فصلت m�H�I��J�K�L�M����N�lتعالى 

m�_��̀��a����b�c�d�e��f�l وفي قوله تعالى .7الشورى�m�u�v�

w�x��y�z�l  وفي قوله تعـالى 3الزخرف . m�w�x�y�

{z�l وفي قوله تعالى. 37الرعد�m�Ë�Ì������Í�Î�Ï�l  12األحقاف.  
أبعد هذه األدلة والشواهد يمكن ألصحاب األهواء والتحايـل أن يفصـلوا بـين    

واهللا قرر ذلك في عشر آيات من القرآن الكريم، إال من أعمتـه   !القرآن والعربية؟
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الضاللة واشترى الضاللة بالهدى، واهللا غالب على أمره ولكـن أكثـر النـاس ال    
 يعلمون.

فمال القرآن الكريم مصطلحا وشرعا؟ وما اللغة العربية على امتداد أكثر مـن  
  أربعة عشر قرنا؟

  بين المفاهيم المختلفة.المبحث األول: حد مصطلح "القرآن" 
لقد ذهب العلماء في تعريف لفظ "قرآن" مذاهب شتى؛ فهـو  القرآن الكريم لغة: 

عند بعضهم غير مهموز "قُران" (تلفظه العامة هكذا تسهيال) وذهب إلى هذا الـرأي  
اإلمام (األشعري) والفراء أحد أئمة النحو المشهورين في الكوفة صـاحب كتـاب   

مام (الشافعي)، وعند بعضهم فهو مهموز "قرآن" وذهب إلى هذا "معاني القرآن" واإل
المذهب جماعة منهم اإلمام (الزجاج) صاحب كتاب "معاني القـرآن" و(اللحيـاني)   

  وعليه جاء تعريف القرآن على خمسة أقوال:
وهو قول (اللحياني): كلمة القرآن مشتقة من الفعل " قرأ" بمعنـى   القول األول:

مصدر للفعل "قرأ" المرادف للقراءة؛ أي قرأ قراءة، بمعنى تـال   تال، فكلمة القرآن
تالوة، فالقرآن والقراءة مصدران بمعنى واحد وهو التالوة واسم المفعول مقـروء  
   "لَـانوذلك من باب جواز إطالق المصدر على اسم المفعول، وهو علـى وزن "فُع

�m�Ê��Ë�Ì�Í تعـالى  كالبرهان والغفران، واستدل القائلون بهذا الرأي بقول اهللا

Î����Ï�Ð�Ñ�Ò�Ó��Ô�Õ�Ö�×�Ø�Ù����Ú�Û�Ü���Ý�Þ����l القيامـــة
  .19 ؛18-17-16اآلية

وهو قول اإلمام (الزجاج) إذ يقول: إن كلمة "القرآن" مشتقة مـن   القول الثاني:
الفعل قرأ بمعنى جمع، تقول العرب: "قرأت الماء في الحوض أي جمعته"؛ فكلمـة  
القرآن مصدر للفعل "قرأ" بمعنى جمع، فالقرآن والقرأ بمعنى الجمع فهما مصدران 

  بعـض فـي الترتيـب   للفعل قرأ والقرآن هو جمع الحروف والكلمات بعضها إلى 
وقال بهذا (اإلمام أبو عبيدة)، وقيل ألنه جمع كل ما جاء في الرسـاالت السـابقة   
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وذهب إلى هذا الرأي اإلمام الراغب، وقيل ألنه جمع العلوم كلها بمعانيها ونـزوال  
. فالقرآن هنـا مصـدر   38"ما فَرطْنَا في الكتَابِ من شَيء" األنعام :عند قوله تعالى

وزن فُعالن، بمعنى الجمع وليس التالوة، وبهذين القولين يكون أصل القـرآن  على 
  ؛مصدرا مهموزا ألنه مشتق من الفعل " قرأ"

وهو رأي اإلمام (األشعري) مؤسس مـذهب األشـاعرة، حيـث     القول الثالث:
"قرن" بمعنى ضم، فكلمة القرآن مصدر الفعل  "كلمة القرآن مشتقة من الفعل يقول:

ف المصدر "قرنا" أي ضما؛ فالقرآن والقرن مصدران بمعنى واحـد أي  "قرن" يراد
ضم الشيء إلى الشيء، ويستدل في هذا الرأي على أن السور واآليات تقرن إلـى  

  ؛بعضها بعضا أي تضم إلى بعضها بعضا
وذهب إليه اإلمام (الفراء) وغيره من العلماء؛ إذ يقولون إن كلمة  القول الرابع:

القرآن مشتقة من الفعل "قرن" ولكن بمعنى دل أو أشار إلى، وهو يرادف المصـدر  
"أن آيات القرآن قرائن  قرينة، وجمعها قرائن، وقد علل العلماء قولهم هذا بما يلي:

  ؛شيرة إلى بعضها البعضعلى بعضها البعض؛ أي دالة على بعضها البعض وم
وهو رأي اإلمام (الشافعي) وغيره من العلماء، فهم يرون بـأن   القول الخامس:

كلمة القرآن أصل اشتقاقي فهي اسم خاص بكالم اهللا تعالى فوقع القـول علـى أن   
كلمة القرآن قد وقع االرتجال فيها بإطالقها على كالم اهللا النازل مثل كلمة التـوراة  

بور؛ فالقرآن كلمة نزل بها القرآن هكذا (مصطلح ربـاني) وفهمهـا   واإلنجيل والز
العرب دون أن يجدوا لها أصال اشتقاقيا. فالقرآن عند (الشافعي) لم يؤخذ من "قرأ" 
ولو أخذ من "قرأ" لكان كل ما قرئ قرآنا، ولكنه اسم للقرآن كالتوراة واإلنجيل، ثم 

ية حين عرفوا لفظ القرآن من الفعـل  يعلل ما ذهب إليه بقوله بأن العرب في الجاهل
"قرأ" استخدموه بمعنى غير معنى التالوة، فكانوا يقولون: هذه الناقة لم تقرأ سـلًى  

  بمعنى لم تحمل منقوحا قط، ولم تلد ولدا، ومنه قول الشاعر (عمرو بن كلثوم):
ــر   ــاء بك ــل أدم ــي عيط   ذراع

1هجــان اللــون لــم تقــرأ جنينــا   
  

    

130



�×Ö]flée†ÃÖ]<íÇè†ÓÖ]<áa†ÏÖ]æ<íÜ <

 

  
131 

 

  

قول (اللحياني) وهو أقوى اآلراء وأرجحها، فـالقرآن  ويرجح (صبحي الصالح) 
 :في اللغة مصدر مرادف للقراءة. ويرى بعض المفسرين أن منه أيضا قوله تعالى

"آنالقُر لَّمع نمحأي علم القراءة، وقال بأن أصل هذه الكلمة "آرامي" أخـذها   "الر
  العرب وتداولوها نظرا لتأثير اللغات اآلرامية والحبشية والفارسـية فـي العربيـة   
ألنها كانت لغات األقوام المتمدينة المجاورة للعرب في القرون السابقة للهجرة، وأن 

بين النهرين وبعض العـراق  هذه اللغات كانت منتشرة بكل بالد فلسطين وسوريا و
  .2كما أن لليهود أثرا في العربية باعتبار أن لغتهم الدينية كانت اآلرامية

 -�–فهو كالم اهللا المعجز، المنزل على سـيدنا محمـد    أما القرآن اصطالحا:
المكتوب في المصاحف والمنقول عنه بالتواتر والمتعبد بتالوته وعرفـه آخـرون   

المنقـول   -�–عربي الموحى به، المنزل على رسـول اهللا  بقولهم: هو كالم اهللا ال
  .3بالتواتر المتعبد بتالوته المعجز المتحدى به وبأقصر سورة منه

فتعريف القرآن على هذا الوجه متفق عليه بين األصـوليين الفقهـاء وعلمـاء    
العربية ويشاركهم فيه المتكلمون أيضا؛ (فالكالم) جنس شامل لكل كالم، فإضـافته  

اهللا) تميزه عن كالم من سواه من اإلنس والجن والمالئكة، و(المنزل) مخـرج  إلى (
للكالم  اإللهي الذي استأثر اهللا به في نفسه، أو ألقاه إلى مالئكتـه ليعملـوا بـه ال    
لينزلوه على أحد من البشر؛ إذ ليس كل كالمه تعالى منزال، بل الذي أنزل منه قليل 

��m�Ã�Ä�������Å��������Æ�������Ç�È��É���Ê�Ë�������Ì�Í�Î�Ï��������Ð�Ñ�������Ò:من كثير، قال تعـالى 

Ó����� �Ô�l 109الكهف  .  

��m�Å�Æ�Ç�È�����É�Ê�Ë�Ì�Í�Î�Ï�Ð�Ñوقوله تعالى 

Ò�Ó�Ô������ÖÕ�lويقيد المنزل (على محمد) إلخراج ما أنـزل علـى   . 27لقمان��
األنبياء من قبله كالتوراة على موسى واإلنجيل على عيسى والزبـور علـى داود،   
والصحف المنزلة على إبراهيم عليهم السالم جميعا. وخرج (بـالمنقول بـالتواتر)   
 جميع ما سوى القرآن من منسوخ التالوة والقراءات غير المتواترة سـواء أكانـت  
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"فَمن لَم يجِد فَصيام مشهورة نحو قراءة (ابن مسعود) (متتابعات) عقب قوله تعالى 
، أم كانت أحادية كقراءة ابن مسعود أيضـا لفـظ (متتابعـات)    89ثَالَثَة َأيام"المائدة
. 185لبقـرة "ومن كَان مرِيضا َأو علَى سفَرٍ فَعدةٌ من َأيامٍ ُأخَر"ا :عقب قوله تعالى

فإن شيئا من هذا ال يسمى قرآنا وال يؤخذ بحكمه وقيد (المتعبد بتالوته) أي المأمور 
مر بتالوته من ذلـك  ؤبقراءته في الصالة وغيرها على وجه العبادة، إلخراج ما ن

كالقراءات المنقولة بطريق اآلحاد وكاألحاديث القدسية المسند إلى اهللا عز وجل إن 
 .4عند اهللا بألفاظها قلنا إنها منزلة من

إن أخطر أبعـاد تـاريخ   : المبحث الثاني: تاريخ القرآن الكريم واللغة العربية
اللغة العربية هو ما عبر عنه الشيخ البشير (اإلبراهيمي) "لغة ممتدة الجـذور فـي   
الماضي، مشتدة األواصر في الحاضر، وطويلة األفنان في المستقبل، ذلك هو البعد 

لذي وجد فيه المرجفون والمبطلون والمشـككون مـن األدعيـاء    الزمني للقرآن ا
الخائضين في آيات اهللا، وفي تاريخ القرآن وفي موضوعات الفكر اإلسالمي، وفي 

على تأكيد أنهـم مناصـرون    -كلما حوصروا-الفكر اإلسالمي نفسه، يحرصون 
رغـم أن  لإلسالم، وأنهم أعمق إيمانا من دعاته، وأن العلمانية هي جوهر الـدين،  

حقائق الثقافة المعاصرة تؤكد أنهم دعاة إلحاد وأن العلمانية هي فقط وجه يتسترون 
به عن مروقهم وخروجهم عن العقيدة السليمة، يتظاهرون بمصـطلح " العلمانيـة"   

  .5خداعا وكذبا ونفاقا، ألنه مصطلح أقل خطرا من اإللحاد"
صر المختلفة التـي تـواردت   إن  أخطر أبعاد هذا التاريخ هو البعد النفسي للعنا

على مسرحه؛ فالمؤمنون الذين حملوا راية العقيدة دفاعا عن دين اهللا، والملحـدون  
الذين أنكروا عليهم حقهم في تحقيق غايتهم، والمنافقون الذين لعبوا علـى الحبلـين   
فكانوا أضر على الدين من الملحدين...، وتقلب الزمن وتموجه بكثير من المبـادئ  

ت، ثم العصر الحديث وما قذف فيه االستدمار من تيارات يتربع على قمتها والفلسفا
االستشراق وأتباعه، وبأشكاله المختلفة مظهرا المتوافقة حقيقة وهدفا للقضاء علـى  

ما يمت باإلسالم صلة ومنهجا وعقيدة وسلوكا، ظلمات بعضها فوق بعض ترد  ّلك
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من الكتاب الدارسين منها؛ ذلـك هـو شـأن     امتتالية ومتناسقة ومنسجمة لتؤتي كثير
تاريخ القرآن، الذي أحجم عنه كثير من الكتاب الدارسين وأغمضوا أعينهم عن أسئلة 
كثيرة تثيرها دراسات االستشراق، وآفة المستشرقين أنهم يسوقون مجرد االحتمـاالت  

ـ   زءا مـن  العقلية مساق الحقائق المسلَّمة، ويسوقون الماضي، الذي لم يكن يومـا ج
تاريخهم، بمقياس حاضرهم ويغضون الطرف عن الطابع الغيبي (الميتافيزيقي)، الذي 

ـ   ت ذنشأت في ظله أحداث التاريخ القرآني على عهد النبوة، فتضاربت آراؤهـم وش
أفكارهم عن طبيعة األمور، فلو أن هؤالء المستشرقين قيدوا محاوالتهم بمناهج النقـد  

والرواة لما خالفت أحكـامهم أحكـام علمـاء اإلسـالم،      اإلسالمية في انتقاء األخبار

�¼��«�mولكتبوا القرآن تاريخا أنموذجا فيه الكثير من الصواب، والقليل من الزلل 

½�¾�À¿�Á�Â�Ã�Ä�Å��l 5.6الصف  

هذا من حيث كون المشكلة دائرة جول تاريخ القرآن، فأما من الوجهـة الفنيـة   
الفصحى، وللقيام بدراسة لغوية في القراءات الشاذة فهي مشكلة تاريخ اللغة العربية 

مثال ينبغي أن تتوفر األمثلة والشواهد والشوارد، مما ينتمي إلى اللغـة الفصـحى   
القرشية، وما ينتمي إلى اللهجات (اللغات) األخرى المقاربة لهـا فـي الفصـاحة    

يتضح الحال وينجلي الغبار عن كل المسـائل المخفيـة أو    ةفباألمثلة الكثيرة الوارد
الشائكة، فكثرة األمثلة تمنح الباحث أو الدارس أو القارئ مزيدا من الطمأنينة فـي  
التفكير ومعرفة الحقيقة، كما يتسنى للبحث اللغوي االنتعاش، والقراءات هي صـنو  

قد أحالها شـيئا جامـدا    النحو، وهي أداء إال أنها رواية، لكن توالي القرون عليها
منهـا بتهمـة    اكبير اوالبحث اللغوي اآلن يتجه إلى المعامل والمخابر، فعزل جانب

الشذوذ، وهي محتواة لقضايا صوتية ولغوية ونحوية كثيرة، فهذه القراءات الشـاذة  
" هي سجل لكيفية النطق على مر العصـور؛ فهـو سـجل     وحسب رأي (شاهين)

ما أنها محافظة على المأثور من طبائع اللسان العربي في للظواهر النطقية الحية، ك
المستمرة إلى اليوم والمبثوثة في اللهجات المعاصرة، فمنها  7الفصحى وفي لهجاتها
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ما هو باق محافظ على فصاحته، ومنه ما سرت عليه اللحون فتغيـرت أصـواته   
ـ     اجم، أو واضطربت أبنيته، ومنه ما تالشى نهائيا، وبقي قابعـا فـي بطـون المع

  بازدحام ألفاظ الحضارة والتكنولوجيا، فلم تعد الحاجة إليه ملحة.
غير أن الدارسين للعربية اقتصروا على العمل المعجمي في حصر هذه الموارد 
وما اتصل بها من فوائد أدبية، ولم يتجاوزوا هنا إلى اإلفادة من داللة هذه المـواد  

ة، فأعظم حدث في تاريخ العربية في الكشف عن صفحات مشرقة من تاريخ العربي
؛ ذلك ألن هذه اللغة الشريفة قد أمدت العربية بنمط خاص موحـد  القرآن الكريمهو 

صار هو العربية، بحيث انحسرت عن هذه اللغة أنماط كثيـرة، فانصـرفت إلـى    
الغريب والشاذ والنادر، وهذا يعني أن العربية في حقبة ما قبـل اإلسـالم، وفـي    

، وقد تتجاوز إلى شيء غير قليل من عصر بني أمية كانت لغات العصر اإلسالمي
، ففرق شاسع بين لهجاتنا اليـوم  8عربية وليس بمعنى ما يدعى اليوم ب (اللهجات)

ولغاتهم ولو في بعض االختالف بين القبائل ألنها كلها حجة والقـرآن نـزل بهـا    
  بصريح آياته.

ى دراسة القرآن فـي عصـر   يتساءل عن وجه الحاجة إل -اليوم–ولعل الكثير 
طغت فيه التكنولوجيا وتقدمت العلوم أشواطا قياسية، والجـواب أن لهـذا الكتـاب    
أهمية بالغة على البشرية قاطبة، وهو أول كتاب ظهر في تاريخ اللغة العربية وسلم 
من التحريف والتصحيف، فكان الراوي الوفي لحياة العقلية والفكرية واألدبية التـي  

ب من قبل وأصبح المنهج القويم لحياة البشرية قاطبة فيمـا بعـد، فلـم    عاشها العر
يستقم عود لغة بشرية على منهج سليم موحد مثل عود اللغة العربيـة بسـر هـذا    
الكتاب وتأثيره فضمن للغة العربية البقاء والحفظ؛ حيث كانت العربية قبل عصـر  

امتـد الـزمن ازدادت هـذه    القرآن أمشاجا من اللهجات المختلفة المتباعدة، وكلما 
اللهجات نكارة وبعدا عن بعضها، ولم يكن هذا االختالف هينا يقتصر فقـط علـى   
األصوات (ترقيق، تفخيم، إمالة... إلخ) بل ازداد واشتد إلى االختالف في تركيـب  
الكلمات ذاتها فقضاعة مثال تقلب الياء جيماـ وتسمى عجعجة وحمير كانت تنطـق  
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مى طمطمانية، وهذيل كانت تقلب "الحـاء" فـي كثيـر مـن     ب "أم" بدل "أل" وتس
الظروف اللغوية "عينا" وطيء كانت تستعمل "ذو" اسم موصول بدل "الذي" وهكـذا  
كانت كل قبيلة تختلف في النطق عن األخرى بوجوه كثيرة حتى باعد ذلـك بـين   

ث ألسنة العرب وأوشك أن يحول اللغة الواحدة إلى لغات عدة متجافية مثلمـا حـد  
لالتينية التي تفككت إلى لهجات متباعدة تحولت بدورها إلى لغات ال يتفاهم أهلهـا  

–وال يتقارب أصلها، ولقد بلغ في تباعد هذه اللهجات العربية أن صـار الرسـول   
يترجم ألصحابه ما تقوله الوفود القادمة من أمـاكن مختلفـة    -صلى اهللا عليه وسلم

  ولقد أوتي جوامع الكلم.
القرآن وتسامعت به العرب وائتلفت عليه قلوبهم، أخذت هذه اللهجـات  فلما نزل 

بالتقارب وبدأت تضمحل مظاهر الخالف وتذوب حتى تالقت هذه اللهجات كلها في 
لهجة عربية واحدة هي اللهجة القرشية التي نزل بها القرآن؛ فكان ذلك سـر هـذا   

ن بذلك في شعر العـرب  السريان السحري في النفوس والقلوب والعقول، فأثر القرآ
وفي نثرهم، وال تكاد بالغتهم تنحط على معنى واضح متفق عليه وإنما بالغة كـل  
جماعة أو قبيلة ما تستسيغه وتتذوقه، ولذلك كانت المنافسات البالغية تقـوم فيمـا   
بينهم وتشتد ثم تهدأ وتتبدد، فكان القرآن إيذانا بميالد مثلهم األعلى وصيغتهم المثلى 

  9م الذي يحتذى.ونموذجه

بلغت اللغة العربية درجـة  : المبحث الثالث: العالقة بين القرآن واللغة العربية
راقية فأصبحت هي لغة الوحي والقرآن المنزل بخاتم الرساالت على خاتم أنبيـاء  

وبلوغ العربية هذه الدرجة من الكمال حدث جليل  -صلى اهللا عليه وسلم–اهللا محمد 
آن في ألسنة قريش على أخواتها في الفصيلة السامية، فبقـي  تميزت به عربية القر

القرآن بكمال لسانه وآيات بيانه في حين أصاب الكتـب التـي سـبقته التحريـف     
  والتبديل.

لقد شاء اهللا أن يبقى القرآن الكريم محفوظا على مر الزمن بلسان عربي مبـين  
والفكـر معـا لكـل     هداية لكل عصر ورحمة للعالمين، فكان القرآن معجزة اللغة
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اللغات، وكل البشر، ولسوف يظل اآلية البيانية الصوتية والكونية، والعقليـة بكمـه   
) كلمة، ثم إن هذا الكـم القرآنـي قـد    77934) آية، و(6236سورة) و( 114الوافر(

ارتبط بالعربية ارتباطا وثيقا يتجلى به كماله اللغـوي، علـى حـين أن التـوراة     
من لهجات الفصيلة السامية هما العبرانية واآلراميـة، وقـد   واإلنجيل كانا بلهجتين 

يطرح السؤال التالي: هل القرآن الكريم هو الذي يحفظ اللغة العربية أو أن اللغـة  
العربية هي التي تحفظ القرآن؟ إن هذا السؤال ينفتح علـى حقـائق كثيـرة مـن     

  الضروري اإللمام بها.
بهذه اللغة (العربية)، وكانت محاطة مـن  فالجزيرة العربية كانت مهدا للناطقين 

كل جانب بوجود لغوي هائل من الفرس ومن الروم ومن األحباش ومـن األنبـاط   
والعرب في ذلك الحين كان وجودهم قبائليا باستثناء حاضرتي مكة والمدينة، وكان 
العرب أمة مفتنة في بيانها ظاهر جلي في أشعارها، وكان أكثـر اعتمادهـا فـي    

ى نتاج العقول وهو استخدام الحافظة فـي روايـة القصـص واألمثـال     الحفاظ عل
واألشعار، ولقد كان أفضل ما يميز هذا اإلنسان العربي في جزيرته أنه كان إنسانا 
فطريا لم تستهلكه أساطير موضوعه وال حضارات قاهرة، لقد كان إنسـانا يملـك   

، وقابلياته التـي زوده اهللا بهـا   إرادته وبقية دين إبراهيم، ولغته الكاملة وبيانه الناقد
  10ليزكيه بالكتاب، وليكمل له الدين، وليتم عليه النعمة باإلسالم.

لقد كانت اللغة العربية الشغل الشاغل للعربي فهو يعكف عليها في مواسم الحج 
متفننا في تصريف القول بهاـ وانتقاء ألفاظها، وصقل أشعارها، وحفظ نصوصـها  

ولقد ضمنت هذه الظروف للغة العربية نقاء من الشـوائب   فصار بها عربيا مبينا،
وبعدا عن التأثير اللغوي األجنبي؛ فلم يتسلل إليها إال األلفاظ المعبرة عن منتجـات  
الحضارة كاإلستبرق والسندس والزنجبيل واألساور والقيراط والفردوس وغيرهـا  

التأويل وقاسها  من األلفاظ التي وفدت (وتصرف فيها العربي بلطف الصيغة وحسن
على الميزان الصرفي لذلك غدت في القرآن وفي اللغة العربيـة عربيـة ناصـعة    

  صوتيا وصرفيا وتركيبا).
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هكذا سكن القرآن الكريم واللغة العربية كيان العربي في صحوه وحلمه، وفـي  
منامه ويقظته ألن عكوف العربي على إبداع بيانه بالعربية بلغ درجة تقـرب مـن   

لغة، وأتاح لها ذلك فرصة نضج فني متقـدم يتميـز باألصـالة والنقـاء     التقديس ل
فاستحقت أن تكون وعاء لوحي اهللا وكالمه الحكيم، ومن ثم كانت المعجزة القرآنية 
التي تنزل بها لتعبر عن أقصى وأحب ما يبلغه إدراكهـم، ومـا تتـدبره عقـولهم     

ال التصريف واحدة، ولكن فاأللفاظ واحدة والمعاني واحدة، واألدوات واحدة، وأشك
تشكيل األلفاظ والمعاني والتراكيب واإليقاع في الوحي اإللهي هو اآليـة العظمـى   

. لذلك قال (الرافعي) "أوجد العرب اللغات مفردات فانية، وأوجدها 11فوق كل منال
  12القرآن تراكيب خالدة

ي كتاب ولعل خير ما يساق في هذا الصدد عن عالقة القرآن بالعربية ما ورد ف
"والقـرآن   (تحت راية القرآن) للمغفور له مصطفى صادق (الرافعي) حيث قـال: 

الكريم ليس كتابا يجمع بين دفتيه ما يجمعه كتاب أو كتب فحسب، إذ لو كان هـذا  
أكبر أمره الستبان فيه مساغ للتحريف والتبديل من غال ومبطل، ولكانت عربيتـه  

مين في إحالته إلى أوضاعهم.. إلـى أن  الصريحة الخالصة عذرا للعوام والمستعج
قال "إنما القرآن جنسية لغوية تجمع أطراف النسبة إلى العربية، فـال يـزال أهلـه    
مستعربين به، متميزين بهذه الجنسية حقيقة أو حكما..، ولوال هذه العربيـة التـي   
 حفظها القرآن على الناس وردهم إليها وأحبها عليهم لما أطرد التـاريخ اإلسـالمي  
ولتراخت به األيام إلى ما شاء اهللا، ولما تماسكت أجزاء هذه األمة، وال استقلت بها 
الوحدة اإلسالمية..، فال تتبين من آثارهم في أنفسهم بعد ذلك إال كمـا يثبـت مـن    

  .13طرائق الماء إذا انساب الجدول في المحيط"

ثير القـرآن  ويعلق (الرافعي) على حديثه هذا بأن معناه يؤدي بنا إلى تصور تأ
في هذه األمة العربية، حين ألف اهللا به بين قلوب أبنائها، وهو يذهب عنهـا عيبـة   
الجاهلية وتعظمها باآلباء، ثم هو بمحو ثارتها القبلية ويخلصها من الشرك ليحييهـا  
باإليمان (ال بالعرقية وال بالعصبية المنتنة)، وليزكيها ويطهرها بالكتاب والحكمـة  
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 لذلك، وأعدها لسانا وخلقا وقابلية.. فالقرآن الكريم هو الذي يحفـظ  وقد اجتباها اهللا
اللغة العربيةـ وليست اللغة العربية هي التي تحفظ القرآن. ولقد سئل أحد الباحثين 

ريطانيا عن مستقبل اللغات فرد قائال: لن تثبـت فـي سـنة    بفي جامعة أكسفورد ب
لعربية"، فالقرآن حافظها وناصـرها  إال ثالث لغات: اإلنجليزية، الصينية، وا 2050

فال يمكن أن تتحقق نهضة جديدة في هذا الوطن العربي إال على أساس العودة إلى 
لغة القرآن لفظا ومعنى وتالوة وتدبرا ونصا وتطبيقا. خابت وخسرت أمة تـنهض  

وتفتخر بلسان غير لسانها، وتتنكر لغـة حباهـا اهللا    -هذا إذا نهضت–بلغة غيرها 
بها القرآن آناء الليل وأطراف النهـار   الورشحها لتحمل لواء اإلسالم ويت واجتباها

خابت وانتكست وكبت، فما نهضت وإنما رضيت باالرتكاس؛ ممـا فـتح المجـال    
واسعا للنيل من القرآن الكريم والحط من اللغة العربية نتيجة جهل األبنـاء وكيـد   

  األعداء.
  ربين من نصوص القرآن الكريم.المبحث الرابع: موقف المستشرقين والمستغ

هذا الموقف له جذور تاريخية عميقة؛ فمنذ من اهللا على البشرية بهـذا الكتـاب   
. وخصـوم هـذا   42الَّذي الَ يْأتيه الباطُل من بينِ يديه والَ من خَلْفه"فصلتالمبين "

ولغـة..) ويفتـرون   الكتاب وأعداؤه يكيدون له (نصوصا وأحكاما وتشريعا وعقيدة 
على اهللا الكذب يدرون أو ال يدرون، حسدا من عند أنفسـهم، فسـخروا أفكـارهم    
وأقالمهم وتعالت أصواتهم لتعلو عن كل صوت قرآنـي وكشـفوا مـن أبحـاثهم     

  واستعانوا ببعض صفحات التاريخ المكتسبة، ويعود سر ذلك إلى ما يلي:
واإلنجيل خاصة مـا تعلـق    أن القرآن قدم حقائق تخالف ما جاء في التوراة -1

 ؛بالتوحيد ونبوة عيسى عليه السالم
أن القرآن أنكر وأبطل فكرة شعب اهللا المختار، وعقيـدة األقـانيم الثالثـة     -2

 ؛وألوهية عيسى وقتله وصلبه، ومسألة الخطيئة والفداء
أن القرآن اتهم األحبار والرهبان بتحريف التوراة واإلنجيل عـن أصـولها    -3

 ؛صوصا بشرية تتفق وأهواءهم ومصالحهم الدنيوية)(وجعلوا نصوصها ن
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أن القرآن صحح بعض الظواهر الفاسدة في المجتمعات اإلنسـانية كـالرق    -4
 ؛واإلقطاع والربا والزنا وقذف المحصنات وشرب الخمر والقمار..

أن القرآن (نظام حياة ومنهج سالم وأمن وحياة كريمة لكافة البشرية أعطى  -5
اكل ومسائل عجزت اليهودية والمسيحية عن إبداء الرأي فيها حلوال شافية كافية لمش

مخافة الحرج وكشف الزيف والتحريف). تقول المستشرقة اإليطاليـة (لورافيشـيا   
"لقد أزال اإلسالم السرية التي أضفاها اآلخرون علـى دراسـة الكتـب     فاغليري):

 ؛14المقدسة"
ميع الثقلين على امتداد إعجاز القرآن في مبناه ومعناه، وفي أسلوبه وهديه لج -6

 الزمان والمكان.
انطالقا من هذا شمر المستشرقون والمستغربون على اختالف مللهـم ونحلهـم   
ومشاربهم الفكرية على محاربة القرآن ولغته العربية، وذلك لتحقيق أهداف كثيـرة  

  منها:
الحيلولة دون تسرب مبادئ القرآن وأفكاره إلى بني جلدتهم فتفقـد التـوراة     -أ 

 ؛واإلنجيل مصداقيتها ومشروعيتها (مثلما يظنون)
التقليل من قيمة القرآن والتوهين من شأنه عند المسلمين حتى يتمكنوا مـن    -ب 

تنفيذ مخططاتهم الصليبية الغربية، والصهيونية العالمية، ولقد أشار (جالدسون) إلى 
ع أوروبـا  "مادام هذا القرآن موجودا فلن تسـتطي  هذه الحقيقة في قولته المشهورة:

 15السيطرة على الشرق، وال تكون في أمان"
والتقليل من قيمة القرآن بأنه كتاب حوى مفردات العربية كلها ومثل لمـا    -ج 

نطقت به العرب على سجيتها، فالربط بين القرآن ولغته عملة ذات وجهين، لـذلك  
ـ  ر. فحفظ اللغة العربية مرهون بحفظ القرآن، فحياتها بحياته، فهي تنمو به وتزده

وعلى هذا األساس هم مرعوبون من هذه اللغة المستميتة والتـي ال تـزال تعـيش    
معنا، ولخمسة عشر قرنا على األقل بكل ألفاظها وأبنيتها وتراكيبها وبكل بالغتهـا  
وفصاحتها وبكل معانيها حية ترزق آخرها يفهم أولها، فهي مسـتديمة حيـة بـين    
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الدا ليس هو بالطويل، ولغات أخرى ظهرانينا عكس اللغات األخرى التي عرفت مي
قد اندثرت وتالشت، ولغات أخرى ال تزال شفهية ليس لها أبجدية تؤطرها، فأعداء 

 ؛العربية وخصومها من الداخل والخارج يعرفون ذلك جليا
إن من أبناء جلدة العربية من يخاف من استعمال اللغة العربيـة فيسـيء إلـى    

الغرب العلمية التي هي أساس مسـتواهم ومرجـع   سمعته، وذلك بإبعاده عن ثقافة 
أبحاثهم، وهناك توجه آخر أن العربية ال يمكن أن تحيا بال اسـتعمال، وال تبقـى   
رهينة بطون الكتب، والشيء المعروف عالميا أن اإلنسان يسـتطيع أن يسـتوعب   

 ؛لغةبلغته األم أضعاف ما يستوعبه باللغة األجنبية مهما كانت درجة إتقانه لهاته ال
كانوا يسـعدون بلغـتهم    -في جاهليتهم–وإذا رجعنا إلى الوراء فإن العرب   -د 

العربية ولم يرضوا بها بديال، فبنوا بها قوميتهم وجعلوها عامال من أقوى عوامـل  
القوة في حياتهم؛ فلغتهم هي عامل وجودهم وحياتهم لذلك أبدعوا فيها فكانـت بهـا   

  ة تواصـلهم بـين الشـمال والجنـوب    أشعارهم التي ضاقت بها جزيرتهم، ووسيل
ووسيلة نقل أخبارهم، لذلك عندما نزل القرآن لم يجدوا مشكال كبيرا في فهم ألفاظه 

 .16ومعانيه إال نظرا لبعض الخصوصيات اللغوية (اللهجية عندنا اليوم)
فمن هذا المنطلق فالعربية تمثل هوية العربي عبر التاريخ، فهي وحدها الكفيلـة  

  ن لفظا ومعنى.بترجمة القرآ
ومنـذ  –تحدث العلماء : المبحث الخامس: ترجمة القرآن الكريم إلى لغات أخر

هم؛ فمنم من يجيز ذلـك شـرعا   ؤعن ترجمة القرآن، وقد تباينت آرا -عهد طويل
ومنهم من ال يجيزه، وبقي األمر مفتوحا بما يتمشى ومقتضيات العصر، فضـرورة  

اآلخر تحتم عليه أن يفهم القـرآن بلغتـه   العصر واحتكاك المسلمين بغيرهم ودعوة 
ثالثـة   -رحمـه اهللا –الخاصة. وفي هذا الصدد يطرح الدكتور رمضان (البوطي) 

  أسئلة مهمة:
  أوال: هل في المستطاع ترجمة القرآن إلى لغة أخرى؟

  ثانيا: إذا كان ذلك مستطاعا فهل يجوز اإلقدام على ترجمته شرعا؟
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الترجمة مقام القرآن األصـلي، فـي التعبـد     ثالثا: وإذا جازت شرعا فهل تقوم
  بتالوتها، وفي صحة الصالة بها؟

إنما يتعلق بلغـة القـرآن نفسـها     -يقول (البوطي)–واإلجابة عن هذه األسئلة 
وأسلوبه، وخصائصه التعبيرية والبالغية، هذا من جهة، وفيما يتعلـق بموضـوع   

للبس والوهم بين الكلمتين علـى  الترجمة والفرق بينها وبين التفسير فكثيرا ما يقع ا
الباحث، وهما مختلفتان مبنى ومعنى، وإن وقع التوسع والتسامح فيهما عنـد إرادة  

  المعنى اللغوي العام.
: فهي نقل الكالم من لغة إلى أخرى عن طريق التدرج من الكلمات فأما الترجمة

، والتعبيـر  ةالجزئية إلى الجمل والمعاني الكلية؛ أي نقل معنى كل كلمة على حـد 
عنها بكلمة مقابلة ثم تركيب مجموع الكلمات وتأليفها حسب المعروف فـي اللغـة   

  المترجم لها، ويسمى هذا الترجمة الحرفية.
: فهو نقل المعنى القريب أو البعيد المقصود من األلفـاظ إلـى لغـة    أما التفسير

عنى واتضح بهـا  أخرى مختلفة، دون النظر إلى األلفاظ الجزئية التي تألف منها الم
  المقصود.

وانطالقا من هذه الحيثيات فإن ترجمة القرآن إلى لغة أخرى يصـبح مسـتحيال   
فهو تشويه لمعاني القرآن، وتلبيس للمقصـود   -وهو واقع ال محالة–وإذا وقع ذلك 

  .17بغيره وتمزيق ألحكامه وحججه

المعـاني  إن القرآن يتبع منهجا فريدا في التعبير عن المعاني، مـنهج تجسـيد   
وتصويرها أمام مخيلة القارئ، منهجا مطردا في كل نصوصه، فمنهج تعبيري كهذا 
يستعصى على الترجمة، فإن تم نقل معاني الكلمات كما هي فهي تؤلف معنى غير 

  .18مقصود وال صحيح إطالقا
إن الترجمة مهما تحرى أصحابها الدقة واإلجادة، عاجزة عجزا كليا عن استيفاء 

لكاملة آلي الذكر الحكيم، فضال عن نقل ما في كتاب اهللا من الروعـة  المدلوالت ا
والجمال، وما فيه من قوة التأثير في القلوب والنفـوذ إلـى العقـول، فقـد عمـد      
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  المترجمون من غير المسلمين إلى تشويه جمال القرآن وتقويض دعـائم اإلسـالم  
هم الشاذة، وآرائهم التي كما أراد آخرون أن يجعلوا من ترجماتهم مطية لبيان عقائد

ينفردون بها معارضين مما كان عليه السلف الصالح، وما عليه جمهور المسـلمين  
من أهل السنة والجماعة. إن طبيعة الترجمة تأبى أن تكون أمينة ومستوفية، حيـث  
إن كل لغة تمتاز في صياغة ألفاظها وتراكيبها النحوية التي تلبس الكلمات حلال في 

ساليب البيانية مما ال يمكن نقله إلى لغة أخرى على اإلطـالق، فكـان   المعاني واأل
الحل أن يدعى كل من يريد فهم معاني القرآن إلى تعلم اللغة العربية التي خصـها  

  اهللا بالوحي الصادق حتى يفهم القرآن الكريم مباشرة، دون وسائط الترجمات.
  ية:ونقدم بعض األمثلة من القرآن مترجمة إلى اإلنجليز

  .4إبراهيم �m�f�g��h�i�j�k�l�m�on�l:قوله تعالى
And we sent who messenger but with language of his people, so 

that he might explain to then .19 

 مما يالحظ أنه ال يوجد تناسب حتى في عدد الكلمات، فكلمات القرآن عددها -1
  ).18( ) أما كلمات اللغة اإلنجليزية فعددها10(

  نرى هنا أن الترجمة حرفية ال تفي بالمعنى المقصود. -2
�m�N�O�P�Q�R ونسوق أمثلة أخرى من القرآن الكريم، يقول تعـالى:  � �

S�T���U��V�W�X�Y�Z�l29اإلسراء.  
ونحن نرى أن األلفاظ هنا ليس شيء منها يدل على المعنى المقصود بطريـق  

المعنى بواسطة التصوير والتخييـل  الداللة اللغوية األصلية، وإنما هي تكشف عن 
  واألداة المستعملة لذلك جملة من المجازات والتشـبيهات واالسـتعارات المختلفـة   
فكيف يمكن أن نترجم اآلية ترجمة سليمة ال تفسد المعنى، وال يخرج عملك فيهـا  

  ..!؟من الترجمة إلى التفسير

  .73الواقعة m�Â�Ã�Ä���Å�Æ��������l :ويقول تعالى
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(فالمقوين) هنا تعني: الجائعين المقيمين في البيداء، المسـتمتعين، فكيـف تـتم    
  .!ترجمة المقوين هنا لتعطي المعنى المقصود؟

. وقد تفي بهاتين الكلمتـين  19الواقعة  �m�L�M�N�O�P�lويقول تعالى:
جميع عيوب الخمرة من ذهاب بالعقل وإذهاب للمال. ونفاد للشراب، وتقـزز مـن   

وحرقته، فكيف ستفي الترجمة بهذه المعـاني كلهـا وتسـلم مـن الخطـل      طعمه 
  20.!واالعوجاج؟

"... وبكل هذه المـذاهب نـزل القـرآن     يقول (ابن قتيبة) في بيان هذا المعنى:
على أن ينقله إلى شيء من األلسـنة كمـا نقـل     لمترجمينولذلك ال يقدر أحد من ا

وترجمت التوراة والزبـور، وسـائر    اإلنجيل من السريانية إلى الحبشية والرومية،
ألن العجم لم تتسع في المجاز اتساع العرب" أال ترى أنـك لـو    كتب اهللا بالعربية،

ــالى ــه تع ــل قول  m�m�n�o�����p�q�r�s�����t�vu�l :أردت أن تنق

  .58األنفال
لم تستطع أن نأتي بهذه األلفاظ مؤدية عين المعنى الذي أودعته حتـى تبسـط   

مقطوعها وتظهر مستورها، فتقول إن كان بينك وبين قوم هدنـة  مجموعها وتصل 
وعهد فخفت منهم خيانة ونقضا، فاعلم أنك قد نقضت ما شـرطت لهـم، وأذنهـم    

  بالحرب، لتكون أنت وهم في العلم بالنقض على استواء.

  .11الكهف �m�o�p�q�r��s�t�u�l:وكذلك قوله تعالى
المنقول إليه، فإن قلت أنمناهم سـنين عـددا   فإذا أردنا أن ننقله بلفظه لم يفهمه 

�m�h�i���j�k��l��m :لكنت مترجما للمعنى اللفظ، وكذلك قوله تعالى

n�o�p�q�l73الفرقان.  
إن ترجمته بمثل لفظة "استغلق"، وإن قلت: لم يتغافلوا، أديـت المعنـى بلفـظ    

  .21آخر
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ممكنة بمعناها "فإذا أدركت أن ترجمة القرآن غير  :22ويواصل (ابن قتيبة) قائال
الصحيح، علمت الجواب؛ ذلك أن الشيء الذي ال يستطاع إنجازه يعد بـاطال مـن   
حيث وجوده، ويعد محرما من حيث ممارسته لما فيه من الفساد واإلفساد" ومن ثـم  
ال يصح التعبد بالمترجم له، وال تصح الصالة بـه، ألن الصـفة القرآنيـة تـزول     

قابل لمبنى دون المعنى المقصود، فال ريب أن وتضمحل، ويبقى الجانب اللفظي الم
ينطوي عليه القرآن من دالالت تراكيبه وعباراته وجمله وآياته، فهو في الحقيقـة  

تراكيـب   -قدامى ومحدثون–نابع من داللة كلماته ومفرداته، وقد أشبع المفسرون 
اته، كما القرآن وصوره بحثا وتحليال، ودرسوا تشبيهاته واستعاراته وكناياته ومجاز

درسوا الصور الجزئية والصور الكلية والمشاهد التصويرية التي تستحضر أهـوال  
تقاعس المسلمون عن خدمـة   -إذا-. فلماذا 23القيامة قصدا إلى بيان إعجاز القرآن"

  دينهم والذود عن لغة قرآنهم.
يستمد المسـلم بنـاء   : المبحث السادس: واجب األمة نحو قرآنها ولغة قرآنها

، ويظهـر ذلـك فـي    -صلى اهللا عليه وسلم-من كتاب اهللا وسنة رسوله  شخصيته
  "معنى انتمائه إلى اإلسالم".

إن كثيرا من الناس مسلمون بالهوية، أو مسلمون ألنهـم ولـدوا مـن أبـوين     
مسلمين، وهؤالء وأولئك ال يدركون في الحقيقـة معنـى انتمـائهم لإلسـالم، وال     

لك فهم في واد واإلسالم في واد؛ إن ما تجـدر  يعرفون مستلزمات هذا االنتماء، ولذ
إليه اإلشارة في هذا المقام أن كل األحداث التي تجري في العالم اإلسالمي بوجـه  
عام وفي المنطقة العربية بوجه خاص، تؤكد حقيقة كبرى وهي أن األمـة تعـيش   

  فراغا قاتال في شتى نواحي حياتها:
  أوال: في عقيدتها:

إن أول شرط من شروط االنتماء إلى اإلسالم واالنتساب لهذا الدين أن تكون  -1
عقيدة المسلم سليمة صحيحة، متوافقة مع ما ورد في الكتاب والسنة، (فال تشـوبها  
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عقائد أخرى دخيلة وال أفكار معوجة وال فلسفات تأتي من هنا ومن هنـاك تكـدر   
 صفوة العقيدة الصافية).
           لـم يخلـق هـذا الكـون عبثـا وال سـدى       -جل شأنه-وأن اإليمان بالخالق 

m�~���¡�¢�£��¤�¥�¦�l115 المؤمنون. 
وأنه ما خلق الجن واإلنس إال للعبادة، يأتمرون بأوامره وينتهون عمـا يخفـى   

 �m�c��d�e�f�g�h��i�j�k�l�m�n��o�p�q�r�l:عنـــه
 .56الذاريات

أحد، وأنه يمكن للعلماء المسـلمين  وأن التشريع هو حق هللا وحده ال ينازعه فيه 

��m�Á�Â�Ã�Ä�Åأن يجتهدوا في استنباط األحكام في إطار مـا شـرعه اهللا  
Æ��Ç�ÉÈ�Ê�Ë�Ì�Í�Î�Ï�Ð��l 10الشورى. 

وأن العبادة هللا وحده ال شريك له استجابة لدعوة اهللا علـى مـدار الرسـاالت    

 m�d�e�f�g�h�i�j�k�l��m�on�l :والرســــل

ــل آل �m�_��̀a�b���c�d�e�f�g�h�i�j�k�l.36النحـ
  .85عمران

أي كل مقتضيات كلمة "دينا" فهو نظام حياة ومنهاج، وهو معاملة وسلوك، وهو 
  أخالق واستقامة وهو حمد وثناء، وهو ارتباط وثيق بين المسلمين ورحمة العالمين

فالعبادة هي نهاية الخضوع وقمة الشعور بعظمـة المعبـود    ثانيا: في عبادتها:

�m�h�i�j�k�l�m��n�o�p الصلة بين المخلوق والخالقوهي مدارج 

q�r��s�ut�l 24؛5البينة  
الخلق الكريم هو الهدف األساسي لرسالة اإلسالم كما يعبـر   ثالثا: في أخالقها:

  "إنما بعثت ألتمم مكارم األخالق" أخرجه أحمد وغيره. -�–عنه الرسول 
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إليمان دون خلق حسن، سـئل  فالخلق الكريم هو دليل اإليمان وثمرته، وال قيمة 
"ما الدين؟ قال: حسن الخلق، وسئل ما الشـؤم؟   -صلى اهللا عليه وسلم–رسول اهللا 

فقد ورد عن رسول  - قال سوء الخلق"، فالخلق أثقل ما في ميزان العبد يوم القيامة
"من لم تنهه صالته عن الفحشاء والمنكر لم يـزدد   قوله: -اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  إال بعدا" رواه الطبراني. من اهللا
فمن أهم الصفات األخالقية: التورع عن الشبهات، وغـض البصـر، وصـون    
اللسان والحياء، والحلم والصبر، والصدق، والتواضع، واجتناب الظن والغيبة وتتبع 
عورات المسلمين، والجود والكرم، فإذا اجتمعت هذه الصفات كلها تثمر األخـالق  

صـلى اهللا عليـه   –ائشة رضي اهللا عنها عن خلق الرسول القرآنية، لذلك سئلت ع
  ؛25"كان قرآنا يمشي على األرض" فقالت: -وسلم

 -� –الدين المعاملة كمـا ورد فـي حـديث الرسـول      رابعا: في معاملتها:
والمعاملة تشمل كل جوانب حياة اإلنسان مع والديه مع أسرته مـع أبنائـه، مـع    

طالبه، وكل من تربط بينه وبينهم مصـلحة  جيرانه، مع شركائه، مع مدرسته، مع 
دينية ودنيوية، لذلك انتشرت دعوة اإلسالم في كثير من بقـاع األرض بالمعاملـة   
الحسنة مع أهل هذه البقاع، فلم يروا غشا في تجارة وال تطفيفا في ميزان وال كذبا 

فـي   في قول وال نفاقا وال زورا وال بهتانا، فرأى أهل هذه البقاع إسالما يتجسـد 
تحركات أصحابه وتعامالتهم مع غيرهم كماليزيا وإندونيسيا، وبلدان جنوب شـرق  

  آسيا بصورة عامة.
  فإن اكتملت العناصر األربعة فتلك هي شخصية المسلم.

ومن مظاهر شخصية المسلم كذلك التحدث بلغة القرآن؛ وذلك ألسـباب أجمـع   
  عليها أهل العقول السليمة:

وجوب التعلم والتحدث باللغة العربية فإنها لغـة القـرآن   : فهو السبب األولأما 
  ؛وما كان اهللا ليختارها لكتابة ولنبيه إال أنها أم اللغات
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وبها يفهم الـدين ويبلـغ    -صلى اهللا عليه وسلم–: أنها لغة النبي والسبب الثاني
  ؛للعالمين

بيد أني "أنا أفصح العرب  بقوله: -صلى اهللا عليه وسلم–ويؤكد ذلك رسول اهللا 
من قريش وأني نشأت في بني سعد، وأنها اللغة التي انتشر بها اإلسالم، وتعلم بهـا  

  ؛الناس شريعتهم وعقيدتهم وفهموا بها مقاصد قرآنهم
: أنها لغة العلم والبيـان والحضـارة، فهـي لغـة الرياضـيات      السبب الثالث

وم التي ابتكرها والطبيعيات والفلك، والطب والصيدلة والزراعة وغير ذلك من العل
العرب وأبدعوا فيها، فهذه اللغة هي أساس حضارة المسلمين وجمال ثقافتهم النقيـة  
وفكرهم الصافي األصيل والناضج، فالتعلم بها ضمان المعرفة الجامعة بين علـوم  
الصنائع والحرف والتقنيات، وبين علوم اإلنسانيات والقيم واألدبيات، والتحدث بهـا  

  .-صلى اهللا عليه وسلم–ة المتجملة بلسان الحبيب المصطفى برهان على الشخصي
فمن الظواهر السلبية المقيتة والمسيئة للشخصية اإلسـالمية، والمسـيئة للعلـم    
والدين، تلك الظاهرة التي طغت على سطح بعض أنحاء المجتمع العربي اإلسالمي 

عنه لغة أمشـاج  وهي: تخاطب المسلمين بالعامية المزيجة بكلمات أجنبية، مما نتج 
مقطوعة الرحم، أو تخاطب، خاصة الفئة المثقفة بالفرنسية عندنا في بالد المغـرب  
العربي أو باإلنجليزية في بلدان المشرق العربي، مشافهة وكتابة؛ فالعامية ال تنـتج  

  ثقافة واللغات األجنبية البديلة للعربية ال تنتج تقدما وال ازدهارا وال نموا.
لغوية يظل الناس بعيدين كل البعد عـن فهـم القـرآن والـدين     فبهذه الغربة ال

واألعجب من ذلك أن المدرسين في مدارسهم أو في جامعاتهم يدرسـون بالعاميـة   
  ويتهربون من اللغة الفصحى ولغة القرآن، لغة اإلعراب ولغة البيان.

ظ إن بعض األمهات يلقن أوالدهن أول ما يبدأ النطق اللغة األجنبية قبل أن يحف
سورة الفاتحة، وهذا أمر عجيب فعال، والفكرة السائدة عند هؤالء أن اللغة األجنبية 
هي لغة التقدم والحضارة، وأن هذا األجنبي هو األفضل واألرقى، ولقد صدق ابـن  

" فلـن  "المغلوب مولع بتقليد الغالب فـي كـل شـيء    :خلدون في قولته المشهورة
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رجاع السيادة الكاملة إال بفهم القـرآن  يستطيع المسلمون عامة والعرب خاصة است
  والعمل به، وهذا ال يتم إال باللغة العربية.

فمن األخطاء التي تصيب المجتمع المسلم العربي في حال اإلصرار على هجر 
  لغة القرآن:

يظل التعليم بغير العربية تعليما معلوماتيا بعيدا عـن التحضـر والتحـدث     -1
اإلنسانية، وتبقى األجيال غريبة عن القرآن وعـن   المتالزم بين التكنولوجيا والقيم

 ؛لغة القرآن غرباء في قرآتهم وفي لغة قرآنهم
استعمال العامية أو أي لغة أجنبية يكرس بناء العصبيات الشعوبية والنعرات  -2

الهوياتية والنكوص إلى الوراء، والبحث في الجذور التي طواها الزمان بينما اللغة 
اريخ قد وحدت وجمعت فلهـج بهـا الفارسـي والقبطـي     الفصحى نراها عبر الت

 والحبشي والبربري ..إلخ.
 قال أحمد (شوقي):

ــم    ــو رح ــحى بن ــرق والفص ــي الش ــن ف   ونح

   
ــوان   ــرح واآلالم إخـ ــي الجـ ــن فـ   ونحـ

    
��������m�a�b�c�d�e�gf��h�i�j�k�l�m قال تعـالى: 

n�o�p��q��r�s�t�l 103آل عمران.  
) 334)، ص(2014( ـ2طإلقامة وحدة المسلمين"ورد في كتاب "سياسة االئتالف 

"لغة القرآن الكريم ثابت من ثوابت األمة، وال يتنكر لها إال المنسلخ من  وما بعدها:
شخصيته، والرافض لعزة نفسه ووطنه وأمته، وهي عامل من العوامـل األساسـة   
ـ   م التي تجمع الشعوب والقبائل والعشائر والفصائل في رحاب الوحي وأنـوار العل

ــان  �m�e�f�g����h�i�j�k�l��m�n�po�q���rواإليم
s�t�vu�w�x��y�z�l 13الحجرات.  
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فاألفضلية هنا في التقوى والعمل الصالح التي يلتقي عليها الجميع، فـال فـرق   
لعربي على أعجمي وال أبيض على أسود إال بالتقوى، والعمل الصالح وفي نفـس  

اليقظان) رحمه اهللا "إن اللغة العربية  الكتاب المذكور ورد قول الشيخ إبراهيم (أبي
ليست لغة قومية خاصة، وال لسان فئة مميزة، بل هي لغة عالمية عامة ألنها لغـة  

  دين عالمي عام أال وهو اإلسالم".
  محمد عالل (الفاسي) رحمه اهللا:""وقال 

ــطهد   ــرآن تُضـ ــة القـ ــى لغـ ــى متـ   إلـ

   
ــد   ــل والولـ ــا األهـ ــتبيح حماهـ   ويسـ

    
ــي ــا فـ ــا دروا أنهـ ــدتهم أمـ ــدهر عـ   الـ

   
  ومــالهم دونهــا فــي الكــون ملتحــد    

    
  ولــن تقــوم لهــم فــي النــاس قائمــة     

   
  أو يســتقيم لهــم فــي العــيش مــا نشــدوا

    
ــة      ــاد معرف ــي الض ــم ف ــتم له ــم ت   إن ل

   
  أو يكـــتم لهـــم بالضـــاد معتقــــد   

    
  إن العقيـــدة فـــي األوطـــان ناقصـــة   

   
ــتند    ــاد تس ــان الض ــن للس ــم تك ــا ل   م

    
اإليمان من لغة القرآن؟ هل نحن حريصون على تعليم أوالدنـا  فأين نحن أهل 

لغة القرآن ولغة الدين، ولغة الحضارة، ولغة آدم عليه السـالم الـذي علمـه اهللا    
  .26األسماء كلها

عني أسـالفنا  : المبحث السابع: جهود علماء الجزائر في خدمة القرآن ولغتـه 
باللغة العربية لغة القرآن عناية فائقة، واهتموا بدراستها اهتماما بالغا، فنشأت فـي  
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ظل محاضر تحفيظ القرآن للصغار والكبار والزوايا المنتشـرة فـي كـل ربـوع     
الوطن، والسيما جمعية العلماء التي تعد المؤسسة الشرعية والفعلية بجميع فروعها 

نهضة فكرية وعلمية وأدبية تصحح األفكار النشاز وتنشر في أرجاء الوطن، تقوم ب
الوعي، وتحارب البدع والخرافات على يد علمائها األجالء الذين ملؤوا الدنيا، ولقد 
شارك أبناء الجزائر في تلك الحركة الدينية واألدبية واللغوية إسهام غيـرهم مـن   

، وبرز فيهـا عـدد ال   المشارقة والمغاربة، فازدهرت في الجزائر عدة علوم لغوية
) صاحب أول ه628تيحصى من العلماء أمثال: يحيى بن عبد المعطي (الزواوي) (

) نحـوي مشـهور صـاحب    ه723تألفية في النحو والصرف، (ابـن آجـروم) (  
اآلجرومية، ومحمد بن يوسف (أطفيش) صاحب التآليف اللغوية الكثيـرة، والشـيخ   

رآن، ومنهم محمد البشير (اإلبراهيمـي)  (ابن باديس) صاحب التفسير المشهور للق
الفقيه اللغوي، ومنهم محمد الصالح (الصديق) صاحب كتاب مقاصد القرآن، الكتاب 
الذي ذاع صيته في األوساط العربية اإلسالمية، وموسى (األحمـدي) العروضـي   
البارع وكتابه المتوسط الكافي في علمي العروض والقوافي الذي أعد مقـررا فـي   

الجامعات العربية، والشيخ عبد الرحمن (شيبان) الذي أجـاد وأفـاد فـي    كثير من 
التربية والتعليم، والدكتور عبد الرحمن (الحاج صالح) عالم اللسانيات. وقـد تـرك   

  منجزا عمالقا (الذخيرة العربية) وهو ينتظر من يجسده في الواقع.
ت ال يسـتغني  مؤلفـا من القد ترك علماء الجزائر الذين ال يمكن يحصوا عددا 

عنها طالب العلم في شتى العلوم الدينية واللغوية واألدبية، غير أن تلك الجهود لـم  
تنل بعد ما تستحق من تعريف وتقييم، ومن تحقيق ونشر، فمتـى يـنفض الغبـار    
ويكشف الستار عن أعمال هؤالء القيمة وتقييمها التقييم الوافي وإدراج أصحابها في 

  .!ين وطنيا وإقليميا وعالميا؟مصاف العلماء المعروف
ويستطيع المطلع على أشغال ملتقيات الفكر اإلسالمي في كل فترة السـبعينيات  

والمستشرقين فيها قويا، مسـتميتين   ءحتى نهاية الثمانينيات التي كان حضور العلما
في طرح أفكارهم وعقائدهم، وفي نهاية المطاف حقق هؤالء ما أرادوا وأوقفوا تلك 
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ات التي مألت شهرتها اآلفاق وكانت شامة في جبـين الجزائـر، وال تـزال    الملتقي
ية ناقمة عليها إلى اآلن؛ ألنها كانت محطات علمية وإيمانية ربطـت  ئاألقلية العلما

األمة بإسالمها ولغة قرآنها وأصالة شعبها وتراثه التليد؛ هـذه الملتقيـات مكنـت    
  بهم ومحاورتهم والتعلم منهم. الشباب من النهل من فحول العلماء واالحتكاك

ومن المعلوم أن اللغة العربية هي لغة عالمية استمدت عالميتها من عالمية الدين 
اإلسالمي الرحمة للعالمين، واستمد شعاعها من نور القرآن الكـريم؛ فهـي اللغـة    
الوحيدة للوحي اإللهي الباقي على ظهر األرض، فتعلم اللغـة العربيـة وتعليمهـا    

المدرسين العرب وعلى المجامع والمعاهد اللغوية التي خصصت لذلك فرض على 
  ألن القرآن ال يسمى قرآنا إال بها، والصالة ال تكون صالة إال بها. 

تتميز لغتنا العربية بأنها راسخة في الجبال تضرب بجذورها في عمق التـاريخ  
. جاء فـي  -�–العربي واإلنساني، فهي المدخل المهم لفهم كتاب اهللا وسنة رسوله 

  .3فصلت اآلية�m�H�I��J�K�L�M����N�lقوله تعالى 
فمن المعلوم أن اللغة العربية هي التي حملت رسالة اإلسالم إلـى كـل بقـاع    
المعمورة، ومنها الشمال اإلفريقي الذي انسالت على ألسـنة سـكانه لغـة قرآنيـة     

معـارك   سرعان ما ترسخت في التخاطبات اليومية، واندمج فيها قـواد خاضـوا  
وفتحوا فتوحا أمثال القائد طارق بن زياد في خطبته المشهورة التي ال تزال محـل  
نقاش عند الكثير من المشككين في أصله؛ ولو يعرفوا بأن للغة العربية سحرا وبيانا 

  ال يوجد مثله في لغات أخر.
وشهد شاعر النيل (حافظ) إبراهيم بذلك في قصيدته الرائعة على لسان العربيـة  

  ائال:"ق
ــة    ــا وغايـ ــاب اهللا لفظـ ــعت كتـ   وسـ

   
ــات     ــه وعظ ــن آي ب ــقت ع ــا ض   وم
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ــة   ــف آل ــن وص ــوم ع ــيق الي ــف أض   فكي

   
ــات   ــماء لمخترعــ ــيق أســ   وتنســ

    
  أتـــوا أهلهـــم بـــالمعجزات تفننـــا   

   
  فيــــا ليــــتكم تــــأتون بالكلمــــات

    
ــنهم   ــا اهللا عـ ــومي عفـ ــي قـ   أيهجرنـ

   
ــرواة   ــل بـ ــم تتصـ ــة لـ ــى لغـ   إلـ

    
فـي الجزائـر   الجزائـريين  لقد سبق وأن أشرت إلى جمعية العلماء المسلمين 

"فلقد كتب اهللا لجهود ابن باديس في ميدان التعليم المسـجدي أن   وأهدافها المنشودة:
تثمر، ألنه لم يدخر جهدا في خدمته والدفاع عنه، فقد كان منذ السـنوات األولـى   

عليم الذي تمثل في تفكيره بجعله نواة لكلية بالجامع األخضر يرسم أفقا بعيدا لهذا الت
إسالمية في الجزائر على شاكلة األزهر في مصر، والزيتونة في تونس، والقرويين 

"البد من كلية دينية يتخـرج منهـا    في المغرب. يقول في هذا الشأن (ابن باديس):
ى من كان رجال فقهاء بالدين يعلمون األمة أمر دينها"، فقد كان ابن باديس ينظر إل

معه من مدرسين في المساجد لما يملكون من كفاءة أن يكونوا معهدا علميا يكـون  
نواة لكلية إسالمية في الجزائر، ومن هذا التطور الفكري البـن بـاديس أنشـئت    
مدارس في الثالثينيات كمدرسة الحديث بتلمسان ومدرسة تهذيب البنـين والبنـات   

سسها على تأسـيس المـدارس واالعتنـاء    بتبسة، واستمرت الجمعية بعد وفاة مؤ
  27بالتعليم المسجدي، وكان إقبال الطلبة عليها كبيرا.
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وعليه فإنه يطرح السؤال التالي: بم انتصر المسـلمون؟ وبـم حققـوا     خاتمة:
  مجدهم التليد؟

انتصروا لما تمسكوا بالقرآن وطبقوا مبادئه وأحكامه بعد أن فهموه فهما دقيقـا  
جديدا غير النفوس والقلوب والعقول وحررها من الوثنية ظاهرهـا  فأنشأ منهم خلقا 

وباطنها، وفتح أمامهم آفاق اإليمان والعمل فاندفعوا يحملون رسالة التوحيـد إلـى   
اإلنسانية كلها فأقاموا أمة وأنشئوا دولة كبرى وأعلوا كلمة اهللا فـي األرض حقـا   

 :وصدق عليهم قوله تعالىوصدقا، فمكن اللهم لهم وعمروا األرض عدال وإنصافا 
   يــاد بــا ع رِثُهي ضاَألر ــذِّكْرِ َأن ــد ال عب ــن ــورِ م بــي الز ــا ف ــد كَتَبنَ "ولَقَ

"وناِلحموهم لغير النـاطقين  ، وانتصروا لما وعوا لغة قرآنهم، وعل105ّاألنبياءالص
ح الجميع بنعمة بها ليفهموا معاني التنزيل، وشريعة الدين بلسان عربي مبين، فأصب

حد، وإن تنوعت لهجاتهم فهي ثـراء ونمـاء   ااهللا إخوانا عقيدتهم واحدة، ولسانهم و
للغة القرآن، فصار الكل تحت حكم الواحد وانصهر الجميع تحـت رايـة واحـدة    
(اإلسالم) يلهجون بلسان واحد لنشر الدين وخدمـة العلـوم والمعـارف، فكانـت     

ر تباعا لهدي الكتاب وهـدي السـنة وهـدي    الحضارة وكانت المدنية وكان التطو
العلماء األجالء، وقد ترك هذا كله بصماته التي ال تمحى إلى أن يرث اهللا األرض 

  ومن عليها.
  ويطرح السؤال نفسه على الوجه المغاير: بم انهزم المسلمون؟

انهزموا لما بدأ الخط البياني ينحدر رويدا رويدا وتنحرف الدولة اإلسالمية عن 
مسارها الصحيح، ويأخذ الفكر االرجائي بعده موازيا الفكر الصوفي الموغل فـي  

ثغرات كثيرة سـمحت   -من الداخل والخارج–، عندئذ وجد أعداء اإلسالم ةالمغاال
لهم بالولوج لالستعداد لضرب المسلمين في عقر دارهم، ألنهم فقدوا المناعة والقوة 

الفـرق والمـذاهب وكـل أول لصـالحه     ا همتبعدم الثقة بنصوص قرآنهم التي قس         

m�f�g�h���i��j�k�lكما فقدوا الثقة فـي لغـة   11األحزاب .
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القرآن ورضوا بغيرها بديال. والسؤال اآلخر الذي يطرح: متى يستفيق المسـلمون  
من هذه النكسة وهذا النكوص؟ وهذه الخيبة التاريخيـة التـي    -حاكما ومحكوما–

  توسعت هوتها؟
   !خسر العالم بانحطاط المسلمين؟لذلك ماذا 

  نقدم في هذا البحث بعض النصائح:
برمجة حصص رسمية للقرآن الكريم حفظا وتالوة وأحكاما وفهما وتـدبرا   -1

 ؛الجامعات يراعى في هذا المستوى (العمري والتعليمي) في المدارس وفي
وروائـع  تزويد الطالب بالثروة اللغوية المستمدة من القاموس القرآني الثري  -2

 ؛الشعر العربي
تكوين مدرسي اللغة العربية على الخطاب اللساني في الفصيح مع طالبهـم   -3

 ؛(مشافهة وحوارا وكتابة)
كما يمكن إعادة النظر في سياسية القبول في الجامعات وذلك بوضع شروط  -4

للراغبين في االلتحاق بأقسام اللغة العربية حتى تتمكن القدرة اللغوية مـن األلسـن   
 ؛ينها على آداء الكالم العربي الفصيحوتوط
يجب اختيار مدرسي اللغة العربية حسب الكفـاءات والمـؤهالت العلميـة     -5

 والبيداغوجية والنفسية يجيز ذلك ويصادق عليه علماء أجالء ذوو اليد الطولى
  بهذا لعلنا إذا كنا جادين أن نضع العربة في سكتها الصحيحة.
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  االحاالت:

، سـنة  11(الصالح) صبحي: مباحث في علوم القرآن، دار العلم للماليين، لبنان، بيـروت، ط  -1
، و(ابن منظور)، لسان العرب، مادة (ق ر أ)، دار صادر، لبنـان، بيـروت   19-18، ص1979

  وما بعدها. 12/50، 2000، سنة 1ط
  .19نفسه ص -2
  .21نفسه، ص -3
(عرفة) عبد العزيز عبد المعطي، قضية اإلعجاز القرآني وأثرها في تدوين البالغة العربيـة   -4

  .27-26، ص1985سنة، 1عالم الكتب، لبنان، بيروت، ط
، سـنة  3(شاهين) عبد الصبور، تاريخ القرآن، نهضة مصر للطباعة والنشـر والتوزيـع، ط   -5

  .5، ص2007
  .9-8-7صنفسه،  -6
  .10(شاهين) عبد الصبور، تاريخ القرآن، مرجع سابق، ص -7
(السامرائي) إبراهيم، في شعاب العربية، دار الفكر المعاصر، لبنـان، بيـروت، دار الفكـر     -8

  .163، ص1990 سنة ،1دمشق، سوريا. ط
عنـوان:  )، جامعة مااليـا، ماليزيـا، ب  5مداخلتي في المؤتمر القرآني الدولي السنوي (مقدس  -9

  .1، ص2015ماي  6و5القرآن الكريم والتحديات العصرية، 
 67(شاهين) عبد الصبور، عربية القرآن، مكتبة الشباب، مصر، القـاهرة، (دط)، (دت)، ص  -10

72،75.  
  .76شاهين، عربية القرآن، مرجع سابق، ص -11
ربـي، بيـروت   (الرافعي) مصطفى صادق: إعجاز القرآن والبالغة النبوية، دار الكتاب الع -12

  ..46، ص2005لبنان، (دط)، سنة
  .78شاهين، عربية القرآن، مرجع سابق، ص -13
، دار العلم للماليـين  1981 سنة ،5لورافيشيا: دفاع عن اإلسالم، ترجمة: منير البعلبكي، ط -14

  .47بيروت، لبنان، ص
  .39ص، ترجمة: عمر فروخ، نقال عن محمد أسدجالدسون: اإلسالم على مفترق الطرق،  -15
مجموعة من الباحثين، اللغة العربية، أسئلة التطور الذاتي والمستقبل، مركز دراسات الوحدة  -16

  .11،12، ص2005، بيروت، سنة 1العربية، ط
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(البوطي) محمد سعيد رمضان، من روائع القرآن، دار الفـارابي للمعـارف، (دط)، سـنة     -17
  .261، 260، سوريا، دمشق، ص2007

  .262نفسه، ص -18
، المقدمـة  1979، 1(الندوي) عبد اهللا عباس، تعلم لغة القرآن، دار الشـروق، القـاهرة، ط   -19

  .1ص
  .263-262طي)، من روائع القرآن، مرجع سابق، صو(الب -20
(ابن قتيبة) أبو محمد عبد اهللا ابن مسلم، تأويل مشكل القرآن، تحقيق السيد أحمد سفر، مكتبة  -21

  .70،80، ص2006 دار التراث، القاهرة، (دط)، سنة
  .81نفسه، ص -22
  .84(شاهين) عربية القرآن، مرجع سابق، ص -23
-17، بيـروت، ص 1977، 1(يكن) فتحي، ماذا يعني انتمائي لإلسالم، مؤسسة الرسالة، ط -24

18،27.  
  .38-37(يكن) فتحي، ماذا يعني انتمائي لإلسالم، مرجع سابق، ص -25
تابه وحب نبيه واحترام أمته، جريدة البصـائر  (مكركب) محمد، شخصية المسلم بين لسان ك -26

  .15، ص2019، سنة 953العدد
  .20، ص2019، سنة 949جريدة البصائر، التعليم اإلسالمي الحر في شمال إفريقيا، العدد -27
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العلمي، ووسيلة من وسائله "وهـو  يعد المصطلح أداة من أدوات التّفكير  مقدمـة: 
أو على األقل بين طبقـة أو   لغة مشتركة بها يتم التّفاهم والتّواصل بين الناس عامة،
فال وجـود للعلـم بـدون     1فئة خاصة في مجال محدد من مجاالت المعرفة والحياة"

  مصطلحاته.
 وللمصطلح دور أساسي في تكوين المعرفة، "وثقافة أية أمة من األمـم تقـوض  
وتفك بالنظر لعدة أسباب أهمها اضطراب داللة المصـطلح، وتكـاثر المصـطلحات    

. 2وتعارض مفاهيمها، وعدم استقرارها، وعليه فللمصطلح دور كبير في حياة الناس"
 بذل علماء العرب المتقدمون جهودا محمودة في وضع المصطلح، وهذا ما جعلهوقد 

المعرفيـة تتحـدد بتحديـد دالالت    ألن الحقـول   موجودا عندهم فكرة ومضـمونا؛ 
مصطلحاتها، واستقرار مفاهيمها، وبقدر رواج المصطلح وشيوعه، وتقبل البـاحثين  
والمهتمين لهذا المصطلح أو ذاك يحقق العلم أو "الحقل المعرفـي" ثبـات منهجيتـه،    
ويمكّن لوضوح اختصاصه، وصرامة أدواته اإلجرائية، ومن خالل ذلـك يمكنـه أن   

  .  3عه بالدرس والتّحليل وهو مطمئن إلى النّتائج التي يصل إليهايتناول موضو
"أن يتّفق  عليه اثنان أو أكثر، وأن يستعمل في علـم   المصطلح واألساس في بناء

أو فن بعينه ليكون واضح الداللة مؤديا المعنى الذي يريده الواضعون، ولم يروا بأسا 
الستعمال؛ فشاعت نتيجـة لـذلك   في أن يضع المؤلف مصطلحه ثم يقذفه إلى حلبة ا

يقول (القرطاجني): "وال تشاح فـي   مصطلحات لوضوحها، وأهملت أخرى لغرابتها،
أو األسامي  في المسـميات   االلفاظ كما أنّه ال حرج على من عدل عما تقتضيه تلك،

اذا أراد اإلفصاح عن جهات مشابهتها لما نقلت اليه منه التسمية والتمثيل الصحيح في 
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، ولقد زادت عناية العرب بالمصطلحات بعد أن تشعبت العلوم، فكان لزامـا أن  4ذلك"
وال أحد ينكر فضل القرآن الكريم  فـي نقـل لغـة     يضعوا لما يستجد مصطلحات،

العرب من مجال التّعبير عن معاني الصحراء، وحياة البداوة الـى مجـال أرحـب    
لتّوسع الداللي لأللفـاظ مـن   وأوسع، فاكسب بعض االلفاظ معاني جديدة، وفتح باب ا

ذلك الفاظ كالصالة والزكاة. يقول (الجاحظ): وهم تخيروا تلك االلفاظ  لتلك المعـاني  
لم يكـن   وهم اشتقوا لها من كالم العرب تلك األسماء، وهم اصطلحوا على تسمية ما

  .5له في لغة العرب اسم فصاروا في ذلك سلفا لكّل خلف، وقدوة لكل تابع"
وضع المصطلح من اختصاص اللغويين فقط، بل كان من الضروري أن ولم يكن 

يسهم فيه العالم بمفهومه ووظيفته، يقول في هذا (عبد الرحمن الحاج صالح): "هكـذا  
توضع المصطلحات في البلدان التي بلغت مستوى عاليا مـن العلـوم والتكنولوجيـا    

لفاظ التي يحتـاجون  فعامة الخبراء في علم أو فن مخصوص هم الذين يصوغون األ
إال أن هؤالء قد يوجهـون الواضـعين    اليها عند ظهور الشيء المحدث ال اللغويون،

 .6ويرشدونهم"
وقد كثر الحديث في هذا العصر عن إشكالية المصطلح، وعن إشكالية تخلفه فـي  
الوطن العربي كما ذهب إلى ذلك (علي القاسمي) في كتابه (فـي علـم المصـطلح)    
موضحا أسباب التّخلف المصطلحي في الوطن العربي ومنها: عدم اسـتخدام اللغـة   

حات، ومشكالت تنظيميـة  العربية، وعدم توفر هيئات لغوية تضطلع بوضع المصطل
كتعدد واضعي المصطلح في الوطن العربي، وإغفال التراث العلمي العربي، وعـدم  

  7اختبار قبول الجمهور للمصطلح، فضال عن ثراء العربية بالمترادفات. 
إن تعريف المصطلح ليس يسيرا كما يؤكد ذلك (علي بوخاتم)  تعريف المصطلح:

الدقة والوضوح، فقد يلفي المرء نفسه قبالـة تعريفـات    "ألن تعدد الحدود يغيب معالم
، ويضيف أن معظم المعاجم فيهـا  8متشابهة ومختلفة لطائفة من الباحثين والدارسين"

اختالل في تحديد كلمة مصطلح "وربما حدث هذا االختالل بخصوص الكلمة، وغابت 
غريبا، وجـدير بالـذكر   الدقة في التّحديد نتيجة تداخل بعض الحقول الداللية تداخال 

158



�×Ö]è†ÓÖ]<áa†ÏÖ]æ<íflée†ÃÖ]<íÇÜ <

 

  
 

 

  

والتّنويه أن سمة الخلط واالضطراب الكائنين في إشكالية المصطلح تفاعلـت حتـى   
  أصبحت إشكالية من إشكاليات الثقافة الحديثة مرتبطة في األصل بأسباب أهمها:

ـ إشكاليه األصالة المتجلية في الممارسات الثقافية، وذلك حين نقل المصـطلح  1 
الذي أنتجته ثقافة معينة الى حقل معرفي دون مراعاة خصائصه التي اكتسبها ضـمن  

  ؛حقله األصلي
ـ إشكالية المعاصرة المتجلية في الممارسات الثقافية األكثر ترددا وتنوعا علـى  2

غربية إلى الثقافة العربية، من دون مراعاة الخصائص التـي  نقل المصطلح من ثقافة 
 .9تتميز بها

وفي الوقت الذي يؤكد فيه (خالد األشهب) "تجنـب المعـاجم والكتـب القديمـة     
استخدامها صيغة "مصطلح" وتعريفها بعدما أورد تعريفات لكلمة االصطالح عند كّل 

تعريفـات عـدة لكلمـة    ، نعثر علـى  10وفارس الشدياق) من (الجاحظ، والجرجاني
مصطلح، فهو مصدر ميمي للفعل اصطلح مشتق من المادة صلح أو صـلح، ومنهـا   
الصالح والصلوح؛ حيث ذكر (ابن فارس) في معجمه أن "الصاد والالم والحاء أصل 

، وجاء في لسان العرب أن الصالح كلمـة ضـد   11واحد يدل على خالف الفساد...
، وجاء فـي معجـم الوسـيط    12حوا وتصلّحواالفساد؛ أي اصطلحوا وصالحوا وأصل

وهناك حديث آخر عن المصدرين (اصطالح ومصطلح)؛ بحيث وردت داللـة هـذه   
الكلمة لتعني "الكلمات المتفق على استخدامها بين أصحاب التّخصص الواحد للتّعبيـر  

، ويجمع كثير مـن البـاحثين المحـدثين أن    13عن المفاهيم العلمية لذلك التخصص"،
أو االصطالح هو العرف الخاص، وهو اتّفاق طائفة خاصة علـى وضـع    المصطلح

شيء وتداوله في أدبيات الكتابة، مجال أولته العرب عناية كبيرة، واهتمـت بوضـع   
المصطلحات لما لها من تأثيرات على الجوانب الفكريـة العامـة؛ "ألن المصـطلح    

ويتصـل أيضـا بـالظواهر    صورة مكثّفة للعالقة العضوية القائمة بين العقل واللغة، 
المعرفية، والمصطلحات في كلّ علم من العلوم هي بمنزلة النواة المركزية التي يمتد 

  14بها مجال اإلشعاع المعرفي، ويترسخ بها االستقطاب الفكري"

159



�×Ö]è†ÓÖ]<áa†ÏÖ]æ<íflée†ÃÖ]<íÇÜ <

 

  
 

 

  

فالمصطلح إذاً مرتبط بوضوح المفهوم الذي يدّل عليه، كما أنّ المصطلح الواحـد  
خصص الدقيق نفسه؛ أي عن طريق مكانتـه وسـط   تتحدد داللته بين مصطلحات التّ

المصطلحات األخرى، ثم إن المصطلح يخضع في تطوره _ بحسـب التخصـص_   
وهو يتحدد داخل النظام الذي يكونه هذا التخصص، كما أن المصطلحات ينبغـي أن  

  .15تكون دالة على نحو مباشر ودقيق
ل مضمون المصطلح يكشف والذين يميزون المصطلح عما عداه يعتبرون أن تحلي

عن درجة عالية من الدقة أو المضمون الخاص، الذي ال تعرفـه لغـة األغـراض    
  .16العامة

عرف المصطلح تطورا، وقد أصبح اليوم مع تأثير النظريات اللسانية الحديثة في 
النقد العربي يأخذ حيزا بليغ المرتبة لدى الدارسين لما له مـن أهميـة فـي عمليـة     

تبليغ، األمر الذي جعل النّقاد يأخذون بحظ وافر من هـذه المصـطلحات   االتّصال وال
الوافدة من الغرب حتى أصبح لكل ناقد منهم رصيده اللغوي الذي يمكّنه من الكتابـة  
والتأليف والنّقد بحسب األغراض، وفي ضوء ذلك استهدى هـؤالء النقـاد بوسـائل    

  .17كثيرة قصد صياغة المصطلح النقدي
 لغوية أو تركيب لغوي وضع باالتفاق للداللة على مفهـوم مـا  فالمصطلح وحدة 

"فاالصطالح يجعل لأللفاظ مدلوالت جديدة غيـر مـدلوالتها اللغويـة أو األصـلية     
...والمصطلحات ال توجد ارتجاال، وال بد في كّل مصطلح مـن وجـود مناسـبة أو    

ومدلولـه  مشاركة او مشابهة كبيـرة كانـت أو صـغيرة بـين مدلولـه اللغـوي       
، فهو عرف يتفق عليه الجماعة، ما شاع أصبح عالمة على ما يـدل  18االصطالحي"

  19عليه"
عبارة عـن اتّفـاق   «يلي: االصطالح  ولقد جاء في كتاب التعريفات للجرجاني ما

قوم على تسمية الشيء باسم ما ينقل عن موضعه األول، وهو إخراج اللفظ من معنى 
هما، وهو اتفاق طائفة علـى وضـع اللفـظ بـإزاء     لغوي الى معنى آخر لمناسبة بين

  20المعنى، وهو لفظ معين بين قوم معينين"
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ويوضح التعريف سمتين من سمات المصطلح: فالمصطلح ال يكون اال عند اتفاق 
المتخصصين المعنيين على داللته الدقيقة، وهو ال يختلف عن كلمات أخرى في اللغة 

ى الكلمة العامة فيجعلها مصطلحا ذا داللة خاصـة  العامة نتيجة تغير داللي يطرأ عل
  ومحددة.

"اللفظ والرمز اللغوي  بأنّه ومن التعريفات الحديثة ما ذكره (عبد الصبور شاهين)
الذي يستخدم للداللة على مفهوم علمي أو عملي أو فني أو أي موضـوع آخـر ذي   

الـذي يـرى أن   وهذا ما يتّفق مع تعريف (أبي البقـاء الكفـوي)    21صبغة خاصة،"
االصطالح اتّفاق قوم على وضع الشيء، وهو إخراج الشيء من المعنى اللغوي الى 

وهو أداة البحث ووسيلة التواصل بين العلماء فهـو   "22معنى آخر لبيان المعنى المراد
فشرط التشابه في االنتماء الـى   23لغة خاصة يستعملها المنتمون لحقل معرفي معين

  بناء المصطلح في هذا الحقل أو ذاك.حقول معرفية ضروري في 
فالمصطلح هو التعارف المخصوص أو االتّفاق بين مجموعة متخصصـة علـى   
وضع الفاظ تدل على مسميات مباشرة لما يتداولون، أو هو التّعبير عن معنـى مـن   

  .24المعاني العلمية يتفق عليه علماء ذلك العلم
هو أداة البحوث العلمية وعن "ف وللمصطلح دور في استيعاب علوم العصر وفنونه

طريقه يتم التفاهم بين العلماء في شؤون المواد العلمية، وليس هناك علم بدون قوالب 
 فال مجال بدون مصطلح 25لفظية وهذه القوالب اللفظية هي التي نعني بها المصطلح"

إن التّطور السريع في المعارف اإلنسانية أدى  آليات وضع المصطلح عند العرب:
إلى صعوبة إيجاد مصطلحات كافية؛ إذ ال يوجد تناسب أو تطابق بين عدد المفـاهيم  
العلمية، وعدد المصطلحات التي تعبر عنها، وصـناعة المصـطلح؛ أي مصـطلح    
تفرض وسائل لفظية وصرفية وداللية تستخدمها اللغة من أجل توفير المصـطلحات  

دة، ولكل وسيلة مجال معين تصلح فيـه  التي تعبر عن المفاهيم العلمية والنّقدية الجدي
"فلكل مصطلح مرجعيته أو 26أكثر من غيرها وشروط تقتضي استعمالها دون غيرها
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؛ أي الحقل المعرفي الذي يعبر المصطلح عـن بعـض   27ما يسمى بمرجع المصطلح
  جوانبه.

وليست مسألة وضع المصطلح بالمهمة اليسيرة؛ ألنّها "مهمة تتطلّب تمكنـا مـن   
 .28اللغة واإلحاطة بالتاريخ ووقوفا على النشاط العلمـي المعاصـر   قها فيالمادة وف

وتعد المصطلحات نتيجة خلق وإبداع واع عكس الكلمات التـي قلـيال مـا يكـون     
  ومن طرق ابداع المصطلح نذكر: 29مصدرها واضحا
إن االشتقاق أولى وسائل التّوليد اللغوي، وأكثرها استجابة لخصوصـية  االشتقاق: 

وهو عملية استخراج لفظ جديد من لفظ آخر عـن مجموعـة مـن     ،30العربيةاللغة 
الضوابط التي استخرجها اللغويون العرب القدامى، ويعتبر االشتقاق وسـيلة مفضـلّة   
لدى واضعي الكلمات الجديدة بسبب وضوح قواعده التي يمكن الـتّحكم فيهـا، وقـد    

استغالله بـدل اسـتعمال الكلمـات    تحدث (فارس الشدياق) عن االشتقاق ودعا إلى 
الدخيلة، أما (ابراهيم اليازجي) فقد عده الوسيلة األولى التي يجـب أن تسـتخدم فـي    

(المزهر) أن االشـتقاق أخـذ    ولقد أورد (السيوطي) في كتابه 31وضع كلمات جديدة،
صيغة من أخرى مع اتّفاقهما معنى ومادة أصلية وهيئة تركيب لها ليدل بالثانية علـى  

  32عنى األصل بزيادة مفيدةم
(عبد المالك مرتاض) آلية االشتقاق على مصطلح سيميائي معـرب مـن    ويطبق

فيقول: "أفلم يأن لنـا أن نقتـرح لـه      iconأكثر المصطلحات تداوال وهو مصطلح 
ترجمة عربية تنفض عنه هذه العجمة التي ظل يشكو منها في كل الكتابات العربيـة  

الذي يحيل علـى عالقـة    البديل هو مصطلح (المماثل)وكان الجواب  33المعاصرة؟
شبيهة بين السمة األيقونية وأصلها الفاعل المؤثر، وهي عالقة تؤكدها جل الوحـدات  

التماثـل   االشتقاقية التي تنتمي إلى هذه العائلة اللغوية (المثـل، المماثـل، التمثـل،   
، وتكمن أهمية 34أصلية ماإذ تدل على أنها نسخ أيقونية لصورة  االمتثال، الممثل...)

االشتقاق في أنّه يحافظ على صفاء اللغة العربية فهو يحميها من الهجـين والـدخيل   
  .اللغويين
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يدخل التوليد ضمن عملية إحياء التـراث اللغـوي وتوظيفـه لمواجهـة      التوليد:
التّحديات اللغوية الحديثة، فله صلة وثيقة بتهيئة اللغة حتى تواكب متطلبـات عصـر   
النهضة الحديثة، واللغة العربية أقدر اللغات علـى وضـع المصـطلحات وتوليـدها     
واشتقاقها ونحتها وتطويرها، وذلك للعالقة القائمة بين الصـيغ الصـرفية العربيـة    

 .35والمفاهيم العامة في الوجود
إن التوليد باعتباره نشاطا إلبداع التسميات الجديدة يفرض نفسه  فـي المجـاالت   

 36حيث يقتضي الظهور المستقر للمفاهيم الجديدة إبـداعا معجميـا دائمـا   المختصة ؛
فالمصطلح الواحد يمكن أن يحمل دالالت متباينة بمجرد خضـوعه لصـيغ أخـرى    
ويبدو هذا االجتهاد مقدمة لفك الحصار على بعض المصطلحات من جهة، ومن جهة 

عة من أصل ثابـت اعتبـارا   ثانية يدعم النزوع التجزيئي للتوليد، وتقوية المفاهيم الناب
 للمتغيرات الداللية كما حدث في المناهج الجديدة التي اتّسـمت بانفجـار المصـطلح   
وكعينة تمثيلية على ذلك نقدم مصطلحات شـهدت توليـدات ذات أهميـة منهجيـة     

  ومفهومة غاية في االحترافية
 )، ساردnarrativisation( تسريد )،narratologie( )، علم السردnarration( سرد

)narrateurسردية ،( )narrativitéإلخ...(  
فقد انفتح التوليد في السنوات األخيرة على البحث التطبيقي، وأصبح مفهوم التوليد 
معقّدا جراء العالقة بين ظاهرة اإلبداع اللغوي والمعاجم وإبداع المصطلحات لتسـمية  

  37ذا سياسة تطويع لغة ماالمفاهيم الجديدة في األوساط التقنية والعلمية خصوصا، وك
المجاز وسيلة أساسية يستعين بها اللغويون بغية إثـراء اللغـة نفسـها     المجاز: 

بنفسها؛ بحيث إنّ هذه المصطلحات تنحرف عن مدلوالتها األساسية لتستوعب دالالت 
جديدة ال تربطها بالدالالت األصلية سوى وشائج المناسبة والمشابهة ، كمـا عرفـه   

ستعمال اللّفظ أو التركيب في غير المعنى الذي وضعته له العرب لعالقة البالغيون با
مع قرينة مانعة من إرادة المعنى األصلي كاستعمال الهيكلية كمصطلح بـديل عـن   

وتزداد صـور   38البنوية لدى (عبد السالم المسدي) ذلك أن الهيكلية مشتقة من الهيكل
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ن مدلوالت الكلمـات فـي أثوابهـا    المصطلح المجازي تداخال واضطرابا وتعقيدا؛ أل
(التفاوت اللغـوي)   المجازية ال تعكس واقع المصطلح البتة، فاستعملوا السلم الصوتي

  ؛(العناصر األدبية) وغير ذلك والماء السحري
اإلحياء وسيلة من الوسائل اللغوية الحديثة التي طالما انتهجها اللغويـون   اإلحياء:

المصطلحات اللغوية، ومحاولة استيعاب ذلك الكم الهائـل  والنقاد في إستراتيجية تولّد 
وقـد عرفـه    39من المصطلحات األجنبية الوافدة إلى ساحة النقد العربي المعاصـر 

(المسدي): "بأنه ابتعاث اللفظ القديم ومحاكاة معناه العلمـي بمعنـى علمـي حـديث     
زيـاح، أو  فقد أحيا المغاربة مثال مصطلح العدول كمصطلح مقابـل لالن  40يضاهيه،

إحياء داللة األلفاظ القديمة وإعطائها معاني جديدة، وهي وسيلة لها مزايا كثيرة منهـا  
، غير أنّه يمكن أن ينتج عن هذه الوسيلة كثـرة االشـتراك   41ربط الماضي بالحاضر

في المعاني، وال سيما إذا بقيت الداللة القديمة حية ومتزامنة مـع الداللـة الجديـدة    
وسيلة بكثرة في عملية وضع األلفاظ الجديدة وهذا منذ بداية اتّصال "واستعملت هذه ال

  42العرب بالحضارة الغربية الحديثة
فاإلحياء محاولة مستحسنة، وإجراء فعال ولو قليال يسهم في وضـع المصـطلح   

  ؛43النقدي المخصص الذي نريده مصطلحا يعوض النقص في مجال المصطلحية
كتابه (إصالح المنطق) بالنحـت، وكـذا (ابـن     اهتم (ابن السكّيت) "في النحـت: 

" 44وغيـرهم  فارس) في  كتابه (مقاييس اللغة) و(الثعالبي) في  كتابه (فقـه اللغـة)،  
وقد دعـا بعـض رواد    45والنحت هو االختزال واالختصار في الكلمات والعبارات،

ذكـر   النهضة إلى اعتبار النحت من الوسائل الناجعة في توليد األلفاظ الجديدة، فقـد 
(أحمد فارس الشدياق) أن النّحت طريقة حسنة تكثر بها مواد اللغة، وتتّسع أسـاليبها  
ولها نظير في اللغة اليونانية وسائر اللغات اإلفرنجية، وهـي التـي كثـرت مـواد     

،  فهو ضرب من االشتقاق له أكثر من جذر، ويظهر جليا أن سبب تحمـس  46لغتهم
الظاهرة في اللغـات األوروبيـة التـي نتعامـل      (الشدياق) إلى النحت هو كثرة هذه

، ومن الذين دعوا إلى األخذ بالنحت أيضا لمواجهة المفاهيم الحضارية الحديثة  47معها
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(محمود شكري األلوسي)، الذي قال: وهناك وجه آخر في العربية لصـوغ األلفـاظ   
ومـن   48تسد مسد األلفاظ األعجمية  التي اضـطررنا إليهـا وهـو بـاب النحـت     

  ؛مصطلحات المنحوتة "مثال الزمكان" والهدبنة (الهدم والبناء)...إلخال
هو عملية إدخال الكلمات األجنبية إلى اللغة العربية سـواء   االقتراض أو التعريب:

بقيت هذه الكلمات على حلتها األصلية في العربية، أو حدث فيها تغيير حسب قواعـد  
تركها (أحمد فارس الشدياق) أن هذه اللغة العربية ويظهر في مختلف النصوص التي 

مـا   الوسيلة غير ضرورية لتنمية الثروة االفرادية إال إذا ندر في أصل اللغة العربية
ويرى (السعيد بوطاجين) "أن الدخيل أحيانا ال مسوغ له، ويحـدث أن يغـزو    يرادفه

  ؛49الحقل المصطلحي العربي بال مبررات لغوية أو معجمية أو مفهومية"
إن ترجمة المصطلحات ظهرت لدى العرب في عهد بني أمية، ولكـن  ة: الترجم

أفقها لم يتّسع إال في عهد العباسيين، والمالحظ خالل هـذه الفتـرة الزمنيـة أن دور    
المصطلح لم يكن منوطا بأية هيئة، وباعتماد الترجمة ينتقل المصطلح األجنبـي إلـى   

بمعناه، فيكون للمفهوم مصـطلحان   العربية مرتين إحداهما بلفظه األجنبي، واألخرى
عربيان، أحدهما معرب واآلخر مترجم، قد يعيشان جنبا إلى جنب فترة مـن الـزمن   
تطول أو تقصر حتى يتغلب استعمال أحدهما علـى اآلخـر، أو يظـالن كلفظـين     

  .50مترادفين
وإذا كان هناك من يرى أن الترجمة وسيلة مساعدة على التمكّن مـن إشـكاليات   

وأنها قدمت إضافات معتبرة للمصطلح ،فالحقيقة غير ذلك بدليل ما ذهـب  المصطلح، 
إليه بعض الباحثين  في مجال ترجمة المصطلح فقد تحدث مثال (رشيد بن مالك) عن 
إشكالية ترجمة المصطلح النقدي في الخطاب السيميائي المعاصر وبين  "اضـطراب  

لخطاب علمي دقيق يضـبط   الترجمة التي لم ترق إلى بلورة نموذج منهجي مؤسس
مفاهيمه وأدواته الخاصة به سلفا، إذ يكفي أن نقرأ بعـض الدراسـات لنتأكـد مـن     

فترجمـة   51االختالفات الكبيرة الموجودة بين الباحثين بخصوص ترجمة المصـطلح 
تتسم باالضطراب والتذبذب والفوضـى   المصطلح النقدي في الخطاب السيميائي مثال
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وتؤدي إلى نسف األسس  ون بث واستقبال الرسالة العلمية،االصطالحية التي تحول د
التي ينبغي أن ينبني عليها االتصال العلمي بين النصوص وإحـداث غمـوض فـي    

فاالضطراب والفوضى هما الطابع  الغالب على الفكر النقـدي؛ إذ   52الخطاب النقدي،
ابل المصـطلح  نجد الترجمات العديدة للمصطلح الواحد، فيقدم مثال مصطلح الشفرة مق

وهي الترجمة التي ال يعتمدها آخرون، ويقدم "عبد السالم المسـدي"   codeاألجنبي 
وقد ولدت عملية ترجمـة المصـطلح   سمة النمط، ويقدم "ميشال زكريا" تنظيم رموز 

حساسية لدى النقاد العرب، وسيطر المصطلح النقدي الخاطئ  باإلضافة إلى فوضـى  
راد والمؤسسات التي تجتهد وفق رؤيـة خاصـة، وقـد    التأليف بسبب استقاللية األف

ظهرت أكثر من ترجمة للمصطلح الواحد في بلدين مختلفين أو في البلد الواحد وحتى 
  53.على مستوى المرجع الواحد
  (النشأة، األهداف، المآخذ) المجامع اللغوية العربية:

ـ مؤسسة تعنى بـالنهوض باللغـة     Academyالمجمع بمفهومه الحديث : تمهيد
العربية او العلوم او الفنون ونحوها، ومجامع اللغة العربية ضمن هذا االطـار مـن   
صنع التاريخ الحديث عرفته أوروبا في عصر النهضة ومن اقدمها مجمع (فلورنسة) 

  م).1270للشعر في إيطاليا(
ق والمنتـديات  أما في تاريخ الحضارة العربية اإلسالمية فقـد عرفـت األسـوا   

والمجالس األدبية والفكرية "وعلى امتداد التاريخ الوسيط ازدهرت مؤسسات من هـذا  
النوع في كّل من البصرة والكوفة ودمشق وبغداد والقاهرة وتونس ومراكش، ويكفي 

عرف في التاريخ ببيت الحكمة، وهي مؤسسة علمية أشبه ما تكـون   أن نشير الى ما
  .54ج العلمي تأليفا وترجمة واستنساخا واطّالعابمجمع العصر تعنى بالنتا

(محمد علي باشا) الى تعريب العلوم العصـرية وقـد    وفي العصر الحديث عمد
)، وفي الربع األخير من القرن التاسع عشر رأى 1882( عام استمرت التجربة حتى

نخبة من المفكرين ضرورة تشكيل مجامع لغوية" وقد كان للمجـامع األوروبيـة وال   
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ما االكاديمية الفرنسية أثار واضحة في قوانين وأنظمة المجامع اللغويـة العربيـة   سي
 الحديثة  

فقد كانت الحاجة الملحة الى توليد المصطلحات وتوحيدها وبيان وظائفها السـبب  
  األهم في ظهور مجامع اللغة العربية.

تأسس المجمع العلمي العربـي بدمشـق بعـد     مجمع اللغة العربية بدمشق: -1
) 1919) رغم أن بداياته كانـت عـام (  1960( ر المرسوم القاضي بإنشائه عامصدو

وكان أول المجامع اللغوية العربية في عهد (فيصل بن الحسين)، وكان أول رئيس له 
  )، وقد حدد أهدافه فيما يأتي:م1903ت(محمد كرد علي 

 _ وضع بعض المفردات والمصطلحات اإلدارية والفنية لتحـّل محـل االلفـاظ   
  ؛ولتطهير العربية من الدخيل وتهذيب ما سماه عجمة االعجمية،

_ أولى أهمية للتخصص فعمل على انشاء ثالث لجان: لجنة تهتم باآلداب ولجنـة  
    ؛ولجنة تهتم بعلوم اآلثار تهتم بالعلوم

  ،ووضع ألفاظ المستحدثات، وتنقيح الكتب.. _اهتم بالنظر في اصالح اللغة،
العربية واوضاعها العصرية ونشر آدابها وإحياء مخطوطاتهـا  النظر في اللغة  - 

وتعريب ما ينقصها من كتب العلوم والصناعات والفنون، كما عني المجمـع بجمـع   
    ؛المخطوطات القديمة الشرقية

اصدار مجلة تنشر فيها أعمال المجمع وافكاره لتكـون رابطـة بينـه وبـين      - 
  ؛55المؤسسات الثقافية العامة

  : لقد تتبع بعض الدارسين سلبيات هذا المجمع ومنها:مجمعبعض مآخذ ال
االعتراف بأن المصطلحات الموضوعة هي مصطلحات مرحليـة مـا يؤكـد     - 

    ؛هشاشة األسس التي قعدت لها
فتح المجال لالجتهاد قصد وضع بدائل متفق عليهـا قـد يـؤدي الـى تعـدد       - 

    ؛قيداالمصطلحات التي تقابل مفهوما واحدا فيزداد االمر تع
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_ السماح غير المبرر علميا بتعايش مصطلحين أو اكثر للتدليل علـى المفهـوم   
الصرامة العلمية، يقول (محمد علي الزركان) معلّقا علـى   ذاته، وهذا ما يؤكد فقدان

مجهود المجمع: "نالحظ أن كثيرا من هذه التسميات الجديدة التي اختارهـا المجمـع   
القديمة، وال اكثر داللة منها، بل يمكن القول أن كثيرا من ليست أفضل من التسميات 

هذه التسميات التي يظنأنّها أصح من سابقاتها قد ماتت واندثرت، ولم يعد لها وجـود  
  56؛في دواوين الدولة ومؤسساتها؛ ألن الناس ما ألفوا استعمالها بل استثقلوه

  ._ إفراط المجمع في التنظير أكثر من التطبيق
كانت أول محاولة لتأسيس مجمـع علمـي   ع العلمي العراقي ببغداد: المجم -  2
) ويبدو واضحا أنّه اسـتفاد نظريـا مـن    1925( )، والتأسيس كان عام1921( سنة

التجارب السابقة، ألنه قام على خلفية عارفة أخذت فـي الحسـبان بعـض الـزالت     
المجمـع قواعـد   المفهومية والقياسية والتناقضات التي اربكت الباحثين، وقد وضـع  

  أهمها:
  _ العناية بسالمة اللغة والسعي لجعلها وافية بمطالب شئون الحضارة الحاضرة  

    ؛_ العناية بأدب العرب وتاريخهم وحضارتهم
  ؛_ حفظ المخطوطات والوثائق العربية النادرة واحياؤها بالنشر

    ؛_ تشجيع الترجمة والتأليف في الفنون الحديثة
    ؛البحوث العلمية في العراق لمسايرة التقدم العلمي_ النهوض بالدراسات و

   ؛_ المحافظة على سالمة اللغة والعمل على تنميتها
_ االهتمام بالمصطلح العلمي، وقد اخرج مجموعة منها في دفاتر ركزت علـى  

)، واسـتمرت فـي   1962( الجمع عـام  القانون وعلوم الفضاء وغيرها بدأت عملية
مصطلح في علوم االحيـاء والهندسـة والفيزيـاء     8020قدمت  1984االثراء ففي 

    .النووية والكيمياء التحليلية وغيرها
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وكانت فـي علـم    فقد أصدر الكثير من المصطلحات العلمية التي اقترحتها لجانه،
الجراحة والتشريح وفي الصناعة والمالحة والطيران، واصدر معجـم مصـطلحات   

  ).1979لرياضيات () ومعجم مصطلحات ا1977الفيزياء عام (
وما يلفت النظر هو إدراك المجمع للمصطلحات ذات الطـابع الثابـت والمتغيـر     
فميز بين الصنفين، وتعامل معها تعامال مختلفا نظريا على األقـل، يقـول (سـاطع    
الحصري): إن من المصطلحات ما يكون جامدا من حيث المعنى فـال يحتـاج الـى    

ذه النقطة أيضا، فال نختار المصطلحات التـي هـي   مشتقات فيجب علينا أن نالحظ ه
من الصنف الثاني اال ما يقبل التصـريف، فعنـدما نبحـث عـن اصـطالح مـن       
االصطالحات يجب ان نالحظ مشتقاته المستعملة في اللغات األجنبية لكيما نضع مـا  

  Idéalيقابل جميعها صفقة واحدة مثال ذلك اننا عندما نحاول ان نوجد كلمـة مقابـل  
وال  Idéaliste Idéalismeجب ان نفكر في الوقت نفسه بمشتقاتها الضرورية مثـل  ي

نعتقد بكفاية التعبير (المثل األعلى) الذي صار يستعمل في هـذا المعنـى؛ ألن هـذا    
  .57التّعبير عاجز عن توليد مشتقات تقابل تلك المعاني

فكّر في أن المصطلح إذاً فقد أولى المجمع العراقي رعاية للتوليد، وبذلك يكون قد 
الواحد يمكن أن يحمل دالالت متباينة بمجرد خضوعه لصيغ أخرى، فالقرار الـذي  
اتّخذه المجلس سيقدم خدمات جليلة للبحوث األدبية واللغوية والعلميـة ولـوال هـذه    
المبادرة لبقيت المصطلحات هذه عامة ورجراجة ال تفي بالغرض؛ ألنّها كانـت ذات  

  .58الى تمحيص وتدقيق تفاديا لالستعمال العام نزوع تعميمي بحاجة
    ؛_ توحيد مصطلحات العلوم واآلداب والفنون ووضع المعاجم

  ؛_ احياء التراث العربي واإلسالمي في العلوم واآلداب والفنون
    ؛_ تشجيع التأليف والترجمة
    ؛_ عقد المؤتمرات اللغوية

  _ نشر المصطلحات الجديدة التي تم توحيدها في اللغة بمختلف وسائل االعالم  
  ._ تبني المجمع مشروع (قانون اللغة العربية)
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) المجمع اللغوي للوضـع  1892أنشئ في ( مجمع اللغة العربية في القاهرة: - 3
والتعريب برئاسة (توفيق البكري) ولكنّه عطل وبقي يتعثر في مسيرته، وفـي سـنة   

) أنشئ المجمع اللغوي في القاهرة باسم (مجمع اللغة العربية الملكي)، وفـي  1932(
ثم أصبح فيمـا بعـد    ) ابدل اسمه الى (مجمع فؤاد األول للغة العربية)،1938عام (

وكان   59) صدر قانون بشأن تنظيمه وتوسيعه1955(مجمع اللغة العربية) وفي عام (
  من أهم أهدافه:

ة اللغة العربية، وجعلها مالئمة لحاجات الحيـاة العصـرية   _المحافظة على سالم
    ؛بتجديد المعاجم

_ وضع معجم تاريخي للغة العربية وتشجيع اجراء أبحاث دقيقة في تاريخ بعض 
  ؛الكلمات وتغيير مدلوالتها

  ؛_ وضع معجم الفاظ القران الكريم
يـه المفـردات   _ المعجم الوسيط في جزئين لتبسيط مواد اللغة العربية وادخلت ف

ووقع  اللغوية الجديدة التي اقرها المجمع حتى تصير من متن اللغة العربية الفصيحة،
االكثار من ايراد اآليات القرآنية واالحاديث الشريفة للتّدليل علـى صـحة التفسـير    

)، والطبعة الثانية المعدلة عـام  1961اللغوي، وقد صدرت الطبعة األولى منه عام (
  ؛)1973(

الوجيز معجم مدرسي كتب بروح العصر ولغته صدرت الطبعة األولـى   المعجم
  ؛)1980( عام

الفاظ اللغة حقائقهـا ومجازاتهـا مـع     على معجم تاريخي يحتوي المعجم الكبير
االستئناس بالشواهد الشعرية والمأثورات األدبية في الدالالت على المعـاني وتتبـع   

  ؛نسب الكلمات التي لها أصول سامية
) سبعة 1987وقد صدر منها حتى عام ( ة المصطلحات العلمية والفنية،_ مجموع

وعشرون جزءا متضمنة مصطلحات عدة في النفط، الفيزيـاء الصـيدلة الحضـارة    
    ؛الحديثة الطب وغيرها
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) باللغات الـثالث  1983( _ معجم الفاظ الحضارة ومصطلحات الفنون صدر عام
) 1983ة الى معجم الكيميـاء والصـيدلة (  باإلضاف 60اإلنجليزية والفرنسية والعربية 

  ومعاجم أخرى ذات قيمة معتبرة. )1984( ومعجم الفيزياء
) وقد 1976( وأنشئ عام 1924اتخذ قرار تأسيسه عام  مجمع اللغة األردني: - 4

اكتفى بنقل األهداف التي سطرها المجمع السوري والمصري والعراقي مكتفيا ببعض 
  ومن أهدافه: اإلضافات

الحفاظ على سالمة اللغة العربية، وجعلها تواكـب متطلبـات اآلداب والعلـوم    _ 
    ؛والفنون الحديثة

    ؛_ توحيد مصطلحات العلوم واآلداب ووضع المعاجم
    ؛_ إحياء التراث العربي المتعلّق باآلداب والعلوم والفنون

    ؛_ االهتمام بالدراسات الخاصة باللغة العربية
    ؛الجديدة التي يتم توحيدها_ نشر المصطلحات 

    ؛_ العمل على أن يكون اللفظ العربي معادال للمصطلح األجنبي
_ أن يكون اللفظ العربي داال على الوظيفة ان لم يكن التعريب قادرا علـى نقلـه   

  ؛61غواصة Sous-marin طائرة  Avionبدقة مثل 
 ؛_ تفضيل المصطلح التراثي على المستحدث

المصطلح األجنبي ببعض التعديل؛ بحيث تصبح له بنيـة صـوتية   _ الحفاظ على 
  ؛تناسب العربية

مصطلحات األرصاد  _ اصدار المجمع لمجموعة من المصطلحات المعربة منها:
)، معجـم  1982)، مصطلحات التجارة واالقتصـاد والمصـرف (  1981والزراعة (

تنوعهـا  )، مصـطلحات األسـلحة علـى    1987مصطلحات الرياضيات االبتدائية (
  .)... الخ1984(

  اإلبقاء على المصطلح األجنبي إن كان شائعا   بعض المآخذ على المجمع:
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) 1982أنشئ المجمـع الجزائـري عـام (    المجمع الجزائري للغة العربية: _5
  أهدافه: وكانت

    ؛_ إثراء اللغة العربية وتطويرها
    ؛اإلسالمي_ إحياء استعمال المصطلحات الموجودة في التراث العربي 

فردها أحد المجامع وجرى العمل بها فـي وطنـه إن   أ _اعتماد المصطلحات التي
  ؛دعت الحاجة الى ذلك

 ؛_ نحت مصطلحات جديدة بالقياس أو االشتقاق او بأية طريقة أخرى
_ ترجمة او تعريب المصطلحات المتداولة في جميع حقول المعرفة مع مراعـاة  

    ؛الضبط والدقة في وظيفة الكلمة
    ._ تشجيع التأليف والنشر باللغة العربية في جميع الميادين

المجامع دون المرور باتحـاد   أحداعتماد مصطلحات  بعض المآخذ على المجمع:
المجامع تعرض وحدة المصطلح الى التنوع وتشتت المتلقي، ومن ثم ستسهم بشـكل  

رس الذي لـن يجـد   ما في بلبلة المعجم بدل ضبطه عربيا وإقليميا وهكذا ستبهم الدا
  .62سبيال لتفادي االبهام 

) 1983( أنشئ المجمع العلمـي اللغـوي  : ـ المجمع العلمي اللغوي السعودي6
  ويهدف الى:

المحافظة على سالمة اللغة وجعلها وافية بمطالب العلـوم والفنـون مالئمـة     _
لحاجات العصر بتوفير المصطلحات العلمية وااللفاظ الحضارية وتشـجيع الترجمـة   

    ؛وتيسير اللغة متنا وقواعد وكتابة، وتهذيب المعجمات اللغوية
   ._ وضع معجم شامل يعرض لتطور اللغة العربية في عصورها المختلفة

) لكن الفكـرة  1970تأسس هذا االتحاد عام (: اتحاد المجامع اللغوية العربية _7
  لى:)، وله شخصية معنوية مستقلة ومقره القاهرة، يهدف ا1956كانت عام (

_ تنظيم االتصال بين المجامع اللغوية والعلمية العربية، وتوحيـد المصـطلحات   
    ؛العلمية والفنية ونشرها
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العمل على تحسين طرق وضع المصطلح، وشرح بعض القرارات التي يعـود   _
  ؛اليها واضعو المصطلح

    ؛واخراج المعاجم المتخصصة
اللغوي، وسلطة التعديل فـي  _ العمل على أن يكون لالتحاد وحده سلطة التشريع 

الشؤون المتصلة باللغة على أن يكون للقرارات التي يصدرها سلطة االلـزام علـى   
  كافة المستويات.

  ويمكن لالتحاد ان يشرع في تنظيم المشاريع التالية:
المعجم اللغوي الحديث تضاف اليه االلفاظ المستجدة على غرار مـا نجـده عنـد    

  ؛نييالغرب
  .ويحدد الفروق الدقيقة بينها رادفاتوضع معجم للمت _

يقول (الحمزاوي): المالحـظ   بعض المآخذ على اتحاد المجامع اللغوية العربية:
أن المنظمات والهيئات العربية قد بذلت جهودا كبيرة في هذا الشأن دون أن  توفر لنا 

ات واحدة منها منهجية شاملة جامعة تأخذ بعين االعتبار ما يتطلبه وضع المصـطلح 
تصدر ما تراه صالحا ومفيـدا   وتوحيدا من معايير ومناهج،  فظلت كّل هيئة ترجمة

ولو بإعادة ما سبق لغيرها أن أقرته وجربته ونجحت فيه، فضال عن أنّنا لـم نلحـظ   
الى اليوم مقاربة منظمة ومنسقة لعمليـات الجمـع والوضـع والترجمـة والتنمـيط      

ر الكامل إلقرار المصـطلحات واثباتهـا   والتخزين ووضع المعاجم حتى تضبط المسا
  .63بالتأييد والموافقة واالجماع لتكون جاهزة لالستعمال واالستهالك

    كان من أهدافه: مكتب تنسيق التعريب: _8
وجمع المتداول منها والقضـاء علـى    _ توحيد المصطلحات العلمية والحضارية،

العلمي العربي والعمل على وتوحيد المصطلح  الفوضى التي تعم معظم المصطلحات،
  ؛64الوصول باللغة العربية الى تأدية جميع أغراض التفكير والعلم الحديث

    ؛_ دعم حركة التعريب
    ؛_ إعداد مشروع المعاجم
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    ؛_ محاربة الدخيل
_ تلقي وتتبع ما وصلت اليه بحوث علماء المجـامع والعمـل علـى المقارنـة     

  ؛والتنسيق
    ؛على مستوى التعامل مع المصطلحات _ توحيد االجتهادات الحاصلة

   ؛العمل على تدارك النقص الحاصل في المصطلحات العربية _
_ تكوين فرق بحث في كل جامعة من المعنيين بالتراث الستخالص المصطلحات 

    ؛المستعملة في كتب االقدمين
مراعاة اتفاق المصطلح العربي مع المدلول العلمي للمصطلح األجنبي دون تقيد  _

    ؛بالداللة اللفظية للمصطلح األجنبي
التـبس معنـى    إذا الّإتفضيل الكلمة الشائعة على الكلمة النـادرة أو الغريبـة    _

    ؛المصطلح العلمي بالمعنى الشائع المتداول لتلك الكلمة
عند وجود الفاظ مترادفة او متقاربة في مدلولها ينبغي تحديد الداللة العلمية لكـل  

ء اللفظ العلمي الذي يقابلها، ويحسن عند انتقاء مصطلحات من هذا واحد منهما، وانتقا
  ؛النوع ان تجمع كل االلفاظ ذات المعاني القريبة او المتشابهة الداللة للمقارنة

مراعاة ما اتفق المختصون على استعماله مـن مصـطلحات ودالالت علميـة     _
    ؛خاصة بهم معربة كانت أم مترجمة

عربيا ويخضع لقواعد اللغة ويجوز فيـه االشـتقاق    اعتبار المصطلح المعرب _
    ؛والنحت وتستخدم فيه أدوات البدء وااللحاق مع موافقته للصيغة العربية

_ ضبط المصطلحات العامة عامة والمعرب منها خاصة بالشكل حرصـا علـى   
    .صحة نطقها

لقد عملت هذه المجامع علـى اعتمـاد اليـات توحيـد     : آليات توحيد المصطلح
  المصطلح منها:

_ وضع مصطلح واحد للمفهوم العلمي الواحد، وتجنب تعدد الدالالت للمصـطلح  
    ؛الواحد في الحقل الواحد وتفضيل اللفظ المختص على المشترك
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_ مراعاة التقريب بين المصطلحات العربية والعالمية لتسـهيل المقابلـة بينهمـا    
   ؛للمشتغلين بالعلم والدارسين

   ؛ل اللغوية في توليد المصطلحات العلمية الجديدةاستخدام الوسائ _
   ؛_ تفضيل الكلمات العربية الفصيحة على الكلمات المعربة

وتفضيل الكلمات الشائعة  تفضيل اللفظة التي توحي جذورها بالمفهوم األصلي، _
  .65على الكلمات النادرة او الغريبة
بناء المصطلح واجهتهـا   إن محاولة المجامع العربية في معوقات بناء المصطلح:
  مجموعة من العوائق منها:

"وجـود تخمـة مـن     _ عدم نشر وتسويق المصطلح يقـول (صـالح بلعيـد):   
المصطلحات العلمية في كل اختصاص والمشكلة في هذه النقطة تعود الـى شـيئين   

  ؛66اثنين أولهما سوء تنسيق المصطلح وثانيهما عدم تسويقه عربيا ودوليا"
    ؛صطلحات في الوطن العربي_ تعدد واضعي الم

_ الترادف في لغة المصدر يشكل عائقـا آخـر فـي طريـق ترجمـة ونقـل       
المصطلحات العلمية الى العربية ففي حالة ترجمة المترادفات في لغة المصدر وتعدد 
المترجمين دون ادراكهم انها تشير الى نفس المفهـوم فيـؤدي ذلـك الـى ازدواج     

  ؛مصطلحي في اللغة العربية
زدواجية المصطلح في لغة المصدر كثيرا ما تعود ازدواجية المصطلح الواحد _ ا

في اللغة العربية الى ازدواجية المصطلح في لغة المصدر ففي اللغة اإلنجليزية مـثال  
قد يستعمل االمريكيون مصطلحا يختلف عن المصطلح الذي يستخدمه البريطـانيون  

وم واحد في حالة ما إذا ترجم المصـطلح  لنفس المفهوم فيولَد مصطلحان عربيان لمفه
    ؛عن هذين المصدرين

_ تعدد مصادر المصطلحات إن اسـتخدام أكثـر مـن لغـة اجنبيـة كمصـدر       
للمصطلحات في الوطن العربي يؤدي الى ازدواجية في المصطلح فاستخدام الفرنسية 
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لـى  في المغرب العربي واالنجليزية في المشرق كمرجع لترجمة المصطلحات أدى ا
  ؛67تلك االزدواجية

وعدم اتفاق المصطلحيين حول سـبل تأديـة    _ غياب الموضوعية وغلبة الذاتية،
  ؛المصطلح

_عدم االتفاق حول قضية توظيف المصطلحات التراثية فمنهم من يطالب بإحيائها 
وإعمالها، ومنهم من يطالب بالتوليد واالبتعاد عن المصطلح القديم، أنّـه بعيـد عـن    

  ؛ديدةالمفاهيم الج
    ؛_ ثراء اللغة العربية بالمترادفات

 التطور السريع في مجال العلوم والتكنولوجيا وكثرة المصطلحات صعب مـن  _
  ؛استيعابها

  ._ عدم استخدام اللغة العربية في الحياة العلمية والحياة العامة
تكاد تجمع هذه المجامع اللغوية العربية على األهداف الكبيـرة التـي    االستنتاج:

نصت عليها مراسيمها وقوانين انشائها على الحفاظ على اللغة العربية والعمل علـى  
    :وفعالياتها تظهر في تنميتها لتعود الى ما كانت عليه،

    ؛_ اغناء اللغة العربية وتطويرها وجعلها مواكبة لمتطلبات العصر
_ وضع المصطلحات وتوحيد المصطلح العلمي العربي، وتعميم اسـتعماله فـي   

  ؛ميع المجاالتج
    ؛الترجمة والتعريب _ دعم

   ؛_ وضع المعجمات وتوحيد المواد العلمية
    ؛_ تيسير تعليم اللغة العربية

  .احياء التراث   _
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أما خاتمة البحث فأردناها مجموعة من التوصيات تسعى جاهدة لخدمـة  الخاتمة: 
  وتطوير المصطلح عموما منها:

فاستخدام عدة ألفاظ عربية للتعبيـر عـن    _ عدم االختالف في صياغة المصطلح
  ؛لفظ أعجمي واحد يسبب الفوضى والبلبلة

ال يلهث واضعو المصطلح وراء األعمال العشوائية في وضع المصـطلح   _ وأن
  ؛فال بد من وضع خطة ومنهج للعمل في سبيل ذلك

القواعد _ التركيز على االشتقاق عند الحاجة وتشجيع آلياته آخذين بعين االعتبار 
  ؛التي سار عليها العرب

    ؛_ أن تكون جهة أو جهات مكلفة بتتبع المصطلحات
    ؛_ ضرورة التنسيق بين جهود الباحثين في مجال المصطلحية

    ؛المصطلح _ االهتمام بالهيئات والمنظمات المتخصصة في مجال
     ؛توحيد أليات ومنهجيات صياغة المصطلح _

    ؛نهجي_ التعامل الموضوعي والضبط الم
    ؛_ المصطلح ال يؤخذ برؤية فردية وإنما يخضع لفعل معرفي جماعي

    ؛_ الرجوع إلى التراث واإلفادة من جهود القدامى
_ تنظيم ندوات متخصصة للتمحيص والدراسة، والتحقق من مطابقـة المفهـوم   

     ؛العربي للمفهوم األجنبي واختيار مقابل عربي واحد للمصطلح األجنبي
واحد للغة العربية ترفده جميع االقطار العربية بحصـيلة جهـود    وجود مجمع _

  .علمائها ولغوييها
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 اإلحاالت:

(ادريس)، المصطلح النقدي في نقد الشعر لقدامة بن جعفر، المنشأة العامـة للنشـر    ـ الناقوري1
   7، ص1984، 2والتوزيع، طرابلس، ط

ـ بوخاتم (موالي على)، مصطلحات النقد العربي السيماءوي، اإلشكالية واألصـول واالمتـداد   2
  30، ص2005منشورات اتحاد الكتاب العرب،

، دار 1وبية وتحليل الخطاب، دراسة في النقد العربي الحديث، ج(نور الدين)، األسل ـ ينظرالسد3
  11هومة للطباعة (دـ ت)، ص

(حازم أبو الحسن)، منهاج البلغاء وسراج االدباء، تح محمد الحبيب بن الخوجـة   ـ القرطاجني4
ـ ينظر الناقوري(ادريس)، المصطلح النقدي في نقد الشعر لقدامة   124دار الغرب اإلسالمي، ص

   7عفر، مرجع سابق، صبن ج
 1958(أبو عمرو بن بحر)، الحيوان، تحق عبد السالم هارون، ط الحلبي، القاهرة،  ـ الجاحظ5
  327، ص 1ج
، ص 1986مكتب تنسيق التعريب الربـاط  27ـ الذخيرة اللغوية العربية، اللسان العربي _ ج 6

47  
  66ـى65، ص 1985القاسمي(علي)، في علم المصطلح، الموسوعة الصغيرة،  ـ ينظر7
مصطلحات النقد العربي السيماءوي، اإلشكالية واألصـول واالمتـداد    (موالي علي)، ـ بوخاتم8

  26، ص2005منشورات اتحاد الكتاب العرب 
  28ـ المرجع نفسه، ص9

ـ ينظر األشهب(خالد)، المصطلح العربي البنية والتمثيل، عالم الكتب الحـديث، إربـد األردن   10
   16، ص2011

  303ت)،-، دار الفكر (د3ج  تحق عبد السالم هارون، فارس، مقاييس اللغة، ـ ابن11
 (د ـ ت) 3، إعداد يوسف الخياط، دار لسان العرب، بيروت، م2ج ـ ابن منظور لسان العرب،12

  ماده صلح،
ت) -(د ـ حجازي (محود فهمي)، األسس اللغوية لعلم المصطلح، دار غريب للطباعة والنشر،13

   8ص 
  (عبد السالم)، االزدواج والمماثلة في المصطلح النقدي، المجلـة العربيـة الثقافيـة    ـ المسدي14
  54، ص1993، 24ع
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مصطلحات النقد العربي السيماءوي، اإلشكالية واألصـول واالمتـداد    ـ بوخاتم (موالي على)15
  25مرجع سابق، ص

  26ـ المرجع، ص16
  18ـ ينظر المرجع نفسه، ص17
ات العلمية في اللغة العربية (في القـديم والحـديث)، معهـد    ـ الشهابي (مصطفى)، المصطلح18

  4، 3، ص1955الدراسات العالية، جامعة الدول العربية، 
  7، ص2006_ مطلوب(احمد)، بحوث مصطلحية، منشورات المجمع العلمي العراقي، 19
، ص 2003، 1التعريفات مكتبة القرآن، القـاهرة، ط   (علي بن محمد بن علي)، ـ الجرجاني20

34  
 1983، 1ـ عبد الصبور(شاهين)، اللغة العربية لغة العلوم والتقنية، مطبعة دار اإلصـالح، ط 21

  119ص 
  (أبو البقاء)، الكليات معجم في المصطلحات والفـروق الفرديـة مؤسسـة الرسـالة     ـ الكفوي22

  129، ص 1998، 2بيروت لبنان، ط
  57، ص2011ط)، (عمر)، اللغة والخطاب، افريقيا الشرق، (د ـ  كان ـ او23
 2012(مهدي صالح سلطان)، في المصطلح ولغة العلـم، جامعـة بغـداد،     ت ينظر الشمري24

  59ص
(مناف مهدي محمد)، مباحث لغوية من حياة اللغة العربية، دار البالغة، بيـروت   ـ الموسوي25
  110، ص1993،

  37المرجع نفسه، ص ـ ينظر26
 1983، 60الفكر العربي المعاصر، العدد ـ ينظر بوحسن(أحمد)، مدخل علم المصطلح، مجلة27

  72ص
  31(عبد السالم)، االزدواج والمماثلة في المصطلح النقدي، مرجع سابق، ص ـ المسدي28
  90ص (خالد)، المصطلح العربي البنية والتمثيل، مرجع سابق، ـ األشهب29
  2005، 55، ج14ـ يوسف (وغليسي) فقه المصـطلح النقـدي الجديـد، مجلـة عالمـات م     30

  316ص
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تطمح الدراسة إلى الوقوف على أثر القرآن الكريم في بنـاء علـم    ملخــص:
النحو العربي في مرحلتي النشأة والبناء، وتهيكلت ضمن خطة مكونة مـن ثالثـة   

  مطالب مسبوقة بمقدمة ومتبوعة بخاتمة:
تعريـف النحـو لغـة     "النحـو العربـي مفهومـا"   حيث تناول المطلب األول 

  واصطالحا، مع بيان ارتباط التعريف باللحن.  
علـى   "أثر القرآن الكريم في نشأة علم النحـو العربـي"  وركز المطلب الثاني 

الروايات المتعددة التي تناولت نشأة النحو العربي بسبب اللحن الذي ارتبط بـتالوة  
  القرآن الكريم.

القرآن الكريم وقراءاته في بناء قواعد "أهمية االحتجاج بواهتم المطلب الثالث 
" بمكانة االحتجاج بالقرآن الكريم وقراءاته مقارنـة مـع المصـادر    النحو العربي

  األخرى، وهذا من خالل استقراء وتحليل ما صنف في هذا المجال قديما وحديثا.
وتتوخى الدراسة المنهج الوصفي من خالل آليتي التحليـل واالسـتقراء، مـع    

باإلحصاء في بيان أهمية االحتجاج بالقرآن الكـريم بالنسـبة لمصـادر    االستعانة 
  السماع األخرى.  

 واهللا الموفق للصواب والمعين عليه
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بسم اهللا والحمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا وصـحبه ومـن    مقدمة:
  وااله؛ أما بعد:

فـي حيـاة األفـراد    فال يمكن لعاقل أن ينكر األهمية البالغة التي تكتسيها اللغة 
والمجتمعات، فهي أحد أركان الحياة الكبرى نظرا للوظـائف المتعـددة والهامـة    

) يقول: "اليد واللغـة فيهمـا   Vendryesالمنوطة بها، ولعل هذا ما جعل فندريس (
  .1تنحصر البشرية"

وال شك في أن العربية أشرف اللغات وأوسعها على اإلطالق، وهـذا بفضـل   
الكريم الذي ورد ذكرها فيه في سياقات الثنـاء عليهـا والتنويـه    ارتباطها بالقرآن 

�m�H�I����Jبفضلها وعلو منزلتها في مواضع كثيـرة؛ منهـا قولـه تعـالى:     
K�L�M�N�O�P��Q�l /وقوله تعالى في 103[النحل ،[

 m�h�i����j����k�l�m�n�o�p�q�r�s�t����u�lموضع آخـر:  

  ].195-193[الشعراء/
كـب علـى تـدارس    نالكريم محفزا هاما للعقل العربي الذي أولقد كان القرآن 

العربية حرصا منه على صونها من اللحن منذ عصور مبكرة، حيث ظهرت فـي  
البيئة الفكرية العربية علوم لم يعرفها العرب من قبل، وهي علوم اللسـان العربـي   

خصائصـها  ويأتي على رأسها علم النحو الذي يختص بدراسة الجملة العربية لبيان 
  التركيبية اعتمادا على استقراء الفصيح من كالم العرب.  
"أثر القرآن الكريم في بنـاء  من هنا جاءت هذه المداخلة العلمية الموسومة بـ: 

لتميط اللثام عن الدور الرئيس والفعال الذي لعبه القـرآن   صرح علم النحو العربي"
مـن  –وإسهامه البالغ في بناء صرحه الشامخ  -من جهة–الكريم في نشأة هذا العلم 

، وهذا من خالل استقراء النصوص التاريخية لنشأته، وتمحـيص آراء  -جهة ثانية
ـ  ة تنبثـق مـن   الدارسين في األصول التي بنى عليها النحاة قواعدهم، وهي دراس

مقارنـة بالعوامـل   -إشكالية تتمحور حول التساؤل التالي: هل كان القرآن الكريم 
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عامال حاسما ورئيسا في نشأة علم النحو العربي؟ وإلى أي مـدى كـان    -األخرى
  إسهامه في بناء قواعد هذا العلم مقارنة بمصادر االحتجاج األخرى؟  

ى المنهج الوصفي من خالل آليتي ولإلجابة عن هذا التساؤل اتكأت الدراسة عل
االستقراء والتحليل، مع االستعانة بإحصاء الشواهد النحوية الموظفـة فـي كتـاب    

  )؛ كونه أهم المصنفات التي أسست لعلم النحو العربي.ـه 180سيبويه (ت 
وجاءت ضمن خطة مكونة من ثالثة مطالب مسبوقة بمقدمة ومتبوعة بخاتمـة  

تعريف النحو لغة واصـطالحا  "النحو العربي مفهوما " ولحيث تضمن المطلب األ
على روايات  ""أثر القرآن الكريم في نشأة علم النحو العربي وركز المطلب الثاني

  نشأة النحو العربي بسبب اللحن الذي تسرب إلى تالوة القرآن الكريم.
واعـد  أهمية االحتجاج بالقرآن الكريم وقراءاته في بنـاء ق أما المطلب الثالث "

فعني بمكانة االحتجاج بالقرآن الكريم وقراءاته مقارنةً مع مصـادر   النحو العربي"
االحتجاج األخرى، وهذا من خالل استقراء وتحليل ما صنِّف في هذا المجال قديما 

  وحديثا.
وفي األخير اَهللا أسأل أن يكون هذا العمل خالصا لوجهه الكريم، وهو الموفـق  

  .هللصواب والمعين علي
    :المطلب األول: النحو العربي مفهوما 
: تكاد معاجم اللغة العربية تجمع على معاني كلمة النحو، ومنها ما ورد لغة -1

في مقاييس اللغة أن: "النون والحاء والواو كلمة تدل على قصد، ونحـوت نحـوه   
ولذلك سمي نحو الكالم، ألنه يقصد أصول الكالم فيتكلم على حسـب مـا كانـت    

  .2تتكلم به"العرب 
): "والنحو القصد والطريق يكون ظرفـا ويكـون   ـه711(ت وقال ابن منظور

اسما، نحاه ينحوه وينحاه نحوا، وانتحاه، ونحو العربية منه ... وهو فـي األصـل   
مصدر شائع؛ أي: نحوت نحوا؛ كقولك قصدت قصدا، ثم خص بـه انتحـاء هـذا    

  .3القبيل من العلم"
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إلى هذه المعاني في قوله: "النحو: الطريق، وأيضا: ه) 1205(ت وذهب الزبيدي
الجهة، يقال: نحوت نحو فالن؛ أي: جهته، ج: أنحاء ونُحو ... والنحـو: القصـد   

  .  4يكون ظرفا، ويكون اسما"
ومنه فإن كلمة النحو تدور حول معان عدة منها القصد والطريق والجهـة أو الناحيـة   

  لجهة ما عبر طريق ما. صد ال يكون إالّوالصلة بين هذه المعاني واضحة؛ فالق
من التعريفات القديمة لمصطلح النحو تعريف ابن السـراج فـي   اصطالحا:  -2
): "النحو إنما أريد به أن ينحو المتكلم إذا تعلمه كالم العرب، وهو ـه316(ت قوله

علم استخرجه المتقدمون فيه من استقراء كالم العرب، حتـى وقفـوا منـه علـى     
. وهو تعريف ال يركـز علـى المعنـى    5لذي قصده المبتدئون بهذه اللغة"الغرض ا

  االصطالحي للنحو بقدر تركيزه على مصادره، والغاية التي وضع ألجلها.
ه) في قوله: "هو انتحـاء  392(ت ومن أشهر تعريفات النحو ما ذكره ابن جني

قـي  سمت كالم العربي في تصرفه، من إعراب وغيـره كالتثنيـة والجمـع والتح   
والتكسير واإلضافة والنسب والتركيب وغير ذلك، ليلحق من ليس من أهل العربية 
بأهلها في الفصاحة، فينطق بها وإن لم يكن منهم، وإن شذ بعضهم عنهـا رد بـه   

، وما يالحظ على هذا التعريف أنه يركز هو اآلخر على الغاية مـن النحـو   6إليها"
ى ماهية النحو علما من علوم اللسـان  وهي اتباع طرق كالم العربي، ولم يركز عل

  العربي.
ه) حقيقة النحو؛ فهو عنده "قانون يتوصل به إلـى  643وقد المس ابن يعيش (ت

  .  7كالم العرب"
ه) فكان أكثر إحاطة لمفهوم النحو حين قـال: "هـو   669وأما ابن عصفور (ت 

إلى معرفـة  علم مستخرج بالمقاييس المستنبطة من استقراء كالم العرب، الموصلة 
أحكام أجزائه التي تأتلف منها، فيحتاج من أجل ذلك إلى تبيين حقيقة الكالم، وتبيين 

  .8أجزائه التي يأتلف منها وتبيين أحكامها"
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والذي نخلص إليه من هذه التعريفات هو العالقة الوثيقة بين المعنيـين اللغـوي   
ولـه: "وأصـل   ه) في ق790(ت واالصطالحي لكلمة النحو، وقد لخصها الشاطبي

النحو في اللغة القصد، وهو ضد اللحن الذي هو عدول عـن القصـد والصـواب    
والنحو قصد إليه، وهو في االصطالح علم باألحوال واألشكال التي بها تدل ألفـاظ  
العرب على المعاني، ويعنى باألحوال وضع األلفاظ بعضها مع بعض في تركيبهـا  

األشكال ما يعرض في أحد طرفي اللفـظ أو  للداللة على المعاني المركبة، ويعنى ب
  .9وسطه أو جملته من اآلثار والتغييرات التي بها تدل ألفاظ العرب على المعاني"

ومنه فإن النحو مصطلح أطلقه النحاة القدامى على دراسة بنية اللغة العربية من 
لنحو جوانبها الصوتية والصرفية والنحوية، وظل المصطلح بهذا المفهوم منذ نشأة ا

هــ) كتـاب   646العربي في القرن الثاني الهجري، إلى أن ألف ابن الحاجب(ت 
الكافية في النحو، وتناول فيه القضايا الخاصة باإلعراب وبنـاء الجملـة العربيـة    
وخصص لبنية الكلمة المفردة كتاب الشافية في التصريف، ومنذ ذلك الحين أخـذت  

ن مباحث علم الصرف، وأصبحت تعنى الدراسات النحوية طريقها إلى االستقالل ع
بدراسة نظام الجملة وعالقاتها التركيبية، وقد عمق هذا التصور جمال الـدين ابـن   

جـزءا   ص) في كتابه مغني اللبيب عن كتب األعاريب الذي خصـه761هشام(ت
هاما منه لدراسة الجملـة وأنواعهـا، وحـذا حـذوه ابـن عصـفور األشـبيلي        

  كتابيه المقرب في النحو، والممتع في التصريف.   ه) الذي ألف669األندلسي(ت
وتجدر اإلشارة في هذا السياق إلى أن هناك مصطلحا آخر عرف به هذا العلـم  

) في قوله: "وكان أول مـن  ـه231" وقد ذكره ابن سالم الجمحي(تالعربية" وهو
  .10استن العربية، وفتح بابها، وأنهج سبيلها، ووضع قياسها أبو األسود الدؤلي"

ه) قـال: "اجتمعـت أنـا    125(ت كما يدل عليه بما روي عن عمر بن دينـار 
ه)، فتكلم نصر، فقال الزهري: إنـه  89(ت ه) ونصر بن عاصم124(ت والزهري

  .11ليفلق بالعربية تفليقا"
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ه) ناسبا نشأة النحو ألبي األسود الدؤلي: "وهو أول مـن  379(ت وقال الزبيدي
اسها، وذلك حين اضـطرب كـالم العـرب    أسس العربية، ونهج سبلها، ووضع قي

وصار سراة الناس ووجوههم يلحنون، فوضـع بـاب الفاعـل، والمفعـول بـه      
  .  12والمضاف، وحروف النصب والرفع والجر والجزم"

ه): "وكذلك الحاجة إلى علم العربية فإن 395(ت ونص عليه ابن فارس في قوله
هو ينسب نشأة النحو لعبـد  ، وقال أبو النضر و13اإلعراب هو الفارق بين المعاني"

الرحمن بن هرمز: "كان عبد الرحمن بن هرمز أول من وضع العربية، وكان مـن  
  ،  14أعلم الناس بالنحو، وأنساب قريش

  باإلضافة إلى عديد من المؤلفات التي حملت هذا المصطلح نذكر منها:       
  ؛ه)379الواضح في علم العربية للزبيدي(ت ✔✔✔✔
  ؛ه)392البن جني(ت اللمع في علم العربية ✔✔✔✔
  ؛ه)538المفصل في علم العربية للزمخشري(ت ✔✔✔✔
  ؛ه)577أسرار العربية البن األنباري(ت ✔✔✔✔
  ه).745(ت اللمحة البدرية في علم العربية ألبي حيان ✔✔✔✔

وختاما يمكن القول إن تسمية النحو بعلم العربية قد يوحي بمكانة هذا العلم بـين  
ق بها، فهو تلك القوانين والقواعد المستنبطة من علوم اللسان العربي وارتباطه الوثي

استقراء كالم العرب، وتمكن متعلمها من تأليف الكالم العربي الصحيح من جهـة  
النظر في العالقات التركيبية التي تربط كل مفردات الجملة بعضها ببعض لتـؤدي  

النحـو   بعض، وبهذا المفهوم فإنالمن خاللها وظائفها من خالل التأثير في بعضها 
  ال يستغني عن األصوات والصرف والداللة والمعجم وغيرها من مستويات اللغة.

نشـأ النحـو   : المطلب الثاني: أثر القرآن الكريم في نشأة علم النحو العربـي 
العربي في البصرة في القرن الثاني الهجري، وتكاد تجمع الروايات أن واضعه هو 

، والمتتبـع  -رضي اهللا عنه-إلمام علي ) بإيعاز من اـه69أبو األسود الدؤلي(ت 
لروايات نشأته يجد روايات كثيرة وحوادث مختلفة أدت إلى نشأته، والحقيقة أنه ال 
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يمكن لعاقل أن يتصور أن هذا الصرح العلمي العظيم قد نشـأ اسـتجابة لحادثـة    
بسيطة، أو حوادث متفرقة، فمن غير المعقول "أن يـنهض العلمـاء ويسـتفرغوا    

ارا يؤرقون فيه عيونهم وال يطبقون جفونهم الليالي الطويلة لتأسيس فـن  مجهودا جب
خطير خالد األثر في اللغة العربية وأبناء العروبة من جراء حادثة فردية كان يكفي 

  .15في درئها إصالحها وكفى"
فاللحن هو العامل الرئيس في نشأته، قال سعيد األفغاني: "يعتبر اللحن الباعـث  

اللغة وجمعها وعلى استنباط قواعد النحو وتصنيفها؛ فقد كانـت   األول على تدوين
حوادثه المتتابعة نذير الخطر الذي هب على صوته أولو الغيـرة علـى العربيـة    

  .16واإلسالم"
وإذا أمعنا النظر في روايات نشأة النحو العربي نجد أن اللحن الذي كان عـامال  

ـ 351(ت بو الطيب اللغـوي رئيسا في نشأة النحو قد ارتبط باإلعراب، قال أ ): ـه
"واعلم أن أول ما اختل من كالم العرب وأحوج إلى التعلم: اإلعراب، ألن اللحـن  

، فقـد  -صلى اهللا عليـه وسـلم  -ظهر في كالم الموالي والمتعربين من عهد النبي 
"أرشدوا أخاكم فقد ضل"، وقال أبو بكـر: ألن   روي أن رجال لحن بحضرته فقال:

  17ي من أن أقرأ فألحن"أقرأ فأسقط أحب إل
ه) للنحو نستطيع أن نستنتج أن اللحن لم يقتصـر  392(ت ومن تعريف ابن جني

على األعاجم فقط بل امتد إلى العرب ممن يسكنون الحواضر كـذلك، وهـذا مـن    
خالل قوله: "ليلحق من ليس من أهل العربية بأهلها في الفصاحة، فينطق بهـا وإن  

، فالنحو علم موجه لغير العـرب  18ها رد به إليها"لم يكن منهم، وإن شذ بعضهم عن
كما أنه موجه للعرب الذين شذوا عن العربية باللحن نتيجة اخـتالطهم باألعـاجم   
فبغياب السليقة التي حكمت لسان العرب ردحا من الزمن يضطلع علم النحو بصون 

  لسان العرب، ولواله لما بقي ليوم الناس هذا.
غة العربية تسرب إليها اللحـن، ووهنـت المالحظـة    قال أحد الدارسين: "إن الل

الدقيقة التي تمتاز بها، وهي اختالف المعاني طوعا الختالف شكل آخر الكلمة، فإن 
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هذه الميزة كانت موفورة لديهم وهم بعيدون عن مخالطة سواهم من ذوي اللغـات  
العربيـة  األخرى التي خلت منها، ولقد كان هذا النوع أول اختالط طرأ على اللغة 

منذ كان اإلسالم وكان الموالي والمتعربين، وطفق يزداد رويدا رويـدا مـا طـال    
  19الزمن وتفسحت رقعة اإلسالم"

وال شك أن الدين اإلسالمي هو السبب الرئيس والعامل المهم في اختالط العرب 
بغيرهم من األمم المجاورة حيث "اختلط العرب بغيرهم اختالطا مستمرا في البيوت 

وتصاهروا واندمج بعضهم في بعض، حتى تكـون   سواق والمناسك والمساجد،واأل
منهم شعب واحد، اجتمع فيه الصريح والهجين والمقرف والعبد ...وبطـول هـذا   

  .20االمتزاج تسرب الضعف إلى نحيزة العربي وسليقته"
) إلى العالقة الوثيقة بين النحو واللحن في تالوة ـه189(ت وقد أشار الكسائي

  :21ن الكريم في عينيته الشهيرة التي قال فيهاالقرآ
ــى  ــو الفتَــ ــرِ النَّحــ ــم يبصــ   وإذاَ لــ

   
  هــــاب أن ينطــــق جبنــــاً فــــانقطَع

    
ــا    ــع ومــ ــب الرفــ ــراه ينْصــ   فتــ

   
ــع    ــضٍ رفَ ــن خف ــبٍ وم ــن نص م ــان   ك

    
ــا   ــرفُ مــ ــرآن ال يعــ ــرُأ القــ   يقــ

   
  صــــرفَ اإلعــــراب فيــــه وصــــنَع

    
ــرُؤه   ــه يقْــــ ــذِّي يعرفــــ   والــــ

   
ــع  ــرف رجـ ــي حـ ــك فـ ــا شـ   وإذاَ مـ
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ارتباط اللحـن بـاإلعراب    -ال سيما في بداياته-وتؤكد بعض تعريفات النحو 
ودوره في نشأة علم النحو؛ فهي ترى أنه "علم يعرف به أحوال أواخر الكلم إعرابا 

  .  22وبناء"
ولقد كان الرتباط اللحن باإلعراب تأثيرا مباشرا علـى أداء المعـاني بشـكل    
صحيح، ناهيك عن تفشيه وتسربه إلى قراءة القرآن وما ينجم عنه من نتائج وخيمة 
  في اإلخالل بالمعاني واألحكام الواردة فيه، وهذا تهديـد واضـح لكيـان األمـة    

): "تغيرت تلك ـه808وتقويض لدستورها ودعامتها الرئيسة، قال ابن خلدون (ت 
التي للمستعربين من العجم، والسمع أبـو  الملكة بما ألقى إليها السمع من المخالفات 

الملكات اللسانية، ففسدت بما ألقي إليها مما يغايرها، لجنوحها إليه باعتيـاد السـمع   
وخشي أهل الحلوم منهم أن تفسد تلك الملكة رأسا، ويطول العهد  فينغلـق القـرآن   
 والحديث عن الفهوم، فاستنبطوا من مجـاري كالمهـم قـوانين لتلـك الملكـة...     

  .  23واصطلحوا على تسميتها بعلم النحو"
ولعل هذا ما يعلل تدخل أعلى هيئة للدولة اإلسالمية آنذاك والمتمثلة في خليفـة  

، يقول مصـطفى  -رضي اهللا عنه–المسلمين والرجل األول فيها وهو اإلمام علي 
  إبراهيم: "فلما وقع اللحن في القرآن كان أثره عليهم أشـد، وكـان إلـيهم أبغـض    

روا إلى إعراب القرآن وضبط كلماته بنقط يكتبونها عند آخر الكلمات تدل على فباد
حركاتها، وكان ذلك عمل أبي األسود في النحو، وعمل طبقتين من النحـاة بعـده   
يعربون المصحف، أي يضبطون أواخر كلماته بالنقط، ويرسلون المصـاحف فـي   

  .  24الناس يهتدون في القراءة بها وتكون لهم إماما"
قد كان عمل أبي األسود الدؤلي في ضبط النص القرآني بالشـكل للمحافظـة   ول

على المعاني المنبجسة عن صور اإلعراب أول خطوة في مسيرة بناء علم النحـو  
العربي؛ إذ قال لكاتبه: "إذا رأيتني قد فتحت فمي بالحرف فانقط نقطة فوقـه علـى   

وإن كسرت فاجعل النقطـة  أعاله، فإن ضممت فمي فانقط نقطة بين يدي الحرف، 
  25تحت الحرف، فإن أتبعت شيئا من ذلك غنة فاجعل مكان النقطة نقطتين"
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وهو عمل يعكس حقيقتين ال مناص من إغفالهما؛ تتمثل األولـى فـي أن هـذا    
الصنيع يدخل في سياق العناية بالقرآن الكريم والحفاظ على معانيه، وأمـا الثانيـة   

ع من استشعار الخطر من تسرب اللحن إلى القـرآن  فتتجسد في أن هذا االهتمام ناب
الكريم، وهذا ما يوضح بجالء األثر البالغ للقرآن الكريم في نشأة هذا العلم، وهـو  

  أثر يمكن أن يجزأ في شقين:  
* أثر غير مباشر يتمثل في دور القرآن الكريم فـي تحقيـق تفاعـل العـرب     

ى إلى ضـمور السـليقة العربيـة    واحتكاكهم باألمم المجاورة من األعاجم، مما أد
  وظهور اللحن.

* أثر مباشر يتمثل في تسرب اللحن إلى قراءة القرآن الكـريم ممـا اسـتدعى    
  استشعار كبيرا بالخطر والحرص على صونه من هذا الخطر.

ما هو إال امتداد وتطور طبيعي لقرار كـان قـد    -رضي اهللا عنه-فقرار علي 
لما استشعر هذا الخطر، وهذا ما  -ي اهللا عنهرض- اتخذه الخليفة عمر بن الخطاب

نصت عليه إحدى الروايات والتي نراها عامال حاسما في نشأة النحو العربي، فقـد  
روي أنه قدم أعرابي في خالفة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضـي اهللا عنـه   

رأه فقال من يقرئني شيئا مما أنزل اهللا تعالى على محمد صلى اهللا عليه وسلم؟ فـأق 
رجل سورة براءة، فقال إن اهللا بريء مـن المشـركين ورسـوله بـالجر، فقـال      
األعرابي: أو قد برئ اهللا من رسوله؟ إن يكن اهللا تعالى بريء من رسوله فأنا أبرأ 
منه، فبلغ عمر رضي اهللا عنه مقولة األعرابي فدعاه، فقال يا أعرابي: أتبـرأ مـن   

: -رضي اهللا عنه-ه الحادثة، فقال عمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم؟ فقص عي
فقال: كيف هي يا أمير المؤمنين؟ فقال: إن اهللا بـريء مـن    ،ليس هكذا يا أعرابي

المشركين ورسوله، فقال األعرابي: وأنا واهللا أبرأ ممن بريء اهللا ورسـوله مـنهم   
  .26فأمر عمر رضي اهللا عنه أال يقرأ القرآن إال عالم باللغة
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هو الخطوة األولى في اتجـاه بنـاء    -رضي اهللا عنه-ب فأمر عمر بن الخطا
صرح النحو العربي، فتسرب اللحن إلى القرآن الكريم قد يؤدي إلى انغالق الفهـم  

  والكفر.
وتتمشى مع رواية عمر بن الخطاب رضي اهللا عنه إحدى الروايات فـي هـذا   

التفكيـر فـي    السياق إلى أن اللحن في قراءة القرآن الكريم هو الذي أدى بعلي إلى
يأكلـه إال   أعرابيا يقرأ (ال -رضي اهللا عنه-إنشاء علم النحو، فقد روي أنه سمع 

  .27الخاطئين) فوضع النحو
وقد امتد هذا الموقف من اللحن إلى الخلفاء وأصحاب الرأي في عهـد الدولـة   

) أنه قال وقد قيل له ـه86األموية؛ ومنها ما روي عن عبد الملك ابن مروان (ت 
، وقال عمر بـن عبـد   28إليك الشيب): "شيبني ارتقاء المنابر مخافة اللحن" (أسرع

): "إن الرجل ليكلمني في الحاجة يستوجبها فيلحن فأرده عنهـا  ـه101العزيز (ت
وكأني أقضم حب الرمان الحامض لبغضي استماع اللحن، ويكلمني آخر في الحاجة 

  .29من كالمه"ال يستوجبها فيعرب فأجيبه إليها التذاذا لما أسمع 
إن اهتمام أهل السلطان والرأي بظاهرة اللحن يعكس خطرها الشديد ويتجلى في 
تسربه إلى كتاب اهللا تعالى الذي فرض على الحكام أن يشقوا طريقهم نحـو هـذا   

هو الذي دعا  –إعرابا–العلم، قال أحمد سليمان ياقوت: "إن اللحن في قراءة القرآن 
  .30إلى نشأة النحو"
- و في هذا المطلب هو األثر البالغ للقرآن الكريم في اللغة العربيـة والذي يجل

، فلـواله النـدثرت   -بخاصة–، وفي نشأة علومها وعلى رأسها علم النحو -بعامة
العربية وزالت قبل أن تنشأ هذه العلوم، وهذا ما يؤكده الواقع السائد للعربيـة قبـل   

الجزيرة العربيـة "محـاطين   نزوله، فلقد كان العرب قبائل متشرذمة في صحراء 
بوجود لغوي هائل من الفرس في فارس والعراق، ومن الروم في الشـام، ومـن   
األنباط العرب في مصر، وهذه الشعوب حتى ذلك الحين كانت مساوقة للحضـارة  
اإلنسانية على قدر ما بلغت من مستوى ... وو ضع كهذا ال يتصور أن يـؤول إال  
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غوي، وهو في أفضل توقعاته قد ينتهي إلـى حركـة   إلى االنقراض االجتماعي والل
هجرة من نوع الهجرات التي سبقت في تاريخ الجزيـرة العربيـة علـى طـول     

    .31التاريخ"
المطلب الثالث: أهمية االحتجاج بالقرآن الكريم وقراءاته في بناء قواعد النحو 

علمي يقـوم   من المعلوم أن النحاة قد بنوا قواعد النحو العربي على منهج :العربي
، والقياس، واإلجماع، واستصحاب حـال  32على أصول تتمثل في السماع أو النقل

  األصل، وغيرها.
والسماع هو أول هذه األصول وأهمها فقد شُيدت على أساسـه قواعـد النحـو    
العربي، ألن العمل الرئيس للنحاة يكمن في استقراء كالم العرب الفصحاء، وفـي  

يثي: "السماع هو الذي دونـت بموجبـه اللغـة ألنـه     هذا الصدد تقول خديجة الحد
الطريق الطبيعي إلى تعرف كنه اللغة وتبين خصائصها، وهو أقرب سـبيل إلـى   
ضبط العربية ومعرفة المستعمل منها، ألن اللغات في أصلها نقلية وأساس معرفتها 

 ويقصد به: "الكالم العربي الفصيح (المنقول بالنقـل  33ومعرفة خصائصها السماع"
، والمقصود بـأن يكـون الكـالم    34الصحيح) الخارج عن حد القلة إلى حد الكثرة"

خارجا من حد القلة إلى حد الكثرة "ما جاء في كالم غير العرب من المولدين، وما 
  .35شذ من كالمهم"

) في قوله: "ما ثبت في كالم من يوثق بفصـاحته  ـه911(ت يوعرفه السيوط
، وكالم نبيه صلى اهللا عليه وسلم، وكالم العـرب  فشمل كالم اهللا تعالى وهو القرآن

قبل بعثته وفي زمنه وبعده إلى أن فسدت األلسنة بكثرة المولدين نظما ونثرا، عـن  
  .36مسلم أو كافر"

وقد قسم المسموع "إلى تواتر وآحاد، فأما التواتر: فلغة القرآن وما تـواتر مـن   
  .37النحو يفيد العلم" السنة وكالم العرب، وهذا القسم دليل قطعي من أدلة

فالسماع هو المصدر األول في بناء النحو العربي، والقرآن الكريم هو المصدر 
األول الذي يقوم عليه السماع، وذكر سعيد األفغاني أنه "لم يتوفر لنص مـا تـوفر   
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للقرآن الكريم من تواتر رواياته، وعناية العلماء بضبطها وتحريرها متنـا وسـندا   
بالمشاهدة عن أفواه العلماء األثبات الفصحاء األبيناء من التابعين وتدوينها وضبطها 

فهو النص العربي الصحيح المتواتر المجمع على  -�-عن الصحابة عن الرسول 
تالوته بالطرق التي وصل إلينا بها في اآلداء والحركات والسكنات، ولم تُعن أمـة  

  بنص ما اعتنى المسلمون بنص قرآنهم.
هو النص الصحيح المجمع على االحتجاج به في اللغة والنحو وعلى هذا يكون 

والصرف وعلوم البالغة، وقراءاته جميعا الواصلة إلينا بالسند الصـحيح حجـة ال   
  .38تضاهيها حجة"

تقول خديجة الحديثي: "أما القرآن الكريم فليس هناك من مخالف في االحتجـاج  
  ب النحو منذ بداياته األولى.، ولقد ظهر االستشهاد به في كت39بألفاظه جميعها"

ولم يكتف النحاة باالستشهاد بالنص القرآني بل استشهدوا بـالقراءات القرآنيـة   
"وفي جواز االحتجاج بقراءاته المتواترة جميعها، حتى أن بعض متـأخري النحـاة   
أجازوا االحتجاج بالقراءات الشاذة منه على الرغم من أن بعض المتقدمين منعـوا  

، يقول محمود أحمد نحلة: "وقد أحصيت شواهد القرآن الكريم فـي  40"االحتجاج بها
كتاب سيبويه من خالل فهرس كتاب سيبويه الذي وضعه األسـتاذ أحمـد راتـب    
النفاخ، فوجدت عدتها ستة وتسعين وثالثمائة شاهد، وشواهد القراءات منهـا نحـو   

من مجمـوع  %) 40سبعة وخمسين ومائة شاهد، أي أن نسبتها تصل تقريبا إلى (
  .41الشواهد القرآنية، وهي نسبة عالية تبرز اهتمامه بالقراءات واعتماده عليها"

وال يمكن ألي دارس إغفال إسهام القراء البالغ في بناء النحو العربي منذ بداياته 
، ومـنهم  42األولى، "فلقد كان معظم النحاة من القراء، وكان كل منهم يقعد لقراءته"

) وهو كان أول من بعج (فتق) النحو ومد ـه118حضرم (تعبد اهللا بن إسحاق ال
 ، باإلضافة إلى تالميذه البصريين؛ عيسى بن عمـر الثقفـي  43القياس وشرح العلل"

)، وتلميذا عيسى بن عمر، وهمـا  ـه154(ت )، وأبو عمرو بن العالءـه149(ت
  ) وكلهم من القراء.ـه182)، ويونس بن حبيب (تـه173الخليل بن أحمد (ت
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شوقي ضيف على دور القراءات القرآنية واالختالفات اإلعرابية بينهـا  وينص 
في بناء هذا الصرح في قوله: "ويكثر سيبويه في كتابه من التعرض للقراءات وكأن 
ما كان بينها من خالفات في اإلعراب هو الذي أضرم الرغبة فـي نفـوس قـراء    

رئ مواقع الكلم في آي البصرة كي يضعوا النحو وقواعده وأصوله، حتى يتبين القا
  .44الذكر الحكيم من اإلعراب المضبوط الدقيق"

وبينت خديجة الحديثي أنه "لم يكن في النص القرآني اختالف ألنـه مـن لـدن    
، ومن هنا وقـف النحـاة مواقـف    45عزيز حكيم، وإنما كان االختالف في قراءاته

القراءات المتواترة غير مختلفة منها، ألن حقيقتها تغاير حقيقة القرآن،" فاالستشهاد ب
المخالفة للقياس سار عليه البصريون كما سار عليـه الكوفيـون، أمـا االحتجـاج     
بالقراءات الشاذة والقياس عليها، واعتبارها أصال من أصول االستشهاد، فهو لـيس  
من منهج البصريين، ألنهم لم يكونوا يعتبرون من القراءات حجة إال ما كان موافقا 

  .46ستهم وأصولهم المقررة فإن خالفتها ردوها"لقواعدهم وأقي
والحقيقة أن رفض االستشهاد بالقراءات القرآنية لم يكن منهج البصريين كلهـم فلـم   
تصلنا منه إال شواهد قليلة تنحصر في القرن الثالث الهجري ال غير، ومن هذه الشواهد  

�¢�m ه)  قوله تعـالى: 245رفض االحتجاج بقراءة ابن عامر الدمشقي(ت

£���¤�¥�¦�§�̈����©�l /ــام ] 137[األنع
وخطئوها، لعدم جواز الفصل بـين المضـاف    ﴾شُركَاُؤهم﴿وجر  ﴾َأولَادهم﴿بنصب 

وقاسـوا   والمضاف إليه بالمفعول في غير ضرورة الشعر، أما الكوفيون فقد أخذوا بها
عليها جواز الفصل بـين المضـاف والمضـاف إليـه بغيـر الظـرف والجـار        

  .47والمجرور

�¤�£�¢��¡���m ومن ذلك أيضا ردهم لقراءة نافع قوله تعـالى: 

¥�¦�¨§�©��ª�«��l /هذه القراءة تواترت عن نـافع بـن   10[األعراف ،[
أصـلية   ﴾معايشَ﴿ ، ألن الياء فيةنعيم وابن عامر الدمشقي، وهما من القراء الثقا
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وال يجوز قلبها في الجمع، فالقلب في الحرف الثالث يكون في الزائد ولـيس فـي   
  .48األصلي، ووصف المازني نافعا بأنه لم يكن يدري ما العربية

والنحاة الذين أنكروا بعض القراءات وعدوا لغتها لحنا أو شذوذا هم أبو عثمـان  
ــازني(ت ــاس 249الم ــو العب ــرد(ته)، وأب ــ286المب ــحاق ـه ــو إس )، وأب
  .  49ه)311الزجاج(ت

ولعل هذه المالحظات هي التي بنى عليها بعض الدارسين انتقادا الذعـا لنحـاة   
البصرة واتهاما خطيرا باهتمامهم بالشعر أكثر مـن اهتمـامهم بـالقرآن الكـريم     
وقراءاته، غير أن الحقيقة عكس ذلك تماما، يقول شوقي ضيف: "فقد كان القـرآن  

لكريم وقراءاته مددا ال ينضب لقواعدهم، وتوقف نفر منهم إزاء أحرف قليلة فـي  ا
القراءات ال تكاد تتجاوز أصابع اليد الواحدة، وجدوها ال تطرد مع قواعدهم بينمـا  
  تطرد معها قراءات أخرى آثروها، وتوسع في وصف ذلـك بعـض المعاصـرين   

، كأن ذلك كان ظاهرة عامـة  فقالوا إنهم كانوا يردون بعض القراءات ويضعفونها
عند نحاة البصرة مع أنه ال يوجد في كتاب سيبويه نصوص صريحة مختلفة تشهد 

  .50لهذه التهمة الكبيرة"
وأما النحاة المتأخرون فقد آثروا االحتجاج بالقراءات ودافعوا عنها حتـى ولـو   

 ه) الذي أبدى حماسة واضحة فـي 414خالفت مجاري العربية، ومنهم أبو حيان(ت
الدفاع عن االحتجاج بالقراءات في قوله: "وكثير من هؤالء النحاة يسـيئون الظـن   

، وقد أجاز كل القراءات التي ردها المازني والزجاج 51بالقرأة، وال يجوز لهم ذلك"
ه) من رد قراءة ابن عامر مقرئ أهـل  538، وقد هاجم الزمخشري (ت 52والمبرد

يرد على عربي صـريح محـض    الشام فقال: "وأعجب ألعجمي ضعيف في النحو
ـ 672( ، واحتج ابن مالك53قراءة متواترة موجودا نظيرها في لسان العرب" )" ـه

على جواز العطف على الضـمير المجـرور مـن غيـر إرادة الجـار بقـراءة       

]، وعلى جـواز الفصـل بـين    01[النساء/  �m�V��W���YX�lه):156حمزة(ت
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����̈�§�mه): 245المضاف والمضاف إليه بمفعول بقراءة ابـن عـامر(ت  

©�l /وعلى جواز سكون الم األمـر بعـد ثـم بقـراءة     137[األنعام ،[

  54]15[الحج/ m�ã�ä�l): ـه156حمزة(ت
) باعتباره ـه180فلو قمنا بإحصاء علمي للشواهد النحوية في كتاب سيبوية (ت

أسست للمعرفة النحوية، لوجـدنا أن عـدد    النموذج األرقى للمصنفات األولى التي
قد بلغ ألفا وستة وخمسين شاهدا شـعريا   -اعتمادا على طبعة بوالق–الشواهد فيه 

، حيث يبدو من 56)396( ، في مقابل ستة وتسعين وثالثمائة آية قرآنية55)1056(
 أكثر بكثير%) 62.5(الوهلة األولى أن نسبة االستشهاد بالشعر العربي التي تمثل 

)، والجدول التالي يوضـح  %37.5من نسبة االستشهاد بالقرآن الكريم التي تمثل (
 هذه النسب:  

  النسبة المئوية  العدد  مصادر االحتجاج
  %37.5  396  القرآن الكريم
  %62.5  1056  الشعر العربي

لكن لو أنعمنا النظر في هذه الشواهد مع شيء من التأمل لمـنهج سـيبويه (ت   
الذي يقوم على التفريق "بين اللغة العربية واللهجات، وأورد في هـ) في كتابه 180

، لوجـدنا أن هـذا   57كتابه عدة ظواهر من اللهجات استشهد لها بشواهد من الشعر"
العدد من األبيات الشعرية موزع على "مائتي وواحد وثالثين شاعرا، يرجعون إلى 

ـ     ة أو صـدر  ست وعشرين قبيلة، ويرجع أولئك الشـعراء إلـى عصـر الجاهلي
، وعليه فإن عدد األبيات الشعرية المستشهد بها لكل شاعر ال تكاد تبلـغ  58اإلسالم"

الخمسة أبيات، وال تفوق األربعين بيتا شعريا بالنسبة لكل قبيلة، بنسبة ال تتجـاوز  
لكل قبيلة، وهي نسبة ضئيلة جدا إذا قورنت بامتداد البيئـة الجغرافيـة   %) 3.78(

بكالمها، باإلضافة إلى االمتداد الزمني لعصـور االحتجـاج   وعدد القبائل المحتج 
  ويمكن ترجمة هذه النسب في الجدول التالي:  
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  عدد الشعراء  عدد القبائل  العدد االجمالي لالبيات الشعرية
1056  26  231  

  %2.17  %3.78  النسب المئوية
بـالقراءات  ويضاف إلى النسبة المعتبرة الستشهاده بالقرآن الكـريم استشـهاده   

أي أن نسبتها تصل )، 157( القرآنية المتواترة، فقد بلغ سبعة وخمسين ومائة شاهد
من مجموع الشواهد القرآنية، وهي نسبة عالية تبرز اهتمامـه   %)40( تقريبا إلى

  .59بالقراءات واعتماده عليها"
والذي يجلو من كل هذا أن القرآن الكريم وقراءاته قد كانا المصـدر الـرئيس   

ألهم في بناء قواعد النحو العربي، وأن منهج النحاة في اعتمادهم عليه كان سليما وا
وعلميا إلى حد بعيد، واالنتقادات الموجهة إليهم في عدم اهتمامهم بالقرآن الكـريم  
والقراءات القرآنية ال تستند إلى التحليل العلمي المعمق، فمـن غيـر المنطقـي أن    

رحى في نشأة هذا العلم ثم ال يعتمد عليـه فيمـا   يكون هو العامل الرئيس وقطب ال
  بعد.
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حاولت الدراسة أن تميط اللثام عن أثر القرآن الكريم في نشأة علم  الخاتمــة:
، وإسهامه البالغ في نموه وتطوره، من خـالل تمحـيص   -من جهة–النحو العربي 

لدارسـين  الروايات التي تنص على أسباب نشأة النحو العربي، وتحليل آراء بعض ا
التي فحواها أن النحاة قد قدموا كالم العرب وعلى رأسه الشعر على القرآن الكريم 

، واتكأت على اإلحصـاء العلمـي للشـواهد الشـعرية     -من جهة ثانية–وقراءاته 
والقرآنية في كتاب سيبويه كونه أهم المصنفات المؤسسة لهذا العلم، وقد توصـلت  

  إلى النتائج التالية:
منطق أن يكون النحو العربي بهذا النضج وهذا الحجـم قـد نشـأ    * ليس من ال

نتيجة حوادث متفرقة وبسيطة كتلك التي بين أبي األسود وابنتـه، حيـث عـن أن    
اللحن في تالوة القرآن الكريم هو العامل الرئيس في نشأة النحو العربي؛ فظـاهرة  

ذا االختالط دينـي  اللحن قد نشأت جراء اختالط العرب بغيرهم من األمم، وسبب ه
ومن جهة أخرى فقد ارتبط  –هذا من جهة-محض لعب القرآن فيه العامل الرئيس 

اللحن بخاصية من أهم خصائص العربية وهي اإلعراب الذي يلعب دورا هاما في 
اإلبانة عن المعاني،  وتبين أن هذا اللحن من شأنه أن يؤدي إلى تحريف في كـالم  

ما يفسر الخطوة األولى في بنائه التـي كانـت فـي    اهللا تعالى عن مواضعه، وهذا 
هـ)، كما يعلـل  69محاولة نقط القرآن الكريم التي قام بها أبو األسود الدؤلي (ت 

تدخل أصحاب الشأن والرأي في أعلى هرم السلطة آنذاك، فقد نشأ النحو بأمر مـن  
الخطـاب  خليفة المسلمين علي رضي اهللا عنه، وقد سبقه في هذا االهتمام عمر بن 

رضي اهللا عنه الذي أمر أن ال يقرأ القرآن إال عالم باللغة، وهـذان األمـران قـد    
يعودان إلى موقف الرسول صلى اهللا عليه وسلم من اللحن إذ قال لما سـمعه مـن   

  ؛فاللحن في نظر الدين هو الضالل والتحريف أحدهم: "أرشدوا أخاكم فقد ضل"
اعتمده النحاة في بناء قواعـد النحـو    * القرآن الكريم هو المصدر األول الذي

العربي، وهذا عكس ما تصوره بعض الدارسين الذين عابوا على النحـاة تقـديمهم   
كالم العرب على القرآن وقراءاته، فقد كانت نظرتهم غير فاحصة، وبنوا انتقـادهم  
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على قراءات سطحية، فبعد تفحص الشواهد في كتاب سيبويه تبـين أنـه استشـهد    
من مجموع النصوص المحتج بها، وبالقراءات القرآنية %)  37.5(كريم بالقرآن ال
من مجموع الشواهد القرآنية، هذا في مقابل نسـب ضـئيلة جـدا     %) 40بنسبة (

للشعر العربي خاصة إذا راعينا اضطرار النحاة لالستشهاد به  لظواهر لهجية فـي  
افي الواسع، فقد بـين  مواضع كثيرة، باإلضافة إلى مراعاة امتداده الزمني والجغر

مـن   %) 3.78(اإلحصاء أن نسبة االستشهاد بكالم العرب لكل قبيلة ال تتجـاوز  
مجموع المستشهد به في كتاب سيبويه، أما نسبة االستشهاد لكل شاعر فقـد بلغـت   

هي نسب ضئيلة إذا قورنت بنسبة ، ومن مجموع األبيات المستشهد بها%)  2.17(
  ة والقرءات في الكتاب.االحتجاج بالشواهد القرآني

والذي نخلص إليه في نهاية المطاف أن النحو العربي مظهر من مظاهر النصر 
التي حققها القرآن للعربية الخالدة بخلوده، ولواله لما ظل كتاب اهللا مفهومـا ليـوم   
الناس هذا، وقد تعدى هدفه الحفاظ على هذا اللسان إلى العمل على خروجـه مـن   

ه) مـن  392ا ما عناه ابن جني (تجزيرة العرب إلى شتى بقاع األرض، ولعل هذ
قوله: "ليلحق من ليس من أهل العربية بأهلها وإن لم يكـن مـنهم"، واهللا الموفـق    

  للصواب والمعين عليه.  
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معجزة من نوع خاص: معجزة لغوية، وكونها كـذلك   �كانت معجزة الرسول 
ال يعني أنّها مقصورة على جانب الشكل الخارجي، أو الظاهري. فاللغة تجمع بين 

، فمستقبل العالقـة  )1(الشكل والمضمون، بين اللفظ والفكرة، بين األداء والمحتوى.
م ولغته الحيـة  بين القرآن الكريم واللغة العربية ال يختلف كثيرا عن مستقبل اإلسال

  )2(بل هو داخل فيها مشتبك بها اشتباك الماء بالعود الرطب.
وعليه فاالهتمام باللغة من بين انشغاالت األمم، شعوبا وأفرادا، فأي لغة تشـكل  
مدخال رئيسا للتطور واإلنتاج االقتصادي فوجود لغة مشتركة أهم من وجود عملـة  

إلى ضرورة اإلسهام فـي تطـوير اللغـة    ولذلك يسعى العالم العربي  )3(مشتركة.
أهمية اللغة العربية ال تكمن فـي كونهـا لغـة تراثنـا وديننـا      «ذلك أن  العربية،

وحضارتنا فقط، بل في كونها اللغة التي يفترض أنّنا بها نتعلم ونتثقف ونقرأ ونفكر 
ونحب ونناقش، وعليه فإن أي قصور في اللغة سيؤدي إلى تعطيل تلك الوظـائف  

لى إسقاط الفكر العربي والموقف العربي من مفكرة المحافل الدوليـة السياسـية   وإ
  .  )4(»واالقتصادية والثقافية ذات الشأن

 عالقة اللغة العربية بالقرآن الكريم هي عالقة الماء بمنبعه، وال ريب في أن إن
وضـوح  ، فبقدر تهذيبه كانت، وبقـدر  )5(القرآن هو النبع الّذي تدفّقت منه العربية

قصده بلغت، وبقدر أجود أساليبه اتّصفت، لقد أضاف القرآن الكريم معاني جديـدة  
وأساليب بالغية لم يعهدها أصحابها، وتراكيب غير مألوفة على سمعهم إلى غيـر  

  )6(ذلك مما أكسب اللغة العربية ثراء ودقّة وجماال.
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همـا وسـيلتين   وانطالقا من حرص القرآن الكريم على التعليم والـتعلم باعتبار 
مهمتين في نماء الذّهن وتوسيع الفكر، وترسيخ العقيدة، واكتساب الملكـة اللسـانية   
والكفاءة اللغوية، عزمنا العقد على بحث في المنهج المالئم لتعزيز التفاعـل بـين   

فهذا بحث في المنهج، وأيضا بحـث عـن   «القرآن الكريم واللغة العربية للمتعلم، 
ما نكون إلى البحث في المنهج، وبخاصة عند الحديث عـن  ، فنحن أحوج )7(»منهج

العالقة بين القرآن الكريم واللغة العربية. ومحاولـة منّـا لإلجابـة علـى عديـد      
كيف نتحـدث   )8(التساؤالت والّتي يخص منها عبد السالم المسدي بالذكر ما يأتي:

ظومة التربوية عن التخطيط المستقبلي الشامل ونحن نعيش انفصاما بين أدوات المن
وشروط النهضة الحضارية؟ كيف نرقى إلى آليات االستثمار في حقل التواصـل؟  
وكيف نمسك بأساسيات اقتصاد المعرفة ومجتمعنا العربي هو المجتمع الوحيد الّذي 

  يفتقر لمشروع لغوي واضح السمات متناسق الغايات ومنسجم الرؤى؟.
التفاعل والتواصل بين القرآن الكـريم  وسعيا وراء تأسيس هذا المشروع وتعزيز 

واللغة العربية، سنخطو خطوات حذرة نحو ذلك، باالعتماد على األبحـاث العلميـة   
وانطالقا من هذا التصور سنعمل على دراسة اللغة العربية في ضوء القرآن الكـريم  

  وفق ما يناسب ذلك من مجانسة لمنهج يحقق وظيفتي التواصل والتفاعل معا.

ال مراء في أن المعرفة في تجدد مسـتمر  تعليمية: الة وأبعادها في التداولي - 1
وهــو مـذهب   «فقد أفرزت معارف ومفاهيم متباينة، من بينها التيار التـداولي،  

ق وكيفيات استخدام العالمات ائلساني يدرس عالقة النشاط اللغوي بمستعمليه، وطر
ة التي ينجز ضمنها الخطـاب  اللغوية بنجاح، والسياقات والطبقات المقامية المختلف

والبحث عن العوامل التي تجعل من الخطاب رسالة تواصـلية واضـحة وناجحـة    
  )9(».والبحث في أسباب الفشل في التواصل باللغات الطبيعية

يدرس المنجز اللغوي في إطار التواصـل  «، فإن الدرس اللغوي التداولي وعليه
وليس بمعزل عنه، ألن اللغة ال تؤدي وظائفها إالّ فيه، فليست وظـائف مجـردة.   
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وبما أن الكالم يحدث في سياقات اجتماعية، فمن المهم معرفة تأثير هذه السـياقات  
    )10(».على نظام الخطاب المنجز

منهج التداولي بدراسة مقاصد المرسل، وكيف يستطيع أن يبلغهـا  ولذلك يعنى ال
في مستوى يتجاوز مستوى داللة المقـول الحرفيـة، وكيفيـة توظيـف المرسـل      

فمن الصـعب االكتفـاء بمسـتوى     )11(للمستويات اللغوية المختلفة في سياق معين.
إال أنّه يتعذر  واحد، والقول باالستقالل، فبالرغم من إمكان دراستها مستقلة إجرائيا،

مثل هذا عند إرادة إجرائها على الخطاب؛ وإال أمكن إنتاج ما ال معنى له مع توفر 
صحته النحوية، أو إنتاج خطابات ذات صحة داللية تكتفي بصدق أو كذب، وعليـه  

    )12(فإن التكامل بين هذه المستويات الثالثة بات ضروريا.
من وجهة نظر المرسل ببحثه عـن  فالمنهج التداولي هو حل لبعض المشكالت، 

أفضل طريقة لينتج خطابا يؤثّر به في المرسل إليه، والمرسل إليه يبحث عن أفضل 
    )13(طريق للوصول إلى مقاصد المرسل.

فالمعنى كقيمة للملفوظ ال تتحكم فيه اللغة بقدر ما يتحكم فيه مستعملها، ووفقـا  
فة السياق، الـذي يـوفر للمرسـل    لهذا المنهج تتكئ عملية الفهم واإلفهام على معر

 .)14(توظيف كل هذه المستويات

انطالقا من أن التفكير اللساني جزء مـن  عالقة التداولية باللسانيات التعليمية:  .1-1
اإلستراتيجية الديداكتيكية ألنّه يمدها بحقل من المفاهيم وبمنهج التحليل ومنظور التفكيـر  

غاله، كما أن أسـئلة المهـتم بديـداكتيك    ويستمد منها بعضا من فرضياته ومواضيع اشت
  )15( اللغات هي أسئلة في عمقها تستند إلى األسس اإلبستمولوجية للسانيات:

  ككيفية اكتساب التعلم للنسق اللغوي. -
  عالقة النسق اللغوي بالمحيط االجتماعي. -
  كيفية تعلم اللغة: الجملة، النص، الكلمة... -
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التعليم من خالل تركيزها على فكرة مفادها أن التعليم أثّرت التداولية في ميدان 
ال ينحصر على تعليم التركيب كبنية لغوية دون الممارسة الميدانية التي تعمل على 
معرفة مضمون األقوال وأقدار الكالم، ومعانيها، وأغراض المعلم التي يعتني فيهـا  

يـة التعليميـة، لتحقيـق    بالمتعلم، والمنجز اللغوي، والسياق الذي تحدث فيه العمل
    )16(التواصل والتفاعل، وعدت البعد التداولي للغة من بين أهداف العملية التعليمية.

ال يقوم الناس بالحديث لمجرد تحريك .  العناصر التداولية في العملية التعليمية: 2222- 1111
فالوظيفـة  أعضاء النطق، ولكن ليؤدوا وظيفتين اثنتين: وظيفة تواصلية ووظيفة تفاعلية، 

التواصلية هي ما تقوم به اللغة من نقل ناجح للمعلومات، أما الوظيفة التفاعلية فهي التـي  
يقيم الناس بها غايات ألنفسهم، تحقق اللغة فيها وظيفة تداولية تتفاوت بحسـب القصـد أو   
الهدف للمتكلم، حيث تنبني هاتان الوظيفتان من وجهة نظـر تداوليـة، علـى كـون أي     

ولعّل الخطاب التعليمي هو مجال من مجـاالت   )17(ئم على جملة من العناصر.خطاب، قا
  تعدد الخطاب، يعنى فيه أطراف عدة، وعناصره كاآلتي:

_ المرسل (المعلم)، فبدونه ال يكون خطاب؛ فهو الطرف األول الذي يتجه بـه  
فيه، فهو  إلى الطرف الثاني ليكمل العملية التعليمية، بقصد إفهامه مقاصده أو التأثير

  يختار ما يناسبه ويناسب المرسل (المتعلم)، ويناسب المقام التخاطبي.
المرسل إليه (المتعلم)، وهو طرف الخطاب الثاني، يمارس دورا في توجيـه   -

المرسل عند اختيار أدواته وصياغة خطابه، يعمل على تفكيك الخطـاب وتأويلـه   
  لمعرفة أهداف المرسل والخطاب.

لمجال العام الذي يتضمن األدوات واآلليات المناسـبة لعمليـة   السياق، وهو ا -
  الفهم واإلفهام، عناصره تسهم في عملية التعبير عن المقاصد.

الخطاب، (المنجز اللغوي) وهو خالصة العناصر السابقة، تتجلى فيه اآلليات  -
(المعلم) واألدوات اللغوية المناسبة، تبرز فيه العناية بأطراف عديدة، يعمل المرسل 

  على العناية بها، من بينها:
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العناية بالمتعلم، كيف عامل المعلم المتعلم، هل حاول إقناعه، أم فرض سـلطته  
عليه بما يريده من خطاب؟، هل حاول أن يقربه من خطابه التعليمي؟ هل نزل إلى 
 مستوى المتعلم وحاول معرفة قدراته، أم بقي متعاليا عليه يحشو رأسه بمادة علمية
كثيفة؟ هل اعتنى بالسياق الذي يلقي فيه خطابه، أم أنّه أهمله ولم يكترث به؟ هـل  
اهتم بالمنجز اللغوي محور الخطاب التعليمي، أم أن كل منجز صالح ألي مـتعلم؟  

  كل هذه االعتبارات يكتنزها الخطاب، ويحاول المعلم بوصفه مرسال العناية بها.

اعل بين القـرآن الكـريم واللغـة العربيـة:     أبعاد التداولية في تعزيز التف -2222

سنحاول في هذه المساحة أن نستفيد، من المنهج التداولي في تعزيز التفاعـل بـين   
القرآن الكريم واللغة العربية، من خالل مبادئ تداولية، نعمل فيه على التركيز على 

ناهج القديمة رؤيةً يقظةً وثاقبةً للتراث ووعي موضوعي بالم«األعمال التي اكْتَستْ 
، ومـن  )18(»والحديثة يجمع بين إعمال النظر في التراث قصد تجديده واستنهاضـه 

في المجال التداولي، حيـث  طه عبد الرحمن بين هذه األعمال المشروع الفكري لـ
ينقسم هذا األخير إلى ثالثة أصول: عقدية، لغوية، معرفية، انطالقا مـن تعريفـه   

وإن أمكـن  -لدراسات التـي تخـتص بوصـف    وهي ا«بصيغة الجمع  للتداوليات
 )19(»العالقات التي تجمع بين الدوال الطبيعية ومدلوالتها وبين الدالين بهـا  –بتفسير

كما يميز بين أنواع من التداوليات، كالتداوليات الصـورية، والتـداوليات الدالليـة    
    )20(والتداوليات الحوارية.

في أبوابه الثالثة: باب "أغـراض   حيث كانت أكثر استفادته من قسم التداوليات
بانفتاحه علـى   طهفإن  )21(الكالم "وباب "مقاصد المتكلمين" وباب "قواعد التخاطب".

التيار التداولي يعطي األولوية للجانب التفاعلي في اللغة، وخصوصية ذلك تكمـن  
ل في كونه يؤمن بأن اللغة مؤسسة اجتماعية، تشحن داخلها خزانا ثقافيا وقيميا يشك

إذ إنّـه رام إلـى    )22(مجالها التداولي الذي تتفاعل بواسطته مع العالم الخـارجي. 
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مشروع علمي تلفُّه نظرية تكاملية بين ركنين أساسـيين همـا: المجـال التـداولي     
  والتقريب التداولي.

الـذي   "المجال التـداولي"  مصطلحطه عبد الرحمن يطرح . المجال التداولي: 1111- 2222
يتردد كثيرا في مؤلفاته، فوضع له تعريفات مخصوصة وقواعد محـددة. فالفيلسـوف   

كغيره ممن يجعلون للتداول مكانا في إنتاجهم قصدوا إلى ذلك أم لم يقصـدوا   طهبنظر 
يعول على ما سبقت معرفته من لدن خصوص أو عموم، فتجده ال يفتأ يسند مفاهيمـه  

    )23(لي، جاعال فيها أسبابا قوية للترسيخ.إلى ما استقر في مجاله التداو
إلى إبداع المجال التداولي من خالل ممارسته لدراسـة  طه عبد الرحمن توصل 

التراث وهو مشروع يستقرئ في إثره قواعد الممارسة اإلسالمية العربية، ليصـبح  
المجال التداولي الحجر األساس في المشروع العلمي للمفكر من خـالل اسـتثمار   

لغوية، تجمع بين االشتغال التداولي والتقريبي، بالتركيز على المـنهج الـذي    آليات
  أنتج التراث.

أشد االقتناع بوصل المفاهيم بمعناها اللغوي، لما يضفيه هذا الوصـل   طهيقتنع 
، ليكون القول التواصل والتفاعلمن إضافة للفهم والتطبيق، وألن التداول يجمع بين 

متى تعلق بالممارسة التراثية، هو  -عندنا–فالتداول «فعل، موصوال بال طه في فكر
وصف لكل ما كان مظهرا من مظاهر التواصل والتفاعل بين صانعي التراث مـن  
عامة الناس وخاصتهم كما أن المجال، في سياق هذه الممارسة، هو وصف لكل ما 

    )24(».كان مكانيا وزمانيا لحصول التواصل والتفاعل
كل المقتضـيات العقديـة والمعرفيـة واللغويـة            «المجال التداولي ويقصد من 

المشتركة بين المتكلم والمخاطب والمقومة الستعمال المتكلم  -القريب منها والبعيد-
ليكون مجال التـداول محـل التواصـل     )25(».لقول من األقوال بوجه من الوجوه

  ولغوية ومعرفية.بين صانعي التراث من خالل أسباب عقدية  والتفاعل
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ومضمونها هـو اآلتـي:    طهوانطالقا من دعوى التداول األصلي التي اقترحها 
ال سبيل إلى تقويم الممارسة التراثية ما لم يحصل االستناد إلـى مجـال تـداولي    «

متميز عن غيره من المجاالت بأوصاف خاصة ومنضبط بقواعـد محـددة يـؤدي    
وتنبني هذه الدعوى على األركان  .)26(»ةاإلخالل بها إلى آفات تضر بهذه الممارس

  )27( الثالثة اآلتية:
  تميز المجال التداولي عن غيره من المجاالت الثقافية. •
  أصناف القواعد التي ينضبط بها هذا المجال في الممارسة التراثية.   •
  أنواع اآلفات المترتبة عن اإلخالل بقواعد هذا المجال. •

فيه، وهي تنقسم إلى أقسام كبـرى ثالثـة:   ليقف على أسباب التواصل والتفاعل 
  األسباب اللغوية، واألسباب العقدية، واألسباب المعرفية.

طه من أهم خصائص المجال التداولي عند . خصائص المجال التداولي: 2222-1111-1111

آليـة  ، أنّه يحقق درجات نافعة من التداخل بين عناصره، من خـالل  عبد الرحمن

ك أن الوظيفة التداولية لكل قسـم ال تـتم إال عبـر    ، ذلاالستعمال وآلية االستكمال
تحمل  مبينةاالستعمال؛ استعمال تواصل واستعمال تفاعل، فاستعمال اللغة أن تكون 

تنهض بالمخاطَب على  راسخةالمخاطَب على الحركة، واستعمال العقيدة أن تكون 
ل بهـا الغيـر   تنفعل بها الذات ويفع نافعةاالستعمال، واستعمال المعرفة أن تكون 

لتنفيذها، أما بالنسبة لالستكمال، بالنسبة للغة والعقيدة والمعرفة يكون على التوالي: 
  )28(، ليجتمع وصفان في كل عنصر.بالتبليغ والتقويم والتحقيق

البد أن يتكون كل قسم مـن أقسـام المجـال    . قواعد المجال التداولي: 2222-1111-2222
تستند إلى معايير ثالثة هي: معيار التسـليم   التداولي من جملة من القواعد التداولية

  )29(ومعيار التمييز، ومعيار التفضيل.
)30(يتكون األصل العقدي من قواعد: االختيار واالئتمار واالعتبار. •

 

   )31(يتكون األصل اللغوي من قواعد: اإلنجاز واإليجاز. •
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  )32(يتكون األصل المعرفي من قواعد: االتساع واالنتفاع واإلتباع. •

دعـوى التقريـب التـداولي     طه عبد الرحمنيطرح . التقريب التداولي: 2222-2222
كمعالجة تكميلية للركن األول، وهو المجال التداولي، حيث يرى بأنّه مسلك معرفة 

ال سبيل إلى معرفة الممارسة التراثية بغير الوقوف «الممارسة التراثية إذ يسلم بأنّه 
يره من طرق معالجة المنقول باستناده إلى على التقريب التداولي الذي يتميز عن غ

شرائط مخصوصة يفضي عدم استيفائها إلى اإلضرار بوظائف المجـال التـداولي   
       )33(».فضال عن استناده إلى آليات صورية محددة

التقريب عن مفاهيم متاخمة مثل التوفيق والتسهيل والمقاربة؛ حيـث يـراه    طه ميز
يختلف عن التوفيق في عدم اشتراطه التعارض، ويختلف عـن التسـهيل فـي عـدم     
اقتصاره طلب السهولة في العبارة بل التصحيح في جميع أصول المجال، ويختلف عن 

يقين عكس المقاربة التـي تحصـل   المقاربة في قربه إلى درجة المطابقة واستناده إلى ال
    )34(مع بقاء البعد ولو جزئيا، لنخلص إلى أن التقريب عملية تداولية تصحيحية يقينية.

العبارة في األصـل   تطويل*وعليه فإن نقيض التقريب وهو التبعيد الذي يسبب 
بجعلها صحيحة الداللـة وسـليمة   ، في العبارةاختصار اللغوي، فالتقريب التداولي 

   )35(في مضمونها. اليقينفي استعمالها و اليسركيب، كما ينفع المخاطَب في التر
يفيـد   للمعرفة تهوينفي المعرفة، فالتقريب التداولي  تهويال**وإذا كان التبعيد 

علـى اإلفـادة   بمقدرتـه  من المعاني، كما يفيد المخاطَب المألوف المضمون إلى 
تشـغيل  في العقيدة، فالتقريـب التـداولي    تعطيال***وإذا كان التبعيد  )36(العملية.

عن طريق تأسيس المدلول االصطالحي بتفعيله ، إذ ينفع المحتوى العقدي لالعتقاد
إذ إن المعاني العقدية  بتأصيلهعلى المدلول اللغوي، كما يفيد المخاطَب بأن ينهض 

  )37(توسع نطاق األفعال لديه في مجاله التداولي.
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 )38(رى ثالثة وهي: االختصار والتهـوين والتشـغيل.  ليشمل التقريب أصنافا كب
ويكون االختصار عملية تختص بتقريب التعبير، والتهوين عملية تختص بتقريـب  

  الفكر، والتشغيل عملية تختص بتقريب االعتقاد.
فكما أن التقريب عملية متعلقة بمجال التداول، فكذلك التبعيد عملية متعلقة بـه،  

 في العبارة، يتجلّى اإلخالل التبليغي المتعلق بالصيغة فـي  فإذا كان التبعيد تطويال
آفتين اثنتين: آفة الحشو وآفة الركاكة، أما في المخاطَب، يتجلّى اإلخالل التبليغـي  

  )39(في آفتين هما: آفة اإلتعاب وآفة التشكيك.
وإذا كان التبعيد تهويال، أضر بالمعرفة من جانب المضمون فأفضى إلى الوقوع 

ة اإلغراب، أما أثرها في المخاطَب تورث آفة التعجيز، أمـا كـون التبعيـد    في آف
تعطيل، أضر باالعتقاد من جانب محتواه الداللي للفظ، فأفضى إلى الوقوع في آفة 

  )40(التضمين، ومن جهة أثره في المخاطَب، أدى إلى ارتكاب آفة االستئصال.

  اللغة العربية والقرآن الكريم:أثر المنهج التداولي في تعزيز التفاعل بين  -3333

انطالقا من دعوته إلى تأسيس "فلسفة تداولية" تأخذ باألسـباب اللغويـة لألمـة    
على اللغـة   طه عبد الرحمنالعربية وتمكنها من الحق في اإلبداع الفلسفي، اشتغل 

يصنع بذلك منعطفا لغويا يتّخذ صورة فريدة، فمع اعترافه بدورها في توجيه الفكر 
لم يلغ إمكانية الحضور الفكري المجاوز لما تضمره المدلوالت اللغوية، ومـا   فإنّه

ينطوي فيها من إشارات داللية، فالفكر قد يجترح سبال تبدع في اللغة وتتعدى بهـا  
 )41(زمان الماضي عندما تقترن بحاضرها لتحضر فيه أو تستشرق أفقها لتدل عليه.

امين فلسفة إسالمية عربية، باإلضافة إلى فهو يشرك بنية اللغة العربية في بناء مض
   )42(المضامين الفكرية والعلمية العامة.

ولذلك فقد عملنا على األخذ من هذا الكنز المعرفي والـذي يمثـل إرهاصـات    
لتداولية عربية تتالءم مع البناء المجتمعي بكل ثقافاته واعتقاداته، لنكون قد اسـتفدنا  

  ر عربي، فالمعلم في تواصـله مـع المـتعلم   من  مبادئ تداولية مستنسخة من فك
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يحتاج إلى استعمال أكثر من آلية في خطابه التعليمي، الختالف قدرات المتعلمـين  
ودرجة استيعاب كل منهم، ولتحقيق هذه الوظيفة التواصلية والتفاعلية البد مـن أن  

سب قصـد  ال تكتفي اللغة بمرجعيتها الداللية والنحوية، بل أيضا بوظيفة تداولية بح
المتكلم، ومن هنا فإنّنا نرى العديد من اآلليات التداولية في تعزيـز التفاعـل بـين    
القرآن الكريم واللغة العربية، من بينها وضع المتعلم في مجال تداولي مخصـوص  

  لتقريب تداولي  نافع راسخ.  
من المعروف أن معلم اللغة العربية في مؤسساتنا التعليميـة يـدرس التربيـة    
اإلسالمية إلى جانب اللغة العربية، وهو األمر الّذي من شأنه أن يساعده في دمـج  
المعارف بين المادتين بشكل يعمل فيه المعلم على تقديم المعرفة متوسال بالتداوليـة  
كمبحث لساني ينتهج فيه العملية التعليمية، وسنركز على تعليميـة اللغـة العربيـة    

  ال التداولي كأول مبحث لساني.والقرآن الكريم، ولنبدأ بالمج

طه عبد يمكن أن نستغل هذا المشروع لمفكره المغربي . المجال التداولي: 3333-1111

، من خالل ركنيه األساسيين وهما: المجال التداولي، والتقريـب التـداولي   الرحمن
العتبارات رأيناها تدعم مسعانا، ذلك لما وجده الباحث من تقريب لعلـم المنطـق   

أرسطو ق وهما علمان تجريديان في محاوالت لكثير من الفالسفة، مثل وعلم األخال

، فجاءت ألفاظه مألوفة متداولة في زمانها واكتست صـفة الغرابـة   ق م) 322322322322(ت
والتعقيد في غير زمانها، وهو ما جعل الفالسفة العرب يقربون هذه المادة العلميـة  

 ه)339339339339الفـارابي (ت نجده عنـد   باستعمال نفس المنهج من تداولية العبارة، وهو ما

إضافةً إلى أن الباحث استنبط مشروعه من خـالل الممارسـة    ه)505505505505الغزالي (تو
التراثية اإلسالمية، و توظيف التقريب التداولي كآلية لتقريب المنطق مثلما نحـاول  

  تقريب مباحث اللغة العربية كممارسة تراثية مستندين في ذلك إلى القرآن الكريم.
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وانطالقا من أن المجال التداولي متى تعلّق بالممارسة التراثية، هو وصف لكل 
ما كان مظهراً من مظاهر التواصل والتفاعل بين صانعي التراث من عامة النـاس  
وخاصتهم، ووصف لكل ما كان نطاقا مكانيا و زمانيا لحصول التواصل والتفاعـل  

اصة عند خلق هذا المجـال التـداولي   فإننّا نصف العملية التعليمية بهذا الوصف، خ
في القسم بين أطراف تداولية طرفاها المعلم، والمتعلم، يحكمهمـا مجـال تـداولي    
مخصوص، أسبابه تحقق التواصل والتفاعل فيه، وتأتي مشروعية ومسوغات هـذا  
التصور انطالقا من صنيع علماء العربية أنفسـهم، إذ ارتـبط عملهـم المعرفـي     

ني وحدث ثقافي لفّ نظرهم المعرفي وألقـى بظاللـه علـى    والمنهجي بمجال زم
وصفهم لعلوم العربية وطرائق عرضهم لها، ونحن في عرضنا لها وآليات فهمهـا  
البد لنا من أدوات منهجية تربطنا بمجالنا التداولي مكانيا وزمانيـا تعكـس لغتنـا    

 وعقيدتنا ومعرفتنا، وألجل ذلك فهي تنقسم إلى ثالثة أقسام رئيسة:

 األسباب اللغوية •

 األسباب العقدية   •

 األسباب المعرفية •

يستخدم المعلّم لتبليغ مقاصده للمـتعلم أقـوى األدوات، وال   أ. األسباب اللغوية: 
جدال في أن اللغة أقواها، وبقدر ما كانت هذه األسباب مألوفة ومشـتركة بينهمـا   

فعلـه المفكـرون   يتحقق التواصل ليكون التبليغ قد وصل هدفه ومبتغاه، وهذا مـا  
القدامى حينما أرادوا تبليغ مقاصدهم فبلغوا بذلك مرادهم وحاجتهم، وحينما نسـأل  
أنفسنا لماذا حقق النحو العربي غايته قديما ولم يحققها اآلن؟ بالرغم مـن صـعوبة   
األمثلة واالستشهاد بلغة أشد تعقيدا، ال يفقهها إال المختص، أو من كان يعيش فـي  

ى احتّل النحو في صعوبة ألفاظه وتجريد مفاهيمه ما كان عليه علـم  تلك الفترة، حتّ
  المنطق قديما.

القيـاس الصـغير علـى طريقـة المتكلمـين"      في مطلع كتابه "الفارابي يقول 

ونتحرى أن تكون العبارة عنها في أكثر ذلك بألفاظ مشهورة عند أهـل اللسـان   «
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هورة عند أهل زماننـا. فـإن   العربي، ونستعمل في إيضاح تلك القوانين أمثلة مش
لما أثبت تلك األشياء في كتبه، جعل العبارة عنها باأللفاظ المعتـادة   أرسطو طاليس

ولما قصدنا نحن إلـى  ، [...]متداولةعند أهل لسانه، فاستعمل أمثلة كانت مشهورة 
إيضاح تلك القوانين استعملنا في بيانها األمثلة المتداولة بـين النظّـار مـن أهـل     

   )43(».ننازما
من خلق تلـك األسـباب   أرسطو إلى ما ذهب إليه الغزالي ذهب  الفارابيوبعد 

"، حيث عمل علـى  محك النظراللغوية في التواصل والتفاعل يدل عليه ما قاله في "
اختراع مصطلحات متداولة بين علوم ثالثة، علم الكالم وعلم الفقه وعلم المنطـق  

فـإن  «جميعا، ولم يختص بعلم معين حيث يقول  فاستعمل منها ما كان متداوال بينها
أردتَ الحقيقة فعليك بالمنهج الذي ذلّلته لك فلم أكرره باالمتحان مرة بعد أخرى إال 

وتضعها في جانـب   المشهورةلتألف هذا المسلك البعيـد وهو أن تحصل األلفاظ 
    )44(».التي تدل هذه العبارات عليها المعقولةمن ذهنك[...] وتنظر في المعاني 

وانطالقا من هذا التّصور، على المعلم أن يرى ما هو متـداول بـين تقديمـه    
لدروس اللغة العربية، ودروس التربية اإلسالمية، واستخدام ما هو متداول بينها من 

  األلفاظ المشهورة، والمعاني المعقولة.
عقديـة نهوضـا بمسـتويات التواصـل     ال تقلُّ األسباب الب. األسباب العقدية: 

والتفاعل عن األسباب اللغوية، فلوال الصبغة العقدية الدينية لعلـوم العربيـة لمـا    
تمتعت الممارسة التراثية بهذا االتساع والثراء، فكيف نستفيد من البعـد التـداولي   
  للعقيدة في عملية التقريب، وانطالقا مما ذهب إليـه صـاحب المشـروع العلمـي    

دة إلى التراث بما هو متداول من الشريعة، والّتي تمثلها مادة التربية اإلسالمية بالعو
في مرحلة التعليم المتوسط، حيث يستغل ما يتداول عند المتعلم من حفظه لقصـار  
الصور، واستغالله لها أيضا في تأديته للصالة مما يزيد ألفتها عنده وتصبح ضـمن  

لة التعليم المتوسط تستغل هذا التداول لقصـار  مجاله التداولي، ولعّل تدرجات مرح
الصور عبر السنوات األربع بداية من األولى متوسط والّتي يطالب فيها المتعلم في 
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كل فصل بحفظ سورة معينة، إضافة إلى بعض اآليات التي تعد دالئل شرعية فـي  
 والتدرجات اآلتية تظهر ذلـك فـي   موضوع معين، والمالحظ عليها تداولها أيضا
  ميدان القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف:

  تدرج مادة التربية اإلسالمية في ميدان القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف

  لمرحلة التعليم المتوسط
  )47(السنة الرابعة  )46(السنة الثالثة  السنة الثانية  )45(السنة األولى

 سورة الطارق

 سورة البروج

  سورة االنشقاق  
ــن   ــة م مجموع
  اآليات واألحاديث.

  سورة التكوير
  سورة االنفطار
  سورة المطففين

ــن   ــة م مجموع
  اآليات واألحاديث.

 سورة عبس

  سورة النازعات
ــن  ــة م مجموع
ــات  اآليــــ

 واألحاديث.

  

 سورة النبأ

  23/24سورة اإلسراء
مجموعة من اآليـات  

  واألحاديث.

والحـديث   جدول يمثل تدرجات التربية اإلسالمية في ميدان القرآن الكـريم  -
  -النبوي الشريف لمرحلة التعليم المتوسط

ولكن المالحظ في الجدول قلّة السور المطلوب حفظها، وعلى الرغم من قلّتهـا  
فنتائج مادة التربية اإلسالمية ليست بالجيدة، وتعبر عن عـزوف المتعلمـين عـن    

ه أن يجعلهـا  الحفظ، مقارنة لو أنّنا وظفناها في مادة اللغة العربية والّذي من شـأن 
أكثر تداوال في العام الدراسي فتدخل ضمن المجال التداولي للمتعلم، بمجرد ذكرها 

  يستعيدها المتعلم بكل يسر وسهولة.  
: ال تواصل وال تفاعل في التراث طه وتوسال بما يذكرهج. األسباب المعرفية: 

ب المعرفية تعمل على إال بالمعرفة المتوسلة باللغة والمبنية على العقيدة، فإن األسبا
  تقريب الفكر شرط أن يكون نافعا.

أن أفضل من اشتغل بالتقريب االختصـاري   طهيرى . التقريب التداولي: 3333-2222

التقريـب لحـد المنطـق    ، من خالل كتابه الفريد "ه)456456456456بن حزم (تهو ا اللغوي*
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وأفضل مـن اشـتغل بالتقريـب     والمدخل إليه باأللفاظ العامية واألمثلة الفقهية"،
القسـطاس المسـتقيم   ومحك النظـر  و"معيار العلم في كتبه:  الغزاليالعقدي هو 

، وأفضل من اشـتغل بالتقريـب   المستصفى"وأساس القياس والمنقذ من الضالل و

نقـض المنطـق   والرد على المنطقيين في كتبه: " ه)728728728728ابن تيمية (تالمعرفي هو 

  )48(".والفتاوى
حصة الظواهر اللغوية أو البالغية، عن طريق تقديم أمثلة يشـترك   يقدم المعلم

المتعلم في إنجازها، وغالبا ما تكون مرتبطة بالمقطع التعلمـي، وحصـة القـراءة    
المشروحة للسنوات األولى والثانية متوسط، وقراءة ودراسة نص للسنوات الثالثـة  

فإن هذا االرتبـاط مـن    والرابعة متوسط بما اصطلح عليه وجد في الجيل الثاني،
شأنه أن يسهل التواصل مع المتعلم، على أساس المعرفة المشـتركة بـين المعلـم    

  والمتعلم، وتطبيقا لمقولة المتعلم محور العملية التعليمية التعلمية.
يدعو نموذج االختصار اللغوي إلى تطبيق قاعدة اإلنجاز التداولية والتي تـنص  

وفق أساليب العرب في التعبير وعاداتهم في التبليغ، حيث على إلزامية إنشاء الكالم 
نجد األمر مطبقا في العملية التعليمية، إذ إن المتعلم هو الذي ينجز أمثلـة حصـة   
الظواهر اللغوية بمساعدة المعلم أو ينبهه إليها فـي حصـة الظـواهر البالغيـة.     

  طرائق اآلتية:ويسلك الترسيخ األمثلة ولتحقيق ذلك كلّه يتبع المعلم آلية 
ترتيب األمثلة بما يوافق المألوف عند المتعلم، أي احترام ترتيـب عناصـر    -

الجملة الفعلية أو االسمية إال إذا دعت الضرورة إلى التقديم أو التأخير، أو الحـذف  
أو اإلضمار، حتى نضمن أن المتعلم أدرك القاعدة النحوية أو البالغيـة، فاختيـار   

ون واضحا بينا يتضمن الظاهرة المدروسة، وفق مثال تلفه معان األمثلة البد أن يك
  ومفاهيم تَطرق إليها من قبل، وهكذا نكون قد حافظنا على قاعدة اإلنجاز.
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وعلى المعلم أن يتّبع قاعدة تداولية ثانية وفق األصـل اللغـوي وهـي قاعـدة     
لية ترسـيخ األمثلـة   اإليجاز، سواء بالنسبة لألمثلة أو القاعدة النحوية ذاتها، وفق آ

  لترسيخ القواعد السليمة للغة العربية:
استخدام أمثلة تسلك االختصار في التعبير، فتحقق التبليغ من جهـة الصـيغة    -

ومن جهة المتعلم معاً، فاالختصار يمد الصيغة التبليغية وصف االقتصار والسالمة 
ـ   ا يوافـق حاجـة   حيث يقتصر المعلم (المقرب التداولي) في كالمه على إيـراد م

المتعلم، كأن ال يتطرق إلى مواضيع نحوية لم يدرسها بعـد، والسـالمة حيـث ال    
يستعمل المعلم ألفاظا غير معتادة، أو عبارات لم يراع فيها التقـديم والتـأخير، وال   
يورد المعاني إال ما ناسب موضعه، وال يجادل أحد في أن القرآن الكريم هو أبلـغ  

  ات.  الكالم بأوجز العبار
وال يتأتّى ذلك إال باالختيار الصائب والمتقن لألمثلة المقدمة، وهنا يكمن مـربط  
الفرس، فبإمكان المعلم تقديم أمثلته في الدرس اللغوي أو البالغي وفق ما درسه في 
مادة التربية اإلسالمية، فدروس هذه المادة أصبحت ضمن المجال التداولي للمـتعلم  

متداولة ومشهورة األلفاظ ومعقولة المعاني، فأركان اإلسالم مثال بما يكفي أن تكون 
في المجال التداولي للمتعلم منذ المرحلة االبتدائية، ناهيك عن إعادة تحيينهـا فـي   
مرحلة المتوسط لزيادة ترسيخها والتمكن من معرفتها، األمر الّذي يمكنه تقريبهـا  

  إلى المتعلم، وزيادة يسرها.
باإلضافة إلى أثر االختصار اللغوي فـي المـتعلم بوصـفين همـا: التيسـير      
واالستيقان، فإن سلمت العبارة المقربة من فضل الكالم ومن فاسد الصياغة، تخـف  
على اللسان ويسهل على العقل إدراكها؛ فتظهر أسباب وصلها بالبنية العملية لمجال 

صال للمتعلم حتى يعمل بـه أو وفقـه   التداول؛ فالعبارة المقربة هي مقصود ميسر أ
تحمل المتعلم على  طهلتصبح بذلك العبارة المقربة هي ثمرة اليقين، على حد تعبير 

  التصديق بما يسبق إلى فهمه. 
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، فإنّنا نتجنب آفات تجديد المنهج في تقويم التراثوحسب ما جاء عند صاحب 
ما يقابله من تطويل في ذكر بتطبيق االختصار اللغوي بقاعدتيه اإلنجاز واإليجاز، و

ألفاظ وتراكيب تزيد عن حاجة المخاطَب، فتطويل الصيغة يسبب آفتـين لغـويتين:   
الحشو والركاكة، فإذا زادت العبارة عن قدر الحاجة التبليغية، وعن حـد الكفايـة   
اإلفهامية، فهي حشو، وكل حشو ال يجيء منه إال الضرر للخطاب، كمـا تصـاب   

فيضعف حبل التواصل بينه وبين المخاطَب، أمـا أثرهـا فـي     عباراته بالركاكة،
المتعلم، فتوقعه في آفة اإلتعاب والتشكيك، حيث يجد مشقة كبيـرة فـي تحصـيل    
المقصود، من العبارة المطولة وال يستطيع أن يحدد المراد بدقة، ويتملكه الشك في 

تركيزه هنا وهناك  أن ما هو زائد في العبارة قصد منه المعلم هدفا، وبذلك يصرف
  و تتشتتُ أفكاره مما شَوشَتْه طوُل العبارة.

وإن عملنا حقيقة على إدراج مفاهيم ومعان قريبة إلى عقل المتعلم فقد توسـلنا  
بالتهوين المعرفي من حيث هو آلية تقريبية ناجعة، فالتهوين يمد المعرفة بوصـفين  

إال ما كان مألوفا كما أدرجنا ذلك سابقا  تداوليين؛ هما: األلفة واإلقدار، فال يستعمل
غير متوعر، خطاب يألفه المستمع وال يحس بخروجه عن مجاله التداولي والمعاني 
أيضا فهي مضامين ألفاظها، لتكون أوعية لها، مما يجعله يعتز بمعرفته القريبة منه 

واعـد  التي تكسبه الثقة في نفسه، هذه المعرفة التي حافظت قدر ما تستطيع عـن ق 
  ثالث هي: االتساع، واالنتفاع، واإلتباع.

فإنّنا ابتعدنا عن التهويل بعدم إيـراد معـان ومفـاهيم     طه عبد الرحمنوحسب 
يستعظمها المخاطَب، ونتجنب بذلك آفة اإلغراب والتعجيز، وما تسببانه مـن أثـر   

با مـن  على المخاطَب، والتي ال يبالي فيها المخاطَب (المعلم) إن كان ما يقدمه قري
فهم المخاطَب أو بعيدا عنه، وال يبالي إن توسل بما يعينه على وصل مقصـوده أو  

كأن يستغرب المتعلم لمعان  )49(ال، بسبب عدم اكتراثه بالحيثيات التداولية للمخاطَب.
غير مألوفة لديه، فيحس بالعجز على اإلتيان بمثلها، فيحمله على التشكك في قدراته 

واإلنشاء، ومثال ذلك كثير كأن يورد المعلم تراكيب معقـدة  على الفهم والتحصيل 
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ويطلب من المتعلم إعرابها، وعندما يعربها المعلم طبعـا، يقتنـع المـتعلم أنّـه ال     
يستطيع إعرابها، فتورثه العجز بما لديه من معرفة نحوية لم تؤهله لذلك، فيكتفـي  

  بنسج أمثلة وفق ما ورد في درس القواعد.
الزمة لتقريب التشغيل العقدي، والذي نعمل قدر اإلمكان مـن  ومن الصفات الم

االستفادة منه، بدعوى تكامل العلوم، حيث تمد المضمون العقـدي بالتفعيـل، إثـر    
استعمالنا بأمثلة تستفيد من العقيدة قصد تحسين السلوك واألخالق، لمتعلم هو بحاجة 

العقيدة واللغة ضـمن مـا    إلى التغذية اللغوية والروحية بنفس القدر، وبذلك تكون
يرسخ في عقل المتعلم، ليتفاعل معها، فتكسبه صفة التأصيل بهما، ليعمل على بعث 
الحيوية والتجديد فيهما. وإن لم نعمل على التشغيل العقدي، فنقع في صفة معاكسـة  
له وهي التعطيل، والتي تستند إلى آليات لغوية، مما يسبب آفتـي التضـمين فـي    

ي واالستئصال من جهة الضرر على المخاطَب، تضمين األمثلة مـا  المحتوى الدالل
هو بعيد عن عقيدتنا فتسبب الضرر في األصل التداولي العقدي، ومحاولة استئصال 
سلوكات إسالمية ترتبط باللغة كالتحية، والدعاء وقواعد وسـلوكات البـد لمـتعلم    

  سنوات المتوسط من تعلّمها.
ول االصطالحي بناء علـى القـانون اللغـوي    وصل الصيغة الصرفية بالمدل -

المعروف "لكل صيغة صرفية مدلول مخصوص"، مثل صيغة المفعول التـي تـدل   
فالمخاطَب العادي (المتعلم) كلما ُألقي إليـه  «على موضوع وقع عليه فعل الفاعل، 

بمصطلح إال وانصرف ذهنه إلى مدلوله األصـلي يلـتمس فيـه سـندا لمدلولـه      
  )50(».سهل عليه تداوله واستثمارهاالصطالحي، حتى ي

فالمطلع على موضوعات اللغة العربية في مرحلة التعليم المتوسط، يجد مـادة  
كثيفة خاصة بالنسبة للسنوات األولى، وهذا ما يتنافى مع القدرات الذهنية للمـتعلم  
والذي يزال ال يدرك القواعد المجردة، إدراكا تاما. وهذا مثـال علـى ذلـك مـن     

  لمقدمة للسنة األولى متوسط وفق ما جاء في إصالحات الجيل الثاني:الدروس ا
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  األمثلة  القاعدة النحوية

  )51(القاعدة: 
االسم الموصـول نـوع مـن    
المعارف، ال يتّضح معناه، وال 
يتعين إال بجملة من تأتي بعده، 

  وهو أنواع:
الّذي: للمفرد المذكر. الّتـي:   -

  للمفرد المؤنّث
الــذكور. الّــذين: لجماعــة  -

اللّاتي، اللّائي، اللّواتي: لجماعة 
  اإلناث.

  من: للعاقل، ما: لغير العاقل.   -

‰ô ﴿قال تعالى:  - s% yx n= øùr& tβθãΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# ∩⊇∪﴾     

#$!©%Ït δèΝö ûÎ’ ¹|ξŸEÍκÍΝö zy≈±Ïèãθβt﴾)52(   

‰ô قال تعالى: ﴿ - s) ©9 tβ% x. öΝ ä3s9 ’ Îû ÉΑθß™u‘ «! $# 

&é™óθuοî my¡|Ζuπ× 9jÏϑy .x%βt ƒt�ö_ãθ#( #$!© ρu#$9ø‹uθöΠt 
t� ÅzFψ $# t� x. sŒuρ ©! $# # Z�� ÏVx. ∩⊄⊇∪﴾)53(  

 Βt$  ãÏΨ‰y.äΟó ƒtΖ�x‰ß ( ρuΒt$ ãÏΖ‰y﴿قال تعـالى:  -

#$!« /t$−5 3 ρu9sΖufô“Ìtā #$!©%Ït ¹|9y�çρÿ#( &r_ô�tδèΟ 
Ç|¡ômr' Î/ $tΒ (#θçΡ$Ÿ2 šχθè= yϑ ÷ètƒ ∩∉∪﴾ 

  

كّل شيء عن الظاهرة اللغوية أو البالغية حتـى وإن  ليس من البراعة أن يذكر 
ذُكرت في المقرر، ويجب على المعلم أن يقدم الدرس بشكل بسيط لخلق ألفة بـين  
الطالب والدرس، فنجده سعيدا بفهم القاعدة وال يجد فيها أي إشـكال، وفـي درس   
ة مقبل أو مرحلة أخرى يعمل المعلم على التطرق إلى بـاقي معلومـات الظـاهر   

اللغوية بتفاصيلها، فنحن بهذه الطريقة عملنا على تثبيت المعلومة الرئيسة، وسيتقبل 
المتعلم حينئذ المعلومة الفرعية، فالموقف ليس موقف تفكير أكثر منه موقف عاطفي 

  يصنع اُأللفة والثقة بين المتعلم والقواعد النحوية.
القواعد النحوية أو الظواهر  استخدام األمثلة المتداولة والمألوفة لتبليغ مقاصد -

البالغية؛ لها ارتباط وثيق بالمجال التداولي العربي اإلسالمي، سواء في العقيـدة أو  
، أمثلـة كثيـرة   الغزاليو الفارابياللغة أو المعرفة، وقد بينّا دليله سلفا في ما قاله 

نبـرر  االستعمال سواء كانت أمثلة مشهورة، أو آيات قرآنية، أو أحاديث نبويـة، و 
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استعمالها من خالل تكامل المعارف بين العلوم والمواد الدراسية، فإن معلم العربية 
يدرس اللغة العربية وقواعدها، باإلضافة إلى تدريسه التربيـة اإلسـالمية حسـب    
التعليم في الجزائر، مما يسهل عمله في استغالل وتوظيف دروس التربية اإلسالمية 

 من آيات قرآنية، وأحاديث نبوية، وأمثلة وحكم ومواعظ دينية. في القواعد النحوية،

  ومثالنا هذا يبين ذلك:
يسبق تقديم درس األسماء الموصولة في اللغة العربية للسنة األولـى متوسـط   

في مادة التربية اإلسـالمية، حيـث تتضـمن     )54(درس (من دالئل قدرة اهللا تعالى)
  ي:الخالصة الواجب تعليمها للمتعلم مايل

  الدليل  الخالصة

  دليل خلق النّجوم: -1
خلق اهللا النّجوم وجعلها عالمات 
لنا لالهتداء بها ومعرفة الطريـق  

  في البر والبحر.    

  دليل خلق اإلنسان:   -2
اإلنسان مخلوق بقدرة اهللا تعـالى  

 -آدم عليه السالم-من نفس واحدة
ثم تناسل وتكـاثر وتفـرق فـي    
 األرض فكانت البشـرية، وهـذا  

   دليل على قدرة اهللا.

ــالى:  -1 ــه تع uθ﴿لقول èδuρ “ Ï% ©! $# Ÿ≅yè y_ ãΝä3s9 

tΠθ àf‘Ζ9$# (#ρß‰tG öκ tJÏ9 $ pκ Í5 ’ Îû ÏM≈ yϑè= àß Îh� y9ø9$# Ì� óst7 ø9$#uρ 3 
ô‰s% $ uΖ ù= ¢Á sù ÏM≈ tƒ Fψ $# 5Θöθ s)Ï9 šχθ ßϑn= ôè tƒ ∩∠∪﴾)55(   

uθ :﴿لقولــه تعــالى -2 èδuρ ü“ Ï% ©! $# Νä. r't±Ρ r& ÏiΒ 

<§ø�‾Ρ ;οy‰Ïn≡ uρ @� s)tG ó¡ßϑsù ×íyŠöθ tF ó¡ãΒuρ 3 ô‰s% $ uΖ ù= ¢Á sù 

ÏM≈ tƒ Fψ $# 5Θöθ s)Ï9 šχθ ßγs)ø�tƒ ∩∇∪ ﴾)56(  

  

تقديم درس األسماء الموصولة انطالقا من ترسيخ عقيدة دالئل قدرة اهللا تعـالى  
من شأنه ترسيخ الدرسين معا، واألهم من ذلك تواجدهما في مجال تداولي واحد فقد 
ألف المتعلم درس األسماء الموصولة بربطه مباشرة بدرس التربية اإلسالمية بدليل 
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متعلم بحفظ هذه اآليات من سورة األنعام شرعي من القرآن الكريم، حيث يطالب ال

، فمن شأن حفظ اآليات حفظ القاعدة النحويـة المتعلقـة   99إلى اآلية  95من اآلية 
  باألسماء الموصولة، وبالتالي تركيب سليم للغة العربية.  

وبذلك نكون قد احترمنا القواعد التداولية لألصل العقدي من تسليم كامل لإلرادة 
اهللا بالتقديس والتنزيه، وإتباع النّبي في أقواله وأفعاله، وأن كل شيء  اإللهية، وتفرد

بمشيئة اهللا وحده، وعملنا على تثبيت العقيدة اإلسالمية الصـحيحة قـوال وعمـال    
ويظهر ذلك جليا في كتب التربية اإلسالمية، إن توسلنا بها ووظفناها كأمثلة لدرس 

كتاب التربية اإلسالمية لمرحلة التعلـيم   الظواهر اللغوية أو البالغية، حيث يحتوي
المتوسط على ميادين متنوعة: نصوص شرعية، أسس العقيدة اإلسالمية، العبـادات  

    )57(األخالق واآلداب اإلسالمية، السيرة النبوية الشريفة.
وإن ثَبتَ هذا األمر أدرك المتعلم أفضلية العقيدة اإلسالمية، فتكسبه وظيفة اإلنهـاض  

ه، فيزداد ارتباطه بلغته ويقْوى إنتاجه ويتحسن استعماله لها بمقتضـى العقيـدة   بدينه ولغت
المختارة. فتكسبه االعتزاز واالنتساب، ويثق ثقة تامة بما يتسع به العقل العربـي فينتفـع   
        به، غير أن  اإلخالل بقواعد األصل المعرفي من اتساع المعرفة اإلسـالمية وانتفاعهـا   

من شأنه أن يورثه التقليد بغيره، والدخول في مجال تـداولي ال ينتمـي إليـه     و إتباعها،
فيبهر بلغة غيره ويستعملها، وعقيدة غيره فيبتعد عن عقيدته، ومعرفـة غيـره فيطـرح    
ممارساته التراثية ويراها بال جدوى، ولعّل النحو العربي من بينها، (والواقع خيـر دليـل   

) محاوالت التيسير والدعوة إلى اإلقالع عن تعليم العربية وتعلّمهـا  على ذلك بالعودة إلى
في أفضلية العقل اإلسالمي انتفاعا، وال يمكن أن ينهض بما يخدم  فهو بهذا العمل ال يرى

األصل المعرفي وهي لغته، لتصيبه بالتكاسل، لتَصوره الجديد عن معرفته العقيمة، التـي  
تجريدية، ويورثه اللهو كأن يطلب المعرفـة ال لـذاتها   أصبحت في نظره مجرد تأليفات 

بوصفها تحمل قيما تعلو بهمة اإلنسان، وإنّما من أجل ما توفره من مقاصد كامنـة فـي   
  ذاته  فرضها وصنعها تصوره ذاك، ويتلهى بذلك عن المقاصد الحقيقية.   
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غوي من وعملنا على استخراج بعض األمثلة التي احترمنا فيها قواعد األصل الل
إنجاز وإيجاز، وتوسلنا بما نستطيعه من قواعد األصل العقدي، وقواعـد األصـل   
المعرفي، من كتب القراءة والتربية اإلسالمية لسنوات التعليم المتوسـط، متّخـذين   
بعين االعتبار أن دروس التربية اإلسالمية سبق للتلميذ دراسـتها خـالل الموسـم    

ه، وألفه، وحفظه. السنة األولى متوسط (الجيـل  الدراسي، لتُصبح من بين ما تداول

  :)1(الثاني) في الجدول 
درس التربيــــة 

  اإلسالمية

الظــــاهرة 

  اللغوية

  األمثلة

*من دالئل قـدرة  
  اهللا

 

ــرآن  ــة الق *مكان
  الكريم

 

  *الطهارة

 Îβ¨  #$!© ùs$9Ï,ß #$:øtp=bÉ(:﴿*قــال اهللا تعــالى   إن وأخواتها
2”uθ̈Ζ9 $# uρ (﴾.)58(  

 …Îβ¨  ãt=nŠøΖu$ dsΗ÷èyµç… ρu%è�öu#Ρtµç(:﴿*قولـه تعـالى  
∩⊇∠∪﴾)59(  

ــالى ــال اهللا تع  Îβ¨ #$!© †ätÏ=� #$9G−θ§≡/Ît( :﴿*ق
�= Ïtä† uρ šÌ� ÎdγsÜ tFßϑ ø9 $﴾.)60(  

  ):2أمثلة للسنة الثالثة متوسط في الجدول (
ــة  درس التربيـ

  اإلسالمية

ــاهرة  الظ

  اللغوية

  األمثلة

*أتعرف علـى  
ــي   ــوم ف الص

  اإلسالم.

*النـــداء 
بــ: أي  

 |=ƒt≈‾'rƒ•γy$ #$!©%Ït u#ΒtΖãθ#( .äGÏ﴿* قولـه تعـالى:   

ãΝ à6ø‹ n= tæ ãΠ$u‹ Å_Á9 $# $yϑ x. |= ÏG ä. ’ n?tã šÏ% ©!$# 
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الفاعــل اســم  *

  وعمله

ÏΒ öΝ à6Î= ö7 s% öΝ ä3ª= yès9 tβθà) −G s?∩⊇∇⊂∪﴾)61(  

  )Ê|$mÏ3sπ× Β•¡óFt6ö³Å�uο× ∪⊂∩﴾)62﴿* قوله تعالى: 

  :)3(أمثلة للسنة الرابعة متوسط في الجدول 
درس التربية 

  اإلسالمية

ــاهرة  الظـ

  اللغوية

  األمثلة

*من آدابـي  
وأخالقي فـي  

  أسرتي
*مواقــــف 
وعبر من حياة 
أولي العـزم  

  من الرسل
  

  االستثناء
  
  
  
  

ــواب  جــ
ــرط  الشــ

  الجازم

%4|Ós *﴿* قال تعالى:  uρ y7 •/ u‘ āωr& (# ÿρß‰ ç7 ÷ès? HωÎ) 

)Îƒ−$νç ρu/Î$$9øθu≡!Î$tøÈ )Îmô¡|≈Ζ�$ 4 ∪⊂⊄∩ ﴾.)63(  

ßìuΖ﴿*قال تعـالى:   óÁtƒuρ š�ù= à� ø9 $# $yϑ ‾= à2uρ §� tΒ 
Ïµø‹ n= tã d|tΒ ÏiΒ ÏµÏΒ öθs% (#ρã� Ï‚y™ çµ÷Ζ ÏΒ 4 tΑ$s% βÎ) 

(#ρã� y‚ó¡s? $̈Ζ ÏΒ $‾Ρ Î* sù ã� y‚ó¡tΡ öΝ ä3Ζ ÏΒ $yϑ x. tβρã� y‚ó¡n@ 

∩⊂∇∪﴾)64(  
  

فـي كتابـه "    يؤكد ما ذهبنا إليه من تصور حيـث يقـول   ابن حزمولعّل قول 
" في باب كيفية أخذ المقدمات من العلوم الظاهرة عند النـاس  التقريب لحد المنطق

قرب على المخاطَب به فهمه، لوضوحه وتقريبه ما بعد، وكَثُـر مـن   «بإيجاز فـ
لمن يفهم،  تصاراالخالمعاني وسهَل عليه حفظه لقصره وسهولة ألفاظه. ومالك ذلك 

والشرح لمن ال يفهم، وترك التكرار لمن قيل له ولم يعقل وإدمان التكرار لمن لـم  
إلى مسألة مهمة، وهي تفاوت القدرات الفرديـة   ابن حزمينبه   )65(».يقبل أو غفل

  لدى المتعلمين، وتقسيمهم إلى أربع فئات ولكل طريق يسلكه:  
  هنية تخول له االستفادة من االختصار.فكان طريق االختصار لمن له قدرات ذ - 
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  واالختصار مع الشرح للفئة الثانية. -
  واالختصار والشرح والتكرار للفئة الثالثة. -
 واالختصار والشرح والتكرار وإدمان التكرار للفئة الرابعة.   -

ليصبح االختصار هو لب العملية التعليمية مع وسائل تعينـه علـى الترسـيخ    
  والفهم.

    

  -رسم يمثل لب العملية التعليمية (االختصار) -

وحتى نستطيع أن ندرك هذه التقنيات، البد من توظيف اآليات والسور القرآنيـة  
يتوفّر ذلك يمكن استغالل السنوات السابقة  المدرجة في التدرج للسنة نفسها، وإن لم

للمرحلة المتوسطة، من شأن ذلك تيسير المعلومة لدى المتعلم، وعند تأديـة ذلـك   
نكون قد التزمنا االختصار سواء في البرنامج أو اآلليات التداولية المستعملة، فطول 

إلـى  البرنامج يفوت على المتعلم التحصيل الضروري من المعـارف، وتأجيلهـا   
مراحل تعليمية مستقبلية، ومراجعة للبرامج في مرحلة التعليم المتوسط، إذ نلحـظ  
كثافة في المادة خاصة في السنوات األولى، حيث نعمل على اإليجاز واالختصـار  
فال نحمل المتعلم فوق طاقته، ودروسا تثقل كاهله بالتعقيد والحشو، وقد بينّـا مـا   

  ينجر عنها في موضع سابق.

التكرار. إ  

 التكرار

 الشرح

 ا�ختصار
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ل تطبيقنا للمجال والتقريب التداولي، فقد عملنا على رسـم مخطوطـة   ومن خال
تبين المجال التداولي مع أصوله وقواعده التداولية، والتقريب التـداولي وأوصـافه   

 ومقابله التبعيد التداولي وآفاته.

  
  

وإذا كنّا قد استفدنا من المشروع الطاهائي في وصف العملية التعليمية التّعلميـة  
راعينا خصوصية الخطاب القرآني فلم نحاصره بمناهج نسقطها عليه إسـقاطا  فإنّنا 

وإال كنّا نطمع في محال، إذ يطلب أن يقيس الشيء بغير المقياس المجعول له، أو «
كنّا، بتعبير ابن خلدون، كمن رأى الميزان الّذي يوزن به الذهب، فطمع أن يزن به 

  ع نفسه في ضيق بعد أن كان في فرج.. ولو قمنا بذلك لكنّا كمن وض)66(»الجبال
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الهوامش:  

ينظر: أحمد مختار عمر، لغة القرآن دراسة توثيقية فنية، مؤسسة الكويت للتقدم الفني، الكويت  )1(

 .8م، ص1998، 2ط
ينظر: أشرف محمد زيدان، عالقة التالزم بين القرآن الكريم واللغة العربية ومستقبلها رؤيـة   )2(

.55، ص2013، 30العراق، ط -معاصرة، مجلة البحوث والدراسات اإلسالمية، بغداد
مجلـة   ،»لغة التدريس: وجود لغة مشتركة أهم من وجود عملة مشتركة«ينظر: فؤاد بوعلي،  )3(

ديسـمبر   45سوريا، العدد  -العربي للتعريب والترجمة والتأليف والنشر، دمشق التعريب، المركز

 .194م، ص2013
)4(

عبد السالم المسدي، الهوية العربية واألمن اللغوي دراسة وتوثيق، المركز العربـي لألبحـاث    

.346م، ص 2014، 1قطر، ط -ودراسة السياسات، الدوحة
النص القرآني واللغة العربيـة بـين الحفـظ    «القادر البار، ينظر: ضياء الدين بن فردية، عبد  )5(

. 561م، ص2018، 05، العدد 10مجلة البدر، المجلد » واالحتواء
ينظر: عبد الحميد علي، األدب العربي: العصر اإلسالمي واألموي، دار الكتـاب الحـديث    -)6(

.    27م، ص2005، 1مصر، ط -القاهرة
 -بيروت بي والدرس الحديث بحث في المنهج، دار النهضة العربية،عبده الراجحي، النحو العر )7(

. 5م، ص 1979لبنان، د ط، 
 .262/263ينظر: عبد السالم المسدي، الهوية العربية واالمن اللغوي، ص  )8(
فـي   دراسة تداولية لظاهرة األفعال الكالمية :مسعود صحراوي، التداولية عند العلماء العرب )9(

.5م، ص2005، 1لبنان، ط-ي العربي، دار الطليعة للطباعة والنشر، بيروتالتراث اللسان
الجديد  عبد الهادي بن ظافر الشهري، استراتيجيات الخطاب مقاربة لغوية تداولية، دار الكتاب )10(

 23م، ص2004، 1المتحدة، ليبيا، ط
    ينظر: نفسه، ص ل. )11(
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 .22ينظر: نفسه، ص )12(
. 24ينظر: نفسه، ص )13(
)14(

. 23ينظر: نفسه، ص  
الديداكتيكيـة   ينظر: علي آيت أوشان، اللسانيات والبيداغوجيا نموذج النحو الوظيفي " األسس )15(

.24/25م، ص1998، 1المغرب، ط -والمعرفية"، دار الثقافة، الدار البيضاء
القـديم   أصيلية في الدرس العربـي ينظر: خليفة بوجادي، في اللسانيات التداولية مع محاولة ت )16(

. 133م، ص2009الجزائر، د ط،  -بيت الحكمة للنشرو التوزيع، العلمة
  ينظر: عبد الهادي بن ظافر الشهري، استراتيجيات الخطاب مقاربة لغوية تداولية، ص د.  )17(

الفكـر   يةإبراهيم مشروح، طه عبد الرحمن قراءة في مشروعه الفكري، مركز الحضارة لتنم )18(

.105م، ص2009، 1لبنان، ط -بيروتاإلسالمي، 
طه عبد الرحمن، في أصول الحوار وتجديد علم الكالم، المركـز الثقـافي العربـي، الـدار       )19(

. 28م، ص2000، 2البيضاء، المغرب، ط
)20(

ينظر: طه عبد الرحمن، اللسان والميزان أو التكوثر العقلي، المركز الثقافي العربي،  الـدار    

.42م، ص1998، 1المغرب، ط  -البيضاء
.28ينظر: طه عبد الرحمن، في أصول الحوار وتجديد علم الكالم، ص (21)

.72ينظر: إبراهيم مشروح، طه عبد الرحمن قراءة في مشروعه الفكري، ص )22(
القول الفلسفي كتاب المفهوم والتأثيل، المركـز الـدار    2ينظر: طه عبد الرحمن، فقه الفلسفة  )23(

الثقافي العربي،  .152م، ص2005، 2المغرب، ط -البيضاء
. 244طه عبد الرحمن، تجديد المنهج في تقويم التراث، ص )24(
 .28طه عبد الرحمن، اللسان والميزان أو التكوثر العقلي، ص )25(
)26(

 .243طه عبد الرحمن، تجديد المنهج في تقويم التراث، ص  
)27(

 نفسه.  
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.248ينظر: نفسه، ص )28(
مقتضى معيار التسليم: ينبغي أن يكون التسليم بالحقيقة التداولية أقوى مـن التسـليم غيرهـا     )29(

ومقتضى معيار التمييز: ينبغي أن تسهم الحقيقة التداولية في تمييز الممارسة التراثيـة اإلسـالمية   

ارسة العربية عن غيرها من الممارسات، ومقتضى معيار التفضيل: ينبغي أن تبلغ في تفضيل المم

.251التراثية على غيرها من الممارسات. ينظر: نفسه، ص 
قاعدة االختيار: التسليم بأن العقيدة األصل هي المبنية على أصول الشرع اإلسـالمي قـوال    )30(

باإلتباع، قاعدة االعتبـار:   �وعمال، وقاعدة االئتمار: التسليم بتفرد اهللا بالقداسة والتنزيه، والنبي 

.255ما سوى اهللا ال يكون إال بمشيئته. ينظر: نفسه، ص التسليم بأن كل
قاعدة اإلنجاز: إنشاء الكالم وفق أساليب العرب وعاداتهم، قاعدة اإليجاز: االختصـار فـي    )31(

.255التعبير عن المقاصد موصولة بالمعارف. ينظر: نفسه، ص
اعدة االنتفاع: االنتفاع  بتسديد قاعدة االتساع: التسليم بحيازة المعرفة اإلسالمية لعقل متسع، ق )32(

العقل العملي عند توسله بالعقل النظري، قاعدة اإلتباع: إتباع العقل الشرعي عند توسـله بالعقـل   

.255/256الوضعي في طلب العلم. ينظر: نفسه، ص 
 .273نفسه، ص )33(
   .275/279ينظر: نفسه، ص )34(

ن حاجة المخاطَب بالنظر إلـى المقتضـيات   ذكر ألفاظ وتراكيب في العبارة تزيد ع«* التطويل: 

.282، نفسه، ص»اللغوية لمجاله التداولي

  )35(.285ينظر: نفسه، ص 

إيراد معان ومفاهيم يستعظمها المخاطَب بالنظر إلى المقتضيات المعرفيـة لمجـال   «** التهويل: 

 .285نفسه، ص». التداول
  .286ينظر: نفسه، ص )36(
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قطع صلة األلفاظ بمدلوالتها اللغويـة واالصـطالحية األصـلية التـي توافـق      «*** التعطيل: 

.  287، نفسه، ص»المقتضيات العقدية لمجال التداول
. 288ينظر: نفسه، ص )37(
 .301ينظر: نفسه، ص  )38(
)39(

 .283ينظر: نفسه، ص  
)40(

 .285/287ينظر: نفسه، ص  
الجماعيـة   للغة مثوى الوجود ومكمن اتصالنا بماضينا وخزانا لـذاكرتنا يؤمن طه عبد الرحمن بأن ا )41(

بل إنّه يجعل االتصال بزماننا الماضي تضمنه اللغة ألن األصل في كل تفكير هو اإلنصات للغته؛ وهو 

ما ميز طه بجعل االتصال بما تضمره اللغة شرطا في اإلبداع الفكري، عن طريق استمداد اإلشـارات  

رحه طه مقابل التأصيل. ينظـر:  اإلضمارية للمدلوالت اللغوية التراثية بواسطة التأثيل وهو مصطلح يقت

. 63إبراهيم مشروح، طه عبد الرحمن قراءة في مشروعه الفكري، ص، 
بيروت  ينظر: طه عبد الرحمن، حوارات من أجل المستقبل، الشبكة العربية لألبحاث والنشر، )42(

 .74م، ص2011لبنان، د ط،  –
 2ج م،1986لبنـان، د ط،   -بيـروت الفارابي، المنطق، تحقيق: رفيق العجم، دار المشـرق،   )43(

.68/69ص
 -بيـروت  الغزالي، محك النظر في المنطق، تحقيق: أحمد فريد المزيري، دار الكتب العلمية، )44(

  .274لبنان، د ط، د ت، ص

التقريـب التشـغيل العقـدي     من عملنا على إقامة التقريب االختصاري اللغوي، وبتوسل**** 

وتقريب التهوين المعرفي، حيث نؤسس نموذجنا التقريبي القـائم علـى االختصـار، والتشـغيل     

والتهوين. والقواعد التداولية لألصل اللغوي وهي: قاعدة اإلنجاز، وقاعدة اإليجاز، مـع محاولـة   

(االختيار، االئتمار، االعتبار) االستفادة قدر اإلمكان من القواعد التداولية لكل من التشغيل العقدي 

والتهوين المعرفي (االتساع، االنتفاع، اإلتباع).  
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ينظر: عبد الرحمن قادة وآخرون، كتابي في التربية اإلسالمية السنة األولـى مـن التعلـيم     )45(

.14-12-10م، ص2017، 2المتوسط، موفم للنشر، الجزائر، ط
ينظر: دعاس سيد علي وآخرون، التربية اإلسالمية السنة الثالثة من التعليم المتوسط، مـوفم   )46(

.50-13م، ص2017للنشر، الجزائر، د ط، 
)47(

ينظر: لخضر لكحل وآخرون، التربية اإلسالمية السنة الرابعة من التعليم المتوسط، منشورات   

. 69-9م، ص2019الجزائر، د ط،  -الشهاب، باتنة
 .329ينظر: طه عبد الرحمن، تجديد المنهج في تقويم التراث، ص )48(
 .285ينظر: نفسه، ص )49(
)50(

. 317نفسه، ص  
)51(

المتوسـط   ينظر: محفوظ كحوال وآخرون، كتابي في اللغة العربية، السنة األولى من التعلـيم  

.41م، ص2017موفم للنشر، الجزائر، د ط،
 .2-1سورة المؤمنون، اآلية:  )52(
 .21سورة األحزاب، اآلية:  )53(
 .35عبد الرحمن قادة وآخرون، كتابي في التربية اإلسالمية، ص )54(
 .97األنعام:  )55(
 .98سورة األنعام، اآلية:  )56(
.5/6ينظر: عبد الرحمن قادة وآخرون، كتابي في التربية اإلسالمية، ص )57(
)58(

 .95سورة األنعام، اآلية:   
 .17سورة القيامة، اآلية:  )59(
 .222سورة البقرة، اآلية: )60(
 .183سورة البقرة، اآلية:  )61(
)62(

 .39سورة عبس، اآلية:   
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)63(
 .23سورة اإلسراء، اآلية:   

 .38سورة هود، اآلية:  )64(
تحقيق:  ة،ابن حزم األندلسي، التقريب لحد المنطق والمدخل إليه باأللفاظ العامية واألمثلة الفقهي )65(

. 189لبنان، د ط، د ت، ص  -أحمد فريد المزيري، دار الكتب العلمية، بيروت
)66(

 .31طه عبد الرحمن، في أصول الحوار وتجديد علم الكالم، ص  
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أصبح للسياق أهمية في بحوث الفلسفة التحليلية، التي اهتمـت بفلسـفة    الملخص:
اللغة وتحليل الخطاب على وجه الخصوص. وكان لذلك األثر البالغ فـي الدراسـات   
اللسانيات النصية التي اعتمدت على مفهوم السياق اللغوي وهو ما يحيط بالمفردة من 

ثل هذه العبارات فـي الوحـدات   عبارات تساعد على فهمها وضبط، دالالتها التي تم
 المعجمية والنحوية والصرفية وكذلك العالقات التركيبة.  

وقد التفت الدارسون إلى بحث قضية السياق ومدى مسـاهمة التـراث اللغـوي    
العربي في اللسانيات النصية. وقد برزت في الدراسات البالغية والتفسيرية والفقهيـة  

بة عما قدمه الغربيون مـن اعتنـاء بالوحـدة    والنقدية نظرات ال تقل أهمية وخصو
الموضوعية للنصوص مكتملة اإلنتاج مثل القرآن والسنة، الشعر والنثر. وقد دفع هذا 
االعتناء الدارسين إلى التساؤل عن خصوصـيات اتسـاعها وانسـجامها وترابطهـا     

 والتئامها ومناسبتها  

ظهرت في وقـت مبكـر    لعل االرهاسات األولى لهذه الجهود المنهجية، تلك التي
مع البالغة الكالسيكية وفن الخطابة وقد وجـد البـاحثون صـدى لهـذه الجهـود      
والمصطلحات عند الجرجاني والسكاكي وخاصة القرطاجني، الـذي كـاد يؤسـس    
نظرية عربية في لسانيات النص وتحليل الخطاب. وقد اعتنى كل من هؤالء العلمـاء  

ل والمعنى الجامع بين القضايا والجمل وكمال بمسألة الربط والرابط، والفصل والوص
االتصال واالنفصال والتناسب، ومن المفسرين قد اهتم سيد قطـب بقضـية السـياق    
القرآني إذ اعتبر القرآن نصا واحدا من حيث اتساق أجزائه وترابط سوره والتناسـب  

عتهـا  بين آياته، ألنه يصب في هدف واحد "تثبيت العقيدة" وإثباط كل محاولـة لزعز 
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وإبراز المنهج المتميز الذي يدل على قداسة النص القرآني ووحدته تدل على الخـالق  
 الواحد

من خالل هذه الورقة البحثية نطرح قضية السياق عند العرب القدامى ودوره في 
تبيان داللة األلفاظ وتحديد داللة الموضوع، وبعد االطالع على النظرية السياقية عند 

الذهن اإلشكال التالي: كيف تعامل العلمـاء العـرب مـع الـنص     الغرب، تبادر إلى 
 القرآني؟ وهل هناك مالمح للسياق عند العرب؟

قد ارتبطت قضية اللغة بوجود اإلنسان، فحظيت باهتمام كبير في عالم البحـث إذ  
تطرق العلماء لهذه القضية منذ أقدم العصور. فمنهم من تكلم عن الفرق بين الصوت 

م من تطرق لجانب آخر يتعلق بنشأة اللغة ألول مرة أنها قديمة وهبـة  والمعنى، ومنه
إالهية ليست من صنع البشر، أم هي من اختراع اإلنسان ونتاج نشاطه اإلنساني، ثـم  
تطور البحث في قضية اللغة إلى العالقة بين اللفظ والمعنى، وأنواع دالالت الكلمـة  

المعنى، ووجود الترادف والمشـترك  ومسائل متفرقة، مثل أهمية السياق في إيضاح 
اللفظي كظاهرة علمية في اللغات، ودور القياس والمجاز في تغيير المعنى. وبعد ذلك 
سجل البحث اللغوي منحى آخر تسجيل معاني الغريب في القرآن الكريم، والحـديث  
اعن مجاز القرآن، التأليف في الوجوه والنظـائر فـي القـرآن، وإنتـاج المعـاجم      

          ية، وهذا في مجمله يصب في علـم الداللـة الـذي ظهـر منـذ القـرن       الموضوع
 التاسع عشر.

) في مؤلفه المقاييس لمادة "لفظ" بأنها الداللة على   ه395تطرق العالمة ابن فارس (
إلى أن يقول "لُفـظَ الكـالم لَفْظـاً    … الطرح المطلق، ويغلب عليها أن تكون من الفم

المشتقات وما يحتمله من الدالالت: اللفظة هـو الـديك لمـا    وبعدها يورد واحدا من 
، ويقال للرحى والبحر بمعنى الطـرح. ففـي الرحـى للحبـوب     يظهره من الصوت

أشياء كثيرة من جوفه وفي الصـحاح للجـوهري   المطحونة، وفي البحر: إذ يخرج 
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ربط بين ) فيما بعد وكالهما ال ي  ه895وأگدها األزهري (ت    ) طرح المعنى ذاته  247ت
 اللفظ ومدلوله أي معناه.  

) معنى كل شيء محنته   ه175أما فيما يخص مادة (معنى) يذكر تعريف الخليل (ت
وحالته التي يصل إليها أمره، ومعنى ذلك. أن المعنى يبرز من مكنون ومخزون مـا  
تضمنه اللفظ. أما أقدم صور التعبير عن المقابلة بين اللفظ والمعنـى نجـدها عنـد    

إذ يضع الرمز الصوتي وصيغته الصرفية في جهة ويمثل  )1(الكتاب" سيبويهصاحب 
في الجهة المقابلة مدلوله الجزئي؛ وذلك أن الكالم يتصرف إلى اسم وفعـل وحـرف   

 فجاء بمعنى، ليس باسم وال فعل.

في كتابه "الخصائص" فقد تعرض لثنائية اللفظ والمعنى بالدراسـة   )2(أما ابن جني
حيث عرض ثالثة أوجه متصلة هي: "العالقة بين اللفظ والمعنى، والعالقة بين اللفظ 
واللفظ، ثم العالقة بين الحروف ببعضها، ويقول في ذلك: اعلم أن كل واحد من هـذه  

ضعف على ثالث مراتـب: فـأقواهن   الدالئل معتد مراعى مؤثر إال أنها في القوة وال
الداللة الّلفظية، ثم تليها الصناعية، ثم تليها المعنوية، ولنذكر بـذلك مـا يصـح بـه     

)3(الغرض"
. 

وابن جني يتناول قضية اللفظ والمعنى ويوليهما اهتماما بالغا وفي حديثـه عـن   
رئيسيا هـو   الترادف يشير إلى المعنى على انه داللة اللفظة أو الكلمة، ويبدي تعليال

أن مرد هذا التعدد في األلفاظ على مدلول واحد إنما هو تعدد القبائل ويحتج في ذلـك  
بقصة الرجلين اختلفا على تسمية الطير الجارح (الصقر)، فواحد يقول بهـذا اللفـظ   
واآلخر ينطقه (السقـر) فاحتكما إلى ثالث فقال أنه ال يعرفه إال أنه (الزقر)   ينظـر  

كأن لكل كلمة كيانا مستقال منفصال، ولكن في الحقيقة ال يمكن فهم أية الى الكلمات و
كلمة بمعزل عن الكلمات األخرى ذات الصلة بها والتي تحدد معناهـا لـذلك يمكـن    

شبكة واسعة من عالقات المعنى  –من وجهة نظر داللية–اعتبار البنية المعجمية للغة 
األبعاد يمثل كل خيط فيهْ احـدى هـذه   أي أنها تشبه نسيج العنكبوت الواسع المتعدد 
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العالقات وتمثل كل عقدة فيه وحدة معجمية مختلفة وتكمن أهداف هذه العالقات فـي  
أن العالقات في أن عبارة  ما في تركيب ما ال تكسب قيمتها اال بتقابلها مع ما يسبقها 

 أو ما يليها  أو األثنين معا  وهذا يقودنا الى تعريف السياق

لقد التفت كثير من علماء اللغة إلى أهمية السياق لما له : contexteياق مفهوم الس
 من فضل في تحديد المعنى المراد من الكالم.

الكلمات بمعنى، ولكنها تتمتع بوظائف... إن المعنى كما يظهر لنا أثنـاء      "ال تتمتع
معنـى   الخطاب يتعلق بعالقات الكلمة مع كلمات المقام األخرى. وتحدد هذه العالقات

)4(من معاني كل كلمة وال تحددها الصورة التي تحملها الكلمات"
 

فاأللفاظ لبنات الكالم، وليس لكلمة فضل على أخرى كانت وحدها، فإذا انتظمـت  
 في جملة أو عبارة وضحت قيمتها.

وقد تطرق علماء العرب القدامى إلى هذه المعاني، ولهذا نجد عبارة "لكـل مقـام   
 البالغيين.مقال". مشهورة عند 

في معادلة لفظية ذات مستويات منها: مسـتوى المنطـوق، ومسـتوى     - والسياق
)5(المفهوم. "يقصد به سياق الكالم فهو تتابعه وأسلوبه الذي يجري عليه"

 

و"سياق الحوادث مجراها وتسلسلها، وارتباطها بعضها ببعض، فإذا جاء الحـادث  
اقها وإذا جاء مخالفا لها وجب البحث متفقا مع الظروف المحيطة به كان واقعا في سي

 أي أن مخالفتها للسياق نتيجة ألسباب نفسية أو اجتماعية )6(عن علة الخالف

قد جاء االهتمام بالسياق عند العرب لخدمة القـرآن الكـريم    السياق عند العرب:
وإدراك معانيه، ألنه أنزل بلغة العرب، وتوقف فهمه على فهم اللغة العربيـة. وقـد   

فت البحوث والدراسات في هذا المجال وظهرت فيه مذاهب مختلفة نذكر منهـا:  اختل
 المفسرين والبالغيين والنحويين، وإن كان األصوليون قد اهتموا بهذه الدراسة أيضا.

نجد االنتباه إلى الفرق بين ظاهر القرىن وباطنه قـد قـادهم    عند المفسرين: - 1
إلى التفريق بين المعنى المقالي والمعنى المقامي، وجل ما أورده هؤالء من تفاسـير  
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مرده إلى ألفاظ الدواوين التي كانوا يوردونها كشـواهد وتفسـيرات أملتهـا علـيهم     
)7(التي وردت في النص" معطيات السياق بنوعيه، ألنهم يفسرون دالالت األلفاظ

 

وعلى هذا األساس وضع المفسرون شروطا للمفسر منها مـا يتعلـق بالجانـب    
اللغوي، ومنها ما يتعلق بالجانب المقامي، "تتمثل في إتقانه لمجموعات مـن العلـوم   

ونوردهـا بهـذا الشـكل     )8(أشبه ما تكون بمراحل التحليل في النظريـة السـياقية"  
 التناظري:

 القراءات= التحليل الصوتيعلم 

 علم الصرف (االشتقاق)= مصادر الكلمات (الصيغ الكالمية)

 constructionعلم النحو= علم التركيب 

 science du langageمتن اللغة= علم اللغة 

هذا عن السياق اللغوي. أما ما يتعلق بالجانب المقامي، يجب أن يتعرف المفسـر  
والوقائع التي عايشت النص القرآنـي باإلضـافة   على أسباب النزول (وهي األحداث 

 إلى معرفة المكي والمدني والترتيب الزمني لنزول اآليات)

ولعل المتتبع لمسار الدراسات اللغوية التي أقيمت حول إعجـاز   عند اللغويين: - 2
القرآن يجد أن بعض العلماء قد ربط بين اإلعجاز البياني واإلحاطة اللغويـة..."ذلك  

ال يحيط بجميع أسماء اللغة العربية وبألفاظهـا، التـي هـي ظـروف      أن علم البشر
المعاني وال تكتمل معرفتهم الستيفاء وجوه النظر التي بها يكون ائتالفهـا، وارتبـاط   
بعضها ببعض ويتواصلون باختيار األفضل عن األحسن من وجوهها إلـى أن يـأتوا   

لفـظ حامـل    - كما ذكر الحطابي-  بكالم مثله، وإنما يقوم الكالم بهذه األشياء الثالثة
)9(ومعنى به قائم، ورباط لها ناظم"

 

اختيارنا لهذا النص ليس بنية إتباع المسار التاريخي لنظرية النظم، لكن ألنه يلفت 
 االنتباه إلى قضية تخص بحثنا، ويتعلق األمر بالنتقارب بين النظم والسياق.
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إن البالغة العربية بالعلوم التي تضمنتها وقفت علـى دراسـة    عند البالغيين: - 3
في كل اللغات ال في العربية وحدها، وهذا من خـالل   le sensشاملة وعامة للمعنى 

تركيزهم على فكرة (لكل مقام مقال) و(لكل كلمة عند صاحبتها مقـام)، فقـد اشـار    
  ضى الحال مع فصـاحته الخطيب القزويني إلى أن بالغة الكالم معناها مطابقته لمقت

ثم أوضح ان مقتضى الحال يتغير بتغير المقامات فمقام التنكير يختلـف عـن مقـام    
التعريف، ومقام التقديم يختلف عن مقام التأخير، وغيرها من أوجه مقتضـى الحـال   
والذي سماه عبد القاهر الجرجاني بالنظم حيث يقول أن النظم توحي معـاني النحـو   

)10(حسب األغراض التي يصاغ لها الكالم" فيما بين الكلم على
 

إن فكرة السياق وداللته علـى المعـاني الحقيقيـة للكـالم      السياق عند الغرب:
مطروحة في الفكر اإلنساني، ففي عهد أفالطون وأرسطو، نجد أفالطون قد أشار في 
كتابه (فيدروس) إلى مراعاة مقتضى الحال في الخطابة كذلك كان الحال عند أرسطو 
الذي نبه في كتابه (فن الشعر) لموضوع مقتضى الحال وأشار إلى أن الفكـرة هـي   

إال أن هذا االهتمام لم  )11(القدرة على إيجاد اللغة التي يقتضيها الموقف ويتالءم معها
 يكن بالقدر الكافي الذي يلفت االنتباه.

للسياق  وبعد ذلك شهد الدرس اللغوي عند الغرب تطورا هائال، فمثال في دراستهم
نجد تطورا ملحوظا في مدة زمنية متسلسلة وهي معان متقاربة حيث بينـوا وظيفـة   
السياق البارزة، ودوره األساسي في حياة الفرد والمجتمع علـى اخـتالف طبقـاتهم.    

 وطبقت هذه الدراسة على كل المستويات (اللغوي المقامي، الثقافي، العاطفي).

كان البحث في فكرة النظم سببا لوضع قواعد  لقد تطبيقات السياق عند القـدامى:  
علم المعاني، كما أنّه طريق لعلم البيان، وكان الوصول إلى تحديد هذه الفكرة، قمـة  

 مجهود عنيف بذله العلماء وذهبوا فيه كل مذهب من القول.

وإذا كانت قضية النظم قد قُننت وفلسفت، ودعمت أصولها ومبادئهـا علـى يـد    
الجرجاني، فإن البحث العلمي ال يستطيع أن ينكر جهود السابقين من أمثال الجـاحظ  
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وابن قتيبة في القرن الثالث، وجهود الرماني والباقالني وقاضي عبد الجبار في القرن 
ني، ففكرة النظم عند الجاحظ فكـرة لفظيـة   الرابع الهجري... وجميعهم قبل الجرجا

تعتمد على حسن الصوغ وكمال التركيب، ودقة تأليف اللفـظ، وجمـال نظمـه، وال    
)12(عجب فقد كان شغوفا بجودة اللفظ وحسن بهاء رونقه حتى قدمه على المعنى

 

أما ابن قتيبة يقول: "فالقرآن قد شرفه اهللا وكرمه، وسماه روحا ورحمـة وشـفاء   
را، وقطع منه بمعجز التأليف أطماع الكائدين، وأبانه بعجيب الـنظم عـن   وهدى ونو

جيل المتكلفين وجعله متلوا ال يمل على طول الـتالوة، ومسـموعا ال تمجـه اآلذان    
وغضا ال يخلق على كثرة الرد، وعجيبا ال تنقضي عجائبه ومفيدا ال تنقطع فوائده... 

في قليل لفظه، وذلـك معنـى قـول     ونسخ به سالف الكتب، وجمع الكثير من معانيه
)13(رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم" أوتيت جوامع الكلم"

 

ويستأنف قائال: "فإن شئت أن تعرف ذلك، فتدبر قوله سبحانه وتعالى:" خذ العفـو  
)14(وأمر بالمعروف وأعرض عن الجاهلين"

 

كيف جمع له بهذا الكالم كل خلق عظيم، ألن في أخذ العفـو صـلة القـاطعين    
والصفح عن الظالمين وإعطاء المانعين. وفي األمر بالمعروف، تقـوى اهللا، وصـلة   
األرحام، وصون اللسان عن الكذب، وغض الطرف عن المحرمات، وإنما سمي هذا 
وما أشبهه عرفا ومعروفا، ألن كل نفس تعرفه، وكـل قلـب يطمـئن إليـه، وفـي      

مماراة السفيه، ومنازعـة  اإلعراض عن الجاهلين والصبر والحلم، تتربه عن النفس 
)15(اللجوج"

 

والمالحظ أن الرجل كان يقصد السياق، فوضع الجملة في هذا السياق هو الـذي  
 أوحى بهذه المعاني الكريمة.

فاأللفاظ لبنات الكالم، وليس لكلمة فضل على أخرى كانت وحدها، فإذا انتظمـت  
ى نفسها مـن حيـث   في جملة او عبارة وضحت قيمتها، وكانت بذلك النظم دليال عل

 روعتها أو سقوطها وهذا يتقارب مع معنى السياق
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يقول البازي في أول كتابه (أنوار التحصيل في أسرار التنزيل) اعلم أن المعنـى  
الواحد قد يخبر عنه بألفاظ بعضها أحسن من بعض، وكذلك كل واحد مـن جـزأي   

ن استحضـار معـاني   الجملة، فقد يعبر عنه بأفصح ما يالئم الجزء اآلخر، وال بد م
الجمل، واستحضار جميع ما يالئمها من األلفاظ، ثـم اسـتعمال أنسـبها وأفصـحها     
استحضار هذا هذا معتذر على البشر في أكثر األحوال، ودلك عتيد حاصل في علـم  
اهللا، فلذلك كان القرآن أحسن الحديث وأفصحه، وإن كان مشـتمال علـى الفصـيح    

ب أمثلة من دراسات القدامى في هذا المجال قوله واألفصح، والمليح واألملح، ويضر
لو قال مكانها: "وثمر الجنتين قريب"، لم يقم مقامه من  )16(تعالى: "وجنى الجنتين دان"

جهة الجناس بين الجنى والجنتين من جهة أن الثمر ال يشعر بمصيره إلى حال يجنى 
)17(فيها، وجهة مؤاخاة الفواصل

 

من خالل هذا النص نالحظ اإلشارة إلى اإلحاطة اللغوية في القـرآن، فقـد روي   
 في هذه اآلية الكريمة ثالثة أنواع من السياق  

األصوات تكون خاضعة للسياق فيتأثر كل صوت بما يتقدمه أو يأتي بعـده مـن   
از أصوات. تطابق داللة اللفظ مع المدلول المقصود إيراده، فالجني غير الثمر في إبر

 المعنى.

 الجرس الموسيقي أي التركيب الشكلي لأللفاظ.

لما الحظناه من تقارب بين فكرة النظم عند القدامى والنظرية السـياقية الحديثـة   
التي تعامل معها سيد قطب في تحليل الخطاب الديني، ارتأينا أن نعرض نماذج مـن  

- لدراسات القرآنيـة     النظم عند القدامى منذ القرن الرابع الهجري، عصر ازدهار ا
لنبين مدى تعمق سيد قطب في هذه المعاملة القرآنية، ومحدودية التعامل مع  - اللغوية

القرآن عند القدامى بحيث توقفوا عند االكتشاف، ولم يستثمروه لصالح المعنى الـديني  
     المتوخى من وجود هذا اإلعجاز

نظم، هو المعنى الصـوري  إن المعنى الذي جعله عبد القاهر الجرجاني محورا لل
أو معنى المصور، فالمعنى هو جوهر الكالم عنده، والذي تنسب إليه مزيـة الـنظم   
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ليس هو المعنى الغفل الخام، وإنما هو المعنى الذي تشكل في النفس بشـكل خـاص   
 ونظم فيها نظما خاصا، هو صوة المعنى، ال المعنى مجردا من الصورة

فهو أمر عميق، فهو يشـير صـراحة إلـى     - بارعند عبد الج- أما مفهوم النظم 
حركات النحو، وما ترسم من فروق في العبارات، وهو ال يريد الحركات الظـاهرة  
إنما يريد معنى أعمق هو نفس المعنى الذي أراده عبد القهار، وهو النظـام النحـوي   
للكالم، نظما يعتبر فيه حال المنظوم بعضه إلى بعض. ال ضم الشيء إلـى الشـيء   

)18(كيفما اتفق"
 

لذلك فهو يذهب إلى أن الكلمة ال تعد فصيحة في نفسها إذ البـد مـن مالحظـة    
صفات مختلفة لها، وال بد من مالحظة أبدالها ونظائرهـا، وال بـد مـن مالحظـة     

 حركاتها في اإلعراب، وال بد من مالحظة موقعها في التقديم والتأخير

اللغوي، ومعناه االصطالحي... فـإذا   وهكذا تتبين الصلة الوثيقة بين معنى النظم
طبقنا ذلك المعنى على القرآن، وجدنا النظم القرآني، الذي هو مناط األعجـاز عنـد   

 عبد القاهر وغيره.  

 نماذج سياقية من القرآن:  

�m�t�u����������vقوله تعالى:  مفاضلة بين التعبير القرآني والتعبير عند العرب: - 1

w�x�y�z�������������l )19(    أحسن من التعبير ب (تقرأ) لثقله بالمهمزة. ومنهـا ﴿ال ريـب

 أحسن من (ال شك فيه) لثقل اإلدغام، ولهذا كثر دكر الريب. )20(فيه﴾

 )22(أحسن من (ال تضعفوا) لخفتـه. و﴿وآثـرك اهللا علينـا﴾    )21(ومنها ﴿ال تهنوا﴾
أحسن من (ضعف) ألن الفتحة أخف مـن   )23(أخف من (فضلك) و﴿وهن العظم مني﴾

 الضمة.

 أخف من (صدق)، ولذا كان ذكره أكثر من دكر التصديق. )24(ومنها ﴿آمن﴾

أخـف مـن (خـوف). و﴿خيـر      )26(أخف من (أعطى)، و﴿أنذر﴾ )25(و﴿وآتى﴾
 أخف من (أفضل لكم)   )27(لكم﴾
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لفـاظ  "وألفاظ القرآن إذا انصرفت عن النظم، وكانت بعيدة عن مجال التصوير، أ
)28(عادية من حسن األلفاظ العربية التي تحمل كل منها داللة خاصة"

 

نالحظ أن هذا القول ينطبق على السياق ودوره في تنسيق المعـاني، وتوظيـف   
 المفردات العادية فتبث فيها الروح فتكسب في النص القرآني قيمة جديدة.

إال أن تستحسـنه  "واألسلوب قد يبهرك رسفه، ويسحرك وصفه ومعناه، وال تملك 
وتستعذبه، لما به من سحر الطالء، فإذا فضضت نظامه، وفرقت متجمعه لم تبد فيـه  

)29(ميزة يفوق بها غيره من األساليب"
 

    لفظة" كفر" في سياقات متعددة: - 2222

و"الكفر" لفظ قرآني له داللته اللغوية من وجهة نظـر لغويـة    أصلها اللغوي: - 1
باإلضافة إلى مفهوم الشرع فيه، ذلك أن مادة الكفـر  على مفهوم اإليمان في اإلسالم، 

تتصل في أصلها اللغوي بالستر، وقد وصف العرب الليل بالكفر لسـتره األشـخاص   
والزارع لستره البذر في األرض، وقالوا كفر النعمة، وكفّرها (بالتشديد) للتعبير عـن  

حود الوحدانيـة  اإلنحراف عن أداء شكرها. قال الراغب في معجمه: "وأعظم الكفر ج
أو الشريعة أو النبوة... والكفران في جحود النعمة أكثر استعماال، والكفر في الـدين  

)30(أكثر، والكفور فيها جميعا"
 

يشير الزمخشري في (أساس البالغة) إلى معـاني التغطيـة    عند الزمخشري: - 2
يل كـافر  فيقول: "كفر السحاب بالسماء، كفر الماء في الوعاء، وكفر الليل بظالمه، ول

   ولبس الكافر الدروع، وهو ثوب يلبس فوقها، وكفرت الريح الرسم والفـالح الحـب
ومنه قيل للزارع الكفار، وفارس مكفر ومتكفر، وكفر نفسـه بالسـالح وتكفـر بـه     

 وغابت الشمس في الكافر وهو البحر، ورجل مكفر وهو المحسان الذي تكفر نعمته"

ونجد من علماء القرن السابع الدمغاني قد حاول استقراء وجوه  عند الدمغاني: - 3
 داللة هذه الكلمة في القرآن الكريم، فبين أنها تأتي بمعان أربعة:
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���m�A����B�C������������D�E�F�G�H���I�����Jاإلنكار في مثل قولـه تعـالى:  

K�l  )31( .أي جحد وأنكر توحيد اهللا 

، أي )�m�Q�R��S�T�U�WV��l )32في مثل قولـه تعـالى:   الجحود:

 جحدوا به

)m�½�¾�¿���À�l  )33في مثل قوله تعالى:  كفر النعمة:
 

 m�d�e�f�g�h����i�lفي مثل قوله تعالى:  البراءة:

، أي )34(

 يقول إني تبرأت.

إذا كانت الكلمات تتغيـر مـدلوالتها بتغيـر     دور السياق في تبيان داللة األلفاظ:
للكشف عن رؤى عميقة، يتجدد بها إحساس اإلنسـان  سياقاتها في النصوص األدبية، 

بالحياة من حوله، فإن السياق عند سيد قطب وسيلة من وسائل اإلبالغ عـن حقيقـة   
اإلسالم وبيان أهدافه ومراميه في سعادة اإلنسان بيانا يتعمق به إدراك المسلم لمعنـى  

ـ   ارات فـي اآليـة   الوجود وغايته، حيث تتظافر الكلمات في العبارة الواحـدة، والعب
الواحدة واآليات في السورة الواحدة. ثم يجمع كل ما هو مكي في هدف واحد يصـب  
في إطار بناء العقيدة، وكل ما هو مدني لتنظيم المجتمع وصنع الشريعة المثلى التـي  
اختارها اهللا لعباده المؤمنين، ويتم كل ذلك بطرق مختلفة تعكسها سور القرآن الكـريم  

يق سواء بالتعقيبات التي تتجلى في الترغيب بالجنـة والترهيـب مـن    في التعبير الش
النار، أو بالبناء اللفظي العجيب في تناسقه مع المقاصد والمعاني أو المدلول اللغـوي  
المصحح لتصورات المؤمنين، باإلضافة إلى التحديد، والدقة والتوكيد، فضـال عـن   

 سي واألساليب المدهشة المتنوعة.اإليقاع المناسب لكل موضوع مطروق، والجو النف

كما أن سيد قطب ال يتصور القرآن الكريم مجرد نص لغـوي يفسـر أو يجلـي    
الغموض عن مفرداته... "إنها ليست ألفاظا وعبارات إنما هي مطـارق وإيقاعـات:   
صورها، ظاللها، مشاهدها، موسيقاها، لمساتها الوجدانية التي تكمن وتتـوزع هنـا   

. بل يتصوره أبعد من ذلك في أهدافه وفـي طريقـة عرضـه حيـث ال     )35(وهناك"
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تعرض قضاياه عرضا جدليا باردا في كلمات وينتهي كأية قضية ذهنية باردة، إنمـا  
هـي بـراهين هـذه     - هو هذا الكون بكل ما فيه من عجائب - تعرض وحولها إطار

 القضايا وآياتها في اإلدراك البشري البصير المفتوح

رى يفضل سيد قطب عدم الكشف والتوضيح في بعض مواضـيع  ومن ناحية أخ
القرآن ألنه يعتبر ذلك مفسدة لجو التعبير وتشويها له يصرف عن الفهـم الصـحيح   

 للقرآن.

وأول ما نشير إليه أثناء بدء هذا التطبيق مع ألفاظ القرآن الكـريم فـي سـياقات    
، وأثناء تقديمه للسورة مختلفة، هو الصبر على تعريفات سيد قطب عبر أجواء اآليات

ألننا ال نستطيع الولوج إلى اللفظة عنده قبل تتبع سياقها الممهـد سـواء فـي بدايـة     
السورة أو عند ربط جزء بجزء. إذا كانت اللفظة في جزء تابع لجزء قبله واختيارنـا  
أللفاظ بعينها لم يكن صدفة إنما العتبارات نذكرها في مجالها مـن هـذه الدراسـة    

لكثير من العناء في تتبع هذا التطبيق يجب توضيح األلفاظ واآليـات التـي    واجتنابا
 ذكرت فيها  

    لفظ (حق):

 تتبع مدلول كلمة حق عبر السورالتالية:

 19إلى اآلية رقم  1سورة الرعد آية رقم  - 1

 03سورة آل عمران آية رقم  - 2

 170سورة النساء اآلية  - 3

 :19إلى اآلية  1سورة الرعد من آية أ  - 2- 2 2
ففي تفسيره لسورة الرعد يقوده اهتمامه بالسياق، وحرصه على تتبع سلسلة مـن  
المعاني في بداية السورة إلى التوقف عند قضية قبل التطرق (لكلمة حـق) بالتحليـل   
كما أشرنا إلى ذلك في التمهيد، ودلك لالتصال بينهما. فبدون معرفة هـذه القضـية   
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ضية التي استوقفت سيد قطب هـو قولـه   يصعب تحليل معنى بقية اآليات، وهذه الق
تعالى: "ألمر تلك آيات الكتاب. والذي أنزل من ربك الحق ولكـن أكثـر النـاس ال    

)36(يؤمنون"
 

يقول سيد قطب: ق ألف، الم، ميم، راء تلك آيات الكتاب، آيات هـذا القـرآن أو   
ادة هـذه  تلك آيات على الكتاب تدل على الوحي به عند اهللا. إذا كانت صياغته من م

)37(األحرف داللة على أنه من وحي اهللا ال من عمل مخلوق كائنا من كان"
 

السياق اللغوي: هذا النص يعكس لنا كيف تعامل السيد قطب مع األحرف المقطعة 
في بداية بعض سور القرآن (سورة الرعد) فهو ال يجادل وال يقحم نفسه فـي نقـاش   

 ت تراءى له وجهان:عميق بل يقف موقف التسليم، ففي هذه اآليا

 آية بمعنى "آية القرآن" أي جزء منه.. - 1

 آيات "على الكتاب" أي داللة عليه تدل على أنه وحي من عند اهللا - 2

وكال الوجهين يقرران نفس الحقيقة هي أن القرآن "أنزل بلسـان عربـي مبـين"    
ومادته من األحرف المذكورة... وهذه األحرف عبارة عن وعاء للثقافـة فـي ذلـك    

 العصر، حيث كانت هذه اللغة مفخرة، ومكسبا لذلك سهل عليهم فهم القرآن.

سياق المقام: كما كان فيه أجوبة عن تساؤالت قومهم (الصحابة وغيرهم) وشـفاء  
ألدوائهم... خاصة الذين آمنوا به. "الحق وحده" "الحق من ربك" الحق الخالص الذي 

والتردد وتلك األحرف آيات على أنه الحـق  ال يلتبس بالباطل، والذي ال يحتمل الشك 
)38(فهي آية أنه من عند اهللا ولن يكون ما عند اهللا إال الحق ال ريب فيه"

 

ولكن أكثر الناس ال يؤمنون، بأنه موحى به وال بالقضايا المترتبة على إيمان بهذا 
 الوحي: من توحيد ودينونة له وحده ومن بعث وعمل صالح في الحياة.

زء األخير من اآلية يستكمل سيد قطب مناقشة مدلول كلمة (الحق) على ضوء الج
بعد أن ربط مدلولها باألحرف المقطعة في الجزء األول من اآلية. وذلك بيان فحـوى  
 هذا الحق فهو ليس مجرد كلمات يحرك بها اللسان، وال مجرد اعتراف بل هـو "مـا  
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أي - ويترتب علـى صـاحبه   ، �ر في القلب وصدقه العمل" أو كما قال الرسول قو
تبعات ال بد من العمل بها والتصرف بمقتضاها: توحيد اهللا في  - المصدق لهذا الكتاب

كل سكون وحركة، ودينونة له وحده، واإليمان بالبعث واالستعداد له، والعمل الصالح 
في الحياة، ألن اإليمان من األسس التي ينبني عليها التصور االعتقادي، ويقوم عليها 

 واقع في الحياة بعد ذلك.ال

 - سـبحانه وتعـالى  - وكما أسلفنا الذكر إن هذا الحق له براهينه القائمة بقدرة اهللا 
قادر على إلقناع العقل وذلك عن طريق الكون المتطور آياته التي يتفاعل معها البشر 

 وهي مسخرة لهم ليبلوهم فيما آتاهم.

اللغوية والمشـاهد المرئيـة   وخالصة الحديث أن سيد قطب قد جمع كل الوسائل 
المتمثلة في البناء الداخلي للنص إلى جانب التصور اإلسالمي الـذي ينبنـي عليـه    
االعتقاد (السياق الخارجي) جمع كل ذلك لبيان داللة "الحق" بكل مكوناتها وبراهينهـا  
وكان كل هذا االهتمام إلبراز الوظيفة التي جاءت كلمة الحق لتؤديها أال وهي وظيفة 

لدعوة عن بينة واقناع إلسقاط الحجة على اهللا يوم الدين، وقد أضاف فـي األخيـر   ا
ضرورة صفاء البصيرة حتى ترى النور جليا ألن بعض الظروف المسـتجدة مـن   
التطور المادي، واالبتعاد عن الحق ومخلفات الجاهلية تقف حجرة عثرة أمام استيقاظ 

 ص العبادة ليس باألمر السهل.الضمائر وجمع الهمم لعبادة اهللا وحده وإخال

دائما في إطار قضية الوحي والرسالة، وقضية التوحيد والشركاء. الجولة الثانيـة  
من (سورة الرعد) تناقش طبيعة اإليمان، وطبيعة الكفر "في لمسات وجدانية وعقالنية 

)39(وتصورية دقيقة رفيقة"
 

)m�B�C�����D�E�F�G��H�I�J�������K�ML�N�O��P�Q�l )40 خاصية التقابل:
 

والسياق هذه المرة يقود سيد قطب إلى وجهة أخرى نبنيها من قوله: "إن المقابـل  
لمن يعلم أن ما أنزل إليه من ربه هو الحق ليس هو من ال يعلم هذا، إنما المقابل هو 
األعمى، وهو أسلوب عجيب في لمس القلوب وتجسيم الفروق، وهو الحق في الوقت 
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وال زيادة وال تحريف. فالعمى وحده هو الذي ينشىء الجهل بهـذه  ذاته ال مبالغة فيه 
ثم يبين حقيقة األعمـى بطريقتـه    )41(الحقيقة الكبرى التي ال تخفى إال على األعمى"

 الخاصة

"والناس إزاء هذه الحقيقة الكبيرة صنفان: مبصرون فهم يعلمون وعمـي فهـم ال   
واستغالق القلوب وانطفاء قبس يعلمون، والعمى عمى البصيرة، وانطماس المدارك، 

)42(المعرفة في الروح، وانفصالها عن مصدر اإلشعاع"
  

اكتشف سي قطب المعنى المقصود بكلمة "الحق" من خالل التقابل، وهي نفسـها  
التي أثيرت في الشطر األول من سورة الرعد. يقول سيد قطب: "إنهـا تثـار مـرة    

لكلمة لم يتغير بـل السـياق صـبغها    ، ونالحظ أن معنى ا)43(أخرى على نسق جيد"
 بصبغة جديدة لتؤدي وظيفتها بأسلوب مغاير

وقد استوحى هذا المعنى من تصوره للعقيدة الواضحة المعالم لـم يطرقهـا هـذه    
المرة من خالل المعتقدين، ويقسمهم إلى صنفين تُجاه هذا الحق المتمثل في "الـوحي"  

كذب جاهل عن عمد بسـبب  صنف مبصر به متقين، مبصر به ومصدق، وصنف م
العمى الذي أصاب بصائرهم، وطمس أرواحهم وفصلهم عن طريق الصواب، فأمـا"  

. )44(الذين لهم قلوب وعقول مدركة تذكر بالحق فتتذكر، وتتنبه إلى دالئلـه فتتفكـر"  
 وهذه هي صفات أولي األلباب كما هو مصرح به في اآلية الكريمة.

الدقيق غير أنه يبين لنا مصدر هذا التقابـل  ويندهش سيد قطب أمام هذا األسلوب 
"فإن ما ينشىء الجهل هو العمي، ألن الذي ال يعلم يمكن له أن يتعلم، أما من عميـت  

 بصيرته مطبوع على ذلك العمى وال يبحث أبدا عن الحقيقة.

ويتعمق سيد قطب في إيضاح مصادر العمى المتنوعـة، وذلـك قصـد كشـفها     
البصيرة، وانطماس المدارك واستغالق القلـوب وانطفـاء    ليتوخاها الناس: فهو عمى

  .قبس المعرفة في األرواح، إذن كل هذه المترادفات توظف في مقابل كلمة" الحق"
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 :03030303سورة آل عمران آية رقم  - ب

��m�K�L�M����N�O�P�Q�R�Sومن سورة آل عمران قوله تعـالى: 

T�U�l  )45(
 

    متضمنات القول:  

شطرها األول جملة حقـائق أساسـية فـي التصـور     وتتضمن هذه اآلية في  )1
االعتقادي وفي الرد كذلك على أهل الكتاب وغيرهم من المنكـرين لرسـالة محمـد    

 صلى اهللا عليه وسلم "وصحة ما جاء به من عند اهللا"

فهي تقر وحدة الجهة التي تنزل منها الكتاب على الرسل، فاهللا فاهللا الذي ال إله  )2
كما أنه أنزل التوراة على موسى  - عليك- ي نزل هذا القرآن هو الحي القيوم، هو الذ

واإلنجيل على عيسى من قبل. وإذن فال اختالط وال امتزاج بين األولوهية والعبودية 
إنما هناك إله واحد ينزل الكتاب على المختارين من عباده. وهناك عبيد يتلقون. وهم 

 عبيد هللا ولو كانو أنبياء مرسلين"

لمة الحق' وحدة الدين ووحدة الحق الـذي تتضـمنه الكتـب    وهي تقرر 'أي ك )3
المنزلة من عند اهللا، فهذا الكتاب نزله عليك بالحق.. مصدقا لما بين يديه من التـوراة  

 نجيل.. وكلها تستهدف غاية واحدة، هدى الناساإلو

"وهذا الكتاب الجديد الفرقان يبين الحق الذي تضمنته الكتب المنزلة واالنحرافـات  
شبهات التي لحقت بها بفعل األهواء والتيارات الفكرية والسياسـية، وهـي كلمـة    وال

أنه ال وجه لتكذيب أهل الكتاب للرسالة الجديدة فهي سائرة على  - ضمنا- الحق تقرر 
نمط رساالت قبلها. وكتابها نزل "بالحق" كالكتب المنزلة. ونزل على رسـول مـن   

وهو مصدق لما بين يديه مـن كتـاب    البشر كما نزلت الكتب على رسل من البشر.
اهللا، يضم جناحيه على الحق الذي تضم جوانحها عليه وقد نزله مـن يملـك تنزيـل    
الكتاب ... فهو منزل من الجهة التي لها الحق في وضع منهاج الحياة للبشر، وبنـاء  
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تصوراتهم االعتقادية، وشرائعهم وأخالقهم وآدابهم في الكتـاب الـذي ينزلـه علـى     
)46(رسوله"

 

نالحـظ أن   - التي رأينا نقلها بجملتهـا - : من خالل هذه النصوص السياق الثقافي
لفظة الحق استدعاها السياق الموضوعي للسورة إلى عدة محطات واهتدى إليهـا سـيد   
قطب بفضل اهتمامه بالسياق وإدراكه لضرورة التعامل مع الرسـالة وفـق مالبسـات    

 جميع األجيال عبر العصورالعصر الذي أنزلت فيه ثم تعميمها على 

إذن يبدأ بأن كلمة "حق" جاءت في سياق الرد على أهل الكتاب، وتصحيح التصـور  
االعتقادي، والهدف هو أن هذه الرسالة المحمدية هي حق يحتمل نفـس الحيقـة التـي    

 وهي هدى للناس - جاءت بها الرسل السابقة لها

هـذه الرسـالة مثلهـا مثـل     كما أنها كلمة حق تتضمن دعوة أهل الكتاب لتصديق 
الرساالت السابقة من ناحية الدعوة إلى التوحيد. وقد جاء هذا الكتاب ليفرق بين الحـق  

 والباطل أي فرقان

ومن ناحية أخرى أشار سيد قطب إلى جانب مهم يمس هذه اللفظة التي تسـتوعب  
لح البشـرية  كثيرا من المعاني ويتمثل هذا الجانب في أن هذه الرسالة من عند اهللا لصا

- جمعاء حيث يقوم بمساعدتها على بناء التصور االعتقادي. فمصدر هذا الحق واحـد  
الذي يملك وحده سبحانه حق التشريع والتأديب عن طريق هذا الكتـاب الـذي    - هو اهللا

 أنزل على رسوله.

    170170170170ج سورة النساء اآلية - 2222- 2222

�m�¹�º�»�¼��½�¾�¿�Àوفي سورة النساء قولـه تعـالى:   
Á�Â�ÄÃ�Å�Æ��Ç�È�É�Ê�Ë�ÍÌ�Î�Ï�Ð�Ñ��l )47(

 

: "وهي دعوة سبقها دحض مفتريات أهل الكتاب، وكشف حيلة اليهـود  سياق الحال
ومناكرهم وتاريخهم كله، وتصوير تعنتهم األصيل، حتى مع موسـى نبـيهم وقائـدهم    

)48(ومنقذهم"
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لبيان معنى لفظة حق عمد سيد قطب الستدعاء السياق الخارجي أو سـياق الحـال   
ليبين لنا أن هذا الحق الذي جاء به الرسول صلى اهللا عليه وسلم هيأ لـه اهللا الطريـق   
بدحض مفتريات اليهود المتمثلة في قولهم "لن تمسنا النار إال أيام معـدودات" وكـانوا   
يقولون: "نحن أبناء اهللا وأحباؤه" فجاء القرآن القرآن لينفي هذا كلـه. ويضـعهم فـي    

 - ولـم يسـتغفروا ويتوبـوا   - اد إن أحسنوا أثيبوا وإن أساءوا موضعهم: عبادا من العب
من يهود مع نبيهم، ونصارى بقولهم ال نبي بعـد   )49(عذبوا" وكان ذلك على اهللا يسيرا

 عيسى عليه السالم.

ويأتي مدلول هذه الكلمة "حق ألن حكمة اهللا استدعت وجوده وهو متمثل في رحمة 
ة بعد أن شوه بنوا اسـرائيل رسـالتهم وحـرف    اهللا بعباده حتى ال تكون على اهللا حج

النصارى رسالة عيسى عليه السالم جاءت الرسالة الشاملة لكافة الناس: "لـئال يكـون   
على الناس حجة بعد الرسل" وعدم وجود هذه الرسالة ينتفي مع عدل اهللا في أن يأخـذ  

رسلناك إال رحمة الناس بالعقاب دون البالغ. وكان حق قول اهللا سبحانه وتعالى: "وما أ
)50(للعالمين".. رحمة في الدنيا وفي اآلخرة

 

نستنتج من هذا التحليل لمواقف السياق المختلفة من كلمة "الحـق"، أن سـيد قطـب    
 ربطها بثالث مراحل:

    المرحلة األولى: هي المرحلة التمهيدية:   - 1

بهـذه  دحض أهل الكتاب، وقد كانت من خالل دعوة اهللا ألهل الكتاب بأن يؤمنـوا  
الدعوة التي ختمت الرساالت السابقة وجاءت مصدقة لها. وتصرفات أهل الكتاب مـع  
أنبيائهم كان من دواعي هذه الرسالة الشاملة لتصحيح ما تعرضت له الرساالت السـابقة  

 من تشويه.

    المرحلة الثانية هي المرحلة التنفيذية:   - 2

حتـى ال يبقـى لألجيـال     إن حكمة اهللا وعدله يقتضيان وجود هذه الرسالة الشاملة
 القادمة على اهللا من حجة

 فهو حق ال سبيل إلى محوه أو تغييره. المرحلة الثالثة هي مرحلة الثبات: - 3

254



�×Ö]è†ÓÖ]<áa†ÏÖ]æ<íflée†ÃÖ]<íÇÜ <

 

  
 

 

  

وفي ختام مناقشة السياقات المختلفة لكلمة حق نحصل على حلقة مترابطة يسـتدعي  
كمـة  كل جزء فيها بقية األجزاء. بحيث أصبح آخر جزء منها المتمثل في ما اقتضته ح

اهللا من إتيان هته الرسالة الشاملة الخاتمة يستدعي العودة إلى أول مدلول تطرقنـا لـه   
وهو إثبات أحقية الرسالة، وعدالتها، وضرورتها في حياة الناس وهذا شـان األسـلوب   
القرآني في طرح قضايا العقيدة، وقد بينا ذلك عند مناقشة التصور اإلسالمي الذي أبرز 

االجتماعية بالتصور االعتقادي وهدف هذه العقيدة هو تصـحيح   خصائصه ربط الحياة
التصور االعتقادي الذي يفرص تصحيح التصور الفكري. وبهذا يبلغ السياق أوجه فـي  

 تحقيق هدف الدعوة اإلسالمية التي جاءت لبناء هذه األمة.

وق بعد عرضنا لهذه الدراسة التطبيقية على السياق عند العرب القدامى لنبـين الفـر  
بينهم وبين سيد قطب من خالل نظرتهم للسياق وتعاملهم معه والحـدود التـي وقفـوا    
عليها، إذ وجدنا الفرق شاسعا بينهما حيث أجرينا دراسة علـى تطبيقـه للسـياق فـي     
التفسير أثناء تحليله للمواقف المختلفة في القرآن الكريم، إذ استفاد من تطبيقه للسياق في 

ي ذلك إدراكه الواعي لخصائص التصور اإلسـالمي وألهـداف   التفسير، وكان دليله ف
القرآن الكريم وبالتالي أهداف الرسالة المحمدية للبشرية عامة، نجد بيانه لكلمـة حـق   
التي تتبعناها في مختلف السياقات عبر سور مختلفة في القرآن أن الحـق عملـة ذات   

 تها وشموليتها.وجوه تصب في نفس المنبع أال وهو صدق هذه الرسالة وعدال

وتجدر اإلشارة في نهاية هذا البحث إلى أنه رغم هذه المحاوالت الجادة في العنايـة  
بالظاهر القرآنية ووصفها في المقارنات النحوية والبالغية عند العرب القدامى، فإننـا ال  
يمكن أن نعتبرها نظريات مكتملة النسق وتامة الشروط، بل إنها مقاربات كغيرها مـن  

 ربات  المقا

يمكن اإلفادة منها، والسبب في ذلك يعود إلى أن اهتمام العرب بهذه القضايا لم يكـن  
هدفا في حد ذاته الهتمامهم كان منصبا على النص وولوعهم بجماله وقداسته وحالوتـه  

 وقد تفننوا في كشف أغواره ومواطن االتساق واالنسجام فيه.  

  

255



�×Ö]è†ÓÖ]<áa†ÏÖ]æ<íflée†ÃÖ]<íÇÜ <

االحاالت:

)1(
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العربي  النحو بنشأة ارتبط قد العربي اللساني الدرس نشأة أن به المسلّم من بات
 العربي النحو تاريخ كتب عن فضال والطبقات التراجم كتب معظم تناقلته ما وهذا

 األسود أبي بشخصية آخر جانب من اللساني الدرس هذا ارتبط كما أيضا، وأصوله
 عموما، ولمبادئ العربية اللسانيات لمبادئ األول الواضع باعتباره) ه69ت( الدؤلي
 القصة تلك أن نظن فإننا ذلك، حقيقة عن النظر وبغض  1خصوصا العربي النحو
 أوليات الدؤلي األسود أبو وضع ألجلهما اللذين والسبب الكيفية حول حبكت التي

  .ذكرها سياق هذا ليس لعلل شكوك تشوبها العربي اللساني الدرس
 أميـر  من وبأمر غيره، كان أم الدؤلي األسود أبو اإلمام هو الواضع أكان وسواء
 كله ذلك من القصوى والغاية األساس، الهدف فإن، ال أم طالب أبي بن علي المؤمنين

 اللغـة  وحمايـة  وفهما، وإعرابا تالوة إليه اللحن تطرق من تعالى اهللا كتاب حفظ هو
 العـرب  العلمـاء  عليه سار الذي والمنهج الهدف تحدد ذلك من ابتداء تباعا، العربية
 مـن  الكثيـر  خاصة العربي النحو فيها عرف التي المرحلة غاية إلى سلف عن خلفا

 على إن العربية اللغة وقوانين مفاهيم من العديد ودراسة مناقشة في والضبابية التعقيد
 أن يمكننـا  السبب لهذا الفعلي؛ اللغوي الواقع مستوى على أو الواصفة اللغة مستوى
 جهـة  مـن  كبـرى  مراحل ثالث إلى العربية اللغة بها مرت التي المراحل أهم نقسم

  :  وهي، معا والهدف المنهج
  الخبري؛ النهج ظل في العربية اللغة مرحلة  - 
  النظري؛ المنهج ظل في العربية اللغة مرحلة  - 
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 ظل في العربية اللغة مرحلة: هما مرحلتين إلى الثانية المرحلة تقسيم إمكانية ولنا
 النظـري  المنهج ظل في العربية اللغة ومرحلة المتأخرين، النحاة لدى النظري المنهج
 معـالم  باعتبارها التقاسيم هذه مع سنتعامل ونحن المعاصرين، العرب اللسانيين لدى
 الخبري المنهج عن وتحولها العربية اللغة على طرأت التي التقلبات بمعرفة لنا تسمح
 البـارزتين  المـرحلتين  على سنقتصر أننا إلى التنبيه من والبد. النظري المنهج إلى

 .الثانية المرحلة قسمي إلى التعرض دون والثانية األولى
  :األولى المرحلة

 هو منهج الخبري بالمنهج المقصود إن :الخبري المنهج ظل في العربية اللغة  - أ
 القدامى للعلماء أتاح الذي المنهج بوصفه، العربية اللغة حماية في وأثره الكريم القرآن
 وأسـلوبا  وبالغـة  ومعجمـا  وصـرفا  نحوا، العربي اللسان قوانين وصياغة بوضع
 منطلقـا  الخبري المنهج يعد لذلك، ومتينة موضوعية علمية أسس على، إلخ...وداللة
 يصـوغوا  أن اسـتطاعوا  ومنـه ، منهجية قاعدة المتقدمون العرب العلماء اتخذه قويا
 العربيـة  اللغة حظوة هو ذلك عن انجر ما أهم ولعل، العربية اللغة قواعد من العديد
 عالقـة  العربيـة  واللغـة  الكريم القرآن بين العالقة فصارت النظير، منقطعة بحماية
  .وعدما وجودا بينهما تدور، لزومية

 فإنه اللغوية، بحوثهم في منطلقا األوائل العرب العلماء اتخذه الكريم القرآن وكون
 ومنهـا ، العلمـاء  أوالئـك  عليهـا  اشتغل التي اللغويةَ المدونةَ آخر جانب في يعني

 العـرب  كـالم  إلـى  فباإلضافة، العربي اللسان ضوابط ووضعوا وصاغوا استنبطوا
 العربيـة  اللغة حماية في والمحرك األساس العامل هو الكريم القرآن كان ونثرا شعرا
 العلميـة  والثمار النتائج وظلت، الخبري المنهج ظل في تدرس العربية اللغة ظلت لذا
 المنهج رحاب في اللغوية المعرفة فروع شتى في المتقدمون علماؤنا يجنيها كان التي

 العربيـة  اللغة خواص ذكر إلى التطرق يمكننا فإننا المنظور هذا من. أيضا الخبري
  :  اآلتية المحاور هذه على بالوقوف الخبري المنهج ظل في
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  اللغوية؛ المدونة -1
  العلمي؛ المنهج -2
  .  العلمي الهدف -3
 الخصائص من بجملة المرحلة هذه في العربية اللغوية المدونة تميزت :المدونة - 1
 آليـة  أن ذلـك  السـماع؛  خاصية على بنيت كونها هي بيانا وأكثرها وأهمها، البارزة
 وهو تعالى اهللا كالم فشمل، بفصاحته يوثق من كالم في ثبت ما" كل باعتباره– السماع
 زمنـه  وفـي  بعثتـه  قبل العرب وكالم، وسلم وآله عليه اهللا صلى نبيه وكالم، القرآن
 –2"كـافر  أو مسلم عن ونثرا نظما، المولّدين بكثرة األلسنة فيه فسدت زمن إلى وبعده،
 خاصـية  ذو هـو  الفصـحاء  العـرب  عن جمع ما مع التعامل أن إلى مباشرة تفضي
 مراسـية  مدونة هي األولى المرحلة إلى بالنظر العربية اللغوية المدونة إن أي، مراسية
 ما وكل فعلية، وأماكن أزمنة في حقيقيون أناس يتكلمه فعلي عربي كالم من نابعة ألنها

 العربيـة  اللغـة  بعلوم عالقة لها وضوابط قواعد من القدامى العرب العلماء إليه توصل
 تناسب فعلية قوانين هي العربي اللسان قوانين إن أخرى؛ بعبارة أو، ذلك جنس من هو
 فـي  األقـل  على ذلك في  لالفتراض حظّ وال، والمكان الزمان في ممارسة فعلية لغة
  .األمر أول

 اللغويـة  المدونات أعظم من –صالح الحاج الرحمن عبد تعبير حد على– مدونة إنها
 ونـتج  اللغـة  منها ُأخذت التي العربية القبائل أن رأينا وقد، البشرية تاريخ شهدها التي"

 فـي  والسر 3..."الجاهلية في كلها الجزيرة شبه تغطي كانت العمالق المسموع هذا عن
 ارتباطهـا  إلـى  يرجع قديما  العربية اللغوية المدونة به حظيت الذي والتفرد التميز هذا

 مـن ، أجنبية لغات في نجدها قلما أخرى بخواص أمدها الذي الخبري بالمنهج المباشر
 اللسـانية  التيـارات  إليـه  دعت ما بخالف وهو، مفتوحة عربية لغوية مدونة أنها ذلك

 .خاصة منها والبنوية، الشمالية أمريكا في كما أوروبا في والمعاصرة الحديثة الغربية
 لغويـة  عينـات  علـى  اقتصـارها  عدم هو مفتوحة اللغوية المدونة كون معنى إن

 أو فيـه  الزيادة يقبل نفسه، ال على مغلق نسق صورة في المدونة تصير بحيث محدودة؛
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 اللغـة  مفهـوم  مـع  صـريحة  معارضة يتعارض صوري مفهوم وهو، منه النقصان
 في العربية اللغوية المدونة تعد هذا الفعلي؛ ألجل اللغوي الواقع من المسموعة المراسية

 فـي  صـالح  الحاج يقول مفتوحة مراسية، وكذا فعلية؛ ألنها مدونة الخبري المنهج ظل
 مفتوحـا  السـنين  طـوال  يبقى سماع أول منذ يدونونه كانوا فما: "نصه ما الصدد هذا

 مـن  يسمع أن يمكنه كان) التدوين زمان( الزمان ذلك في لغوي أي أن...  بذلك ونعني
 هذا فسماع.  منهم سمعه ومما شيوخه من يروي شاء وأن وقت أي في العرب فصحاء
 وكـان -  العـرب  فصـحاء  من مباشرة بنفسه ودونه هو سمعه فيما ينحصر ال اللغوي
 التـي  اللغويـة  المعطيـات  جميع من يتألف بل –البنويين نظر في به يكتفي أن يمكن

 طول غيره وسماع سماعه من تجمع الذي هذا ويكون، الوقت ذلك حد إلى إليه وصلت
 هـذا  عنـد  يبقى المسموع هذا أن إال كان، مهما النصوص من مكتملة مجموعة حياته
 يضـمن  ما وهذا 4..."العربية اللغة في بالبحث يشتغل مادام وقت كل في مفتوحا اللغوي
 فرضـيات  مجموع إلى يحولها ما كل عن يبعدها بحيث للغة؛ الواقعي الجانب حضور

  .للغة اللغوي الواقع على متعالية بحتة صورية قواعد أو
 عليهـا  يشتغل كان التي العربية اللغوية المدونة خواص أهم تتحدد تقدم ما على بناء
 مراسـية  لغويـة  مدونـة  كونها في الخبري المنهج ظل في القدامى العرب اللغة علماء
 وهـي ، السـماع  آلية هي وموضوعية علمية آلية على ومؤسسة، وفعلية واقعية بمعنى
  .نفسها على مغلقة غير مفتوحة مدونة أيضا
 متعلقـة  أخرى خاصية، المذكورة الخواص بتلك مباشرة صلة له ومما :المنهج - 2
 تجريبيـا  منهجا باعتباره، االستقراء وهو، المتقدمون العرب العلماء طبقه الذي بالمنهج
 اللغويـة  المدونـة  بهما اتصفت الذي والمراس السماع لخاصية وموائما مالئما ولكونه
 نـوع  معرفـة  إلـى  آليا بنا يفضي هذا فإن مراسية اللغوية المدونة مادامت إذ العربية؛
 علمية نتائج من إليه التوصل تم ما ألن االستقراء؛ هنا وهو، دراستها في المتبع المنهج
 نتيجـة  كـان  وبالغيـة  وأسـلوبية  ومعجميـة  وصرفية نحوية قواعد من وضع وما

  .  القدامى العرب العلماء بها يقوم كان التي العلمية والمشاهدات والتحريات لالختبارات
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 مـن  مظهـرا  قديما العربية اللغة دراسة في االستقرائي المنهج على االعتماد ويعد
 جهـة  مـن  يعني مما، العربية اللغة في المراسي بالجانب العرب العلماء اهتمام مظاهر
 كالمهـا  فـي  العـرب  أثار تتبع على جدا حريصين كانوا المتقدمين العلماء أن أخرى
 طريقـة  ابتكـار  عنه نتج أن فكانذلك،  في وعوائدها سننها على الوقوف في والتدقيق
 مازالـت  التي اللسانية القوانين ووضع العرب لكالم واالستقراء الضبط في غاية علمية
 حرصـا  واألكثر العرب، لكالم واختبارا تحريا األكثر كانوا ألنهم هذا؛ الناس ليوم قائمة
 اللغويـة  دراسـاتهم  في نلفي لذا الخبري؛ المنهج كنف في اللغوية بحوثهم تبقى أن على

 واالختراعـات  االفتراضـات  إلى اللجوء العلماء فيه يتجنب وواقعيا عمليا بعدا المتقدمة
 مـن  يلتحـق  أن هي ينشدونها كانوا التي الثمرة ألن الفعلي؛ اللغة بواقع تتصل ال التي
 بهـذا  وكفـى  الكالمية، تصرفاته سائر في نحوه وينحو كالمه في بالعربي عربيا ليس
 طريقة بين وازنا إذا ونحن خاصة، المتقدمة العربية اللغوية الدراسات واقعية على دليال
 الشـريعة  علماء طريقة مع كبير حد إلى تتفق لوجدناها المنهجي الشطر في اللغة علماء

 فـي  خاصة وسلم عليه اهللا صلى النبي ولسنة تعالى اهللا لكتاب دراساتهم في اإلسالمية
 االتفاق هذا إن. تماما يتطابقا أن دون من الشريف النبوي والحديث الفقه أصول ميداني
 اسـتقراء  في دائمتين منهجيتين وصرامة احتياطا العربية علماء أكسب بينهما الحاصل
 الخبـري  المـنهج  بقدسـية  ارتباطهم لوال ذلك لهم كان وما ونثرا، شعرا العرب كالم
  .المقدمة جنس من النتيجة فكانت، معا وهدفا منطلقا
 القدامى العرب العلماء إليه يصبو كان الذي بالهدف عالقة له فيما أما :الهدف - 3
- وقتئذ  العربية العلوم كانت األساس هذا على األولى، بالدرجة تعليميا هدفا كان فإنه

 وصارت الالحقة العصور في عدمت التي بالبساطة متصفة –جملتها من والنحو
 تعلمها بها، فتعسر متميزة كانت كثيرة خواص من خالية صورية قواعد مجرد العربية
  .نفسها العربية أبناء على حتى
 في الوقوع عن اللسان لصون القدامى العربية علماء سخرها التي العلمية الجهود إن
 كان التي ذاتها بحد العربية للغة تجعل العربية، اللسانية القوانين وصياغة بوضع الخطأ
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 الذي النسق تبعية عن استقاللية لها يتيح مما حقيقيا، وجودا العلماء أوالئك يدرسها
 كيانا للغة إن أي، الحديثة الغربية اللسانيات في األمر هو كما عادة، المنظر يضعه
  عنها غريبا يكون ال المستويات جميع في لسانية قواعد من منها استنبط وما يخصها

 أن وطبيعي متكررة، ومشاهدة واختبار وإحصاء ودراسة تأمل عن ناتج أمر هو بل
 هو فال، العربية اللغة لواقع مطابقا هدفا المنظور بهذا اللغة دراسة من الهدف يكون

 األوائل اللغة علماء فمهمة يتداولها، الذي اإلنسان على متعالية هي وال، معها متعارض
 العرب غير من العربية اللغة متعلم على تيسر طريقة إيجاد في منحصرة كانت

  .والظروف السياقات مختلف في نفسه العربي يستعملها العربية كما استعمال
 مـن  المتقـدمون  وضعها التي اللغوية القواعد أن على أخرى مرة التنبيه من والبد
 اللسـانيات  فـي  اليوم معروف هو كما صورية نماذج عن عبارة تكن لم العربية علماء
 قويا عامال هذا يعد لذا لنسقها؛ تابعا لها خاضعا المتكلم تجعل مجردة قوالب أو، الغربية
 مسـتعمال  كان ما بين الهوة حينها، النعدام العربية اللغة تعلم على اإلقبال في ومباشرا

  .بالغية أو أسلوبية أو صرفية أو نحوية أبواب في له مقعدا كان وما، اليومية الحياة في
 الخبـري  المـنهج  خطوات ظل في كانت لما العربية اللغة أن هي القول، خالصة

 ممـا ، عاديـة  زمكانية ظروف في عاديين متكلمين قبل من مستعملة  عادية لغة ظلت
 عبـر  ونثـرا  شعرا بالفعل الموجود من عربية لغوية مدونة بجمع األوائل للعلماء أتاح

 األصـالن  باعتبارهمـا  الشـريف  النبـوي  والحديث الكريم القرآن عن فضال السماع،
 موجـودا  كان لما وضوابط قواعد يصوغون جعلهم بدوره وهذا كله، ذلك في البارزان

 الـذي  النظـر  إلى ذلك إخضاع محاولة دون من االستقراء طريق عن بالفعل اللغة من
 وضـع  مـن  هـو  آخر لغويا واقعا محلّه وإحالل للغة الفعلي الواقع إقصاء على يحتم

 لمسـتلزمات  الفعلي اللغوي الواقع إخضاع األحوال أحسن في أو نفسه، النظر صاحب
 التـي  والمتسقة المنسجمة الفرضيات مجموع على مؤسسا بوصفه النظري النسق وقيود
 دراسة من الهدف يكون أن بين المفارقة مكمن وهنا خالصا، نظريا ومنهجا قوال تشكل
 أن أي الخطأ، في الوقوع عن اللسان وصون التعليم على تساعد قواعد وضع هو اللغة
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 ينظر مجرد نظري نسق صياغة هو الهدف يكون أن وبين أساسا، تعليمية الثمرة تكون
  .الواقع عن معزل في خالصة صورية نظرة اللغة إلى

  المرحلة الثانية:

 المـنهج  خـواص  معرفة من انطالقا :النظري المنهج ظل في العربية اللغة -  ب
 النظـري  المـنهج  وهو قسيمه لنا يتجلى قديما، العربية اللغة فيه انضوت الذي الخبري
 المنهج في رأيناها التي نفسها الخطى على السير منا يتطلب األخر هو خواصه ومعرفة
 كونـه  فـي  العربيـة  اللغة دراسة في النظري بالمنهج المقصود يتحدد وعليه، الخبري
 هـذا  فجـر  من ابتداء، الحديثة اللسانيات علماء وينتهجها يتبناها التي العقالنية الطريقة
 الـذي  أن إالّ أوروبـا،  فـي  العشرين القرن وبداية عشر التاسع القرن أواخر في العلم
 بعـض  عنـد  العربية اللغة دراسة في النظري المنهج هذا تبني هو المقام هذا في يعنينا

 من اللغة ميدان في الغربي العقل أنتجه بما متأثرين بوصفهم، المحدثين العرب اللسانيين
 مفيـدا  سيكون لذا ؛ اللغوية الظواهر مختلف دراسة في علمية وأقوال وأنساق نظريات

 ودرجـة  طبيعتـه  علـى  الوقوف قصد  والهدف والمنهج المدونة في ذلك نحصر أن
 المـنهج  ظـل  فـي  كانت لغة العربية، باعتبارها اللغة اعترى الذي والتحول االختالف
  .النظري المنهج ظل في الحديثة اللسانيات بظهور فصارت، الخبري
 خاصـة  الحديثـة  العربية واللسانيات عامة، اللسانيات بشأن مهتم أي على يخفى ال
 ذلـك  علـى  وألدل، الغربية اللسانية بالنظريات المحدثون العرب بلغه الذي التأثر حجم
 وصـرنا ، العربية اللغة دراسة في الغربي الطرح تتبنى عربية لسانية تيارات تشكل من

 والتوليديين والسيميائيين، والوظيفيين األسلوبيين جملتهم ومن العرب البنويين عن نسمع
 حديث عربي لساني منتج أمام أنفسنا وجدنا أن فكان دواليك، وهكذا العرب، والتداوليين
 ذلـك  في العقالنية الطريقة بانتهاج حديثة عربية لسانية نظرية وضع إلى يتوق وضخم
  العربيـة  اللغـة  على الغربية المواصفات ذي النظري المنهج تطبيق في اجتهادهم أعني
 هـذا  علـى  بناء المتعددة. الحداثية بالمقاربات أخرى وتارة، األنطولوجي باإلسقاط تارة
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 علـى  النظـري  المـنهج  ظل في العربية اللغة بها تميزت التي الخواص بيان سنحاول
  :اآلتي النحو
 فـي  اللغويـة  المدونة بها تميزت خاصية أهم إلى اإلشارة لنا سبقت    :المدونة - 1
 لغويـة  مدونـة  أنها بينا وكنا، نفسها على االنغالق خاصية وهي، النظري المنهج إطار
 المـنهج  إطار في جمعها تم التي العربية اللغوية المدونة مفهوم عن جوهرها في تختلف
 اإلنسـانية  اللغـة  دراسـة  فـي  النظري للمنهج المتبنين العلماء أن يعني مما، الخبري
 رصدها تم محدودة لغوية معطيات مجموع مع سيتعاملون خصوصا، والعربية عموما،
 النظـري  المنهج أصحاب عند فاللغة .ذلك سوى ما إلى االلتفات دون بها، من واالكتفاء

 أن ومعلـوم  نفسها، اللغة أجزاء على األنطولوجية األسبقية وله بذاته، مكتف نسق هي
 مختلف بقوة تبنته الذي وهو البحتة، والصورية االفتراض من شيئا يتضمن المفهوم هذا

  .خاصة منها البنوية اللسانية والمدارس التيارات
 أن يعنـي  هذا فإن مجردا، نسقا بوصفها نفسها، على مغلقة اللغوية المدونة أن وبما
 مـن  مجموعـة "  علـى  اللغـة  دراسة في سيعتمدون النظري المنهج أهل من العلماء

 مـن  العلمـي  الوصـف  وصفها بغية، معين وزمان معين مكان في جمعت النصوص
 اللغويـة  المدونـة  ضـبط ) A. Martinet( مارتيني أندري زاد وقد5..."اللغوية الناحية
 باإلنقـاص  أم فيهـا  بالزيادة األمر أتعلق سواء تغيير بأي تمس أن جواز عدم باشتراط
 فـي  لغويـة  6معطيات من جمع ما على إال اللغة دراسة في يعتمد أن يصح ال إذ منها؛
 لغويـة  مدونـة  كونهـا  عن فضال المدروسة، للغة وممثل ومتسق، منسجم نسق شكل
 المـنهج  ظـل  فـي  لغوية مدونة كل في 7ضرورية شروطا هذه ستكون وعليه شاملة،
  .اللساني البحث في العلمية والدقة الموضوعية تروم النظري
 مجموعة العلماء هؤالء عليها يشتغل التي اللغوية المدونة هذه تعد المنطلق، هذا من
 إليها تنتمي التي اللغة توصف أن يمكن حتى اتصال على واحدة مرة تجمع نصوص

 الكالم من 8"فقط عينة المدونة تكون أن هو والمقصود... موضوعية بكيفية المدونة هذه
 ذلك في وغيرها العربية اللغوية المدونة فإن، النمط هذا على األمر كان وإذا. المجموع
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 بحكم واالنتقائية النسقية على واضح مؤشر وهو باالنغالق متصفة تكون أن: أي سواء،
 إلى المؤدية باالفتراضية تتصف أنّها كما، جمعت التي المحدودة العينات أو المعطيات
  .المدروسة للغة وضعها المراد اللسانية والقوانين للقواعد الصورية الصياغة
 أنه لنا تبين  النظري بالمنهج المتأثر الحديث العربي اللساني المنجز تأملنا إذا ونحن
 مقدمتها وفي العربية، اللغة دراسة في الغربية اللسانية المفاهيم واضح بشكل اعتمد
 هو المحدثون العرب اللسانيون يحمله كان الذي األساس العلمي الهم ألن اللغوية؛ المدونة
 وموضوعية علمية دراسة العربية اللغة تدرس به لساني نظري نسق صياغة يتم كيف
 مفهوم في خاصة القدامى العرب العلماء حددها التي اللسانية المعطيات عن بعيدا

 مع تتمشى عربية لسانية نظرية وضع إلى عظيما ميال يميلون نلفيهم لذا المدونة؛
 العربية اللغة بأن القول لنا يجوز وهنا الغربية، اللسانيات في العقالني الطرح متطلبات
 أو، النظري المنهج إلى الخبري المنهج عن تحولها في تجلى خطيرا منعرجا شهدت
  .العقالني إلى المسموع من انتقلت أخرى؛ بعبارة

 تنبيء النظري المنهج إطار في العرب اللسانيين الباحثين بعض قدمها التي فالنماذج
 العقالني، الغربي اللساني بالمنجز الحدود أبعد إلى متأثر محض عقالني توجه عن

 إلى هنا اإلشارة وتكفي الخبري، العلمي القول مقابل في نظريا علميا قوال باعتباره
 مؤلفاته من العديد في الفهري الفاسي القادر عبد من كل قدمه الذي اللساني المشروع
 10الوظيفية اللسانية كتاباته في المتوكل وأحمد 9والتحويلي التوليدي التوجه ذات اللسانية
ي المنوال كتابه في المجذوب الدين عز ومحاولة  الطرح فيه تبنى الذي 11النحو

 في تصب أخرى لسانية أعمال إلى باإلضافة، العربية اللغة مقاربة في الغلوسيماتيكي
  .عينه التوجه

 الصورة على النظري المنهج تتبن لم جادة عربية لسانية أعماال نجد وبالمقابل،
 لتحيي التراث إلى أدراجها تعود أن آثرت بل، العربية اللغة دراسة في العقالنية الغربية
 المنحى هذا أصحاب فانطلق المدونة، مفهوم مقدمتها وفي العربية اللسانية المفاهيم
 هذه أبرز من ولعل الخبري، ومنهجه أصالته في هو كما العربي المسموع من اللساني
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 من العديد في صالح الحاج الرحمن عبد قدمه الذي المشروع العربية اللسانية األعمال
 أطلق الذي اللساني مشروعه في 13العلوي وأحمد 12الخليلي البعد ذات اللسانية كتاباته
 وكذلك، العربية اللغة دراسة في الغربية للعقالنية الرافض القرآنية، اللسانيات عليه
 في الكلية للنزعة الناقد 14النسبي التوجه ذات اللسانية كتاباته في األوراغي محمد

  .العقالني النظري المنهج صور من صورة لكونها اللسانيات؛
 الناحية من القديمة العربية اللسانية الدراسات على الغالب كان إذا: المنهج - 2

 التي الحديثة اللسانية الدراسات على الغالب المنهج فإن االستقرائي، المنهج هو المنهجية
 اعتمدت، باألحرى أو االستنباطي؛ – الفرضي المنهج هو عموما، الغربي العقل أنتجها

 بها، الطريقةَ المتأثرة الحديثة العربية اللسانية البحوث وبعض، خاصة الغربية اللسانيات
 هذا عليه يرتكز الذي األساس أن ذلك اإلنسانية ومعنى في دراسة اللغة االستنباطية

 بها مسلّم مبدئية قضايا  مجموع أو، أولية فرضيات وضع من االنطالق هو المنهج
 هذه فمن. ذاتها في صادقة فهي، أصال البرهان تقبل ال بديهات أنها اعتبار على

 الخطوات من جملة بواسطة العلمية النظرية اللساني، أو النظري النسق يتشكل األوليات
 ولهذا والرياضي المنطقي البعد وذات عليها، المنصوص الصورية المنهجية والمراحل
ك هلمسليف لويس لسانيات في جدا قوي حضور المنهج  في وكذا 15الغلوسيماتي

  .16تشومسكي لدى والتحويلية التوليدية اللسانيات

 وصدقه األولية، الفرضية هي وقاعدته البحتة، بالصورية العلمي المنهج هذا يتميز
 والبساطة، واالتساق االنسجام في تتمثل ضرورية بشروط رهن وهو منطقي صدق
فيه،  متضمنة  17صلبة نواة ذلك إثر على فتتشكل فيه، الذاتي االكتفاء تحقق يقتضي مما
 المراد للظاهرة الفعلي بالواقع متصل غير –جيدا فيه التأمل عند– منهجا نلفيه أننا كما

  .خصوصا العربية واللغة عموما، اإلنسانية اللغة هنا وهي دراستها،
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 الضرورية لشروطه وخاضعة النظري للنسق تابعة الحالة هذه في اللغة فتكون
 األمثلة من بوضوح ذلك ويظهر الحاصل، هو العكس وليس النظر، أهل عند هي مثلما

  .تطبيقها أو القواعد تعليل في عادة تضرب التي والشواهد
 على المتواصل العمل في اللساني المنحى هذا في االفتراضي البعد يتجلى وقد هذا،

 وإذا له التجريبي االختبار سياق في النظري للنسق الداخلية البنية إلى خلل أي يلحق أالّ
 فإن، الفعلي اللغوي الواقع مع تام تعارض في اللساني النظري النسق وصار ذلك تحتم

 لغويا واقعا بوصفه نفسه، اللغوي الواقع كفاية في يشككون النظري المنهج أصحاب
 إعادة أو جديد، لغوي واقع صياغة في األحقية ستكون لذا بمتسق؛ هو وال منسجم غير

 منطقية وضوابط خطوات على مؤسسا لكونه النظري؛ للمنهج الصورنة، عبر صياغته
 وإبيستيمولوجية وتفسيرية وصفية كفاية امتالكه عن فضال الدحض، تقبل ال ورياضية

 في النظري المنهج أهل نظر في الفعلي اللغوي الواقع إليه يفتقر األمر جدا وهذا عالية
  .العلمية المعرفة فروع من غيرها في كما اللسانيات
 المتكلمون يتداولها التي باللغة فيه األمر يتعلق ال النظري المنهج بهذا اللغة فدراسة

 في الحال هو مثلما والمكان، بالزمان ومتصلة مختلفة وظروف سياقات في بينهم فيما
 له تخضع ومنطقي صوري بتوجه هنا األمر يتعلق بل القديمة؛ العربية اللسانية البحوث
نظرا لإلشكالية اإلبستيمولوجية المتمثلة  بالفعل متاحا ذلك يكن لم فلما ومتكلموها، اللغة

 واقع ابتكار إلى النظري المنهج في العلماء لجأ والنظرية، الواقع بين في التعارض
 موضوعا اتخذوها التي اللغوية المدونة أن على بناء هم، وضعهم من جديد لغوي
 يتكلم التي اللغة أن هذا عن فينتج نفسه، على مغلق مجرد نسق األصل في هي دراسيا
 المتكلم وال العادية، اللغة هي ليست  النظري المنهج ظل في اللسانيات علماء عنها

 الواقع وال الفعليان، والمستمع المتكلم هما النظري المنهج في يوصفان اللذان والمستمع
والمكان، فوجود  للزمان الخاضعة اللغة فيه توجد الذي اللغوي الواقع هو الفعلي اللغوي

  .اللغة بهذا الوصف رهن بوجود النسق النظري اللساني
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 إطار في مدروسة اللغة تكون أن بين االختالف حجم يتبين المنظور، هذا من
 مع يحدث ما وهو النظري، المنهج إطار في مدروسة تكون أن وبين الخبري، المنهج
 المستمر التأثير النظر، بحكم منهج إلى الخبر منهج من تحولت إذ اليوم؛ العربية اللغة
 نظريات من الغربي العقل ينتجه ما بكل واإلسالمية العربية الحضارة تشهده الذي

  .علمية ومفاهيم ومناهج
 علماء تحقيقه يروم الذي الهدف معرفة عند وضوحا الفرق يزداد: الهدف - 3

 اللغة دراسة من القدامى العرب هدف كان فإذا، النظري المنهج إطار في اللسانيات
 الباحثون إليه يسعى الذي األساس الهدف فإن، التعليمي الجانب في محددا العربية
 لساني نظري نسق ابتكار أو صياغة هو العربية اللغة دراسة من المحدثون العرب

 الغربي العقالني التوجه ذات والرياضية المنطقية والضوابط والشروط بالمواصفات
 النظري المنهج منطلقه كان من كل إليها يصل طبيعية نتيجة يعد الحقيقة في وهذا

  .االستنباطية الفرضية بالطريقة
 علميا دراستها ثمرة ذلك وجعل العربية تعلم سبل تيسير على العمل بين فشتان

 بعبارة أو، العربية اللغة تدرس بها لسانية نظرية وضع في الوسع وبذل العمل وبين
 المنهج ظل في العربية اللغة دراسة على القدامى العرب اللغة علماء اشتغل أخرى،
 بهم فأدى فعلي، لغوي واقع من ومقتبسة مسموعة لغوية مدونة من انطالقا الخبري
 اللغوية والنظرية اللغوي الواقع بين العالقة فيها تكون واقعية لغوية نظرية بناء إلى ذلك

 دراستهم في المحدثون العرب اللسانيون يشتغل حين في ثنائية، عالقة هي :أي متبادلة؛
 ثم أوال، عربية لسانية نظرية اختراع على النظري المنهج ظل في العربية للغة

 –العقالني النظري المنهج يقتضيه ما وهذا– لها العربي اللغوي الواقع إخضاع
 الفعلية العربية اللغة بين العالقة فيه تكون مجرد لساني نسق وضع إلى ذلك فيوصلهم
ب أحادية عالقة العربية اللسانية والنظرية  اللساني النظري النسق: ، أي18الجان

 تنعكس وال الفعلي اللغوي الواقع في تؤثر التي هي اللسانية النظرية أو الموضوع،
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 وفق صياغته تمت الذي نفسه على المغلق النسق بمفهوم يرتبط ذلك ألن القضية
  .عندهم اليقينية والرياضية المنطقية والضوابط الشروط

 بقوانين عموما اللغة دراسة من والرئيس األسمى الهدف أن هي القول، وخالصة
 في موجودة بجعلها وذلك عقلنتها، على والعمل اللغة في التحكم هو النظري المنهج
 ذلك تتولى التي هي أوال الموضوعة النظرية ستكون وعليه اآلخر، هو معقلن عالم
  .  الصورنة مقدمتها في آليات باعتماد وتفسيرا وصفا األمر

 علميين منهجين بين األقل على تقلّبت العربية اللغة بأن القول يمكننا سبق ومما
 المنهج :أي الخبري المنهج هو: أولهما والتطورية، التكوينية مراحلها عبر مختلفين
 العربية اللغة دراسة في ومنهجية معرفية قاعدة المتقدمون العلماء اتخذه الذي القرآني
 منها بل وموضوعية، دقيقة علمية نتائج إلى الخبري بالمنهج تقيدهم جراء توصلوا وقد
 كما العقالني المنهج: أي النظري، المنهج هو: وثانيهما، عصره على سابقا كان ما

 للغة دراستهم في ومنهجية معرفية قاعدة واتخذوه الغربيون، اللسانيون صاغه
 المحدثين العرب اللسانيين الباحثين معظم به تأثر الذي المنهج عين وهو اإلنسانية،

 نظرية وضع من يمكّنهم بأن كفيال منهجا باعتباره العربية اللغة دراسة به حاولوا الذين
  .األقل على غربية أو عالمية بمواصفات عربية، لسانية

 لغة إلى حتما يفضي المنطلق، حيث من دراستها في حاليا النظري للمنهج فبتبنيهم
 وقواعد أصول على سلفا ومؤسسا محددا نسقا يفرض النظر كون صورية، عربية
 البتة مراسية تكون ال هنا فاللغة االفتراض، من كبير جانب يسودها منطقية صورية
 افتراضية تكون بل الخطأ؛ في الوقوع عن اللسان صون في تتحدد ال وثمرتها
 هذا في العربية اللغوية المدونة خالصة؛ ألن ورياضية منطقية بشروط وصورية
  .معا ومصورن مغلق نسق إلى تحولت التصور
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منشورات االختالف الجزائـر، الـدار    الخطاب وخصائص اللغة العربية، دار األمان المغرب، - 

 .2010/ 1طالعربية للعلوم لبنان، 
 .1986دراسات في نحو اللغة العربية الوظيفي، الدار البيضاء المغرب،  - 
البنية التحتية أو التمثيل الداللي، دار األمان الربـاط   قضايا اللغة العربية في اللسانيات الوظيفية، - 

 .1995المغرب،
ص، دار األمـان  قضايا اللغة العربية في اللسانيات الوظيفية، بنية الخطاب من الجملة إلـى الـن   - 

 .2001الرباط المغرب، 
المنحى الوظيفي في الفكر اللغوي العربي، األصول واالمتداد، دار األمـان الربـاط، المغـرب     - 

2006. 
الـدين   .2008دار الكتاب الجديد، بيروت لبنـان،   مسائل النحو العربي في قضايا النحو الوظيفي،

  المجذوب:

جديدة، كلية اآلداب سوسة، ودار محمد علـي الحـامي    المنوال النحوي العربي، قراءة لسانية  - 
  .1/1998تونس، ط

  عبد الرحمن الحاج صالح:ينظر  - 12

  .2007السماع اللغوي العلمي عند العرب ومفهوم الفصاحة، موفم للنشر والتوزيع، الجزائر،  - 
 .2007موفم للنشر والتوزيع، الجزائر،  بحوث ودراسات في اللسانيات العربية، - 
 .2016النحوية العربية، منشورات المجمع الجزائري للغة العربية، لبنى ا - 
 .2012منطق العرب في علوم اللسان، موفم للنشر والتوزيع، الجزائر،  - 

- Linguistique arabe et linguistique générale, E.N.A.G. Algérie, 2011.

   أحمد العلوي:ينظر  - 13
  .1986خريف  –/ صيف 4أدبية ولسانية، العدد ظهور اللغة وعناوين الظهور، مجلة دراسات   - 
من تماثيل األحجار إلى تماثيل األنظار، بحث في أركيولوجيا المعرفة اللسانية، جريدة المحـور   - 

 .1987/ ديجنبر 7الثقافي، العدد 
 .1987/ مارس 1آية الفكر وكبرياء النظر، مجلة الموقف، العدد  - 
 .1988ديجنبر / 8اللغة والعقالن، مجلة الموقف، العدد  - 
 .1/2014العقالنية اللغوية العربية، منشورات فكر، المغرب، ط - 
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- Épistémologie de la linguistique arabe, linguistique, islam et épistémologie, ed
Okad, Rabat, 1998. 

  محمد األوراغي:ينظر  - 14
  .2011/ 1الوسائط اللغوية، دار األمان الرباط المغرب، ط - 
اللسانيات النسبية، دواعي النشأة، منشورات االختالف، الجزائر، دار األمـان المغـرب   نظرية  - 

 .2010/ 1الدار العربية للعلوم، لبنان، ط
اكتساب اللغة في الفكر العربي القديم، منشورات االختالف، الجزائـر، دار األمـان المغـرب     - 

 .2/2014منشورات ضفاف لبنان، ط
15 - voir: L.Hjelmslev, prolégomènes à une théorie du langage, traduction d’Una 
Cagner, ed de Minuit, paris 1971. 
16 – voir: N.Chomsky,  linguistique cartésienne, suivi de la nature formelle du 
langage, traduction de N. Delanoë et D. Sperber, ed du Seuil, paris 1969. 

- N. Chomsky, aspects de la théorie syntaxique, traduction de Jean Claude Milner,
ed du Seuil, paris 1971. 

- N. Chomsky, et G. A. Miller, l’analyse formelle des langues naturelles,
traduction de P. Richard et N. Ruwet, ed Mouton/ Gauthier Villars, paris 1968.   

اقتصرنا في هذا السياق على ذكر الخطوات األساسية للطريقـة الفرضـية االسـتنباطية؛ إذ     - 17
  التفصيل فيها يقتضي بحثا مستقال؛ لذا سنكتفي باإلحالة إلى بعض المراجع التي فصلت فيها: 

- L. Rougier, la structure des théories déductives, ed librairie Felixe Alcon, paris
1921, ch. 2, p 32. Ch. 3, p 63. 

- J. Cavaillès, méthode axiomatique et formalisme, Hermann éditeurs, paris, 1938.
Ch. 2. P 76. 

- R. Blanché, l’axiomatique, 3eme ed, puf paris.2009. ch. 2. P 29. et ch.4. p 75.

- Denis Mieville, introduction à la théorie des systèmes formels, CdRS. Université
de Neuchatel, Suisse, N° 4, 1991. Tome 1, ch.1. p 1-20.ch.2 p 23.ch.3. p 43. 

ترجمة محمـد   ،العلمي�ة ا�بح�اث ب�رامج �ك
اتوس، إمري: فينظر الصلبة، النواة بمفھوم صلة له فيما أما
  .117- 116. ص 1997/ 1ماهر عبد القادر علي، دار النهضة العربية، بيروت لبنان، ط

، الغلوسيماتيك واألكسيوماتيك، ضمن كتـاب  محمد بن شمانيوأما ما له عالقة باللسانيات، فينظر: 
ـ   ة أبحاث في الغلوسيماطيقا، تحرير وترجمة يوسف إسكندر، سلسلة دراسات فكرية، جامعـة الكوف

  .2019/ 1العراق، دار الرافدين بيروت لبنان، ط
ينظر في مفهوم التأثير الذي تمارسه النظرية اللسانية في الواقع اللغوي الفعلي في إطـار   - 18 - 

، أحادية تأثير القول النظـري اللسـاني   محمد بن شمانيالمنهج النظري باعتباره قوال علميا نظريا، 
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ر عن معهد اآلداب واللغات المركز الجامعي أحمـد زبانـة   مجلة مطارحات في اللغة واألدب، تصد
 .114، ص 2016. 5غليزان، العدد 

  عز الدين المجذوب:ينظر  - 11

المنوال النحوي العربي، قراءة لسانية جديدة، كلية اآلداب سوسة، ودار محمد علـي الحـامي     - 
  .1/1998تونس، ط

  عبد الرحمن الحاج صالح:ينظر  - 12

  .2007العلمي عند العرب ومفهوم الفصاحة، موفم للنشر والتوزيع، الجزائر، السماع اللغوي  - 
 .2007موفم للنشر والتوزيع، الجزائر،  بحوث ودراسات في اللسانيات العربية، - 
 .2016لبنى النحوية العربية، منشورات المجمع الجزائري للغة العربية، ا - 
 .2012لجزائر، منطق العرب في علوم اللسان، موفم للنشر والتوزيع، ا - 

- Linguistique arabe et linguistique générale, E.N.A.G. Algérie, 2011.

   أحمد العلوي:ينظر  - 13
  .1986خريف  –/ صيف 4ظهور اللغة وعناوين الظهور، مجلة دراسات أدبية ولسانية، العدد   - 
اللسانية، جريدة المحـور  من تماثيل األحجار إلى تماثيل األنظار، بحث في أركيولوجيا المعرفة  - 

 .1987/ ديجنبر 7الثقافي، العدد 
 .1987/ مارس 1آية الفكر وكبرياء النظر، مجلة الموقف، العدد  - 
 .1988/ ديجنبر 8اللغة والعقالن، مجلة الموقف، العدد  - 
 .1/2014العقالنية اللغوية العربية، منشورات فكر، المغرب، ط - 

- Épistémologie de la linguistique arabe, linguistique, islam et épistémologie, ed
Okad, Rabat, 1998. 

  محمد األوراغي:ينظر  - 14
  .2011/ 1الوسائط اللغوية، دار األمان الرباط المغرب، ط - 
نظرية اللسانيات النسبية، دواعي النشأة، منشورات االختالف، الجزائر، دار األمـان المغـرب    - 

 .2010/ 1ط الدار العربية للعلوم، لبنان،
اكتساب اللغة في الفكر العربي القديم، منشورات االختالف، الجزائـر، دار األمـان المغـرب     - 

 .2/2014منشورات ضفاف لبنان، ط
15 - voir: L.Hjelmslev, prolégomènes à une théorie du langage, traduction d’Una 
Cagner, ed de Minuit, paris 1971. 
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16 – voir: N.Chomsky,  linguistique cartésienne, suivi de la nature formelle du 
langage, traduction de N. Delanoë et D. Sperber, ed du Seuil, paris 1969. 

- N. Chomsky, aspects de la théorie syntaxique, traduction de Jean Claude Milner,
ed du Seuil, paris 1971. 

- N. Chomsky, et G. A. Miller, l’analyse formelle des langues naturelles,
traduction de P. Richard et N. Ruwet, ed Mouton/ Gauthier Villars, paris 1968.   

اقتصرنا في هذا السياق على ذكر الخطوات األساسية للطريقـة الفرضـية االسـتنباطية؛ إذ     - 17
  التفصيل فيها يقتضي بحثا مستقال؛ لذا سنكتفي باإلحالة إلى بعض المراجع التي فصلت فيها: 

- L. Rougier, la structure des théories déductives, ed librairie Felixe Alcon, paris
1921, ch. 2, p 32. Ch. 3, p 63. 

- J. Cavaillès, méthode axiomatique et formalisme, Hermann éditeurs, paris, 1938.
Ch. 2. P 76. 

- R. Blanché, l’axiomatique, 3eme ed, puf paris.2009. ch. 2. P 29. et ch.4. p 75.

- Denis Mieville, introduction à la théorie des systèmes formels, CdRS. Université
de Neuchatel, Suisse, N° 4, 1991. Tome 1, ch.1. p 1-20.ch.2 p 23.ch.3. p 43. 

ترجمة محمـد   ،العلمي�ة ا�بح�اث ب�رامج �ك
اتوس، إمري: فينظر الصلبة، النواة بمفھوم صلة له فيما أما
  .117- 116. ص 1997/ 1ماهر عبد القادر علي، دار النهضة العربية، بيروت لبنان، ط

، الغلوسيماتيك واألكسيوماتيك، ضمن كتـاب  محمد بن شمانيوأما ما له عالقة باللسانيات، فينظر: 
ـ   ة أبحاث في الغلوسيماطيقا، تحرير وترجمة يوسف إسكندر، سلسلة دراسات فكرية، جامعـة الكوف

  .2019/ 1العراق، دار الرافدين بيروت لبنان، ط
ينظر في مفهوم التأثير الذي تمارسه النظرية اللسانية في الواقع اللغوي الفعلي في إطار المنهج  - 18

، أحادية تأثير القول النظري اللسـاني، مجلـة   محمد بن شمانيالنظري باعتباره قوال علميا نظريا، 
در عن معهد اآلداب واللغات المركز الجامعي أحمد زبانة، غليزان مطارحات في اللغة واألدب، تص

.114، ص 2016. 5العدد 
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يعتبر الشعر خالصة صافية للتجارب اإلنسانية، ومصدرا لتدوين المعارف     الملخّص:
المختلفة، وقد جعل العرب من الشعر ديوانهم التراثي، ومادة تاريخهم، وسـجِّل حيـاتهم   

رضـي اهللا   ابن عباس- لمختلف المستويات االجتماعية والسياسية والثقافية والدينية. وكان 
إذا قرأتم شيئاً من كتاب اهللا فلم تعرفوه فاطلبوه في أشعار العـرب؛ فـإن   «يقول:  - عنهما

  وكان إذا سئل عن شيء من القرآن أنشد فيه شعراً.». الشعر ديوان العرب
وكانت القبائل العربية تفتخر أكبر الفخر إذا برز من بين أبنائها شـاعر مبـدع   

ر وولعهم به، علقوا القصائد الشهيرة التي ذاع صيتها ومن شدة اهتمام العرب بالشع
على أستار الكعبة وأسموها المعلقات. يقول ابن عبد ربه األندلسي في العقد الفريد: 

وتفضيلها له أن عمدت إلـى سـبع    -يقصد الشعر-وقد بلغ من كلف العرب به «
المدرجة، وعلّقتها قصائد تخيرتها من الشعر القديم، فكتبتها بماء الذهب في القباطي 

بين أستار الكعبة، فمنه يقال: مذهبة امرئ القيس، ومذهبة زهير، والمذهبات سـبع  
  ».وقد يقال: المعلّقات

الشعر الجاهلي س ل مظاهر حياة العرب وبيئتهم، وأحوالهم المختلفـة  وبما أنج
م المظـاهر  فإننا نعتمد عليه في تصوير هذه المظاهر في العصر الجاهلي، ومن تلكُ

الحياة االجتماعية، وقد ركزتُ على جانب قّل ما ينتبه إليه البـاحثون، وهـو فـن    
اإلبداع وإتقان العمل، وكيف يتعلق به صاحبه أشد التعلّق، وهذا من خالل القصيدة 

  الزائية للشاعر المخضرم والصحابي الجليل "الشماخ بن ضرار"، ومطلعها:
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  اِلزعفــا بطْــن قــوٍّ مــن ســليمى فَعــ
   

  ــز ــرفَاتُ النّواش ــا فالمشْ ــذاتُ الغَض   فَ
وهي من أروع القصائد التي نظهما الشماخ، فهي تبرز مظهرا مـن مظـاهر        

الحياة في البيئة الجاهلية، وهي قساوة العيش في الصـحراء مـع ابتكـار ألدوات    
الحرب من األسلحة وتملكها دفاعا عن النفس، ولكن هذه الوسـيلة التـي صـنعها    
الشاعر وأجاد في وصفها وهي "القوس"، تحولت من المادة إلـى الفـن واإلبـداع،    

  وإحساس بالتعلق والولع بها إلى درجة كبيرة.
ومداخلتي هي عبارة عن نظرات في هذا المظهر االجتماعي، وهو فن اإلبـداع  
وإتقان العمل في الثقافة الجاهلية، مع امتزاجه باألحاسـيس المرهفـة والمشـاعر    

 لة، خاصة حينما يفقد اإلنسان أغلى وأنفس ما عملت يداه.النبي

AbstractAbstractAbstractAbstract : Poetry is the fruit of human experience and a source for 

immortalizing diverse knowledge, so Arabs have made poetry their heritage, their 

history and a story of their lives on various social, political, cultural and religious 

levels. The companion of the prophet Ibn-Abbas, may Allah be pleased with him, 

says: "If you read a verse from the Qur'an that you do not understand, look for 

the meaning in the poetry of the Arabs, and when asked to comment on some 

verses he answered with poetry. 
The Arab tribes were proud to boast when a creative poet emerged in it, and 

to testify to their interest in and love for poetry, they honored the famous poems 

by hanging them on Kaaba and called them "EL Moualakat "the pendants. Ibn 

Abd al-Rabbo al-Andalusi recounts in his collection "El Ikd El Farid": "The 

Arabs were so fond of poetry, that they ended up picking seven of the best poems 

of ancient poetry, and they adorn them and to engrave on beautiful supports, 

then to hang them on the curtains of Kaaba, one said thus: the gilded engraving 
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of Imr'ou al Kays, and that of Zuhair ... etc, one can say: the pendants or the 

gilded engravings » 
Since pre-Islamic poetry records the manifestations of Arabs‘s life and their 

environment, as well as their different situations, we rely on it in the 

representation of these manifestations in the pre-Islamic era and on these aspects 

of social life, and we focus on what the researchers' attention, the art of creativity 

and mastery of work, and this through the poem of the poet companion of the 

prophet "Shamakh bin Dharar", starting with: 
   ــاِلز مى فَعــلي ــن س ــوٍّ م ــن ق ــا بطْ   عف

   
ـــزشْـــرفَاتُ النّواشـــا فالمفَـــذاتُ الغَض  

    
This is one of the most beautiful poems written by the Shammakhs: he 

highlight a manifestation of life in an ignorant environment, the harshness of life 

in the desert with the invention of war’s  weapons  and their possession in view of 

self-defense, but this weapon that the poet has made with his own hands and 

described as "the bow" has been transformed from matter to art and creativity, 

bringing out the feeling of attachment and love to a large extent. 
My intervention is in the form of a look at this social aspect, art of creativity 

and mastery of work in pre-Islamic culture, with its mixture of sensual feelings 

and noble feelings, especially when one loses a very valuable goof designed with 

his own hands. 

إنّنا في هذا الظرف الذي طغت فيه الثقافة الغربية على عالمنا العربـي   :مقدمة
سالحاجة إلى االلتفات إلى تراثنا الفكري واألدبـي والروحـي   واإلسالمي، لفي أم  

كي نستمد منه ما يعينُنا على إرساء قواعد لنهضتنا، ترتكز على المثـل الروحيـة   
واألخالقية واإلنسانية التي يشتمل عليها تراثنا المجيد منذ أقـدم العصـور، ولعـل    
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بعضاً من تراثنا األدبي ال يزال مغمورا لم تُسلَّط عليه األضواء، أو لم يقرأ قـراءة  
  .)1(نهضة والتقدم في هذا العصرمناسبة تتماشى ومتطلبات ال

ومن ذلك التراث الـشعر الجاهلي الذي يعد أحد الوثائق الناقلة لجوانب الحيـاة  
الجاهلية، والصورة الصادقة والمعبرة عن عادات العـرب وتقاليدهم ومثُلهم، وهو 

ـ    ةيحوي من القيم الفنية، والصور الجمالية الرائعـة، والمعـاني الدقيقـة الموحي
ما يجعله بحق يتصدر ذروة الشعر العربي، فالعصر الجاهلي بما تضمنه من هـذه  
العادات والمثُل والقيم، وأنمـاط الحيـاة االجتماعية والسياسية والثقافيـة والدينيـة   
وغيرها، قد وجد أكثره مبثوثا في الشعر وبعضه في األجنـاس األدبيـة األخـرى    

إذن مصـدر رئـيس فـي دراسـة المجتمـع       كاألمثال والحكم وغيرهما. فالشعر
    الجـاهلي بكل تفاصيله.

وعلى الرغم من كثرة الدراسات حول الشعر العربي، وتناوله قديماً وحديثاً من 
فال يزال الطريق مفتوحاً للمزيد منهـا، "فالشـعر    قبل الباحثين والدارسين والنقاد،

الجذْر الـذي تفرعـت منـه    الجاهلي ال يزال مذخورا بالكنوز المسهو عنها، وهو 
فروع الشعر في األعصار المختلفة، وفي البقاع المختلفة، واألزمنة المختلفة إلـى  
   كالم اهللا وكالم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلّم بيـان دعيومنا هذا، وليس عندنا ب

  .)2(أعلى منه، وهذا ما أجمع عليه علماء األمة"
الشعري ومعينه الجـم، الـذي يتجـدد بتجـدد     وهذا يدّل على قيمة هذا التراث 

ـِما لـه   الدارسين والناقدين له، في الدراسات األدبية والبالغية والنقدية وغيرها، ول
الكتاب والسنة من دوٍر كبير ال يخفى على أولي األلباب والعقول. كمـا أن   في فهم

سـاس والتـذوق   المتجول في هذا التراث الشعري والناظر فيه بعين التـدبر واإلح 
يلمس ال محالة مكامن الحسن والجمال واإلبداع اإلنساني، وأنه كان منبعا ومـنهال  

  .�لكل العلوم األدبية واللغوية التي ظهرت الحقا، بعد كتاب اهللا وكالم المعصوم 
والجوانب المتعلقة بدراسة الشعر الجـاهلي كثيـرة ومتعـددة، ولعـّل البعـد      

ب، لكونه يكشف بعمق تفاصـيل وأسـرار الحيـاة    االجتماعي من أهم هذه الجوان
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العربية، والقيم التي تبنّاها اإلنسان العربي وأطّرت حياته ككـل، فظـروف البيئـة    
القاسية المحيطة به، وقوانين العشيرة والقبيلة، والعيش على اإلغارة والبحث عـن  

وثقافته الكأل والماء وأمور أخرى، كلها قد ساهم في رسم صورة العربي في فكره 
  وتعلقه بالبادية والصحراء.

وبما أن حياة العرب في صحرائهم القاحلة قد قامت على الحروب والنزاعـات  
واإلغارة على الضعفاء، فال شك أنّهم تكيفوا مع هذه الحياة وأعدوا لها العدة دفاعـا  
عن أنفسهم، فكانت الشجاعة والفروسية من أهم ما يجب أن يتصف به الفـرد فـي   

بيلة ليحمي ذمارها، ويرد عنها األعداء المغيرين المعتدين، واكتسـاب األسـحلة   الق
واإلجادة في صنعها واستعمالها ضرب آخر من ضروب القوة والصالبة، لتحصيل 

  الظفر والفوز في الحروب والمعارك والمواجهات.
القوس والسهم، فهما مـن األدوات الفاعلـة والمهمـة بـل     ومن تلكم األسلحة 

ضرورية في حياة العربي في السلم والحرب، ففي الحرب همـا أداتـا نصـر    وال
وغلبة، فتجدهم قد أكثروا من وصف قسيهم وسهامهم التي أعدوها لقتـال أعـدائهم   
وأما في السلم فهما وسيلتان لكسب العيش والقوت عن طريـق الصـيد والقـنص.    

إجـادة وإتقـان صـنعها    والحديث عن القوس خاصة هو لَبِنة موضوعي المتعلق ب
وتحولِّها من مادة إلى آفاق من الرمزية واألسطورية؛ تنبئ عن مدى تعلق الشعراء 
بها ووفائهم لها. والواصفون لها من الشعراء الجاهليين كُثُر، اشتهر منهم جماعـة  
أسهبوا في وصفها وأفردوا القصائد لها، ومنهم: أوس بن حجر، والشماخ الـذبياني  

  .)3(ألزديوالشنفرى ا
 ألنّهاوقد اخترت قصيدة الشماخ بن ضرار الذبياني "الزائية" في وصف القوس، 

من عيون وروائع الشعر العربي دون منازع، وهي درة شعره، وفريدة في بابهـا  
وهي تتحدث عن الموضوع قيد الدراسة في هذه المداخلة بلغة بيانية راقية، حيـث  
امتزج إتقان العمل وإجادته مع األحاسيس المرهفة، وشدة التعلق بالعمـل المنجـز   

  في أغلى ما صنعت يداه.ولكن الظروف أحينا تضطر اإلنسان للتفريط 
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وفيها أيضا من اللوحات الفنية وبراعة التصوير مـا يسـحر األلبـاب ويبهـر     
القارئين، فقد تحدث عن الحمار الوحشي، وأثناء وصفه الدقيق يتغلل فـي نفسـيته   
ويتتبع أدقّ خلجاته ونبضات قلبه، ومختلف أحواله، حتى كأنه يعيش معـه، لتلـك   

  .)4(واله الخارجية، وما يختلج في نفسه من انفعاالتالدقة العجيبة في رصد أح
ثم ينتقل إلى وصف القوس في قالب قصصي امتزج فيه السرد مـع الوصـف   
 ويروي كل المراحل التي مرت بها، وطريقة إجادة صنعها في إتقان ال مثيل له، ثم
كيف اضطر تحت وطأة البؤس والفاقة إلى أن بيعها في األسواق، إلى من يعـرف  

رها وجودتها، لتستقر في يد الشاري، ويحزن عليها حزنا شديدا تنسـكب معـه   قد
  .  )5(العبرات، ويضطرب معه الفؤاد ويرتاع

كل هذه المعاني استهوتني وجعلتني ُأفتن بهذه القصيدة، وقد عالجت الموضوع بمنهجية 
  فق.وصفية تحليلية، مع التعريف بالشاعر وقصيدته في أول هذا العمل، واهللا المو

هو الشماخ بن ضرار بن سنان بن أمية بن عمـرو      :)6(التعريف بالشاعر -أوال
بن جِحاش بن بجالة بن مازِن بن ثعلبة بن سعد بن ذُبيان. وأم الشّماخ أنمارية مـن  
بنات الخُرشُب، ويقال: إنّهن من أنجب نساء العرب، واسمها معاذة بنت بجير بـن  

  :�إلسالم، وقد قال للنبي خالد بن إياس. والشّماخ مخضرم ممن أدرك الجاهلية وا
  تَعلَّــم رســوَل اِهللا أنّــا كَأنّنَــا   

   
ــلِ  سي غذ ــب ــارٍ ثَعاِل ــا بَأنْم   َأفَْأنَ

     مــثْلَه م ــر ــم نَ ــول اهللا ل ســم ر   تعلَّ
   

  )7(َأجر علَـى اَألدنَـى وَأحـرم للْفَضـلِ    
وهجـا أضـيافه    يعني أنمار بن بغيض وهم قومه. وهو أحد من هجا عشيرتَه      

. والشّماخ لقب واسمه معقل، وله أخوان مـن أمـه وأبيـه    )8(ومن عليهم بالقـرى
  شاعران: أحدهما مزرد وهو مشهور، واسمه يزيد واآلخر جزء بن ضرار.

وقد جعله ابن سالم في الطبقة الثالثة من فحـول الجاهليـة، وقرنـه بالنابغـة     
فأما الشـماخ  «. وقال عنه: ولبيد بن ربيعة العامري، وأبي ذؤيب الهذلي، الجعدي
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، ولبيد أسهل )11(، وفيه كزازة)10(، أشد َأسر كالمٍ من لبيد)9(فكان شديد متون الشعر
  ».  منه منطقاً

 وي أنوهـو  غطفـان أبلغوا الشّماخ أنّه أشعر «قال في وصيته:  الحطيئةور ."
أرجز الناس على بديهة، وأوصف الناس للقوس والحمير، وقد ُأنشد الوليد بن عبـد  

ما أوصفَه لها! إنّي ألحسـب  : «فقال الملك شيئا من شعر الشماخ في صفة الحمير
شهد القادسية وتوفي في غزوة موقان في زمان الخليفة ». أن أحد أبويه كان حمارا

  هـ.22عثمان بن عفان رضي اهللا عنه سنة 
وقد عاش الشّماخ طفولةً مؤلمةً، ذاق فيها مرارة اليتم صبياً، وابتُلي بوجه دميمٍ 

معاناته في شبابه، فضال عما عرف به من تشدد ي  وقامة قصيرة لعلهما كانا سبب
اإلنفاق، مع إخفاقه في الزواج مرتين. وفي خضم هذه الحياة األسرية المضـطربة  
واالجتماعية وجد الشاعر نفسه في عزلة خانقة، وكانـت الرحلـة سـبيله لتسـلية     

ذكرا لها فـي   . وكان من مظاهر عالقته المتأزمة بالجماعة أن قلّما نجد)12(الهموم
شعره، فهو بعيد تماما عن أحداث القبيلة، وشؤونها، وهجاء خصـومها، أو تخليـد   

  .  )13(مآثرها، حتى كاد شعره يقتصر على الوصف
  وصف القصيدة "الزائية" للشماخ بن ضرار، أنموذج الدراسة: -ثانيا

بيتا، وهي تـدور حـول ثالثـة     56عدد أبيات القصيدة مواضيع القصيدة:   -1
ات: األول حديث عن الرامي الصياد، والثاني حديث عن قصـة صـناعة   موضوع

  .)14(القوس وإجادتها، والثالث حديث عن قصة بيع القوس وشراء الرامي لها
فالموضوع األول: تنحصر أبياته في عشرين بيتا: من مطلع القصيدة إلى البيت 

عليها الزمن فـي   )، وفيها يبدأ الشاعر بالبكاء على أطالل سليمى التي عفا20رقم (
مكانها المستقر، بين المشرفات والنواشز. ثم خروج القواس الشاعر علـى ناقتـه   
طالبا الصيد والقنص، ثم تصوير الشاعر لمشهد الحمر الوحشية شـديدة العطـش   
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تطلب عينا من الماء لترتوي منها، لكن الرامي البارع يمنعها ويذودها عن المـاء  
  .)15(وهو عامر أخو الخضر

موضوع الثاني هو وصف القوس وكيفية اإلبداع في صنعها، منذ أن كانـت  وال
غصنا في شجرة متوارية عن األنظار، محاطة باألشواك واألشجار المتالصقة، فلم 
يبال القواّس بالمخاطر، وكابد عناء الطريق للوصول إليها، حتـى حصـل عليهـا    

ماؤهـا، ويصـلب    متخيرا لها من هذا الفرع، ثم تركها عامين في الظـل ليجـف  
. )16(عودها، فهذّبها وثقّفها إلى أن صارت من أحسن ما صنعت وما كسـبت يـداه  

. وقـد اختلـف الشـراح    27إلى البيت  21أبيات من البيت  07وتنحصر أبياته في 
والدارسون للقصيدة في هذا القواس أهو الشاعر نفسه أم رجل مجهول يحكي عنـه  

  ضر، واألرجح األول.الشاعر، أو هو الرامي عامر أخو الخ
والموضوع الثالث: قصة بيع القواس لهذه القوس بسبب عوزه وفاقته، فقد انتظر 
موسم الحج فانطلق بها إلى السوق، فعرض عليه تاجر له معرفة بجيد القـوس أو  
رديئها أن يبعها له، وراح يساومه ويعرض عليه أغلى األثمان؛ ثيابا فاخرة، وذهبا 

بالقرط من جلود الماعز، فـأغراه الـثمن، ولكنّـه تـردد     خالصا، وجلدا مدبوغا 
واستبدت به الحيرة، والناس من حوله يغرونه بالبيع، حتى استسلم للصـفقة، فلمـا   
  فارقته القوس فاضت عيناه بالدموع، وجاشت صـدره بآهـات النـدم والحسـرة    

الشـاعر  . والذي باعها هو )17(واندلعت نيران األسف، بعد أن أصبحت ملكا لغيره
والذي اشتراها هو عامر أخو الخضر، كما يرى صالح الدين الهادي محقق ديوان 

  الشماخ، ومحمد أبو موسى صاحب كتاب الشعر الجاهلي.
بنيت القصيدة على بحر الطويل الذي يتسم بنَفَسه اإليقاع الصوتي للقصيدة:  -2

ث عـن تجربتـه.   وامتداده الصوتي الطويل، الذي يتيح للشاعر االمتداد في الحـدي 
وجاء استخدامه في هذه القصيدة منسجما مع العناء وطول المـدة الزمنيـة التـي    
صاحبت صنع القوس منذ كان غضا يانعا حتى صار سالحا للصـيد والقـنص أو   
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. كما أفاد الشاعر من إمكانات بحر الطويل، ألنّـه أقـرب إلـى    )18(القتال والحرب
، فهو يـروي  )19(سترسال في سرد الحدثاألسلوب القصصي الذي يتيح للشاعر اال

  لنا قصة هذا القوس ويحدثنا عنها بالتفصيل في قالب سردي امتزج مع الوصف.  
وإذا عدنا إلى القافية فال يخفى علينا دورها الكبير في تحديـد البنيـة الدالليـة    
للقصيدة، متجاوزة بذلك الغاية اإليقاعية فقط، وزحزحتها من مكانهـا يهـدم بنيـة    

، وهي من نوع قافية المتـدارك؛ التـي بـين يفصـل بـين سـاكنيها       )20(دةالقصي

)، وحـرف  0//0، ومثال ذلك من البيت األول فالقافية هي: (واشزو /)21(متحركان
رويه الزاي وهو من حروف الصفير، صوت رخو مجهور للنطق به يندفع الهواء 

خذ مجراه من الحلـق  من الرئتين مارا بالحنجرة فيتحرك الوتران الصوتيان، ثم يتّ
  .)22(والفم حتى يصل إلى المخرج

وبما أن الصوت هو صدى للمعنى، فإن استخدام الشاعر لهذه القافيـة ورويهـا   
حرف الزاي أبان عن إبداع كبير وانسجام مع الداللة المرجوة، فالقافية الدالة علـى  

ـ  ذي مـن  الخفة والحركة منسجمة مع خفة وحركة القوس والطريدة معا، والزاي ال
  .)23(صفاته الصفير انسجم مع الصوت الذي يحدثه السهم المقذوف من القوس

  شكل القصيدة وبنيتها: - 3333
القصيدة من الشعر الجاهلي، وهي ال تخرج على ما عرفته القصيدة الجاهليـة   •

في شكلها وبنيتها، فالشماخ على ما جرت عليه العادة بدأ بالبكاء علـى األطـالل   
السمة الغالبة على الشعر الجاهلي، بل واستمرت هذه الميـزة  (أطالل سلَيمى) وهي 

 حتى مع الشعر اإلسالمي قرونا عديدة،.

ذكر الرحلة والناقة ومفارقة الديار نحو الصيد والقنص وكسب القـوت، مـع    •
 وصف الحمر الوحشية، وقد جرى على هذا النحو كثير من شعراء الجاهلية.
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تمثل أمـاكن وأزمنـة وشخصـيات     في القصيدة ذكر لمجموعة من األسماء •
عـامر أخـو    -ابني غمار -عثلب -القنتين -ذو األراك -الغضا -جاهلية (سليمى

 المواسم..). -الخضر

وصف أدوات الحرب عامة، والقوس خاصىة، وهو موضوع القصيدة، حيث  •
 شاركه في هذا الغرض مجموعة من الشعراء كأوس بن حجر والشنفرى وغيرهما.

لصور الشعرية البارزة والمعبرة بصدق عن الموضوع، فـي  دقة التصوير وا •
قالب سردي ووصفي، مع االمتزاج باألحاسيس المرهفة، التي تعبر عـن مظهـر   

 اجتماعي خالص، وهو التفريط في أغلى الممتلكات بسبب الفقر والحاجة.

وحدة البيت واستقالله والتنويع في المواضيع، من البكاء على األطالل، إلـى   •
ناقة خالل الرحلة، وصف الحمر الوحشية، وترصد القناصين والصـيادين  وصف ال

لها، ووصف القوس ومراحل صنعها، وبيع القوس في المواسم، وحـزن الشـاعر   
 على بيع هذه القوس، وأخيرا بعض صفات هذه القوس.

غرابة ألفاظه الممعنة في البداوة، لـذا قـّل   اللغة المعجمية القوية والصعبة، و •
بشعره في كتب األدب، ولكن بعض علماء اللغة وجدوا في هذا الشـعر  االستشهاد 

  فيضاً من الغريب فاهتّموا به.
    فن اإلبداع وإتقان العمل في الثقافة الجاهلية: -ثالثا

وجدت فكرة العمل وإتقانه منـذ القـديم       إتقان العمل في الديانات السماوية:  -1
األرض، ونشأة ذريتهما، لتسخير ما منذ نزول سيدنا آدم وحواء عليهما السالم إلى 

في هذه الطبيعة من نبات وحيوان وجماد لخدمة اإلنسان وبقائه على قيـد الحيـاة   
وضمان الراحة والعيش الكريم. وقد حرصت الدينات السماوية على إعطاء العمـل  
مرتبة عالية وربطه بالعبادة، مع إنصاف العمال واإلشادة بأعمالهم، وال أدل علـى  

كون األنبياء والرسل ذوي حرف ومهن متقنين ألعمالهم، كرعـي الغـنم   ذلك من 
  والحدادة والتجارة والزراعة وغيرها.
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هذا وللعمل مكانة عظيمة في الشريعة اإلسالمية، فقد ذكر جذر "عمل" ومشتقاته 

، كما حرصت النصـوص علـى توجيـه    )24(مرة في القرآن الكريم  350أكثر من 
�±�°��mم على أكمل وجه وأحسن صورة، قال اهللا تعالى:العاملين إلتقان عمله

²�³�́��µ�¸¶�l /أيضـا  ]، وقـال 105[التوبة:�m�c�d�e�

f��g�h�i�j�k�l�m�n�l  /وقال رسـول اهللا  30[الكهف ،[� :
إن اَهللا كَتَـب  «، وقـال أيضـا:   )25(»ن اَهللا يحب إذَا عمَل َأحدكُم عمالً َأن يتْقنَهإ«

   ،حـنُوا الـذِّبسفَْأح تُمحتْلَة، وإذَا ذَبنُوا القسفَأح فَإذَا قَتَلْتُم ،ءلَى كُلِّ شَيع انساإلح
تَهذَبِيح رِحفَلْي ،تَهشَفْر كُمدد أححلْي26(رواه مسلم» و(.  

كان الصيد من األعمال التـي      أدوات الصيد عند الجاهليين وإتقان صنعها:  -2
اإلنسان في حياته منذ أزمان بعيدة، وهـذه األعمال كانت تمثل الصـراع   مارسها

بين اإلنسان والحيوان، حيث تَحول الصيد إلى معركة تدور رحاها بينهما من أجـل  
ضـربا مـن ضـروب     ، أما عند العرب فصار الصـيد )27(ثنائية الحياة أو الموت

. وسـارت  )28(ب أيـام السـلم  الرزق، ومتعةً من متَعِ النفس ولونا من ألوان الحر
   جيـدالفروسية مع الـصيد جنبا إلى جنب، وصار من سمات الفتى الفـارس أن ي
الرمي والصيد، وفي هذه البيئة الصحراوية القاسية، امتطى الشاعر فرسه أو ناقتـه  
متجاوزا العوالم المجهولة، واألهوال والمخاطر المحدقة، وسجل بعـض المواقـف   

  .)29(ياد والحيوانات الوحشية في الغابات والبراريالدرامية بين الص
أما عن وسائل الصيد، فمعلوم أن العرب في الجاهلية استعملوا أسلحة متنوعـة  
كان من أشهرها القسي والنِّبال، ومن خالل استقراء شعرهم، يبرز اهتمام الجاهليين 

مواطنها وشجرها، وقد كابـد  بالقوس من حين نشأتها إلى حين استخدامها، مبينين 
بعضهم من أجل الحصول على تلك القوس وعانى األمرين، وبذَل الغالي والنفـيس  

  .)30(ألجل استجالب أفضل الشجر لصنعها، ولو أدى ذلك إلى موته وهالكه
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وإذا عدنا إلى الشعر الجاهلي فالشواهد للذي ذكرت كثيرة، فهذا أوس بن حجـر  
منها القوس، وأنّها مقطوعة من رأس جبل، بعيدة يصف موطن الشجرة التي يصنع 

المنال تعانق السحاب، وال يقدر عليها إال من استسهل الصعب وجـد فـي طلبهـا    
خاصة أن السير على هذه الصخور فيه خطر شديد، ألن األقدام ال تثبت فوقها كأنه 

  مدهونة، والوصول إلى هذه الشجرة ضرب من المحال، فيقول:  
ــظيةومبضــوعةٌ    مــن رْأسِ فَــرعٍ شَ

    
  بِطَــود تَــراه فــي الســحابِ مجلَّــالَ

         تُونـهم ـفْوانٍ كَـَأنـرِ صلَى ظَهع  
   

ــزالَ  ــقُ المتَنَ ــدهنٍ يزِل ــن بِ   )31(عللْ
وبعد عناء الحصول عليها وتحمل المشاق، صور الشاعر تصويرا دقيقا كيفيـة       

ا، كأنّها تحفة فنية يسعى القواس أن يخرجها في أبهى حلة، مع إتقان وإجادة صنعه
  االستعانة بخبير في ذلك، إذ يقول:

  فَلَما نَجا من ذَلـك الكَـربِ لَـم يـزلْ    
    

  يظَعهــا مــاء اللِّحــاء ِلتَــذْبال   
     ــا لَــهدع ــدــا ذَات حهلَيى عفَــأنْح  

   
ــيقَلَا  اوسِ صــد بِالم ــذ ــاً بَِأخْ   رفيق

  علَــى فَخذَيــه مــن برايــة عودهــا     
   

  شَبِيه سـفَى البهمـى إذَا مـا تفَـتَّال    
ــا      هابــوُل ع ــفْراء ال الطّ ــا ص هدرفج  

    
ــتَعطال  ــا فَ ى بِهرَأز ــر صالَ ق32(و(  

وبعد هذه المكابدة والتعب في صنعها، تصبح القوس واألسهم هما أغلى وأعـز       
  الصياد العربي، بل أحيانا ال يملك غيرهما، يقول الشماخ بن ضرار:ما يملك 

ــمٍ ُأسسٍ وــو ــر قَ غَي ــتِّالد ــُل ال   قلي
   

    ـارز   )33(أنّ الذي يرمـي مـن الـوحش تَ
     

القوس هي أحسن سـالح يحقـق       أهمية القوس عند الجاهليين دون غيرها: -3
لصاحبه إصابة عدوه دون االلتحام معه، عكس السيف أو الخنجر، كما أنهـا فـي   
الحرب سالح خطير، فبضلها يستطيع الرماة إحراز النصر، وقلب موازين المعركة 
ورردع أي هجوم، وقد جعلها الصعاليك الوسيلة الوحيدة لردع القبيلة والنيل منهـا  
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ما في الصيد فهي الوسيلة الوحيدة القادرة على النيل من الهدف دون عناء ومشقة. أ
عن بعد ألن االقتراب من الحيوان يعني فراره وعدم الظفر به. ولمكانتها الكبيـرة  

والكسعي الذي حطم  .عند الجاهليين، وضع حاجب بن زرارة قوسه رهينة أمرٍ هامٍ
  .  )34("ندامة الكسعي"قوسه، أصبح مثال لكل من ضحى بمصدر رزقه حتى قيل: 

القصيدة الزائية للشماخ  ::::نموذج اإلتقان في صناعة القوس: (زائية الشماخ) -4
بن ضرار فريدة في بابها، وهي من عيون الشعر العربي، ويمكن دراسـتها مـن   
جوانب متعددة وبمستويات مختلفة، وبما أن موضوعنا متعلق بنظـرات اجتماعيـة   

سأقتصر على هذا المستوى ومقتضـياته فقـط. وقـد    لجانب العمل وإتقانه، فإنني 
ذكرت سابقا أن األبيات التي تصف القوس وكيفية صنعها فـي قصـيدة الشـماخ    

، فقد استطرد شاعرنا فـي حديثـه عـن    27إلى البيت  21أبيات من البيت  07هي:
وصف القوس بعد الصورة الشعرية التي رسمها للصـياد وهـو يترصـد الحمـر     

سه التي ال تخطئ الرمية، ثم بدأ حديثه عن القـوس بضـمير   الوحشية، ويحمل قو
الغائب بقوله "تخيرها"، وحضور الضمير هنا يعني تعلقا بما قبله، وهي ثالثة أبيات 

  يمكن اعتبارها تمهيدا لبداية الحديث عن القوس، وهي قوله:
رــام ع ــة ــن ذي األراكَ ــا ع لََّأهحو  

   
ـواحز  َأخُو الخُضرِ يرمي حيـثُ   ـوى النَّ   تُكْ

  قَليــُل الــتِّالد غَيــر قَــوسٍ وأســهمٍ     
   

    ـارز   كَأنّ الذي يرمـي مـن الـوحش تَ
  مطــال بِــزرق مــا يــداوى رميهــا     

   
    الِئـزـا الج هليـعٍ عنَب ـنم فْراءص35(و(  

فقد كان وجود عامر عند ذي األراكة مانًعا من قدوم هذه الحمر، وهو رام جيد      
ال يرمي إالّ حيث تكوى اإلبل المصابة بمرض النجاز، وهو سعال شـديد يصـيب   
اإلبل في رئتها، فتُكْوى بها جنوبها وأصول أعناقها، وهذا هو هدف الرامي الحذق 

مقتل، فإن لم تُصبه أوقفته مذعورا، خاِئفـاً  فهو ال يخطئ رميته، حيث إنها تقع في 
قد خارت قواه فال يقدر على المسير، ومعه نصال زرق يطّل بها من مكان مشرف 
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مرتفع، ال يمكن أن يداوى من رميت به، وقوسٍ صفراء من شجر نبع، قد لويـت  
ـ  )36(عليها عقبات؛ لتشدها وتزيد من قوتها ا" . إذن فهاء الضمير في قولـه "تخيره

تعود على صفراء أي قوس صفراء فذكر الصفة دون الموصوف، وبعـدها يبـدأ   
  حديثه عن هذه القوس.

وبعد القراءة المتأنية والفاحصة للقصيدة استخلصت العناصر التالية الدالة علـى  
  جودة هذه القوس، وإتقان صنعها، وهي:

  قال الشماخ بن ضرار:حسن اختيار المادة األساسي:  -4444-1111
ــرعٍ ضــالة  ــن فَ م اســو   تَخَيرهــا القَ

    
 اجزــو ــا وح هوند ــن م ــذب ــا شَ له  

     ــتَوتْ بِــهــا واسكــانٍ كنَّهــتْ فــي منَم  
    

زتَلَــاحــا مهيلــن غ ــا مونَهــا د37(فَم(  
فكلمة "تخيرها" وصف لقوله" صفراء من نبع" والفرع الضالة يعني بها النبعـة       

فروع الشجر التي تُقطع وتبقى تسد الطريق إلى النّبعة، والحـواجز أي  والشّذب هو 
الموانع، فالشاعر وقعت عينه على نبع كثير فاختار من النبع أجوده، فكأنـه أدرك  
  نفاستها وعالمة الجودة فيه، فهو يختار النبعة الصالحة مادام يـرى نظـائر لهـا   

فيتخير أفضلها، ورغم هذه الحواجز الفاصلة بينه وبين النبعة إال أن عين القـواس  
  .)38(تخطتها، وأبصرتها بعناية فائقة، لتتخيرها وتظفر بها

وقد ذكر الشاعر موطنها الذي نمت وطالت فيه، وهو مكان كنّهـا أي سـترها   
كثيف الملتف وقد واستوت به، ويمنع من الوصول إليها الغيل المتالحز أي الشجر ال

أجاد الشاعر في رسم صورة الحواجز الفاصلة بين القواس وهذه النبعـة، فهنـاك   
تجانس خفيف تراه في تكرار حرف الكاف والنون في كلمتي "مكان كنّها"، وغُنّـة  
وطُربة مالزمة أبدا لحرف النون الساكنة، وأن إسناد الكن للمكان، فيه إشارة إلـى  

معه كلمة "متالحز" بإيقاعها الصوتي الدال على كثافة هـذا  خفاء الخفاء وتضافرت 
الغيل والتفاف أغضانه، كما أن ذكر كثرة الحواجز وتكرارها في البيتين واإللحـاح  
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على وجودها، لدليل على تمنّع هذه النبعة ودقة عين القواس التي رمقتها وتخطـت  
  .)39(كل هذه الموانع

بعد أن رمقت عين الشاعر ما كانـت  مكابدة المخاطر وتحمل الصعاب:  -4444-2222
تبحث عنه من مادة نفيسة لصنع القوس، صور هنا مكابدته للمخـاطر والصـعاب   
ألجل الظفر بها، ألن هذه النبعة ليست ميسرة لكل أحد، فهي متمنّعة فـي حصـن   

  يقول الشماخ:   حصين، والحواجز والموانع كثيرة وخطيرة للوصول إليها،
  فَما زاَل ينْجـو كُـلَّ رطْـبٍ ويـابِسٍ    

   
ــارز ــي ب هــا و ــى نَاله ــلُّ حتَّ   وينغَ

ــا       هغُراب ّــد ــا ذَاتَ ح هى إليــأنْح   فَ
   

 ــارِز ــاه مشَ ضالع ــاط سِلَأو ّــدو ع  
     نــىرَأى غ ــهيدــي يأنَّــتْ فــا اطْمفَلم  

    
 ّوازور ــه ــاطَ بِ أحــاوز حــن ي مع  

فهو يصور هنا حجم المعاناة التي القاها القواس للوصـول إلـى هـذه النبعـة          
باختراق كل هذه األشجار الكثيفة الرطب منها واليابس، ووظـف فعلـي "ينجـو"    
و"ينغل" للداللة على ذلك، فـ"ينجو" أي يقطع كل ما يصادف طريقه مـن فـروع   

والمشقة، ويروى أيضا "ينحو" أي يختـار ويأخـذ   الشجر، و"ينغل" يتغلل مع الجهد 
واألول أصوب للمعنى، كما أن قوله "فما زال حتى نالها" فيه داللة عميقـة علـى   
استغراق زمن ال بأس به في مكابدة المشقّة والجهد لينال مراده، وما إن وصل إليها 

دة وشـدة  حتى اغتنم هذه الفرصة العظيمة وراح ينهال عليها بالفأس الشرسة في ح
عداوة، وعبر عـن   -أي الشجر العظيم ذو الشوك-كأن بينها وبين أوساط العضاه 

لهفة الظفر بها وعجلته في تملّكها، بقوة القطع لدى الفأس بقوله: "مشارز" أي فأس 
  . )40(قاطعة لكل شيء مرت عليه

ويا فرحته وهو يظفر بهذه المادة النفيسة واألصيلة والغالية، فهي كنـز ثمـين   
وثروة ال تُقدر بثمن، وإنما أراد الشماخ بهذا أن يؤكّد نفاستها، وأن هـذا القـواس   
الخبير الذي لطالما أنحى بفأسه على كريم النّبع، أدرك أن الذي بين يديه ليس هـو  
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فحيازته لها سيفضي إلى غنى يغنيه عن الناس، أو يبيعهـا   النّبعة، وإنّما هو الغنى،
. فلما حازها استغنى بها وانشغل عـن كـل مـن    )41(في المواسم فيكسب به ثروة

  .  )42(يخالطهم من األهل واألصدقاء

لما ظفـر الشـاعر بهـذه المـادة     حرفية صاحب العمل وشدة صبره:  -4444-3333
رفية عالية تٌنبئ عن خبرته في هذا المجـال  األصيلة، شرع في صنع القوس في ح

  فذكر الطريقة المناسبة والوقت الذي استغرقته، حيث قال:
ــا   ِلحاِئه ــاء ــامينِ م ــا ع هظَّعفَم  

   
 ــامز ــو غَ ــا ه هــا أي نْهم ــر   وينْظُ

فقد قام الشاعر بعملية تجفيفها في الظل ألن تعريضها للشـمس يتسـبب فـي         
، والتشـريب هـو أن   )43("فمظعها ماء لحائها" أي أشربها ماء لحائهاتشقّقها، فقال 

يترك عليها ماء لحائها سنتين حتى تشرب العود ماء اللّحاء، وهذه العمليـة مهمـة   
، وال شك أن بقاءه لمدة سنتين كـاملتين دليـل   )44(لمعرفة مكان العوج فيها ليقومه

لقوس صناعة جيدة، فلم يتعجأل فـي  على صبره الشديد بغية إتقان عمله وصناعة ا
  ذلك، بل وفاها حقها من التشريب حتى تصير في قوة ال تضاهى.

  وبعد عملية التجفيف ومعرفة مواطن العوج فيها راح يقومها، يقول الشماخ:  
ــا  ــدةُ  درَأه ــافُ والطَّري ــام الثّقَ   أق

   
    ـامز   كَما قَوّمـتْ ضـغْن الشـموسِ المه

حديدة في طرفها خرق يتَّسع للقوس ليقوم عوجها، والطريـدة قصـبة   والثقاف      
مجوفة خشنة الجوف تدخل فيها القوس ِلتُبرى قشرتها، والددرء العوج، والمهـاكز  
جمع مهماز وهو ما ينخس به الفرس في جنْبيه، والشّموس الفرس النّافر، والمعنى 

في الثّقاف والطّريـدة ِليسـوى هـذا    أن لما رآها وعرف موضع عوجها وضعها 
. وانظر إلى )45(العوج، وشبه هذا بالذي يروض الفرس الشّموس حتى تسلّس وتنقاد

هذا اإلتقان المتناهي والجودة الكبيرة في إنجاز العمل، فمن قال أن الجاهليين كانوا 
  بعيدين عن هذا الجانب؟
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كانت هذا القوس متقنة الصنع، ذات لما غالء ثمن هذه القوس عند بيعها:  - 4444- 4444
جودة عالية، فال شك أن العيون الخبيرة بالسلعة حين تراها سـترغب فيهـا، وتـدفع    

  للظفر بها الغالي والنفيس، وهذا ما وقع بالفعل، قال الشماخ واصفا بيعها في السوق:
  فَــوافَى بِهــا أهــَل المواســمِ فَــانْبرى

    
ـ    ـي بِهغْلي ـعيا بله  رائـز مـوا الس  

ــا       ا فَإنَّهــتَرِيه ــُل تَشْ ه :ــه ــال لَ   فَقَ
   

 ــز ــتِّالد الحرائ ــع ال ــا بِي بِم ــاع تُب  
     ــع ــرعبِيّ وَأربـ ــاَل: إزار شَـ   فَقَـ

   
  نَــواجِز أو َأواق اءرــيّالس ــنم  

ــا      كَأنَّه ــر مح ّيــريــانٍ مــن الك ثَم  
   

   ا ذَكّـى مـنر ممالج نم  النَّـارِ خَـابز  
       ونــع ستــاٍل و ــن خَ انِ مدــر بو  

   
زــاعم الجِلْــد وظٌ مــنقْــرم ذاك ــعَم  

فحين قصد القّواس السوق، تتبعه المنبهرون بهذه القوس وجودتها، وذلك من خـالل       
وزاد اإلعجاب حين تجريبها، حينها علم القّواس برغبـة   - في يد صاحبها–نظرة ثاقبة 

الرائي المجرب المتفحص لهذه القوس بأنه راغب فيها، مقبِل على شرائها، ولـو كلّفـه   
ذلك ماالً كثيرا، فبادره القّواس بقوله مباغتًا: هل تشتريها؟ وكأنّه يشـوقه لهـا، ففـي    
استفهامه  هنا تشويق للمشتري، ثم أخذ يثبت له بأنها تُباع بما يباع به المتـاع الغـالي   

إمعاناً منه في نفاستها عنده، وكّل ذلك إشعار لهذا البيع بأنها  الثمن، وأك "كالمه بـ "إن
من يقِّدر ثمنها ويعرق قيمتهـا، فلّمـا    غالية عند هذا القّواس، فال يقترب من شرائها إالّ

علم نيته وأنه يريد بيعها، باشره بعروضه المغْرِية، وهي إزار شرعبي وهو جنس مـن  
أجود الثياب وأغالها، وأربع شقاق من السيراء وهو جنس من البـرود  البرود وهو من 

المسيرة ألن فيها خطوطا كالسيور، وأواق من الذهب والفضة نواجز، جمع نـاجزة أي  
حاضرة نقدا، و"أو" هما بمعنى الواو، وهذه األواقـي جمـع أوقيـة وهـي الميـزان      

ع، كأنها من شدة حمرتهـا جمـر   المعروف، فبين أنّها ثمانية وهي من الذهب المصنو
الخابز الذي يذكي ناره باستمرار، وبردان من خال وهو جنس من البرود أرضها حمر 
وفيها خطوط خضر، وقيل ثياب تصنع باليمن، وقيل هي موضع بـاليمن تصـنع بـه    
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الثياب النفيسة، وتسعون درهما، وفوق كل ذلك جلد مدبوغ بالقرظ و"ماعز" أي شـديد  
  .  )46(وعاء لهذه األشياءوهو جراب أو 

ال شك أن التفـريط فـي الشـيء    شدة التعلّق بها ألنها متقنعة الصنع:  -4444-5555
النفيس أمر صعب، وإن وقع لظرف ما فستلحق صاحبة حسرة وندامة، وهذا بالفعل 
ما وقع لشاعرنا حينما باع قوسه، تلك القطعة الفريدة التي أبدع في صنعها، وأتقنها 

مل ألجلها المشاق كابد المخاطر واألهوال، وصـبر عليهـا مـدة    وأجادها، وقد تح
سنتين وهو يجففها ويقومها إلى أن أصـبحت قوسـا يتنـافس عليهـا المشـترون      
ويعرضون ألجلها أغلى األثمان، فقد تردد قليال، ثم لما اجتمع عليه الناس وأغـروه  

  ببيعها، فرط فيه، حزن عليها حزنا شديدا، قال الشماخ:
ــلَّ  ــا  فَظَ هَأميرو ــه ــاجِي نَفس   ينَ

   
  َأيْأتي الـذي يعطَـى بِهـا أم يجـاوز؟    

     كُــنأخــاك وال ي عــاي ب ــالُوا لَــه   فَقَ
   

    ـزـع الهيالب ـحٍ مـنعن رِب ومالي لَك  
  فَلما شَـراها فَاضـت العـين عبـرةً         

   
    زِـام ـد حجالو ـنم ازـزرِ حدي الصفو  

وأخذ يراجع نفسه وقلبـه، أهـذا    -وهو الشاعر في أغلب الظن–تردد القواس      
المال ثمن لهذه القوس أم ال؟ وهذا مما يدل على مكانتها العالية عنده وشدة تعلقـه  
بها، وأنّه لم يجبره على المجيء بها إلى السوق إالّ الظروف القاسـية، ثـم أخـذ    

القّواس ويغرونه على البيع، وأالّ يضيع هذه  الحضور لهذه المساومة النادرة يحثّون
الفرصة الثمينة، وأن هذا الثّمن المعروض ال يمكن أن يعطى لغيرها مـن جنسـها   
ومع شدة إلحاحهم وصخبهم وعلّو أصواتهم، باع القّواس قوسه، واشتّد وجده عليها 

و فراق حتى فاضت العين بعبرات وحز في النفس ما حز حتى توالت الزفرات، فه
لحبيب عاش معه سنوات، وذهب من بين يديه في لحظات. وتجد ذلك ظاهرا فـي  
تكراره للفاء، وكأنه يتأفّف من هذا الموقف الذي أجبره الزمن عليه، وفـي ألفاظـه   
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نجد كلمة "حزاز، وحامز" ففيهما ما فيها من الوجد واألسى ما ال يمكن معه التعبير 
  .)47(الشاعر في وصف هذا الموقف بغيرهما، وهذا يدل على براعة

أقبل األدبـاء  تأثر الشعراء بزائية الشماخ واستلهامهم فكرة اإلتقان منهـا:   -5
  والشعراء على ديوان الشماخ وشرحوا قصائده وبينوها للقارئ، بل وتـأثروا بهـا  

فهو شاعر مجيد ذو لغة راقية، ولم يتغير بعد اإلسالم عما كان عليه في شعره فـي  
الجاهلية، من جزالة اللفظ وغرابة المعنى، لكن قصيدته الزائية في وصف القـوس  
على وجه الخصوص، قد اشتهرت وراجت ولقيت قبوال لدى األدبـاء والشـعراء   

في بابها بعد قصـائد أوس بـن    وعدوها من عيون الشعر العربي، وقصيدة فريدة
حجر في وصف القوس، ومن أهم المعاصرين الذين تأثروا بها فيمـا لـه عالقـة    

  بموضوع اإلتقان األستاذ محمود شاكر.
وقد استحضر األستاذ محمود شاكر قصة القواس في زائية الشماخ، عندما جرى 

وألّـف رسـالته   بينه وبين صاحبٍ له حوار في شأن إتقان العمل، فاستلهم منهـا  
  (القوس العذراء وقراءة التراث)، وفيها قصيدته وعدد أبياتهـا مائتـان وتسـعون   

وعالج فيها قضية من أحدث قضايا العصر، وهي العلم والفـن والولـوع بإتقـان    
العمل، الذي يراه محمود شاكر في إرث طبيعته فنّا متمكّنا، وأن اإلنسـان بسـليقة   

  .)48(أدقّ وأكرم ما يستخلَص من حكاية إتقان العملفطرته فنّان معرق، وهذا 
تُعد قصيدة "القوس العذراء" من أبرز أعمال المحقق األديب محمود شاكر، فقد و

قرأ قصيدة الصحابي الجليل الشماخ قراءة شعرية فنية رائعة. يقول عنهـا إحسـان   
يهتـد إلـى   ال ريب عندي في أن الشّعر الحديث قد ضّل كثيراً حين لـم  «عباس: 

"القوس العذراء"، وأن الناقد الحديث كان يعشو إلى أضواء خادعة، حين انقاد وراء 
التأثر بشعر أجنبي، ورموز غريبة، ولم يتسطع أن يكتشف أدواته في التراث كمـا  

درة ساطعة هذه بـين  «ويقول عنها زكي نجيب محمود: ». فعلت "القوس العذراء"
المحكمات، وقعت عليها وأنا  سائر الدرر، وآية هذه من الفن ة بين آيات الفنمحكَم
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حين وقـع عليهـا   –أدور بالبصر العجالن في سوق الكتب الحديثة الصدور، فكنت 
كمن كان ينبش في أديم األرض بين المدر والحصى، ثم الحت لـه بغتـة      -البصر

ها كمـا وصـف  ». لؤلؤة، هو كتاب "القوس العذراء" -لتخطف منه البصر ببريقها–
قصيدة "القوس العذراء" رؤية جديـدة فـي اإلبـداع    «محمد مصطفى هدارة بقولة: 

الفني، تأخذ مكانها في الذروة من األعمال الرائعة في أدبنا المعاصر، بل في األدب 
  .)49(»اإلنساني في كل زمان ومكان

  خَلُص هذا البحث إلى النتائج التالية:خاتمة: 
-  دراسة وصف القوس في الشعر الجاهلي، كفيلة بكشف أسـرار وخبايـا   إن

بينت هـذه الدراسـة   وقد العديد من موضوعات الشعر الجاهلي وكشف مكنوناته، 
 جانبا اجتماعيا هاما، أال وهو ثقافة اإلبداع وفن اإلتقان عند الجاهليين.

هـو  دقة الوصف امتزجت مع حيثيات السرد، فشكلت مشهدا فنيا للقـواس و  -
 يصيد الحمر الوحشية، ثم فتح باب لوصف إجادة وإتقان صنع القوس.

 المعجم اللغوي للشماخ في زائيته يتسم بالقوة والجزالة والغرابة في كثير من األحيان.  - 

رسم الشاعر لوحات فنية جميلة من وحي البادية، منذ انطالقه بناقته يجـوب   -
الصحراء، مرورا بتصوير مشهد اصطياد الحمر الوحشية، ثـم وصـف صـناعة    

 القوس وإتقانها، وأخيرا ببيع القوس والحزن عليها.  

تعتبر زائية الشماخ أنموذجا رائعا عن إتقان العمل وإجادته، فقد أبـدع فـي    -
 فة فردية من نوعها، تسابق المبتاعون ألجلها وعرضوا أغلى األثمان.صناعة تح
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  :الهوامش
  

ينظر مقدمة ديوان الشماخ بن ضرار الذبياني: تحقيق صالح الـدين الهـادي، دار المعـارف     )1(
  .17مصر، (دت)، ص

  2أبو موسى (محمد محمد): الشعر الجاهلي دراسة في منـازع الشـعراء، مكتبـة وهبـة، ط     )2(
  .05، ص2012القاهرة، 

ينظر: الدوسري (فهاد بن محمد): وصف القوس في الشعر الجاهلي، مذكرة ماجتسير، كليـة   )3(
  . 02، ص2015اللغة العربية، جامعة أم القرى، السعودية، 

  .14-13شماخ بن ضرار الذبياني، صمقدمة ديوان الينظر:  )4(
  .14المرجع السابق، ص )5(
ينظر: ابن قتيبة (أبو محمد عبد اهللا): الشعر والشعراء، تحقيق أحمد محمد شـاكر، دار الحـديث    )6(

. واألصفهاني (أبو الفرج): األغاني، تحقيـق إحسـان عبـاس    307- 304، ص01القاهرة، (دت)، ج
. والبغـدادي  120- 118، ص09، ج2008، بيـروت،  3وإبراهيم السعافين وبكر عباس، دار صادر، ط

 4لقادر): خزانة األدب ولب لباب لسان العرب، تحقيق عبد السالم هارون، مكتبة الخانجي، ط(عبد ا
. والصفَدي (صالح الدين): الوافي بالوفيات، تحقيق أبو عبد اهللا جالل 197، ص03، ج1997القاهرة، 

هللا . والمرزباني (أبـو عبيـد ا  38- 36، ص13، ج2010، بيروت، 1األسيوطي، دار الكتب العلمية، ط
  1982، بيـروت،  2محمد): معجم الشعراء، تصحيح وتعليق ف.كرنكـو، دار الكتـب العلميـة، ط   

  .175، ص03، ج1980، بيروت، 5. والزِرِكلي (خير الدين): األعالم، دار العلم للماليين، ط138ص
) نقال عن أبي الفرج، وروى صاحب 03/210نُسب البيتان للشماخ بن ضرار كما في اإلصابة ( )7(

). 14/463)، وكذا صـاحب الـوافي بالوفيـات (   08/98األغاني األول منهما فقط ونسبه للشماخ (
فـي الشـعر    -مع بعض االختالف في الرواية والترتيـب -والصواب أن البيتين لمزرد، فَهما له

)، وأسد الغابـة  01/302)، واالستيعاب (01/55)، والعمدة (06/58)، واإلصابة (01/274اء (والشعر
مع بعض االختالف في الرواية. وممـا يـرجح    63). والبيتان معا في ديوان مزرد ص04/351(

نسبتهما لمزرد أخي الشماخ أن مزردا هو الذي هجا بني أنمار في غير موضع من ديوانه، بينمـا  
  .454ديوان الشماخ بن ضرار الذبياني: صللشماخ هجاء لبني أنمار في ديوانه. ينظر: لم يرد 
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هذا الخطأ الذي وقع فيه العلماء والرواة  صحح أحمد محمد شاكر عند تحقيقه لكتاب الشعر والشعراء )8(
من أمثال أبي الفرج األصفهاني صاحب األغاني والبغدادي صاحب الخزانة، وقال إن هـذا الوصـف   

  .304، ص01ألخيه مزرد وليس للشماخ. ينظر: ابن قتيبة (أبو محمد عبد اهللا): الشعر والشعراء، ج
  يريد عباراته وألفاظه وصياغته.  )9(
  يريد بناء الكالم وتركيبه، يعني أنه غير مشرخٍ وال ضعيف متخالف. )10(
  يريد أنه قليل الماء غير لين وال سهل، بل فيه يبس وتقبض. )11(
. نقـال  107-80ينظر: الهادي (صالح الدين): الشماخ بن ضرار الذبياني، حياته وشعره، ص )12(

عن الديوب (سمر): البعد الحجاجي في رائية الشماخ بن ضرار الذبياني، مجلة جامعـة البعـث،   
  .157، ص2017، سورية، 32، العدد39المجدل

  .113ينظر: المرجع نفسه، ص )13(
  .515محمد): الشعر الجاهلي دراسة في منازع الشعراء، ص ينظر: أبو موسى (محمد )14(
ينظر: السويدي (سالمة عبد اهللا): القوس في الشـعر الجـاهلي واإلسـالمي، مجلـة كليـة       )15(

. وعبد الحليم (طارق): دراسات مقارنـة  247، ص1998، 21اإلنسانيات والعلوم االجتماعية، العدد
لحليم، الرابط: في الشعر العربي، موقع الشيخ طارق عبد ا  

 ( http://tariq-abdelhaleem.net/ar/post/73163) 
  .14ديوان الشماخ بن ضرار الذبياني: صينظر: مقدمة  )16(
كلية اآلداب بوتيوتة (عبد المالك): تجليات السرد في القصيدة الجاهلية، مذكة ماجستير، ينظر:  )17(

  .101، ص2007واللغات، جامعة محمد منتوري قسنطينة، 
 -القوس والطريـدة –السراج (رافعة سعيد): مستويات األسلوب في زائية الشماخ بن ضرار  )18(

  .81، ص2012، ديسمبر، 12، العدد19أنموذجا، مجلة جامعة تكريت للعلوم، المجلد
الشعر وآدابه ونقده، تحقيق محي الدين عبد الحميد القيرواني (ابن رشيق): العمدة في صناعة  )19(

  .261، ص01، ج1981، بيروت، 5دار الجيل، ط
، بغـداد  1كنوني (محمد): اللغة الشعرية دراسة في شعر حميد سعيد، دار الشؤون الثقافية، ط )20(

  .173، ص1997

298



�×Ö]è†ÓÖ]<áa†ÏÖ]æ<íflée†ÃÖ]<íÇÜ <

ـ  )21( د اهللا، مكتبـة  التبريزي (الخطيب): الكافي في العروض والقوافي، تحقيق الحساني حسن عب
  .148، ص1994، القاهرة، 3الخانجي، ط

  .74، ص2007، القاهرة، 4أنيس (إبراهيم): األصوات اللغوية، مكتبة األنجلو مصرية، ط )22(
  .83السراج (رافعة سعيد): مستويات األسلوب في زائية الشماخ بن ضرار، ص )23(
عبد الباقي (فؤاد): المعجم المفهرس أللفاظ القرآن الكريم، دار الكتـب المصـرية، القـاهرة     )24(

  .488-484ه، ص1364
) 04/334)، والبيهقي في شعب اإليمـان ( 4386)، وأبو يعلى (891رواه الطبراني في األوسط ( )25(

ــرابط: 06/2359وابــن عــدي فــي الكامــل ( ). ينظــر: موقــع ملتقــى أهــل الحــديث، ال
)https://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=3253.(  
مسلم (أبو الحسين): صحيح مسلم، تشرف بخدمتها والعناية بها أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي  )26(

  .941، 02، ج2006، الرياض، 1دار طيبة، ط
لة كليـة  الشمري (عبد علي): مشاهد الصراع في لوحة الصيد في الشعر الجاهلي، مجينظر:  )27(

  .30التربية، العدد الرابع، ص
وطفة (علي): إشكالية المفهوم في الخطاب العربي، قــراءة اجتماعيــة، مجلــة    ينظر:  )28(

  .160، ص2000، 19التعريـب، العدد
المشهراوي (عصام محمد): دالالت الوحدة في قصيدة الصيد الجاهلية، مجلة جامعـة  ينظر:  )29(

  .122، ص2010غزة،  ،02، العدد12األزهر، المجلد
    .23ص ينظر: الدوسري (فهاد بن محمد): وصف القوس في الشعر الجاهلي، )30(
، بيـروت  1ديوان أوس بن حجر: تحقيق محمد يوسف نجم، دار بيروت للطباعة والنشر، ط )31(

ومبضوعة: أي مقطوعة، الفرع: أعلى الشجرة. والشظية: الشقة والفلقة، وهي  .86-85، ص1980
صفة للمبضوعة ومجلالً: جلّله: بمعنى غطّاه وألبسه. وعلى ظهر صفوان: حجر. يزلق المتنزل: 

  لمالمسته. وعللن: سقين مرةً بعد مرة.
: قشر العود. والرفيـق:  . والكرب: الشدة. ويمظعها: يشرِبها. واللحاء88المرجع السابق، ص )32(

  الحتذق. والمداوس: المصاقل واحدها مدوس. والسفى: شوك البهمى واحدته سفاة. 
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. والتالد: كل مال قديم من حيوان وغيره يـورث  183ديوان الشماخ بن ضرار الذبياني: ص )33(
بارد يصيب عن اآلباء، وقليل التالد أي ال تالد له فال يملك سوى قوسه وأسهمه. وتارز: أي جامد 

  كيف يريد.  
عبد المالك (بوتيوتة): تجليات السرد في القصيدة الجاهلية، مذكرة ماجسـتير، كليـة اآلداب    )34(

  .100، ص2007واللغات، جامعة منتوري قسنطينة، 
  .183-182ديوان الشماخ بن ضرار الذبياني: ص )35(
  .33ص ،ينظر: الدوسري (فهاد بن محمد): وصف القوس في الشعر الجاهلي )36(
  .184صديوان الشماخ بن ضرار الذبياني:  )37(
  . 517ينظر: أبو موسى (محمد محمد): الشعر الجاهلي دراسة في منازع الشعراء، ص )38(
  .518المرجع السابق، ص )39(
  .248ينظر: السويدي (سالمة عبد اهللا): القوس في الشعر الجاهلي واإلسالمي، ص )40(
  .520ينظر: أبو موسى (محمد محمد): الشعر الجاهلي دراسة في منازع الشعراء، ص )41(
  .185صديوان الشماخ بن ضرار الذبياني: ينظر:  )42(
  .521ينظر: أبو موسى (محمد محمد): الشعر الجاهلي دراسة في منازع الشعراء، ص )43(
  .185صديوان الشماخ بن ضرار الذبياني: ينظر:  )44(
  .522موسى (محمد محمد): الشعر الجاهلي دراسة في منازع الشعراء، ص ينظر: أبو )45(
  .36-35ص ينظر: الدوسري (فهاد بن محمد): وصف القوس في الشعر الجاهلي، )46(
  المرجع السابق. )47(
  ينظر: أبو موسى (محمد محمد): الشعر الجاهلي دراسة في منازع الشعراء، ص"ك". )48(

موقع إسالم ويب، الرابط:   )49(  
(http://articles.islamweb.net/media/index.php?page=article&lang=A&id=148232) 
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لقد سعى علماء اللغة والنحو منذ نزول القرآن إلى فهمـه وتفسـيره    :الملخص
وتدبر معناه، ولقد وظفوا في ذلك الكثير من الوسائل واألساليب من بينها التأويـل  

اللغة للتوفيق بين القواعـد النحويـة    النحوي، وهو وسيلة يلجأ إليها النحاة وعلماء
وبين النصوص المخالفة لهذه القواعد، وهو دراسة تراكيب اللغة من جهة الحـذف  
والزيادة والتقديم والتأخير والتضمين والحمل علـى المعنـى وتقـدير الحركـات     
اإلعرابية، أي تخريج كل ما خالف القواعد التي وضعها النحاة واللغويـون، وقـد   

قبل النحاة األوائل لكن لم يوظفوا مصطلح التأويل النحوي، وإنما ظهر  استعمل من
هذا المصطلح مع المتأخرين، لكن السؤال الذي يطرح: كيف أثر التأويل النحـوي  
في القران الكريم على المعنى؟ وهل كان هذا التأويل مسـاعدا لفهـم النصـوص    

  لقرآنية؟القرآنية؟ وكيف ساهم التأويل النحوي في فهم النصوص ا
: التأويل النحوي، القرآن الكريم، تأثير التأويل على المعنـى  الكلمات المفتاحية

  النحو العربي.
لقد اهتمت الدراسات اللغوية العربية منذ نشأتها بموضـوع األصـول    :توطئة

النحوية، وقد اعتمد علماء اللغة على السماع والقياس والتعليل في استنباط القواعـد  
ضعوا في ذلك أساليب ومناهج للدرس النحوي، وقد كـان النشـاط   وفهمها، وقد و

اللغوي قديما يرتكز على المحادثات الشفوية والمناقشات والحوارات فيما بين علماء 
اللغة والنّحو، فلم يكن التدوين حاضرا في تلك الفترة، وبدأ النّحو فـي أول األمـر   

دا علـى كـالم العـرب والقبائـل     تطبيقيا ثم جاء بعد ذلك التنظير والتقعيد اسـتنا 
  الفصيحة.  
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كان العرب قديما ينطقون اللغة عـن سـليقة وكـانوا     ) بين النحو والتأويل:1
يستعملونها استعماال فصيحا وسليما من األخطاء، فقد تميزوا بهـذه اللغـة البليغـة    
والعظيمة، وفي هذا يقول ابن خلدون وهو يتكلم عن علوم اللسان العربي: "وكانـت  

لكَة الحاصلة من ذلك للعرب أحسن الملكات وأوضحها إبانةً عن المقاصد لداللة الم
غير الكلمات فيها على كثير من المعاني، مثل الحركات التي تعـين الفاعـل مـن    

  .)1(المفعول من المجرور أعني المضاف ...وليس يوجد ذلك إال في لغة العرب"
ذي يحفظ اللغة في تلك الفترة حيث وقد كان الشعر هو علم القوم، وهو القالب ال

قال عمر بن الخطاب: "كان الشعر علم القوم، ولم يكن لهم علم أصح منـه، فجـاء   
اإلسالم فتشاغلت عنه العرب بالجهاد وغزو فارس والروم، ولهِيت عـن الشـعر   
وروايته، فلما كثر اإلسالم وجاءت الفتوح واطمأنّت العرب في األمصار راجعـوا  

، فلم يؤولوا إلى ديوان مدون وال كتاب مكتوب، وألفوا ذلك وقد هلـك  رواية الشعر
  .)2(من العرب من هلك بالموت والقتل، فحفظوا أقل ذلك وذهب عنهم كثيره"

وفي قول عمر بن الخطاب السابق إشارة واضحة إلى غياب التدوين فـي تلـك   
لهم وعـاداتهم  الفترة، واعتماد العرب كلّيا على الشعر فقط في حفظ علمهم وأقـوا 

وغيرها، وفي السياق نفسه جاء قول أبي عمرو بن العالء: "ما انتهى إلـيكم ممـا   
  .)3(قالت العرب إالّ أقلّه، ولو جاءكم وافراً لجاءكم علم وشعر كثير"

وبعد مجيء اإلسالم ودخول الناس فيه أفواجا من كـل األقطـار ومخـالطتهم    
ت تلك الملكة، فأصبح ال بد من اسـتنباط  لألعاجم تسرب اللحن إلى األلسنة، وتغير

قوانين وضوابط لتحفظ تلك الملكة اللغوية، خاصة بعد شيوع اللحـن فـي القـرآن    
الكريم، فوضعوا قواعد تضبط الحركات على أواخر الكلمات وسموها بـاإلعراب  

، واصـطلحوا  )4(وسموا الموجب لهذا التغير عامال، وجعلوها صناعة مخصوصـة 
  تسميتها بعلم النحو.على 

والنحو علم يختص بدراسة أواخر الكلمات من حيث اإلعراب والبنـاء وتـأثير   
عناصر الجملة على المعنى، وقد "استخرجه المتقدمون فيه من استقراء كالم العرب 
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، أي استقراء كالم )5(حتّى وقفوا منه على الغرض الذي قصده المبتدئون بهذه اللغة"
"ما يرادف قولنا (علم  ى معرفة أجزائه التي ائتلف منها، والنحوالعرب الموصلة إل

العربية) ال قَسيم الصرف، وهو مصدر أريد به اسم المفعول، أي: المنحو، كالخلق 
 )6(بمعنى المخلوق، وخصته غلبة االستعمال بهذا العلم، وإن كان كّل علـم منحـوا"  

"اعلم أن النحو هو أن تنحو معرفـة  هـ) في تعريفه للنحو: 626وقال السكاكي (ت
كيفية التركيب فيما بين الكلم لتأدية أصل المعنى مطلقا بمقاييس مستنبطة من كـالم  

، إذن فهو علم يجمع بـين التراكيـب فـي الجمـل     )7(العرب وقوانين مبنية عليها"
وتأثيرها على بعضها وإيجاد العالقة التي تربط فيمـا بينهـا، وينبغـي أن يكـون     

  طا من كالم العرب الذي لم يصله اللحن.مستنب
  :)8(وقد جاء للنّحو في اللغة خمسة معان

  القصد، يقال: نحوت نحوك، أي: قصدتُ قصدك. -أ
  المثل، يقال: مررتُ برجٍل نحوك، أي: مررتُ برجٍل مثلك. -ب
  الجهة، يقال: توجهتُ نحو البيت، أي: جهة البيت. -ج
  ألف، أي مقدار ألف.له عندي نحو  المقدار، يقال: -د

  القسم، يقال: هذا على أربعة أنحاء، أي أربعة أقسام. -هـ
فهذه المعاني اللغوية كلّها شابهت المعنى االصطالحي للكلمة وهو القصد ومـا  
إليه، وسبب تسمية النحو بهذا االسم هو ما روي عن علي رضي اهللا تعالى عنه لما 

لّمه االسم والفعل والحرف وشيئا مـن  أشار على أبي األسود الدؤلي أن يضعه وع
، وقد ُأريد بالنّحو أن ينحو المتكلم )9(اإلعراب، وقال له: اُنْح هذا النحو يا أبا األسود

إذا تعلم كالم العرب، وقد قال ابن جني عن النّحو: "هو انتحاء سمت كالم العـرب  
واإلضـافة  في تصرفه من إعراب وغيره كالتثنية والجمـع والتحقيـر والتكسـير    

والنسب والتركيب وغير ذلك، ليلحق من ليس من أهل اللغة العربية بأهلهـا فـي   
  .)10(الفصاحة، فينطق بها وإن لم يكن منهم"
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لم أجد فيما اطلعت عليه تعريفا دقيقـا لمصـطلح    ) تعريف التأويل النحوي:2
"التأويـل"  التأويل النحوي، حيث أن ما كان شائعا عند اللغويين والنحويين هو لفظة 

وحدها، حيث كان يستعملها كّل من اللغويين والنحويين كآلية تنقل من خاللها اللفظ 
من داللة الظاهر المحتمل إلى معنى آخر يكون أرجح منه، حيث تجعله القرائن أو 
األدلة يصبح هو المعنى الراجح ألنه يمثل حقيقة قصد المتكلم وهو مـدار التأويـل   

ل النحوي دون أن تظهر هذه الكلمة في مؤلفـاتهم، ومـن   وقد مارس النحاة التأوي
  بينهم: سيبويه والفراء واألخفش والمبرد والزجاجي وابن جني وغيرهم.

وقد أشار أبو حيان األندلسي إلى التأويل في النحو وذلك حـين تعـرض آلراء   
،(إال المسك الطيب ليس) ال حيث قال: "وقوله 'و النحاة في إعمال (ليس) في قولهم

ضمير في (ليس) خالفا ألبي علي'، إذا ثبت أن ذلك لغة فال يمكـن التأويـل، ألن   
التأويل ال يكون إال إذا كانت الجادةُ على شيء، ثم جاء شيء يخالف الجادة فيتأول 

، فهو يشير هنا إلى )11(أما إذا كانت لغة طائفة من العرب لم تتكلم إال بها فال تأول"
ويشير إلى عدم إمكانية التأويل في لغات العرب التـي لـم   التأويل النحوي ضمنيا، 

تتكلم بها، وقد ذكر أن أبا علي تأول قولهم (ليسَ  الطيب إال المسك)  ولم يبلغه نقل 
  أبي عمرو أنها لغة تميم.  

وقد عرف الباحث غازي مختار طليمات التأويل النحوي بقوله: "هو النظر فيما 
لألقيسة والقواعد المستنبطة من النصوص الصـحيحة   نقل من فصيح الكالم مخالفا

والعمل على تخريجها وتوجيهها لتوافق بالمالطفة والرفق هذه األقيسـة والقواعـد   
 )12(على أال يؤدي هذا التوجيه إلى تغيير القواعد أو زعزعة صـحتها واطرادهـا"  

ها على ويرى مختار طليمات بأن النحاة قد استعجلوا في تقعيد القواعد حين صاغو
فقـد  )13(نحو جعلها عاجزة عن استيعاب ما خالفها من النصوص التي لم يقفوا عليها

أسرعوا في تقعيدها قبل أن يحصوا كل النصوص، ثم ظهرا أن عددا من النصوص 
قد خالف هذه القواعد، األمر الذي اضطر النحويين إلى البحث عن وسيلة تُصـاغ  
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ا بالتأويل في تخريج ما خـالف القواعـد   لتتفق هذه النصوص مع القواعد، فاستعانو
  من القليل والنادر والشاذ.

ويقول علي أبو المكارم عن التأويل النحوي: "... ومعنى هذا أن التأويل يعنى تبيين 
متفقا مع القواعد المتبعة، ومن هنا اتخـذ التأويـل    - آخر األمر- النص بصورة تجعله 

طلق على األساليب المختلفة التي تهـدف  النحوي مفهومه في التراث النحوي، وأصبح ي
كظـاهرة  –إلى إسباغ صفة االتساق على العالقة بين النصوص والقواعـد، وصـار   

، أي أن )14(يعنى صب ظواهر اللغة المنافية للقواعد في قوالب هـذه القواعـد"   –نحوية
أي التأويل جاء إلظهار وتفسير الظواهر التي خالفت القواعد بحيث تصبح موافقه لهـا،  

أن النحاة هو تصحيح القواعد التي وضعوها عن طريق تسويغ وتأويل ما يختلف مـع  
  هذه القواعد من نصوص قابلة للتسويغ ورفض ما سواها.

وقد اعتبر علي أبو المكارم أن موقف النحاة إزاء اللغة وقواعدها كـان علـى   
  :)15(ثالثة مواقف

  لموضوعة.قبول كل النصوص التي تتوافق مع القواعد ا أوال:
ثانيا: قبول النصوص التي يمكن أن يبرر اختالفها مع القواعد النحوية، ويكون 

  هذا التبرير من خالل التأويل ومظاهره المختلفة.
ثالثا: رفض النصوص التي تختلف مع القواعد النحوية اختالفا جـذريا، وهـي   

لى الخلط بين نصوص ال يمكن تأويلها، وقد أعاد على أبو المكارم السبب في هذا إ
المناهج المختلفة ونظرة جزئية في تناول القضايا اللغوية، وبالتالي حدوث خلط في 

  التقعيد النحوي لها.
وفي تعريف آخر للتأويل النحوي قال السيوطي نقال عن أبي حيان فـي شـرح   

"التأويل إنّما يسوغ إذا كانت الجادة على شيء، ثم جـاء شـيء يخـالف     التسهيل:
، وقد ذكر محمد عيد بأن الجادة في القول السابق ليسـت النطـق   )16(أول"الجادة فيت

العربي وظاهر الكالم، بل هي قواعد النحو، فالنحاة قد أولوا الكالم وصرفوه عـن  
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ظاهره حتى يوافق القواعد النحوية، أي إرجاع النصوص التي لـم تتـوفر فيهـا    
  الشروط النحوية إلى موقف تتسم بالسالمة النحوية.  

  :  )17(ويرى الباحث محمد عيد أن التأويل في النحو قد وجِد نتيجة عاملين
: أصول النحو والذي حدد وجهة التأويل في النحـو، وذلـك مـن خـالل     أوال

  نظريات أصول النحو، مثل العامل والمعمول والعلة والمعلول والقياس.
غَل فيه، حيث : الجهد الذهني العميق، والذي سار في التأويل في النحو وأوثانيا

نماه النظر العقلي وأبدع فيه حتى وصل به إلى درجة التعمية واإللغاز، فالتأويل في 
النحو قد وجِد في النحو نتيجة النظر العقلي العميق والتدبر في النصوص اللغويـة  

  لتتوافق مع األصول النحوية.
وجيـه  من خالل تعريف التأويل النحوي يظهر أن هناك تقاربا بينـه وبـين الت  

  اإلعرابي، لذا ينبغي أن نشير إلى الفرق بينهما:
التأويل النحوي يختلف عن  ) الفرق بين التأويل النحوي والتوجيه اإلعرابي:3 

التوجيه اإلعرابي، وذلك أن التأويل أعم من التأويل، فكّل تأويل توجيه وليس كـل  
صب (واألرحام) فـي  توجيه تأويل، ومن أمثلة ذلك قراءة الجمهور آلية النساء بالن

 m�S�T�U�V��W���YX�Z�[�\�������]�̂�lاآلية 

والتوجيه فيهـا أنهـا    )18(
معطوفة على المفعول به وهو لفظ الجاللة (اَهللا)، والمعنـى: واتّقـوا اَهللا واتّقُـوا    

 )19(األرحام ، فهذا اإلعراب وأمثاله  يدخل في باب التوجيه النحوي وليس تـأويال 

(األرحامِ) بالجر على أنها مجرورة بواو القسم فإنّه يعـد تـأويال   أما إعراب كلمة 
نحويا، ونستطيع في الوقت نفسه أن نسميه توجيها نحويا، ألن التأويل أعم وأشـمل  

  من التوجيه.
ونجد فرقا آخر في استعمال المصطلحين عند النحاة، فهم يستعملون كلمة توجيه 

الصناعة النحوية منه إلى المعنى، ويستعملون كلمة عندما يكون اإلشكال أقرب إلى 
  تأويل عندما يكون اإلشكال أقرب إلى المعنى منه إلى الصناعة النحوية.
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وقد كان التأويل النحوي هو الوسيلة الوحيدة التي لجأ إليها النحاة للتوفيق بـين  
ـ    د القواعد النحوية والنصوص المخالفة لها المنسوبة إلى عصـر االستشـهاد، وق
  رفضوا في الكثير من األحيان بقية النصوص األخرى التي ال تتوافق وهذا العصر.
وقد ذكر علي أبو المكارم أن أهداف التأويل في البحث النحوي تتحدد فـي هـدفين   

  :)20(أساسين
  : صحة القواعد.أوال
  : سالمة النصوص.ثانيا

إليها النحـاة هـي   ويقصد الباحث من خالل هذين الهدفين أن الغاية التي سعى 
تصحيح القواعد بتسويغ ما يختلف معها من نصوص تُنسب إلى عصر االستشـهاد  
وذلك بواسطة التأويل، وهذا الموقف في نظر النحاة ضرورة يفرضـها مـنهجهم   
وذلك من خالل قبول كل النصوص المأثورة عن ذلك العصر، والتزامهم بها فـي  

  رأي على أبي المكارم طرفين اثنين:تقنين القواعد، ويتضمن هذا االلتزام في 
  : األخذ بالنصوص الموافقة للقواعد.أوال
: تأويل النصوص المخالفة لقواعد تأويال يبعد بها عن التأثير فـي القواعـد   ثانيا

  نفسها، ويكون ذلك بتفسيرها وصياغتها بشكل يتوافق مع القواعد وال يعارضها.
السبب في حاجة النحو إلى التأويـل   وقد أشار الباحث غازي مختار طليمات إلى أن

باعتبار أن القواعد النحوية مستخلصة من النصوص الفصـيحة، هـو أن النحـاة لـم     
وهو يـرى أن االسـتقراء    )21(يدرسوا كّل ما قالته العرب قبل أن يضعوا هذه القواعد،

 الناقص يؤدي إل االستنباط الخاطئ، ولم يستطيعوا دراسة كل ما قالته العرب ألنه قـد 
وقال أبو عمرو بن العالء في هذا: "مـا انتهـى    ضاع من الشعر العربي القديم أكثره،

  . )22(إليكم مما قالت العرب إال أقلّه، ولو جاءكم وافراً لجاءكم علم وشعر كثير"
من خالل ما تقدم يمكن القول بأن التأويل النحوي هو وسيلة يلجأ إليهـا النحـاة   
وعلماء اللغة للتوفيق بين القواعد النحوية وبين النصوص المخالفة لهـذه القواعـد   
وهو دراسة تراكيب اللغة من جهة الحذف والزيادة والتقديم والتـأخير والتضـمين   
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عرابية، أي تخريج كل ما خالف القواعـد  والحمل على المعنى وتقدير الحركات اإل
التي وضعها النحاة واللغويون، وقد استعمل من قبل النحاة األوائل لكن لم يوظفـوا  

 مصطلح التأويل النحوي، وإنما ظهر هذا المصطلح مع المتأخرين.
هناك مجموعة من األسباب التي أدت إلى التأويـل   ) أسباب التأويل النحوي:4

  منها:النحوي في، نذكر 
  القراءات القرآنية:   -1

تعد القراءات القرآنية من األسباب الرئيسة التي دعـت إلـى التأويـل، وذلـك     
إلخضاعها للقواعد النحوية، أو محاولة إيجاد تفسير نحوي أو لغـوي لهـا، فعلـم    
القراءات هو " علم يعلم منه اتفاق الناقلين لكتاب اهللا تعالى واختالفهم في الحـذف  

والتحريك والتسكين والفصل والوصل، وغير ذلـك مـن هيئـة النطـق      واإلثبات
، وقد كثر التأويل النحـوي فـي االحتجـاج    )23(واإلبدال، وغيره من حيث السماع"
  بالقراءات وتقويتها منذ نشأة النحو.

�m�W�X�����Yومن بين هذه القراءات قراءة غير أهل الكوفة لآلية الكريمة 

Z�[�\�]�_̂�̀�a����b�c�l 

على أن (وجاعُل) اسم  )24(
  بفعلين مضـمرين ألن (والقمر الشمس)فاعل مضاف إلى (الليل)، فينتصب (سكنًا) و

  .، فهذا من باب االجتهاد في التأويل النحوي)25(اسم الفاعل إذا كان ماضيا ال يعمل
من بين األسباب الهامة للتأويل النحوي هو العامـل، وقـد    العامل النحوي: -2
الجرجاني بقوله: "العامل في اصطالح النحويين ما أوجب كون آخر الكلمـة  عرفه 

مرفوعا أو منصوبا أو مجرورا أو ساكنا نحو: جاء زيد، ورأيت زيـداً، ومـررتُ   
، فالعامل هو الموجد المنشئ للحالة اإلعرابية من رفع أو نصب أو جر أو )26(بزيد"

كلمة وتدّل على حالتها اإلعرابية تكون جزم، وللعالمة اإلعرابية التي تقع في آخر ال
  حركة أو حرفا أو سكونا أو حذفاً.
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  :)27(وقد اختلف النحويون في حقيقة العامل على ثالثة مذاهب
ذهب أكثر النحويين إلى أن العامل هو الكلمات أو المعاني، فالكلمة تؤثر في  -أ

م، مـثال: (ذهـب   الكلمات األخرى، فتحدث فيها الرفع أو النصب أو الجر أو الجز
زيد) فإن ذهب هي التي أحدثت الرفع في زيد وهي التي جلبت العالمة اإلعرابيـة  
لها وهي الضمة، وكذلك المعنى له قدرة على إيجاد الحالة اإلعرابية والعالمة الدالة 
عليها، فمثال: (المؤمن صادقٌ) فإن االبتداء هو الذي رفع كلمة المؤمن، وهو الـذي  

  اإلعرابية فيها وهي الضمة.جلب العالمة 
وذكر ابن جني أن العامل هو المتكلم فقال: "فإذا قلت: ضرب سعيد جعفرا  -ب

فإن (ضرب) لم تعمل في الحقيقة شيئا، وهل تحصل من قولك (ضرب) إال علـى  
فهذا هو الصوت والصوت ممـا ال   اللفظ بالضاد والراء والباء على صورة (فَعَل)،

ا إليه الفعل...وإنما قال النحويون: عامـل لفظـي وعامـل    يجوز أن يكون منسوب
معنوي، ليروك أن بعض العمل يأتي مسببا عن لفظ يصحبه كمررتُ بزيد، وليـتَ  

"ويريد ابن جني من هذا القول أن يكشف عن طبيعة العامل، فالكلمة )28(عمراً قائم ،
اث العمـل اإلعرابـي   ليست لديها القدرة على التأثير في غيرها من الكلمات وإحد

ألنها أصوات، واألصوات ال تعمل، بل إن المتكلم بكالم العرب هو الـذي يحـدث   
  هذا العمل، فيرفع وينصب ويجزم.

وقد ذهب األنباري كذلك في هذا الشأن حيث اعتبر أن العامـل مجـرد أمـارة    
ول وعالمة، وليس له تأثير حسي حين قال: "العوامل اللفظية ليست مؤثرة في المعم

حقيقة، وإنما هي أمارات وعالمات، فالعالمة تكون بعدم الشيء كما تكون بوجـود  
، ومن خالل هذا يعتبر األنباري أن يكون التعري من العوامل اللفظيـة  )29(الشيء"

  عامال في حد ذاته.
وذهب ابن مضاء القرطبي إلى أن العامل الذي يحدث حركـات اإلعـراب    -ج

ق وجمهور النحويين في هذا الشأن، فهو في مباحثـه  وهو ال يتف هو المتكلم نفسه،
النحوية يرفض العامل النحوي وال يقر بوجوده، لكنه يتفق مع أصـحاب المـذهب   

309



�×Ö]è†ÓÖ]<áa†ÏÖ]æ<íflée†ÃÖ]<íÇÜ <

 

  
 

 

  

الثاني في أن العامل هو المتكلم، لكنه يختلف عنهم في التطبيـق، فهـم يعتمـدون    
  العوامل النحوية في مباحثهم، لكن ابن مضاء يرفضها.

لقرآن الكريم النحويين وعلماء اللغة بشكل كبير، فباعتبار وقد شغل العامل في ا
أن نظرية العامل هي التي تفسر الحركات اإلعرابية، فال بد لكّل عامل من معمول 
وقد اختلف علماء اللغة في كثير من المواطن في التنزيل العزيز، وذلـك لـورود   

اللفظـة مرفوعـة أو   بعض األساليب أو التراكيب اللغوية بال عامل ظاهر، فتوجد 
منصوبة أو مجرورة ويجهُل عامل الرفع أو النصب أو الجر فيها، ولهذا فقد وجـه  
علماء اللغة اآليات القرآنية التي جهل العامل فيها توجيهـات مختلفـة وتـأويالت    

  نحوية.
�m�i�j�k ومن أمثلة هذا ما جاء في سورة آل عمران  في قوله تعـالى: 

l��m�n�o�p��q�sr��t�u�v�w�x�y����z�{�|��
}�~�_�a`�b�c�d��e�f�g�ih�j�k�l�
m�n��o�qp�r�s�t�u�v�w�x����������y��l 

، حيث اُختلـف فـي   )30(
عامل النصب في كلمة (ورسوالً)، فلجأ النحويون إلى التأويل النحوي لتفسير عامل 

  النصب فيها، ومن بين هذه التأويالت:
والحكمة والتوراة واإلنجيل ونبعثه رسوال إلى أوال: تقدير اآلية: ونعلّمه الكتاب 

 )31(بني إسرائيل قائال: أني قد جئتكم بآية من ربكم، وهو قول الرازي في تفسـيره 
"ورسـوال مفعـول بـه لفعـل      وهذا ما ذهب إليه محي الدين الدرويش حيث قال:

  ، هذا التأويل األول.)32(محذوف، أي: ويجعله رسوال"
الرازي أن الزجاج قال: االختيار عندي أن تقديره: ويكلّـم  ثانيا: جاء في تفسير 

الناس رسوال، وإنّما أضمرنا ذلك لقوله: أني قد جئتكم، والمعنى: ويكلمهم رسـوالً  
، وقـد أجـاز   )33(بأني قد جئتكم، وبهذا التأويل تنصب لفظة (رسوالً) على الحـال 
  .)34(علمه) بالمعنىالزمخشري وغيره أن يعرب (رسوال) حاالً، كأنه عطفه على (ي
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أنه يمكن اعتبار الواو زائـدة   )35(ثالثا: ذكر الرازي في تأويل آخر عن األخفش
والتقدير: ويعلمه الكتاب والحكمةَ والتوراةَ، واإلنجيل رسوالً إلـى بنـي إسـرائيل    

  .قائال: أني قد جئتكم بآية
التأويـل  لقد كان للمذاهب الدينية دور كبير في توظيـف   المذاهب الدينية: -3

النحوي وحتى المبالغة فيه وحمل النص على غير ظاهره، فبعض الفرق حاولت أن 
تؤول النصوص القرآنية بحيث تتفق ومعتقداتهم ومذاهبهم، ومن بين هـذه الفـرق   

  المعتزلة، فقد أولت العديد من النصوص القرآنية بما يتفق مع مذهبها وآرائها.
 )m�Þ�ß�������������à�á�â���������l )36 ي اآلية الكريمـة: ومن أمثلة ذلك ما أوله المعتزلة ف

حيث اعتمدوا على قراءة أبي السمال الشاذة برفع (كُل) وهي قراءة شاذة، فتصـبح  
جملة (خلقناه) في محل نعت لكلمة (شيء)، والخبر شبه الجملة (بقـدر)، فيصـبح   

أي أن مخلوقـا مـا   المعنى من خالل هذا السياق: إنّا كُل شيء مخلوق لنا بقـدرٍ،  
يضافُ إلى غير اهللا تعالى ليس بقدر، وأن في الحياة ما هو مخلوق هللا ومـا هـو   
مخلوق لغير اهللا، فتعالى اهللا الذي له كل شيء، فهذا التأويل ناقص وغيـر مقبـول   

أما أهـل السـنة    وقد قرأ الزمخشري هذه اآلية بالرفع وهو من رؤوس المعتزلة،
(كلَّ) فيصبح معنى اآلية: إنّا خلقنا كلَّ شيء بقـدر، فيكـون   فيقرأون اآلية بنصب 

  .)37(عموم نسبة كل مخلوق إلى اهللا تعالى
لقد مـارس التأويـل    مخالفة التراكيب اللغوية وتكثير التخريجات النحوية: -4

النحوي اللغويون والنحويون منذ نشأة النحو، فمنهم من كـان يختـار التـأويالت    
الظاهرة من النصوص ويبتعد عن غيرها، ومنهم مـن كـان   القريبة إلى المعنى و

يفتتن في تقديم التأويالت والتخريجات لآليات ،خاصة في اآليات التـي لـم تكـن    
�m�uالقواعد النحوية واللغوية تنطبق عليها، ومن أمثلة هذا فـي قولـه تعـالى:    

v�w�����������x�y���z�{�|�}�~��������¡�¢��l�)38( 
ففي إعراب كلمة (كافةً) قدم اللغويون والنحويون مجموعة مـن التخريجـات، ألن   
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القاعدة تقول أن الحال ال تتقدم على صاحبها إذا جـر بحـرف جـر أصـلي إذا     
  :)39(اعتبرناها حاال، وُأولت كلمة (كافة) على وجهين

جنـي  : هناك من اعتبر أنها وقعت حاال، ومنهم الفارسي وابن كيسان وابن أوال
وأبو علي، وذهب ابن مالك إلى أن تقديم الحال على صاحبها إذا كـان مجـرورا   
بحرف جر أصلي هو تقديم صحيح، وقد استشهد باآلية السابقة، فتكون (كافة) حاال 

  من المجرور (الناس).
اختالف المدارس النحوية: لقد اعتمد النحاة على كثير من شـواهد القـرآن    -5

لقواعد أو ترجيح بعض ما اختلف فيه، وقد اختلف أنصـار  الكريم في إثبات صحة ا
المذاهب النحوية أو المدارس النحوية في قراءة بعض اآليات، ومنها قوله تعـالى:  

 �ۡۖ�َأوِ ٱخرجواْ من ديٰرِكُم ما فَعلُوه ِإال قَليل منهم �ۡ﴿ولَو َأنَّا كَتَبنَا علَيهِم َأنِ ٱقتُلُواْ َأنفُسكُم
، فقد جاء عـن ابـن   )40(َأنَّهم فَعلُواْ ما يوعظُون بِه لَكَان خَيرا لَّهم وَأشَد تَثبِيتا﴾ولَو 

  :   )41(خالويه القراءات اآلتية
أوال: قرأ عاصم وحمزة بكسر النون والواو اللتقـاء السـاكنين، فـي (النـون     

  والقاف)، وفي (الواو والخاء)، واأللف قد سقطت للوصل.
ءة أبي عمرو بضم الواو وكسر النون، حيث قال: لما احتجـت إلـى   ثانيا: قرا

  حركتها الواو بحركة هي منها.
  ثالثا: قراءة الباقين بضم الحرفين جميعا.

وذكر ابن خالويه أن "أهل الكوفة قالوا: إنّما حركوا بالضم إتباعاً لضـمة التـاء   
قُل حركتهـا، ولكـن   والراء، وذلك غلط، ألن ألف الوصل تسقط مع حركتها وال تن

الحجة لمن ضم عند البصريين: أنهم كرهوا أن يخرجوا من كسرٍ إلى ضم، فضموا 
، فنجد ابن خالويه هنا يـرجح حجـة   )42(ليتبعوا الضم الضم، كقولك: اُدخل، اُخرج"

البصريين على الكوفيين، ألن ألف الوصل تسقط حركتهـا وال تُنقـل، فكـٌل مـن     
  ستين قد مارس التأويل النحوي في إثبات صحة رأيه.المذهبين أو المدر
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"ذهب الكوفيون إلى أن االسم الظاهر إذا كانت فيـه   وفي هذا قال ابن األنباري:
األلف والالم وصَل كما يوصل بالذي، وذهب البصريون إلى أنه ال يوصـل، أمـا   

المهم واسـتعمالهم  الكوفيون فاحتجوا بأن قالوا: إنّما قلنا ذلك ألنّه قد جاء ذلك في ك
...وأما البصريون فاحتجوا بأن قالوا: إنّما قلنا إنّه ال يجوز ذلك ألن االسم الظاهر 

، إذن فالبصريون قد قدموا الحجـة علـى   )43(يدّل على معنى مخصوص في نفسه"
كالمهم بأن االسم الظاهر يدل على معنى مستقل بذاته والتالي فـال يوصـل، أمـا    

اعتمدوا على السماع ببيت من الشعر في إثبات وصل االسم الظـاهر  الكوفيون فقد 
  كما يوصل بالذي.

إذن فهناك مجموعة من التأويالت الخاصة بالنصوص القرآنية جاءت مختلفـة  
بسبب اختالف المذاهب أو المدارس النحوية في تفكيرها وقواعـدها، وقـد سـعى    

ـ   راءات أو التخريجـات  علماء كل مدرسة إلى إثبات صحة آرائها من خـالل الق
النحوية أو القياس أو غيره، ولعّل أبرز هذين المـذهبين أو المدرسـتين البصـرة    

  والكوفة.
لقد حاول اللغويون والنحويون فـي السـنة الثانيـة     تنوع اللهجات القبلية: -6

للهجرة جمع المادة اللغوية من قبائل العرب في شبه الجزيرة العربية، وهذا لوضع 
"لقـد رحـل    نحوية واللغوية للعربية، قال عبد الرحمان الحـاج صـالح:  القواعد ال

اللغويون العرب إلى كّل صقع من أصقاع الجزيرة وكانت رحالتهم للسـماع مـن   
، وبالتالي وجدوا أنفسـهم  )44(أفواه العرب واسعة جدا وخاصة في العصور األولى"

ى باللغات، وقـد كـان   أمام لهجات كثيرة ومتنوعة أو ما عرف عند اللغويين القدام
بعض اللغويون يختارون منها ما هو مستعمل وفصيح، والبعض اآلخر يأخذ بهـا  
كلها، وكان من بين الذين يتحرون اللغة الفصيحة من القبائل هو عمرو بن العـالء  

"قال ابن نوفل: سمعت أبي يقول ألبـي   حيث جاء في طبقات النحويين واللغويين:
ما وضعت ما سميته عربية، أيدخل فيها كالم العـرب  عمرو بن العالء: أخبرني ع

كلُّه؟ فقال ال، فقلت: كيف تصنع فيما خالفَتك فيع العرب وهم حجة؟ قـال: أعمـل   
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، ولهذا فقد كان لتنوع اللهجات القبلية أثر )45(على األكثر، وأسمي ما خالفني لغات"
  بعدة أحرف. في تأويل القرآن الكريم، باعتبار أن القرآن الكريم قد نزل

ومن بين اآليات التي ورد فيها تأويالت كثيرة متعلقة باللهجات قولـه تعـالى:   
هبا بِطَرِيقَتكُم �ۡ﴿قَالُواْ ِإن هٰذَٰنِ لَسٰحرٰنِ يرِيدانِ َأن يخرِجاكُم من َأرضكُم بِسحرِهما ويذ

  ال وهي:، ففي كلمة (هذان) وردت فها مجموعة من األقو)46(ٱلمثلَٰى﴾
أوال: أن هذه القراءة (هذان) هي لغة بني الحرث بن كعب وزبيد وخثعم وكنانة 
ابن زيد، حيث جعلوا االسم المثنى نحو األسماء التي في آخرها ألف مثـل عصـا   
وسعدى، فبم يقلبوها ياء في الجر والنّصب، وبالتالي تبقى كلمة (هذان) فـي حالـة   

، وعلل القرطبي لغة بني كعب فـي كلمـة   )47(بيةواحدة مهما اختلفت حالتها اإلعرا
(هذان) بأنهم يجعلون رفع االثنين وخفضه باأللف، مثل: جـاء الزيـدان، ورأيـتُ    
الزيدان، ومررتُ بالزيدان، وقد ذهب إلى هذا القول كذلك أبو زيد األنصاري، وأبو 

  .)48(الخطّاب األخفش، والكسائي والفراء وغيرهم
اآلية السابقة بمعنى نعم، فقد حكى الكسائي عن عاصـم  ثانيا: أن كلمة (إن) في 

وذكر القرطبي أن سيبويه قد أشـار إلـى أن    أن العرب تأتي ب (ِإن) بمعنى نعم،
(ِإن) تأتي بمعنى (َأجْل)، وذهب إلى هذا القول محمد بن يزيد وإسماعيل بن إسحاق 

  الرقيات: ، وقد قال عبد اهللا بن قيس)49(القاضي، وأبو إسحاق الزجاج 
ــواذِلي  ــي عـ ــرتْ علَـ   بكَـ

   
  يلْحينَنــــــي وَألومهنَّــــــه

  ويقُلــن شَــيب قــد عــال        
   

ــه  ــتُ إنّ ــرتَ فَقُل ــد كبِ   )50(ك وقَ
وقد قصد الشاعر ب (إنّه) أي (نعم)، وقد استدّل النحويون بمعنى نعم في كلمـة       
  حملتني إليك، فقـال: إن وراكبهـا   (ِإن) بقول ابن الزبير لمن قال له: لعن اهللا ناقةً

 أي نعم ولعن راكبها.
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من خالل ما سبق يمكن القول بأن النحو علم يختص بدراسـة أواخـر    خاتمة:
الكلمات من حيث اإلعراب والبناء وتأثير عناصر الجملـة علـى المعنـى، وقـد     

النحـو  استخرجه النحويون وعلماء اللغة استقراء من كالم العرب، وقد تطور علم 
مع بدايته وألّف فيه النحويون وتعددت مدارس النحو حتى أصبح على الشكل الذي 

  هو عليه اليوم.
أما التأويل النحوي فهو وسيلة يلجأ إليها النحاة وعلماء اللغة للتوفيق بين القواعد 
النحوية وبين النصوص المخالفة لهذه القواعد، وهو دراسة تراكيب اللغة من جهـة  

والزيادة والتقديم والتأخير والتضمين والحمل على المعنى وتقدير الحركات الحذف 
اإلعرابية، أي تخريج كل ما خالف القواعد التي وضعها النحاة واللغويـون، وقـد   
استعمل من قبل النحاة األوائل لكن لم يوظفوا مصطلح التأويل النحوي، وإنما ظهر 

وي يختلف عن التوجيه اإلعرابي، وذلك هذا المصطلح مع المتأخرين، والتأويل النح
  أن التأويل أعم من التأويل، فكّل تأويل توجيه وليس كل توجيه تأويل.

للتأويل النحوي عدة أسباب منها القراءات القرآنية، فبتعـدد القـراءات اجتهـد    
العلماء والمفسرون في تأويلها، والعامل النحوي الذي عني به النحاة وعلماء اللغـة  

واقف القواعد النحوية التي وضعوها للغة كان البد عليهم من تأويل بعـض  فحتى تت
اآليات القرآنية حتى تتوافق والقواعد التي وضعوها، وكذا المذاهب الدينيـة، فقـد   
اجتهد أنصار كل مذهب في تفسير القران وتأويلـه، وكـذلك اخـتالف المـدارس     

حوي، وكذا تتنـوع اللهجـات   النحوية وتعددها كان من األسباب الهامة للتأويل الن
القبلية في لغات العرب، وأخيرا محاولة بعض علماء اللغة مخالفة التراكيب اللغوية 
وتكثير التخريجات النحوية  ،وقد كان للتأويل النحوي في القـرآن الكـريم نتـائج    
كثيرة، منها محاولة فهم اآليات القرآنية استنادا إلى تأويلها النحوي، وكذا التحقـق  

 صحة بعض القواعد التي وضعها النحويون.من 
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  134، دت، ص1العثيميين، مكتبة الخانجي، ط
)42(

  135-134إعراب القراءات السبع وعللها، ابن خالويه، ص  
)43(
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)44(

السماع اللغوي العلمي عند العرب ومفهوم الفصاحة، عبد الرحمان الحـاج صـالح، مـوفم       
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)46(
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)47(

  660، ص 16ينظر، تفسير الكشاف، الزمخشري، ج  
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كان القرآن في حواضره العلمية ينور الحركة اللغوية من فيضه المتـدفّق  مدخل: 
المتصدر في استكشاف عمق النص القرآني، وصور إعجازه في درسه فعمل العلماء 
في جدية في استيعاب جزئياته تكوينا وأصالة. وكان ما قدمه العلماء والبالغيون مـن  

ود العلمية المبدعة. فقد رسخوا النـواة  جهود يبلغ بهم إلى ذروة صاعدة من بين الجه
الصحيحة التي انبثقت منها البالغية العربية، فاسترسلوا في بيان أهميتها، ومالحظـة  
النسق اللغوي في تشكيلها، وأظهروا قيمتها الداللية، وتحدثوا عـن مراعـاة السـياق    

باحث وترتيب األنساق، وعرضوا لألساليب وصنوف الكالم، وترشحت من نباهتهم م
بالغية أملتها عليهم طبيعة البحث اللغوي. وهم في ذلك لم يخرجـوا عـن المـنهج    

  اللغوي المتأصل للقرآن الكريم  
نحاول من خالل هذا المداخلة أن نبين تجاوز البالغة العربية بنموها لتغدو نافـذة  

إنتـاجهم  في ملكة العلماء في التأليف، الذي نمى قدراتهم وحركها ليستلوا منها صفاء 
فاسترسلوا في بيان قيمتها الداللية التي ساهمت في تقوية بنية القراءة القرآنية إلبـراز  
جمال النص القرآني من منابعه اللغوية التي تكسبنا القدرة على التذوق، وتوصلنا إلى 

  صورة مثالية مقنعة إلدراك عظمة كتاب اهللا.
الموروث العربي كانـت تشـكّل    إن البالغة العربية في حقيقة البالغة العربية:

رؤية تحمل مالمح ذات الشاعر، وهو يضفي علي ألفاظه محسوسـاته مـن خـالل    
الفنية تعكس هويته اإلبداعية. فقد كانت أكثر قوة ألوصال المجتمـع  وتجربته النفسية 

الجاهلي، استقطبت الوحدة عن طريق القصائد الشعرية جعلته يعيش حيـاة حاشـدة   
شكّلت الطاقة الوجدانية العفيفة وجمال الوعي. ظلت تهـيمن علـى    بالتجربة الطاحنة

321



�×Ö]è†ÓÖ]<áa†ÏÖ]æ<íflée†ÃÖ]<íÇÜ <

 

  
 

 

  

نفوسهم ملحقة بها اإلباء والنخوة، حتى بزغت البالغة القرآنية بجمالها تفيض خيـرا  
فتجاوزت األداء العربي إلى أداء صريح استمال األلباب، وضخّ في النفس السـكينة  

  حتى غدت امتدادا عفويا بظاللها الجمالية.
ردت البالغة القرآنية على النمط  العربي لتغدو نافذة في ملكة العلماء فـي  لقد تم

التأليف، ولم يجدوا متنفسا لهم إال في سموها الذي نمى قدراتهم  وحركهـا ليسـتلوا   

للقـرآن مسـحة   «منها صفاء إنتاجهم، فأدركوا أنّها تتّسم باالنفتاح الحسي والجمالي 
صوتي، وجماله اللغـوي، ونريـد بنظـام القـرآن     خالبة عجيبة تتجلى في نظامه ال

الصوتي: اتساق القرآن وائتالفه في حركاته وسكناته، ومداته وغنّاتـه، واتصـاالته   
وسكتاته، اتساقا عجيبا وائتالفا رائعا، يسترعي األسماع، ويستهوي النفوس، بطريقـة  

  )1(ال يمكن أن يصل إليها أي كالم آخر من منظوم  ومنثور.
لو تأملنا هذه البالغة لوجدناها مشحونة بالجمال الذي يحمل البهجة الغامرة التـي  
اجتاحت أعماق النفوس المطمئنة لتنفلت من الهموم، وتنغمر فـي أجـواء روحانيـة    

ونريد بجمال القرآن اللغوي، تلك الظاهرة العجيبة التي امتاز «مفعمة بالرحمة اإللهية 
يب كلماته، ترتيبا دون كل ترتيب تعاطـاه النـاس   بها القرآن في وصف حروفه وترت

إن مهمـة البالغـة فـي     ).2(في كالمهم، ولقد وصل هذا الجمال إلى قمة اإلعجاز.
إطارها اللغوي أداة روحية مباشرة، تقوم على أساس من قدرة التعبير عـن مظـاهر   

ـ   ف أمـام  الوجود الحي الذي وجد المتلقي نفسه ملتزما به بحكم اإلعجاز. وإنّـه ليق
  الغزارة والتنوع التعبيري تستحقّ إيفاءها حقّه من الوقوف والبحث.  

اليقين العميق بأن فضل البالغة القرآنية ال يقف عند الفائدة العلمية، بل هناك سمو 
فالقارئ يجد نفسه أمام ما تعرضـه  في الجمال الخلقي يصدق بقدر من التأنّه والعفاف 

تتجاوب مع الموقف المسبب لهذا الجمال البالغي فعنـد  اآليات القرآنية من مضامين 
﴿رب اغْفر ِلي وِلواِلدي وِلمن دخََل بيتي مْؤمناً وِللْمـْؤمنين والْمْؤمنَـات    قوله تعالى:

فاآلية بنسيجها البالغي تصور الضالل والزيغ وما  2والَ تَزِد الظّاِلمين ِإالّ تَبارا﴾نوح
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لده من إحساس يؤدي المعنى الحقيقي،  فما كان على نـوح عليـه السـالم إال إن    يو
يتوجه إلى اهللا بدعاء متّسم بإيقاع عنيف تنتابه موسيقى مهيبة.  فالتعبير صادر عـن  

  بشر مرسل جاهد كثيرا وعانى طويال.
بديعا فإيقاع المفردات يحمل بيانا دقيقا على صبر نوح وعناد قومه، فنلمس تعبيرا 

وتصويرا فريدا يخلق في النفس التجاوب مع اللهجة المؤثرة عن نوح عليـه السـالم   
وإدراك أطماع القلوب الداعية. وهذا اإليقاع يجعل القارئ يعيش مع المشاهد، وينتقل 

. وقد طغى علـى التعبيـر   من مفردة إلى أخرى دون عناء رابطا بداية اآلية بآخرها
مقابل نجد دعاء لطيفا على لسان زكريا عليه السالم قال توازن ذو نغمات معبرة، وبال

قَاَل رب ِإنّي وهن الْعظْم منّي واشْتَعَل الرْأس شَيباً ولَم َأكُـن بِـدعآِئك رب   ﴿تعالى: 

إيقاع اآلية مرِن يعكس حكمة زكريا ويبعد عنه العقدة رغم أنّـه كـان    4مريم﴾ شَقياً
ويجعل ألفاظ النص واسعة الداللة اجتمعـت،  واتسـعت لتعبـر     محروما من الولد،

  بإيضاح عن قصد هذا النبي الكريم.  
إذ لم تكن بالغة القرآن يوما من األيام أضعف فعهد قوتها تجاوز القرون، ولم يبد 
الهون عليها، فهيمنت هيبتها وتحولت ذات قوة وسلطان، فتفتّحت أعين العلماء عليهـا  

لإلنتاج واإلبداع، فامتدت إلى أصحاب المذاهب والعقائد، فاستقرت  وهي يومئذ ميدان
األذهان بعد ما كانت مضطربة، وتلقّت النفوس الجلد بقدر مـا كانـت تعـاني مـن     
خصومات المناظرات بين الملل والنحل. ولو لم تكن هذه البالغة ذات جمال ومنعـة  

قرآن جدارته بصـفة الـربط بـين    لقد أثبت ال«ذوقية لما اتّخذت لنفسها القوة والتنزه 
المتلقي والنص بوشائج متينة، وهذا االستحقاق يكمن في ديمومة ربط المرء بالواقع: 
الواقع النفسي القدرة على إثارته على ومر العصور، فتنبش في مكونات أساسية فـي  

»السلوك البشري، وههنا مخاطبة الخالق لما خلق.
)3   (   

ياة الفكر ونشاطه بلغت منه مبلغا عجيبا في رقي نشاط لقد كان لها أثر كبير في ح
العقل، فكانت سالحه المسخّر في ميدان القلم واللسان، وصلت به إلى مرحلة اإلنتـاج  
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األصيل والجديد بعد أن كان يتخبط في الركود والتقوقع، فامتألت الرفـوف بالكتـب   
حت إمرة خصائصها األصيلة فكان نتاج العقول مختلفا يجمع بينها التمازج والتفاعل ت

فاتّسع نطاقها، وظهر في ميدانها عدد من نوابغ العلم الذين تعددت ثقافتهم في جوانب 
متعددة من فقه وبالغة.  فقد أسهبوا في إظهار ضوابطها من خـالل لغـة القـرآن    
ووظفوا ملكتهم في التعامل معها فهي مبنية علـى القـوانين تحكـم دالالت األلفـاظ     

.  وألغت مبدأ التبعية قصد تطوير النظام اللغوي وجعلـه منـارا يبعـث    والتراكيب
شعاعه لكشف فلسفة هذا العلم وحّل عقده، وقد سلك علماؤه االتجاه العلمـي لإلفهـام   
واإلقناع في تحليل مسائله، فاستقرِؤوا اللغة الستخالص األصول، فكانت قياسا يثبتون 

ز الدرس البالغي على التأويل بإعمال المنطـق  بها القواعد للتعليل واإللزام. وقد ارتك
واالجتهاد في فهم النصوص والوصول إلى التخريجات. فالمنطلق الذي تأسس عليـه  
هو النص القرآني بعد أن استقرت لغته لدى البالغين فوقفوا عنـد دراسـة قضـايا    

  بالغية لمعرفة األسس ونظامها في السياق.
ن الكريم، وأدخلت في بناء النظـام اللغـوي   فالبالغة اختطت منهجيتها من القرآ

للعربية. فكانت علومها ذات طابع ثابت، وموضوعاتها تأخذ الصدارة في الدراسـات  
ذات الصلة بالعلوم المعرفية. فجعلها القرآن عنصرا في التفكير ووسـيلة فـي نقـل    
 المفاهيم لغزارة المعاني والمقاصد، وصارت لغة المصطلحات العلمية لـدى الفـرق  
الدينية والمذاهب العقلية. فوجدوا في مكوناتها الغاية في تحقيق المعالجـة المنطقيـة   
للتصورات المخزونة بصور أفضل وأكثر نضجا، فاستقرت مفاهيمها فـي داللتهـا.   
فبفضل القرآن أصبحت ركيزة رئيسة لدى أهـل العلـم مـن أصـوليين ولغـويين      

قّح المادة اللغوية لذوي االختصـاص  ومفسرين. فما قدمه القرآن للبالغة من إضافة ن
  في اللغة لتوثيق علمهم.

فوجدت البالغة أوج نشاطها في حضن القرآن الكريم، فنضجت المسائل وتأصلت 
المصطلحات.  ولذلك انبرى البالغيون إلى وضع آليات كفيلة بالحفاظ علـى النظـام   

ي من بيـان وبـديع   البالغي في الكتابة. وعظم ذلك بمالمسة ما يكتنزه النص القرآن
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ومعاني. حفّزهم إلى تصنيف المؤلفات تكون حصيلة ثراء استلهمه أهل البالغة لينتفع 
به علماء اللغة والشريعة. فقد أمد القرآن الدرس البالغي بذخيرة بالغيـة لالحتجـاج   
بالكالم الفصيح للتأكيد على مرجعية القرآن في الموازنـات البالغيـة، واسـتنطاق    

  ثوثة في التراث.  حقيقتها المب
ولعل أكثر ميادين العلوم قربا منها علوم اللغة والقرآن، وذلـك ألنّهمـا تعنيـان    
بمعرفة كنهها وحقائقها، وأهل العلمين هم معدن هذه البالغة، فقد بينوا الحاجة إليهـا  
وطريق تحصيلها ألن الغاية عندهم اإلحاطة بجوهرها حتى ال يخرج المـتعلم عنهـا   

ل الزيادة والنقصان، فقد رعوا خصوصيتها وضرورة بعدها عن التنافر. فهي ال تحتم
فهي ثورة تتناغم مع مبادئ القرآن الكريم، والزمة تعصم لغته من الطاعنين وتحميها 
من ابتزاز عنادهم، وستبقى الرادع أللد أعدائه. فال عجب أن يكون جمالهـا محطـة   

ة الرؤى وتنوير األفكار. ففي القـرآن  إلهام، ومهبط إشراق، وركيزة عقدية في استقام
 مشاهد تصور مصير البشر يوم القيامة، واختالف التعبير الفني بينهما قـال تعـالى:   

m�s�t�u�v�w�yx�z�{�|��}�~�_�̀�a�b�
c�d�e��f�g�h�i�j�k�l��nm�o�p�q�
r�s�t�u�v���l  هذا مصير الكفرة فهم اليوم فـي خـزي   71الزمر  

إنّها حقيقة عميقة ينقلها القرآن الكريم في كلمات محدودة متكاملة فـي اتجـاه واحـد    
لطيفة السياق اختار لها مقاطع مؤتلفة المعاني مرتبطة جمال التعبير البالغـي مـن   
بدايته إلى نهايته، تعبير يحمل صور التهديد الخفي بسوء العاقبة، يظهر هيئة العصـاة  

  في تعبير عجيب.
وسـيقَ  ﴿ ل هناك مشهد تخفق له األفئدة وتطمئن إليه األرواح قال تعالى:وبالمقاب

 الّذين اتّقَواْ ربهم ِإلَى الّجنّة زمراً حتّى ِإذَا جآءوها وفُتحتْ َأبوابها وقَاَل لَهـم خَزنَتُهـا  

ينا خَاِلدخُلُوهفَاد تُمبط كُـملَيع الَمفي هذه اآلية تجاوب الكلمـات فيهـا    73الزمر ﴾س
نبرة لينة ورأفة يضفيها الموقف. فخطاب اهللا لهذه الفئة امتاز بالتشـريف والتعظـيم   
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واحتلت كل كلمة مكانها المناسب، وارتبطت بغيرها من الكلمات، واختـار التعبيـر   
  الخاص عن المعاني التي يراد إثباتها في ذهن السامع يخلق جوا نفسيا منفرد.

لبالغة القرآنية بمعناها العميق الشامل الذي يضفي على المعاني صفات ملموسة فا
تتجلى للبصر، وينطوي على اعتبارات أبعد مدى وأكثر أهمية من مجـرد صـورة   
لألساليب، فإنّها تتطلب معرفة وذوقا. فهي تهتم بنمو العلوم في جو تسوده الراحة أي 

ركة المرور، وتأمين نقل معانيها، فـي جـو   كل ما يتعلّق باألمانة العلمية، وتشمل ح
مريح هادئ وغير منهك لألعصاب. فالبالغة في القرآن كائن الذي يساهم في تـوفير  
التفكير النقي، ويؤمن مساحة اإلنتاج العلمي لتأدية وظيفة صـحية للعقـل ووظيفـة    

ـ  ارير الـنفس  جمالية للنفس اللذين يمتّعان المتلقي بمناظر خالبة تبدد السأم، وتفتح أس

واعلم أن لكل معنى نوعا من اللفظ هو أخص به وأولى،   وضربا من العبارة، هو «
بتأديته أقوم، وهي فيه أجلى وما إذا أخذ منه كان إلى الفهم أقرب، وبـالقول أخلـق   

»وكان للسمع أدعى، والنفس إليه أميل
)4 (  

إن التعرف على جمالها يتطلّب اقتفاء أثر األوائـل بـدءا بالصـاحبة والتـابعين     
للوقوف على عناصره األصيلة، فهم أساس صالحيته. فقد وضعوا المقومات األولـى  
من خالل تالوة القرآن كما سمعوه عن الرسول صلى اهللا عليه وسلم أثناء صـحبتهم  

ا يلتزمون بما أقرأهم به حرفـا حرفـا   له، وعن صحابته، والحفظة من بعدهم. فكانو

في كّل بلد ومصر وجماعة كانوا يقرئون الناس ويأخذون القـراءة  «وحركة وسكونا 

  )5( »عنهم عرضا آية آية، وكلمة كلمة، ومدة  مدة.

إضافة إلى ذلك أن أهم مظاهرها األصيلة االستقرار المـرتبط باإلعجـاز الـذي    
رآن، فجذب إليها الملكات النقية للعيش معها فـي  أكسبها موقعها الحصين في لغة الق

أمن، فكشفت عن أصالتها في الفهم والقدرة على االبتكار، ولم تلبث حتـى تمخّـض   
عنها ازدياد في النشاط الفكري والثقافي للدراسات القرآنية واللغوية خدمـة للقـرآن   
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نيـة شـكّل أهـم    الكريم لفهم ما يصعب من دقائق األساليب. فاستقرار البالغة القرآ
مقوماتها ألنّه وجد األرضية خصبة في النص القرآني لالستعانة بـه فـي التحليـل    

  والتقعيد، ووجود الحاجة العلمية عند المتعلّم في إتقان فهم علوم العربية.
فاالستقرار البالغي نشأ على أساس تخطيط رباني، ودراسته على الورق يجـب  

ديدة تتساير وتطور العلوم، وقـام بتغييـر شـامل    أن تكون عميقة، ألنّه أخذ أبعادا ج
وتشكيل جديد لخواص الكتلة اللغوية. توالت الحقب، استنبط العلماء تنوعا معقوال في 
البالغة القرآنية من حيث جمالها، وكان التركيز على استقرارها الذي طبع تصاميمها 

الحوشي والسـوقي.    بالمرونة، إذ كان داخل أسوار النص القرآني يعزلها عن الدخيل
  فقد أكسبها بداعة، وزاد في تمددها وتكيفها لمعطيات الطور اللغوي.

إن هذا االتّساع وتزايد أهل العلم عليها ناجم عن آثار االستقرار دعا الباحثين مـن  
فروع العلم المختلفة للمشاركة في تثويرها. فالحاجة إلى تحسـين الوضـع العلمـي    

ة من باعث استقرار البالغة جماليا، فقد أمن للمتعلم الهـدوء   وتنظيمه  كان في الحقيق
والراحة في محيط علمي صحي، وجنّبه جمود وفوضى األسـاليب الوضـعية التـي    

ه)  240كانت ضمن رقعة محدودة أقبرتها تعقيدات النعرات الجاهلية قـال (البـاقالني  

ال يكـون ذلـك   هو أدقّ من السحر، وأهول من البحر، وأعجب من الشعر، وكيف «
وأنت تحسب أن وضع الصبح موضع الفجر، يحسن في كل كالم، إال أن يكون شعرا 
أو سجعا، وليس كذلك فإن إحدى اللفظتين قد تنفر في موضع، وتزلّ  عن مكـان ال  

»تزّل عنه اللفظة األخرى، بل قد تتمكن فيه.
)6(  

لم يقتصر جمال البالغة القرآنية على االستقرار بل كان هناك مظهر آخر هندس 
شبكة أساليبها وتراكيبها القرآنية حتى صارت كالحدائق خالبة، ساهم في تنسيق أفكار 
 العلماء، وتحديد نوعية المفردة لمختلف التراكيب من أجل توفير أعلى درجات الرقي

الذي أبعد الفوضى واالنزعـاج والضـرر عـن     وعناصر الجمال أال وهو االنسجام
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ه) في الذوق السليم الميال إلى عذوبة التعبير فـي القـرآن   909قال الرماني (جمالها، 

والسبب في التالؤم تعديل الحروف في التأليف، فكلّما كان أعدل كـان أشـد   «الكريم 
أو القـرب الشـديد.    تالؤما، وأما التنافر فالسبب فيه ما ذكره الخليل من البعد الشديد
وتقبـل المعنـى فـي     والفائدة في التالؤم حسن الكالم في السمع، وسهولته في اللفظ،

»النفس، كما يرد عليها من حسن الصورة وطريقة الداللة.
)7(

 

فاالنسجام يبني البالغة بشكل متين وعجيب خال من التعرج، ال يتـرك فرغـات   
وا هيكلها، فتغيب أشكالها الزخرفية والجمالية للطاعنين لينفذوا إلى أعماق النص فيجفّف

�[�\�]��m�Q�R�S�T�����U�����V�W�YX�Zفعند قوله تعالى:

�̂_���̀l فاأللفاظ التي تتألف منها هذه اآلية تنسجم مع المعنى والجـو   18غافر
الذي يدور في إطاره النص تتحقق صورة الحزن. ونالحظ تردد المفردات تشير إلى 
الرعب والوعيد فكلمة (أنذر واآلزفة) تدالن على صوت األسـى والتهديـد، فإيقـاع    

لنا صـورة اجتمعـت فيهـا     الكلمات يشعر بعمق المضمون وحقيقة المشهد. فقد نقل

جد البناء التعبيري قويا بجملته وتفصيله، بحيـث نجـد باألصـوات    «أسباب الوعيد 
زاجرة زجر ما تحمله من معاني، فالشـكل والمضـمون وحـدة متفقـة السـمات      

»والخصائص.
فقد أعطاها القرآن طابع الثبات مما جعلها مستقرة وآمنة، وأضـفى   )8(

عليها البساطة والمتعة، وقد منحها أهمية خاصة لكونها تمد الحماية للغة القرآن، كما 
أنّها بمرور الزمن أصبحت لها السيادة في التأليف. كما سمح للعلماء أن يقدموا قمـة  

القرآن، يمنع االنتهاك والتجـاوز الشخصـي   إنتاجهم من تنظيم أفكارهم وفق مبادئ 
  للنظام اللغوي للقرآن الكريم.

فاالنسجام جعل جمال البالغة القرآنية على محور هندسي واحد، والمالحظ عليها 
وجود العالقة الذوقية الجلية سواء كان المتلقي عربيـا أو عجميـا. فهـي مصـممة     

اساتها بشكل مدروس مع إعجـاز  كوحدات مرتبطة فيما بينها، إذ أعطت أبعادها ومق
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 فصيغة 32يوسف   �m�o�p�q�r�s�t�u���v��w�lفعند قال تعالى:
(ليسجنن وليكونا) هناك تناسب في اإليقاع ما بين الكلمتـين بنـون التوكيـد الثقيلـة     
والخفيفة والوقف عليها. فهذه النون بنوعيها المسبوقة بالقسم أضفت على الجملة نغما 

التائهة بالعودة إلى ربها، كما كشف لنا عن طبيعـة المقـام. فجمـال    يوقظ النفوس 
التصوير رسم لنا صورة المرأة وهي مشدودة إلى عرض الحياة الـدنيا فـي أزهـى    
حالة، إنّها في موقع تجد ما تشتهي، ولكنّها مع يوسف عليه السـالم بهـذا اإليمـان    

في تصوير ما وراء الواقعـة  والعفّة لم تحصل على غرضها.  فهذه اآلية أكثر إيحاء 
  من بالء.

فقد أولى القرآن االنسجام أهمية خاصة في إضفاء الجمال على البالغة القرآنيـة  
بجعل القوة والراحة من أعمدته الستمالة الشعور الالمنتهي للمتلقي. فاالنسجام يمثّـل  

والمقاصـد  المظهر المعماري لجمالها، والمشرف على فضائها تتجمع حوله الدالالت 
طبقا لغاية ومنهج مقصودة في النظام اللغوي. لقد كان أثره جوهريا انعكـس علـى   
النواحي الفنية والجمالية، إذ غدت كالنصب التذكاري فاخرة البهاء، مزينة ومزخرفـة  

  ترمز إلى ارتقاء اللغوي للقرآن الكريم.
ـ  ب المسـتمر عليهـا،   لقد قاد هذا الطراز المتميز للبالغة القرآنية إلى زيادة الطل

وشغلت أفكار العلماء. فقد كانت تغذي الحركة اللغوية من فـيض جمالهـا المتـدفّق    
المتصدر في استكشاف عمق النص القرآني، وصور إعجازه في درسه وعملوه فـي  
جدية في استيعاب جزئياته تكوينا وأصالة.  وكان ما قدمه العلماء من جهود يبلغ بهم 

  ين الجهود العلمية المبدعة.إلى ذروة صاعدة من ب
لقد بذل العلماء جهودا سخية في مجال جهود العلماء في تأصيل البالغة العربية: 

تأصل البالغة العربية، وقفوا إلى جانبها يدافعون عنها، ويواجهون العجمة والرطانـة  
من خالل وضع ضوابط وآليات الكتابة كما فعل الجاحظ وعبد القاهر الجرجاني. وقد 

عن هذا االهتمام تأصيل وتطور للبالغة العربية ساهم القرآن الكريم فـي ذلـك    نتج
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حيت جرت لغته على األلسنة، فقد أصبحت البالغة العربية لغة التخاطـب والحـوار   
  العلمي حملت طاقة من المصطلحات العلمية واألدبية.  

القـرآن  لقد ضربت البالغة العربية بأصالتها أعماق الدرس اللغوي، هيـأ لهـا   
المقومات الحتضان األلفاظ الراقية والمعاني الفياضة واألساليب الجديدة والتراكيـب  
المتنوعة. ولعل من معالم األصالة أنها أمدت التراث اللغوي بالثوابت التي تنير الفكر 
العربي. فهي حاملة لمجموعة من الخصـائص البالغيـة الممنهجـة علميـا أدرك     

إدراكا عميقا، وقيدوها بمعايير لغوية كمعيار االستدالل أصحابها ضوابطها وأصولها 
  واالحتجاج على منوال األصوليين في طريقة استقراء النصوص.

إن أبرز شيء في جهود العلماء ما يظهر في كتبهم التي ركزوا فيها على الدرس 
البالغي، وأشاروا في مواطن كثيرة إلى روعة المعاني ودقة انسجام المفـردات فـي   

يها، وتنسيقها تنسيقاً يتناسب مع قوة األسلوب والرقة في البيان، ثم إحكامهـا فـي   مبان
الربط بحيث تستولي على ملكة المتلقي لهذا القرآن الكريم فقد استوعبوا جمال اللغـة  

  ووقف على كونيتها.
فالبالغة العربية تتميز بمسحة بديعة، تظهر في نظامها، وجودة البناء في حركـة  

  ساوق الجمل إلى أن بلغت السمو في األنماط، وتلوين مستويات الخطاب.المفردات وت

الذي أبرز الجوانـب  ه) 255ومن األوائل الذين وقفوا عند هذه التراكيب (الجاحظ 
البيانية التي تتماشى مع نظام اللغة العربية بطريقة علمية مؤسسة. فقد رأى أن طبيعة 

المعارف اللغوية المدعمة بالملكـات   حابهالبالغة العربية تملك آليات تفرض على أص
لضبط محتوياته ومقاصده. والظاهر من مؤلفاته أنّه فهمها فهما عميقا العتماده علـى  
معرفته ألسرار العربية جعله يدرك أساليب التعبير وما تنفرد به من نظـام متكامـل   

  لفظيا ودالليا.  
لها الستنباط األحكام مـن  فقد رصد حركة البالغة في الحقل اللغوي، فاهتم بمسائ

لذا نجده يعالج موضوعات كثيرة في كتابه البيان والتبيـين وأكـد علـى     النصوص.
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ضرورة البالغة في إدراك أسرار التراكيب وداللتها. فقد ساهم الجاحظ فـي وضـع   
  اللّبنة األولى في تأصيل أسسها، فلم يغفل عن شيء يستحق الخوض فيه.  

التي طرح فيه مسائل كثيرة. فهي تشكّل ذخيرة بالغيـة  أبدع (الجاحظ) في كتبه 
يغلب عليها االستقصاء والتعمق في التحليل، واسـتنباط المبـادئ واألصـول مـن     

تصريف الكالم والكشف عن المعـاني بوجـوه األداء   وحسن  الجزئيات. تميز بفطنته
ليها العلمـاء  وأصول البيان. إنّه يمثل قفزة هامة في الدراسات البالغية التي اعتمد ع

والباحثون قديما وحديثا في منهج البحث العلمي، والحركة اللغوية   كما كـان لعبـد   
القاهر الجرجاني إسهام في خدمة البالغة العربية، فقد عكف على دراسة أسـرارها،  
وعرف كيف يقترب من بالغة القرآن بأسلوب علمي جمع فيه بين ثقافتـه الخاصـة   

البيان والمعاني فهو أشبه بعلماء الشريعة حتى أصبح مرجعا وذكائه بغية التوفيق بين 
  يعود إليه العلماء لالستشهاد بآرائه في التفسير.

لقد عني بخدمة القرآن، وانصبت دراسته على بالغته ومعانيه، وكـان يـرى ال   
سبيل إلى مبتغاه إال بالوقوف على أسرار القرآن البيانية، وإدراك دقائقـه، واإللمـام   

العربية، وكان حاضرا بذهنه وفطنته، فال يقبل على كتاب اهللا وكالم العـرب   بأساليب
إال مبينا للمعاني وأضرب الكالم. فأسرار البالغة ودالئـل اإلعجـاز القـرآن كانـا     
فسيحين للظواهر البالغية المتنوعة، وغنيين بالمسائل اللغوية مضفيا عليها اسـتقراءه  

  متذوقا جمال البالغة وسموها.

ه) فقد أظهر في كتابيه قدرة فائقة وثقافة واسعة فـي  400ا (عبد القاهر الجرجانيأم
اإلحاطة بأسرار البالغة القرآنية، وخفايا األسلوب العربي بحث في المسـائل التـي   
تبدو غامضة، إال أنها في الحقيقة محكمة، وضع فيه أبوابا تنزه القرآن مـن اللحـن   

أول من أسس هذا الفن قواعده «عربية بالقصور وتدحض المدعين، ودمغ من رمى ال

»وأوضح براهينه، وأظهر فوائده، ورتّب أفانيه.
. لقد أحس بضرورة التقرب مـن  )9(

البالغة العربية لمواجهة التحديات ومنها ظاهرة اللحـن، وعـدم االكتفـاء بغرائـب     
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لتفـوق  الكلمات وشواذ الصيغ، بل فهم أسرار بالغة، وإدراك إعجازها الذي أعطى ا
  لها.

فقد اتّجه (عبد القاهر الجرجاني) إلى إثبات االرتقـاء البالغـي القـرآن الكـريم     
ونظمه، وعمل مخلصا على التماس الدقّة في التغيير والتجديد في البالغـة العربيـة.   
لقد اجتهد في سبيل حماية البالغة العربية من خالل مؤلفاته مبينا فيها التجديد والقدرة 

  ع اللسان العربي.  على التعامل م
إن تمسك أهل البالغة بهذا العلم لم يقفوا عند ارتقائها إنّما أبانوا على أنّها جـوهر  
الحضارة العربية اإلسالمية تتّصل بوجود األمة. فإبداعهم في التعامل معهـا وطّـن   
جمالها، وعمق وعيهم بأهميتها في الحياة العلمية. فحرصهم تخطـى عقبـة اللحـن    

ط تصون البالغة العربية، فكان ما وضـعوه إشـراقا لعصـمتها مـن     بوضع ضواب
  االبتذال، فلم يخل حديثهم في المسائل البالغية من االستشهاد بالقرآن الكريم.

فقد أسهبوا في إظهار ضوابط البالغة العربية من خالل لغـة القـرآن ووظفـوا    
األلفـاظ والتراكيـب.   ملكتهم في التعامل معها فهي مبنية على القوانين تحكم دالالت 

وألغت مبدأ التبعية قصد تطوير النظام اللغوي وجعله منارا يبعـث شـعاعه لكشـف    
فلسفة هذا العلم وحّل عقده، وقد سلك علماؤه االتجاه العلمي لإلفهـام واإلقنـاع فـي    
تحليل مسائله، فكانت قياسا يثبتون بها القواعد للتعليـل والتأويـل بإعمـال المنطـق     

فهم النصوص والوصول إلى التخريجات. فالمنطلق الذي تأسست عليه واالجتهاد في 
هو النص القرآني بعد أن استقرت لدى أهلها فوقفوا عند دراسة قضايا بالغية لمعرفة 

  أسسها ونظامها في السياق.
كما حظيت البالغة العربية بأهمية واسعة لدى األصوليين ألن االسـتدالل علـى   

ى فهم الخطاب الشرعي، وهذا الفهم ينبغي أن يكون فهما األحكام الشرعية متوقف عل
دقيقا ومضبوطًا بضوابط التفسير بحيث تراعى فيه الضوابط البالغية المتعلقة بالبيان. 
فالبالغة سبيل الستيعاب الكالم، وإدراك العلوم، فقد وضعت مقـاييس للـتحكم فـي    

ن بها الستلهام األحكام مـن  الداللة التي هي محور علم أصول الفقه. فاهتم األصوليو
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على ضرورة اإلحاطة بالمستوى اللغوي  ه)204النصوص القرآنية، وقد شدد (الشافعي

ما جهل النـاس وال اختلفـوا إال   «وعلى رأسه البالغي للوقوف على مقاصد النص 
لتركهم لسان العرب، وميلهم إلى لسان أرسطاطاليس...، ولم ينزل القرآن وال أتـت  

على مصطلح العرب واالستدالل ال على مصطلح اليونان، ولكل قوم لغـة  السنة إال 
   )10(واصطالح ومذاهبهم في المحاورة والتخاطب واالحتجاج.

لقد كان علم أصول الفقه بحاجة إلى البالغة وضوابطها، فالدرس البالغـي فـي   
اصة القرآن أمد األصوليين بمناهجه تساعدهم في صياغة آرائهم، وتسديد اجتهادهم خ

 في الداللة التركيبية.  

فنظرا ألهمية علم األصول اعتنى أهله بكّل ما يتعلّق بالغة لقرآن للتوصل إلـى  
المقاصد من خالل ما يضمره اللفظ بغية تأصيل المعايير في استنباط األحكام الناتجـة  
عن تغير الواقع وفقا لتطور الزمن، وقد أدرك األصوليون الصلة القوية بين بالغـة  

قرآن والنص فهي تقودهم إلى فهم أسراره والوقوف على الفكرة الجوهرية، وتحديد ال
  الغاية.

ومن األصوليين الذين أصلوا للبالغة العربية (الشافعي) فهو واضع علم أصـول  

واعلـم أكثـر   «الفقه ورائد األصوليين، وقد أدرك أن اللغة أعم من العلوم المختلفـة  

»علم أكثر سنن العلماء. اللسان في أكثر العرب أعم من
 )11(  

فقد ركّز على البيان الذي استمد قوته من عالقة اللفظ والمعنى وأن المعنى أسـبق  
من اللفظ، وقد توصل إلى نقل بعض األلفاظ من االستعمال الشائع إلى مفاهيم شرعية 

اللغوي والزكاة وكانت هذه األلفاظ تستعمل بوصفها  ألفاظ الصالة، والصوم، والحج،«
للدعاء واإلمساك، والقصد والنمو على الترتيب إال أنّها في الشريعة اكتسبت مفـاهيم  

» جديدة ارتبط بعبادات معروفة حتى تحولت إلى المصطلحية.
)12(
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ومن المباحث التي أثارها قضية اللفظ الظاهر، والنص فـي آن واحـد وقـرب    

وهم منطبق على اللغة وال مـانع  وما أطلقه الشافعي فإنّه سمى الظاهر نصا،  «بينهما
نصت الظبية رأسـها   منه في الشرع، والنص في اللغة بمعنى الظهور تقول العرب:

»إذا رفعته وأظهرته.
فتناوله هذا الموضوع حين تكلم عن البيان ألنّه يؤدي إلـى   )13(

 استنباط الحكم الذي يستدل به المجتهد.

المبين: وهو الذي يقوم بعملية اإلبانة كالشارع - «وقد حدد أطراف البيان األربعة. 
 في النص الديني من قرآن وسنة، أو المجتهد الذي تمرس بحياة الشريعة.   

البيان: وهو الدليل الموصول إلى معرفة الحكم المطلوب، ويتناول الكشف عـن   –
 المقاصد.  

 راد منه.  المبين: وهو عبارة عن اللفظ الذي تتضح داللة بحيث يعرف الم –

المبين إليه: وهو المتلقي لألحكام والسامع لها، وقد أثار الشافعي ذلك بأن تلـك   –
المعاني المتشبعة ببيان لمن خوطب بها، وممن نزل القرآن بلسانه متقاربة االسـتواء  
عنده، وإن كان بعضها أشد تأكيدا ببيان من بعض، ومختلفة عند من يجهـل لسـان   

»العرب.
 )14( 

 

نستخلصه أن الشافعي حكّم منطق البالغة العربية، وكان اهتمامـه كبيـرا    والذي
بها، واستطاع اإللمام بضوابطها. فالذي توصل إليه امتاز بالنضج، ورؤيـة شـاملة   
انبعثت من إحاطته بها على أنّها وسيلة للفهم واستنباط األحكام، فقد اهتدى بفطنته إلى 

  ما نجده مبثوثا في كتابه الرسالة.اإلبانة عن كثير من أسرارها، وهذا 
وقد سلك األصوليون بعد (الشافعي) هذا المسلك الذي تناول تلـك الموضـوعات   
اعتمادا على اللغة، والذي يؤكد على دراستها للوقوف على معرفـة التأويـل الـذي    

  يساعد على فهم النص، وأثرها الكبير في التمييز وإدراك الفروق.      
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ه) الذي اهتم بالمسائل البيانية بغية استنباط األحكـام الشـرعية   631ومنهم (اآلمدي
من النصوص الدينية. لذا نجده يعالج موضوعات كثيرة في كتابه (اإلحكـام) وعلـى   

أم علم العربية فلتوقف معرفة دالالت األدلـة اللفظيـة مـن    «رأسها الحقيقة والمجاز 
العقد من األمة، على معرفة موضوعاتها لغة، من الكتاب والستة، وأقوال أهل الحل و

جهة الحقيقة والمجاز والعموم والخصوص واإلطالق والتقييد والحـذف واإلضـمار   
والمنطوق والمفهوم واالقتضاء واإلشارة والتنبيه واإليماء وغير مما يعرف في غيـر  

»علم العربية.
)15(

 

بالغة مفتاح التعمـق فـي   كما بحث في موضوع التأويل لمعرفة الداللة، فاتخذ ال

مع احتمـال لـه    حمل اللفظ على غير مدلوله الظاهر منه،«مضامين النص القرآني 

»بدليل يعضده.
)16(

 

وحدد اآلمدي شروطا للتأويل منها موافقته للغة أو البيان أو الشريعة، أي صاحب 
وكما خاض في موضوع البيان الذي فتح  بالغة ومعرفة بالقرآن والسنة معرفة دقيقة.

فاعلم أنّه لما كـان متعلقـا بـالتعريف    «بابه الشافعي والذي اختلف فيه األصوليون 
واإلعالم بما ليس بمعروف وال معلوم وكان ذلك مما يتوقف على دليل والدليل مرشد 

»إلى المطلوب وهو العلم أو الظن الحاصل عن الدليل.
ها من التعاريف التي نقـد ) 17(

إخـراج الشـيء   «ه) وهو من أصحاب الشافعي 330ما ذهب إليه (أبو بكر الصيرفي 
عن حيز اإلشكال إلى حيز الوضوح والتجلي أو تعريف أبي عبد اهللا البصري وغيره 

»(أن البيان هم العلم الحاصل من الدليل.
)18(

 

توخى فنظرة (اآلمدي) إلى البيان كانت علمية مؤسسة على تعيين مدلول اللفظ الم
إيضاحه في التركيب، وتظهر فطنته في إبراز الجوانب الداللية في المواطن المختلفة 
من النص التي تتماشى مع تعاليم الشريعة. ولم يتوقف عمل الرجل هنا بـل تطـرق   
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إلى داللة االقتضاء وهي نوع من أنواع اإلشارة وهي ما كان المدلول فيه مضـمرا  
  لصحة وقوع الملفوظ به.إما لضرورة صدق المتكلم وإما 

لقد أثرى القرآن البالغة بطابع الكونية الذي ال يعرف التصدعات في بنيتـه، وال  
التغيرات في قواعده، فأصبحت تملك روافد لكل المصطلحات مما ساعد أهل البالغة 
من الدخول إلى التقعيد والتأليف، ومنحتهم القدرة العقلية العلمية على مواجهة اللحـن  

الذي دفع بهم إلى التأليف، ووضع الضوابط لتمكين المتعلم مـن فهـم أسـرار    األمر 
حقق لها القوة في استعمال   الكتاب، وتعبئتها روحيا حتى ال يتوغل الدخيل إلى لغته.

التصوير الدقيق، والمنطق المقنع عن طريق نظمه الذي قرب المعنـى إلـى الـذهن    
سمها القرآن، إنّها لفتة عجيبة إلـى تـداعي   فتمتلكه حاسة النظر في التعابير التي ارت

المشاعر عند ذوي األبصار، تسمو فيه الفصاحة، وتظهر فيه البالغة ويلج به الكـالم  
  من العادة ويتجاوز العرف.

إن التأصيل البالغي عند العلماء أساسه االعتناء بالبيان لتحقيق المقاصـد حتـى   
ين الذوق والنظام العقلي، فـأثرت اللغـة   تتّفق مع الشريعة. فالبالغة العربية تجمع ب

بطرق األداء وسائل التعبير، فاجتهاد علماء البالغة انطلق من نظام اللغة ومناهجهـا  
فتركيب الجمل، وصياغة األساليب منبعهما عمق اللغة فإذا زاغت عنها لحقها الخلـل  

نطـق بلغـة   وال يعقل أن صاحب السليقة اللغوية يخطـئ، إال إذا  «وأصابها االبتذال 
خاصة يتمسك فيها بقواعد وأصول تراعى فيها حياته العاديـة حـين ينطلـق علـى     

»سجيته.
)19(.  

  :  النتائج والتوصيات

ـ البالغة العربية من مظاهر البارزة في الدراسات القرآنيـة، لهـا خصائصـها    
وسماتها التعبيرية والداللية مما جعلها موضع اهتمام لدى القدامى، كونها من معـالم  

  لغة القرآن، ولما له من صور جمالية.  
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ـ إنّها تشكّل جوهر الجودة للنص ترد لدوافع سياقية وللتنويـع فـي الدراسـات    
خرة بالمعاني النفسية تحمل أسرارا لغوية، وتتضمن مقاصد محددة متعاضدة مـع  زا

  لوازم فكرية ظاهرة أو خفية.  
ـ تمثل البالغة العربية جانبا متميزا من لغة القرآن في إبانة الكالم على صـورة  

  توضح اللفظ وتكشف عن المعنى.
ه من وجوه اإلعجاز ـ فهي عنصر اتّسع مداه في أعماق لغة القرآن الكريم، ووج

  جيء بها لتهذيب السريرة، والخروج من أوهام الغريزة.
ـ اهتم بها البالغيون إلظهار قدراتهم اإلبداعية تنسجم مـع طريقـة قـراءاتهم    

  فرسموا دورها، وشخّصوا طابعها فاستثمروا قيمته الجمالية والداللية.
  :  أما التوصيات التي خلصت إليها فهيـ 

بالبحث البالغي النظري والتطبيقي، وترشيد الباحث إلى االقتراب من ـ االهتمام 
  لغة القرآن.

  ـ العمل على توسيع دائرة الدرس البالغي، والرفع من البحوث حول أبنيته.
ـ االنفتاح على الدراسات الحديثة مع المحافظة على خصوصية الدرس البالغـي  

  في الدراسات القرآنية.
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ظ العالي في طبقتـه  ".. فملكة البالغة العالية الطبقة في جنسها، إنّما تحصل بحف

  )686من الكالم" ابن خلدون (المقدمة ص 
يطرح هذا المقاُل آلية صناعة الملكة البالغية في تفكير ابن خلـدون   الملخص:

وأثر القرآن الكريم في حصولها، إذْ يعتبر صناعة الملكة البالغية كباقي الصناعات 
ميز نال بهما شهرةً في العالم التي تُتعلم، فابن خلدون يتميز بفكر غزير وأسلوب مت

  مغربا ومشرقًا قديما وحديثًا.  
وإن كان المشهور عنه تبحره في علمي التّاريخ واالجتماع، إالّ أنّه "لـيس هـو   

الميدان الوحيد الّذي تتجلّي فيه عبقرية هذا الرجل فهناك مجال آخـر أبـدع فيـه         
م العمران البشري نعني بـذلك  مع أنّه يوازي عنده عل –مسكوت عنه حتي اآلن –

  .)1(علم البالغة"
ويشير ابن خلدون إلي أن السمع أبو الملكات، ولكن بعد اختالط العرب بـالعجم  
وشيوع اللحن لم يعد السمع وسيلة لتعلم اللغة الفصحى، ليقر بـأن حفـظ القـرآن    

ـ  ذي ينبنـي  الكريم وكالم العرب مهم الكتساب الملكة وجعل القرآن أصل التعليم ال
عليه، أين يقول: "اعلم أن تعليم الوِلْدان للقرآن شعار من شعائر الدين، أخذ به أهل 
  الملّة ودرجوا عليه في جميع أمصارهم، لما يسبق فيه إلي القلـوب مـن رسـوخ    

.04040404محمد الصغير بناني، البالغة والعمران ص -1
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اإليمان وعقائده من آيات القرآن وبعض متون األحاديث. وصـار القـرآن أصـل    
  )2(يحصل بعده من الملكات" التعليم الذي ينبني عليه ما

فالقرآن الكريم عند ابن خلدون سبيل الكتساب الملكة اللسانية، وسائر الملكات، كمـا  
وهو بذلك قد طرح أفكارا تربوية بالدرجة األولـي، وهـي   أنّه مصدر للثّراء اللغوي، 

هـا، ولقـد   أفكار حضارية، عدت بحق نظريات للتّعلم والتّعليم، يحقّ لنا اليوم أن نعتز ب
    قدم لمن رام بلوغ المراتب العليا في البالغة طرقا ووسائل تمكّنه من ذلك.

 البالغة وخلص إلي أن ثمرة فن    إنّما هي في فهم اإلعجـاز مـن القـرآن، ألن
إعجازه في وفاء الداللة منه بجميع مقتضيات األحوال منطوقة ومفهومـة، وهـي   

ص باأللفاظ في انتقائهـا وجـودة رصـفها    أعلي مراتب الكمال مع الكالم فيما يخت
   )3( وتركيبها. وهذا هو اإلعجاز الذي تقصر األفهام عن إدراكه"

القرآن الكريم، الملكة البالغية، اللسان، اللغة، ابن خلدون كلمات مفتاحية:
    مقدمـــة:

تعد مقدمة ابن خلدون مصدرا رئيسا، ليس لعلمي التّاريخ واالجتماع فحسب، بل 
دب وسائر صنوفه، "فبنية المقدمة ينبغي البحث عن أصلها في كتب األدب: أدب لأل

الجاحظ علي وجه الخصوص، وفي كتابي الحيوان، والبيان والتبيين علـي وجـه   
     ـين أنأدبٍ شكالً ومضمونًا، والـدخول فـي أعماقهـا يب التدقيق، فالمقدمةُ كتاب

ا، كاللغة والوحي والفنون، ومـا  موضوع العلم والمعرفة والوسائل التي يؤديان به
أشبهها من الموضوعات الفكرية اللسانية، تطغي علي جميع األبواب وتستحوذ علي 

  . )01010101(معظم اهتمامه"

.635635635635مقدمة ابن خلدون ص -2
.653653653653نفسه -3
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فـي  يجـد  من اللسانيين من "هناك النّاس، غير أن من كثير قدره يجهل خلدون وابن
عنـد  اللساني البحث إليه وصلت عما أهمية تقّل ال التي اللسانية األفكار من جملة المقدمة

  .)02020202(الغرب
سأحاول أن أسلّط الضوء علي جانب من جوانب التفكير البالغـي عنـد ابـن    
خلدون، وهو الملكة البالغية وأثر القرآن الكريم في صناعتها. فما مفهومها عنـده.  

  وما فائدتها. وما هي مراحل اكتسابها. وما أثر القرآن الكريم في اكتسابها؟.
  علم البيان في مقدمة ابن خلدون:   مبحث

لقد أفرد ابن خلدون في مقدمته فصال سماه: "في العلـوم وأصـنافها والتعلـيم    
وطرقه وسائر وجوهه وما يعرض من ذلك كله من األحوال"، يقـع هـذا الفصـل    
سادسا في ترتيب فصول الكتاب األول والذي عنونه بـ: "في طبيعة العمران فـي  

يها من البدو والحضر والتغلب والكسب والمعاش والصـنائع  الخليقة وما يعرض ف
والعلوم ونحوها"، ويضم هذا الفصل خمسين فصـال، تضـمن الفصـل السـادس     

 البالغـة والثالثون منه علوم اللسان العربي، وفيه أشار إلي علم البيان ويعني بـه  
  عند العرب، وذلك من باب تسمية الكّل باسم جزئه.

  بع والثالثون مفهوم الملكة أين أشار إلي أن اللغة ملكة صناعية.كما تضمن الفصل السا
يقول ابن خلدون عن علم البيان: "هذا العلم حادث في الملّة بعد علـم العربيـة   

      )03030303(واللغة وهو من العلوم اللسانية ألنه متعلق باأللفاظ وما تفيده"
  ه، وبعد حفظ متن اللغة بالمعاجم.  أي أن علم البيان يأتي تعلمه بعد علم النّحو وما يتصل ب

وعلم البيان مرتبط بإعجاز القرآن الكريم، وقد أشار ابن خلدون إلي ثمرة هذا العلـم  

  .)04040404( يقول ابن خلدون: "واعلم أن ثمرة هذا الفن إنّما هي في فهم اإلعجاز من القرآن"
راتـب  فثمرة علم البيان هي فهم اإلعجاز القرآني في البالغة، وهي أعلـي م 

الكالم في انتقاء األلفاظ وجودة تركيبها، ويدرك هذا اإلعجاز من كان له ذوق في 

     فهم اللسان العربي.
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إن من وسائل قطف ثمرة علم البيان اكتساب الملكة البالغية، وقد أشـار ابـن   
  ـدث عن الملكة اللسانية حتى عخلدون إلي ذلك لفهم إعجاز القرآن الكريم أين تحد

  .)05050505(الحقيقي لنظرية الملكة اللسانية وليس المحدثين"المؤسس 
 جاء في اللسان في مادة (م. ل. ك): "طال ملكـه وملكـه   مفهوم الملكة لغـة: 

وملكه وملكته (عن اللحياني). أي: رقه. ويقال: إنّه حسن الملكـة والملـك (عنـه    
نـة سـيء   أيضا). وأقر بالملكة والملوكة. أي: الملك. وفي الحديث: "ال يدخل الج

الملكة"، متحرك. أي: الذي يسيء صحبة المماليك. ويقال: فالن حسـن الملكـة إذا   

  )06060606(كان حسن الصنع إلي مماليكه. وفي الحديث: حسن الملكة نماء، هو من ذلك."
  فمفهوم الملكة في اللسان اتخذ بعدا أخالقيا، ويعني التعامل الحسن والحذق.

في النفس، أو هي استعداد عقلي خـاص   صفةٌ راسخةٌجاء في المعجم الوسيط: "

  وهنا تعني الكلمة الصنعة. .)07070707("لتناول َأعماٍل معينة بحذق ومهارة
لقد تناول العلماء مفهوم الملكة قبل ابن مفهوم الملكة اصطالحا قبل ابن خلدون: 

خلدون، أين تناولوا مباحث النّحو والصرف واللسان وربطوها بالسـليقة والطبـع   
  والفطرة والصناعة والمهارة والكفاءة والذوق.  

راسخة فـي الـنفس، فـالنّفس     هي صفة فالشريف الجرجاني يعرفها بقوله: "الملكة
ما  حالة ، وتسمينفسانية كيفية تحصل لها هيئة بسبب فعل من األفعال، ويقال لتلك الهيئة

فإذا تكررت ومارستها النفس حتى رسخت تلـك الكيفيـة فيهـا     دامت سريعة الزوال؛

   )08080808(ملكة. وبالقياس إلي ذلك الفعل عادة وخلقا" وصارت بطيئة الزوال، فتصير
 عـن  بأنّها تكون ويقول يعني عنده العادة، الملكة فمصطلح التوحيدي حيان أما أبو

 أن تكـون  غيـر  مـن  نفسه المرء بها يأخذ حال :قال ؟العادة إنّها قيل "التكرار، طريق

 المنطقي: "كأن هذا سليمان أبو قال طبيعيا، مألوف هو ما مجري عليها يجري مسنونة،
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النعـت، إنّمـا   هذا له فليس ذلك أول في فأما مراراً، شيئا أتي لمن إالّ يخلص ليس االسم

  )09090909(بالتكرار" مألوفا يصير

صـفة  "خلـدون  ابـن "عند  بمفهومها إن الملكةن خلدون: مفهوم الملَكَة عند اب
هـذا  فـي  يقول عديدة، إذ مرات الفعل وتكراره استعمال نتیجة تتم النّفس في راسخة

أخـري  بعد مرة وتكرره الفعل استعمال ذلك من تحصل راسخة صفة الصدد: "والملكة

  .)10101010(الملكة" تكون األصل نسبة وعلي صورته ترسخ وحتى
خ الصفة في النفس يري ابن خلدون أن ذلك يكون عبر ثالث مراحـل:  وحتى ترس

إال بتكرار األفعال ألن الفعل يقع أوال وتعود منه للذات صـفة ثـم    "والملكات ال تحصل
تتكرر فتكون حاال. ومعني الحال أنّها صفة غير راسخة ثم يزيد التكرار فتكون ملكـة  

  التكرار لتكوين الملكة.. فهو يلح علي أهمية )11111111( أي صفة راسخة."
نظريـة  أين اعتبر أن بناني وهذا التكرار لتكوين الملكة أشار إليه محمد الصغير

االرتقائيـة  مقدمتـه، والنظريـة   في أسماه كما "االرتقاء قانون"علي  تقوم خلدون ابن
 صار الفعل تكرر الفعل، فإذا عن ينشأ ما أول ينشأ نظرية المعني لبناء خلدون ابن وظفها

صـار  الحـال  تكرر ثابتة وإذا غير صفة حاال أعني صارت الصفة تكررت صفة وإذا

  .)12121212(المتصوفة" يقول كما مقاما ملكة أي
  أثر تعليم القرآن الكريم للولدان في اكتساب الملكة البالغية:

إن تعليم القرآن الكريم للناشئة له أهمية بالغة األثر، وتزخر كتب علوم القـرآن  
ج عن هذا األثر، فقد ورد عن الحافظ السيوطي قوله: (تعليم الصـبيان  الكريم بنماذ

القرآن أصل من أصول اإلسالم به ينشأ علي الفطرة، ويسبق إلي قلـوبهم أنـوار   

)13131313( الحكمة، قبل تمكن األهواء منها وسوادها بأكدار المعصية والضالل)
 .    
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م، فهـو يهيـئ الصـبي    فهو يعد تعليم الصبيان القرآن أصل تعلم مختلف العلو
  ويصقل ذهنه، وينمي فكره، ويمده بنور الحكمة واألخالق.  

كما نجد نصيحة الرشيد لمعلم ولده محمد األمين: "يا أحمر إن أمير المؤمنين قد 
دفع إليك مهجة نفسه وثمرة قلبه فصير يدك عليه مبسوطة وطاعته لك واجبة، وكن 

القرآن، وعرفـه األخبـار وروه األشـعار     له بحيث وضعك أمير المؤمنين. أقرئه
وعلّمه السنن وبصره بمواقع الكالم وبدئه وامنعه من الضحك إالّ في أوقاته، وخذه 
بتعظيم مشايخ بني هاشم إذا دخلوا عليه ورفع مجالس القواد إذا حضـروا مجلسـه   

أحسـن   ، قال ابن خلدون وهـذا مـن  )14141414(وال تمرن بك ساعة إالّ وأنت مغتنم فائدة"
  مذاهب التعليم.

وابن خلدون وبحكم سفره عبر أقطار كثيرة وتعمقه في مختلف العلوم، يوضـح أثـر   
تعلم القرآن الكريم وتعليمه للناشئة بقوله: "اعلم أن تعليم الولدان للقرآن شعار من شـعائر  

ب مـن  الدين، أخذ به أهل الملّة ودرجوا عليه في جميع أمصارهم، لما يسبق فيه إلي القلو
رسوخ اإليمان وعقائده من آيات القرآن وبعض متون األحاديث. وصار القـرآن أصـل   

  .  )15151515(التعليم الذي ينبني عليه ما يحصل بعده من الملكات
فأول ما ينبغي أن يتعلّمه الولد، وهو في سن مبكرة هو القرآن الكريم، لما لـه  

  الملكات.    أثر بارز في تكوين شخصيته وحياته، وهو أصل حصول باقي
وسبب ذلك أن تعليم الصغر أشد رسوخاً وهو أصل لمـا بعـده، ألن السـابق األول    

  .  )16161616(للقلوب كاألساس للملكات. وعلي حسب األساس وأساليبه يكون حال ما ينبني عليه
أكسبت الرحلة التي خاضها ابـن  طرق العرب في تعليم القرآن الكريم للولدان: 

مشرق واألندلس، ومخالطته للعلمـاء، واألدبـاء فـي    خلدون بين بالد المغرب وال
مختلف الفنون، والعلوم رصيدا معرفيا غزيرا، حيث تعرف علي أحوال التعليم في 

هذه األقطار.
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: "واختلفت طـرقهم فـي   بقولهوحدد ابن خلدون طرق العرب في تعليم القرآن 
  عليم من الملكات.  تعليم القرآن للولدان، باختالفهم باعتبار ما ينشأ عن ذلك الت

فأما أهل المغرب: فمذهبهم في الولدان االقتصار علي تعليم القرآن فقـط   - 01
وأخذهم أثناء المدارسة بالرسم ومسائله واختالف حملة القرآن فيه، ال يخلطون ذلك 
بسواه في شيء من مجالس تعليمهم، ال من حديث وال من فقه وال من شعر وال من 

يحذق فيه أو ينقطع دونه، فيكون انقطاعه في الغالب انقطاعـاً  كالم العرب، إلي أن 
  عن العلم بالجملة.

وهذا مذهب أهل األمصار بالمغرب ومن تبعهم من قري البربر، أمم المغـرب، فـي   
ولدانهم إلي أن يجاوزوا حد البلوغ إلي الشبيبة. وكذا في الكبير إذا راجع مدارسة القـرآن  

  أقوم علي رسم القرآن وحفظه من سواهم.   بعد طائفة من عمره. فهم لذلك

وأما أهل األندلس: فمذهبهم تعليم القرآن والكتاب من حيث هو، وهذا هو  - 02
الذي يراعونه في التعليم. إال أنّه لما كان القرآن أصل ذلك وأسـه ومنبـع الـدين    
والعلوم جعلوه أصالً في التعليم. فال يقتصرون لذلك عليه فقط، بل يخلطـون فـي   
تعليمهم للولدان رواية الشعر في الغالب والترسل، وأخذهم بقوانين العربية وحفظها 

  وتجويد الخط والكتاب.
وال تختص عنايتهم في التعليم بالقرآن دون هذه، بل عنايتهم فيه بالخط أكثر من 
جميعها، إلي أن يخرج الولد من عمر البلوغ إلي الشبيبة، وقد شدا بعض الشيء في 

لشعر والبصر بهما، وبرز في الخط والكتاب وتعلق بأذيال العلـم علـي   العربية وا
الجملة، لو كان فيها سند لتعليم العلوم. لكنهم ينقطعون عند ذلك النقطاع سند التعليم 
في آفاقهم، وال يحصل بأيديهم إال ما حصل من ذلك التعليم األول. وفيه كفاية لمـن  

  علم.أرشده اهللا تعالي واستعداد إذا وجد الم

وأما أهل إفريقية: فيخلطون في تعليمهم للولـدان القـرآن بالحـديث فـي      -03
الغالب، ومدارسة قوانين العلوم وتلقين بعض مسـائلها، إال أن عنـايتهم بـالقرآن    
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واستظهار الولدان إياه، ووقوفهم علي اختالف رواياته وقراءاته أكثر ممـا سـواه،   

  )17171717(وعنايتهم بالخط تبع لذلك"
يرى ابـن خلـدون أن   ن القرآن الكريم وأفانين العلم لحصول الملكة: تكامل بي

تعلّم القرآن وحده ال يكفي للحصول علي الملكة البالغية، يقول: "فأما أهل إفريقيـة  
والمغرب فأفادهم االقتصار علي القرآن القصور عن ملكة اللسان جملة، وذلك ألن 

البشر مصروفون عن اإلتيان بمثله، فهم  القرآن ال ينشأ عنه في الغالب ملكة لما أن
مصروفون عن االستعمال علي أساليبه واالحتذاء بها، وليس لهم ملكة فـي غيـر   
أساليبه، فال يحصل لصاحبه ملكة في اللسان العربي، وحظه الجمود في العبـارات  

)18181818(وقلة التصرف في الكالم"
 

مثله، لـذا يؤكـد ابـن    ومعجز القرآن الكريم بألفاظه ومعانيه، يصعب االتيان ب
  خلدون أن من اقتصر حفظه علي القرآن الكريم، ال يمكنه بحال اكتساب الملكة.

بينما نجده يذكر عن األندلسيين قوله: "وأما أهل األندلس فأفـادهم التفـنن فـي    
التعليم وكثرة رواية الشعر والترسل ومدارسة العربية من أول العمر، حصول ملكة 

   )19191919(اللسان العربي" صاروا بها أعرف في
  مراتب اكتساب الملكة عند ابن خلدون: (السمع/التكرار/الحفظ):

يعتبر ابن خلدون أن من حاز علي تعلم اللسان المضري الذي نزل به القـرآن  
فهو الناقد البصير بالبالغة فيها، والحصول علي هذه الملكة البالغية أمـر ممكـن   

ابن خلدون بما يلي: "... ووجه التعليم لمن  لمن رام ذلك شأن سائر الملكات يوصي
هذه الملكة ويروم تحصيلها أن يأخذ نفسه بحفظ كالمهم القديم الجاري علـي   يبتغي

القرآن والحديث وكالم السلف ومخاطبات فحول العرب في أسـجاعهم   أساليبهم من
مهم المولدين أيضا في سائر فنونهم حتى يتنزل لكثرة حفظه لكال وأشعارهم وكلمات

منزلة من نشأ بينهم ولقن العبارة عن المقاصـد مـنهم. ثـم     من المنظوم والمنثور
عما في ضميره علي حساب عباراتهم وتأليف كلماتهم  يتصرف بعد ذلك في التعبير
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وما وعاه وحفظه من أساليبهم وترتيب ألفاظهم فتحصل له هذه الملكة بهذا الحفـظ  

  .)20202020(واالستعمال"
  ائل اكتساب الملكة البالغية في وسيلتين:  وبهذا يمكن إجمال وس

كثرة الحفظ واالستماع للكالم البليغ الجاري علي أساليب العرب. ويشمل  – 01
حفظ القرآن الكريم والحديث النبوي وكالم السـلف ومخاطبـات فحـول العـرب     

  والبلغاء...

  .كثرة استعمال الكالم البليغ وتكراره والتعبير علي نحو ما حفظه منه – 02
هو بذلك يشير إلي أهم وسيلة الكتساب الملكة وهي السمع أين يقول: "والسـمع  

  )21212121(أبو الملكات اللسانية"
فبداية اكتساب الملكة ال بد أن تكون بالسماع، وهذا ما قال به "ابن خلدون" فـي  
معرض تفسيره لقول العامة أن اللغة للعرب بالطبع، حيث يقـول: "فـالمتكلم مـن    

نت ملكة اللغة العربية موجودة فيهم يسمع كالم أهل جيله وأسـاليبهم  العرب حين كا
في مخاطباتهم وكيفية تعبيرهم عن مقاصدهم كما يسمع الصبي استعمال المفـردات  
في معانيها...ثم ال يزال سماعهم لذلك يتجدد في كـل لحظـة ومـن كـل مـتكلم      

)22222222(حدهمواستعماله يتكرر إلي أن يصير ذلك ملكة وصفة راسخة ويكون كأ
"   

فالسمع هو أساس وأولي لبنات اكتساب الملكة البالغية، ذلـك: "إن الطبيعــة   
وهبت اإلنسان لسانا واحدا، ولكنّها وهبته أذنين... والحكمة في ذلك هي أن يسـمع  

)23232323(ضعف ما يتكلم
".  

وهذا ما يتوافق مع ما ذهب إليه بلومفيلد في إعطاء ملكة السـمع درجـة مـن    
ستغل المنهجية السمعية الشفهية في تحليله التـوزيعي للغـة وفـق    األهمية، حيث ا

المحورين الصرفي والتركيبي، إذ من خصائص هذه المنهجية:
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االهتمام بالمنطوق والمسموع قبل المقروء والمكتوب ومن ثمة العمل علي  -01
  تنمية اللغة الشفهية.

رطة مغناطيسـية  تقديم اللغة المراد تعليمها في شكل حوار يسجل علي أش -02
  تتحول بعد ذلك إلي مخابر اللغات.

االعتماد علي التكرار الشـفهي المكثـف مـن أجـل ترسـيخ الجمـل        -03 

  )24242424(التكثيف من المحاكاة والحفظ ثم استعمال التمارين البنيوية" المثالية
ابـن خلـدون    وخير ما أوصي به وكذلك من أهم وسائل اكتساب الملكة الحفظ،

الملكة  ثراء الرصيد اللغوي، وحصول أساس هو ى بأن تعلّم القرآنالقرآن، وير حفظ
  القرآن. تعلّم من يكون اللسانية

 فالملكة إذن عند ابن خلدون ال تحصل إال بممارسة كالم العرب وتكرره علـي 

السمع والتفطن لخواصه تركيبه، فهذا التحديد للملكة اللسانية من قبل ابـن خلـدون   
  لمقابل العربي لمفهـوم الكفاية عند نوام تشو مسكي.نراه صالحا ألن يكون ا

وكثرة التكرار تؤدي إلي الحفظ الذي يزيد صاحب الملكة رسـوخا وقـوة، وال   

، ولعل هذا ما تقـره اللسـانيات التربويـة    )25252525(يحصل ذلك إال بعد فهم كالم العرب
التدرج، والتكرار والحث علـي  -الحديثة، حيث يعمل المربون حديثا بهذه المبادئ 

  .في تلقين العلوم -الممارسة
وأول درجات التعليم تكون بالقرآن الكريم، فملكة البالغة العالية الطبقـة فـي   

  .)26262626(م"جنسها إنّما تحصل بحفظ العالي في طبقته من الكال
لهذا كان كالم اإلسالميين من العرب أعلى درجة من كالم الجاهليين، يقول ابن 
خلدون: "ويظهر لك من هذا الفصل وما تقرر فيه سر آخر، وهو إعطاء السبب في 
أن كالم اإلسالميين من العرب أعلى طبقة في البالغة وأذواقها من كالم الجاهليـة  
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شعر حسان بن ثابت وعمـر بـن أبـي ربيعـة     في منثورهم ومنظومهم. فإنّا نجد 
والحطيئة وجرير والفرزدق ونصيب وغيالن ذي الرمة واألحوص وبشار، ثم كالم 
السلف من العرب في الدولة األموية وصدرا من الدولة العباسـية، فـي خطـبهم    
وترسيلهم ومحاوراتهم للملوك أرفع طبقة في البالغة بكثير من شعر النابغة وعنترة 

وم وزهير وعلقمة بن عبدة وطرفة بن العبد، ومن كـالم الجاهليـة فـي    وابن كلث
منثورهم ومحاوراتهم. والطبع السليم والذوق الصحيح شاهدان بذلك للناقد البصـير  
بالبالغة، والسبب في ذلك أن هؤالء الذين أدركوا اإلسالم سمعوا الطبقة العالية من 

عن اإلتيان بمثليهما، لكونها ولجـت   الكالم في القرآن والحديث، اللذين عجز البشر
في قلوبهم ونشأت علي أساليبها نفوسهم، فنهضت طباعهم وارتقت ملكـاتهم فـي   
البالغة علي ملكات من قبلهم من أهل الجاهلية، ممن لم يسمع هذه الطبقة وال نشـأ  
عليها، فكان كالمهم في نظمهم ونثرهم أحسن ديباجة وأصفي رونقـا مـن أولئـك    

وتأمل ذلك يشهد .وأعدل تثقيفا بما استفادوه من الكالم العالي الطبقة وأرصف مبني 

  .)27272727(لك به ذوقك إن كنت من أهل الذوق والتبصر بالبالغة"

ومن العوامل في اكتساب الملكة التـي   ::::مراعاة الفروق الفردية بين المتعلمين
النفسـية   نبه إليها ابن خلدون مراعاة الفروق الفردية بـين المتعلمـين فالعوامـل   

والجسمية والبيئية لها دور كبير في معرفة مستويات المتعلمين، بحيث يتفاوت ذلك 
  الحجم بين فرد وآخر.

يقول ابن خلدون: "... وهو كما رأيت إنّما يحصل في ثـالث تكـرارات وقـد    

)28282828( يحصل للبعض في أقل من ذلك بحسب ما يخلق له ويتيسر عليه"
. 

ديث؛ ذلك أن األنام ال يتكلمون علي منوال واحـد  وهذا ما أكده علـم اللغة الح
بل تجدهم، حتي في حالة انتمائهم إلي المحيط االجتماعي نفسه، يختلفون في سرعة 

  .)29292929(السرد، ويتفاوتون في رصيدهم من المفردات
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يؤكد ابن خلدون أن الملكة غير الطبـع   الفرق بين الملكة والطبع عند ابن خلدون:
بها تكون شعورية، أما بعد اكتسابها فإنّها تصـبح ال شـعورية، أمـا    فالملكة قبل اكتسا

الطبع فإنّه منذ البداية غير شعوري ألنّه فطري: "فالملكـات تكتسـب مـن أعـراف     
التخاطب في األمصار واألمصار تتعرض للفتح واالخـتالط بـين أجناسـها وتغيـر     

  .)30303030( اء تلك األمصارحكامها، وكل هذا يؤثر في نوع الملكات التي يكتسبها أبن
ويشير ابن خلدون إلي أمر مهم حين ينعت من قال إن الصواب للعـرب فـي   
لغتهم وبالغتهم طبيعي فيهم، ينعتهم بالمغفلين يقول: "ولذلك يظن كثير من المغفلين 

الملكات أن الصواب للعرب في لغتهم إعرابـا وبالغـة أمـر     ممن لم يعرف شأن
طق بالطبع وليس كذلك وإنما هي ملكة لسـانية فـي   تن طبيعي. ويقول كانت العرب

  .)31313131(بادئ الرأي أنها جبلة وطبع" نظم الكالم تمكنت ورسخت فظهرت في
فلغة العربي ليست فطرية فيه بل تُكتسب بالتكرار والسماع؛ أي: بـالتعليم، وإذا كـان   

م السماع يرسخها فإنّه من جهة أخرى يفسدها، وهذا ما حـدث للعـرب عنـد اخـتالطه    
  باألعاجم وتعودهم علي سماع لحنهم حتى وقر في ألسنتهم وألسنة أطفالهم.

إن حصول ملكة البالغة يعبر عنه ابن خلدون الملكة البالغية ومفهوم الـذوق:  
بمفهوم الذوق يقول: "اعلم أن لفظة الذوق يتداولها المعتنون بفنون البيان ومعناهـا  

  )32323232(للسان" حصول ملكة البالغة
علل سبب اختيار مصطلح الذوق وإسقاطه علي الملكة البالغيـة بقولـه:   فهو ي

اصـطلح عليـه أهـل     "واستعير لهذه الملكة عندما ترسخ وتستقر اسم الذوق الذي
صناعة البيان والذوق إنّما هو موضوع إلدراك الطّعوم لكن لما كان محـل هـذه   

الطّعوم استعير لهـا   الملكة في اللسان من حيث النطق بالكالم كما هو محل إلدراك

  .)33333333( اسمه وأيضا فهو وجداني اللسان كما أن الطعوم محسوسة له فقيل له: ذوق"
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إن من فوائد هذه الملكة بعد اكتسابها أنّها: "تهدي البليغ إلـي وجـود الـنظم وحسـن     
التركيب الموافق لتراكيب العرب في لغتهم ونظم كالمهم فيستطيع بذلك تمييـز السـمين   

  )34343434(الكالم، فكأنه يذوق الكالم ويميزه كما يميز اللسان أنواع األطعمة" والغث من
فائدة أخري هو القدرة علي التمييز بين الكالم البليغ وغيره وتمييز حسنه مـن  
رديئه، في ذلك يقول ابن خلدون لمن حصل له الذوق البالغي: "وإذا عرض عليـه  

كالمهم أعرض عنه ومجه وعلم  في نظم الكالم حائدا عن أسلوب العرب وبالغتهم

   )35353535(أنّه ليس من كالم العرب الذين مارس كالمهم"

إلي" خلدون أشار ابن لقدالفرق بين تحصيل علم البالغة وتحصيل الملكة البالغية: 

اإلعراب وقوانين العربية صناعة في ، فيقول"اللسانية بالملكة النّحو صلة وهو موضوع مهم

  .)36363636(الكيفية" نفس ال بكيفية علم فهي ومقاييسها خاصة، الملكة هذه قوانين معرفة هي إنّما"
والخبـرة  النظـري  العلـم  بين أي الملكة، وقوانين الملكة لقد فرق ابن خلدون بين

وال النَجـارة  بصـناعة  العلـم  يجيد لمن ذلك علي دليالً یقدم بالتجربة، بحيث العلمية
الخشـبة  رأس علـي  المنشار تضع "أن ال:قائ شرحها سألته عنها عمال، فإذا يمارسها
وأطرافـه  بينكمـا،  اآلخـر وتتعاقبانـه   ممسك بالطرف وآخر قبالتك بطرفه وتمسك

الخشبة وهو  آخر إلي ينتهي جائية، إلي أن ذاهبة عليه مرت ما تقطع المحدد المضرسة

  .)37373737(لو طولب بهذا العمل أو شيء منه لم يحكمه"
يشير إلي أن تحصيل العلم بقواعده وقوانينـه  مثال آخر يضربه ابن خلدون أين 

من جهابذة النحاة  ال يلزم منه تحصيل الملكة ويمثل لذلك حين يقول: ....نجد كثيراً
في كتابة سطرين  والمهرة في صناعة العربية المحيطين علماً بتلك القوانين إذا سئل

هـا عـن  إلي أخيه أو ذوي مودته أو شكوى ظالمه أو قصد من قصوده أخطـأ في 
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الصواب وأكثر من اللحن ولم يجد تأليف الكالم لذلك والعبارة عن المقصود علـي  

   )38383838(اللسان العربي" أساليب
هو بذلك يفرق بين العلم وبين الملكة فالملكة تحصل من دون تحصيل علومهـا  
ألن الملكة أمر وجداني ترسخ في النفس من دون وعي من خالل البيئة والمحاكـاة  

  خالف العلم فإنه يكتسب بوعي من المتعلم.والتكرار ب
وهنا يتفق مع ما يتبناه تشومسكي في نظريته اللغوية من كون ما يعتد به مـن  
نحو في تعلم اللغة أو اكتسابها هـو القواعـد المضـمرة التـي تخـول لإلنسـان       

  استحضارها بطريقة آلية أثناء الكالم.
  حفظة القرآن الكريم والتحصيل الدراسي:  

ت كثير من الدراسات في المؤسسات التربوية الجزائرية وغير الجزائريـة  أثبت  
أثر حفظ القرآن الكريم علي التحصيل العلمي، فمن بين الدراسات علي المسـتوي  

  الوطني نجد:  

دراسة (سليم حمي وعبد اللطيف فارح ود. ربيع العبزوزي) علـي عينـة    -01

تلميـذا وتلميـذة مـن     320علي من تالميذ الطور المتوسط، حيث طبقت دراستهم 
متوسطات مدينة الوادي، أسفرت النتائج عن وجود فروق ذات داللة إحصائية فـي  

  . )39393939(دافعية التعلم بين التالميذ الذين يحفظون القرآن الكريم والذين ال يحفظونه"

جويلية  22الصادر بتاريخ  3454تسجيل أجرته جريدة الحوار الجزائرية في عددها  - 02

مع مختصين وشيوخ زوايا حول أثر القرآن الكريم في التحصيل الدراسي بعد ظهور  2018

  لتالي:  كان تعليق المحاورين كا ، 2008نتائج امتحان البكالوريا لسنة 
شيخ زاوية الهامل، الشيخ مأمون القاسمي: بين أن تفـوق حفظـة القـرآن     -أ

الكريم في شهادة البكالوريا يدحض كل المزاعم التي تقول إنّهم ضعيفوا المسـتوي  
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داعيا كافة الطلبة إلي اإلقبال علي حفظ كتاب اهللا كي يكون لهم سدا منيعا وحصـنا  
  في حياتهم".

 لقرآن الكريم فيه أسرار عظيمة، وندعو أبناءنا وبناتنا إلي المزيـد  ا“كما أكّد أن
من اإلقبال علي حفظه وسيكون لهم حصنا منيعا وعاصما ودافعا قويا إلي مزيد من 
التحصيل في مسارهم العلمي "وأضاف:" أن السر هو كالم اهللا المنزل علـي نبيـه   

يه، فالمسلمون أدركوا هـذه  صلي اهللا عليه وسلم، وما يحمله من بركته علي حافظ
الحقيقة منذ عهد الرسالة، ولذلك جعلوا أصول التربية والتعليم تقوم علـي القـرآن   

  وعلي نهج القرآن وهذا ما أثبته عالم االجتماع ابن خلدون في مقدمته".
وقدم شيخ زاوية الهامل مثالين علي تفوق طلبة حفظة القرآن منـذ القـدم فـي    

أيام التعليم األصلي كان النـاجحون فـي   “ويات، حيث قال الدراسة في كافة المست
مسابقات حفظ القرآن الكريم، صغار الحفظة الذين لم تتجاوز سنهم عشر سـنوات  
هؤالء كانوا متفرغين لحفظ القرآن منذ طفولتهم، كنّا نلحقهـم بمؤسسـات التعلـيم    

علـي هـؤالء   األصلي بالسنة األولي من التعليم األصلي المتوسط مباشرة، يالحظ 
  أنّهم يتفوقون علي طول المسار وصوال إلي شهادة البكالوريا بتقدير.

فقبل سنوات، كنا فتحنا دورات لطالب المـدارس للفتـرة   “أما عن المثال الثاني 
الصيفية، والذين التحقوا لحفظ القرآن في أربع دورات صيفية، والنتيجة أن هـؤالء  

المتفوقين في الدراسة وكرمناهم بكل سعادة  سواء من المتوسط أو الثانوي كلهم من
  في مناسبتين لختمهم القرآن الكريم ولحصولهم علي شهادات البكالوريا".

 :األمين العام للتنسيقية الوطنية ألساتذة العلوم اإلسالمية بوجمعة شـيهوب  -ب
أكّد أن تفوق حفظة القرآن في شهادة البكالوريا وإحرازهم ألعلي المعـدالت هـو   

  .يجة طبيعية، ينفي كل ما يقول إن هؤالء يملكون مستوي تعليميا ضعيفانت
وأوضح أن الدراسات القديمة تثبت أن طالّب المدارس القرآنية متفوقـون فـي   
الدراسات األخرى، فهو ينشط الذاكرة وينشط العقل، كما أنّه يجعل ملكـة معرفيـة   
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العلوم بسرعة والتفـوق فـي    كبيرة عند الطفل منذ الصغر، مما يؤهله إلي اكتساب
  ”.التحصيل العلمي
 هناك مسؤولة في األمم المتحدة قدمت وأثبتـت ذلـك بالتفاصـيل    “وأضاف أن

  وبالحساب، ولذلك الخلل في من يقولون عكس ذلك".
الشيخ عبد المالك محمد عبد الرحمن صوفي شيخ زاوية بأدرار: يرى أن  -جـ

الخامسـة يحفـز الـدماغ علـي الحفـظ       الدراسات تثبت أن حفظ القرآن قبل سن

 15واالستيعاب والتركيز وخاصة لما يتوجب علي الطفل أن يستوعب على األقـل  
  ألف مفردة في هذا العمر، وال يتأتى له ذلك إال بحفظ القرآن.

 الطالب عندما يتذوق حالوة القرآن، فإنّه يصبح القرآن هـو كـل   “وأوضح أن
ين رصيد معرفي كبير يسهل لـه كـل العلـوم    شيء في حياته، مما يمكنه من تكو

  األخرى وتصبح ال شيء مقارنة بالقرآن الكريم".
رئيس االتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين صادق دزيري: بين أن حفـظ   -د

القرآن الكريم يساعد في تنشيط الذاكرة ما يساعد في التحصيل العلمي، داعيا إلـى  

 .معرفة األسباب واالقتداء والعمـل بهـا مسـتقبال   القيام بدراسات لهذه الظاهرة و

 عقولهم متفرغة للدراسة وال يعيشـون أي  “ويرى أن حفظة القرآن الكريم تجد أن
ضغط نفسي كون القرآن يساعد علي تخفيفه أو إزالته لما له من تأثير فعال يسـاهم  

  في ذلك، باإلضافة إلي عقار آخر وهو توفيق اهللا".
تائج المتفوقة التي يحصل عليها حفظة القرآن فـي مختلـف   واعتبر أن هذه الن

الشهادات وعلي رأسها شهادة البكالوريا بمثابة الرسالة التي يفضل أن توجه لمعهد 
الدراسات األنثروبولوجية للقيام بدراسة معمقة في هذه الظـاهرة لالسـتفادة منهـا    

  .)40404040(مستقبال
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الحميد بن باديس بمسعد واليـة  دراسة لطلبة المدرسة القرآنية بمسجد عبد  –3
الجلفة، والتي يشرف علي تدريسهم األستاذ قراش المداني بمساعدة األستاذ مباركي 

 من المسجلين في المدرسة حـازوا معـدالت دراسـية     % 80مصطفي: أثبتت أن
ممتازة وجيدة، بل وزاد عدد الراغبين في االلتحـاق بصـفوف المدرسـة زيـادة     

  ).2019معتبرة، (دراسة 
ومن الدراسات األخري خارج الجزائر نجد دراسات في المؤسسات التعليميـة  

هـ) الذي أشار: "أن هنـاك فروقـا ذات داللـة    1425السعودية، كدراسة العامر (
إحصائية بين الطالب الملتحقين بحلق تحفيظ القرآن الكريم وغير الملتحقين بحلـق  

  )41414141(بة المتفوقين دراسيا".تحفيظ القرآن لصالح الطالب الملتحقين من حيث نس
لقد طرح ابن خلدون أفكارا تربوية بالدرجة األولي، حين تناول كل مـا   خاتمة:

يتعلق باكتساب الملكة اللغوية عموما، والبالغية خصوصا، وهي أفكار حضـارية  
عدت بحق نظريات للتعلم والتعليم يحق لنا اليوم أن نعتز بها، كمـا وضـح أثـر    

    صناعة الملكة اللسانية، والتي يعتبرها كباقي الصناعات. القرآن الكريم في
وقد بين بعد تبحره في مختلف العلوم، ورحلته عبر مختلف األقطـار أن أولـي   

  لقرآن الكريم وهو األساس الذي تنبني عليه جل الملكات.  األمور بالحفظ هو ا
ي، اليوم أكثر من إنّنا مازلنا بحاجة ماسة إلي إعادة قراءة فكر ابن خلدون اللغو

أي وقت مضي كيف ال ونحن نعيش انحطاطا للغة وابتعادا عن أسـاليب العـرب   
وتراجعا في المستوي التعليمي، ضف إلي ذلك، فاالستعمال اللغوي الفصـيح فـي   
التّدريس وبين الطالب في األقسام اليوم بات غائباً، فلو عملنا بمنظور ابن خلـدون  

الستطعنا إكسـاب   -ين مجاال لولوجه والكتابة فيه وهو ميدان خصب يفتح للباحث -
  .  المتعلم ملكة لغوية سليمة
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تأتي هذه الدراسةُ في مصاف الدراسات الّتي تعنى بدراسـة مفـردات    ملخص:
القرآن الكريم، وهو ما يندرج تحت ما يطلقُ عليه البنية الصرفية، أو مـا ينـدرج   

على فرع علم اللّغة  -كما أسلفنا ذكرا–ق ، ويطل(Morpheme)حديثًا تحت مصطلح 

، الّذي يبحـثُ  (Morphology)الّذي يعنى بدراسة أشكال الكلمات، وصيغها المختلفة 
  في بنية الوحدة اللّغوية وتلوناتها.

وقد انتقيتُ في هذه الدراسة سورة "المطففين" للتّطبيق والتّحليل، وسيسير البحث في 
 رفيعلى محاور ثالثة هي: اسم الفاعـل، التّحليل الص (المورفولوجي)    اسـم المفعـول

  الفعل المزيد. مع محاولة توظيف داللة السياق، والداللة المعجمية ما أمكن.
وسيتم تصدير كّل أساس من هذه األسس بدراسة تحليليـة توضـح الـدالالت    
المتفرعة عنه، ثم اتِّباع هذا التّحليل بنتائج، ثم محاولة تحليل هذه النَّتائج دالليا، وفق 

  النّحو اآلتي:  

1- ة بين التّراث، والطّرح اللِّسانيرفيالبنية الص  

  مستوى الداللي:التّلوينات الصرفية، وال -2
  داللة اسم الفاعل في الجملة القرآنية. -أ            
  داللة اسم المفعول في الجملة القرآنية. -ب            
  داللة الفعل المزيد في الجملة القرآنية. -ج            
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لُغـات الْعـالمين   حسب اللُّغة العربية فَخْرا أن اجتَباها اُهللا عز وجـلَّ دون  مقدمة: 
وجعلها لغةَ الْقرآنِ الْكريمِ، الَّذي يحوِي في ثنَاياه تعاليم وشرائع اإلسالمِ، كيفَ ال وقـد  
     ـملَّهجٍ لَّعـوذي ع ـا غَيـرآنًا عربيوصف اُهللا سبحانه وتعالى كالمه المعجز بها: "قُر

."تَّقُوني  
حضانِ الصحراء، وتوجها ملكةً؛ إذْ منَحها قُـوةً  لُغةً انتَزعها الْقرآن الْكريم من أ

ورقيا ما كانتْ لتصَل إليه لواله، ووهبها من الْمعاني الْفياضة، واأللفاظ المتطـورة  
والتَّراكيبِ الجديدة، واألساليبِ الرفيعة، فغدتْ بفضله تتألقُ وتَتَباهى على غيرها من 

  يه من محاسنِ الْجماِل، وأنواعِ الْكماِل.اللّغات بما حازتْ عل
وال شك أن هذه اللُّغةَ حظيتْ باهتمامِ الدارسين قديما وحـديثًا، ال سـيما فيمـا    
  فَ يـدرسرالص أن ؛ بيدرفلمِ الصع وهي موضوع فردةالْم ى الكلمةمستو يخص

أهميته ها، وتكمني ذَاتف مةنيةَ الْكلنيةَ  بب سمالتّغييرِ الَّذي ي صدلَى رع يقوم ي أنَّهف
،احـدة    الْكلمةالمفـردة الو ع داللتها، بْل إنا في تنوا أساسبنيةُ الكلمة محور إذْ تعد

تعكس أكثر من داللة، وللسياق بنوعيه (الداخلي والخارجي) أثـره الْواضـح فـي    
  تحول داللة المفردة.

جاء في مقدمة الشّافية البن الحاجب كالم بليغٌ عن فائدة علم الصرف، وأهميتـه   فقد
مفاده: "أن من أراد أن يكون له منحةٌ من الكتاب اإللهي، والكالم النّبـوي، فليصـرف   
   ليغـوص ا عن ساق الْجـدررف، فيجعله نصب الطّرف، مشمته إلى علم الصعنان هم

الكتابِ وفرائده، ويتفحص لطائف الكالم النّبوي وفوائده، فإن مـن اتَّقـى   في تيار بحار 
وطلب أن تكمَل له ديانته، وأن تصح له  اَهللا في تنزيله، وأجال النّظر في تعاطي تأويله،

 صالته وقراءته، وهو غير عالم بهذا العلم، فقد ركب عمياء، وخبط خبط عشواء، إذْ به

، ومن ثم وجب المعرفة  واإللمام  )1(العويصات األبيةُ وتعرفُ سعةُ اللّغة العربية"تنحُل 
   لـى الْحقيقـةع معانيه وإقامة ،رف حتّى يتهيأ لنا فهم مقاصد الْخطاب الْقرآنيبعلم الص

.ارس استنباط أحكام الشّريعةا يتسنى للدكم  
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إلى هذه في ظِل هذَا الطَّرحِ، وبالتّساند  في اللّغة نيةَ الْكلمةب التّغييرات الَّتي تمس
العربية، واستجابةً للمسعى العام لموضوع الملتقَى "الْقرآن الْكريم، واللّغةُ العربيـةُ"  
وبخاصة المحور الثّاني من محاور الملتقى "علوم العربية، والدراسـات القرآنيـة"   

لمِ الصرف وال سيما إذا مـا تعلَّـق هـذا العلـم     تولدتْ لدي رغبةٌ ملحةٌ لولوج ع
"البنيـة  بالْخطاب القرآني، فكان أن وقع اختياري على موضـوعٍ، وسـمتُه بــ:    

."ة، وأثرها في توجيه داللة الْخطاب القرآنيرفيالص  
لذَا سأحاوُل من خالل هذه المداخلة الْوقوفَ علَى "الْبنية الصرفية، وأثرها فـي  

" إذْ سأنتقي تلوينـات صـرفية   -سورة الْمطففين أنموذجا–يه الخطاب القرآني توج
حددتها في ثالث بنيات (اسم الفاعل، اسم المفعول، الفعل المزيد)، وما تضفيه مـن  
     ـةإجرائي ة، باالتِّكـاء علـى عتبـةفي الْجملة القرآني الليمعانٍ على المستوى الد

مق في سورة المطففين، قصد مالمسـة مـا تكتنـزه مـن     سأحاوُل من خاللها التّع
.ة ودورها في توجيه داللة الخطاب القرآنيصرفي يناتتلو  

  ومن ثم انْبثقت إشكالية هذا البحث على النّحو اآلتي:
    ما أثر البنية الصرفية على المستوى الداللي في الخطاب القرآني؟ �

  القرآني فهما صحيحا بعيدا عن علم الصرف؟ هْل يمكن فهم مقاصد الخطاب �

1111-  :والطِّرح اللِّساني ،ة بين التُّراثرفينية الصـلِّ  الْبمن أج رفالص علم عدي
علوم اللّغة العربية، فلقد كان في طور نشوئه مندمجا في النّحو واللّغة واألدبِ تحت 

ئل متفرقة في كُتبِ النَّحو، بدءا بكتـابِ سـيبويه   مسمى "علم اللّغة"، على شكل مسا
الَّذي تعرض لكثيرٍ من قضاياه ومسائله، دون تصنيف لها وال تبويبٍ، وقـد حـذَا   
    ـرفأخـذتْ بحـوثُ الص " ثم ،وابن جني ،والمازني ،مخشريفي ذلك الز حذْوه

ئله، ورتَّب أبوابه، وجمع مـا  شكلها األخيرِ على يدي ابن الْحاجب الّذي هذَّب مسا
تقدم من مسائله في الْكُتب األخرى، فكان كتابه (الشَّافية) من خيـرة الْكتـبِ الّتـي    

  )2(أخرجتْ في الصرف من ناحية اإلحاطة والتّبويبِ"
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ومن الَّذين قدموا في علم الصرف بحوثًا تتسم بالطّرافة والمتعة ابن مالك فهو "مـن  
    ـل فـي أبوابـها، فقد فصعتمقًا مبحثًا شي رفالص أواخر الَّذين بحثُوا في موضوعات
ومسائله، ولم يجيء من بعده من أتَى بجديد أو ببحوث فيها طرافةٌ، وفيها متعةٌ، وكـلُّ  

ـ    ي ما فعله المتأخرون هو تلخيص الْكُتب المتقدمة أو شرحها، والتّعليق عليهـا كمـا ف

  )3(شروح الشّافية الْكثيرة، وشروح ابن مالك، وال سيما األلفية والتّسهيل"
وقد تبوأ علم الصرف منزلة رفيعة في علوم اللّغة، حيثُ قدمه بعـض علمـاء   
    وابن عصفور على النّحو، لكونـه يبحـثُ فـي ذوات ،ة من أمثال ابن جنيالعربي

تّراكيبِ، على خالف النّحو الّذي ال ينظـر فـي   الْكَلمِ، وأحوالها بغض النّظر عن ال
   أحوال الكلمات المفردة إالَّ بعد التّركيب، وهو رأي ابن عصفور في قولـه: "فـإن

"مةٌ على معرفته بعد تركيبهقد4(معرفةَ الشّيء قبل التّركيبِ، م(  

لم أن المعنى نفسه أشار إليه ابن مسعود، فهو بالنسبة له األصل حيثُ يقوُل: "اع

، وهذا الوصفُ باألم كنايةٌ عن أنَّه بـه تتولَّـد   )5(الصرفَ أم الْعلومِ، والنّحو أبوها"
  الْكلماتُ، وتتكاثر األلفاظُ.

ومازال الدرس الصرفي يحظى بالدراسة واالهتمام من قبل علماء اللّغة المحـدثين  
ث، ما يجعلنا أمام ضـرورة تحديـد   من خالل ما توصلوا إليه في الدرس اللّساني الحدي

  مصطلحي (البنية، والصرف) بين التّراث، والدرس اللِّساني الحديث.

البنيةُ الصرفيةُ؛ مصطلح ينقسم إلـى  مصطلح (البنية، الصرف) في التُّراث:   - أ
  قسمين: البنية، الصرف.

، ويجتمع أكثرهـا  يتعدد مفهوم كلمة (البنية)  تعدد اتِّساع معنًى، وال تناقض فيه
حول جوهر الشّيء وشكله، ومن ذلك داللتها على الهيئة، كما ورد في لسانِ العربِ 

"البِنْيةُ والبنْيةُ ما بنَيتَه وهو البِنَى والبنَى ...يقاُل بِنيةُ وهي  ه) :711البن منظور ت(
مثل رِشوة ورشَا، كأن البِنية الهيئة الّتي بنيت عليها مثل المشية والركبـة، والْبنَـى   
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بضم المقصور، مثل البنَى يقاُل بنية وبنًى وبِنية وبِنَى بكسر الباء مقصـور مثـل   
وجِزى، وفالن صحيح البنية أي الفطرة، وأبنيتُ الرجَل أعطيته بنًـى ومـا    جِزية

  )6( يبتني به األرض."
وبنيةُ الكلمة عند نحاتنا العرب، يعرفها ابن الحاجب بقوله: "المراد مـن بنـاء   
  ها، وهي عـددشاركها فيها غيري أن الكلمة، ووزنها، وصيغتها، هيئتها الّتي يمكن

رتَّبةُ، وحركاتها المعينة، وسكونها مع اعتبار الحروف الزائدة واألصلية حروفها الم
كلٌّ في موضعه؛ فَرجٌل مثلًا على هيئة وصفة يشاركه فيها عضد، وهي كونه على 
  وسـكونه حركتُه ا الحرف األخير فال تُعتبرأم ،وثانيها مضموم ،أولها مفتوح ثالثة

رجلًا ورجٍل على بناء واحد، وكذا جمَل على بناء ضرب؛ ألن في البناء، فرجٌل و 

  )7(الحرف األخير لحركة اإلعراب وسكونه، وحركة البناء وسكونه"

  نجد ابن الحاجب يضع ضوابط دقيقة يحدد من خاللها بنية الكلمة:

  عدد حروفها المرتّبة؛ فَعقَل بنيةٌ، وقَلَع بنيةٌ أخرى. -1   

  )8(ركاتها المعينة وسكونها؛ فَعلم بنيةٌ، علْم بنيةٌ ثانية، وعلم بنيةٌ ثالثةٌ ح -2   

من خالل التعريف اللّغوي واالصطالحي لمصطلح (البنية) نجده يعنـي هيئـةُ   
الكلمة، غير أن ابن الحاجب قد عد الصيغة والوزن والبنية جميعا بمعنًى واحد، إالَّ 

  ن من فرق بين هذه المصطلحات الثالثة.أن من المحدثي

: من صرف الشيء، رده على وجهـه، وصـرف   )9(أما مصطلح الصرف لغة
األجير من العمل: خلَّى سبيله، وصرف المال: أنفقه، وأصـرف الشَّـراب: قدمـه    

  وصارف نفسه عن الشيء: تكلَّف صرفها عنه. صرفًا لم يمزجه بغيره.
دب :ف األمرذَا الْقُـرآنِ  وصرفنا للنّاسِ في هرص وفي التّنزيل: "ولقد ،نهوبي ،ره

، واصطَرفَ: تصرفَ في طلبِ الْكسبِ، وانْصرفَ عنـه: تَحـوَل   )10(من كُلِّ مثٍَل"
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 ، وتصرف: تقلَّب فيه، ومنه)11(قال اُهللا تعالى: "ثُم انْصرفُوا صرفَ اُهللا قُلُوبهم" عنه.
  تصاريف الرياح تقلبها في وجهاتها.

وفي تراثنا العربي فقد حده ابن الحاجب بقوله: "التّصريف علم بأصوٍل تُعـرفُ  

  )12(به أحواُل أبنية الْكلم الّتي ليستْ بإعرابٍ"
فعلم الصرف من وجهة رأي ابن الحاجب ليس هو نفس التّغيير الّذي يطرأ علَى 

  من بنية إلى أخرى، ولكنه العلم بذلك التّغيير، وصـوره المتنوعـة  الكلمة فيحولها 
فهو "مجموعةٌ من الْقواعد واألصوِل الّتي تهدينا إلَى معرفة األوضاع الّتـي تـأتي   

، "ويعمُل على وضعِ تصنيفات متنوعة ألشكال األبنية، وأحوالها )13(عليها أبنيةُ الْكلمِ"

  )14(عليها من تغييرٍ في ذواتها"المختلفة، وما يطرُأ 
فبالنّظر إلى التّعريف اللّغوي لمصطلح (الصرف) نجده ينحصر في ثالثة معانٍ 
وهي: التّغيير والتّحويل والتّصريف، وال يخرج ما في المعاجم العربية عـن هـذه   
الْمعاني، أما اصطالحا فنجد له في كتب التّراث معنيان أحـدهما عملـي ويوافقـه    

صطلح (التّصريف)؛ وهو تحويل األصل الْواحد إلى أمثلة مختلفة لمعانٍ مقصودة م
ال تحصُل إالَّ بها، كتحويل المصدر إلى اسمي الفاعل والمفعول، واسم التّفضـيل،  
واسمي المكان والزمان، والجمع، والتّصغير، واآللـة، والثّـاني علمـي ويوافقـه     

ء فـي تعريـف ابـن الحاجـب لعلـم      مصطلح (الصرف)؛ وهو مضمون ما جا

  )15(الصرف
يعـرف الـدكتور   مصطلح (البنية، الصرف) في الدرس اللّساني الحديث:  -ب

تمام حسان البنية على أنّها " إطار ذهني للكلمة المفردة، وليست هـي الكلمـة ذات   

  :)17(، ومن األمثلة الْعملية الّتي ساقها للتوضيح نذكر)16(المعنَى المفرد"
.صرفي صيغة فاعل= بنية عامة لعدد عظيم من الكلمات، وهي ذات معنًى وظيفي  
  كلمة (كاتب)= عند إفرادها على صفحة المعجم تعد كلمة منطوقة بالقوة ال بالفعل.
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فتمام حسان يعد البنية مفهوم صرفي ال ينطقٌ، وهو بهذا يميز البنية عن الكلمة 
مفهوم معجمي منطوقٌ بالقوة، في حين اللّفظ عنـده مفهـوم   واللّفظ؛ فالكلمة حسبه 

  استعمالي تتحقّق به الكلمة بالفعل بوساطة النّطق أو الكتابة في محيط الجملة.
وهو ما ذهب إليه المحدثون حين فرقوا بين المصطلحات الصرفية كالتّفريق بين 

خاصة، مثلما ورد في معجم الصيغة والبنية والوزن، فكّل مصطلح عندهم له داللة 
 تعريف البنية على النّحو اآلتي "بنية الكلمة ة، إذْ نجدرفية والصالمصطلحات النّحوي
وبناؤها، ومبناها ألفاظٌ مترادفة، تعني كلّها ذات اللّفظ وتركيبه ومادتـه وأصـوله   

هذا التّعبير فللحرف مبناه وبنيته، وبناؤه، ولالسم والفعل كذلك، ولعلَّ المقصود من 
هو عدة الحروف مع الهيئة الّتي تكون عليها، فبنية الفعل (نزَل) تعني حروفه الّتي 
يتكون منها، والهيئة الّتي تنتظم هذه الحروف من حركة أو سكونٍ، ويظلُّ للكلمـة  
الواحدة معناها الّذي وضعت من أجله حتّى إذا ما زيد فـي بنيتهـا أو مبناهـا، أو    

  )18(ما تغير معناها ومدلولها، أو زاد مفهومها وما ترمي إليه"نقُص منه
وهو فرع من –أما إذا عرجنا إلى مصطلح الصرف في " الدرس الصرفي الحديث 

يعنى بتناول البنية الّتي تمثلها  –فروع اللّسانيات، ومستوى من مستويات التّحليل اللّغوي

  )19(ية الّتي تؤدي معاني صرفية أو نحوية"الصيغ والمقاطع، والعناصر الصوت
    رس مصـطلح المورفولـوجيارسين المحدثين على هذا الـدويطلقُ بعض الد

)(Morphology  عالج األشـكالن سوسير موضوع علم المورفولوجيا بأنّه "يولقد بي ،
ـ    م المختلفة للكلمات (أسماء، أفعال، صفات، ضمائر)، وأن الفرقَ بينـه، وبـين عل

التّركيب أن الثَّاني يهتم بتحديد الْوظائف الوحدات الصرفية الّتي تتحقَّق بهـا كـلُّ   

)20(وظيفة، بينما ال يتناوُل علم المورفولوجيا إالَّ أشكال تلك الوحدات"
 

نفس المفهوم أشار إليه الدكتور تمام حسان فهو يعرف علم المورفولوجيا بأنّـه  

  )21(ُل النّاحية الشكليةَ التركيبية للصيغ والموازين الصرفية""ذلك العلم الّذي يتناو

365



�×Ö]è†ÓÖ]<áa†ÏÖ]æ<íflée†ÃÖ]<íÇÜ <

 

  
 

 

  

والوحدة الصرفية والّتي يصطلح عليها في الدرس اللّساني الحـديث بـالمورفيم   

(Morpheme)    ـرف فـيالص علم الحديث، "فإذا كان رفيهي أساس التّحليل الص
العربية يتَّخذُ من البنية الصرفية للكلمة وحدة صغرى تقوم عليها الدراسة، فإن علم 

  )22((المورفولوجيا) يستبدُل بها وحدة أخرى تعرف باسم (المورفيم)"

عن المصطلح األجنبي إطالق مصـطلح   ورغم اختالف المصطلح العربي ألن"
قديم ذي معالم واضحة، وحدود مرسومة، وتصور معروف على ما يعنيه مصطلح 

  )23(جديد يختلف عنه في كلِّ هذا أو بعضه أمر يورثُ هذه الحيرة، وتلـك البلبلـة"  
نجد في المقابل بعضا من اللّغويين المحدثين من العرب يرون أن "موضـوع علـم   

به لموضوع علم الصرف عند علماء العربيـة، وأن اهتمامـات   المورفولوجيا مشا
المورفولوجيين، إن صح التّعبير تُقارب اهتمام الصرفيين العرب؛ فهي تتمثَُّل فـي  
وصف أشكال األبنية، وأوضاعها المختلفة ولكن تبقى هناك بعض الفوارق الدقيقـة  

  )24(سة"الّتي قد تفرضها طبيعةُ اللّغة، ومنهج الدرا
بناء على ما سبق نتوصل إلى أن "البنية الصرفية هي الوحدة الّتي يدرسها علم الصـرف  

"ما يطرُأ عليها من تغييرات رها، وهيئاتها الّتي تتشكُّل لها، ويفسر25(ويصفُ صو(  

وهو المعنى نفسه الّذي أشار إليه الرضي في تحديده لمفهوم البنيـة هـذا فيمـا    
 راسـات  يخصة في الدرفيا تعريف البنية الصرفية في التُّراث، أممفهوم البنية الص

اللِّسانية فهي علم يدرس بنية الْكلمات، وأشكالها ال لذاتها، وإنّما لغرضٍ داللـي أو  

  )26(لغرضٍ صرفي يفيد خدمة الجمل والعبارات

لة داخل الْخطـاب أو الـنّص   وعليه فإن البنية الصرفية لها أثر في توجيه الدال
وهذا ما سنحاول الوقوف عليه من خالل بعض التّلوينات الصرفية المختـارة فـي   

  سورة المطفِّفين.
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2222-  :اللية، والمستوى الدرفيينات الصرف نجـد:  التّلومن أهم أبواب علم الص
نكيـر  المشتقات، والمجرد والمزيد، وتقسيم الفعـل إلـى أزمنتـه المختلفـة، والتّ    

والتّعريف، والمتعدي والالزم، والمتصرف والجامد ...فالبحث في هـذه المسـائل   
  وأمثالها بحثٌ صرفي صميم، إذْ يخدم الْجملةَ، ويجعلها ذات معانٍ مختلفة.

وبناء على ذلك اخترنا من المشتقات اسمي الفاعل والمفعول، ومن أبحاث الفعل 
البنياتٌ بنياتٌ صرفيةٌ قائمة بـذاتها، تحمـُل فـي    باعتبار هذه  اخترنا الفعل المزيد،

  طياتها أبعادا دالليةً خاصةً.
اسم الفاعل من المشتقّات الّتي وقـع  داللة اسم الفاعل في الجملة القرآنية:  -أ

  خالفٌ كبير بين النّحاة واللّغويين في أحكامه، فقد اختلفُوا في كونه اسـما أو فعلًـا  
كما اخْتلفُوا في داللته الزمنية على الماضي والحال واالستقبال، واختلفوا في داللته 

  على الحدوث أو الثّبات.
 دقْصوالحدوث وفاعله، وي اسم الفاعل "...يدلُّ على الحدث ا عن ماهيته؛ فإنأم

(قـارئ): فتلـك    ؛ فإذا قلتَ)27(بالحدث: معنى المصدر، وبالحدوث ما يقابُل الثّبوت"

  )28(الصيغة دلّت على أمرين: الحدث وهو القراءة، والفاعل وهو الّذي يقوم بالقراءة

�̈�§�¦�mومما ورد في سورة المطفِّفين من اسم الفاعل قوله تعـالى:  

©�ª�«���¬�®�̄��l )29(.  
اسم الفاعل (الْمطَفِّفين) من الفعل المضارع المتعدي (يطَفِّفُ)، وهو  الشّاهد هنا:

جمع (مطَفِّفُ)؛ أي على وزن (مفَعُل)، وماضيه (طَفَّفَ)؛ وطفَّفَ الكيل: قلَّل المكيَل 

واستيفائه في إيفائه 30(له(  
   جاء مقترنًا بـأل، فقـد أورد (طَفِّفينالم) ومن حيث فصيلة التّعيين: اسم الفاعل
األزهري ما نصه: "فإن كان اسم الفاعل صلّة (أل) عمل عمَل فعله مطلقًا ماضـيا  
كان أو غيره، معتمدا أو غير معتمد، تقول: "جاء الضارب زيدا أمـس أو اآلن أو  
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هـو"، وزيـدا مفعـول بـه     " سم فاعل فيه ضمير مستتر تقديرهغدا"، فالضارب ا
منصوب باسم الفاعل "ضارب" و(أل) هذه موصولة و(ضارب) حلَّ محلَّ (ضرب) 
إن أريد المعنى أو (يضرب) إن أريد غيره، والفعل يعمُل في جميع الحاالت فكـذا  

  .)31(ما حلَّ محلَّه"
واللّام بمعنى الّذي، واسم الفاعل بمعنـى الفعـل   أما ابن يعيش فيرى أن األلف 

يقوُل: "وإنّما عمل ألن األلف واللّام فيه بمعنى الّذي، واسم الفاعـل المتّصـل بهـا    
بمعنى الفعل، فلما كان في مذهب الفعل عمَل عمله، فهو اسم لفظًا، وفعل معنًـى،  

اللّام ال يجوز دخولهما على لفـظ  وإنّما حول لفظ الفعل فيه إلى االسم؛ ألن األلف و
   إصالح اللّفظ، ومعنى الفعـل بـاق أوجب نقَل لفظه حكم الّذي أوجب الفعل، فكان

  )32(على حاله"

  ف باأللف واللّام هو في الحقيقة فعـٌل، وأناسم الفاعل المعر ومن هنا نلحظُ أن
لي فهو يعمُل ماضيا وحالًا األلف واللّام موصولة، واسم الفاعل بمعنى الفعل، وبالتّا

  ومستقبلًا وهو المشهور من قول النّحويين.  
وبناء على ما تقدم فإن اسم الفاعل (المطَفِّفين) ورد في اآلية الكريمـة بمعنـى   
الفعل (يطفِّف)، واأللف واللّام  بمعنى الذي؛ أي: ويٌل للّذين يطفِّفون، فاسم الفاعـل  

ي، فبنية (المطفِّفين) هي اسم لفظًا، ومن داللـة االسـم   هنا يعمل عمل فعله المتعد
ثبات الوصف، وفعل معنًى، ومن داللة الفعل التّجدد، وعليه فإن لهذه البنية داللـة  
على التّطفيف على أنّه صفةٌ ثابتةٌ في من يتصف بها، أما طريقة حدوث التّطفيـف  

ـ  ا أن البنيـة (المطفِّفـين)   فهي تتّجدد و تتغير حسب العصر ومقتضيات الحياة، كم
  تعمل ماضيا وحاضرا ومستقبلًا.

وأما من حيث فصيلة العدد، فإن بنية (المطفِّفين) جاءت علـى صـيغة الجمـع    
   ـفات فـإنا في الصهذا الجمع يدلُّ على القلَّة في الجوامد، وأم الم، "فإنالمذكّر الس

أن نقوَل: إن األصل فيـه يـدلُّ علـى     داللته على القلَّة ليست مطردة بْل نستطيع
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الْحدث، فجمع الصفات جمعا سالما يقربها من الفعلية، وتكسيرها يبعدها من الفعلية 

  .)33(إلى االسمية"
وجاء في "شرح الرضي على الشّافية": "اعلم أن األصـَل فـي الصـفات أن ال    

للجمع بأواخرها ما يلحقُ بـأواخر الفعـل    تُكسر لمشابهتها األفعال، وعملها فيلحقُ
وهو الواو والنّون، فيتبعه األلف والتّاء ألنّه فرعه...ثم إنّهم مع هذا كلِّـه كسـروا   
بعض الصفات لكونها أسماء كالجوامد، وإن شابهت الفعـل، وتكسـير الصـفات    

  )34(أقّل من شبهه" المشبهة أكثر من تكسير اسم الفعل في الثّالثي إذْ شَبهها بالفعل

 يتّضح مما سبق أن اسم الفاعل (المطفِّفين) يفيد الفعلية باعتبار أن اسم الفاعـل 
"صفةٌ تؤخذُ من الفعل المعلوم لتدلَّ على معنى وقع من الموصوف بها، أو قَام بـه  

  .)35(على وجه الحدوث ال الثّبوت"
جاء على زنة (مفَعل)، وهي من الصـيغ  أما من حيث الداللة، فبناء (المطَفِّفين) 

  )36(الصرفية الّتي تأتي للداللة على التّعدية كما تأتي للداللة على التّكثير
استنادا على تحليل البنية الصرفية للبناء (المطفِّفين) يتّضح لنا معنـى هـذه البنيـة    

بمعنى: نقص الشّـيء قليلًـا    فالمطفِّفون "جمع (المطفِّف)، وهو اسم فاعل للفعل (طفَّفَ)
ويتعدى إلى المفعول. فيقال: طفّفَ المكيال أو الميزان تطفيفًا: بمعنى: كَاَل أو وزن ولم 
يوف، والطَّفيف: مثل (القليل) وزنًا ومعنًى، ومنه قيـل لتطفيـف المكيـال والميـزان     

  .)37(ف"إذا كَاَل أو وزن ولم يو - اسم فاعل–طفّفه فهو مطفِّف  تطفيف...وقد
أما عن السياق فقد ورد اسم الفاعل (المطفّفين) بعد المبتدأ (ويٌل) الّـذي "جـاء   

"ن معنى الفعل بدعاءتضمم عاء ال تكون إجابته إالَّ في المستقبل )38(نكرةً ألنّهوالد ،

لة الزمنية ، مما يوضح الدال)39(يقول المبرد: "واعلَم أن الدعاء بمنزلة األمر والنّهي"
  على المستقبل، فاسم الفاعل (المطفِّفين) يدّل على الزمن المستقبل.  
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من تعريفات اسم المفعول الواردة داللة اسم المفعول في الجملة القرآنية:  -ب
في كتب النّحو أنّه "ما اشتُق من المصدر للداللة علـى صـفة مـن وقـع عليـه      

العربية "صفةٌ تؤخذُ من الفعل المجهول للداللة ، وورد في جامع الدروس )40(الحدث"
على حدث وقع على الموصوف بها على وجـه الحـدوث والتّجـدد، ال الثّبـوت     

، وعند عباس حسن: "هو اسم مشتقٌ يدلُّ على معنًى مجرد غيـر دائـم   )41(والدوام"
.. مثل كلمـة:  فال بد أن يدلَّ على األمرين معا. وعلى الّذي وقع عليه هذا المعنى،

  .)42((محفوظ) و(مصروع) "
إذن فهو يقصد به لدى الصرفيين بأنّه الوصفُ المشـتق مـن الفعـل المبنـي     

  للمجهول، للداللة على من وقع عليه الفعل.
  ومن ذلك يفهم أن اسم المفعول هو ما تحقَّقت له الصفات التَّالية:

األسماء المشـتقّة الدالـة علـى    أن يكون وصفًا، وهو بذلك يشترك مع كلِّ  -أ
  الوصف.

  أن يكون مأخوذًا من الفعل المبني للمجهول، وبذلك يتميز عن اسم الفاعل. -ب
أن يكون دالًا على من وقع عليه الفعل، وبذلك يتميز عن أسماء األوصـاف   -ج

  .)43(من نحو (محمود، مكروه، مذموم، منتقى، مكرم)
���m�t��u������v�w�xومما ورد في سورة المطفِّفين من اسم المفعول قوله تعالى: 

y�l )44(  

(محجوبون)، وهو "جمع محجوب، اسم مفعول من الثّالثي حجِـب   الشّاهد هنا:

؛ ومصدره (الحجب)، "والحجب هو الستر، ويستعمل في المنع من )45(وزنه مفعول"

  )46(سيد القوم"الحضور لدى الملك، ولدى 
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ومن حيثُ فصيلة التّعيين: جاء اسم المفعول (محجوبون) مجردا من (أل)، غير 

 )47(عامٍل، "كما أنّه من حيثُ الداللة على الزمن يقال فيه ما قيل في اسـم الفاعـل"  
فيدلُّ على الزمن الماضي إذا كان مضافًا، ويدلُّ على الزمن الحاضر أو المسـتقبل  

ان عاملًا غير معرف بـ(أل)، ويدلُّ على الماضي أو الحاضر أو المستقبل إذا إذا ك
  كان معرفًا بـ(أل).

فاسم المفعول (محجوبون) يدلُّ على من وقع عليه الحجب أي المكذِّبون؛ وهـم  

، ومما ورد في تفسير معنى الحجـاب مـا   )48(الّذين "يكذِّبون بيوم الدين والمجازاة"
الطّبري: "إن اَهللا تعالى ذكره أخبر عن هؤالء القوم أنّهـم عـن رؤيتـه    ذهب إليه 

محجوبون؛ ويحتمل أن يكون مرادا به الحجاب عن كرامته، وأن يكون مرادا بـه  
الحجاب عن ذلك كلِّه، وال داللة في اآلية تدلُّ على أنّه مراد بذلك الحجـاب عـن   

واب أنيقال: هم محجوبون عن رؤيته وعن كرامته  معنًى منه دون معنًى ...فالص

  .)49(إذْ كان الخبر عاما ال داللةً على خصوصية"
وبناء على ذلك تتّضح الداللة الزمنية للبناء (محجوبون)، وهي داللـة الـزمن   
المستقبل، لما ورد في اآلية الكريمة من قرائن دالة على االستقبال؛ وهي القرينـة  

) الّتي توحي بوقوع هذه األحداث يوم العرض على اهللا تعـالى فـي   الزمنية (يومئذ
  يوم القيامة.

وأما من حيث فصيلة العدد، فإن بنية (محجوبون) جاءت على صـيغة الجمـع   
المذكّر السالم، وقد أشار صاحب كتاب شذّ العرف "أن كلَّ ما يجري على الفعل من 

بابه التّصحيح أي جمع التّصحيح السـالم، وال  اسمي الفاعل والمفعول، وأوله ميم ف

. فلم يرد من اسم المفعول في القـرآن  )50(يجمع تكسير لمشابهته الفعل لفظًا ومعنًى"
الكريم إالّ الجمع السالم، وذلك أن الجمع السالم أكثر داللةً على الوصف، المسـتفاد  

  )51(قرآن الكريممن فعله الّذي اشتق منه، وهذا من دالئل اإلعجاز في ال
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) في قولـه  14ومن حيث الداللة الّتي نستقيها من السياق نجد الخطاب في اآلية (

 m�ji�lk�m�n�o�p�q��������r�lتعالى: 

جاء جملة فعليةً، في حين كان الخطاب  )52(

�����m�t��u) في قوله تعالى:15في اآلية( ��v�w�x���y�l  )53 (.ًةجملةً اسمي  
هذا العدول في الخطاب من الجملة الفعلية إلى الجملة االسمية فيه ضرب مـن  
التَّأكيد والمبالغة، يقول الطّبري: "وإنَّما يعدُل عن أحد الخطابين إلى اآلخر لضـربٍ  

 فمن ذلك قولنا: قام ،من التّأكيد والمبالغة   (زيـد قَـام) :فقولنا ،ا قائمزيد وإن ،زيد
بار عن زيد بالقيام أيضا، إالَّ أن في الثَّاني زيادةً ليست في األول، وهـي  معناه اإلخ

توكيده بإن المشددة الّتي من شأنها اإلثبات لما يأتي بعدها، وإذا زِيد فـي خبرهـا   

  .)54(اللّام، فقيل: إن زيدا لقائم، كان ذلك أكثر توكيدا في اإلخبار بقيامه"
ن داللة السياق الّتي ورد فيها البنـاء (محجوبـون)، والّتـي    يستنتج مما سبق أ

تضمنتها الجملة االسمية المؤكّدة بـ(إن) المشددة، واللّـام المزحلقـة فـي الخبـر     
  (محجوبون)، تحمل معنى التّوكيد.

الفعل ركن مهم في بنـاء الجملـة   داللة الفعل المزيد في الجملة القرآنية:  -ج
  يقول عنه سيبويه: "وأما الفعل فأمثلةٌ أخذتْ من لفـظ أحـداث األسـماء   العربية، 

  .)55(وبنيت لما مضى، ولما يكون ولم يقع، وما هو كائن لم ينقطع"
ويقصد سيبويه بأحداث األسماء المصادر، يقول معقبا " واألحداثُ نحو الضرب 

  )56(والقتل والحمد"

حيـثُ   قًا لعدة اعتبارات، منها تقسيمه منويقسم الفعل إلى عدة أقسامٍ، وذلك وف
التّجرد والزيادة في حروفه، وألن موضوع تحليلنا الفعـل المزيـد، لـذا سـنكتفي     

  بالوقوف عنده.
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فالفعل المزيد "هو كلُّ فعٍل زيد على حروفه األصلية حرف يسقط فـي بعـض   

"ة، أو حرفان أو ثالثة أحرف57(تصاريف الفعل لغير علّة تصريفي(.  
وللفعل الثّالثي المزيد أوزان، و"أقصى ما يصله الثّالثي المزيد ستة أحرف، أي 
أن الثّالثي المزيد قد يكون مزيدا بحرف. مثل: أكرم، أو بحرفين مثل (انْكسر)، أو 

بنيـة أو   29و 25بثالثة أحرف مثل (استخرج)، وتتراوح أبنية الثّالثي المزيد بـين  

  .)58(أكثر من ذلك"
ومن أوزان الفعل الثّالثي المزيد بحرفين نجد صيغة (انْفعل)، فقد عـد البنـاء   

  )59((انْفعل) من األبنية الّتي لم تجيء على وزن الرباعي، ولم يلحق به
ولقد وردت في سورة المطفِّفين أبنية األفعال المزيدة على صـيغتي الماضـي   
والمضارع، ومن بين هذه األبنية بناء الفعل الثّالثي المزيد بحرفين، وتحديدا صيغة 

  .)m�Ð�Ñ�Ò���Ó�Ô�Õ�l )60(انْفَعل)، الواردة في قوله تعالى: 
البناء (انْقلَبوا)؛ فعل ماضٍ من الثّالثي (قَلَب)، المزيد بحرفين: همـزة   الشّاهد هنـا: 

الوصل، ونون قبل فائه، وسر اإلتيان بهمزة الوصل أن النّون وقعت فـي أول الفعـل   
  وهي ساكنة، والعرب ال تبتدئ بساكن، فجعلوا همزة الوصل للتّوصل إلى ساكن.

قالب: الرجوع إلى الموضع الّذي جيء وهو مشتق من المصدر: االنقالب؛ واالن
منه، يقال: انْقَلب المسافر إلى أهله، وفي دعاء السفر "أعوذُ بك من كئابة المنقلـب"  

  وأصله مستعار من قَلَب الثَّوب،  
  إذا صرفه من وجه إلى وجه آخر، يقال: قَلَب الشيء، إذا أرجعه.

ألنّهم ينبسط إليهم بالحديث، فلذلك  وأهل الرجل: زوجه وأبناؤه، وذكر األهل هنا

  .)61(قيل (إلى أهلهم) دون: إلى بيوتهم
ولصيغة (انْفَعل) داللة في المعنى، فهي تأتي لمعنًـى واحـد، حسـب بيانـات     
المفسرين، وعلماء علوم القرآن، والصرفيين، وهو المطاوعة، ولذلك ال يكـون إالَّ  
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ي لمطاوعة الثّالثي كثيـرا، مثـل: كسـرته    الزما، إالَّ في األفعال العالجية، ويأت
.وقطعته فانْقطع ،رفانْكس  

   لـه على مفعوله، فكأنّمـا اسـتجاب الفعل يظهر أثر وفائدة المطاوعة هي "أن  

  .)62(ولذلك سميت هذه النّون نون المطاوعة"
بـالتّكرير؛ إذ  كما أن لورود البناء (انْقلبوا) مرتين، فائدة بالغية، وهـي اإلطنـاب   

  من النّسج الجزل في الكالم، كان يكفـي أن (وا فاكهينانْقلب) بقوله (واانْقلب) تكرير الفعل"
يقول: وإذا انْقلبوا إلى أهلهم فَكهوا، أو إذا انْقلبوا إلى أهلهم كانُوا فاكهين، وذلك لما فـي  

ينبغي االعتناء به، ولزيـادة   إعادة الفعل من زيادة تقرير معناه في ذهن السامع ألنّه مما

  .)63(تقرير ما في الفعل من إفادة التّجديد حتّى يكون فيه استحضار الحالة"
وأما من حيث الداللة الزمنية للفعل فهو يدلُّ على الماضي، و"(إذا) في المواضع 

  .)64(الثّالثة مستعمل للزمان الماضي"
قلبوا) فعل ثالثي مزيد بحـرفين، جـاء   نستنتج مما سبقَ أن المبنى الصرفي (انْ

على زنة (انْفعل) الدالة على المطاوعة، ولهذا البناء إيحاءات دالليـة تتمثّـل فـي    
إضفاء معنى الّتقرير إلى جانب التّجديد من خالل تكرير الفعل (انْقلبوا)، إضافة إلى 

  داللته على الزمن الماضي.
م الصرف عند اللِّسانيين العرب، فهو علم وفحوى القول في هذه المباحثة أن "عل

يدرس الكلمات وأشكالها ال لذاتها، وإنّما لغرضٍ داللي أو لغـرضٍ صـرفي يفيـد    

، وفي المقابل نجده في اللِّسانيات العصرية يعنى بوصف )65(خدمة الجمل والعبارات"
لوحدات الصرفية الّتـي  القواعد الّتي تحدد البنية الداخلية للكلمات أي قواعد ترتيب ا

تكون الكلمات إضافةً إلى وصف قواعد البنية الداخلية للكلمات، وقواعـد التّرتيـب   

  .)66(التّركيبي للجمل
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  توصل البحث إلى مجموعة من النتائج، أهمها: نتائج البحث: 
علم الصرف من أجلِّ علوم اللّغة العربية، أواله المفسرون وعلماء األصـول   -

وجوب كفائي، لمـا   -علم الصرف-أهميةً بالغةً، حتّى ذهب بعضهم إلى أن تعلّمه 
له من أثرٍ واضحٍ في كشف وإيضاح المقاصد الحقيقية، وبيان األحكـام الشّـرعية   

.نها الخطاب القرآنيالّتي يتضم  
-   ل في التّركيب والكالم، وهو بنيـة الكلمـة إذْ أنالجانب األو رف يمسالص 

الكلمة ال تتحدد داللتها إالَّ بالنّظر إلى بنيتها المورفولوجية، وما تضفيه هذه البنيـة  
  على هذه اللّفظة من إيحاءات.

  للبناء الصرفي الواحد أكثر من وظيفة بحسب ما يقتضيه المعنى. -
  اسم الفاعل يدلُّ على الثّبات في أصله، والحدوث فيه طارئ. -
دالالت منها: داللته علـى األزمنـة (الماضـي، الحـال     لصيغة اسم الفاعل  -

االستقبال، االستمرار)، داللته على الثّبات، داللته على الحدوث، داللته على تأكيـد  
  المعنى ومبالغته.

  اسم الفاعل الوارد على وزن (مفعل) في سورة المطفّفين يفيد التّكثير والمبالغة.   - 
عل المبني للمجهول للداللة على من وقـع  اسم المفعول وصفٌ مشتقٌ من الف -

  عليه الحدث.
فصيلتا التّعيين والعدد تعين على تحديد داللة اسمي الفاعـل والمفعـول فـي     -

.الخطاب القرآني  
من دالالت الفعل الثالثي المزيد بحرفين (انفعل) الوارد في سورة المطفّفـين   -

  الداللة على المطاوعة.
علم جليل بالغ اإلفادة ال سيما إذا كانت الدراسـة فـي    علم الصرفالتّوصيات: 

 يقرن أن ة، وللوصول إلى كشف إعجاز النّص القرآني ال بدراسات القرآنيحقل الد
علم الصرف بعلم األصوات، وخاصة أن هذا األخير قد حظي باهتمام العلماء فـي  

  الدراسات اللّسانية الحديثة.
375



�×Ö]è†ÓÖ]<áa†ÏÖ]æ<íflée†ÃÖ]<íÇÜ <

 

  
 

 

  

  الهوامش:
عثمان بن عمر الرديني، الشّافية في علم التّصريف، تحقيق: حسن أحمد عثمان ابن الحاجب،  )1(

  .32، ص:1، د.ت، ج1دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط
م 1965، 1خديجة الحديثي، أبنيةُ الصرف في كتاب سيبويه، منشورات مكتبة النّهضة بغداد، ط )2(

  .40-39ص :
  .40المرجع السابق، ص:  )3(
ه)، الممتع في التّصريف، تحقيق: فخر الـدين قبـاوة، مكتبـة    762عصفور (ت اإلشبيلي، ابن )4(

  .23لبنان، بيروت، د.ط، د.ت، ص :
، (د.ت) 4ابن مسعود، أحمد بن علي، مراح األرواح فـي الصـرف، دار الكتـب المصـرية، ط     )5(

  .03ص:
ار لسان ابن منظور، أبو الفضل جمال الدين بن مكرم، لسان العرب، تحقيق: يوسف خياط، د )6(

  العرب، بيروت، لبنان، مادة (بنو).
اإلستراباذي، رضي الدين محمد بن الحسن، شرح شافية ابن الحاجب، تحقيق: محمـد نـور    )7(

  02، ص :1الحسن وآخرون، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، دط، دت، ج
حويـة وتقعيـدها، دار   ينطر: لطيفة إبراهيم النّجار، دور البنية الصرفية، وصف الظّاهرة النّ )8(

  .33، ص:1994، 1البشير، عمان (األردن)، ط
  م، مادة (صرف).1994، 3ينظر ابن منظور، لسان العرب، بيروت، دار صادر، ط )9(
  .89اإلسراء: اآلية سورة )10(
  .127سورة التّوبة: اآلية  )11(
  01اإلسترباذي، المصدر السابق، ص: )12(
نظام البنية الصرفية، وزارة التّربيـة والتّعلـيم   محمود السمرة ونهاد الموسى، كتاب العربية:  )13(

  .18م، ص: 1985، 1وشؤون الشّباب، سلطنة عمان، ط

376



�×Ö]è†ÓÖ]<áa†ÏÖ]æ<íflée†ÃÖ]<íÇÜ <

 

  
 

 

  

  .18ينظر: الحمالوي، أحمد، شذا العرف في فن الصرف، المكتبة الثّقافية، بيروت، ص: )14(
  .23خديجة الحديثي، المرجع السابق، ص : )15(
غوية وأسلوبية للنّص القرآنـي، عـالم الكتـب    تمام حسان، البيان في روائع القرآن، دراسة ل )16(

  17، ص:1993، 1القاهرة (مصر)، ط
  17تمام حسان، المرجع السابق، ص : )17(
اللّبدي، محمد سمير نجيب، معجم المصطلحات النّحوية والصرفية، مؤسسـة الرسـالة، دار    )18(

  .27، ص: 1985، 1الفرقان، األردن (عمان)، ط
المقصود، دراسة البنية الصرفية في ضوء اللِّسانيات الوصفية، الدار عبد المقصود محمد عبد  )19(

  .93، ص:2006، 1العربية للموسوعات، بيوت (لبنان)، ط
ينظر: فرديناند دي سوسير، دروس في األلسنية العامة، ترجمة: صالح القرمـادي وآخـرين    )20(

 202م، ص:1985الدار العربية للكتاب، 

  .170، ص:1990ج البحث في اللّغة، مكتبة األنجلو المصرية، القاهرة، ينظر: تمام حسان، مناه )21(
  .33لطيفة النّجار، دور البنية الصرفية في وصف الظّاهرة النحوية وتقعيدها، ص: )22(
  محمود أحمد نحلة، لغة القرآن الكريم في جزء عم، دار النّهضة العربيـة، بيـروت، لبنـان    )23(

  .382، ص:1981
  .27البنية الصرفية في وصف الظّاهرة النّحوية وتقعيدها، ص: لطيفة النّجار، دور )24(
  .33-32لطيفة النّجار، المرجع نفسه، ص: )25(
ينظر: رابح بوحوش، البنية اللّغوية لبردة البوصيري، ديـوان المطبوعـات الجامعيـة، د.ط     )26(

 83م، ص :1993

 2لنّشر والتّوزيع، األردن، طالسامرائي، فاضل صالح، معاني األبنية في العربية، دار عمار ل )27(

  41م، ص:2007

377



�×Ö]è†ÓÖ]<áa†ÏÖ]æ<íflée†ÃÖ]<íÇÜ <

 

  
 

 

  

ينظر: ياقوت، محمود سليمان، الصرف التّعليمي والتّطبيق في القرآن الكريم، مكتبـة المنـار    )28(

 220م، ص:1999، 1اإلسالمية، ط

  ).2-1سورة المطفِّفين: اآلية ( )29(
يـب القـرآن   األصفهاني، أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب، المفردات في غر )30(

م، مـادة  2002، 3تحقيق: صفوان عدنان داؤودي، دار القلم، دمشق، الدار الشّـامية، بيـروت، ط  

  .35(طف)، ص:
)، شرح التّصريح على ـه905األزهري، خالد بن عبد اهللا بن أبي بكر بن محمد الجرجاوي(ت )31(

  .65، ص:2م، ج1،2000التّوضيح، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط
)، صححه وعلق عليه حواشي نفيسة بعد مراجعته على أصول ـه643يعيش، ابن علي (ت ابن )32(

  .77، ص:6خطية بمعرفة مشيخة األزهر المعمور، إدارة الطِّباعة المنيرية، مصر، ج
  .126السامرائي، فاضل صالح، المرجع السابق، ص )33(
  .2/116اإلسترباذي، المصدر السابق، : )34(
 .1/182م، 1973، 2مصطفى، جامع الدروس العربية، بيروت، المكتبة العصرية، طالغالييني، الشّيخ  )35(
ابن جني، أبو الفتح عثمان، المنصف، تحقيق: إبراهيم مصطفى، وعبد اهللا أمين، إدارة إحيـاء   )36(

  .91، ص1م، ج1954، 1التراث القديم، ط
ـ  )37( ا بإيجـاز  الشّيخلي، بهجت عبد الواحد، بالغة القرآن الكريم في اإلعجاز، إعرابا وتفسـير  

  .534م، ص2001، 1النّاس)، مكتبة دنديس، عمان (األردن)، ط-، (المجادلة10مج
  .535المرجع نفسه، ص )38(
المبرد، أبو العباس محمد بن يزيد، المقتضب، تح: محمد عبد الخالق عضيمة، وزارة األوقاف  )39(

،ة، لجنة إحياء التّراث اإلسالمي1994، 1القـاهرة، مصـر، ط   المجلس األعلى للشؤون اإلسالمي  

  130، ص2ج

378



�×Ö]è†ÓÖ]<áa†ÏÖ]æ<íflée†ÃÖ]<íÇÜ <

 

  
 

 

  

  .280خديجة الحديثي، المرجع السابق، ص )40(
  .135، ص1الغالييني، مصطفى: المرجع السابق، ج )41(
  .271، دار المعارف (مصر)، د.ت، ص 3، ط3حسن، عباس: النّحو الوافي، ج )42(
  .666، ص:1، ج1980محمد، عيد: النّحو المصفى، مكتبة الشّباب، القاهرة،  )43(
  .15لمطفِّفين: اآلية سورة ا )44(
محمود صافي، الجدول في إعراب القرآن وصرفه وبيانه، دار الرشيد، (دمشـق، بيـروت)    )45(

  .273، ص15م، مج1965، 3مؤسسة اإليمان (بيروت، لبنان)، ط
، تونس، د.ط 30بن عاشور، محمد الطّاهر، تفسير التّحرير والتّنوير، الدار التّونسية للنّشر، ج )46(

  .201-200م، ص 1984
  .52السامرائي، معاني األبنية، ص )47(
الطّبري، أبو جعفر محمد بن جرير، تفسير الطّبري جامع البيان عن تأويل آى القرآن، تـح:   )48(

  .198م، ص2001، 1، دار هجر (مصر)، ط24عبد اهللا بن عبد المحسن التّركي، ج
  ).206-205المرجع السابق، ص ( )49(
  .146صالحمالوي، شذ العرف في فن الصرف،  )50(
ينظر: اسما الفاعل والمفعول في القرآن الكريم، رسالة ماجستير، خديجة السر محمـد علـي    )51(

  ).178-177م، ص (2010جامعة أم درمان اإلسالمية، 
  .14سورة المطفِّفين: اآلية  )52(
  .15سورة المطفِّفين: اآلية  )53(
)54( ائر في أدب الكاتب والشّاعر، قدين: المثُل السمه: أحمد الحوفي وبـدوي  ابن األثير، ضياء الد

  .234، ص2طَبانه، القسم الثّاني، دار نهضة مصر للطبع والنّشر، ط

379



�×Ö]è†ÓÖ]<áa†ÏÖ]æ<íflée†ÃÖ]<íÇÜ <

 

  
 

 

  

سيبويه، أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر: الكتاب، تح: عبد السالم محمد هـارون، مكتبـة    )55(

  .12، ص1988، 1، ج3الخانجي، القاهرة، ط
  .12المرجع السابق: ص )56(
)57( ،رفياجحي، التّطبيق الصة، بيروت، د.ط، د.ت، ص: عبده الر27دار النّهضة العربي.  
عبد الحميد عبد الواحد: بنية الفعل، قراءة في التّصريف العربـي، منشـورات كليـة اآلداب     )58(

  .109م، ص:1996والعلوم اإلنسانية، صفاقس، 
  .112المرجع السابق: ص )59(
  .31سورة المطففين: اآلية  )60(
  .212صابن عاشور، تفسير التّحرير والتّنوير،  )61(
  .37عبده الراجحي، التّطبيق الصرفي، ص )62(
  .212ابن عاشور، تفسير التّحرير والتّنوير، ص: )63(
  .210المرجع نفسه، ص: )64(
  .69رابح بوحوش: البنية اللّغوية لبردة البوصيري، ص:  )65(
  .69-68ينظر، المرجع نفسه: ص )66666666(
  

  
  
  
  

 

 

  

380



�×Ö]è†ÓÖ]<áa†ÏÖ]æ<íflée†ÃÖ]<íÇÜ <

 

  
 

 

  

êÞ^éfÖ]�‡^rÂþÖ�êÖæ‚¢]�êeç×‰ù]�ˆéÛjÖ]� �
Üè†ÓÖ]�áa†ÏÖ]�»� �

Distinguished stylistic tabular excellence of the graphic miracle 

in the Koran. 

 
                                         <<Jå]�÷ç�éÂ<ë…�]çÎ<ð]†â‡<íÛ�^Ê< <

íÞ^é×Ú<‹é¸<HíÚ^ÃÞçe<êÖøé¢]<íÃÚ^q< <

  

نزل القرآن الكريم ذو البيان الرفيع، والبالغة العليـا بلسـان عربـي     ملخص:
مبين، وتركيب جمالي منظوم، بأسلوب جميل متفرد، يكشف بالغة النص القرآنـي  

  االنتقـاء األسـلوبي  لألسيقة النظمية، ليصوغ مسارات جمالية في اإلبانة عن دقة 
التي تمنحه خصوصية التشكل واالنبناء، ووظيفتها الساحرة فـي التـأثير، حيـث     

، والتي تعد من القضايا ةيستطرف براعتها المتلقي جراء دقة الموقع للمفردة القرآني
البيانية التي استرعت اهتمام األسلوبيين من خالل اختيار  اللفظ المناسب من النظام 

إفراغها في قالب خاص   بدقة عجيبة حتى ال تجد لفظا يمكن اسـتبداله  الجدولي، و
بآخر دون تغيير المعنى،  ومنها دقة التركيب والنظم، واستنادا على هـذا الطـرح   
تروم مداخلتنا تبيين مواضع اإلعجاز البياني فـي المسـتوى الجـدولي لأللفـاظ     

 يم.والمفردات، المتسمة بجوهر اإلعجاز في لغة القرآن الكر
القرآن، اإلعجاز، المحور الجـدولي، األلفـاظ، الحـروف     الكلمات المفتاحية:

   القصة القرآنية.
 

The Holy Qur'an was revealed with a high statement, and the highest 

rhetoric with a distinctive Arabic tongue, and a structured aesthetic 

structure, in a beautiful and unique manner, reveals the eloquence of 

the Koranic text of the systemic aesthetic, to formulate aesthetic paths 

in the expression of the accuracy of stylistic selection, which gives it the 

specificity of formation and building.And its charming function in the 
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impact, where the prowess extends the receiver because of the 

accuracy of the site of the Qur'anic vocabulary, which is one of the 

graphic issues that attracted the attention of the stylists by choosing the 

appropriate word from the spreadsheet system, and emptied in a 

special template with astonishing accuracy so as not to find a word can 

be replaced by another without Based on this presentation, our 

intervention aims to show the locations of the graphic miracle in the 

tabular level of words and vocabulary, characterized by the essence of 

the miracle in the language of the Koran. 

Keywords: Qur'an, miracles, tabular axis, words, letters, Quranic 

story. 
  

توشحت األنسجة القرآنية من خالل ما زخرت به من صور بيانية، أسهمت في 
األلفاظ، وتحبير نسـوجه التركيبيـة، والنظميـة    إظهار مقومات اإلعجاز بأفصح 

وإحكام السداد لما تضمنه النظم القرآني ومساق كل آية، ومن أجل ذلك فإن "شرف 
علم البيان الذي ال ترى علما هو أرسخ منه أصال وأبسـق فرعـا وأحلـى جنـى     
وأعذب وردا وأكرم نتاجا وأنور سراجا والذي لواله لم تر لسانا يحـرك الوشـي   

 .1وينفث السحر ويريك بدائع من الزهر" رالحلى ويلفظ الدر ويصوغ
المعجز  اللفظكل مستويات أسلوب القرآن الحاوي لزخارف البيان في يستقصي 

في معانيه، وتراكيبه، وهو ما يعنى به هذا البحث، الذي يعرض بالبيـان لمالمـح   
في نسج تراكيبه اإلعجاز القرآني موضحا العناية البالغة في تخير ألفاظه، وإعجاز 

  ودقة سبكه، وتناسب دالالته، لتسمه بميسم التفرد والتميز.  
وتفضي بنا هذه المصادرة إلى محاوالت "الرافعي جمع كل المذاهب المختلفـة  
لظاهرة اإلعجاز كما حاول من خالل هذا الجمع أن يقدم رأيا خاصا له في قضـية  

ي التي مرجعها إلى اإلبانة عن اإلعجاز برد وجوه البالغة إلى أسرار الوضع اللغو
حياة المعنى، بتركيب حي في دقة التأليف، وأحكام الوضع وجمال التصوير، وشدة 

، على شاكلة متفردة، وما يسعفها من تقانات تنضوي تحت لواء الدقة في 2المالئمة"
 االختيار والتركيب.
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تعتبر قمة فـي  وال مناص أن "يعمد القرآن إلى تقديم المضمون الديني بطريقة 
تشغيل العتاد البالغي، ألن اهللا تعالى أراد أن يكون القـرآن فـي أعلـى طبقـات     
الفصاحة ليكون علما داال على صدق النبي عليه السالم، وعلم أن ذلـك ال يـتم إال   

حقائق المجردة، وأنه البد من سلوك طريقة التجوز واالسـتعارة، فسـلك تلـك    الب
  3لعرب وأدل على اإلعجاز"الطريقة، ليكون أدخل في لغة ا

مما ينخرط في هذا السلك "تقريب هذا النهج في الدراسة من المشاغل البالغيـة  
واألسلوبية الحديثة قلنا أن عنايته ببالغة الكالم تحيط بالجـدولين اللـذين ينظمـان    
الظاهرة اللغوية: جدول االختيار الذي تقع في صلبه اإلجراءات المتعلقة بالوحـدات  

المفردة كاختيار اللفظ المالئم للمعنى المراد، والمستجيب للغاية المرسـومة  اللغوية 
  .4من الكالم، أو استغالل العالقات االستبدالية القائمة بين أجزاء هذا الجدول"

ويتمثل المحور االستبدالي كونه في "المحور الرأسي للكلمات التي تسـتطيع أن  
المحور األفقي، وقد سمي المحور تدخل في عالقات مع غيرها على شكل جمل في 

الرأسي محور االستبدال ألن كل واحدة من الكلمات فيه يمكـن أن تأخـذ مكـان    
  5األخرى ضمن العالقة التي تقيمها سابقتها مع أي كلمة في محور التركيب"

ووفق هذا المنظور نلفي تناسقا وانسجاما على مستوى الوعي الجدولي للمقـال  
لحروف عبرها األنسجة اللغوية وتنسـكب فـي مـداراتها    حيث تتجدل األلفاظ، وا

  المناسبة.
  تي:اآليتألف النظام اللغوي للغة العربية ك مكونات اللغة العربية:

  أوال: "المستوى الصوتي: الذي ال يوجد مجسدا إال في البنية الصوتية للمفردات.
انبـان  ثانيا: المستوى اإلفرادي: للكلمات (مستوى الكلمـات المفـردة) ولـه ج   

  متالزمان:
  البنية الصوتية للكلمة: يختص بدراسة أوزان علم الصرف.  -
  البنية الداللية للكلمة: ويختص بدراستها علم المعجم. -
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ثالثا: المستوى التركيبي للكلمات: (مستوى الكلمة المركبة بعضها مع بعض أي 
  .  6التراكيب)"

انتخـاب المـادة    يسوق هذه العناصر تشكيل نسق أسلوبي من خـالل عمليـة  
الصوتية، والكلمات، ثم تليه عملية البناء وفق قوالب خاصة، من خالل مـا تمليـه   
الجداول اللفظية، وتشظيها في أنساق، ونظم محكم، ذات صبغة بالغية صاغت من 

 رحم البراعة، فتنفذ بعين التبصر وروح االعتبار مبلغها من اإلجادة.
جاني) بالنظم و"انتهى إلى أن جمال األسلوب اهتم رائد البالغة (عبد القاهر الجر

ليس في اللفظ وال في المعنى وإنما هو في نظم الكالم أي في األسلوب ثم يحـاول  
يكون جمال األسلوب وروعته، فيـدرس الجملـة بالتفصـيل     ابعد ذلك أن يبين فيم

..وقيمة اإليجاز واإلطناب وضرورة مطابقـة الكـالم لمقتضـى     منفردة ومتصلة
  .7الحال"

وال غرو أن تتشكل الصناعة البالغية صوب "لونان من النظم الفاخر والبالغـة  
الساحرة أحدهما ما توخيت فيه معاني النحو وأسراره، والثاني مـا جمـع تـوخي    
معاني النحو حظا من براعة التصوير وتناسـق التعبيـر ودقـة الصـنع واتحـاد      

  ي عليها البناء.، والذي تمخض عن الخواص المتغيرة التي ينطو8الوضع"
اتسم النص القرآني ببالغة فريدة وذلك "باشتماله على النظم الغريـب والـوزن   
العجيب، واألسلوب المخالف لما استنبطه البلغاء من كالم العـرب فـي مطالعـه    

  في القلوب. ي، ليصوغ تجلي البيان القرآني نظما خاصا يسر9وفواصله ومقاطعه"
بالغية، ويعزى ذلك إلى أسلوبه المتباين المتمـايز  انماز النص القرآني بهندسة 

حيث "نزل القرآن الكريم ذو البيان الرفيع والبالغة العليـا بلسـان عربـي مبـين     
وتركيب جمالي بديع، فكان أن دانت له من العرب أرباب الفصاحة والبيان قلـوب  

  .  10وأسماع..ذلك لما وجدوا فيه من جمال البيان ورفعة التشريع"
الفهم الموضوعي أن "القرآن أعلى منازل البيان، وأعلى مراتبه ما جمـع  يلزمنا 

وجوه الحسن، وأسبابه، وطرقه، وأبوابه من تعـديل الـنظم، وسـالمته، وحسـنه     
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وبهجته، وحسن موقعه في السمع، وسهولته على اللسان، ووقوعه في النفس موقع 
  .11القبول وتصوره تصور المشاهد"

الني) النظم بنوع األدبي فذهب أن القرآن بديع الـنظم  وبناء على هذا "فسر (البق
عجيب التأليف) ..حيث جاء القرآن على تصرف وجوهه، وتباين مذاهبه خارجـا  
عن المعهود من نظام جميع كالم العرب، ومباينا للمألوف من ترتيب خطابهم، وله 

 12أسلوب  يختص به، ويتميز في تصرفه عن الكالم المعتاد"
هذا األنام المسحر لإلعجاز القرآني مثل المعمل الذي يتـولى  وتتشكل عصافير 

النسج والبناء، حيث "ال تجده في غيره حتى الدقة فـي معـاني مفرداتـه وتحديـد     
الحقائق في جمله، ومزج المعاني الكثيرة في أسلوبه، ولطف التناسب بـين آياتـه   

شحت ألفاظه ، وتتنزل بموجبه سبكا بليغا مرصعا بجوهر مكنون تو13وبين صوره"
  عبر السنين صفاء ولمعانا.

رسمت الهندسة اللفظية معـالم الـنص    االنتخاب الجدولي على مستوى اللفظ:
بغ أسلوب آياتها بسيمة التفرد جراء خصوصية االختيـار، وإفـراغ   صالقرآني، و

ألفاظه في قالب يساوق المدلول، لتفضي إلى مسالك تأليفية منتظمة سواحله البيـان  
ده في "معقد البالغة أن يؤتى المعنى من الجهة التي هي أصح لتأديتـه  وهذا ما نج

ويختار له اللفظ الذي هو أخص به وأكشف عنه وأتم له، وأحرى بأن يكسبه نـبال  
ويظهر فيه مزية، وال تفاضل بين لفظتين في الداللة حتى تكون أحداهما أدل علـى  

  14معناها من األخرى"
لوب القرآني محكم ال يجوز عليـه التغييـر أو   تؤدي بنا هذه المالحظة أن األس

التبديل، "فإن النظم كما يقول شيخ البالغة العربية (عبد القاهر الجرجاني) يتحد في 
الوضع ويدق في الصنع تتآخى في نظام بديع واتساق عجيب ال نظير له في كـالم  

  .15البشر، مما يقطع بعظمة وبالغة هذا الكتاب العزيز"
يج عبد القاهر الجرجاني بقوله" فلو كانت الكلمة إذا حسنت ونلمس ذلك من تخر

من حيث هي لفظة إذا استحقت المزية والشرف استحقت ذلك في ذاتهـا، وعلـى   
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انفرادها دون أن يكون السبب في ذلك حال لها مع أخواتها المجاورة لها في الـنظم  
  .16لما اختلف بها الحال، ولكانت إما أن تحسن، أو ال تحسن أبدا

فاألسلوب الرصين كائن عضوي له أعضاء تتكامل في تراتبيتها من خالل مبدأ 
   التكامل الوظيفي، وهذا ما يحتكم إليه األسلوب الفني، حيث يومئ هـذا الـرأي "أن
اللفظ تبع للمعنى في النظم وأن الكلم تترتب في النطق بحسب ترتيب معانيها فـي  

  رة.، لتفضي إلى الوحدة العضوية الظاه17النفس"
ويتأسس الطرح السابق بمقتضى شروط، حيـث تنخـرط بمقتضـاها األلفـاظ     
والمعاني في قالب خاص، وصياغة متفردة شكال وروحا"، ومن البـين الجلّـي أن   
التباين في هذه الفضيلة، والتباعد إلى ما ينافيها من الرذيلة لـيس بمجـرد اللفـظ،    

، ويعمد بها إلـى وجـه دون   واأللفاظ ال تفيد حتى تؤلف ضربا خاصا من التأليف
  .18وجه من التركيب، والترتيب"

�����m�{�|��}�~�_�`�a�b�c��d�e�f�gقوله تعالى  � �� � � � � � �

h�i�j�k�l��� � �m��n�o�p�q�r�s�t�u���� �v�

w�x�y�z�{�|�}��l  1/8اآلية(سورة التكاثر(  
لهذا "فالمقابر جمع مقبرة وهي مجتمع القبور واستعمالها هنا هو المالئم معنويا 

التكاثر داللة على مصير ما يتكالب عليه المتكاثرون في حطام الدنيا، هناك حيـث  
مجتمع الموتى ومحتشد الرمم على اختالف األعمار واألجيـال والطبقـات وهـذه    

  .19الداللة من السعة والشمول ال يمكن أن يقوم بها لفظ القبور جمع قبر"
ا، حيث "لمح اإلعجاز في اللفـظ فـي   نلحظ أن ألفاظ هذه اآلية منتقاة انتقاء دقيق

  .20مكانه إذا أبدل فسد معناه، أو ضاع الرونق الذي يكون منه سقوط البالغة"
يفضي هذا اإلجراء من خالل تعاور األلفاظ، "لتتآلف فيه الخصائص المفردة مع 
خصائص البنية العامة تآلفا فذا مترابط الحلقات متراصة بحيث إذا اختل جزء ووقع 

  .21وقعه المقسوم له ظهر القلق واالضطراب على تأليف الجملة"في غير م
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يؤسس هذا الطرح إلى براعة البيان، وحسن "اختيار الكلمة أو األداة المناسـبة  
للمعنى النفسي، فعلى مستوى الكلمة قد تجد في اللغة كلمات مترادفـة أو متقاربـة   

يتدخل عنصر االختيـار  المعنى، ولكن بينها فروق دقيقة في اإليحاء أو المدلول، و
  .22في الوقوع على الكلمة المناسبة"

إن من القضايا البيانية التي استرعت اهتمام األسلوبيين هو اختيار وانتقاء اللفظ 
المناسب، حيث تتجسد في المقتضى األسلوبي بوظيفتها اإلجرائية، وهـذا الطـرح   

القرآن الكـريم، منهـا   يسوقنا إلى اإلقرار أن البيان متسم بجوهر "اإلعجاز في لغة 
اختياره لأللفاظ بدقة عجيبة حتى ال تجد لفظا يمكن اسـتبداله بـآخر دون تغييـر    

 .23المعنى ومنها دقة التركيب والنظم"
"وبحسب ما يترتب في نظمه ويتنزل في موقعه ويجري على سـمت مطلعـه   

، في غمد واحد فـي تركيـب   24ومقطعه، يكون عجيب مقتضياته وبديع مقتضياتها"
  ج الكالم.نس

اتسم التعبير القرآني بملمح التميز، من خالل تناسب اللفظ القرآني وموقعه فـي  
السياق، ذلك "أن اللفظة في إفرادها تكتسب معنى في نفسها من وضـعها اللغـوي   
نجدها تكتسب في التركيب وفي السياق معنى إضافيا، حتى إذا عزلناها وميزناهـا  

عنى اإلضافي هو ما يطلق عليـه الرافعـي:   من تركيبها ضعفت ونقصت، وهذا الم
  25روح التركيب"

وفي صورة تنظيرية أخرى نلفي أن "مناط البالغة في الـنظم القرآنـي، عنـد    
الخطابي أنه اللفظ في مكانه إذا أبدل فسد معناه أو ضاع الرونق الذي يكـون منـه   

ة النظمية ، لذلك نلمس أن األلفاظ ترتبط بمدارات خاصة في الدائر26سقوط البالغة"
  يحدد خاللها القيم الداللية لألسلوب.

ومناط األعجاز البياني أن تكون األلفاظ المفردة في هيئة خاصة، وتموقعها فـي  
مدارات ال يمكن لمثيالتها التموقع فيه، وبناء على هذا اصـطبغت ألفـاظ القـرآن    
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األسلبة بصبغة التباين على المستوى الخطي للبنية اللسانية، حيث تعزى تمفصالت 
  إلى اإلعجاز اللفظي.

تأسيسا على ما تقدم، نخلص إلى أن "أسلوب القرآن يتألق في اختيار ألفاظه ولما 
بين األلفاظ من فروق دقيقة في داللتها يستخدم كل حيث يؤدي معناه في دقة فائقـة  

، والتي ترجع إلـى  27فكأنها تؤمن بأن هذا المكان كأنما خلقت له تلك الكلمة بعينها"
  مزية إخراج الكلمات التي هي محصول التأليف والتنظيم المتقن.

وينتظم االنتقاء الجدولي للفظ وفق حاالت تتباين تباينا عمقيا و"أن يعلم من أهـل  
اللغة أنهم متى أرادوا إفهام معنى من المعاني غيرهم، اقتصـروا علـى عبـارات    

من ألفاظها تتنزل ، وأن تكون "مختارة منتقاة حتى أصبحت كل لفظة 28مخصوصة"
منزلة الفريدة من حب العقد، وهي الجوهرة التي ال نظير لها لما تدل علـى عظـم   

  .29فصاحة وقوة عارضة"
"فالناقد األسلوبي يتحرك من خالل النظام اللغوي، وما فيه من إمكانات استبدالية 
بحيث يكون تحليل الجملة مرتكزا على طبيعة تنظيم مفرداتها ومـا يحتملـه هـذا    

، يحسن فيها تصريف ألفاظه من حالة إلى حالة، والتماسـه  30التنظيم من قيم داللية"
  البراعة في أطفح معانيها.

�m�A�B����C�D�E�GF�H�I���J�K�Lفي قوله تعالى 
M�N�O�P�Q� �R�TS� �U�V�W�X�Y�Z�\[�]��
^�_�l 73(الحج اآلية(  

"حيث تضمن الضرب معنى الجعل، وتحقق من ذلك الغاية من التضمين وهـي  
أن الضرب توافق مع لفظة المثل ليسيرورته وانتشاره وغرابته، وأما الجعـل فقـد   
تناسب مع أفعال الكافرين في أنهم جعلوا مع اهللا آلهة أخرى فلو قال "جعـل مثـل   

اده اهللا من المثل، ألن المقصود فاستمعوا له" لما أفاد المقصود وهو المعنى الذي أر
من المثل بيان ضعف المدعو من دون اهللا وعجزه على مدار األيام، والمناسب لهذا 
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المقصود استعمال الضرب الذي يتضمن معنى الجعل ألن الكفار بجعلهـم مـع اهللا   
  .31آلهة جعلوا هذا األمر في انتشاره كالمثل"

الجدولية، ليتشـكل فـي متونـه     وينتظم هذا التنزيل مخطط ضمني من الذاكرة
المعنى المقصود للتعبير القرآني، وكل لفظة فيه معجـزة، يقـول السـامرائي "إن    
التعبير القرآني تعبير فني مقصود، كل لفظة بل كل حرف فيه وضع وضـعا فنيـا   
مقصودا، ولم تراع في هذا الوضع اآلية وحدها وال السورة وحدها، بل روعي في 

  .32القرآني كله"هذا الوضع التعبير 
"تـرى   تدبرا إلى أبعاد هذا التقدير نذهب إلى ما قالـه (القاضـي الجرجـاني)   

الصورة تستكمل شرائط الحسن وتستوفي أوصاف الكمال وتذهب في األفـق كـل   
مذهب...ولو قيل لك كيف صارت هذه الصورة وهي مقصورة عن األولـى فـي   

مع أوصاف الكمـال، وينـتظم   األحكام والصنعة، وفي الترتيب والصيغة، وفيما يج
أسباب االختيار، أحلى وأرشق وأوقع، القمت السائل مقـام المتعنـت المتجـانف،    

  .33ورددته رد المستبهم، الجاهل، وكذلك منظومه ومنثوره ومجمله ومفصله"
وعلى هذا المستند نلحظ أنه "إذا برع اللفظ في المعنـى البـارع كـان ألطـف     

في المعنى المتداول والمتكرر، ثم أنضاف إلـى   وأعجب من أن يوجد اللفظ البارع
ذلك التصرف البديع في الوجوه التي تتضمن تأييد ما يبتدئ تأسيسه ويراد تحقيقـه،  
بان التفاضل في البراعة والفصاحة، ثم إذا وجدت األلفاظ وفق المعنـى والمعـاني   

  ، لتبلور توظيفها توظيفا بنائيا محسوبا.34وفقها"
ورد "في المعـاجم   خرى في دقة االختيار للفظ من بينهاونذكر ما يلي صورا أ

آنس الشيء أبصره، والصوت سمعه، واستأنس: استأذن، حيث يقول القرآن (آنـس  
  35نارا) أن يقال أبصرها أو نظرها أو رآها"

ويفتق التأويل لهذا اللفظ أنه "ال تقول آنس في الشيء تبصره أو تسـمعه إال أن  
 36عربي األصيل: آنست فقد رأى أو سـمع مـا يؤنسـه"   تجد فيه أنسا، فإذا قال ال

  ليصوغ دقة انتساب اللفظ لمعناه.
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g�h�i�j�k����l 21(الحشر اآلية(.  
تنخرط في هذا معاني متعادلة لمعنى الخشية من بينهـا الخـوف، إال أن لفـظ    

من الجدول اللفظي لفظة الخشية، حيـث  الخشية مناسب في محور التالؤم، ليختار 
"تفترق الخشية عن الخوف بأنها تكون عن يقين صادق بعظمة مـن نخشـاه كمـا    
يفترق الخشوع عن الخضوع بأننا ال نخشع إال عن انفعال صادق بجالل من نخشع 

  .37له، أما الخوف يجوز أن يحدث عن تسلط بالقهر واإلرهاب"
ب المعاني، وعلة ذلك ومستنده المنطقي فـي  يمثل دقة االختيار مقياسا في تناس

"البيان المعجز في اطراد نسقه ولطف دالالته، وباهر أسراره كل خشية فيه علـى  
اختالف صيغها ال تكون إال في الحياة الدنيا ال في اآلخرة، إذ الـدنيا هـي مجـال    

  .38ابتالء"
ء َأقْلعـي وغـيض الْمـاء    وقيَل يا َأرض ابلَعي ماءك ويا سماوفي قوله تعالى 

  )44وقُضي اَألمر واستَوتْ علَى الْجوديِّ وقيَل بعداً لِّلْقَومِ الظَّاِلمين)هود(
ورد في اآلية "ابلعي ماءك"، عوضا عن اشربي ماءك "فاختيـار الفعـل بلـع    

خاصـة  وصياغة فعل األمر منه، دون الفعل شرب مثال، هذا االختيار لـه داللـة   
فالموقف هنا موقف انتهاء الطوفان من أداء مهمته وهي إهالك الكافرين وضرورة 
عودة الحياة فوق األرض إلى وضعها الطبيعي، بأسرع ما تكون العودة، حيث تدل 
مادة البلع على سرعة الحلق وسرعة االلتهام في حين تدل مادة شرب على السلوك 

  .39الطبيعي الهادئ"
قاء اللفظ في سورة غافر من خالل "مجيء الوصـف علـى   كما نلحظ بالغة انت

(فَقَـالُوا سـاحر   صيغة المبالغة إمعانا منهم في تكذيب رسولهم ورد ما جـاء بـه   
،(ال" في قوله تعالى:  -عز وجل–فيتخير المولى  كَذَّابفَقَـالُوا  صيغة المبالغة "فع)
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 (كَذَّاب راحالكذاب الذي عادته الكذب بأنس) يكذب مرة بعد أخرى، ولم يقولوا:  فـ
  .40"سحار"، ألنهم كانوا يزعمون أنه ساحر، وأن سحرتهم أسحر منه)

"آمنوا معه" ولم يقل "آمنوا به" (إشارة  –سبحانه–ومن دقائق النظم المعجز قوله 
إلى مظاهرتهم موسى في دعوته ومناصرته، وليس االكتفاء بمجرد اإليمان بصدق 

، وقد تخير اهللا كلمة "ذروني" كناية عن خطـر ذلـك العمـل    )17(رسالته فحسب).؟
وصعوبة تحصيله، ألن مثله مما يمنع المستشار مستشيره من اإلقدام عليه، ولـذلك  

  .41عطف "وليدع"، ألن موسى خوفهم عذاب اهللا وتحداهم باآليات التسع

ذَا حتَّـى إِ : "-عليه السالم–ومن بالغة تخير المفردات قول المؤمن عن يوسف 
قُلْتُم لَكولم يقل: "مات" أو "توفي" مع أن "هلك" ال تتناسب ومقـام األنبيـاء  ه ،"...  

قال البقاعي: (وكأنه عبر بالهالك إيهاما لهم أنه غير معظم له، وأنه إنما يقول مـا  
  .42يشعر بالتعظيم ألجل محض النصيحة والنظر في العاقبة)

اظ وفق المعنى المقصود، وعليه " فإن ويعتبر السياق مهما في ضبط داللة األلف
القرآن الكريم مثلما يختار األلفاظ المعبرة يختار المعاني الصحيحة المناسبة للغرائز 
اإلنسانية، والعواطف البشرية ليكون لها من السلطان على النفوس، ذلك أن انتقـاء  

ه ذلـك  عناصر الموضوع له قيمته في التأثير، وليس رونق اللفظ وحده هو الذي ل
  .43السلطان الخفي"

تشترك هذه الرؤية في تشييد األنموذج المتفرد وفق مبدأ التراكب، ومـن أجـل   
ذلك "ليس في القرآن ما يعلو بعضه بعضا في البالغة، وإنما فيه ما يفترق بعضـه  
عن بعض في صورة النظم والتأليف، تبعا لطبيعة المعنى والغـرض، وكـل فـي    

غاية في حسن العرض، وجمال النسق وروعـة األداء  الصورة التي ليس وراءها 
 .44وقوة التأثير"

تتفاضل األلفاظ وفق مرتبة بيانية يقاس إليها "أبواب الترادف الناشئ عن اجتثاث 
الكلمة عن سياقها األصلي واستعمالها في سياق آخر أجنبي عنها فيضـمحل تبعـا   

  .45معناها"لذلك الفارق المعنوي بينهما وبين الكلمات القريبة من 
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ويعقد بموجبه " وضع كل نوع من األلفاظ التي تشتمل عليها فصـول الكـالم   
موضعه األخص، األشكل به، الذي إذا أبدل مكانه غيره، جاء منه إما تبديل المعنى 

  .46الذي يكون فيه فساد الكالم، وإما ذهاب الرونق الذي يكون معه سقوط البالغة"
التي تقتضـي أشـكال التناسـب     التركيبي،فيقتضي المحور الجدولي االنتظام 

والتوازن، وذلك "أن اللفظ ال يكتسب معنى محددا، وال يفيد فائـدة خاصـة، إال إذا   
أدى وظيفة معينة في سياق ما، فاأللفاظ تستمد دالالتها مـن عالقاتهـا بالكلمـات    

  .47السابقة لها والالحقة لها"
  ق:ووفق ما تقدم تتأسس العالقة المعنوية للجملة وف

  نحوي ساكن ال يتغير حسب حال السامع. -1
  .48مجال إبالغي متغير" -2

ينصب المجال اإلبالغي المتغير في حسن االنتقاء واالختيار في قالب تـوليفي  
مخصوص، حيث يظفر هذا الجزء على غيره من األجزاء بموقـع مميـز علـى    

  مستوى المركبات.
وسيلة بيانية في العربية  "الصوت المفرد هو أصغرانتخاب الجدولي للحروف: 

  .49فهو أيضا وسيلة أساسية بيانية في الكلمة المفردة"
"ويقول (ابن جني) في هذا الصدد نعم ومن وراء هذا من اللطف فيـه أظهـر   
والحكمة أعلى وأوضح وذلك أنهم يظفون إلى اختيار الحروف وتشـبيه أصـواتها   

آخره وتوسيط مـا يضـاهي    باألحداث المعبر عنها بها ترتيبها وتقديم ما يضاهي
  .50أوسطه سوقا للحرف على سمت المعنى المقصود والغرض المطلوب"

وعلى صعيد الدفق النظري، يحد اإلعجاز في "في حذاقة حروفـه وأصـدائها   
أوصاف لم تكن لتكون تلك األوصاف فيها قبل نزول القرآن، وتكون قد اختصـت  

ذا كانت متلـوة فـي القـرآن ال    بأنفسها بهيئات وصفات يسمعها السامعون عليها إ
  .51يجدون لها تلك الهيئات والصفات خارج القرآن"
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وأناة المحصالت لإلعجاز في الحروف أنه "كل سورة بدئت بالحروف المفـردة  
فإن أكثر كلماتها وحروفها مماثل له، فحق لكل سورة منها أال يناسبها غير الواردة 

م التناسب الواجب مراعاتهـا فـي   فيها، فلو وضع (ق) في موضع (ن) لم يكن لعد
كالم اهللا، وسورة ق بدئت به لما تكرر فيها من الكلمات بلفظ القاف، مـن ذكـر:   
القرآن، والخلق، وتكرار القول ومراجعته، والقرب من ابن آدم، وتلقـي الملكـين،   

  .52وقول العتيد، وذكر الرقيب والسائق...
دالالت متنوعـة، حيـث    (ص)، فاكتسبت ونستدل أيضا بقوله تعالى في سورة

"اشتملت صورة ص على خصومات متعددة، فأولها خصومة الكفار مع النبي صلى 
اهللا عليه وسلم، واختصام الخصمين عند داود، ثم تخاصم أهل النار، ثـم اختصـام   

  .53المأل األعلى في العلم، ثم تخاصم ابليس في شأن آدم"
أنها مسـاوقة فـي مـدلولها    نلفي وفق هذه التمفصالت الجوهرية لمعاني اآلية 

وفق صـور عنقوديـة    للحرف في تراتبية محكمة في عالقة ارتباط ال فكاك منه.
  تتنامى أطرافها.

�~��{�|�}�m�zyسورة النون والقلم األلفاظ النونية منها في قوله تعالى 

_��̀a���b�c�����d��e�f�g�h�i�j�k�l����m�n�o��p���

q�r�s�t��u�v�w�x��y�z�{��|�}�~�����¡�¢�£�

¤��¥�¦�§�̈���� ��� �©�ª�l  
"يلف الحرف إلى سر الحرف الذي هو مناط القراءة والعلم والبيان...فال يعطي 
أي معنى أو داللة، وما يخرج عن صوت مجرد، ثم يأخذ الحرف موضـعه مـن   

  .54الكلمة فيتجلى سره األكبر"
المضـمرة  ونلحظ أن معنى حرف النون يوافق التصور العام لمسار السـورة  

والظاهرة، وعليه منهجيا الهيكل االفتراضي للشكل اللغوي ينبني وفق تناسب بـين  
  معنى الحرف ومعاني اآلية.
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ونلفي في افتتاح السور (الم) أنها "جمعت المخارج الثالثـة: الحلـق واللسـان    
والشفتين، على ترتيبها، وذلك إشارة إلى البداية التي هي بدء الخلق، والنهاية التـي  

  .55المعاش من التشريع بين األوامر والنواهي" ي بدء الميعاد، والوسط الذي هوه
 فَـانْكحوا  الْيتَـامىٰ  فـي  تُقْسـطُوا  َألَّا خفْتُم وِإن( وفي قوله تعالى سورة النساء

َأو  فَواحـدةً  تَعـدلُوا  َألَّـا  خفْـتُم  فَـِإن  ورباع وثُلَاثَ مثْنَٰى النِّساء لَكُم من طَاب  ما
وبناء على هذا "ال نرى السياق يستقيم  ﴾٣َألَّا تَعولُوا)﴿ َأدنَٰى ذَِٰلك َأيمانُكُم  ملَكَتْ ما

بل نرى المعنى ال يصح إطالقا، إذا وضعنا أو نيابة عن الواو في آية النسـاء، ألن  
رباع، وليس هذا هو الحكـم  مقتضى التخيير ب أو أن ينكحوا إما مثنى أو ثالث أو 

المستفاد من اآلية، في إباحة تعدد الزوجات مثنى وثالث ورباع، ثم ال يتجاوز إلى 
  .56المحظور وراء رباع"

إن تموقع الحـرف خ بـدل    66وفي قوله تعالى (فيها عينان نضاختان)الرحمان
ما هـو  الحاء  مسوغه أنهم  "جعلوا  الحاء لرقتها للماء الضعيف والحاء لغلضتها ل

 .57أقوى منه"
ويسوقنا هذا التعليل الصوتي إلى أنه "يتفق أهل اللغة والتفسير علـى أن اآليـة   
قرئت بالحاء والخاء، وأن في هذا االستبدال الفونيمي تغيرا دالليا والذي يبـدو أن  

، وفي نفـس المنظـور نـدلل    58اللفظين بينهما فارق في الداللة من خالل السياق"
في قوله "النضح بالحاء غير المعجمة للماء السخيف يخف أثره بتخريج (ابن جني) 

وقالوا النضخ بالخاء لما يقوى أثره قبيل الثوب ونحوه بلال ظاهرا، وذلك ألن الخاء 
  59أوفى صوتا من الحاء، أال ترى إلى غلظ الخاء ورقة الحاء"

"النشـر هـو   ، يفيـد معنـى   22سورة عبسثُم ِإذَا شَاء َأنْشَره)(وفي قوله تعالى 
، و من أجل ذلك فإن "اختيار حرف الشين بما يختزنه في وصـفه مـن   60اإلحياء"

التفشي واالنبساط، يقول ابن الجزري والشين حرف تفش، سميت بذلك ألنها تفشت 
في مخرجها عند النطق بها، ومعنى التفشي هو كثرة خروج بين اللسـان والحنـك   
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هذا التفشي في صفة حـرف الشـين    وانبساطه في  الخروج عند النطق به، ولعل
  .61يناسب طبيعة اإلحياء وما يتضمنه من مراحل متعددة"

يتخذ التناسب الجدولي للحرف في حسن التوافق بين مكوناتـه الدالليـة وبـين    
  معمارية التركيب للسورة أو اآلية.

"وقيل يا أرض ابلعي ماءك هذا التركيب بني على طريقة النداء والنداء يراد به 
المعاني النحوية طلب اإلقبال بحرف نائب مناب أدعو ...واالختيـار النحـوي   في 

لعنصر النداء هنا له معنى نفسي، فهو يشير إلى تجسيد األرض وإعطائهـا صـفة   
الكائن العاقل وكونها ممن يسمع ويعي، وذلك التجسيد، يشير هنـا إلـى أن كـل    

ا، وهو الذي يستطيع أن يوجـه  الكائنات الناطقة والصامتة أمام اهللا سواء فهو خالقه
  .62لها الخطاب فتسمع وتطيع، وجاء ذلك المعنى من تدخل االختيار النحوي"

وعليه يمنحنا هذا الطرح فهما جليـا، حيـث أن "محاولـة إدراك الخصـائص     
الجمالية في اللغة التي أحسن القرآن استغاللها في صنع هـذا األسـلوب المعجـز    

الجمالية هـو خطـوة فـي طريـق التفسـير       والسعي إلى إدراك هذه الخصائص
  .63الموضوعي للجمال اللغوي"

وتتحد خصائص الجمال من خالل ما يكتنزه الحرف من معاني ودالئـل، ذلـك   
"أن الصوت (الحرف في اللغة العربية وظيفة بيانية ولعل هذه الدقة البيانية للصوت 

تنحصر في بيان المخـرج  لم تتميز بها لغة غير العربية، وأن هذه الوظيفة البيانية 
بدقة وبيان الصفة المميزة له، وكل صوت في العربية خص بمعنـى مناسـب لـه    

  .64بالمنطق ومعنى مميز له"
تعرف القصة أنها "مجموعة من األحـداث   نتقاء الجدولي في القصة القرآنية:ا

المترابطة يقوم بها مجموعة من األشخاص في حركة حية دائبـة، ويتخلـل ذلـك    
شويق الذي يحكمه الخيال حتى الذروة أو العقدة التـي يعقبهـا الحـل أو    عنصر الت

  .65لحظة التنوير"
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وعليه "عدت القصص أحد وجوه إعجاز القرآن، وذلك أنها أخبار عن غيـوب  
  .66سالفة وردت ممن ال يعرف الكتب، ولم يجالس أصحاب التواريخ

ويهـدف إلـى   "لم ينظر للقصص في القرآن إال باعتباره ينطوي على موعظة 
، حيـث  67ضرب المثل وتقديم النصح، من خالل وقائع الماضي المغرقة في القدم"

في  ؤهاتفتق معانيها طاقات يقاس إليها مقاييس التناسب في مسالك توليفية ينتظم بنا
  مقامات منطقية تتنزل في سياقات التالؤم.

�±�°�̄����®�¬�»�m�̈�©�ªفي قوله تعالى في سـورة البقـرة   

²�³��́µ�¶�̧�¹��º�»�¼�½�¾�¿�À����

Á�Â�Ã�Ä�l 133(البقرة(  
إن الناظر في هذه السورة يلفي أن "خبر عن يعقوب جاء في مكانه المناسب من 

مع ولـده   -عليه السالم وبنائه-آيات سورة البقرة إذ تسبقه مباشرة قصة إبراهيم، 
التوحيـد  إسماعيل البيت الحرام وبنائه في الوقت نفسه صـرح اإلسـالم وعقيـدة    

  .68الصحيحة"

��m�¾�¿��À�Á�Â����Ã�Ä�Å�Æ�Çوفي قوله تعـالى  

È�É�lإن السيادة والغلبة هنا لغوغائية الباطل على منطق الحـق   46الزخرف"
ولعلها سيادة مقصودة من ناحية بناء القصة وقد ساعد على ظهورها سكوت الحـق  

يعقب، ولكن كان لكلمتـه  منذ البداية فموسى ألقى إليهم بمهمته مجملة ثم مضى ولم 
(إني رسول ربي العالمين) وقعها األليم في نفـوس أصـحاب الباطـل فارتفعـت     
أصواتهم في مواجهتها حتى ظنوا أن لهم الغلبة إلى ما ال نهاية فأخلدوا إلى األرض 
والتفوا حول زعيمهم صاحب الصوت العالي بعد أن أرهبهم فأطاعوه في كـل مـا   

  69وانتقامه"يأمر فاستحقوا غضب اهللا 
ونتناول نموذجا أخر هو قصة يوسف عليه السالم، حيث تعد نموذجا مبنيا على 
انتظام الجدول وحسن انتقاء أحداثه، وعليه تعبر عن "مالمح القصة القرآنيـة فـي   
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ترابط أحداثها وواقعيتها والشخصية القرآنية وحيويتها، وعنصر التشويق واإلثـارة  
 .70قوة اإلحكام والربط في هذه السورة الكريمة"ومدى االنسجام والتناسق مع 

ويتمحور التشكل اللولبي لبنية هذه القصة كون أن "هؤالء الفتية الـذين يطلـق   
عليهم أهل الكهف أنامهم اهللا ثالث مائة عام وتسعة، وهذه مسألة تحتاج إلى أشـياء  

 71الجسـد" كثيرة تظهر لنا كهوف القدرة وأول هذه الكهوف أن الرقاد الطويل يفسد 

  .18 الكهف  m�a�b�c�d�fe�lفي قوله تعالى 
يرتكز المكتسب التنظيري إلى إعجاز متناه في خضم هذه القصة، حيث يرجـع  
فيه إلى ما "أعطانا اهللا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم ما لم يصل إليه الطـب إال  

يقلبوه يمينـا  حديثا، األطباء يطلبون من أهل المريض غير القادر على الحركة، أن 
  .72ويسارا حتى ال يصاب جسده بقرحة الفراش، التي تسبب له أضرارا بالغة

"وهكذا تتضح خصيصة االنتقاء في القصص القرآني، وأن أحداث هذه القصص 
ليست موزعة توزيعا عشوائيا، وإنما موزعة في دقة وروعة، وإعجاز بحيـث ال  

  .73ينبو حدث بمكانه في القصة أو السورة"
على ما تقدم، يتبدى لنا أن "النظم علم عظيم الخطر عالي الشأن إذ هـو   تأسيسا

، وإدراك 74الذي يهدينا لنعطي لكل مقام مقاله الذي ال يناسبه غيره من فنون القول"
  المعاني القرآنية ضمن بوتقة اإلعجاز اللغوي البياني.

الجدولي من  تتبع هذا البحثُ جوانب اإلعجاز البياني الذي توافرت عليه المحور
خالل االنتقاء المحكم لأللفاظ، ومعانيها، وحسن تموقعها في السور، وما اشـتملت  

محاوال أن يستقصي كل أبعاد اإلعجاز، مـن حيـث    ،عليه من ألوان البيان المعجز
  الحروف واأللفاظ، والتراكيب، ودالالت السياق الذي وردت فيه.  

عجاز البياني مع عناية بالغـة  ولقد أوضح البحث عن جوانب عدة من أوجه اإل
وخصوصية انتقاء  ،وتخير المفردات ،واأللفاظ والكلمات ،انتقاء الحروف :بمباحث

  وتناسب المعاني. ،األحداث في القصة القرآنية
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وانتهى البحث إلى بيان أن المبحث البالغي واألسـلوبي جـزء مـن جـوهر     
حيـث تسـتهدف    ،منجيةوأن االختيار مؤسس على استساغات ، اإلعجاز القرآني

  الدقة، والتالؤم، وفنية التعبير القرآني.
وبمجمل من القول فإن البحث كشف عن البنية البيانية الجمالية لإلعجاز البياني 

شخصت الدعامات البيانية جدوى أسلوبية جمالية، رسمت  التي اشتملت عليه، حيث
كل واالنبناء األسلوبي خاللها مسارا متفردا لألسلوب القرآني منحته خصوصية التش

بما يتصل بها من سحر التأليف، ليؤثر في النفوس تأثيرا خاصا من خالل المعـاني  
  القرآنية، وتجلياتها البيانية والجمالية المعجزة.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

398



�×Ö]è†ÓÖ]<áa†ÏÖ]æ<íflée†ÃÖ]<íÇÜ <

قائمة الهوامش:

عبد الرحمان بنت الشاطئ، اإلعجـاز البيـاني للقـرآن ومسـائل ابـن األزرق، دار      عائشة  -1
   .123، القاهرة، ب ت، ص 3المعارف، ط

 1محمد عبد المطلب، البالغة واألسلوبية، الشركة المصرية العالمية دار نوبـار، القـاهرة، ط   -2
   .87، ص 1994

مية معاصرة، مركز دراسات فلسفة مجلة قضايا اسال مصطفى الغرافي، قراءة النص الديني، -3
   .214، ص 2015/1436، شتاء وربيع 61/62الدين، بغداد، العدد 

حمادي صمود، التفكير البالغي عند العرب، أسسه وتطوره إلى القرن السادس، منشـورات   -4
   .252، ص 1994، تونس، 2كلية اآلداب مندوبة، ط

، حلـب سـوريا   1ز اإلنماء الحضاري، طتحليل الخطاب، مركمنذر العياشي، األسلوبية، و5 -
   .81ص ، 2002

دراسة نظرية لإلعجاز البياني فـي اآليـات    ن الكريم،’عمار ساسي، اإلعجاز البياني في القر-6
   .222،  ص 2003، البليدة الجزائر، 1المحكمات، دار المعارف، ط

القـاهرة   1اللبنانيـة، ط األسلوبية والبيان العربي، الدار المصرية  محمد عبد المنعم خفاجي، -7
   .37، ص 1992مصر، 

   .50المرجع نفسه، ص  - 8
   .67، ص 2009بيروت لبنان،  1أحمد القبانجي، سر اإلعجاز القرآني، االنتشار العربي، ط -9

   10 .4، ص 1922السيد خضر، فواصل اآليات القرآنية، مكتبة اآلداب، القاهرة - 10
   .118الرحمان، ص المرجع السابق، عائشة عبد  -11
محمد كريم كواز، البالغة والنقد، المصطلح والنشأة والتجديد، مؤسسة االنتشار العربـي، ط   -12
   .310ص  2006، بيروت، لبنان، 1

   .133المرجع السابق، عائشة عبد الرحمان، اإلعجاز البياني، ص - 13
   .121المرجع نفسه، ص  - 14
قرآني في سورة البقرة، دراسة في الداللـة واألسـلوب   حسين أحمد علي الدراويش، النظم ال -15

إلشراف: إبراهيم السامرائي، لتحضير لشهادة الدكتوراه في اللغـة العربيـة وآدابهـا، الجامعـة     
   ..168، ص 1986األردنية، 

399



�×Ö]è†ÓÖ]<áa†ÏÖ]æ<íflée†ÃÖ]<íÇÜ <

: دار 1عبد القاهر الجرجاني: دالئل اإلعجاز في علم المعاني، تح: محمد رشـيد رضـا، ط   -16
   121ص: 1988ه،1409ت لبنانالكتب علمية، بيرو

   .45المصدر نفسه، ص  - 17
: دار الكتـب  1عبد القاهر الجرجاني: أسرار البالغة، تحقيق: عبد الحميـد الهنـداوي، ط    - 18

  2001بيروت،  العلمية،
   14-13ص:  

   .275المرجع السابق، عائشة عبد الرحمان، ص  - 19
   .140المرجع نفسه، ص  - 20
   .292حمادي صمود، التفكير البالغي، ص المرجع السابق،  - 21
دراسة األسلوب بين المعاصرة والتـراث، دار غريـب للطباعـة والنشـر      أحمد درويش، - 22

   .106ص 1998والتوزيع، ب ط، القاهرة، 
   .5فواصل اآليات القرآنية، ص  المرجع السابق، السيد خضر، - 23
   .118المرجع السابق، عائشة عبد الرحمان، ص  - 24
   .93المرجع السابق، محمد عبد المطلب، ص  - 25
   .101المرجع السابق، عائشة عبد الرحمان، ص  - 26
حفني محمد شرف، إعجاز القرآن البياني بين النظرية والتطبيق، لمجلس األعلـى للشـؤون   -27

   .222ص  1970، مصر، 4اإلسالمية، ط
لمتضمن ألسرار البالغة وعلـوم  يحي بن حمزة بن علي بن ابراهيم العلوي اليمني، الطراز ا -28

   .93مصر، ص 1332، 1حقائق اإلعجاز، دار الكتب الخديوية، ج
ص  المرجع السابق، حفني محمد شرف، إعجاز القرآن البياني بين النظريـة والتطبيـق، ا،    -29

228.   
   .362المرجع السابق، محمد عبد المطلب، ص - 30
ر القرآني في سورة الحج، إشراف: أمين يوسـف  مأمون سليمان حسن أبو جقيم، جمالية التعبي -

  61/62في اللغة العربية، جامعة آل العدد  عودة، أطروحة ماجستيرر
الحاج موساوي، اإلشارات العلمية في القرآن الكريم كيف نفهمها وكيف نترجمها، مجلة معالم  -32

   .142، ص 2018العدد العاشر السداسي الثاني، المجلس األعلى للغة العربية، الجزائر، 
   .54المرجع السابق، عبد المنعم خفاجي، ص  - 33

400



�×Ö]è†ÓÖ]<áa†ÏÖ]æ<íflée†ÃÖ]<íÇÜ <

   .91المرجع السابق، عائشة عبد الرحمان، ص  - 34
   .217المرجع نفسه، ص  - 35
   .217المرجع نفسه، ص  - 36
   .226نفسه، ص  - 37
   .226نفسه، ص  -38
   .117/118المرجع السابق، أحمد درويش، ص  - 39
اإلعجاز البياني في قصة مؤمن آل فرعون، مجلة اتحاد الجامعـات  ماجد بن محمد الماجد،  - 40

   5، ص 2008، 2، العدد 5العربية لآلداب، المجلد 
   .5نفسه، ص  - 41
   .21نفسه، ص  - 42
بن عيسى عبد القادر بطاهر، أساليب اإلقناع في القرآن الكريم، دراسـة تطبيقيـة لسـورة     - 43

لي، مذكرة ماجستير في اللغة العربية وآدابها، الجامعة الفرقان، إشراف محمد بركات حمدي أبو ع
   .143، ص 1990األردنية، 

   .55المرجع السابق، عبد المنعم خفاجي، صص   - 44
   .285حمادي صمود، التفكير البالغي، ص  - 45
   .312المرجع السابق، محمد كريم كواز، ص  - 46
   .324نفسه، ص  - 47
   .223المرجع السابق، عمار ساسي، ص  - 48
   .233نفسه، ص  - 49
، تح: محمد علي النجار، دار الهدى للطباعة والنشر، ط 2أبو الفتح ابن جني، الخصائص، ج - 50
   .164، ص 2

   .250، 249عبد القاهر الجرجاني، دالئل اإلعجاز، ص  - 51
   .149المرجع السابق، عائشة عبد الرحمان، ص  - 52
   .149نفسه، ص  - 53
   .162نفسه، ص  -54
   .149نفسه، ص  - 55
   .207نفسه، ص  - 56

401



�×Ö]è†ÓÖ]<áa†ÏÖ]æ<íflée†ÃÖ]<íÇÜ <

   .225عمار ساسي، ص  - 57
خميس فزاع عمير، أثر االستبدال الصوتي في التعبير القرآني، مجلة جامعة تكريت للعلـوم   - 58

   .279، ص 2012، أيار 5، العدد 12المجلد 
   .279المرجع السابق، خميس فزاع عمير، ص   - 59

ز القرآني في ضوء القراءات القرآنية المتواترة، مجمع ملك أحمد بن محمد الخراط، اإلعجا - 60
   47.60ص  ،1426فهد للطباعة المصحف الشريف، ب ط، الكدينة المنورة، السعودية، 

   .52نفسه ص  -
   .117المرجع السابق، أحمد درويش، ص  - 62
   .116نفسه، ص  - 63
   .226المرجع السابق، عمار ساسي، ص  - 64

باحاذر، الداللة اإلعجازية في رحاب سورة يوسف، دار المأمون للتـراث،  مر محمد عمر  - 65
   .9م، ص 1997ه/1418، بيروت، 1ط

بحث في البنية السردية، المجلـس الـوطني للثقافـة     عبد اهللا إبراهيم، النثر العربي القديم، - 66
   .12، ص 2002بما أن،  الدوحة قطر 1والفنون والتراث، ط

  .13المرجع نفسه، ص  -67
إشراف فتحي محمـد أبـو    محمد عبد الاله عبده دبور، أسس بناء القصة في القرآن الكريم،- 68

في األدب والنقد، جامعـة األزهـر كليـة اللغـة العربيـة بالمنوفيـة        عيسى، أطروحة دكتوراه
   .55ص  1996ه/1417مصر

   .59المرجع نفسه، ص  - 69
   .11المرجع السابق، عمر محمد عمر باحاذر، ص  - 70

صمحمد متولي الشعراوي، سورة الكهف، دار أخبار اليوم قطاع الثقافـة، ب ط، القـاهرة    - 71
   .16مصر، ب ت، ص 

   .16نفسه، ص  - 72
   .60المرجع السابق، محمد عبد الاله عبده دبور، ص  - 73
.171النظم القرآني في سورة البقرة، ص  حسين أحمد علي، -74-

402



�×Ö]è†ÓÖ]<áa†ÏÖ]æ<íflée†ÃÖ]<íÇÜ <

 

  
 

 

  

íéßÏjÖ]�l^é¥�Ö]æ�íf‰ç£]�…^Ûnj‰]� �

íée†ÃÖ]�íÇ×Ö]æ�Üè†ÓÖ]�áa†ÏÖ]�íÚ‚}�» 
                                                

ê£^¹]<ì†âˆÖ]<íÛ�^Ê<J_< <

íßi^e<íÃÚ^q1<J†–¤<t^£]< <

  
تعرض هذه الورقة البحثية عددا من المحاور تتضمن مفهوم الحوسبة  الملخّص:

اآللية، أهميتها، والتّعريف بمشروع التقنية خدمة للقرآن الكريم، فاللّغة العربية فـي  
حاجة إلى نهضة شاملة، وعمل آلي متقن  يعتمد التغذية السليمة للحاسوب، والفهـم  

كما نوضح في هـذا المقـال أهـم الـنّظم      الصحيح للعربية ومشكالتها وقضاياها،
"مكـة  وبرمجيات النشر اإللكتروني التي تساهم في  نشر القرآن الكريم، كبرنـامج  

وبهـذا البرنـامج   نور القرآن الكـريم،  ، برنامج "المصحف للنشر المكتبي"و ويب"
(المسـتقبل الرقمـي)   النشر المكتبي نستطيع تفسير آيات القرآن الكريم، وبرنامج 

عديد من مواقع النشر الحاسوبية التي تمكّن من نشر القرآن الكريم، وشرح أحكام وال
التجويد مع إمكانية الترجمة اآللية، وغيرها من الميزات التي سنتطرق لها بشـيء  

  من التفصيل...
مفهوم البرمجة اآللية، القرآن الكريم، اللغة العربية، بـرامج  الكلمات المفتاحية: 

 االلكتروني.النشر 

    

Abstract:This paper presents a number of axes, including the 
concept of automated computing, its importance, and the definition of 
technology project in the service of the Koran, the Arabic language in 
need of a comprehensive renaissance, and the work of a robust 
computer based on proper nutrition of the computer, and the correct 
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understanding of Arabic and its problems and issues, as explained in 
this article The most important systems and electronic publishing 
programs that contribute to the dissemination of the Koran and there 
are many of them, such as the program "Mecca Web" and "Mushaf 
for desktop publishing", the program of the Holy Quran production 
cetnow this program we can explain any verse in the Koran, and the 
program of desktop publishing (digital future), And many N computer 
publishing sites that contribute to the dissemination of the Koran, and 
explain the provisions of the Quran with the possibility of automatic 
translation, and other features ... 

تتجلّى روعة القرآن الكريم في قدرتك على الغوص فيه لتـزداد تعمقـاً    مقدمة:
وشوقاً وكلما نهلت من فيضه ومعينه الصافي ازددت به تعلّقاً وتشبثاً، وما يبعد عنه 

الذي شغل العالم منذ نزولـه   –تعالى  –إلّا من جفا قلبه وغلظ كبده. وهذا كتابه اهللا 
ض ومن عليها، وهو مصباح الظّالم ومنهل البيان إلى اليوم وإلى أن يرث اهللا األر

الذي وقف فحول العرب وفصحاؤهم أمامه عاجزين مشدوهين، وهم الذين طالمـا  
خاضوا معارك البالغة والبيان، وتباروا في فنون القول وأسـراره حتـى أسـروا    
القلوب واألذهان بسحر بيانهم وتبيينهم، وهاهم أوالء يقفون أمـام البيـان األعظـم    

  )1(أسورين مشدوهين عاجزين!!.م
للقرآن الكريم شأن بالغ في الدعوة اإلسالمية على عهد النّبي صلى اهللا عليـه  «

وسلم حتّى فزع أساطين الفصاحة والبالغة من كفّار قريش حينما ظهرت فاعليتـه  

�_�m�̂في جذب عيونهم وسراتهم إلى دائرة اإلسالم الحنيف، فقالوا ألتبـاعهم:  

�̀�a�cb��l.)2( :ويقول تعالى�m�R�S���T�l  )3(.«...)4(  
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وقد جاء أسلوب القرآن الكريم في الغاية العظمى من البالغة والفصاحة، وخرج 
عن جميع وجوه النظم المتعارف عليها في كالم العرب فتوافر العلماء على البحث 

الزملكاني والفراء وأبـو عبيـده وابـن    في أسراره واستخراج درره، فصنّف فيه 
(والواقـع أن المصـنفات    وغيرهم، قتيبة واإلمام الرازي وعبد القاهر الجرجاني

األولى في اإلعجاز على اختالف مذاهب أصحابها، جاءت أشبه بمباحـث بالغيـة   
مما قدروا أن إعجاز القرآن يعرف بها، وإن استوعبت أقوال المتكلمين في وجـوه  

، تأخذ لمعتزلي، والباقلّاني األشعريالخطّابي السنى، والرماني ااإلعجاز، فرسائل 
مكانها في المكتبة البالغية وبعد أن استقلّت البالغة بالتأليف والتصنيف، وجهت إلى 
خدمة اإلعجاز البالغي.. الجرجاني يضع كتابه في النظم والبالغة ويقدمـه باسـم   

لعلـم   (دالئل اإلعجاز)، وأبو هالل العسكري يضع علم الفصاحة والبالغـة تاليـاً  
التّوحيد، والزمخشري وهو من المعتزلة يقرر أنه البد من علم البيـان والمعـاني   

  )5(.�إلدراك معجزة رسول اهللا 
إن ميدان المعالجة اآللية للّغة العربية يحظى في أيامنـا  ميدان المعالجة اآللية للغة: 

عتبر من أهـم التطبيقـات   هذه باالهتمام الكبير والمتزايد لدى الباحثين عبر العالم حيث ي
الحاسوبية حاليا وخاصة ونحن في عصر مجتمعات اإلعالم، لمواجهة كـّل التحـديات   

  )6(التي تطرحها العولمة، ونرقى باللغة العربية إلى منزلة اللغات المتطورة.
  تكمن مشكلة البحث في اآلتي:  مشكلة البحث: 

  .كيف تتم معالجة اآللية للغة العربية؟ -
  البرمجيات الجديدة المساهمة في نشر القرآن الكريم وتحفيظه؟. ما هي -
  وفيم تكمن أهمية البرامج والتقانات االلكترونية خدمة القرآن الكريم واللغة العربية؟ - 

يهدف البحث إلى الوقوف على أهـم البرمجيـات التكنولوجيـة    هدف البحث: 
أهم النّظم وبرمجيات النشر اإللكتروني التي تسهم في نشر القرآن  الجديدة التي لها

، برنامج "المصحف للنشر المكتبي"و "مكة ويب"الكريم وهناك العديد منها كبرنامج 
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بهذا البرنامج نستطيع تفسير أي آية فـي القـرآن     cetnowcetnowcetnowcetnowنور القرآن الكريم إنتاج
مي)، والعديد مـن مواقـع النشـر    (المستقبل الرقالنشر المكتبي الكريم، وبرنامج 

الحاسوبية التي تسهم في نشر القرآن الكريم، وشرح أحكام التجويـد مـع إمكانيـة    
  الترجمة اآللية.

  تمثّل منهج البحث في الخطوات اآلتية: منهج البحث:
    : استخدام التقنية في القرآن الكريم واللغة العربية.أوال -
 في نشر وترجمة القرآن الكريم.: أهمية البرمجيات التقنية ثانيا -

 : أهم المشاريع التقنية خدمة للقرآن الكريم واللغة العربية.ثالثا -

  أهم التطبيقات الخاصة بتجويد وسماع وحفظ القرآن الكريم. رابعا: -
    النتائج والخاتمة -

إن من نعم اهللا تعالى علينـا أن  أوال: استخدام التقنية في تعليم القرآن الكريم: 

�m�n�o�p�q����r����������������s يسر لنا تعلّم كتابه وحفظه فقال يقول عـز وجـل:  

t�l )7(    ومن هذا المنطلق اتجهت جهود العلماء والمختصين في كـل زمـان

ومكان للعناية بتحفيظ القرآن الكريم وتعليم تالوته وتدريس علومه، وتفننـوا فـي   
استخدام الوسائل التعليمية المساعدة في تعليمه لمختلف الفئات العمرية، ومنذ ظهور 

وبظهور اإلنترنـت وتعـدد    الحاسب اآللي وانتشاره بشكل واسع وتنوع تطبيقاته،
   استخداماتها، وجدت المؤسسات التربوية والمراكز القرآنية والمختصـون فضـاء
رحباً لخدمة القرآن الكريم وتدريسه ونشر علومه وسوف أوجز في هـذه العجالـة   
الخطوط العريضة التي يستضيء بها معلم القرآن الكريم خالل استخدامه للتقنية في 

  الى ألبنائنا الطالب في المدارس، فأقول وباهللا التوفيق:تعليم كتاب اهللا تع

تتنوع التقنيات التي تسهل تعليم كتاب اهللا تنوعا كبيرا فاحرص أخي المعلـم   -1
على اختيار ما يتناسب مع طالبك وإمكاناتك وإمكانات مدرستك وال تقحم التقنيـات  
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فائدة المبتغاة وتهـدر  التي ال تتناسب مع درسك وطالبك وبيئتك فال تتحصل على ال
  جهدك فيما ال يجدي.

احرص على تطوير مهاراتك وتجديد تقنياتك فطالبنا اليوم من أكثر األجيال  -2
  )8(متابعة واستخداماً للجديد من التقنيات فكن في مستوى تطلعاتهم.

  ثانيا: أهمية البرمجيات التقنية في نشر وترجمة القرآن الكريم.
لقد أنزل اهللا القـرآن الكـريم هـدى    «تكمن أهمية التقنية خدمة للقرآن الكريم 

ورحمة للعالمين، وجعل أهل القرآن هم أهله وخاصته، فميزهم بخدمته عـن بقيـة   
البشر، فمن وفّقه للعناية به فهو الموفق،  وعلى قدر جهد وفناءه في أمره يصـيب  

وفي ظـّل التقـدم    )9(نْزلْنَاه ِإلَيك مبارك﴾.﴿كتَاب َأمن بركاته ونفحاته، قال تعالى: 
المتنامي والمتسارع لتقنيات المعلومات واالتصاالت يبدي كثير من مؤسسات التعليم 
العالي الحكومية منها والخاصة، سواء في الـدول المتقدمـة أو الناميـة اهتمامـا     

ة برمجيـات خدمـة   بهذه التقانات حيث ظهرت في اآلونة األخيرة عد )10(ملحوظا،
للقرآن الكريم وتساهم في ترجمته وحفظه وتلقيه بطرائق تكنولوجية حديثة وسنركز 

  دراستنا على ثالث برمجيات نذكرها كاآلتي:
  البرنامج األول: برنامج نور القرآن الكريم. �

تأسس مركز أبحاث تقنية المعلومات لخدمة القـرآن  . التعريف بمركز "نور": 1111

وهـو  ، 03030303/24242424/1432143214321432بجامعة طيبة في المدينة المنورة بتاريخ  (نور)الكريم وعلومه 
أحد مراكز األبحاث الواعدة المدعومة من وزارة التعليم العالي بالمملكـة العربيـة   
السعودية ممثلة في أمانة مراكز التميز البحثي. يهتم مركز نور بـإجراء األبحـاث   

ل توظيف تقنيـة المعلومـات   والدراسات واالستشارات واألنشطة التي تتعلق بمجا
لخدمة القرآن الكريم وعلومه. ويسعى المركز لتقديم خدمات مختلفة تـتلخص فـي   
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دعم المشاريع البحثية، وتقديم االستشارات، والسعي للتعـاون المحلـي والـدولي    

.وضمان الجودة في جميع مخرجات المركز
)11(   

، مثـل  تون الخاصة بهوالم علم القراءاتتخدم هذه الوحدة وحدة القراءات:  -أ
"الطيبة فـي  في القراءات المتممة للعشر، و "الدرة"في القراءات السبع و "الشاطبية"

وذلك من خالل التعليم وقراءة القرآن الكـريم بقـراءات    القراءات العشر الكبرى".
البلدان اإلسالمية المختلفة، كما سيقوم المسار بعمل أبحاث في التدريب اآللي علـى  

 .جويد وكيفية مراجعة القارئ من خالل تقنيات الحاسب اآلليأحكام الت

ويقوم المركز ومن خالل هذه الوحدة بتنفيذ مشروع تعلـيم القـراءات السـبع    
باستخدام الحاسب اآللي في تعليم وتدريب وقراءة القرآن العظيم بالقراءات السـبع  

التجريبـي   من طريق الشاطبية، حيث تم تقديم بحث في هذا الموضوع والبرنـامج 
الخاص بذلك وتطبيقه على الربع األول من الجزء الثالثين من القرآن الكريم، حيث 
تم تقييمه وقبوله بندوة القرآن الكريم والتقنيات المعاصرة بمجمع الملك فهد لطباعة 
المصحف الشريف ويقوم المركز من خالل هذه الوحـدة بالتعـاون مـع األقسـام     

امعة اإلسالمية ومع مجمـع الملـك فهـد لطباعـة     المختصة في الجامعة وفي الج

.المصحف الشريف، وغير ذلك من الجهات ذات العالقة
)12(

 

وتهتم هذه الوحدة بحفظ وسـرعة اسـتدعاء   وحدة تفسير القرآن الكريم:  -ب
ومقارنة التفاسير المختلفة للقرآن الكريم وكذلك التفاسير الناطقة، والتفاسير المختلفة 
لآلية وعرضها بأسلوب سهل ويسير وتقوم هذه الوحدة بعمل أبحاث فـي إحصـاء   

يقـوم   المتشابهات من اآليات والكلمات وبيان اإلعجاز القرآني في هذا المجال، كما
التفسـير  المركز ومن خالل هذه الوحدة بعمل مشروع تجميع ما تم نشـره فـي   

الموضوعي للقرآن الكريم وعمل العمليات الحاسوبية عليه مـن بحـث وتبويـب    
حيث أفاد أحد أساتذة التفسير في جامعة األزهر ومتعاقـد اآلن بالجامعـة    وإحصاء
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ن ويمكن ترجمة معـاني القـرآن   اإلسالمية بأهمية هذا الموضوع واستعداده للتعاو
الكريم في هذا المشروع وخاصة في ترجمة الموضوعات ذات االهتمـام العـالمي   
باللغات المختلفة وسيكون المنتج مناسباً لالستخدام عن طريق الحاسبات المتوازيـة  
وشبكات الهاتف المحمول النتشار االستخدام وعموم الفائدة. هذه الوحـدة المسـار   

األقسام المختصة في الجامعة وفي الجامعة اإلسالمية ومع مجمع الملك بالتعاون مع 

 .فهد لطباعة المصحف الشريف، وغير ذلك من الجهات ذات العالقة

األهداف الرئيسية لهذه الوحدة البحثية من وحدة بيئة التعلم االفتراضية:  -جـ

  (Virtual Learning Environment ((Virtual Learning Environment ((Virtual Learning Environment ((Virtual Learning Environment (VLE))VLE))VLE))VLE))هو تطوير بيئـة تعليميـة افتراضـية   
مخصصة لتعليم القرآن الكريم وعلومه باستخدام أحدث تقنيـات التعلـيم والـتعلم    
المتاحة في الوقت الحاضر. ونظرا لتفرد القرآن الكريم والعلوم المتصلة به، سوف 
يتم تطوير بيئة تعلم افتراضية جديدة ذات جودة ومواصفات قياسية عالمية الستخدام 

شبكة العالمية العنكبوتية. وهذا سيساعد بشكل كبيـر  مصادر القرآن وعلومه عبر ال
على توحيد الجهود وبناء مجتمع واسع من المطورين لخدمة وتحقيق االحتياجـات  
التعليمية لخدمة القرآن الكريم ألمتنا وجميع األفراد، كما تهدف هذه الوحـدة إلـى   

لومـه  وضع معيار موحد جديد لبيئة تعلم افتراضية مخصصة للقـرآن الكـريم وع  
والتي سوف تخدم األفراد والمجتمعات المحلية، والمنظمات على كافة المسـتويات  
من حيث احتياجات التعلم والتعليم وكذلك يحفظ مصادر القرآن الرقمية من أي أذى 
أو تحريف وتشمل هذه الوحدة مختلف مسارات البحوث في تقنيات التعليم والـتعلم  

القرآن الكريم وعلومه من خالل توفير نظـام   وتوظيفها بفعالية في استخدام مصادر
تعلم إلكتروني مخصص للقرآن وعلومه وتطوير مستودع رقمي للكائنات التعليمية 
خاص بالقرآن الكريم وعلومه وتطوير تطبيق لنشر الكائنات التعليمية للقرآن الكريم 
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ير محرك وتوفير بيئة ذات تقنية عالية لبث الوسائط المتعددة لمصادر القرآن وتطو

.بحث مخصص للقرآن الكريم والعلوم المتصلة به
)13(

 

    وحدة أمن المعلومات: -د

التي قد تكـون   حفظ القرآن الكريم من األخطاءولهذه الوحدة أهمية خاصة في 
عفوية من المسلمين الذي يعملون في خدمة القرآن الكريم، وقد تكون مقصودة مـن  

الزيادة والنقصان من خـالل المواقـع   بعض أعداء اإلسالم، كالتحريف والتشويه و

.على شبكات اإلنترنيت، مع حصر جميع النشاطات التي تمت في هذا المجال
)14(
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ثانيا: برنامج مكّة ويب.
أول مصحف نشر على صفحات الويب شعاره "انشر بدون تعب اآلن وبكل سهولة". - 
بواسطة الصور طور برمجة خاصة تتوافق مع آلية نشر المصحف الشريف  -

ذات الشفافية والمتناهية الصغر لسرعة تحميلها مع دقة عرض جيدة بما يتوافق مع 
متطلبات ومعطيات النشر عبر الشبكة، وأديرت لهذا كله قاعدة بيانات تتوافق فيـه  

  )15(الكلمة اإلمالئية مع شكلها المطابق للمصحف الشريف.
الكلمة اإلمالئية مع شكلها المطابق وأديرت لهذا كله قاعدة بيانات تتوافق فيه  -

للمصحف الشريف في موطنها من المصحف في موقع المشروع.
لقد صيغ من هذا كلّه برنامج حاسوبي يسهل على المستخدم التعامـل مـع    -

شواهد القرآن الكريم ليطلب من البرنامج عبر زر البحث ما يريد من شاهد لتخرج 
طلب كود نشر النص القرآني بما يغطي كافـة   له نتائج بحثة بدقّة، وله الخيار في

)16(جوانب النّشر في المنتديات اإلسالمية.

  أهم التطبيقات لقراءة وسماع القرآن الكريم: -
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  أهم المشاريع والبرمجيات الخاصة بتجويد القرآن الكريم وقراءته:

مصحف التجويد مع القلم القارئ: -1111
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  بصوت تسعة من أشهر القراء. -
  التحفيظ بسهولة من خالل التكرار. -
بلمسة بسيطة من القلم على أية آية، ثم ربرفع القلم قليالً والمتابعة به لكلمات  -

اهللا تعالى المكتوبة، يمكنك من سماع تالوتها ثم بنقل رأس القلم إلى البطاقة الذكيـة  
معناهـا   أو سماع ترجمة الموجودة داخل الفالف، يمكنك سماع إما تفسير تلك اآلية

إلى اللغات التالية: (اإلنكليزية، الفرنسية، التركية، األلمانية، الماليزيـة، الروسـية   
  االسبانية، الصينية، الفارسية واآلردية).

  تسجيل صوتك لتصحيح تالوتك ومقارنته بالمقرئ الذي تختاره. -
  فهرسة مواضيع القرآن. -
  فهرسة ملونة ألسماء السور. -

، يمكننـا  USBبطارية دائمة قابلة للشحن مع شاحن خارجي عن طريق منفذ  -
  من شحن القلم، والتواصل مع التحديثات والتطويرات من خالل موقعنا.

)17(متوفر أيضاً بنسخ خاصة لكل من روايتي: ورش عن نافع، قالون عن نافع. مالحظة:

جـرام   2.42.42.42.4الصـوت القلـم   الرقمية القرآن القلم قارئ الكبار تعلم قاموس  -2222
الالسلكية نقل الصوت القلم ل قراءة اإلعاقة:

  

413



�×Ö]è†ÓÖ]<áa†ÏÖ]æ<íflée†ÃÖ]<íÇÜ <

 

  
 

 

  

باستخدام أحدث تكنولوجيا التعرف على الصور يتحدث القصد     القلم الحديث أهميته:
البصرية والتكنولوجيا المتقدمة الصوت الرقمي المتقدمة جيل جديد من القـراءة الذكيـة   

  .وتعلم أداة

الكمال مـن المنتجـات االلكترونيـة وصـناعة التعلـيم      وهو يجسد االنصهار  *
  والتكنولوجيا لمفهوم محورها الناس.

يتحدث القلم يكون نقطة لقراءة، كرر، تسجيل، الترجمة، الترفيـه، والعديـد مـن     *
الميزات األخرى، تعبئة كاملة لألطفال مثل العينين واألذنين واليدين، ونظـام الحسـية   

طفال المعرفية، ومحو األميـة، والحـديث، والقـدرة علـى     الدماغ، وسهلة لزراعة األ
  التفكير.

يقرأ أين الطريق من خالل النقطة حيث يقرأ جنبا إلى جنب مع طريقـة سـمعت    *

لـيس فقـط السـماح     .للتعلم، وتحسين مصلحة طفلك في التعلم، لتحفيز تطور الـدماغ 
ا جيدا لألطفـال الـذين   لألطفال تعلم المعرفة من التخصصات المتكاملة، وإرساء أساس

يلتحقون بالمدرسة، ولكن أيضا المساهمة في تشكيل نوعية شخصية الطفـل لزراعـة   

)18(وتحسين ذكاء األطفال ونوعية
. 

أهم نتائج التي توصـلنا إليهـا فـي اسـتثمار التقنيـة      ولعل النتائج والتوصيات: 
 :والبرمجيات خدمة للقرآن الكريم كاآلتي

تعددت الوسائل التي تعين المرء على تالوة القرآن فـي  أوالً: حفظ القرآن وترتيله: 
أي وقت شاء؛ ليالً أو نهاراً. وفي أي مكان كان؛ مسكناً أو مركباً أو غيره. وعلى أيـة  

  حال كان؛ قائماً أو قاعداً أو غير ذلك.
مختلفـة  وقد أعانت على حفظه إلمكانية تكرار اآليات مرات عديدة وبأصوات  - 

وكذا ساعدت في نشر العديد من القراءات القرآنية في شتى أنحاء العالم والتي لم تكـن  
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معلومة عند كثير من الناس، وغير ذلك من الصور المشرقة في كل ما يتعلق بـالحفظ  
والتالوة.

  ثانياً: تجويد القرآن وترتيله:
عظيمة؛ عن طريق  لقد أفادت هذه الوسائل في جانب تجويد القرآن وترتيله إفادة - 

نشر القراءة الصحيحة السليمة، والمجودة المرتلة، وبث الدورات التجويديـة وإمكانيـة   
  االلتحاق بها، وأخذ اإلجازات القرآنية عن طريق التعليم عن بعد بكل سهولة ويسر.

  ثالثاً: تفسير القرآن وتدبره:
اهللا علماً واسعاً وهذا أمر ظاهر وبين، فقد أثمرت هذه األجهزة والتقنيات بفضل  - 

في تفسير القرآن وتدبره، ونشر هذه العلوم التفسيرية، والتدبرات القرآنيـة ممـا أفـاد    
  وغير كثيراً في جوانب حياة فئات المجتمع في شتى أنحاء العالم.

  ساعدت هذه األجهزة في إفادة العلماء بعضهم من جهود بعض. - 
يات واألجهزة هـو مزيـد العنايـة    أهم ما ينبغي التنبه إليه في استخدام هذا التقن - 

  بسالمة المصدر سواء من حيث ضبط النصوص أو صحة المعلومات.
ويجمل بنا كذالك اإلفادة منها إيجاباً ال سلباً، ومراعاة الحق والجدية، والحذر من  - 

)19(الزلل في التعامل معها، وتجنب الباطل منها والمشبوه.

نّة اهللا تعالى في تعليمه هذه العلـوم  وال يتأتى للمرء ذلك األمر حتى يستحضر م - 
إياه، وتسخيره هذه األجهزة له، ومن ثم استشعار لزوم شكره المنعم تجاه هذه النعم التي 

  أسداها إليه سبحانه.
اعتنت بكل ما يتعلق بخدمـة   - المملكة العربية السعودية –وهذه البالد الكريمة  - 

وأقامـت نـدوات خاصـة     القرآن الكريم، وسعت خطوات جادة في هـذا الجانـب،  
ومؤتمرات عديدة، محلية وعالمية، في هذا الموضوع خاصة، وفي غيره عامة، وهـي  
في ذلك مشكورة. وهذه العناية التي تبذلها هذه البالد تتمثل في مؤسسات شتى ومرافـق  

لطباعة المصـحف الشـريف    - رحمه اهللا  –عديدة ولعل من أبرزها مجمع الملك فهد 
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ظيمة، مؤسسية منظمة، وعلمية صحيحة، وآلية متقنة في اسـتعمال  الذي يقوم بجهود ع
هذه التقنيات واألجهزة الحديثة، وضبط كل ذلك بضوابط وقواعد أصيلة.

ممّا سبق نخلص إلى أن القرآن الكريم معين ال ينضـب وجنـة فيحـاء ال    خاتمة: 
العقـل  ينقضي ثمرها، بل يظل ملء السمع والبصر، يملك الفـؤاد ويسـتولى علـى    

والوجدان... وإننا بعد هذا التطوف في دراستنا ألهم البرامج والتطبيقـات اإللكترونيـة   
التي تخدم القرآن الكريم نرى أنّه من الضروري تتبع التطور الحاصـل فـي عصـر    
التكنولوجية الحديثة ومواكبة التحديات الجديدة والقرآن الكريم من أعظـم الـنعم التـي    

الى، وأقل ما يمكن فعله اتجاهها هو الحفاظ عليه وقراءته والتدبر فيـه  أنعمنا بها اهللا تع
وتعلم تالوة القرآن وتحفيظه، فقد أوصى بنا اهللا تعالى والرسول عليه الصالة والسـالم  
قراءة القرآن وحفظه ، فحفظ القرآن يجعلنا بإذن اهللا تعالى نتعرف على أهـم القواعـد   

عها ونتحلى بها باإلضافة إلى أنه تحصين وحمايـة  واألسس اإلسالمية التي يجب أن نتب
من وساوس الشيطان واإلغراءات الدنيوية التي ممكن أن تضعف من إيمـان المسـلم   
وهناك عدة طرق يمكن إتباعها لحفظ القرآن بطريقة سهلة ومبسطة، وهناك العديد مـن  

ـ  ريعة وتمكـن  التطبيقات تعني بتحفيظ القرآن الكريم للكبار والصغار بطريقة سهلة وس
المستخدم من ترسيخ اآلية في ذهنه دون أن ينساها، وقد وضعنا في مقالنا قائمـة مـن   

.أفضل تطبيقات حفظ القرآن الكريم لالستفادة منها

  نتائج وتوصيات:
إن من أهم ميزات هذه التقنيات (البرمجيات) هو كيفية توظيفها وحسن اسـتغاللها   •

العربية.فيم يخدم كتاب اهللا واللّغة 
من نعم اهللا علينا أن سخّر لنا هذه البرمجيات لتسهل عملية نشر القـرآن الكـريم    •

وتجويده وقراءته وحفظه واالبتعاد عن اللّحن او تحريف للقرآن الكريم.
تشجيع الباحثين العرب والجزائريين على وجه الخصوص من إجـراء البحـوث    •

.  وتطويرها خدمة للقرآن الكريم واللغة العربية
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  المراجع:
  

                                           
 21/6/2010 محمد السيد عبد الرازق موسى، إعجـاز البالغـي فـي التقـديم والتـأخير،      )1(

http://quran m.com/.  
  .20المزمل، اآلية  )2(
  .04المزمل، اآلية  )3(
أسرار التكرار في القرآن المسمى البرهان فـي توجيـه متشـابه    حمزة الكرماني، محمود بن  )4(

القرآن لما فيه من الحجة والبيان، تح: عبد القادر أحمد عطا، دار الفضيلة للنشر والتوزيـع، دط  
  .06-05دت، ص 

  .94، ص1987، دار المعارف بمصر، 2عائشة عبد الرحمن، اإلعجاز البياني للقرآن، ط )5(
، صياغة النظرية الخليلية الحديثة وفق القواعد التركيبية الموجهة بالرؤوس عشيت عبد المجيد-)6(

اللغة العربية في تكنواوجيا المعلونيات نطور واعد...وتطوير متواصل، المجلس األعلـى للغـة   
  .34، ص 2007طبعة مارس  ،29/12/2002-28العربية، وقائع الندوة الدولية الجزائرفي 

  .17القمر، اآلية  )7(
)8( https://www.manhal.net/index 

  .29ص، اآلية  )9(
)10(   http://www.alriyadh.com/ 

  /http://www.alriyadh.com المرجع نفسه،  )11(
  /http://www.alriyadh.com المرجع نفسه،  )12(
  /http://www.alriyadh.com المرجع نفسه،  )13(

 / http://www.alriyadh.comالمرجع نفسه،  )14(
)15(   http://www.alriyadh.com/ 
)16(   http://www.alriyadh.com/ 
)17( http://www.alriyadh.com/media/article/2014/07/04/img/740715985624.jpg 
)18( http://www.alriyadh.com/media/article/2014/07/04/img/740715985624.jpg 
)19(  https://dr-ibtesam-aljabry.com/container.php?fun=contactus  

 . 2019أوت  21 -ه 1440ذو الحجة  19األربعاء,  
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 باسم اهللا والصالة والسالم على رسول اهللا صلى اهللا عليه وآلـه وسـلم  المقدمة:   
  الجمع المبارك الكريم السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته.

استحقت توات من أرض الجزائر لقب الحاضرة العلميـة بامتيـاز، منـذ     أما بعد""
والحديث للـدور   حسب ما وعته المصادر إلى الزمن المعاصرالهجري، القرن العاشر 

ـٍ محبٍ للعلم وأهله، برز آثار ذلك فـي   الذي قدمته الزوايا والمدارس الدينية في وسط
الحركة التي عكسها الرصيد الزاخر لمختلف العلوم، منها علم اللغة العربية الملتصـق  

فاستقر ليستمر، حلقت فـي سـمائه    ،الممشوج بالقرآن الكريم، نما هذا العلم بها وتطور

هـ)، الذي وصفته المصـادر بشـيخ   1160ماء صقَع، كمحمد بن أب المزمري (ت أس
النحاة وسيبويه عصره وخليل زمانه، مستحوذ ناصية القريض، إلى أبوفـارس محمـد   

هـ) ـ الملقب بسيبويه، إلى الزمن المعاصر عبد الكـريم   1261عبد العزيز البلبالى (ت 

الشـيخ  م)، فـإلى العصـر الحـديث،    20 - ـه14بن أحمد البكري النحوى، في القرن(
إبراهيم حفصى النحوى الصرفى، الشيخ باى صاحب التصانيف المفيدة، الشيخ محمـد  
المكى الفقيه النحوى ...الخ من األسماء اللتى تضيق جنبات هذا البحث المتواضع عـن  
بيانها، حركة لغوية أدبية راجت في مجالس الدرس، فاض مسكها رفوف الخزائن، من 

وحواش وتقييدات وطرر، ودوى صوتها صماخ اآلذان، والشك أن فضل ذلـك   شروح
راجع للمنهاج المتكون عليه في الزوايا والمدارس القرآنية المنتشـرة عبـر الجهـات    
األربع لتوات، والذي نحاول إبراز مظاهره وخصائصه ومستوياته فـي هـذا البحـث    

419



�×Ö]è†ÓÖ]<áa†ÏÖ]æ<íflée†ÃÖ]<íÇÜ <

 

  
 

 

  

بحكم اعتباره صـورة اسـتمرار   مقتصرين في التمثيل على الزمن المعاصر والحديث، 

فـي   التربـوي هـ)، أيضا فما مدى اهتمام هذا المنهاج 10للمراحل السابقة منذ القرن (
، وما مركزيته عندهم؟، وما أهم مظاهره؟، وما اإلنفـراد الـذي   اللغويتوات بالدرس 

إلـى  عليها المجاز  التييميزه؟ في علمٍ يعد المدرج والمرتقى في فهم الخطاب والقنطرة 
قدمها للمكتبة خاصـة  وتثبيـت علـم اللغـة      التيمعرفة السنة والكتاب، وما اإلضافة 

العربية في األلسن بهذا الجزء من أرض الجزائر عامة؟، ذاك ما نحاول اإلجابة عنـه  
في مباحث أربع، مبحثُ تحديد المفاهيم وتفكيك المصطلحات، ومبحث مفهوم الـدرس  

رآنية ومكانته، ومبحـث مختلـف مظـاهر وأنشـطة     بزوايا ومدارس توات الق اللغوي
لديهم، ومبحث ما يختص به ويميزه عندهم، معتمـدين علـى مصـادر     اللغويالدرس 

المخطوطات والدارسات األكاديمية في الموضوع، في ظل انعدام للمصادر والدراسات 
فبـاهللا االسـتعانة     المتخصصة في موضوع المنهاج لهاته الزوايا والمدارس القرآنيـة 

  وبفضله التوفيق.
  .المبحث األول: توات الزوايا والمدارس القرآنية

    المطلب األول: مفهوم توات وواقع الزوايا والمدارس القرآنية

: لفظ توات، اسم لمنطقة من مناطق الجنوب الغربي للجزائر، واصـلها وتحـدث   أ
بن بطوطة والمؤرخ اليونـاني  عنها الجغرافيون والمؤرخون والرحالة في مصنفاتهم، كا

  وابن خلدون وغيرهم. )1111("هيرودوت"

م) والية أدرار، الشاملة للمناطق األربـع  1900هـ 14يطلق عليها حديثا، في القرن (

المعروفة إداريا بـدائرة بـرج بـاجي     )2222(توات الوسطى، وقراره، وتديكلت؛ تنزروفت
  مختار الحدودية.

حسـب مـا    - : الزوايا والمدارس القرآنية، قديمة باإلقليم إنشائها مستمر، ممتـد  ب
إلى أول زاوية بالمنطقة أنشأها الشيخ موالي سليمان بن علـى فـي    - وعته المصادر 

420



�×Ö]è†ÓÖ]<áa†ÏÖ]æ<íflée†ÃÖ]<íÇÜ <

 

  
 

 

  

               ) تليها حلقـة زاويـة الشـيخ المغيلـى فـي القـرن      ـه570القرن السادس الهجري (

هـ) إلى مدرسة تمنطيط عاصمة اإلقليم قبـل  10القرن (هـ فإلى زواية تنلالن في  08
انتقاله لتيمى، فإلى مدرسة ملوكة، فسالى، فـأدرار، واسـتمر اإلنشـاء إلـى زمننـا      
المعاصر، بتسع وعشرين مدرسة أوزاوية ذات نظام داخلى، بتعـداد طالبـي وصـل    

ن بفصـل  ) مؤقتو5579557955795579) طلبة دائمون، و(2846284628462846) منه (8425842584258425م ) = (2018مجموعه سنة (

، اعتمدت في القديم على األوقاف وتبرعات المحسـنين، وتطـوع المشـايخ    )3333(الصيف
واألئمة بعملهم، تمت مرافقتها قانونيا كغيرها من المدارس عبر الوطن من قبل الدولـة  

م حـدد  1994ديسمبر  10المؤرخ في  432/  94الجزائرية، فصدر بشأنها مرسوم تنفيذى 

 .)4444(سيرهاكيفية إنشائها وتنظيمها و
  المطلب الثانى: مفهوم الزوايا والمدارس الدينية.  

الزاوية في المفهوم اللغوى، واحدة الزوايـا، مـن فعـل زوى    أ: تعريف الزاوية: 
الشيء يزويه نحاه، وانزوى القوم لبعضهم إذا تدانوا وتضاموا، فاللفظ ذو معان متعـددة  

يضا معنـى االنـزواء،" أى العزلـة    كما يفيد معنى الركن ومنه هندسيا الزاوية، ومنه أ

  .)5555(واالنطواء، ومعنى الجمع
والناظر لتقسيمات الزوايا من حيث تعدد الوظائف يمكنـه القـول: إن كـل تلـك     
المعاني، قد تصدق على لفظ الزاوية، فهي مجمع الناس وركنا يـؤوون إليـه، وملجـأ    

  ينعزلون ويختلون فيه طلبا للصفاء الروحى.
االصطالحي، وردت تعريفات عدة نقتصر منها على ما جاء عند أحد وفي المفهوم 

ويمكـن    )6666(الباحثين، أنها: "مؤسسة دينية اجتماعية وثقافية ذات مهام ووظائف مختلفة"
أن نحدد لها تعريفا أيضا حسب واقعها، تعنى: مركز ديني ذو أبعاد ووظائف مختلفـة  

  دينية اجتماعية".  
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  الوظائف التي أنشئت ألجلهـا الزوايـا فـي تـوات     وبناء على ما سبق، يتضح أن
يجعلها أنواعا أيضا، منها الخيرية والصوفية والعلمية، ونحن نتوجه هنا إلـى مـا لـه    
اتصال مباشر بالعلم والتربية مما يرتبط بالمدارس العلمية ذات المـنهج الخـاص فـي    

  التدريس، والنظام الداخلى مما يمكن تسميته بالزوايا العلمية.
قبل تحديد مفهوم مصطلح المدرسـة  مفهوم المدرسة الدينية "الزاوية العلمية": : ب

الدينية، أود أن أشير إلى أن واقع االستعمال لمصطلح الزاوية والمدرسة بتـوات فـي   
الزمن الحاضر يشهد إطالقا للفظ بالمعنيين، فيطلقون لفظ زاوية الشـيخ بلكبيـر مـثال    

فما األصل في اإلطالق؟، الجواب، إن إطالق لفظ  ويقصدون مدرسته الدينية والعكس،
الزاوية على المدرسة الدينية في الزمن الحاضر إطالق حديث، بينما االستعمال الـذي  
ندركه في زمننا المعاصر منذ أن عرفنا هاته المراكـز، تسـميتها بالمـدارس الدينيـة     

ها فـي وثـائق القـائم    الالزوايا، وهذا بارز في عناوين لوحاتها الخارجية، وفي تسميات
   عليها، أعنى وثائق إدارة الشؤون الدينية واألوقاف بوالية أدرار خصوصـا، واألمـر
نفسه في بعض الكتابات حولها، كمؤلف "القول الحسن في مناقب الشـيخ أبـي محمـد    
الحسن شيخ المدرسة الدينية بأنزقمير" للباحث أحمد بـن حسـان، كمـا أن المشـرع     

بحسـب واقعهـا    -  94/432رس القرآنية عموما في المرسوم ت الجزائري يعرف المدا
  بلفظ المدارس القرآنية ولم يستعمل مصطلح زاوية. - التعليمى

ولفظ الزاوية عرفا اختص في االستعمال، باألمكنة التاريخيـة الخيريـة المهتمـة    
والمرتكزة على الجانب الروحي مما تعلق باألوراد الصوفية وإيواء عـابري السـبيل   

نما المدارس إذا ُأطلقت انصرف المعنى للمراكز المختصة في العلـم الشـرعى مـن    بي
تحفيظ للقرآن وتعليم مختلف العلوم األصلية والفرعية، "فهى المحض الذي ترعرعـت  

مع اإلشارة إلى قيامهـا بـبعض أدوار    )7777(فيه جميع الدروس المتعلقة بالدين اإلسالمى"
سبيل، وبناء على هذا، بين النوعين اختالف والتقـاء  الزوايا التاريخية كإيواء عابري ال
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فيختلفان في المنشأ األساس، إذ تختص الزاوية بالجانـب الروحـى الصـوفي، بينمـا     
المدرسة الجانب العلمى، ويتفقان في تقاسم بعض األدوار االجتماعية من إيواء وإطعـام  

  صات هو لفظ الزاوية.مع اإلشارة إلى أن االستعمال القديم الجامع لكل هذه االختصا
ومن خالل ما تمت اإلشارة له، فإن واقع لفظ المدرسة الدينية بتوات حسب الهـدف  
والنظام والمنهاج التعليمي، عبارة عن مركز علمي متخصص في تحفيظ القرآن وتعليم 
مختلف العلوم الشرعية واللغوية بمستوياتها الدنيا والمتوسطة والعالية، يشـرف عليـه   

و عال في العلوم الشرعية، يعينه أئمة وأعـوان دينيـون علـى تطبيـق     شيخ ذو مست
البرنامج التعليمي الخاص والمتابعة اإلدارية والسهر على تطبيق القوانين الداخلية لنظام 
المدرسة، وهى المعنية بالدرس اللغوى على وجه الخصوص، يأتى في مرحلة ما بعـد  

لمنتسب إليها حافظا للقـرآن الكـريم، أو علـى    دور الكتاتيب القرآنية المحلية، "وغالبا ا

  .  )8888(مشارف إتمامه وحفظه"
المـدارس القرآنيـة الخارجيـة    الكتاتيب": " ج: مفهوم المدرسة القرآنية الخارجية

المعروفة قديما بالكتاتيب، تقع باألحياء داخل المجمعات السكانية بتـوات، تعتمـد فـي    
الدينى، نظامها خارجى، ونوع طلبتهـا فـي    منهاجها على المرحلة المبتدئة من التعليم

الغالب صغار أبناء الحى، مبتدئين من الحروف الهجائية، ليتعلمـوا القـرآن كأسـاس    
تُصحبهم في هذه المرحلة بتلقين مبادئ العلوم المختلفة، فقه العبادات، التجويد، التزكيـة  

الكُتِّاب"، شأن  أو )8888( حضرةالم "تسمى هذه المدارس في العرف القديم باإلقليم أقربيش أو
مرادفات أخرى تستعمل لهذا المسمى في الجزائر تختلف اختالف المناطق، مـن مثـل   

 لفظ المعمرة، المسيد، الشريعة،....الخ.
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  المطلب الثالث: مفهوم المنهاج ومظاهره للزوايا والمدارس القرآنية.  
  تعريف المنهج:  

ليست مصطلحا أحادي المعنى في العلم، وإنما يحـدد   mèthodeكلمة منهج أ: لغة: 
معناه الوصف المقرون، وبغض النظر عن المفاهيم للمصطلح في موضـوع البحـث   

  mèthodeتـاريخى العلمى المختلفة اختالف الموضوع المبحوث فيه كطرائق، من منهج 
historique علمى ،scientifique method ،منظمـة   فإننا نقصد هنا "المنهج كمجموعة

المتناغم مع لفظ نَهج في اللغـة الـذي بابـه فـرِح      )9999(من العمليات تسعى لبلوغ هدف"
وضرب، فالمنهج والمنهاج الطريق الواضح، ونهج الطريق أبانـه وأوضـحه وسـلكه    

مما يتفق ويقترب مع مختلـف   )10101010("واستنهج الطريق صار نهجا، والنهج مستقيم المنهاج"
فـي   والتـي ينة المرتكزة على المدرسة تارة والتلميـذ أخـرى،   المفاهيم التربوية المتبا

تخرج عن الخبرات التربوية والمعرفية للمدرسة بغية تلميـذ منسـجم مـع     عمومها ال
  األهداف.  

بناء على ما سبق في المعنى اللغوى، سوف يكـون مفهـوم   ب: المنهج اصطالحا: 
المنهاج المتساوق مع ذلك، الطريقة المتبعة في تكوين مرتادى الزوايا والمدارس الدينية 

صالح مصلح، ما يدخل مجموع العمليات ذات األركان المتعـددة، مـن    متعلمبغية فرد 
         شيخ، طالب، مقرر، نظام.            - زاوية أو مدرسة–مكان 

تعليمها متدرج يمر بمراحل أولها التعليم القرآنى للمنتسب، المشتمل علـى التحفـيظ   
والضبط ومعرفة أحكام الرسم وشواهده، مع اعتماد حلقة التكرار اليومى واألسـبوعى  
يتزامن ذلك في هذه المرحلة مع تلقين مبادئ المتون األولية في العقيدة والفقـه واآلداب  

ب لهاته المرحلة من حفظ للقرآن وتمكنه من تلك المبادئ يسجل تلقائيـا  "بعد إنهاء الطال

أو أصحاب الفقه كما يسميه الـبعض، إطالقـا    )11111111(في ما يعرف بحلقة المجلس أوالوقفه
للشيئ على جزئه، وللتفريق بينهم وبين المرحلة اللتى تسـبقهم وهـم طلبـة القـرآن     
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آن بغرض التعمق أكثر في مختلـف  فيجتمعون حول الشيخ ينفرد بهم عن أصحاب القر
العلوم األصلية من تفسير وحديث وفقه وتجويد، وكذا مختلف العلوم التبعية الخادمة لها 
من لغة وأدب ومنطق وفرائض وحساب ...الخ بمنهج مواد المتون، فيعرض الطالـب  
بمفرده عبارة من المتن على الشيخ، فيشرحه له، أو يتم العرض بصوت واحد من قبـل  

موعة طلبة الحلقة فيشرح الشيخ النص مع تقوية ذلـك بـاإلطالع علـى الشـروح     مج
  الخاصة لتلك المتون.

التعليم الشرعى بهذه المدارس التواتية على العموم نوعين، ذو خصـائص مختلفـة   
دروس عامة للطلبة وغيرهم من عامة المجتمع، وخاصة بالمنتسبين لهـذه المـدارس   

  وبالتحديد فيما مجاله الدرس اللغوى.ونقصر الحديث عليها هنا 
المبحث الثانى: مفهوم الدرس اللغوى ومكانته في منهـاج الزوايـا والمـدارس    

  القرآنية بتوات.  
    المطلب األول: حقيقة الدرس اللغوى واهميته.

الدرس اللغوى مركب إضـافى مـن لفظـين، درس    تعريف الدرس اللغوى:  - 1
الجانب المعجمى، وبهما مجتمعين فـي عـرف    ولغة، فما المراد بكل منهما منفردا في

 االستعمال عند اإلطالق في هذا المجال؟.

عند البحث والتحسس في معاجم اللغة، نجد الدرس لغة من مادة، د، س، ر، لـه   - أ
" أى وليقولـوا درسـت  معان، عفا للرسم، وبلى للثوب خلق، ومن ذلك قوله تعـالى: " 

 )12121212(كرت، "والمدراس موضع يقرأ فيه القرآن"قرأت عند الجمهور، وقُرأ دارست، أى ذا
ومنه المدرسة، والدرس ليس مجرد القراءة مرة، وإنما مـا يحمـل معنـى المداومـة     
واإلعادة والتكرار واإلدمان، فدرست الكتاب ذللتُه بكثرة القراءة حتى خف حفظه، وفي 

اهللا عنـد قولـه    هذا السياق يقول اإلمام المفسر الجزائري عبد الرحمان الثعالبي رحمه
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تدرسـون   )�m�q�r����s�t�u�������������v�w�����x�y�����������z�l)13131313" تعالى:

  .)14141414(بضم الراء من درس إذا أدمن قراءة الكتاب وكرره"
ومن هنا كانت الزوايا رباطات علم، يلتحق الطالب بها، توفره له اإلقامة واإليـواء،  

مجالس الدرس على التريث وعدم التسرع فـي  ليتفرغ للعلم، ينصح المشايخ طلبتهم في 
أخذ العلم، خصوصا الدرس اللغوى، مذكرينهم عموما بما يوحى إليه قول ابن مالك في 

  ألفيته في باب المفعول فيه:
ــمنا   ــان ض ــت أو مك ــرف وق   الظ

    
ــا  ــثْ أزمن ــا امك ــاطِّراد كهن ــي ب   ف

النشاط في الشيء، ومنـه  والمراد بالدرس هنا، اسم للفعل، الذي يعنى مختلف أوجه      
الدرس الفقهى، ما يشمل مختلف البحوث والمجاالت المرتبط بـالفروع الفقهيـة وكـذا    

  الدرس األصولى ...الخ من اإلطالقات المستعملة.
  ب: اللغة:  
مصدر من فعل لغا، جاء عن ابن منظور في اللسان، "أصلها لغوة، علـى   أ: اللغـة 
لغة ولغون، معناه من لغا إذا تكلم، كمـا يطلـق   يجمع على  –حذفت الواو–وزن فُعلة 

�£�mاللفظ على ما ال يعتد به من كالمٍ مما ال تحصل به فائدة، ومنـه قولـه تعـالى    

¤�¥��¦�§�¨�©�ª�«�¬�¯®��l )15151515(  والمراد الحلف بألفاظ
زائدة غير مقصودة، وفي هذا السياق مدح اهللا عز وجل عباد الرحمان الناءون بأنفسهم 

 m�b�c�d�����e�f�lعن لغو الحديث وباطله، قال تعـالى":  

ومنـه لفـظ    )16161616(
  أى تكلم. –الحديث النبوى: من قال في الجمعة صه، فقد لغا 

العتيقـة والمعاصـرة تعريفـات عـدة     وردت في المعاجم اللغوية ب: اصطالحا: 
لمصطلح اللغة، نقتصر منها على تعريف ابن جنى في مصنفه الخصائص، باب القـول  

)17171717(على اللغة " قائال: "أما حدها، فإنها أصوات يعبر بها كل قوم عن أغراضهم"
وينجلي  
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بهذا التعريف خصائص اللغة من كونها، صوتيه، وتم التركيـز علـى الصـوت فـي     
ألنه األصل، أما اإلشارة والكتابة ..الخ فصورة بديلة للصوت، الـذي يـدخل    التعريف

̀��_��m":لغة الطير مما يعبر عنه بمنطق الطير، جاء في القرآن الكريم قولـه 

ba�c�d�e�f�g�h������i�j�k���������� ��ml�n��o�p�q�r�l  )18181818(.  
والمدارس الدينية، قـال  استعمل في مصادر الزوايا ، الدرس اللغوى، المنسوب للغة

  صاحب النصيحة "
  واجتهــدن عمــرك فــي درس اللغــة

    
ــه  ــا مبلغـ ــم ديننـ ــى لفهـ   فهـ

عند البحث والتحسس في الدراستين األكاديميتين اللتين اختصتا فـي  ج: اصطالحا:      
الدراسات اللغوية بتوات، وجهود علمـاء تـوات فـي     - مما اطلعنا عليه- الموضوع 

على تعريف لمفهوم الدرس اللغوى عند علمـاء المنطقـة فـي    الدرس اللغوى، النعثر 
  - واهللا أعلم- اصطالح الفن، لعله سهو، أوعدم حاجة للبيان بحكم الوضوح 

ويمكن من خالل مفهوم اللفظتين والممارسة المالحظة في منهاج الزوايا والمدارس 
  لغـة العربيـة  القرآنية، أن يحدد مفهومه عندهم، بمجموع األنشطة المتعلقة بمباحـث ال 

اللتى تشتغل عليها الزوايا وتهتم بها، واللتى التخرج عن النحو والصـرف والبالغـة   
واألدب، يعكسها واقع النشاط في هذه البحوث، ويجلي هذه المباحث قول أحـد مشـايخ   
هاته الزوايا المعاصرين: "أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم تفقهوا من غير مـا  

    .)18181818(19ى البالغة والنحو والصرف والعلوم األدبيه"درس علمه إياهم ف

حكم تعلم اللغة في فكر وأدبيات المنهاج التربوى فـرض مـن   حكم تعلم اللغة:  - 2222
الفروض من باب ما اليتم الواجب إال به، والوسائل لها أحكام المقاصد كما قرر العلماء 
رحمهم اهللا، يعكس هذا الحكم المقررات المدرسية عندهم الداعية لتعلم اللغة منها نـص  

 صاحب النصيحة المتن المقرر في علم السلوك:  
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  قــال شــمس فــي كتــاب النفحــاتو
    

ــلوات   ــه كالص ــات فرض ــم اللغ   عل
  إلنــه ال يعــرف الــدين ســوى        

    
ــوى    ــا ح ــل م ــرح ك ــة تش   بلغ

ــرائض        ــض أول الف ــال بع ــل ق   ب
    

ــاهض  ــدليل نـ ــذا وذاك بـ   )20202020(هـ
عند هذه النص ما مجمله": علـم اللغـات    –أحد مشايخ هاته الزوايا- يقول الشارح 

أى الفرض العينى، ومـا أشـار إليـه المصـنف      يجب تعلمه كوجوب علم الفرائض
منصوص عليه في كتاب النفحات، بل منصوص عليه في غير ما كتاب، ثم أحال على 
مصنف المزهر لجالل الدين السيوطى، من توقف مجموعة علوم على اللغـة، كعلـم   

  .)21212121(القراءات، وعلم التفسير وعلم الفقه، وعلم األصول
صاحب المدرسـة الدينيـة    –الشيخ حسن–قول شيخنا  ومن تلك األدلة على أهميتها

بعـد بيانـه    –ال إلـه إال اهللا –بأنزجمير، في إطار معرض بيان إعراب لفظ الجاللـة  
مختلف أوجه اإلعراب، يختم حديثه في ذلك المجلس بنصيحة قائال": معرفة اختصاص 

ذكِّر بأبيات نصـيحة  المولى بالعبودية مما توحى إليه الجملة عرفناه باللغة العربية، ثم ي
الشباب السالفة البيان الذي يتبين فيها فرضية معرفة اللغة العربية، قائال": إن العجم فـي  
باكستان والهند يقولون إن التكلم باللغة العربية عبادة، ونحن العرب نزهد ويفتخر أحدنا 

الحية حقـا  أنها اللغة  - الشيخ–إذا تحدث بلغة أخرى ويحتقر من ينطق بالعربية معتبرا 
��§�¦�mمنبها إلى مسؤولية العرب قبل غيرهم عن القرآن مدلال لذلك بقوله تعالى:  �

¨�ª©��«�¬�l )22222222(      لماذا لم تتفكروا؛ إلنه أنزل بلغـتكم، ثـم يؤكـد هـذه
الفرضية بالتذكير بتلك األبيات اللتى ذكرها بعض أهل العلم في حكم حفظ اللغـة كمـا   

  :)23232323("جاء عن السيوطى وغيره
ــا  ــات علينـــ ــظ اللغـــ   حفـــ

    
  فـــرض كحفـــظ الصـــالة  

ــن       ــظ ديـــ ــيس يحفـــ   فلـــ
    

ــات  ــظ اللغــــ   إال بحفــــ
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خاتما حديثه قبل ذكر قصة سبب وضع النحو المشهورة بقوله": كان ابـن عبـاس   
وابن عمر رضى اهللا عنهما يضربان أوالدهما على اللحن، مع أن أوالدهم ال يعرفـون  

  .)24242424(اللحن إال نادرا
قة على علو الهمة في االشتغال بالدرس اللغوى، بـذكره لقصـة   ثم يحث طلبة الحل

سنة)، وكيف وضع كتابه المشهور الـذي   32سيبويه البصري رحمه اهللا، المتوفى عن (
يغنى عن غيره وال يغنى غيره عنه، وقد كان في حلقة حماد يدرس الحـديث وأخطـأ   

عه أحد، فخرج للبادية يسمع مـن  فعاتبه حماد علناً، فقال واهللا ال أطلب علما ال يلحننى م
  العرب ويقيد حتى ألفه كتابه المشهور.

ومن خالل النصوص السابقة تتضح مركزيتها في منهاج المدارس والزوايـا مـن   
كونها فرضا، من باب ما ال يتم الواجب إال به، والوسائل تأخذ حكم المقاصد، كما هـو  
مقرر في علم المقاصد الشرعية، لكن الفرض من جهة الوجوب العينى يطرح إشـكاال  

 يطاق وهو ممنوع شرعا؟ أيضا ما الجـواب  إذْ طلب معرفتها من كل أحد تكليف بما ال
؟ إال أن يراد بضرب مثل الصلوات كفرع من فروع الواجب العينى، ليس المراد بـه  
اإللحاق وإنما المراد به درجة اللزوم، واللزوم كما هو في الفرض الكفائى في العينـى  

    -  أعلمواهللا - أيضا، واآلثار كما تلحق بالفرد تلحق الجماعة إيجابا وسلبا.    
ونص شارح الالمية، التي تعد من المقررات في علم الصرف في المستوى العـالى  
لهذه المدارس فاصل في كون تعلمها مما هو داخل في االختصـاص باإلجمـاع مـن    
فروض الكفايات، يقول الشيخ بحرق اليمنى، شارح المية األفعال، لإلمام جمال الـدين  

فإن علم العربية في الدين بالمحل األعلـى والمقـام    بن مالك في مطلع مقدمته": أما بعد
األعز األسنى، إذْ هو السلم الذي به يرتقى إلى فهم الخطاب والقنطـرة اللتـى عليهـا    
المجاز إلى معرفة السنة والكتاب، على ذلك أجمع أهل العلم سلفا وخلفا، وتقربوا إلـى  
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  دونهـا مـن الواليـات   اهللا بطلبها زلفى، وشرطوها في صحة اإلمامة العظمى فمـا  

  .)25252525(وعدوها من أهم فروض الكفايات"

يحدد مستوى االهتمام أهمية تعلم اللغة ومكانتها بين العلوم في منهاج الزوايا:  - 3333
ومرتبته لدى المنهاج في منحنى هرم مختلف العلوم المدرسة المعتمدة كأصول للتكوين 

عندهم في بيت المرشد المعـين المشـهور   وأعنى الثالثية المقعدة  - العلوم األصلية  –
  على لسان الخاص والعام، قوله:

ــك   ــه مال ــعري وفق ــد األش ــي عق   ف
    

ــالك  ــد الس ــة الجني ــي طريق   وف
كما تتضح مركزيتة في مسلمات يتربى عليها المتكونون، تسمى عندهم بعلوم اآللة،      

المتون المعتمدة لـديهم  أو العلوم الخادمة للعلوم األصلية الثالث المذكورة تعكسها ألفاظ 
في علوم اآلداب، يتربى عليها الطلبة ويعتمد عليها الشيوخ في تحريك الهمـم، يتضـح   

  هذا من خالل توجيهات المصنفات المقرره التالية:
 قول سراج طالب العلوم: - 

ــتغرق  ــه اس ــو في ــوم النح ــم عل   ثُ
    

  ــرق ــه اح ــي طالب ــت ف ــل زي   وك
       ــه ــم كالحبالــ ــه للعلــ   إلنــ

    
ــ ــه الفهـ ــهبـ   وم ترتقـــى حبالـ

ــير       ــه قص ــلْه فباع صحــم ي ــن ل   م
    

  ال يستوى ياصـاح االعمـى والبصـير   
      ــان ــمه بيـ ــان كاسـ ــذا البيـ   كـ

    
 ــان ــه العيـ ــا قلتـ ــى مـ   دل علـ

  وكيــف يرتقــى إلــى المعــانى        
    

  مــن لــيس ذا نحــوٍ وال بيــانِ   
  وقول صاحب الهدية: حسين الجسر: -      

ــاء   ــط واإلنش ــن الخ ــن بحس   واع
    

ــذاك  ــاءفـ ــدى األكْفـ ــة لـ   زينـ
  واحرص علـى النحـو فـذاك السـلم         

    
ــم   ــه األمـ ــم تبتغيـ ــل علـ   لكـ
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   –الطاهر العبيدى الجزائري –قول صاحب النصيحة  - 
  واجتهدن عمـرك فـي حفـظ اللغـه    

    
  )26(فهـــى لفهـــم ديننـــا مبلغـــه

أما من حيث الترتيب، فمباحث اللغة كما سبق، علوم خادمة للعلوم األصـلية فـي        
 التـي منهاج الزوايا، وطلبها حسب واقع الممارسة يسير في خط متواز، والنصـوص  

يتربى عليها الطلبة توحى بتصنيفها في مقدمة طلب العلوم، من ذلك قول السراج وهـو  
    يتحدث عن ترتيب العلوم:  

  فــــروع أولــــه عقائــــد ثــــم
    

ــروع   ــا الش ــة به ــوف وآل   تص
  قول صاحب النصيحة، بعد بيان حكم طلب اللغة:     

ــغيت     ــم ص ــة ث ــت لغ ــإن حفظ   ف
    

ــت  ــرع وعي ــدرس والش ــذكر وال   لل
ــوا         ــد تفقه ــحب ق ــان الص ــذاك ك   ل

    
  )28282828(فــي غيــر مــا درس دراه األفقــه

وإن لـم  –بعـض العلمـاء    أيقال الشارح ع العزيز سيد اعمر رحمه اهللا، قـال،       
إن علم اللغة يجب طلبه قبل كل علم، ثم دلل  –كما جاء األمر في أصل المتن  –يسمهم

  على ذلك بأبيات:  
ــد    ــه فق ــى الفق ــو عل ــدم النح   ق

    
ــرف   ــالنحو الش ــوى ب ــغ النح   يبل

     
وابتنائها عليـه،   –علم العربية–ثم واصل لما قال: ألجل احتياج العلوم بأسرها إليه 

  مستشهدا بقول الشاعر:  
ــل  ــوم وه ــى العل   النحــو قنطــرة إل

    
  يجـــاز نهـــر بغيـــر القنـــاطير

ــدهم        ــاق مج ــاس ف ــاة أن   إن النح
    

ــادير  ــا بالمق ــاد جميع ــوق العب   )29292929(ف
       

وما جاء في مصنف الهديـة مـن    وسرد ما جاء في مصنف سراج طالب العلوم،
  .األبيات التى تمت اإلشارة إليها
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ومن خالل استحضار هذه النصوص وواقع المنهاج، يتضح أن تعلم اللغة بالمدارس 
الدينية بتوات، يسير مع العلوم األصلية الثالث في خط متواز، وهو أمر طبيعى، بحكـم  

يتم الواجـب إال بـه    اب ما الاعتباره من المكمل الضروري، يأخذ نفس المركز، من ب
فهو واجب، ومع هذه المكانة، التربيةُ القلبيةُ والتزكية النفسية أسـاس مقيـاس صـالح    
اإلنسان عندهم، لكن جماَل اللسان دونها كماٌل مشوب بالنقصان، واألكمل اجتماع أنواع 

ـ   –حفظه اهللا–الجماِل، روح، ولسان، وهذا ما عبر عنه شيخنا  وقه في درسه الـذي نس
موجهـا":   –الإله إال اهللا–كنموذج لفلسفة اللغة في فكر الشيخ، وقد قال في نهاية إعراب 

لكن علينا بإصالح قلوبنا يتسنى لنا بذلك إصالح السنتنا إلنهم قالوا": إصـالح اللسـان   
دون الجنان فسق وضالل، وإصالح الجنان دون اللسان كمال دون كمـال، وإصـالح   

  .)27272727( لكمال"اللسان والجنان كمال ا
المراد هنا، اآلليـة  المطلب الثانى: أهدف دراسة اللغة ودور المنهاج في ترسيخها: 

واألداة اللتى ترسخ أهمية اللغة العربية في نظام الدراسة عند المتكون بهـذه المـدارس   
وهذا ما نتحسسه من المصادر المقررة، المتون وأغلبها منظوم، ومن حلقـات الـدرس   

  أيضا.

مواد المتون المقررة في علم اآلداب عندهم، الشامل لغـرس  المصادر المقررة:  - 1111
  مختلف القيم في مختلف العلوم، منها علم اللغة العربية، نمثل لها بما يلى:

–هذا المتن من المقررات في علـم اآلداب  متن هدية األلباب في علم اآلداب:  - 1
بالمحاضر والمدارس القرآنية بتوات، يحفظه الصغار والكبار، لقى اهتمامـا   - األخالق

وصل لشرح مفرداته، كما الحال مع الشيخ عبد العزيز سيد اعمـر رحمـه اهللا الـذي    
 شرحه تحت عنوان "فتح الملك الوهاب بشرح هدية األلباب"، المصوب والمسـدد مـن  
قبل الشيخ سيدى محمد بلكبير رحمه اهللا، جاء فيه توجيه النـاظم طالـب العلـم إلـى     

  االهتمام باللغة العربية في قوله:  
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  واعــن بحســن الخــط واإلنشــاء   
    

ــاء ــدى األكفـ ــة لـ ــذاك زينـ   فـ
ــلم       ــذاك الس ــو ف ــى النح   واحــرص عل

    
ــم  ــه األمـ ــم تبتغيـ ــل علـ   لكـ

المتعلم أيضا أن يحرص علـى علـم   ثم أمر  –عبد العزيز التواتى  –قال الشارح      
النحو وأخبر بأنه هو السلم لجميع العلوم ألنه جمال األلسنة وكمال العلماء وبه تعـرف  

  )30303030( والسنة النبوية... –الكتاب–معانى الكتابة 
إن الواقف على محور دعوة الشباب المسلم العربي عمومـا  نصيحة الشباب:  - 2

المتن المنظوم الذي نال القسط المعتبـر فـي   وطالب العلم الشرعى خصوصا في هذا 
حلقات الشرح لدى شيوخ الزوايا بتوات، ليالحظ تخصيص هذا المحور بمـا يتجـاوز   
عشر أبيات لدعوة الطلبة وتحريك همهم تجاه طلب اللغة العربية وبيان أهميتها في فهـم  

 ل الناظم أوال:الدين اإلسالمى، وبالمقابل التحذير من االفتتان باللغة األعجمية، يقو

ــرآن  ــة القــ ــاجراً للغــ   ياهــ
    

  ولغـــة الهـــادى إلـــى الـــديان
ــام      ــة األعجــ ــدما رطانــ   مقــ

    
ــن األروام ــج مــ ــه علْــ   كأنــ

ــدر       ــن ي ــرب مم ــات الع ــر لغ   هج
    

  عــار وخفــض لرفيــع القــدر    
  ثم يواصل حاثا قائال:     
ــك الشـــريفا    ــال تبـــدل زيـ   فـ

    
ــا   ــك المنيفـ ــرف لفظـ   وال تحـ

ثم يطلب صراحة مباشرة للطالب أن يجتهد عمره في دراسة اللغة العربية وتفهمها،      
مبينا السر في ذلك من تقويم اللسان وصونه عـن الخطـأ والفهـم الصـحيح للـدين      

  اإلسالمى، قائال:  
  واجتهــدن عمــرك فــي درس اللغــة

    
ــه  ــا مبلغـ ــم ديننـ ــى لفهـ   فهـ

ــا        ــل اإلعراب ــد جه ــن ق ــل م   فك
    

ــأ   ــد أخط ــه ق ــي فهم ــواباف   الص
ــي عربــي         ــاب والنب ــث الكت   حي

    
ــي   ــان العرب ــوحى لس ــاتم ال   وخ
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الموجه لطلبـة العلـم علـى وجـه     –يقول الشيخ عبد العزيز، معلـقا في شرحه 
على هذا النظم لهذه األبيات فيما فحواه،": التارك للغة القـرآن المشـرفة    - الخصوص

مقدمنها علـى لــغة القـرآن     على سائر اللغات هاجر له، والمتحدثُ برطانة األعاجم
خارج عن الطريق الصحيح راض بالتسفل وبالخفض بعد الرفع، متشـبه بـالعلج، أى   

  الكافر ثم ساق حديثا": من تشبه بقوم فهو منهم".

الدرس اللغوى في الزوايا كما تكونه المقررات، تقرره وتثبتـه  حلقات الدرس:  - 2222
  وتوجهه حلقات الدرس نمثل لذلك باآلتى:  

أثناء شـرحه ألحـد وقفـات     - حفظه اهللا- قول الشيخ المكى النحوى المعاصر  - 1111
مصنف اآلجرومية وهو يسوق مختلف النصوص من كتاب أو سنة حـول عالمـات   
معرفة الفعل عند قول ابن آجروم "والفعل يعرف بقد والسين وسوف ...." مستدال فـي  

��m�l�mمعرض البيان لدخول قد على المضارع بقوله تعالى":  � �n�o�p��� �q��

r��s�ut�v�w�x�y�z�l )31313131(    مبينا المعنى العام لآلية حسـب الطريقـة
المعهودة معربا اآلية مشيرا إلى أن "حرف قد" هنا يفيـد معنـى التحقيـق مسـتخرجا     
إشارات عقائدية من كون علم اهللا تعالى مغاير لعلم المخلوقين..." خاتما الحـديث عـن   

  .  )32323232(وق اإلنسان حالوة القرآن إال بالعربية وهكذا كالم رسولهيذ هذه المعلومة بقوله": ال

من مظاهر التنبيه إلى أهداف تعلمها، نصح الطالب باالهتمام باللغة، من ذلـك   - 2222
، لتالمذته، مبينا لهم - أحد شيوخ الزوايا المعاصرين–وصية الشيخ أحمد خليلى اللغوى 

أنها السبيل الوحيد لفهم كتاب اهللا عز وجل، معززا ومستدال بقول مالك رحمه اهللا": لـو  
من الفهوم في نهاية ما خرجت عن األصـلين، كتـاب اهللا   صرت من العلوم في غاية و

"، وهى جملـة تـردد وتكـرر    )33333333(وال سبيل لهما اإل باللسان العربي�وسنة رسول اهللا 
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كثيرا في مجالس درس التفسير واللغة، يعرفها الطلبة والملتزمـون حلقـات الـدرس    
  بالزوايا  

المشار إليه سابقا  –ىحسن األنجزمير–من النصوص المؤكدة لذلك قول شيخنا  - 3333
في درسه حول إعراب كلمة التوحيد": الذي يعرف اإلعراب يفهـم القـرآن ومراميـه    
وإشاراته وغوامضه، ولهذا أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم تفقهوا من غير ما 

  .)34343434(درس علمهم إياه فى البالغة والنحو والصرف والعلوم األدبيه"
ممن أسسوا منهاج الـدرس العلمـى بهـذه الزوايـا      وهى أهمية قعد لها السابقون

والمدارس، اللتى خرجت نخبة من العلماء اجتهدوا وقضوا وسيروا شؤون المجتمع فى 

هـ)، في معرض 909فترة من تاريخه، كقول الشيخ عبد الكريم المغيلى رحمه اهللا ت (
را بشـروط  حديثه وهو يجيب من سأله عما يجب على المسلمين من اجتناب الكفار مذك

  .)35353535(يوثق بفهمه" معرفة له باللغة أوال معرفة له بالمنطق ال المفتى، قائال": فمن ال
  فتحصل على ضوء تلك النصوص أن أهمية اللغة عندهم مجملة في أمور ثالث:

  تقويم اللسان؛     - 
 فهم األصلين الكتاب والسنة خاصة؛   - 

 صحة الفهم وسالمة االستنباط عامة؛   - 

كله عندهم، نص الشيخ بحرق اليمنى المشار إليه سابقا، شارح  والنص الجامع لذلك
المية األفعال لإلمام جمال الدين بن مالك في مطلع مقدمته قائال": أما بعـد فـإن علـم    
العربية في الدين بالمحل األعلى والمقام األعز األسنى، إذ هو السلم الذي به يرتقى إلى 

ز إلى معرفة السنة والكتاب، على ذلـك أجمـع   فهم الخطاب والقنطرة اللتى عليها المجا

 .)36363636(أهل العلم سلفا وخلفا، وتقربوا إلى اهللا بطلبها زلفى
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    المبحث الثالث: مظاهر الدرس اللغوى في الزوايا والمدارس القرآنية بتوات:
الدرس اللغوى في منهاج الزوايا والمدارس بتوات واقعه متنوع نشط، اليقل أهميـة  
عن نشاط العلوم األصلية من عقائد وفروع فقهية، وسلوك، ويمكن التمثيـل لـه وفـق    

  نظرين:  
مجال تعاطى الدرس اللغـوى فـي   المطلب األول: المظاهر في مقررات المنهاج: 

 م، نمثل لها بما يلى:المنهاج تعكسه الفنون الثالثة عنده

النحو من فعل نحا النحو واالنتحاء، القصـد  علم النحو ومصنفاته في التكوين:  - 1

، والمنهاج في أغلـب  )37373737(والطريق، فهو انتحاء سمت كالم العرب في اإلعراب وغيره
هذه المدارس مع وجود بعض الفوارق بينها يرتكز على مصنفات المتون، كل متن في 

  نمثل له باآلتى:  مستوى يناسبه، 
المراد به المقدمة اللتى وضعها ابو عبد اهللا محمد ابن آجـروم  أ: متن اآلجرومية: 

هـ)، التى تعد في فلسفة الزوايا المقًدمةُ التى ال يسبقها شيء فـي  723الصنهاجى، ت (
  تعلم أبجديات اللغة للمبتدئين خاصة وعموم المتعلمين.

اصة من قبل العلماء فاقت عناية حاضـرة شـنقيط   لقى هذا المتن في توات عناية خ

فأنجزوا في جانـب التـأليف كتبـا     )38383838(حتى بلغ نظمهم له عـشْر المنظومات اللغوية،

هـ) رحمـه اهللا  1160عديدة حوله من نظم وشرح بدأت من الشيخ بن أب المزمرى ت(

ن م) رحمـه اهللا فـإلى الـزم    20واستمرت إلى موالي أحمد الطاهرى، في القـرن ( 
المعاصر بمؤلفات الشيخ محمد باى بلعالم رحمه اهللا، كاللؤلؤ المنظوم نظم مقدمـة بـن   
آجروم، أما حلقات الدرس، فال يعدم لها مجلس أو مجالس في أية زاويـة أو مدرسـة   

  قرآنية داخلية، وهو أمر باد للعيان ال يحتاج لبرهان.
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) بيـت، للشـيخ   446وى (المؤَّلفُ هذا عبارة عن نظم يساب: متن ملحة اإلعراب: 

هـ) ألفه فـي ليلـة   516أبى محمد القاسم الحريرى البصري المعاصر للزمخشري ت(

 )39393939(ولذا اشتهر بلقب بنت ليله، عليه شروح عدة، يمتاز بسهولة العبارة وكثـرة التمثيـل  
  مندطلقا من تحديد ماهية الكالم:  

  ــتمع ــاد المس ــا أف ــالم م ــد الك   ح
    

ــرو متَّ  ــد وعم ــعى زي ــو س ــعنح   بِ
  ونوعـــه الـــذي عليـــه يبنَـــى     

    
ــى  ــرفُ معن ــم ح ــٌل ث ــم وفع   )40404040(اس

والسؤال المطروح ما مركزه في المنهاج؟ عرف هذا المصنف اهتماما في طـرق       
حسـب  - التدريس بالزوايا، المعاصرة والحديثة، أما القدامى فلم نعثر لهم على ذلـك،   

أولى المنظومات اللتى القت اهتمامـا مـن   على الرغم من أن النظم يعد من  - اطالعنا
قبل العلماء عموما، فال تفيدنا عن أثره المصادر اللتى تتحدث عن اإلجازة في حلقـات  
الدرس اللغوى إلى جانب المصنفات اللغوية األخرى المجاز فيها، لكـن المعاصـرين   

راب " للشيخ والمحدثين اهتموا به تدريسا وتأليفا، كمؤلف منحة األتراب على ملحة اإلع
محمد باى بلعالم، وكلُّ أوجلُّ المدارس القرآنية الخارجية تعرفه كمقرر من المقـررات  
الدراسية للمتكونين بها، اختص به طلبة المرحلة المتوسطة في الـدرس اللغـوي كمـا    

  سوف يأتى في الخصائص.
حمـد  األلفية منظومة من ألف بيت، مشهورة في النحو، للشيخ مج: ألفية بن مالك: 

  ).ـه 446بن مالك األندلسى الدمشقى (ت
واهتم المنهاج الدراسي للزوايا بتوات بها اهتماما معتبراً وإن لم يصل لدرجة مقدمة 
ابن آجروم، أثرها باد في مختلف اإلجازات اللتى كانت تمنح في نهايـة التكـوين فـي    

بد العـالى بـن   الزمن القديم خاصة كما األمر في إجازة الشيخ الجنتوري عن شيخه ع
أحمد األنصالحى، واألمر مستمر إلى اليوم من حيث االهتمام بها، وال توجد زاويـة أو  
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مدرسة دينية ال تعرفها ضمن مقرراتها، وال تهتم بمختلف شروحها خاصة ابن عقيـل  
ابن هشام، يتناولها الطلبة في المرحلة األخيرة من تعليمهم مما نشير إليه بمرحلة التعليم 

وتأخيرها طبيعى بحكم علو مستواها اللغوى وزخمها العلمـى، ولـذاك تـرى     العالى،
  المشايخ في مجالسهم ينصحون الطلبة بالصبر والتريث في فهمها.

يراد بعلم الصرف: العلم الذي يبحث عن أحوال أبنيـة الكَلـم    علم الصرف:  - 2

، وهو علم مهمٌ لدى هاتـه  )41414141(المختص باألصالة باألفعال المتصرفة واألسماء المتمكنة
المدارس، إذْ من أتقنه حاز أبواب اللغة وأحاط بطرقها، كما قال جمال الدين بن مالـك  

 في مصنفه أحد المقررات في هذا الفن كما يأتى:  

ــم تصــرفه كحفالفعــل مــن ي وبعــد  
    

  )42424242(يحز من اللغـة األبـواب والسـبال   
فالحائز على األبنية واألوزان، المتبع ذلك بمواد اللغة غير مكتف بواحد منهما هـو       

  المتقن، ومظاهره كمقررات دراسية بهاته المدارس الدينية مصنفات عدة: منها:  

ـ 930، متن منظوم، لإلمام جمال الدين محمد بن مالك، ت ـ( المية األفعال - أ ). ـه
  في علم الصرف، مطلعه:  

ــد هللا  ــدال الحمـ ــه بـ ــى بـ   ال أبغـ
    

ــال   ــوانه األم ــن رض ــغ م ــدا يبل   حم
وهو مؤلف مهم، نال اهتمام العلماء شرحا وتعليقا كالشرح النفيس للعالمـة بحـرق        

وبهامشه شرح ابن النـاظم بـدر    )43434343(اليمنى الذي أضاف واستدرك بفوائد على األصل
الدين بن مالك، من مقررات المنهاج في زوايا توات، للمتكونين في المرحلـة العاليـة   

  النهائية.
هذا المصنف مقرر من مقـررات المنهـاج بالزوايـا    مثلث قطرب وشروحه:  - ب

التواتية كما هو في غيرها من أرض الجزائر، لما يقدمه من ثـروة لغويـة للمعـانى    
عددة في بنية المفردة الواحدة، والمصنف هذا للشيخ أبو محمد على بـن المسـتنير   المت
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) تلميذ سيبويه لقبه بقطرب، وهو عبارة عـن فـن فـي    ـه206النحوى البصري (ت 
المثلثات، اللتى تعنى مجموعة لمفردات ثالث، لها نفـس الصـيغة الصـرفية ونفـس     

مثل لفظ الغمر فتحا  )44444444(ير في المعنى،الحروف، والمتغير فيها فاء الكلمة به يحصل التغ
  وكسرا وضما، ولفظ السالم، مطلعه:  

  يامولعـــــــاً بالغضـــــــب
    

  والهجــــــر والتجنــــــب 
  فـــــي جـــــده واللعـــــب     

    
  حبــــك قــــد بــــرح بــــي

  مقَـــــدماً فتْحـــــاً علـــــى     
    

ــجال   ــم مســ ــر فضــ   كســ
  إن دمـــــــوعى غَمـــــــر     

    
ــر   ــدى غُمــ ــيس عنــ   ولــ

ــر       ــا ذا الغمـــــ   يأيهـــــ
    

  أقصــــر عــــن التعنــــت  
عليه شروح عدة، كمثل نظم عبد العزيز المغربي، الحاضـر فـي منهـاج زوايـا          

وشرح مثلثالت قطرب لإلمام والشيخ إبراهيم مقالتـى الجزائـري، خـريج     )45454545(توات
مدرسة زاوية الهامل ببوسعادة، ويضاف لما مثلنا له مؤلفاتٌ مقررة عنـدهم، كمناهـل   

ة األفعال، للهرري، ومتن تصريف العـزى  العرفان ومراضع األطفال بلبان معانى المي
  لعبد الوهاب الزنجانى، الخ.

عند البحث في المصادر اللتى يشتغل عليهـا المتكونـون بهـذه    علم المعاجم:  - 3333
الزوايا، نجد مجاال لالهتمام بهذا اللون اللغوى، لكنه بالمقارنـة مـع العلـوم السـابقة     
ضعيف، إذْ ال نرى أثرا لمعجم العين، أو لسان العرب أو مختار الصحاح، أو المصباح 

ال شك ضمن عناوين خزائن المراكـز  المنير...الخ، من المصنفات المشهورة، مع أنها ب
العلمية، فلعلها اختصاص المشايخ دون المتكونين يهرعون إليها ضرورةً وهم يفسرون 
مفردات القرآن الكريم والسنة المطهرة، ومختلف ألفاظ المتون العلمية اللتى يشـرحونها  
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ا اللـون  للطلبة في حلقات الدرس، ومع هذا النعدم مصنفات أتيحت وتتاح للطلبة من هذ
بفضلها ألفت مصنفات قديما وحديثا، كمصنف األلفية في غريب القـرآن، وأوصـاف   

    يلى: الخيل، والغرة في الجبين،  ونمثل لهذا اللون بما
، هذا كان له الـدور  –الذي سوف يأتى الحديث عنه- المصنف متن الشمقمقية:  - أ

أللفاظ الفصـيحة والغريبـة   المهم في خدمة الدرس اللغوى بتوات بثروة وكم هائٍل من ا
والحوشية، واألمر بادٍ في ألفاظ هذا الكتاب ألول وهلة، ما مـن شـأنه "امـتالك زاد    

  .)46464646(معرفى للطالب يوظفه ساعة حاجة تفكيك الكلمات العربية"

م) 2018، هذا المؤلف للشيخ عبد الرحمان حفصـى رحمـه (ت  مصنف الطرب –ب
، على عادته كُلما أراد تبليغ معلومـة لغويـة   وضعه لمساعدة المتكونين بهذه المدارس

ركب ناصية القريض، تسهيال للطالب وجمعا لشتات المعلومة، ألفـه بغـرض بيـان    
  مختلف دالالت لفظ الضرب، مطلع المنظومة:  

  الضـــرب أنـــواعٌ لكـــل واحـــد
    

   ــدــه وال مــن جاحيخص اســم  
  أولهــا فالضــربُ باليــد علــى         

    
ــرْأس ِ  ــدمِ ال ــاعقال مقَ ــمى ف   يس

ــا       ــى القف ــن عل ــم إن يك ــفعِ ث بالص  
    

  )..الـخ 47474747باليد يدعى الصقْعُ ياأخا الوفا(
للشيخ عبـد الرحمـان    مصنفٌمصنف غرة الجبين في وجه من كالم المبين:  –ج     

حفصى المذكور موجه للمتكونين، عبارة عن متن يحوى مائة وثمانين بيتـا، متضـمنة   
بيانا أللفاظ من القرآن الكريم، من مثل لفظ السبيل، التوبة، الرحمة ...الخ، يقول مـثال  

  في لفظ القضاء:
  فأوجــه القضــاء ســتة عشــر   

    
  في محكم الـذكر وتـأتى فـي األثـر    

  الفـــراغُ، فـــإذا قضـــيتممنهـــا      
    

  .)48484848(فــي ســورة البكــر كمــا علمــتم
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البالغة مما يرتبط بفصاحة اللفظ ومطابقة الكالم لمقتضى الحـال  علم البالغة:  - 4
ما يجعل التركيب في أعلى مستوياته اللغوية، تعكسه في منهاج الدرس اللغوى للزوايـا  

  يلى: في هذا الفن نمثل لها بما )18181818(49بتوات متون عدة يتكون عليها الطلبة

  منها الجوهر المكنون لألخضري،    -  أ

 عقود الجمان للسيوطى،    -  ب

  أسرار البالغة للجرجاني،   - ج

م) 773عروس األفراح في شرخ تلخيص المفتاح، لبهـاء الـدين السـبكى (ت     - د
  ...الخ
فن األدب فى منهاج الزوايا، تعكسه مقررات دراسية مهتمة باألمثال فن األدب:  - 5

 والحكم، والشعر، تأخذ مظاهر عدة، نمثل لها بما يلى:  

المتن هذا عبارة عن نظم أبو العباس، أحمد بـن محمـد بـن    متن الشمقمقية:   –
بابن محمد بن الونان الملوكى الحميري النسب التواتى األصل، الفاسي الدار، المعروف 

ـ) ديوان، طريف جامع لعدد من فنون األدب 275هـ)، عدد أبياته، ( 1187الونان (ت 
وأخبار العرب، بأغراض متعددة، نسيب، تغزل، حماسة وفخر، مخاطبة الحسود، حكم 

  وأمثال ووصايا، مدح، مطلعه:
  مهــال علــى رســلك حــادى األنيــق

    
  )50505050(والتكلفهـــا بمـــا لـــم تطـــق

الحاضرة في منهاج الزوايا، ذا أثر في دروس المشايخ، كما هو وهو من المقررات      
ظاهر في دروس شيخنا حسن األنصاري المعاصر شيخ المدرسة الدينيـة بـأنزجمير،   
يدلل به لتحفيز الطلبة على التروى من الحكم والمثل والشعر وتربيتهم على األخـالق،  

  كنصحه لهم في هذا المقام بقول الناظم:
  طِّبــاع حافظــا فكــن مهــذب ال 

    
ــرق  ــم وأدب مفتــــ   لحكــــ
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ــن    ــق حس ــاس بخل ــرِ الن   وعاش
    

  تُحمـــد عليـــه زمـــن التفـــرق
      ــك مــن ــه علي ــيس ل   وكــلُّ مــن ل

    
  فضـــٍل فـــال تطعمـــه بـــالتملق

ــيهس        ــل ب ــة مث ــزِ الفُرص   وانته
    

  وبالمدى لحـم العـداة شـرق ...الـخ    
في العلم، بـالبيتين مـن هـذا    وتارة يحث الطلبة على خلق اإلقدام وعدم االستحياء      

  النظم:
  ال تكـــتم الحـــق وقلـــه معلنـــا

    
ــلق   ــوتك الصهص ــال ص ــو جم   فه

ــبيب       ــبه شـ ــه شـ ــح بـ   وصـ
    

  وأبـــي عـــروة عنـــد الزعـــق
ــعا       ــالم موضـ ــدت للكـ   وإن وجـ

    
  فكن غـراراً فيـه أو كاألشـدق....الخ   

من ثـروة   والناظر لما سقناه كتمثيل  يتضح لديه، ما يقدمه هذا المصنف للمتكونين     
لغوية أدبية، سلوكية، من مثل لفظ مهالً الذي يعنى التريثُ، الحادى سائق اإلبل المغنـى  
لها، األينق جمع لناقة، التملُّق، اللين والتواضع لمن ال يستحق، الفرصة، النوبة، إضـافة  

 مكره أخـاك ال   - لألمثال، في قصة بيهس الرجل العربي المغفل الذي سار به المثل 

في النجدة، وشبيب ابن زيد في الشجاعة، وأبو عروة فـي جهـارة الصـوت     – بطل
الصيت، وقد تجمـع   �يصيح باألسد وقد احتمل الشاة فيتخلي عنها، والعباس عم النبي 

الخ مـن  ...)51515151(إليه أصحاب السمرة لما انهزم الناس يوم حنين، كاإلبل الحانة على ولدها
والتاريخية اللتى تقدمها هذه المنظومة للطلبـة هـذه   الثروة اللغوية والصرفية والبالغية 

  المدارس القرآنية.
يمكن توضيح مظاهر اهتمام المنهاج المطلب الثانى: المظاهر في حلقات الدرس:   

باللغة وأثرها في العلوم المدرسة بالزوايا في حلقات التدريس، بأمثلة نوردهـا ال نريـد   
 بها الحصر، وذلك في ما يلى:  
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، بمقر مدرسـته  - رحمه اهللا-  أحد أعالم المدارس الدينية، الشيخ الكنتى درس - 1111
قُْل ِإن كُنْتُم تُحبون اللَّه فَاتَّبِعوني يحبِـبكُم  ﴿ في التفسير، وهو يشرح معنى قوله تعالى":

يمحر غَفُور اللَّهو كُمذُنُوب لَكُم رغْفيو وردت بالفـك واإلدغـام   قائال": تُحبون )52525252( ﴾اللَّه ،
محب، وبعضهم يقول  محبوب أو من حب يحب بالكسر، ومن أحب يحب فهو حبيب أو

، وقال يحببكم، ويحـب مـن   يحبهم ويحبونهمن حبب وكالهما في القرآن، قال تعالى: 

فأنت ترى  )53535353( حب، لكن ورود المصدر من فعل قليل، ووروده من فعل كظرف ....".
دور الملكة والحاسة اللغوية في توظيف النحو العربي في شرح وتفهيم النص القرآنـى  
واضحة يدخلها الشيخ بدون أية مقدمات، وهو أمر عام في بداية شرح ألفـاظ مختلـف   

 المواد.

يمكن لنا أن نستشهد هنا بإيراد تطبيقـات  الفقيه النحوى:  –درس الشيخ المكى  - 2222
في علم النحو، في درس علمي موجه للطلبة بمسجد الفـتح   - حفظه اهللا–للشيخ المكي  

م) على مدار ساعة ونصف مـن الـزمن، مـع التحليـل المتنـوع      2018بأدرار سنة (
 ، منطلقـا "عالمـات الفعـل"  والمستفيض أللفاظ المقدمة في النحو البن آجروم، بعنوان 

إجماال من تحديد الفرق بين االسم والفعل، قائال": الفعل أحطُّ من االسم، إذ االسم يخبـر  
به وعنه، وقد يكتفى به في تركيب الكالم عن غيره، والفعل يخبر به ال عنه، ومرتبتـه  
متوسطة بين االسم والحرف، ويستفيض في شرح عالمـات الفعـل حسـب ترتيـب     

أن العالمات األربع اللتى ذكرها المصـنف، قـد    المصنف، ثم يستدرك موجها للطلبة
السين، سوف، وتاء التأنيث الساكنة، غير مستوعبة لجميع عالمـات الفعـل بحكـم أن    
المصنف موضوع للمبتدئين، وهنا العالمات المتبقية وما امتاز به كـل مقارنـة بـين    

بن مالك في مختلف المصنفات المقررة في منهاج الزوايا، فقال المصنف ذكر أربعا، وا
ألفيته أضاف تا فعلتُ وأتتْ ويا افعلىِ ......ولم يذكر مما ذكره ابن آجروم سوى تـاء  
التأنيث الساكنة، الحريري في ملحة اإلعراب قال: والفعل ما يدخل قد والسين ...ولـم  
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يتطرق لسوف وال تاء التأنيث، ابن معطى الزووى الجزائري في ألفيته قـال: والفعـل   
عرفا* واألمر والنهى وقد إن صرفا، فهو وافق في الـبعض وأضـاف   بالسين وسوف 

األمر والنهى، إذ يكونان في باب األفعال ال األسماء بشرط التصـرف ال الجمـود وإال   
كان اسم فعل أمر، ومثل له بحذاري ال يتصرف، وفرق بين الفعل واسمه وساق له آية 

ثم شرع في التفصـيل بدايـة مـن     )m�Æ��������Ç�È��É�l )54545454قرآنية كقوله تعالى 
حرف قد، قائال: قد، وهى ثالثة أقسام، اسمية، اسم فعل، حرف، فاالسمية مثل لها بقـد  
زيد درهم، أى مقداره، ثم خلص إلى أن المراد هنا قد الحرفيـة اللتـى تـدخل علـى     
الماضى والمضارع، وفائدتها البالغية في كالم ينتظر وقعه من قبل المخاطب، ممـثال  

ياتى، كما تدخل على  لك بقد قام زيد، موجها خطأ من يدخلها على المنفى، كلفظ قد اللذ

إلن إخبار اهللا ناشـئ   )�m�A�B�C�l )54545454الماضى لتفيد التحقيق ممثال بقوله تعالى:

مما حواه هذا الدرس من البيان المنبـأ عـن    )55555555(عن علم فهو ال يخلف الميعاد ....الخ
  مستوى االهتمام بالدرس اللغوى وأثره في منهاج هذه المدارس وفكر خريجيها.

: حول إعراب كلمة ال إلـه إال اهللا، أعربهـا   - حفظه اهللا–درس الشيخ حسن  - 3333
لـه إال  لطلبٍ وجه إليه من أحد الضيوف في أن يجلى لهم فيها األلفاظ النحوية، فقال ال إ

اُهللا بالرفع أوال إله إال اهللاَ بالنصب، يجوز هذا، ثم شرع يعرب قائال": ال، تكون نافيـة  
  للجنس تعمل عمل إن من نصب االسم ورفع الخبر، وإلهَ  اسمها مبنـى علـى الفـتح   
مدلال على ذلك من ألفية ابن مالك، وتعمل وجوبا إذا كانت مفردة، وجـوازا إذا كانـت   
مكررة، وهنا مفردة، وخبرها محذوف تقديره معبود، إلنه شاع في هذا البـاب إسـقاط   
الخبر، كلفظ ال بأس، لمن سأل عن الحال "أى على" ال ضير، ال فوت، اُهللا بـدٌل مـن   

  الرفع ويجوز النصب، رابطا إياه بقاعـدة االسـتثناء  خبر ال المحذوف، واألفضل فيه 
فيكون العمل واجبا إذا لم يتقدمه نفى أو شبهه، إما إذا تقدم فيجـوز العمـل واإللغـاء    

444



�×Ö]è†ÓÖ]<áa†ÏÖ]æ<íflée†ÃÖ]<íÇÜ <

 

  
 

 

  

والمختار اتِّباعُ ما اتصل، تقديره ال إله معبود إال اهللاُ ، وهذا إذا كان االستثناء متصـال  

  .)56565656( وإال وجب النصب مطلقا

الشيخ هذا المعروف بموالي : - حفظه اهللا- أحمد عاللي المعاصردرس الشيخ  - 4444
شيخ المدرسة القرآنية الحبيبية بتسفاوت "وقفنا له علـى درس علمـى" خـاص    ، الحاج

  بالطلبة، يشرح فيه ألفية ابن مالك، باب الفعل، يقول المصنف:
  وبعد فعـل فاعـل فـإن ظهـر فهـو     

    
ــتتر  ــمير اســــ   وإال فضــــ

منطلقا من إعراب البيت، ذاكرا االحتمالين في أن تكون الواو استئنافية أو عاطفـة       
 - باب الفعـل والفاعـل  –في البيت، مختارا االستئناف بحكم استقاللية الموضوع قائال": 

الواو استئنافية، واالستئناف ينقسم إلى قسمين، نحوى وهو ما كان في ابتـداء الجملـة   
لبيانى، وهو ما حل محل جواب لسؤال مقدر، ثم يواصل فـي  بكالم انفصل عما قبله، وا

تحديد معنى الفعل والفاعل مشيرا إجماع أهل اللغة على أن الفاعل عمدة ولـذا وجـب   
رفعه، مبينا موقع كل واحد منهما، واالختالف الواقع هل يلزم أن يسبق الفعل الفاعل أم 

ا إلى أن مدرسة البصرة توجـب  ال أم يصح التأخير؟ ناقال مذاهب النحاة في ذلك مشير
البعدية للفعل، والمدرسة الكوفية تخير، مبينا أنه المختار، مشيرا إلى أصـل الخـالف   
وهو تأثير الفعل في الفاعل من حيث التقديم تأثير لفظى، وتأثير الفاعل في الفعل تـأثير  

قام " على  إيجادى واختراعى، ثم أعطى أمثلة جمع فيها بين النظر والتطبيق بلفظ " زيد
رأى البصريين، فزيد مبتدأ، وقام مع فاعله المقدر الجملة الصغرى في محل رفع خبـر  

�m�̧�¹��º�»�¼�½�¾�¿��À�Áلزيد، ثم مثّل بقوله تعالى": 

Â�Ã�ÅÄ�l 

فعلى مذهب الكوفيين إعراب اآلية، أحد فاعل مقـدم السـتجارك،    )57575757(
الذي هو الفعل المؤخر، بينما ذهب البصريون إلى أن أحد مرفوع على الفاعلية، وفعله 
محذوف واجب الحذف، فالجملة الفعلية شكلها وإن اسـتجارك أحـد مـن المشـركين     
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فعلى أصـل الكـوفيين،    )�m�A�B�C������l )58585858استجارك فأجره، وهكذا قوله تعالى":
الشمس فاعل مقدم وكورت فعل مؤخر، والبصريون الشمس فاعـل لفعـل محـذوف    

  .)59595959(تقديره إذا كورت الشمس كورت..." الخ مما جاء في تفاصيل الدرس

صاحب المدرسة القرآنية لإلمـام العبقـري    –حفظه اهللا- درس الشيخ خليـل،   - 4444
بمدينة تيميمون، وقفنا له على محاضرة حول تفسير القرآن عند الشيخ سيدى محمد بـن  

م، محاضرة تبرز فيها قوة الرجـل اللغويـة   2017الكبير، في إطار الندوة الفكرية لسنة 
االستشهادات، قرآنـا  وسهولة التوظيف لها، ما جعل المحاضرة لغوية حوت ثروة من 

وشعرا عربيا وقصصا أدبيا، منطلقا من تحديد معنى التفسير اعتمادا على ما جاء فـي  
كالم العرب، مبينا أهمية تدبر الكتاب الذي ال سبيل إليه إال بالفهم الذي أساسـه اللغـة   
العربية مستشهدا بمقولة اإلمام مالك رضى اهللا عنه": لو صرت من العلوم فـي غايـة   

وال سبيل إليهما إال  �الفهوم في نهاية ما تجاوزت أصلين كتاب اهللا وسنة رسوله ومن 
باللسان العربي، ثم يذكر قصة نقلها عن الكشاف وابن عطية في سـؤل معاويـة ابـن    
عباس عن لفظة استشكلت عليه في القرآن وقد لطمته أمواجه فغرق فيهـا ولـم يجـد    

النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لـن نقـدر   وذا خالصا، فظن أن قدر في قوله تعالى "
من القُدرة، وكيف يظن نبي اهللا عدم قدرة هللا عليه، فقال ابن عباس إنـه مـن   عليه..." 

ال من القُدرة، ثم استرسل الشيخ في محاضرته قائال": ظـن تكـون    - التضييق–القدرِ 
حاضـرته  لليقين، وللشك وللكذب، مستشهدا على كل معنى من القرآن الكريم، وخـتم م 

ببيان األفعال اللتى تبنى على حرف واحد بما ذكره ابن مالـك والشـيخ مـا العنينـين     

فعال، مما يسـمى فـي    22والمعاصر الدكتور محمد حسان الدمشقى الذي أوصلها إلى 
اللغة باللفيف المفروق، واهتمام الشيخ هذا باللغة العربية يعرفه الخاص والعـام ممـن   

نية بأدرار، وقد ختم القرآن الكريم تفسيرا على األقـل مـرتين   يرتاد هذه المدارس القرآ
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م) بعنـوان" القـرآن الكـريم واللغـة     2018بمجلسه، وعقد ملتقى للطلبة بالمناسبة سنة (

  . )60606060(العربية
  المبحث الرابع: خصائص الدرس اللغوى في منهاج زوايا ومدارس توات:    

إن الواقف على نشاط مظاهر وألوان الدرس اللغوى ومجاالته بين النظر والتطبيـق  
ونوعية المتكونين عليه والنشطين فيه من طلبة الزوايا والمـدارس القرآنيـة لـيالحظ    

  خصائص متعددة نبينها في ما يلى:  
 التدرج سنة اهللا في الكون، خُلق اإلنسان المكـرم بمراحـل  المطلب األول: التدرج: 

�          نطفة فعلقة فمضغة فلحما، وهكذا طبيعة خلق الكون الطبيعى متدرجـة، قـال تعـالى:   

m�p�q�r�s�t��u�v�w�x�y�{z�|�}�~����¡�

¢�£�¤�¥�¦�§��̈©�ª�«������¬�®��̄°�l  )61616161(   ومنهج البـدء
بصغار العلم قبل كباره وبواضحه قبل مقفله وبحقيقته قبل مجازه، وبظاهره قبل خفيـه  
سنة السلف، واقتداء بهذه السنة كانت طبيعة التدريس في هاته المدارس متدرجـة كمـا   

، فيبدأ الطالب بالمبادئ األولية عبر متون المسـتوى  )62626262(ونوعا ترتيبا بيداغوجيا مدروسا
فإذا ما أتقن ذلك انتقل لمستوى التدرج، فإلى التعليم العالى في العلوم، لتربي فى  األول،

الطالب أن العلم مستويات واإلبحار فيه يتم شيئا فشيئا، كما تربي فيه عمليـة اإلبحـار   
هذه مدى اتساع المعرفة في مختلف الفنون اللتى يتعلمها وحجم االجتهادات المبذولة من 

فمهما بلغ من العلم يدرك أن حجمه صغير أمام هذا الزخم، منبهة إياه  قبل العلماء فيها،
إلى تعلم المهم من العلوم، إذ العمر مهما طال قصير، محفظة له قـول الهاللـي فـي    
منظومته حول أهم العلوم المقدمة، العقائد، األحكام، واإلحسان، ومفتاح ذلك كله، اللغـة  

 العربية مما تسميه علم اآللة:  
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  م األهـــم إن العلـــم جـــموقـــد
    

ــم  ــيف أل ــف زار أوض ــالعمر طي   ف
ــروع       ــم فـ ــد ثـ ــه عقائـ   أهمـ

    
  تصــوف وآلــةٌ بهــا الشــروع   

وبناء على خاصية التدرج في تلقين العلوم بهذه الزوايا والمدارس القرآنيـة يبـرز        
  التدرج في الدرس اللغوى وفق المراحل التالية، نبينها في ما يلى:  

المرحلة هذه، تحدد مواصـفاتها فـى الزوايـا والمـدارس     المرحلة االبتدائية:  - 
القرآنية، بنوعية الطالب اللتى ال يرتبط بسن معين، وإنما المنطلق والقاعدة التى تربطـه  
بهذه المرحلة أو غيرها مستواه وتاريخ أول ارتباطه بالعلم المدروس، عقائد أو فـروع  

عندهم بعلم اآللة، وهى مرحلة بالنسبة للطلبة الملتحقـين   فقهية أو لغة عربية مما يسمى
غالبا أصحابها حافظين للقرآن أوفـي مرحلـة نهايـة     –الزوايا–بهذا النوع من التعليم 

حفظه، ما يسمح لهم بالشروع في تعلم علوم اللغة، فيرتبطون بمصنفات تُعد مقدمة لهذا 
ألجرومية، ومختلف شـروحها القديمـة   العلم، اللتى يقتصر فيها في الغالب على متن ا

كالمكودى للشيخ أبو زيد عبد الرحمان المكودى رحمه اهللا، والمعاصرة، كشرح التحفـة  

  م)  1972السنية للشيخ محمد محى الدين رحمه اهللا، ت (
وهى مرحلة، مبنية ومرتبطة بمستوى الطالب في المرحلة المرحلة المتوسطة:  - 

المقررات االبتدائية، وهضمه لمختلف تلك المبادئ األوليـة  السابقة ومدى استيعابه لتلك 
تتم بمالحظة الشيخ والمعينين له على تطبيق المنهـاج، فيسـمح للطالـب أن يـرتبط     
بمصنفات تعد عندهم مرحلة وسطى لمن تجاوز المبـادئ وهـو دون إدراك المعقـد    

حـة اإلعـراب   والعالى في علم اللغة العربية، وهنا يربط بمصنفات متوسطة كمتن مل
 للحريري، ومختلف شروحها.

وهى مرحلة يشرف فيها الطالب على التخـرج، تبنـى علـى    المرحلة العالية:  - 
المرحلتين السابقتين بالمالحظة، فالطالب ذو المبادئ في علم اللغة المتعمق تعمقا وسطا 
فيها يسمح له بالدخول في هذه المرحلة اللتى تعد تدريسا وإشرافا من اختصاص شـيخ  
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التوتر في هذا العلـم العربـي   المدرسة نفسه، بحكم مستواها وارتباطها بمقررات عالية 
وهنا يدرس الطلبة في الغالب ألفيةً ابن مالك ويطالعون مختلف شروحها كـابن عقيـل   
واألشمونى وما تعلق بذلك من شرح الشواهد كقطر الندى وبل الصدى البن هشام، كما 
يتعلمون الصرف في مختلف المقررات اللتى أشرنا إلى بعضها فـي مظـاهر نشـاط    

 لغوى بمنهاج الزوايا والمدرس القرآنية بتوات.  الدرس ال

": العلم عامة خاصيته النظـام ال مجـال   المطلب الثانى: الجمع بين النظر والتطبيق
فيه للصدفة، ومصداقيتُهُ خضوعه للقوانين المنظمة وتلك براهينه، لكنـه بـال تطبيـق    

ختلف القواعد اللغويـة  مجرد ادعاء، ومن هنا تبرز أهمية بيان دور الجانب التطبيقى لم
اللتى عمل المنهاج عليها من خالل مختلف المتون، والناظر لمختلـف المظـاهر فـي    
الدرس بالزوايا يالحظ ربط الجانب النظري بالتطبيق، ويبرز هذا من خـالل منهجيـة   
سير حلقة الدرس، سواء ارتبط بمواد اللغة ومتونها أو تعلق بالعلوم األخـرى، بـالنظر   

ول اللتى سوف نتحدث عنها، يتم بتوجيه األسئلة من قبل الشـيخ للطلبـة   لخاصية الشم
لتحديد بيان محل اإلعراب في ألفاظ المتون المشروحة في الدرس بغية تقييم وتقويم مـا  
أخذوه في الجانب النظري، أو بإعراب األلفاظ رأسا من قبل الشيخ أثناء تحليل مختلـف  

ضما للتطبيق بنظره المجرد الـذي أخـذه    النصوص في مختلف العلوم، وهو الغالب،
  الطلبة أثناء فهم تلك المتون اللغوية اللتى حفظوها، ويمكن التمثيل لذلك بما يلى:  

الذي أشرنا إليه، فقد انطلق في شرح بـاب   –موالي الحاج– درس الشيخ عاللى - 
سـتئنافية  الفعل في ألفية ابن مالك من إعراب بيت: وبعد فعل فاعل ... قائال": الـواو ا 

واالستئناف ينقسم إلى قسمين، نحوى وبيانى ...، ثم يمثل بزيد قائم، زيد مبتدأ والفعـل  
قام مع الفاعل المقدر في محل رفع خبر لزيد، حسب رأى البصريين، وهكـذا يعـرب   
جملة وإن أحد من المشركين استجارك، وجملة إذا السماء انفطرت، بحسـب مـذهب   

  .)63636363(م الفعل أو تأخيره مما هو محل خالف بينهمالبصريين والكوفيين في تقدي
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أشارنا إلى هذا الدرس في المظاهر، ونشير هنا إلى خاصية درس الشيخ المكى:  - 
أثر الجمع فيه بين ما يجسده من تثبيت للمعلومة نظريا، وما يتبعه فـي نفـس الوقـت    

يفيده مـن معـان   بالتطبيق، فيقول في بيان حرف قد في شرحه مقدمة ابن آجروم، وما 
قائال": قد تدخل على الماضى والمضارع وفائدتها بالغية في كالم ينظـر وقعـه لمـا    

التقريب مثاله قولـه   يكون المخاطب متوقعا لذلك، وتدخل على الماضى لتفيد التحقيق أو
تعالى": قد افلح المومنون "فالخبر متحقق فهو ال يخلف الميعاد، ومنه حديث  " قد أفلـح  

ينطق عن الهوى، ثم يعـرب لفـظ قـد     فافا وقنعه اهللا بما آتاه" فالرسول المن رزق ك
يصدق الكذوب للتقليل، رابطا اإلعراب بالصرف ببيـان كـذوب علـى وزن فعـول     
مستشهدا على ذلك بقول ابن مالك، فعال أو مفعال أو فعول فـي كثـرة عـن فاعـل     

أيضا، وإعراب جملة ال إله إال  ....الخ " وهذا األمر باد في تفسير الشيخ الكنتى)64646464(بديل
  اهللا في درس الشيخ حسن ...الخ مما ذكرناه من تمثيل في المظاهر.

يتسم الدرس اللغوى في منهاج الزوايا والمدارس القرآنيـة  المطلب الثالث: الشمول: 
  بالتنوع المتعدد األبعاد وفق مظهرين:  

حو، وصـرف وبالغـة   : الشمول المستغرق لمختلف علوم اللغة، من نالنوع األول
  وما تبع ذلك في فن األدب، من شعر ومثل، وحكم، وقد تحدثنا عنه في المظاهر.

: شمول الدرس اللغوى وحضوره في مختلف العلوم األصـلية، اللتـى   النوع الثانى
نعنى بها المقررات الخادمة لمكونات المرجعية الجزائريـة، فـي العقائـد، واألحكـام     

مما تمت اإلشارة إليه فـي المبحـث الثـانى     –التصوف  –الفرعية العملية، والسلوك 
والمقررات في تلك العلوم، ألن  بمعنى أن الدرس اللغوى في المنهاج تخدمه كل  المواد

، وذلـك  معانى ومفردات تلك العلوم مربوطة ضرورة تركيبا بقواعد اللغـة العربيـة  
  يقرأ الطلبة النص جماعة، أو الطالـب المعنـىِ بالوقْفـة   مالحظ في حلقة الدرس، لما 

سواء كان النص قرآنا أو متنا في أصول الدين، في الفقه، في علوم الحـديث ...الـخ   
عد الجملة التامة المعنى يشرع الشيخ في الشرح " مبتدئا بإعراب الكلمات، ثم يوضـح  فب
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. واقفا عند الجوانـب األدبيـة   )65656565(معانى تلك األلفاظ، مرتبا لها حسب ما يقتضيه المعنى
والفقهية واألصولية وإيحاءات المعنى التربوي أيضا، إضافة إلى المادة األساسية للمـتن  

الشرح، فيضم هذا المنهج أثناء الشرح، التربيـة والتعلـيم، كشـرح    اللتى ينصب عليها 
 عبارة مصنف محمد ابن على بن عاشر مثال في قوله":  

  الحمــــد هللا الــــذي علمنــــا

ــن        ــه كلف ــا ب ــوم م ــن العل )66(م
  

     
يعرب الشيخ مفردات الجملة لغويا، ثم يقف عند المعنى االصطالحي لها، ليختم      

بالتوجيه العقدى، من بيان أركان الحمد وأن مصدر العلوم من اهللا وبالتقوى تُنال، 
  وهكذا مختلف العلوم يخدم بعضها بعضا. 

 المالحظ لواقع الـدرس اللغـوى فـي   المطلب الرابع: التربية والتوجيه األخالقي: 
أدوات التربيـة   منهاج الزوايا والمدارس القرآنية بتوات يرى أثـر اعتبـاره أداة مـن   

والتوجيه األخالقي للمتكونين، معتبرا صالح القلب واستقامة الجوارح منبع الفـتح فـي   
صالح اللسان، وكتمثيل لذلك من الدرس السابق للشيخ المكى بعد الشـرح المسـتفيض   

وم في باب بيان عالمة الفعل يوجه النصوص أخالقيـا  للجانب اللغوى في متن ابن آجر
قائال في حرف قد: الزلل يحالف المستعجل، ثم يقول قال أبو األسود الدؤلى في إفـادة  

  التكثير:
ــة    ــريم حاج ــى ك ــت إل   وإذا طلب

    
  فلقائــــه يكفيــــك والتســــليم

  فــإذا رآك مســلما ذكــر الــذي        
    

ــزوم   ــه ملــ ــه فكأنــ   كلمتــ
  ببيان النص األدبي لنفس الشاعر:أما التقليل فيواصل      

  وإذا طلبــت إلــى لئــيم حاجــة   
    

ــديم    ــت م ــق وأن ــي رف ــألح ف   ف
  والـــزم قبالـــة بيتـــه ومكانـــه     

    
ــريم  ــريم غ ــزم الغ ــا ل ــد م   )67676767(بأش
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فهو توجيه أخالقي في جو لغوى، غرضه غرس قيم البذل والعطاء ونـزع الشـح   
والبخل في نفسية وفكر المتكون والمتلقى عموما، ونفس األمر في التوجيـه األخالقـى   
مثلنا له في درس إعراب ال إله إال اهللا بقول الشيخ للطلبة": إن اللغة العربيـة مطلوبـة   

اللسان دون الجنان فسق وضالل، وإصالح الجنان  وقبلها إصالح القلوب، قالوا إصالح
دون اللسان كمال دون كمال، وإصالح الجنان واللسان كمال الكمال" وتوجيهه للطـالب  

  باألبيات األدبية من متن الشمقمقية بغية غرس األخالق، في تذكيرهم بقوله:  
  فكــن مهــذب الطِّبــاع حافظــا   

    
ــرق  ــم وأدب مفتــــ   لحكــــ

ــاس        ــرِ الن ــن وعاش ــق حس   بخل
    

  تُحمـــد عليـــه زمـــن التفـــرق
     ــه عليــك مــن   وكــلُّ مــن لــيس ل

    
  فضـــٍل فـــال تطعمـــه بـــالتملق

ــيهس        ــل ب ــة مث ــزِ الفُرص   وانته
    

  وبالمــدى لحــم العــداة شــرق   
  ...الخ مما ال يخفى في درس اللغة حمال أوجه من تعليم وتربية.     
لمظاهر وخصائص الدرس اللغوى بمناهج هذا ما وفقنا المولى لبيانه، قراءة واقعية 

زوايا توات ومدارسها القرآنية، طالبين النصح والتوجيـه والتسـديد، معتـذرين عـن     
والحمد التقصير والسهو والخطأ، وصلى اهللا وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله، 

  .هللا رب العالمين
من خالل تفيء ظالل واقع الدرس اللغوى الممتع في المنهـاج التربـوى   الخاتمة: 

والتعليمى للزوايا والمدارس الدينية بمنطقة توات من أرض الجزائر المباركة انطالقـا  
  من إشكالية البحث نخلص إلى ما يلى:  

 نشاطُ ومهد تكون الدرس اللغوى بتوات، منهاج الزوايا والمدارس القرآنية. •

 الدرس اللغوى بتوات، يشمل جميع العلوم النحوية والصرفية والبالغية واألدبية   •
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العمل في حقل الدرس اللغوي في فكر الزوايا والمدارس قُربـة مـن القُـرب     •
فهم القرآن والسنة المطهـرة   –يتم الواجب إال به فهو واجب  وفرض تحتمه قاعدة ما ال

    - وإصالح األلسن

ايا والمدارس القرآنية بتوات، يمتاز بخصائص واقعيـة  الدرس اللغوى في الزو •
 .فعلَتْه وعملت على تقريبه من المتكون

إصالح اللسان في فكر الزوايا والمدارس الدينية تمامه وكماله بإصالح الجنـان   •
 مما يعتبرونه كمال الكمال. - القلب  –

ساهم في الحفاظ اهتمام منهاج الزوايا والمدارس القرآنية بالدرس اللغوي بتوات  •
والحماية ألحد عناصر هوية األمة المسلمة الجزائرية العربية من الـذوبان خصوصـا   

  زمن االستعمار الفرنسي للجزائر.    
عمل منهاج النشاط اللغوي على تخريج علماء أسهموا في تزويد وإمداد مكتبـة   •

اصـر والحـديث   اللغة في الجزائر بالمصنفات اللتى تركوها منذ القديم إلى الزمن المع
إضافة إلى الثروة البشرية المؤطرة لرسالة المساجد والزوايا العلمية في ميـدان الفكـر   

 اللغوى.

المنهاج التعليمى اللغوى للزوايا والمدارس القرآنية بتـوات علـى    عمل ويعمل •
صناعة الحاسة اللغوية للمتكونين عليه، فهم يمجون اللحن وتركيب الكالم غير السـوي  
إضافة إلى تقويم اللسان، ولذا يضعف عندهم الخطأ أثناء حديثهم مما هو باد للعيان فـي  

  دروسهم وخطبهم.
سجل على المنهاج مالحظـات، كضـعف االهتمـام    ومع كل هذه اإليجابيات ن •

بالجانب المعجمي للغة، ونقص االهتمام إن لم نقل انعدامه بأصول اللغـة مـن حيـث    
المقررات، ولذا نوصى بمداركة هذا، عمال بمنهج االستيعاب، كمـا نوصـى بأهميـة    

رس استفادة المنهج األكاديمي بالجامعات في ميدان اللغة من طريقـة الزوايـا والمـدا   
القرآنية خصوصا ما ارتبط بخاصية الشمول، وخاصية الربط اللغوى بالجانب التربوى 
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والتزكية النفسية، واستفادة الزوايا أيضا من المنهج األكاديمى للجامعـات فـي تكـوين    
  وتربية الملكة اللغوية، خصوصا ما تقدمه أقسام اللغة واآلداب.

   رب العالمين.  وصلى اهللا وسلم على محمد األمين، والحمد هللا
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تروم الورقة العلمية بيان أهمية الشعر الجاهلي وعظيمه في سبيل فهمنـا  توطئة: 
لكتاب اهللا سبحانه وتعالى، وهو اهتمام جاء من منطلق البحث عـن الوسـائل التـي    

أجمعـون فـي حـقّ    تمكننا من تعليل مواطن الحالوة والطالوة التي شَهِد بها الناس 
  القرآن المعجز بيانا وبالغة.

اتّفق السابقون والالحقون على القول بقدرة القرآن العظيم على تحقيق تحد وبيـان  
وبالغة لم تبلغها العرب والعجم في تاريخها، رغم امتالكهم لطرائق نظم الكـالم، أو  

التساؤل هـو مـا    أن القرآن جاء على نظم وسنن العرب في كالمها، لكن الذي يثير
  نا، جعل العرب تخرس في تحقيق بالغته، وهو سؤال جـوهريز في كتاب ربالممي
وشرعي ال بد من البحث والتأمل فيه، من حيث التنقير في أمهـات كتـب العـرب    

.والبالغي فتح هذا الكتاب باب السؤال اللغوي ومصادر علمها وتعلمها، منذ أن  
ي فهم كتاب اهللا من حيث بالغته، ليس مفاضلة بينيـة  واختيارنا للشعر الجاهلي ف

وإنما يمثل الشعر بيئة التحدي، فبالغة العرب وقيمة ما أنتجه آلة الكالم عندها ممثلة 
في القول الشعري، من ثم ننطلق في عملنا من فرضية أن الذي ال يفهم نسج الشـعر  

  لكريم.عند العرب ال يعرف أسرار النظم والتعليق في القرآن ا
وبناء على هذه الفرضية فإن المقام يدفعنا إلى بيان الموضوع من حيث البحث في 

  أعماق العالقة الرابطة بين الشعر الجاهلي والقرآن.  
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إن االهتمام بالشعر في الحضارة العربية قديم؛ ذلك الشعر الجاهلي وقيمته:  - 1
ة فخـر وعلـوِ، ولـم    أن العرب في جاهليتها كانت أمة شعر، والنبوغ الشعري صف

يضمحل هذا االهتمام بمجيء اإلسالم، بل كان حاضرا في مجالس الخلفاء والصحابة 
  والفقهاء رضوان اهللا عليهم كما سنرى.

أبان اللغويون موقفهم اتّجاه الشعر، وقد خصص عبد القاهر فصال فـي الـدالئل   
اته، كما أعرب عن لبيان عظيم أهمية الشعر، والمعلوم أن كتابه هذا كان في آخر حي

ذلك في المقدمة التي جعلها المحققون في فاتحة الكتاب، ومن ثم فإن موقفه ينبغي أن 
.يؤخذ على محمل الجد  

إن ذم الشعر موقف قديم ظهر قبل عبد القاهر، فقالوا بشأنه صفات تتمثل في أنّـه  
شعراء الـذين  كالم هزل وسخف، وهجاء وسب وكذب وباطل، وأنّه يتعلق بأحوال ال

 ذمهم القرآن الكريم.

والذي ال شك فيه أن القرآن الكريم وتعاليم الدين الحنيف أثّر في صنعة الشـعراء  
  ومن ثم نحاول أن نحاور عبد القاهر في دفاعه عن الشعر.

إن عبد القاهر في رده على من ذم الشعر اعتمد علـى المفاضـلة بـين القـول     
أن يفضل الخرس على النطق « ان الشعر مذموما ألمكن الشعري وعدمه، وأن لو ك

 )1(.»والعي على البيان
وللعرب الشعر، الذي «ويذكر اين قتيبة فضل الشعر عند العرب، يقول فيما بيانه: 

أقامه اهللا تعالى لها مقام الكتاب لغيرها، وجعله لعلومها مسـتودعا وآلدابهـا حافظـا    
ديوانا، ال يرثّ على الدهر، وال يبيد علـى مـر الزمـان    وألسبابها مقيدا وألخبارها 

وحراسه بالوزن والقوافي وحسن النظم وجودة التحبير، من التدليس والتغييـر، فمـن   
أراد أن يحدث فيه شيئا عسر ذلك عليه، ولم يخف لـه كمـا يخفـى فـي الكـالم      

  .)2(»المنثور
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ني والثالث الهجري، يقـول  وقد عاد عبد القاهر إلى المدونة اللغوية في القرن الثا
وقد استشهد العلماء لغريب القرآن وإعرابه من األبيات فيها الفُحشُ وفيها «فيما بيانه: 

ذكر الفعل القبيح، ثم لم يعبهم ذلك، إذ كانوا لم يقصدوا إلى ذلك الفحش ولـم يريـده،   
  )3(»ولم يرووا الشعر من أجله

ملء أيام العرب وليالهم وسـاعاتهم  والشعر في العصر الذي نزل فيه القرآن كان 
يتناشدونه في كّل منزل، ويتمثلونه عند كل موقف ومسير، ويتذوقونه تذوقا بصـيرا  
مرهفا، ويفضلون بعضه على بعض بما اكتسبوا من القدرة على التذوق الفاصل بـين  

  .)4(أدق درجات البيان على اختالفها وتنوعها
 ابن عباس كان يقول: إذا قرأتم شيئا مـن  وجاء في كتاب العمدة البن رشيق: أن

كتاب فلم تعرفوه فاطلبوه في أشعار العرب، فإن الشعر ديوان العرب. وكان إذا سئل 
عن شيء من القرآن أنشد فيه شعرا. وكانت عائشة رضي اهللا عنها كثيـرة الروايـة   

ال تـدع  أنّه قال: " �وروي عن النبي  بالشعر يقال إنّها كانت تروي جميع شعر لبيد.
  .)5(العرب الشعر حتى تدع اإلبل الحنين"

وقد ذكر عكرمة أنّه ما سمع ابن عباس فسر آية من كتاب اهللا عز وجل إالّ نزع 
فيها بيتا من الشعر، وكان يقول: إذا أعياكم تفسير آية من كتـاب اهللا فـاطلبوه فـي    

  .)6(الشعر، فإن ديوان العرب
أنّه قال على المنبر ما تقولون فيهـا  روي عن عمر ابن الخطاب رضي اهللا عنه 

يعني بذلك قوله تعالى: "أو يأخذهم على تخوف"، فسكتوا، فقام شيخ من هذيل، فقـال  
هذه لغتنا، التخوف: التنقص، فسأله عمر رضي اهللا عنه: هل تعرف العرب ذلك فـي  

  أشعارها؟، قال: نعم، قال شاعرنا أبو كبير يصف ناقته:
  قــرداتخــوف الرحــل منهــا تامكــا 

   

   ف النّبعــة الســفنكمــا تخــو  

فقال عمر رضي اهللا عنه: أيها النّاس، عليكم بديوانكم ال تضـلوا، قـالوا: ومـا         
 .)7(ديواننا؟، قال: شعر الجاهلية فإن فيه تفسير كتابكم
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يحفظون كثيرا من الشـعر   - في الصدر األول–وقد كان كتّاب السيرة والمغازي 
االستشهاد على ما يكتبون أو يتحدثون. قال أبو الزناد عـن  الجاهلي ويستخدمونه في 

  أبان بن عثمان ابن عفان أنّه قلّما كان في صحبته دون أن يتمثـل بأشـعار شـاعر   
وذكر أن عروة بن الزير وهو أيضا من كتاب السير والمغازي كان من أروى النّاس 

 .)8(للشعر

بـين الشـعر الجـاهلي    قبل ضبط العالقة داللة التحدي وتحقيق اإلعجاز:  - 2
والقرآن الكريم ينبغي أن نفهم الداللة الحقيقة لمعنى التحدي تارة، واإلعجـاز تـارة   

  أخرى. ومرد اإلشكالية هو اإلجابة عن تساؤل مفاده: ما الذي أعجز العرب؟.
في أواخر القرن الثالث الهجري، ولم يكد حتى أحدث » إعجاز القرآن«وضع لفظ 

ا، شارك فيه أكبر علماء األمة في اللغة والبيان والتفسير وعلوم تاريخا مستفيضا رائع
القرآن وعلم الكالم، وسيظل هذا اللفظ باقيا يحدث تاريخا ال ينقطع فيه أقالم العلمـاء  

  .)9(والكتاب والباحثين
 إعجاز القرآن مركب إضافي معناه بحسب أصل اللغة: إثبات القرآن عجـز  «إن

اهم به، فهو من إضافة المصدر لفاعله، والمفعول وما تعلق الخلق عن اإلتيان بما تحد
بالفعل المحذوف للعلم به، والتقدير إعجاز القرآن خلق اهللا عن اإلتيان بمـا تحـداهم   

  .)10(»به
وهناك من يرى أن إعجاز القرآن ارتقاؤه في البالغة إلى أن يخرج عـن طـرق   

ال اإلخبار عن المغيبـات  البشر ويعجزهم عن معارضته على ما هو الرأي الصحيح 
وال عدم التناقض واالختالف، وال األسلوب الخـاص، وال صـرف العقـول عـن     

. وهذا هو الوجه الذي وقف عليه البالغيون في دراسـته، فـأقروا أن   )11(المعارضة

هـ) يرى أن التحدي إنّما كان من 749القرآن معجز ببالغته، ومن ثم فإن العلوي (ت
فصاحته، وجودة نظمه ورشاقة سياقه، وهذا معلوم ال شك فيـه  أجل بالغة الشيء و
  .)12(بين الشعراء والخطباء
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 القرآن الكريم بتمكنه من فطـرة العـرب علـى    «ويذهب الرافعي إلى القول بأن
وجهه المعجز، قد نزل منهم منزلة الزمان في عمله وآثاره، ألن الذي أنـزل بعلمـه   

ان نفسه، فهدم في نفوس العرب، وكان هدمه بنـاء  وقدره بحكمته إنّما هو خالق الزم
جديدا جعل األمة نفسها قائمة على أطالل نفسها، وبذلك أحكم عمـل الورثـة الـذي    
تعمله في الغرائز والطباع، إذ تبني بالهدم، وتقيم التاريخ من أنقاض التـاريخ، وهـذا   

ا وشيء يسمى هو الفرق بين العمل اإلنساني والعمل اإللهي، وبين شيء يسمى ممكن
  »معجزا

 �وبناء على ذلك يفهم على أن المعارضة التي كانت بين كفار قريش والرسـول  
االعتماد في المعارضة إنما يكون علـى البالغـة   «بالغية محضة؛ يقول فيما بيانه: 

والفصاحة، وهو أن من سلف من المتقدمين الذي جروا في حلبة السـياق، وسـرحوا   
اجلة والتنـاحر والمقابلـة، كـامرئ القـيس، وعلقمـة      خواطرهم في مضمار المس

واألخطل، وزهير، واألعشى، ومن المتأخرين كالبحتري، وأبي تمام، وأبي الطيـب  
المتنبي و غيرهم، ما كان تعويلهم فيما يجري من المعارضات على دقّة المعاني، وال 

بـالعلوم الغيبيـة    كان التحدي جاريا بينهم لعدم التناقض، وال باالستيالء على األخبار
  .)13(»ولكن كان جاريا بجودة االنتظام، وحسن السياق وجزالة األلفاظ

والعلوي في ذلك يحاول أن يضع مقصودا للمعارضة بناء على مـا سـجل فـي    
تاريخ الشعر العربي من مساجالت ومعارضات بين الشعراء، ومرتكـزات التحـدي   

 بينهم.

وينبغي أن يقرن التحدي بالنبوغ؛ فتحدي القرآن للكافرين إنّما كـان مـن نبـوغ    
هؤالء في الفصاحة والبيان، وجاء التحدي من جنس تفوقهم، ولهذا يرى محمد متولي 
الشعرواي أن معجزات اهللا تأتي وتتحدى من أرسل اهللا فيهم الرسول فيما نبغوا فيـه  

 م ال يعتبر تحديا.. فمثال إذا جئنا ببطل العـالم فـي   التحدي فيما ال ينبغ فيه القو«ألن
    رفع األثقال، وتحدينا به رجال عاديا.. ال يكون هناك مجـال للتحـدي.. لمـاذا؟ ألن
المتحدي لم ينبغ في نفس جنس العمل الذي أريد أن يتم فيه التحدي.. ولكننا إذا جئنـا  
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حا، ويكون له معنـى فيمـا   ببطلين من أبطال العالم.. فإن التحدي يكون بينهما واض
    )14(»يثبت أن هو األقوى

وإذا كان المطلوب في التحدي هو اإلتيان بمثل القرآن، سواء كان هذا المثل حديثا 
كامال، أو سورة واحدة، أو عشر سور فإن الكفار كانوا يعرفـون المـراد بالمثليـة    

لدي إعجاز القرآن على المطلوبة منهم، وهي المثالية البيانية. ومن ثم فهم صالح الخا
أنّه عدم قدرة الكافرين على معارضة القرآن، وقصورهم على اإلتيان بمثله، رغـم  «

توفر ملكتهم البيانية وقيام الداعي على ذلك، وهو استمرار تحديهم وتقريـر عجـزهم   
  .   )15(»عن ذلك

أن يتحدى النبي بـالمعجزة قومـه الكـافرين    «وعليه يتبين أن المقصود بالتحدي 
المكذّبين له، ويطلب منهم معارضتها وإبطالها أو اإلتيان بمثلها، وهم سيعجزون عن 

  .)16(»ذلك، ألنّها من فعل اهللا
واإلعجاز في ذلك ليس مقصودا لذاته بل المقصود الزمه وهو إظهـار أن هـذا   
الكتاب حقّ، وأن الرسول جاء به رسول صدق فيلزمهم اتّباعه، وكذلك الشـأن فـي   

  معجزات األنبياء.سائر 
والحقّ أن إعجاز القرآن يفهم من صنيعه بالقلوب، وتأثيره في النفوس؛ وقد ذكـر  

فإنّك ال تسـمع كالمـا   «الخطابي أن ذلك وجها ومن وجوه إعجازه، يقول فيما بيانه: 
غير القرآن منظوما وال منثورا إذا قرع السمع خلص به إلـى القلـب ومـن اللـذة     

الروعة والمهابة في أخرى ما خلص منه إليـه تسـتثير بـه     والحالوة في حال ومن
النفوس وتنشرح له الصدور، حتى إذا أخذت حظّها منه عادت مرتاعة قـد عراهـا   

  .)17(»الوجيب والقلق وتغشاها الخوف والفرق
فكم «ثم إن صنيع القرآن بسامعه يعود إلى قوة بالغته وبيانه، يتحقق معه التأثير، 

ن رجال العرب وفتاكها أقبلوا يريدون اغتياله وقتلـه فسـمعوا   م �من عدو للرسول 
آيات من القرآن فلم يلبثوا حين وقعت في مسامعهم أن يتحولوا عن رأيهم األول، وأن 

  ».يركنوا إلى مسالمته ويدخلوا في دينه وصارت عداوتهم مواالة وكفرهم إيمانا
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 هذا الكالم ليس من كـالم  وكان الكافرون المعاندون يحسون في قرارة أنفسهم أن
البشر وكانوا يحسون بحالوة عبارته، وطالوة أسلوبه والمعاني الثرة المغدقـة فـي   
موضوعاته وأنّه يعلو وال يعلى عليه، كما قالها الوليد بن المغيرة في لحظة صدق مع 
نفسه عندما طالب منه قومه أن يقول في القرآن قـوال لتجتمـع كلمـتهم عليـه وال     

  .)18(الختالف أمام وفود العرب في الموسميظهرون ا
لقد كان تأثير القرآن العظيم في مشركي قريش عاما، فلم ينج عنه منه كبيـر وال  
صغير، رئيس وال مرؤوس تناولهم هذا التأثير على اختالف درجات عقولهم، بل لقد 
 كان في رؤسائهم أشد وفي فصحائهم وبلغائهم أقوى من عامتهم، ألنهم أدرى بفنـون 

  .)19(الكالم وأساليبه

وروي عن أبي عبيدة أن أعرابيا سمع رجال يقرأ "فاصدع بما تـومر وأعـرض   
عن المشركين" فسجد، وقال سجدت لفصاحته، وسمع آخر رجال يقرأ "فلما استيأسـوا  
منه خلصوا نجيا" فقال: أشهد أن مخلوقا ال يقدر على مثل هذا الكالم". وفي ذلك دليل 

في األعرابيين هو تلك البالغـة المعجـزة التـي يوصـف بهـا      على أن الذي أثر 
  .)20(القرآن

ومن النماذج الحية التي تظهر أن إعجاز القرآن في صنيعه بالقلوب، قصة عتبـة  
قـول اهللا: بسـم اهللا    �بن ربيعة، الذي تأثر بالقرآن، بعدما سمع مـن رسـول اهللا   
ياته قرآنـا عربيـا لقـوم    الرحمن الرحمن تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آ

 �يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم ال يسمعون"، ثـم مضـى رسـول اهللا    
يقرؤوها عليه، فلما سمعها عتبة أنصت لها، وألقى يديه خلف ظهره. وعاد إلى قومه 
محدثا، قائال: أني سمعت قوال، واهللا ما سمعت مثله قط، واهللا ما هـو بالشـعر، وال   

كهانة، يا معشر قريش أطيعوني واجعلوها بي، وخلوا بين هذا الرجل بالسحر، وال بال
وبين ما هو فيه فاعتزلوه، فوا هللا ليكونن لقوله الذي سمعت نبأ عظيم، فـإن تصـبه   
العرب فقد كفيتموه لغيركم، وإن يظهر على العرب فملكه ملككم، وعزه عزكم وكنتم 

  .)21(أسعد النّاس به
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إنّما تدل على أنّهم فهموا ما سمعوا مـن القـرآن    وقصة األعرابيين وعتبة ربيعة
  وتأكدوا أن كالم اهللا مباين لكالم البشر.  

ومن هذا المنطلق الذي تتباين فيه القدرات تكون المعجزة، التي يعرفها عبد القاهر 
ظهور أمر خالف العادة في دار التكليف إلظهار صدق ذي نبـوة  «البغدادي بأنّهـا 

ومن ثم فإن العلوي يرى أن تقرير الداللة على أن القـرآن معجـز   ، )22(»من األنبياء
  .)23(يدّل على صدق من ظهر عليه

، ابتعثه رسوال �والحاصل أن اهللا سبحانه وتعالى حين اصطفى من البشر محمد 
أن هـذا  «نبيا، وآياته كتاب عربي، والمطلوب على حدّ  قول محمود شاكر أن يقروا 

منزل هو كالم اهللا سبحانه، وأنّه وإن كان جاريا على أساليب لغـتهم  الكالم العربي ال
فإنّه مفارق لكالم البشر بدليل ظاهر قاهر هم قادرون على تبينه واسـتظهاره، فـإذا   
  ه كـالم ربمرسل مبلّغ عن رب نوا ذلك، فالتاليه عليهم، هو رجل من أنفسهم، نبيتبي

  .)24(»العالمين
عرف محمود شاكر إعجاز القرآن على أن القـرآن دال   وانطالقا من هذه الرؤية

على كالم اهللا سبحانه وتعالى أنزله بعلمه بلسان عربي مبين فنزل به جبريـل عليـه   
ليكون معجزته التي توجب من سمعها أن يشهد لـه بأنّـه    �السالم على قلب محمد 

  .  )25(رسول اهللا أرسله إلى النّاس كافة
 ن لنا فيما تقدم أنالذين أعجز الكـافرين فـي   تبي تحدي القرآن كان بالغيا، وأن

 العالمين، ومن ثم اإلتيان بما جاء به القرآن درجة البالغة التي يوصف بها كالم رب
يمكننا أن نسند البالغة لإلعجاز، فالذي يحقّ التردد به هو اإلعجاز البالغي؛ ولهـذا  

منها ما هو في أعلى طبقة، ومنهـا  يرى الرماني أن البالغة تأتي في ثالث طبقات، "
ما هو في أدني طبقة، ومنها ما هو في الوسائط بين أعلى طبقة وأدنى طبقة فما كـا  
نفي أعالها طبقة فهو معجز، وهو بالغة القرآن، وما كان منها دون ذلك فهو ممكن 

 .)26(كبالغة البلغاء من النّاس"
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فيما تقدم أن القصـد فـي   يالحظ الشعر الجاهلي ومقاربة اإلعجاز البالغي:  - 3
التحدي متعلق بالبالغة والفصاحة، وأن القرآن يملك قـوة بيانيـة، يعجـز العـرب     
تحقيقها، رغم شهرتهم بذلك. ومن جهة أخرى يمكن أن نقول إن الجيل الذي نزل فيه 
    القرآن كان يفهم كالم اهللا؛ ألنّه نزل على سنن العرب في كالمهـا، وبالتـالي فـأي

ت الذكر الحكيم كان وقعه جليا على سامعيه كما دللنا بذلك على نمـاذج  إنصات آليا
غيرت آراء كفار قريش، وهو داللة واضحة على فهمهم للقـرآن أوال، وإحساسـهم   
بالفارق بينه وبين كالمهم، وهو تحسس مكنهم من تذوق القرآن ومحـاورة طالوتـه   

  وحالوته.
اده: كيف يمكننا االستفادة مـن هـذه   وهذا الذي تحقق يثير فينا تساؤال جوهريا مف

التجربة الواقعية في سبيل محاورة إعجاز القرآن وتفسير وصف الوليد بـن المغيـرة   
لكتاب ربنا؟. أو أننا يمكن القول: إن القوة البيانية التي كانت تُعرف بها العـرب فـي   

ن بالغة جاهليتها هي التي مكنت من حصول األثر في االستماع للقرآن، ونحن نعلم أ
ومن ثم فكيف يمكننا وصف  - الشعر الجاهلي- العرب وفصاحتها جسدتها في شعرها 

العالقة بين الشعر الجاهلي والقرآن؟ وهل يمكن أن يكون الشـعر الجـاهلي مـدخال    
  مباشرا لتدبر الذكر الحكيم ومالمسة إعجازه؟.

ان ذلك بالتصريح إن جملة األسئلة هذه قد بحث فيها العلماء قديما وحديثا، سواء ك
  أو الكناية.

لقد كان الباقالني متفطنا إلى أهمية األدب في البحث عن وجـه اإلعجـاز فـي    
ولسنا نزعم أنّه يمكننا «القرآن؛ ولهذا يربط بين بيان اإلعجاز ومعرفة األدب، يقول: 

أن نبين ما رمنا بيانه، وأردنا شرحه وتفصيله، لمن كان عن معرفـة األدب ذاهبـا   
اللسان غافال؛ ألن ذلك مما ال سبيل إليه، إال أن يكون الناظر فيما نعرض  وعن وجه

عليه مما قصدنا إليه من أهل صناعة العربية، قد وقف على جمل من محاسن الكـالم  
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ومتصرفاته ومذاهبه، وعرف جملة من طرق المتكلمين، ونظر في شيء من أصول 
  .)27(»الدين

لقرآن، أهمها معرفة العربية، ومـذاهب  وهو في ذلك يضع شروطا لتحقيق تذوق ا
العرب في كالمها، ألن ذلك يساعده في الوصول إلى الفرق بـين كـالم اهللا وكـالم    

فأما من كان متناهيا في معرفة وجـوه الخطـاب   «البشر، إذ يؤكد على ذلك ويقول: 
وطرق البالغة والفنون التي يمكن فيها إظهار الفصاحة، فهو متـى يسـمع القـرآن    

عجازه(...)؛ ألنّه يعرف من حال نفسه أنّه ال يقدر عليه، وهو يعـرف مـن   عرف إ
  .)28(»حال غيره مثل ما يعرف من حال نفسه، فيعلم أنّه عجز غيره كعجزه هو

ثم إن الباقالني قد أتى بأفكار هامة في سبيل تدريس علم اإلعجاز للمتعلمين، وهو 
صور رؤية تعلم المتوسـط فـي   تدريس يرتكز األصل فيه على الشعر وتذوقه؛ إذ ي

فإذا أردنا أن نقرب «األدب كيف يتذوق القرآن، ويقف على حالوته وطالوته، يقول: 
فإنا نضع بين  - ليعرف به إعجاز القرآن–عليه أمرا، ونفسح له طريقا، ونفتح له بابا 

يديه األمثلة، ونعرض عليه األساليب، ونصور له صور كّل قبيل من الـنّظم والنثـر   
ضره من كّل فن من القول شيئا يتأمله حقّ تأمله، ويراعيه حقّ رعايته فيسـتدل  ونح

استدالل العالم، ويستدرك استدراك الناقد، ويقع له الفرق بين الكـالم الصـادر عـن    
  .)29(»الربوبية، والطّالع عن اإللهية

حتي  وأضاف الباقالني كالما جيدا وأعطى مخرجا هاما في الذي يريد أن يتدرب
إذا كنت في «قع عنده الفصل بين الكالمين، وهي حالة ناقص حظّ في األدب، يقول: ي

صنعة األدب متوسطا، وعلم العربية متبينا أن تنظر أوال في نظم القرآن ثم في شيء 
فتعرف الفصل بين النظمين، والفرق بين الكالمين، فإذا تبين لـك   �من كالم النبي 

الفصل ووقعت على جلية األمر وحقيقة الفرق فقـد أدركـت الغـرض، وصـادفت     
  .)30(»المقصد

والذي يفهم من كالم الباقالني أن مواطن اإلعجاز ينبغي أن تتحقـق عنـد كـّل    
د أبو موسى فـي وجـوب أن   مستمع للقرآن الكريم، ومنا هنا نفهم دعوة محمد محم
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. ومن ثم يكون تمتعـه  )31(يكون علم اإلعجاز كعلم الفقه ميسرا، ومقروءا، وواضحا
  بتلك الصفات مرتبطا باألدب شرطا.

ويفهم من كالم الباقالني أن اإلعجاز البالغي عنده ال يدركـه ناقـد األدب إال إذا   
لى التي ال تطمح نفس إلى أبعد كان متناهيا في هذا الباب، والتناهي يعني الدرجة األع

منها، وكأنّه نهاية التبحر، وغاية اإلحاطة، سعة، وعمقا، وحسن تأت، ودقـة نظـر   
وصحة نفس، وسداد رأي، وقوة خاطر، وكأن إعجاز القرآن هنا هو صفو الصفو في 

  .)32(هذا الباب
قـد  والباقالني أراد من خالل هذه اإلشارات تحديد الجهات التي يجب أن يكون نا

األدب بصيرا بها، ومقتدرا عليها؛ وهي كثيرة، يذكرها محمد محمد أبو موسى فـي  
معرفة اللسان، وطرائق بنائه، وما أودع فيه من طاقات سواء منها ما يتصـل  «قوله: 

بالمفرد، وما يتصل بالتركيب، هذا فضال عن التبحـر فـي المواضـعات النحويـة،     
ت من حكمة بيانية، وما تتنوع به طرائق والصرفية، وما ينطوي وراء هذه المواضعا

الداللة، من خبر واستخبار، وتفصيل وإجمال، وكناية وتصريح، وتعريض وتلـويح،  
وغير ذلك مما هو معروف بسعته ودقته، وتنوعه، ثم المعرفـة الواسـعة بـالطرق    

  )33(»والمذاهب في الشعر، والكتابة، واألدب كله
الجرجاني بيان حجة القرآن بمعرفـة الشـعر   ومن هذا المنطلق يربط عبد القاهر 

إذا كنّا نعلم أن الجهة التي منها قامت الحجـة بـالقرآن وظهـرت، وبانـت     «يقول: 
وبهرت هي أن كان على حد من الفصاحة تقصر عنه قوى البشر، ومنتهيا إلى غايـة  
ر ال يطمح إليها بالفكر، وكان محاال أن تعرف كونه كذلك إال محاال أن تعرف الشـع 

  .)34(»الذي هو ديوان العرب، وعنوان األدب
الحجة الباهرة إالّ من علم الشعر وعرف بأي شيء يفضل «ومن ثم فإنّه ال يدرك 

بعضه بعضا وكيف ترتقي مراقيه حتى تصل إلى الغاية التـي ال يجـوز للبشـر أن    
يتجاوزها، وكل من سمع آية من المصحف وعنده هذا العلم يعلـم أنّهـا تجـاوزت    

  . )35(»ق، وخرجت عن الوسع، وأن الذي يسمعه آية باهرة، وحجة بينة قاهرةالطو
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والشعر في ذلك ينفعنا في الكشف عن وجه التحدي، والوقوف عند طبقة القـرآن  
صادا عن أن تعرف حجة «من البالغة، والذي يصد عن الشعر في فهمه للقرآن كان 

منعهم عن أن يحفظوا كتاب اهللا تعالى اهللا تعالى، وكان مثله مثل من يتصدى للنّاس في
، وليس في محاداة اهللا أشنع مـن أن يكـون  مثـل    )36(»ويقوموا به ويتلوه ويقرئوه

الشخص مثل من يمنع الناس من تالوة كالم اهللا، وهذا الذنب المهلك أساسـه الغفلـة   
وعدم مراجعة الرأي، واتّباع ما يهجس في الخاطر من غير تمحيص، وكـل الـذي   

هؤالء إلى هذه المهلكة أنّهم ساء رأيهم، وساءت مقالتهم في الشعر، وأشـاعوا  أفضى ب
  .)37(في الناس فيه كالما يصرفهم عنهم

ودور الشعر في فهم كتاب اهللا ليس في أنّه يعرفنا فضل كالم على كـالم، وإنّمـا   
لـم   �ابتعث نبيـه  «الشعر له مزية في بيان حجة اهللا؛ ألن اهللا سبحانه وتعالى حين 

يجعل للنّاس دليال على صدق نبوته يطالبهم باإليمان به، سواء ما نـزل عليـه مـن    
القرآن منجما على ثالث وعشرين سنة، وطالب عباده من عرب الجاهلية أن يتبينـوا  
أن ما نزل إليه هو كالم اهللا المفارق لكالم البشر على اختالف ألسنتهم، وذلك بمجرد 

  .)38(»ات قالئلسماعه يتلى عليهم في آي
ومن ثمة فإنّه ينبغي اإلقرار بأن أصحاب الشعر الجاهلي هم الذين نـزل علـيهم   
القرآن العظيم، وهم السابقون الذين آمنوا بأن كالم اهللا سبحانه وبأن التاليه عليهم هـو  

  .�رسول اهللا وإلى النّاس كافة 
حالوتـه، وفضـله   وإذا حصلت تالوة القرآن ينبغي أن يصل القارئ إلى مالمسة 

ولهذا نجد ابن قتيبة يحرص على تحقيق ذلك، وهو يرد على المطاعن التي وجهـت  
وإنّما يعرف فضل القرآن من كثر نظره واتّسع علمـه، وفهـم   «لكتاب اهللا، إذ يقول: 

مذاهب العرب وافتنانها في األساليب، وما خص اهللا به لغتها دون جميع اللغات؛ فإنّه 
م أمة أوتيت من العارضة، والبيان، واتّساع المجال أوتيته العـرب  ليس في جميع األم

، وأراده من إقامة الدليل علـى نبوتـه   �خصيصى من اهللا كما أرهصه في الرسول 
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بالكتاب، فجعله عمله كما جعل علم كّل نبي من المرسلين من أشبه األمور بمـا فـي   
  .)39(»زمانه المبعوث فيه

ا تتحقق بفهم القرآن ومعرفة علو بالغته وإعجازهـا  وإقامة الدليل على نبوته إنّم
ولذا حرص العلماء على تذوق الشعر الجاهلي؛ ألن يمثل التحدي المقصود كما أومأنا 
إلى ذلك فيما سبق، فالشعر الجاهلي أصبح" "بوصفه لغة، وسيلة أو وثيقة لتفسير لغـة  

ن ليس معجزا من ناحيـة  القرآن وفهمها، وليكون شاهدا على إعجازها، وبما أن القرآ
المعاني وحسب، بل من ناحية البيان أيضا، فقد صار أصال جامعا للغة والدين، ومـع  
أن الشعر الجاهلي سابق عليه زمنيا فقد أصبح القرآن سابقا للشعر الجـاهلي بكونـه   
إعجازا، أي بكونه يتجاوز الزمن، ولم يعد الشعر الجاهلي إال حجـة لإلثبـات هـذا    

  .)40(اإلعجاز"
ومن هنا نفهم كيف تم التوحيد بين اللغة والدين من جهة، وكيف أن علماء اللغـة  
والدين أخذوا من جهة ثالثة يدرسون الشعر الجاهلي ال لذاته، بل لما فيه مـن اللغـة   
التي تشهد للغة القرآن، فصارت لغة الشعر الجاهلي بمفرداتها وتراكيبها معجمـا أو  

  .)41(ديث أيضامرجعا لفهم القرآن ولفهم الح
والشعر الجاهلي هو اللغة المثلى التي فهمنا فأعنتنا على فهم القرآن، وتفسيره، لما 
 فيه من تأصيل وفن، ولغة أدبية راقية جدا، وثراء وغواية، وهو ما يستشهد به (...)
ألنّه مبني على معرفة أوضاع اللغة العربية الفصيحة المختارة واإلحاطـة بقوانينهـا   

  .)42(ونظمها
ومن ثم يكون ارتباط القرآن بالشعر الجاهلي فهما وتذوقا؛ ألن فهم القـرآن فـي   

ولكنه فهم مؤيـد بعامـل خـارجي    «ذلك مسند إلى واقع خارجي (الشعر الجاهلي)، 
تُستوحى معانيه من نص داّل وقع تجريبه وإقراره مثل الشـعر الجـاهلي، ووعـي    

)43(»ها التعبير القرآنيداخلي تأويلي ال يخرج عن الحقيقة التي يحمل
. 
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إن علماء البالغة كانوا متفطنين جدا ألهمية الشعر الجاهلي ودوره فـي الكشـف   
عن حجة اإلعجاز البالغي في القرآن الكريم، وفهمه. وقد فهم أبو عبيدة معمر بـن  
المثنى قيمة حضور الشعر الجاهلي في مجالس الخلفاء والصحابة رضوان اهللا عليهم 

لك في تفسيره للمجازات القرآنية؛ فقد عالج في كتابه قضية التوصل إلى واستند إلى ذ
فهم المعاني القرآنية، وذلك عن طريق احتذاء أساليب العرب في الكالم، وسننهم فـي  

. وأبو عبيدة في ذلك إنّما كان على وعي بهذا اإلجـراء  )44(وسائل اإلبانة عن المعنى
إنّما أنزل القرآن بلسان عربي مبين... فلـم  «ه: في التعامل مع القرآن، يقول فيما بيان
أن يسألوا عن معانيه، ألنّهم عرب األلسـن   �يحتج السلف، وال الذين أدركوا وحيه 

فاستغنوا بعلمهم به عن المسألة عن معانيه، وعما فيه مما في كالم العرب مثله، مـن  
إلعـراب ومـن   الوجوه والتلخيص، وفي القرآن ما في الكالم العربي مـن وجـوه ا  

  .)45(»الغريب والمعاني
وقد الحظنا االستناد إلى الشعر الجاهلي في مقاربة اإلعجـاز فـي عـدد مـن      

المصنفات البالغية، عند عبد القاهر الجرجاني الذي كان الشعر عنده وسيلة تدريبيـة  
لتذوق القرآن، أو الزمخشري الذي تارة ما كان يعود في الكشاف إلى الشـعر لفهـم   

أن مبحث اإلعجاز في حقيقة أمره سـقط   كالم اهللا وغيرهما من علماء العربية، غير
في عدد من  المصنفات البالغية التي جاءت بعد السكاكي، واكتفـي االهتمـام فيـه    
عندهم بشرح دور البالغة في الكشف عن مواطن اإلعجاز، إلـى أن خصـه جيـل    
المحدثين بالمعاينة وضبط  العالقة بين األدب (الشـعر الجـاهلي) بوصـفه وسـيلة     

  آن بالغيا، على غرار مصطفى صـادق الرافعـي، ومحمـود شـاكر    لمحاورة القر
  ومحمد ومحمد أبو موسى.
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إن التواصل مع القرآن وتذوق إعجازه ليس أمرا هينا، بـل يحتـاج   خاتمة:  - 4
ذلك إلى ضبط جملة من العالقات التي تساعدنا في فهـم كـالم رب العـالمين أوال    

طالقا مما تم معالجته يمكن أن نسـتخلص  ومعرفة الفارق بينه وبين كالم النّاس، وان
  النتائج اآلتية:

 .�الكشف عن الحجة اإلعجازية في القرآن القصد منها إقامة الدليل على نبوته  •
إن عالقتنا بالقرآن ال بد أن يكون منطلقها ضبط عالقتنـا بـاألدب، ومعرفـة     •

 مذاهب الشعر، ومعرفة سنن العرب في كالمها.

         التعامل مع القرآن يحتاج إلى التوقـف عنـد الفـرق بـين كـالم اهللا وكـالم        •
 .�الرسول 

يحتاج التعامل مع القرآن إلى خطة تدريبية، نعمل من خاللهـا علـى ضـرب     •
 األمثلة، معرفة للفارق بين الكالم الصادر عن الربوبية والطالع عن اإللهية وغيره.

مستودعة في أدمغة الجيل الذي نزل فيه القرآن إن البالغة الفطرية التي كانت  •
 وبعده ساعدتهم في الوقوف على وجوه اإلعجاز البالغي في القرآن.

ضرورة التزود بعدة ناقد األدب في تذوق القرآن؛ فاألمر يحتاج إلى معرفـة   •
 اللسان وطرائق بنائه.

لـى  لقد أكد علماء البالغة (أبو عبيدة والبـاقالني والجرجـاني وغيـرهم) ع    •
 ضرورة معرفة الشعر في الكشف عن الحجة.

وبناء على ذلك يمكننا أن نقدم توصيات من شأنها أن تكون ذا فاعلية في تحقيـق  
  الهدف المرجو من وراء هذه الورقة العلمية:

ال بد أن يكون إعجاز القرآن علما يتدارسوه الناس في مختلف المقامات؛ فـي   •
واللغة العربية)، وكذلك في المعاهد الدينية خاصة  الجامعات (أقسام العلوم اإلسالمية،

بالنسبة لرتبتي إمام وأستاذ التعليم القرآني. ويكون ذلك في كـل المسـتويات، حتـى    
 يعرف الطالب اجتهاد العلماء قديما وحديثا في معرفة وجوه إعجاز القرآن.
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 إعطاء بالغ األهمية لمقياس الشعر الجاهلي باعتباره المـدخل الـرئيس فـي    •
التعامل مع القرآن؛ ألن ذلك يساعد المتعامل مع القرآن فـي فهمـه أوال، ومحاولـة    

 الوقوف على إعجازه البالغي.

إن المالحظ في أقسام اللغة العربية وآدابها خصيصا تراجع االهتمام بالشـعر   •
الجاهلي فأصبحا برمجته تقتصر على إدراجه موضوعا ضـمن محاضـرات األدب   

ال يساعد في ضبط العالقة بين اإلعجاز والشعر الجاهلي. القديم، والحقّ أن 
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صدق أن كّل ما في يقين الكون، وكل ما في يقين الـوحي اإللهـي   تصدير:  -1
معجز ومدهش وعجيب، يتبينه المجتهد الواعي الباحث الفذّ، ويفك أسراره، ويكشـف  
  حقائقه كل من دقّق في كنهه، وتبصر جوهره، وفقه غاياته، فاهتدى به إلى عليائه.  

اإلقبال على طرقهـا، ودرسـها فـي    وال يحقق فهم معجزات الكون الربانية، إال 
معارف القرآن الكريم بطول أناة، وإنعام نظر، وصفاء سريرة، وانفالت من أرسـان  

  التقاليد.
من مجاالت معرفية، وعلوم بينية؛ هي من اكتسحته ولعل التكنولوجيا الحديثة وما 

ت فيض التكامل بين العلوم، واستباق الزمن بتفاعل التخصصات والفنون. زمن غـد 
فيه المعلومة تكاد تكون أقرب إلينا من ضغطة زر من لوحة المفاتيح، وأصـبح فيـه   
سبق الشرف لمن أنتج بلغته، فسلك بها غمار التقدم المعرفي، والعلمي، وارتقى بهـا  
إلى سماء التألق، فتنداح حتى تحتوى كـل الثقافـات، وتغـزو مختلـف الشـعوب      

  والمجتمعات.
تتجاسـر  لغات العالم منذ القديم وال تزال، وعبقريتها واللغة العربية تتجاسر على 

للدارسين من كل التخصصات. وإن في الرقمنة والحوسبة سبيل للباحثين على إدراك 
عبقريتها، وتقصي سحرها الرباني الذي يخترق كل األزمان العابرة، ويتعالى علـى  

  كل األنفس الجائرة.
ال تنفصم بين اللغـة العربيـة والـنص    الدراسة التي بين أيدينا؛ هي نقطة التقاء 

القرآني المجيد، ولغة أخرى هي شفرة العقل االلكترونـي، ومفتـاح للتفاعـل مـع     
  الرقمنة).(أو  الحاسوب، لغة الحوسبة
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ونحن إذ نعرض بحثنا نتوسم فيه الرفعة للغة العربية، وهي أرفع ما تكون بالنص 
بها على منطق التكنولوجيا الحديثة، ولغة  القرآني، الذي أردفْنا بعضا من آياته للتعليل

الحوسبة، التي صدحت بمياسمها الرقمية، وهندستها الدقيقة حتـى للغـات الطبيعيـة    
  فضال عن:

  إبراز المعرفة الرقمية في القرآن الكريم؛
  التّأكيد على قدرة اللغة العربية (لغة القرآن الكريم) على استيعاب لغة الحوسبة

  حوسبة اللغة العربية، ومعالجتها آليا؛ نشر الوعي بضرورة
فتح المجال للباحثين العاملين إلمعان النّظر، والتدبر في المعرفة الحاسـوبية فـي   

  آي القرآن الحكيم.  
متوسمين في ذلك المنهج الوصفي التحليلي، للوقوف على الحقائق الرقمية بالقرآن 

  الكريم، ومقاربتها بلغة الحوسبة.
القرآن الكريم كالم اهللا المنزل على نبيه محمـد عليـه   الكريم: معجزة القرآن  -2

أفضل الصالة وأزكى التسليم، كالم معجز تحدى اهللا به العالمين من إنس وجن، ولـم  
يتحد المالئكة ألنهم ليس لديهم اختيار فيما يفعلون، بل هم يفعلون ما يؤمرون به مـن  

فالقرآن يتحدى كل القوى المخيـرة فـي   دون اختيار منهم. وعليه؛  - جل وعال–اهللا 
  أمرها، التي ميزها اهللا عن بقية مخلوقاته بالعقل، والتفكير، واالختيار.

ولو كان ككتب القوانين والفنون؛ لما كان لتالوته كل ذلك التأثير في قلب الطبـاع  
  )1(وتغيير األوضاع، بل لكانت تالوته تمل فتترك.

يقودنا بالضرورة لإلشارة إلى معنـى كلمـة    وحديثنا عن معجزة القرآن الكريم؛
  اإلعجاز والمعجزة وداللتهما.  

 زجفاإلعجاز؛ مصدر من كلمة أع -جِزعإعجازاً، فهو معجِز لصيغة الفاعـل.   –ي
أما المعجزة؛ فيعتبرها السيوطي بأنها: "أمر خارق للعادة، مقرون بالتحدي، سالم عن 

  )2( المعارضة، وهي إما حسية، إما عقلية.
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فيعتبرها مما ال يستطيع أحد أن يأتي  - عليه رحمة اهللا–والشيخ متولي الشعراوي 
مما نبغ فيه القوم، حتى ال يقال أن الرسول قد تحـدى قومـه    - أيضا- به، وأن تكون

بأمر ال يعرفونه وال موهبة لهم فيه.فالتحدي ال بد أن يكون في أمر نبغ فيـه القـوم   
  )3(حتى يكون للتحدي قيمة.

ن المعجز في القرآن الكريم أنه ليس كغيره من الكتب السماوية، التـي جـاءت   إ
بمعجزات خرقت نواميس الكون فتحدت األقوام، وأثبتت صحتها وصدق رسالة النبي 
المرسل. يؤمن بها كل من رآها، ومن لم يره صارت عنده من األخبـار المتـواترة   

تنتهي بانتهاء األجل المرسـلة   التي قد تصدق أوال تصدق. فهي معجزات حسية، آنية
فيه، ولوال إثبات القرآن لها لغدت أخبارا تتواتر بين النـاس. أمـا معجـزة القـرآن     
الكريم، فهي معجزة عقلية، خالدة إلى األبد، ال يحدها مكـان وال زمـان، مسـتمرة    

  )4.(متجددة بتجدد األجيال و األزمان، إلى يوم يبعث اهللا األرض ومن عليها

إلى البحث في معجزات القرآن؛ يؤول بنـا للحـديث عـن معجزتـه      إن الرادع
اللغوية، التي بات من الضروري، التنبه إليها وإرخاء القلم حتى يبلغ منتهاه وغايتـه  
إلى طرقها؛ أال وهي اللغة العربية في القرآن الكريم، ولغة الحوسبة والرقمنة، التـي  

 .تميز عصرنا الحالي بكل تجلياته التكنولوجية
لقد شرف اهللا تبارك وتعالى اللغة العربية تشريفاً لم تنله عبقرية اللغة العربية:  -3

لغة أخرى، حين أنزل كتابه العزيز على قلب رسوله ونبيه محمد بن عبـد اهللا عليـه   
أفضل الصالة وأزكى التسليم؛ فكان هذا التشريف اإللهي مصدر الحفـظ، والمناعـة   

العربية، الذي رفع قدرها وأكسبها من عناصر القدرة على النمـو  والمتانة والقوة للغة 
الذي ال يتوقف ما جعلها متميزة، ألنها لغة الوحي الرباني والرسول الخاتم. بها تقـام  
الصالة ركن الدين المتين التي يؤديها المسلمون من شتى األجناس في جميع أقطـار  

نسانية ولساناً عالميـاً منـذ ظهـور    األرض على مدار الليل والنهار، فأصبحت لغة إ
 .)5(اإلسالم
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جاء الخطاب القرآني بلسان عربي محكم مبين، بدليل اآليات البينات التاليـة مـن   
  الذكر الحكيم:

m�u�v�w�x��l :؛]3﴿ [الزخرف  

m��̀��a����b�c�l :؛]7[الشورى    

m��́µ��¶��̧¹�l :؛]28[الزمر  

m�y�z�{�|��l :؛]2[يوسف  

m�Î�Ï�l  :؛]12[األحقاف  

m�K�L�M����N�l  :؛]3[فصلت  

m�x�y�{z�l  :؛]37[الرعد  

  m�s�t����u�l :195[الشعراء[  

m�K�L�M�l  :97[مريم[.  
وعـاء  غـدت العربيـة   وكِّل للسان العربي أن يوصل األمانة للعالمين، و  عليه؛و

غراء بمبادئها الرصينة، ومعالمها الوضاحة، ومقاصدها النبيلة. رسالة إنسانية حامال ل
مترامية األطراف مكانا وزمانا، وواسعة لغة حضارة  - العربية- واستطاعت أن تكون

التجـارة والعمـل   و الحكـم والتشـريع،  و والطبيعية، لغة الحقائق الرياضيةالرؤى. 
 ق األحاسيس والعواطـف الفلسفة والمنطق، والروح بما فيها من أدق الخواطر وأرو

ت عبقرية اللغة العربية في مجموع آثارها التـي  ن. لقد تجلّنوب والفاداآلالعلوم ولغة 
كـالم  هـا لل العصور، وفي فنون أدبها وأساليبها البيانيـة، وفـي نظم   تجلى في بحر

وإن خصائصها المنطقية والفكريـة   .وتركيبه وربط أجزائه، وفي مفرداتها وألفاظها
تبدى وتتكشف في ذلك كله، ولهذا كان الكالم عن عبقريتها بوجه عام واسع والفنية لت

  .األطراف تحتاج دراسته إلى زمن طويل، وال يكفي لإلحاطة به الزمن القصير
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 اهللا وصـف  والذي الزمان، نهاية إلى الممتد الخالد، التنزيل نقول؛ إن أن وحسبنا
�m�Ã�Ä�������Å��������Æ�������Ç�È��É���Ê�Ë�������Ì�Í�Î�Ï��������Ð�Ñ�������Ò :بقولـه  ومـداه،  أبعاده

Ó������Ô�l]وقولـه  109  الكهف :m�Å�Æ�Ç�È�����É�Ê�Ë�Ì�Í�Î�

Ï�Ð�Ñ��Ò�Ó�Ô������ÖÕ�l]وعـاءه  )العربيـة ( كانـت  والذي ]27:لقمان 
 لغة بجعلهار الكبي والشرف العربية، تمتلكها التي الطاقة ندرك يجعلنا الذي هو الخالد،
  )6(.التنزيل

ويزداد شأن العربية رفعة وتأكيدا لعبقريتها؛ احتوائها لمفاهيم حديثـة، هـي مـن    
  صلب التكنولوجيا، ومن بيت المنطق، والرياضيات، والحوسـبة بـالمفهوم الواسـع   

 الذي يؤشر لعالم جديد، عالم الرقمنة والحوسبة.
 اإلعجاز اللغوي والحسابي في القرآن الكريم: - 4
  اإلعجاز اللغوي في القرآن الكريم؛   1- 4
  )- نموذجا- آية الكرسي (أعظم آي القرآن الكريم  1- 1- 4

من سورة البقرة، والتي تجلى مـن خاللهـا إعجـاز     255آية الكرسي هي اآلية 
  لغوي، وعبقرية للغة العربية في القرآن الكريم، يتبين من خالل التفصيل الموالي:

  التكرار للنفي واإلثبات:  -  أ
وِإلَّا ه لَا ِإلَٰه نفي؛.….................………اللَّه  

  الْحي الْقَيوم..................................إثبات؛
ملَا نَونَةٌ وس نفي؛...............لَا تَْأخُذُه........... 

 ثبات؛....لَه ما في السماوات وما في الَْأرضِ......
 .نفي؛.....بِِإذْنه......... الَّذي يشْفَع عنْده ِإلَّامن ذَا 

 يعلَم ما بين َأيديهِم وما خَلْفَهم.................إثبات؛
  ولَا يحيطُون بِشَيء من علْمه ِإلَّا بِما شَاء......نفي؛

ضالَْأرو اتاومالس هيسكُر عسإثبات؛ۖ◌ و........... 
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 ولَا يُؤوده حفْظُهما............................نفي؛
...........................يمظالْع يلالْع وهإثبات..و  

إن في توارد النفي واإلثبات في آية الكرسي، بهذا التـرابط والتماسـك التواشـج    
وإعجاز القرآن الكريم. وإلـيكم اآلن قرينـة   المتقن، لدليل على براعة اللغة العربية، 

  لغوية أخرى بذات اآلية القرآنية، تثبت براعة العربية، وإعجاز القرآن اللغوية.
  التناظر:  - ب

 وِإلَّا ه لَا ِإلَٰه ؛اللَّهومالْقَي يالْح  
 نَةٌ لَا تَْأخُذُهلَا س؛ومنَو  
  الَْأرضِ؛وما في السماوات لَه ما في 

 هنْدع شْفَعي يذَا الَّذ ن؛ِإلَّا مهبِِإذْن  
  يعلَم ما بين َأيديهِم وما خَلْفَهم؛
 هلْمع نم ءبِشَي يطُونحلَا ي؛ِإلَّا وا شَاءبِم  

  لَْأرض؛والسماوات وسع كُرسيه ا
 هؤودلَا يا؛ومفْظُهح  

 وه؛ويمظالْع يلالْع  
  بداية وكما هو مالحظ؛  

تبدأ اآلية الكريمة باسمين من أسماء اهللا الحسنى، أال وهما (الحـي/ القيـوم)    - 
الواضـحون بـاللون   –وتنتهي باسمين من أسماء اهللا الحسنى وهما (العلي/ العظيم) 

  - األحمر في نص اآلية باألعلى
 - m�{�|�}�~�¡��l  اآلية، والظاهر في ترتيب مقاطع ؛ الشطر الثاني من

خيـر. وكمـا   الظاهر بالمقطع ما قبـل األ  ﴾حفظهما﴿اآلية أعاله باللون األحمر، و
، وإذا نوم وال مقدماتـه يعتريه  الوضحه أحمد مصطفى المراغي في تفسيره لآلية: "

كان كذلك كان قائما بتدبير شؤون عباده في جميع األوقات آنـاء الليـل وأطـراف    
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الذي ال يقوم دون قائمة من رب لعالمين. وقـد جـاء الـنظم    للحفظ ضمانا ) 7(النهار"
الكريم بحسب الترتيب الطبيعي في الوجود، فنفى ما يعرض أوال وهو السنة، ثم مـا  
يتبعها وهو النوم...وذكر جل وعال النوم بعد السنة؛ ترقّ لنفي األضعف إلـى نفـي   

 األقوى؛  
من بداية اآلية الكريمة، والمقطع الثالـث مـن    تناظر آخر بين المقطع الثالث - 

فكل من فيهما وما فيهمـا ملكـه    m�¢�£�¤�¥�¦����§�©¨�lنهايتها. أي ما يلي: 
إن  ﴾﴿وسع كُرسيه السماوات والْـَأرض سبحانه (للملكية) - تأكيدا لملكه لهما  وعبيده.
أي ) 8("واألرض السـموات شيء يضبط " - كما وصفه المراغي في تفسيره- الكرسي

  بمعنى التصرف فيهما؛
  ويتصرف فيها. (تناظر)؛ - جل وعال–فهو يملك السموات واألرض 

 استثناء وارد في آيتين متقابلتين والظاهرتين باللون األحمر، وهما:   - 
﴿ هنْدع شْفَعي يذَا الَّذ نِإلَّام ه؛ااستثناء بـ إلّ  ﴾بِِإذْن  
﴿ هلْمع نم ءبِشَي يطُونحلَا يِإلَّا وا شَاءا.بـ إلّ –مناظر له –استثناء آخر  ﴾بِم  
 m�³�́�µ��¶��̧º¹�lفي وسط اآلية الكريمة؛ أي في قوله تعـالى:   - 

ما في األيـدي  . ()9(يعلم أمور الدنيا التي خلفوها، وأمور اآلخرة التي يستقبلونها أي؛
هو كائن بتفصيل الجزء األول من اآلية، وما سيكون مـن  ) جمعت بين ما وما خلفها

  خبايا الغيب المؤشر عليه بالشطر الثاني من اآلية الكريمة.
عد إيجاد لفظ جديد واحدمن قبل شـاعر أو  ؛ لغة جديدة بالقرآن الكريم: 2- 1- 4

 أديب عربي؛ بمثابة فتح كبير، وال سيما إذا وقع هذا اللفظ موقعه في العقول والقلوب
. فغدا على إثره الشاعر ملقب بـه فيغلـب   )10(فتداوله الناس، وسار على أقالم الكتاب

  على اسمه األصلي، وهذا على نحو الشعراء التالية أسماؤهم:
  ":قولل"الشَّقر" لقّب بـ معاوية بن تميم

  قــد أحمــل الــرمح األصــم كعوبــه

ــقرات      ــوم كالشّ ــاء الق ــن دم ــه م   ب
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  :قولهل بليل"" لقّب بـ فيل بن عمرو بن الهجيم

ــلته   ــد وص ــاء بعي ــب ن   وذي نس

ــم      ــا وذي رحـ ــا بِبِاللهـ   بلّلتهـ

     
  :قولهل المرقِّش"" لقّب بـعمرو بن سعيد بن مالك 

ــا   الـــدار قفـــر والرســـوم كمـ

ــش     ــم   رقّ ــم قل ــر األدي ــي ظه   ف

     
  :قولهل المستوغ"" لقّب بـ عمر بن ربيعة

ــا  ــربالت منه ــي ال ــاء ف ــنشُّ الم   ي

  الـوغير نشيشَ الرضـف فـي اللـبن        

     
  :لهقولالممزق" " لقب بـشاس بن نهار العبد: 

  فإن كنت مـأكوال فكـن خيـر آكـل    

ــا       ــأدركني ولَمـ ــزقوإال فـ   ُأمـ

     
  :"المثقِّب" بقوله لقب بـ عائذ بن محصن العبدي:

ــرى   ــدلْن أخ ــة وس ــرن بكل   ظه

    نــب ــون  وثقَّـ ــاوص للعيـ   الوصـ

     
  :"الحصيص" بقوله لقب بـ زيد مناة العبديعامر بن 

ــد  ــتق صــرئ ح ــة رأس ام   البيض

  جلْــد علــى األهــوال صـــبارِ       

     
  :"المطلع" بقوله لقب بـ ربيعة بن ليث العبدي

  فــإن لــم أزر ســعدى بجــرد كأنهــا

  مطلـع صدور القنا يطلعـن مـن كـل        

     
  وهكذا استحق إسحاق المرقّش االكبر هذا اللقب لقوله:

ــا   الـــدار قفـــر والرســـوم كمـ

ــش     ــم   رقّ ــم قل ــر األدي ــي ظه   ف

     
  واكتسب المتلمس لقبه من بيته المشهور:

ــه   ــا ذباب ــرضِ حي ــذا أوان الع   فه

ــابيره واألزرق      ــتلمسزنــ   المــ
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وغيرهم كثر ممن لقبوا بلقب دهاء استعمالهم لكلمات لم يعهـدها العـرب قـديما    
  –بكلمة واحدة فقط–فاشتهروا بها، وغدت سببهم للشهرة والمفخرة، والسؤدد 

وال يكمن إعجاز القرآن الكريم في اإلتيان بلفظ أو ألفاظ جديدة فقط؛ بل في الكـم  
 - ليلة القدر بغـار حـراء  - لمنزلة فيها الهائل من األلفاظ فضال عن السرعة الزمنية ا

التي أحدثت صاعقة لغوية، ومعجزة إلهية لم يعهد لها العرب مثيال المن قبل وال من 
ليس في األلفاظ الجديدة بحد ذاتها، فقـد تنـتج    –كذلك–بعد القرآن الكريم. اإلعجاز 

مر أن كلمات جديدة من بضع أصوات لغوية لم يسمع بها من قبل، لكن العظيم في األ
يفهم النص الجديد من أول لحظة سمعوه بها، أو لنقل من ثاني لحظة...مع أنه كـان  

...لقد تجاوز األمر معهم مجـرد الفهـم لمـا    )11(يحمل لهم لغة جديدة بكل عناصرها
الكـافر مـنهم قبـل    –يسمعون؛ إلى اإلعجاب الشديد البالغ حد الذهول، واعتـرافهم  

  بتفوقه واستحالة الوصول إلى مراقيه. –المؤمن

تكمن خصوصية اللفظ فـي  نماذج من أنواع األلفاظ الجديدة بالقرآن الكريم:   -  أ
  القرآن الكريم في جدته اللفظية والمعنوية، فقد تظهر في:

جِدة في جذره واشتقاقاته، وغالبا ما يكون معربا عن لغات أخرى؛ كالفارسية،  - 
يونانية، والنبطية وغيرها من اللغـات، علـى نحـو هـذه     والسريانية، والعبرية، وال

 األلفاظ، واآليات القرآنية الظاهرة فيها، والمبينة في الجدول التالي:
  اآلية  اللفظة

  6، اآليةالفاتحة m�W��X�Y�l  الصراط
 m�p��q�r�s�t�u�v�xw�y�z�{�|�����l  سبحانك

  32البقرة، اآلية
  51المدثر، اآلية m�P�Q�R�l  قَسورة
  7، ا�يةالمطففين m�A�B�C�����D��E�F�l  سجين
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  20 - 19الرحمن:  m�O�P�Q�R�l  برزخ
  4الفيل، اآلية m�p��q�r�s�l  سجيل
ــاء  m�X�Y�Z�[���������\�^]�l  السجّل األنبيـــ

  104اآلية
  40هود، اآلية m�a�b�c�d�e�f��l  التَنُّور
  22النجم، اآلية  m�«�¬���®�����̄�l  ضيزى
  10اإلنسان اآلية m�d�e�f��g�h�i�j�l  قَمطَرير
��¥�¤�£�¢�¡���~�{�|��}�m�z  سنْدس

¦�§�©¨�l 31، اآليةالكهف  
  21إلنسان اآليةا m�¿�À���Á��Â�ÄÃ�l  استَبرق
  18الواقعة، اآلية  m�F�G�H�I�J������l  أباريق
  47األنبياء، اآلية m�Z�[�����\�]������̂l  القسط

  182الشعراء، اآلية  m�Ý�Þ�ß�l  القسطاس
  11المؤمنون اآلية  m�~�_����̀�a�b�c�l  الفردوس
  35النور،اآلية m�~���¡��������¢�¤£�l  المشكاة
 m�A�B�C�D�E�F�G��H�l  طُوبى

  29الرعد، اآلية 
  91األنعام، اآلية m�\�]�̂�_�a`��l  قَراطيس
  29الكهف، اآلية  m�n����o�p�q�r�s�ut��l  سرادق

اليم  m�H�I�J�K�L��M�N�����l  39طه، اآلية  
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كرسي  m�Ä�Å������ ��� �Æ�ÈÇ�l  255البقرة، اآلية  
  31اآليةالكهف، m�¥��¦�§�©¨�ª�«�l  األراِئك
  51النساء،  m�Ï�Ð�Ñ�l  الجِبت
  01الطور، اآلية m�n�o�l  الطّور

  ) يبين األلفاظ المعربة الواردة في القرآن الكريم1الجدول رقم(
جدة في اشتقاق اللفظ، لكنّه مأخوذ من جذر لغوي عرفه العرب من قبل، نحو  - 
 الواردة في الجدول التالي: األلفاظ

  اآلية  اللفظة
�����m�Ä�Å�Æ  ملكوت �Ç�È�É�l 88المؤمنون،اآلية  
ــرة] m�A�B�C�D�E�F�G��H�l  صلوات ، البق

  238 اآلية
  62البقرة،اآلية  m�A�B�C�D�E�F�G��l  هادوا
الكهف،   m�s�t��u�v�w�x�y���z�{�|��l  الرقيم

  9 اآلية
�����������m�q�r����s�t�u  ربانيون ��v�w�����l  79آل عمران،اآلية  
  30النازعات، اآلية  m�k�l�m�n�l  دحاها
  01اآليةالفرقان  m�¤�¥�¦�§��̈©�ª�«�¬��l  الفرقان
  13سبأ، اآلية  m�À���Á�Â�ÄÃ�Å�Æ�Ç��È�l  شَكُور
��m�A�B�C�D��E�F�HG�I�J�K����L�NM�O  الحيوان

P�Q�l  64العنكبوت، اآلية  
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  [26، اآليةالروم] m�Y�Z�[�l  قانتون
����m�h��i�j  عليـون ���k�l�m��l 18 المطففين، اآلية  
  18 اإلنسان، اآلية m�¥�¦�§�̈��l  السلسبيل
القصص،  m�A�B�C�D�E�F�G�H�I�J����K�l  تلقاء

  28اآلية
  21ج، اآليةالح m�©�ª�«�¬�l  مقامع
  61النساء، اآلية m�j�k�l�m��n�l  المنافقون
  7المؤمنون، اآلية m�f�g�h�i�j�k�l�l  العادون
  39 آلعمران،اآلية m�S�T�U�V��W�X�Y�l  المحراب
  62 ، اآليةآل عمران  m�A��B�C�D�FE�l  القَصص
  54اآليةطه، m�b��c�ed�f�g�h�i�j�k�l  األنعام
  170آل عمران، اآلية m�s��t��u�v�w�x�l  آتاه
  47، اآليةالقمر m�Î�Ï�Ð�Ñ�Ò���l  سعر

�����\�]����m�Z  تَزاور ��� ��l 17، اآليةالكهف  
���m�m�n��o�p�q�r�s  ملتَحد �t�u�v�w�x�l اآلية ،22الجن  
طاغو

  ت
m�j�k�l��m�on�l 36النحل، اآلية  

  

الجذور العربية واالشتقاقات الجديدة الـواردة  ) يبين األلفاظ  ذات 2الجدول رقم(
 بالقرآن الكريم
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خصوصية من جدة اللفظ المعنوية دون اللفظية؛ وهذا النوع من األلفاظ عرفه  - 
 العرب بشكله دون مضمونه الجديد، وهذا كثير جدا بالقرآن الكريم.

وتتحقق خصوصية هذا النوع من جدة استعمال ألفاظه، وطريقة ارتباطهـا مـع   
األدوات واأللفاظ قبلها وبعدها؛ بحيث تكتسب في السياق الجديد معنى آخـر جديـدا   

  )12(مختلفا عن المعنى القديم.
  على نحو األلفاظ اآلتي عرضها بالجدول الموالي:

  اآلية  اللفظ
 m�Î�Ï�Ð�Ñ�Ò�Ó�Ô��Õ�Ö�×�Ø��l  أسلم

 112البقرة،اآلية
  86البقرة، اآلية  m�g�h�i������j�k�ml�l  الدنيا

  156الصافات، اآلية  m�I�J��K�L�l  سلطان
البقرة  m�i�j�k�l�m�on�p��q�r�l  المهتدون

  157اآلية 
  282البقرة، اآلية  m�o�p�q�r�s�ut�l  الشهداء
  4البينة،اآلية m�|�}�~�_��̀a����b��c�d�e�f���l  البينة

  1البروج، اآلية m�A�B�C�l  البروج
  1اآلية القدر،  m�A�B�C�D�E�l  القَدر
  50النور، اآلية   m�£�¤�¥�¦���§��l  مرض
  33النجم، اآلية  m�³�́�µ�l  تولّى

  93المائدة، اآلية  m�_��̀a�b�c��d�l  الصالحات
  53آل عمران، اآلية  m�G�H��I�l  الشاهدين
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  85اإلسراء، اآلية  m�À�Á�ÃÂ�l  الروح
  45 الشورى m�A�B�C�D�E�F�l  خاشعين
البقرة،   m�¿�À�Á��Â��Ã�Ä���Å���Æ�Ç�È�ÊÉ��l  إصر

  286اآلية 
آل عمـران، اآليــة   m�Ä��Å�Æ�Ç�È�É�Ê��l  نبتهل

61  
  53، اآليةالبقرة m�v�w�x�y�z�{�|��l  كتاب
البِر  ﴿تَنَالُوا لَن تَّٰى الْبِرقُوا حا تُنْفمم ونب92آل عمران﴾تُح  
  107طه، اآلية m�l�m�n�o�p�q�l  عوج

  223البقرة، اآلية  m�²��³��́l  الحرث
  49، اآليةيس  m�{�|�}����~���¡�¢�£��l  ينظرون

) يبين قائمة لبعض األلفاظ جديدة المعنى دون الشكل الواردة بالقرآن 3الجدول رقم(
 الكريم.
وقد يتجاوز اللفظ مرحلة الجِدة واالبتكار، إلى مرحلة أكثر غنى وتفـاعال مـع     - 

االستقرار، والشيوع، وكثرة التداول. فيرتقي بهـذا إلـى   الحياة اليومية؛ وهي مرحلة 
مستوى (المصطلح)، وهذا يعبر بلفظه المفرد وحده، أو مرتبطا بلفظ آخر أحيانا، عن 

. ونحو ذلك األلفاظ الواردة بالجدول المـوالي، ومـا   )13(معنى أكبر من حجمه بكثير
 يقابلها من آيات قرآنية واردة فيها:
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  اآلية  اللفظ
البقرة،  m���¡�¢�£��¤�¥�¦�§�̈�l  الجهاد

  218اآلية 
  107يوسف،اآلية  m�h�i�j�k�l�m��n�l  الساعة
  171آل عمران، اآلية  m�̄�°�±�²�³���́�l  األجر
  26األعراف،اآلية m�n�o�p�rq�l  التّقوى
���{�|�m  المؤمن ��~�_�̀�a�cb�l  10التوبة، اآلية  
�����m�U�V�W���X���Y  الكافر ��� ��� ��� ���Z��\[�l  2التغابن، اآلية  
  9الحجر، اآلية m�g�h�i�j�����k�l��m��l  الذِّكر
  23التوبة، اآلية m�̂�_�̀�����a�cb��l  اإليمان
���m�Ò�Ó�Ô�Õ�Ö�×�Ø�Ù�Ú�Û  الشِّرك �l 22سبأ، اآلية  
  3البقرة، اآلية  m�M�N�O�P�Q��l  الصالة

  98اآليةهود،  m�A�B�C�D�E�GF�l  القيامة
  20البلد، اآلية  m�Ç�È�����É�l  النّار
  9الرعد،  m�{�|�����}�~���_�l  الغيب
  6النساء، اآلية m�¶��̧��¹�º�»�¼��l  النّكاح
���m�c�d�e�f�g��h�i�j  المساجد �k�l�l 114 البقرة،اآلية  
���£�¢�¡����~�m  الشّهادة ��� �¤����¥�¦�l 106المائدة، اآلية  
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 m�º�»�¼�½�¾����¿�À�Á�ÃÂ��l  اآلخرة

  74 النساءاآلية
  79النساء، اآلية  m�×�Ø�Ù����Ú��Û�ÝÜ��l  الحسنة
�m�×�Ø�Ù����Ú��Û�ÝÜ�Þ�ß�à��á��â�äã�å�æ��èç  السيئة

é�ê�ë��l 79النساء، اآلية  
) يبين األلفاظ العربية التي ارتقت إلى مستوى المصطلح بالقرآن 4الجدول رقم (

  الكريم.
المعنى المجازي الذي أضفاه القرآن الكريم على اللفـظ،  خصوصية مصدرها  - 

فمنحه بذلك قوة الصورة البيانية، وربما خفي علينا مع مرور الزمن المعنى األصـلي  
للفظة، حتى لنظن أن اللفظ ولد وهو يحمل هذا المعنى. إنه نوع من توالد األلفـاظ...  

الموالي يبين بعض مـن هـذه   . والجدول )14(به تتوالد األلفاظ، وتغنى اللغة وتزدهر
 األلفاظ بمعناها األصلي، ومعناها الجديد الذي منحها إياها القرآن الكريم:

  
المعنى األصلي (قبـل نـزول     اللفظة

  الوحي)
  المعنى الجديد (بالقرآن الكريم)

:  خنس األنف خنسـامنبابتعب   الخنّس
  .انخفضت قصبته

هي الكواكب الخمسة الـدراري  
  .تستتر وترجعألنّها (السيارة)، 

ويقال رجـع  األرض المحفورة  الحافرة
فـي طريقـه    ؛ أيإلى حافرته

ورجـع فـي    التي جاء منهـا 
رِمحافرته شاخ وه .  

  
  

﴿لمردودون في الحـافرة﴾ أي  
  أنرد بعد الموت إلى الحياة
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جـاء مــن ثــوب ســفيه؛ أي    فالن سفيه
  ضعيف النّسج.

السفهاء وهم الكفـار يتحـدثون   
ي البعد عن الحق فبالشطط وهو 

  .اهللادين 
اسـتخرجته   شرت العسل؛ أي  الشّورى

  من خالياه
  استخراج الرأي السليم

غبر الفارس؛ إذ ابتعد فلم يظهر   الغابر
 منه إال ما يثير فرسه من غبار.

الغَابِر:ُ  الماضي، بعيـد فـي   و
  .الزمن

لباقين في عـذاب  الغابرين؛ أي ا
  . اهللا

أي العـودة،  جاء من (التّوب)؛   تابوت
  ألنه مركبة للرجوع إلى اهللا.

األنبيـاء   صندوق كان فيه صور
  أنزله اهللا على آدم.

تشبيها بالحكَمة؛ وهي ما يحيط   حكمة
بالحنك من اللجام ليمنع الفرس 

  من االضطراب...

صواب من قول وعمل، وعلـم  
  .نافع

  ...عظة وعبرة
سفَن؛ أي قشّر. فشبهوها وهي   سفينة

  .بسكين تقشرهتشق البحر 
نحت ظـاهر الشـيء، كسـفن    
العود، والجلـد، وسـفن الـريح    

  .التراب عن األرض
  

يجن  
  

جن؛ أي غطّـى، فكـأن هـذا    
المخلوق قد غطـى فامتنعـت   

  علينا رؤيته.

  
نـوع مـن    الجن) تدل علـى (

 .السريعة في حركتهـا   األفاعي
  )10(النمل،

دل على الكائن البشري في بطن 
  )32(النجم . أمه
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علــى المالئكـة؛ كونهــا  تـدل  
ن. مخلوقات غائبة عـن األعـي  

  )158(الصافات، 
شدة اسـوداد اللّيـل، وحجبـه    

  )76(األنعام،  لألشياء
غيــــــاب العقــــــل 

  )...25(المؤمنون، .واإلدراك
غال بالجارية لحمها وعظمهـا    غلو

أي؛ أسرعت في النمـو حتـى   
  جاوزت ِلداتها.

يكون الغلو بتعدي الحد الذي أمر 
بالزيادة عليه أو التشـديد  اهللا به، 

  .فيه، ونحو ذلك
الناقة التي يظهر سمنها فوق ما   شكر

  تُعطى من علف.
ــا  ــة وإظهاره ــور النعم ، ص

  .المتالء من ذكر المنعم عليهوا
) يبين األلفاظ العربية بالمعنى(الجديد) المجازي الذي أضفاه عليها 5الجدول رقم(
  القرآن الكريم.

الجدة في اللغة التي جاء بها القرآن الكريم، والتي أبانـت  ما عرضناه أضرب من 
عن عبقرية وإبداع ال يضاهى، في داخل اللغة العربية وليس من خارجها. فـالقرآن  
الكريم لم ينزل بلغة غير العربية؛ بل بثّ في اللغة القديمة روحا جديدة، وأحدث فيهـا  

في سرعة تحققها، أم فـي مسـاحة   ثورة ال مثيل لها، وال مجال فيها للمقارنة، سواء 
تأثيرها، أم في حجم إنجازاتها وإبداعها، وشموليتها لمختلف أبعاد اللغة، مع أية ثورة 

  لغوية حدثت ألية لغة أخرى في التاريخ القديم أو الحديث على اإلطالق.
يتعاظم اإلعجاز اللغـوي بـالقرآن   ألفاظ جديدة غير مألوفة لكنها مفهومة:   -  ب

كه ألفاظ جديدة مبتكرة، لو يسمعها العرب قبل نزول الـوحي، لكـنهم   الكريم؛ المتال
 . والجدول الموالي يعرض بعض من هذه األلفاظ:)15(تقبلوها وفهموها
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  ألفاظ قرآنية جديدة  ألفاظ عرفها العرب قبل الوحي

  األشهاد/الشهداء...  الشاهد
  الحيوان  الحياة
  تلقاء  لقاء

  هاؤم  هؤالء
  أولئكم  أولئك
  الجهالة/الجاهلية  الجهل
  القرآن  القراءة
  الكبار  الكبير
  الشّكور  الشّكر
  العجاب  العجب
  الكذّاب  الكَذّاب
  الغسلين  الغسل
  الفُرقان  الفَرق
  رئاء  يرائي
  العالمين  العالَم
كذلك  كذلك  
  التّقوى  اتّقى

  السورة  السور
  السوأى  السوء
األلفاظ القرآنية الجديدة، غير المألوفة عند العـرب لكنهـا   ) يبين 6الجدول رقم(

  مفهومة
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بعد هذا العرض لبعض من األلفاظ القرآنية المبتكرة المعجزة، التي جمعت بـين  
الجدة واإلفهام؛ هو جانب آخر من جوانب اإلعجاز التجديدي المحيـر فـي الـوحي    

 المحمدي.
  اإلعجاز الحسابي في القرآن الكريم: 2- 4
يجمع القرآن الكريم بين دفتيه، العديـد  لغة الحوسبة في القرآن الكريم:  1- 2- 4

من المفاهيم والكلمات الدالة علـى مجـاالت الحاسـوب وتكنولوجيـا المعلومـات      
واالتصاالت، والتي تومئ بانبعاث لغة جديدة من القرآن الكريم في عصـر الرقمنـة   

  واألنترنت؛ هي لغة الحوسبة.
لبعض من مفاهيم الحوسبة الوارد ذكرها بالتنزيل الحكيم، مع وفي ما يلي عرض 

  بيان اآليات الدالة عليها، ومقاربتها بمفاهيم تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت.
 ):1- 0نظام العد الثنائي(  -  أ

يتم تخزين المعلومات في األجهزة الرقمية الحالية في هيئة أرقام طبق النظام العد 
والتي تتحقق من خاللهمـا لغـات برمجـة تسـهل      ).1و 0الثنائي أي المعتمد على(

للمبرمج كتابة برنامجه في هيئة تعليمات وأوامر يفهمه الحاسوب بغرض تنفيذ العمل 
ومن المعروف أن الحاسوب يحول اللغة المكتوبة بها البرمجة إلى سلسـلة  . المطلوب

  .، ويبدأ على أساسها عمله1و 0 من الزوجين
سـورة الـذاريات   ﴾ومن كُلِّ شَيء خَلَقْنَا زوجينِ لَعلَّكُم تَذَكَّرون﴿واآلية الكريمة: 

تؤكد أن اهللا عز وجل خلق لكل ما خلق من الخلق ثانيا له، ومخالفا له فـي   )49(اآلية
مبناه والمراد له، وكل منهما زوج لآلخر...وهو القادر على خلق الشـيء وخالفـه   

  وابتداع زوجين من كل شيء.
ألصل في االبتداع هو الشيء وزوجه، وهذا المفهوم العام إن قاربناه مـع لغـة   فا

البرمجة والمفهوم العام لآلية؛ نجد مفهوم اآلية ينداح فيحتوي بذلك لغة البرمجة، التي 
  )1- 0أساس بنائها هو الزوج الرقمي (الصفر/ والواحد)(
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ـ  العمليات الحسابية في القرآن الكريم:   - ب ريم مختلـف  وردت في القـرآن الك
العمليات الحسابية، والتي هي أساس عمل الحاسوب، وبنـاء عليهـا تـتم عمليـات     
المعالجة اآللية لمختلف البيانات المودعة بالعقل اإللكتروني، بكل دقة وسرعة تفـوق  

والقسـمة)   – والضـرب  –والطـرح   -  سرعة أداء اإلنسان وهي عمليات (الجمع
  نوردها كما يلي:

��m�e�f�g�h�i��j�k����l:تعـالى يقـول  عملية الجمـع:  
m�n�o�qp�r��s�t�u�v�w�x�y�z���{��|�

}�l  142ألعراف، اآليةا  
30+10=40  

�¥¦�¤�£�¢�mويقول تعالى في سورة البقرة:  �§�̈�©�ª� � � �«�®¬�
¯�°�±� �²�³� � �´�¶µ�̧�¹� � � � � � �º�»�¼�½�¾�¿�À�Á� �Â�Ã�Ä� �

Å�Æ�ÈÇ�É�Ê�Ë�Ì�Í�Î� � � � �� �Ï� �Ð�Ñ� � �Ò�ÔÓ�Õ�Ö�×�Ø�Ù�Ú� �Û�Ü�
Ý� �Þ� � � � � � � � � � � � � � � �àß�á�â�äã�å�æ� �ç�è�é� �ê� �ë�íì�î�ï�ð�
ñ�ò�ó�ô� �l 196البقرة، اآلية  

3+7=10  
﴿ هِمفي كَهلَبِثُوا فواَئةثَالثَ م  يننعاًسسوا تادداز2، اآليةالكهف﴾و  

   9+ 300: نجد صيغة الجمع التالية
�m�g�h�i�j�k�����l�m���n�o����p�q�r�s�tكذلك قوله تعـالى:  

u�l 23 سورة ص، اآلية 
99+1  
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  عملية الطرح:
�m�º�»�¼�½�����¾�¿�À��Á�Â��Ã�������Ä�Å�Æ: يقول تعالى

Ç�È�É��l 14العنكبوت، اآلية  

1000 -50 =950    

ة الضرب:عملي  
�m�m�n�o�p�q�r�s�t���u��v�w�x�y: يقول تعالى

z��� ���{�|�~}�_��̀���a�cb�d�e�f�l 261البقرة، اآلية  
7*100=700  

m�o�p�q��r�s�ut�v��w�x�y�z��{�}|�

~�_��̀a�b�c�d���e�f�����������g�����h�i�j�l األنفـــال  
  65 اآلية

20*10=200  
100*10=1000  
ة القسمة:عملي  

�������m�A�B�C�D�FE�Gيقول تعالى: ��� �H�I�l  28القمر،اآلية  
  ورود مصطلح القسمة بسورة القمر.

�«�m��̄°�±�²�³�́�µ�¶���̧¹�º: وفي قول تعالى
¼�½�����¾�¿�À�Á���Â�Ã��Ä�ÆÅ�Ç�È�É�ËÊ��Ì�Í�
Î�ÐÏ�Ñ���Ò�Ó�Ô�Õ��l  237البقرة، اآلية.  

   2نصف المهر= المهر/
العمليات الحسابية الوارد ذكرها في القرآن الكريم من (جمع، وطرح، وقسمة  - 

 وضرب) وغيرها من المفاهيم الحسابية والرياضية؛ هي أساس اشـتغال الحاسـوب  
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   والعقل اإللكتروني، بهدف معالجة البيانات إلنتاج مخرجات يبتغيها المسـتخدم، بنـاء
 على التعليمات المودعة في ذاكرة الحاسوب.

 شبكات األنترنت، والتّواصل االجتماعي اإللكتروني:    -  ت
�m�g����h�i�j�k�l��m�n�po�q���r�s�tيقول تعالى: 

vu�w�x��y�z�l  13الحجرات، اآلية.  
التي أتى ذكرها باآلية الكريمة واحدها شَـعب؛ وهـو الحـي العظـيم      والشّعوب

المنتسب إلى أصل واحد...وسمي الشعب شعبا لتشعب القبائل منه كتشعب أغصـان  
وقد حض اهللا تعالى على التعارف بين الشعوب والقبائل، لحصول التعاون ) 17(الشجرة

  بينهم، وهي من أهم مقاصد ديننا الحنيف.
نترنت والتواصل االجتماعي؛ مطيةُ شعوب العالم المعاصر للتعـارف  وشبكات األ

فيما بينهم، ولقضاء حوائجهم، ومصالحهم، في واقع غدا فيه العـالم قريـة صـغيرة    
وغدت فيه التقانات المالذ والفالت والوسيلة والمهاد، لتحقق التعارف بـين الشـعوب   

ن التعارف والتقـارب بـين بنـي    والقبائل. هذه مقاربة بين اآلية الكريمة وغايتها م
البشر، وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت التي من أهم غاياتها التواصل والتعـارف  
بين الناس من مختلف األجناس واألديان، والجنسيات. (واهللا تعـالى أعلـى وأعلـم)    
ناهيك عن لغة األرقام، التي شكلت محطات بحث كبيرة من قبل العديد من البـاحثين  

سين، الذين أذهلتهم الدقة البالغة، والعبقرية الفائقة المعجزة، التي ال تضـاهيها  والدار
  قدرة أخرى في كيفية عرضها ونظمها وإعجازها.

هذه بعض المفاهيم المنتقاة من لغة الحساب والحوسبة المتضمنة فـي  الخاتمة:  -5
بشكل تَقاربي القرآن الكريم، والتي استوقفتني في بحثي فجمعتها، ورتبتها، ونظمتها، 

بين مفاهيم قرآنية وأخرى تكنولوجية معاصرة، نستجلي من خاللها معجـزة الـذكر   
 .الحكيم، وعبقرية لغة التّبيين، التي أقرها القرآن الكريم، أال وهي اللغة العربية
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  وقد انبجست الدراسة على مجموعة من النتائج، نجملها في ما يلي:
 رآن الكريم خصوصية تتمثل في؛كشفت الدراسة أن لأللفاظ بالق - 
 جِدة في جذره او اشتقاقاتها، وغالبا ما تكون معربة عن لغات أخرى؛ - 
  جدة في اشتقاق اللفظ، لكنّهم أخوذ من جذر لغوي عرفه العرب من قبل - 
جدة اللفظ المعنوية دون اللفظية؛ وهذا النوع من األلفاظ عرفه العرب بشـكله   - 

 ر جدا بالقرآن الكريم؛دون مضمونه الجديد، وهذا كثي
أكّد البحث أن اللفظ قد يرتقي من مرحلة الجِدة واالبتكار، إلى مرحلـة أكثـر    - 

. غنى وتفاعال مع الحياة اليومية؛ وهي مرحلة االستقرار، والشيوع، وكثرة التـداول 
  ؛)المصطلح( في سمو بهذا إلى مستوى

  الكـريم علـى اللفـظ   بينت الدراسة أن المعنى المجازي الذي يضفيه القرآن  - 
يمنحه بذلك قوة الصورة البيانية، وربما خفي علينا مع مرور الزمن المعنى األصـلي  

 للّفظة، حتى لنظن أن اللفظ ولد وهو يحمل هذا المعنى؛
توقفت الدراسة عند بعض األلفاظ الجديدة المبتكرة بالقرآن الكريم، التـي لـم    - 

 ها وفهموها؛يسمعها العرب قبل نزول الوحي، لكنهم تقبلو
  عرضت الدراسة لبعض من مفاهيم الحوسبة الوارد ذكرها بالتنزيـل الحكـيم   - 

  مع بيان اآليات الدالة عليها، ومقاربتها بمفاهيم تكنولوجيا المعلومـات واالتصـاالت  
 من ذلكم:  

)؛ فاألصل في االبتداع كما ورد بالقرآن الكـريم هـو   1- 0نظام العد الثنائي ( - 
 لمفهوم يقارب في مفهومه العام لغة البرمجة؛الشيء وزوجه، وهذا ا

والطـرح) ورد ذكرهـا    –والقسمة  –والضرب  - العمليات الحسابية (الجمع  - 
 بالقرآن الكريم، وهي أساس اشتغال الحاسوب، والعقل اإللكتروني؛

مفهومي شبكات األنترنت، والتواصل االجتماعي، ومقاربتهما بمفاهيم موجودة  - 
 بالقرآن الكريم؛
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العمل المتواضع؛ نفتح المجال لبحوث أخرى أكثر عمقـا، وأدق تفصـيال    وبهذا
لإلفصاح عن معان جليلة بالقرآن الكريم، هي مهد لتصـورات التقانـة المعاصـرة    

  وتكنولوجيا المعلومات.
وأخيرا نقول؛ أن معجزة القرآن الكريم معجزة عقلية خالدة إلى األبـد، ال يحـدها   

دة بتجدد األجيال واألزمان، إلى يوم يبعث اهللا األرض مكان وال زمان، مستمرة متجد
  ومن عليها.
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ال يمكن فهم مراد اهللا من كالمه باالقتصار على تحديد الدالالت اللغوية  الملخص:
  أو تفكيك وإعادة تركيب جمله. ،أللفاظ القرآن الكريم

بل يحتاج فهم مراد اهللا من القرآن الرجوع إلى السياق العـام للقـرائن المختلفـة    
  سواء كانت قرائن لغوية، أو ثقافية، أو قرائن العادات والتقاليد زمن التنزيل؛  

وبسبب إهمال سياق القرائن المختلفة لفهم القرآن الكريم، واالقتصار على ألفاظـه  
  فهم القرآن وتأويله.  وتراكيبه، انحرفت طوائف كثيرة في 

في موافقاتـه   –رحمه اهللا- ومن العلماء الذين أبدعوا في بيان ذلك، اإلمام الشاطبي
عند الحديث عن الدليل األول من أدلة الشريعة الذي هو القرآن، وعند الحديث عـن  

  مقاصد الشريعة، وفي كتاب الموافقات بصفة عامة.
    ما يلي: يعالج البحث

اطب القرآن أمة أمية، كما أشار إلى ذلك في عدة آيات وفهم أمية العرب: لقد خ - 
  القرآن يتطلب فهم عقلية األميين الذين خاطبهم هذا القرآن.

بعـض العلـوم   - زمن نـزول القـرآن  –علوم العرب: لقد كانت لدى العرب  - 
  والمعارف، كعلم النجوم، ومبادئ من علوم الطب وغيرها.

  السياق العام لعلوم العرب.وفهم القرآن يتطلب أن يكون في هذا 
نسق ثقافي يعبر - كغيره من المجتمعات اإلنسانية- لمجتمع العرب ثقافة العرب: - 

  عن عادات وتقاليد وأعراف العرب.
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حكم هذا النسق الثقافي عالقات المجتمع العربي، في جانبها االجتماعي والـديني  
  والثقافي وغيرها.

لثقافي العربـي العـام، وهـو يفسـر     وعلى مفسر القرآن أن يراعي هذا النسق ا
  القرآن، وأن يفهمه في هذا االطار.

لقد عرف العرب زمن التنزيل القرآني أخالقا، بعضها حسـن   أخألأق العرب: - 
  أقره اإلسالم، وبعضها غير ذلك نهى عنه.

وضمن   ففي هذا السياق األخالقي نزل القرآن مقررا للحسن منه، ومزيل للسيء
  ذلك ينبغي أن يفهم القرآن.

مرتبط ببيئة، ال ينفصـل عنهـا وال    - كالكائن الحي-  النص، أي النص المقدمة:
إلى بيئته روابط وخيوط، يمكن تسميتها بالنسبة للنص القرآنـي   - النص-  ينفك، تشده

بالقرآئن، وبتفعيل هذه الروابط والقرآئن يفَعـل الـنص، وتسـتنبط منـه المعـاني      
  ة.الصحيح

توضيح معاني الكلمات  - فقط–هل يتطلب فهم القرآن وتفسيره  إشكالية المداخلة:
والمفردات، وتراكيب الجمل حسب قاموس األلفاظ والمعاني، أم ال بد من استحضـار  
عناصر أخرى، منفصلة عن النص القرآني كمنظومة لغوية، متكونة مـن مفـردات   

  وجمل؟
، من ال يعرف المجتمع العربي وتقاليـده  بمعنى آخر، هل يستطيع أن يفسر القرآن

  باالقتصار على توضيح معاني الجمل، والكلمات.
وكيف عالج الشاطبي هذه المسألة، أي مسألة القرائن الخارجة عن الـنص، مـن   

  خالل كتاب الموافقات؟
القرآن الكريم، نزل في بيئة اجتماعية، وثقافية، وسياسية. واقتصادية..إلخ؛ لـذلك  

  في خطابه كل ذلك. راعى القرآن
وهذا يعني أن على مفسر النص القرآني، أن يضع كل ذلك في حسبانه وهو يفسر 

  ذلك النص.
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فمن ال يعرف المجتمع العربي بعلومه، وثقافاته، وتقاليده، وأخالقـه، لـن يفهـم    
  القرآن فهما صحيحا.

كـان  ؛ لـذا  - تعـالى -  واألكثر معرفة بمجتمع العرب، هو األدق فهما لكتاب اهللا
الصحابة أفقه من غيرهم بمعاني القرآن ومقاصده، باعتباره نزل فـي البيئـة التـي    

  عاشوا فيها.
فاللغة التي يتخاطب بها البشر ليست ألفاظا ومبان فقط، بل هي تقاليـد وأعـراف   
وغيرها، وأبناء المجتمع الواحد أكثر فهما لبعضهم من غيرهم، حتى ولـو اشـترك   

اني اللغة، ما دام ال يشاركهم العناصر األخرى، التي هـي  معهم هذا الغير ألفاظ ومب
  التقاليد واألعراف..إلخ، وربما حتى المشاعر واألحاسيس.

فهذه العناصر كلها قرآئن في عقل المفسر، قد ال يصرح بهـا، لكنهـا حاضـرة    
بالضرورة في ذهنه وهو يفسر النص؛ ألن المخاطب قد وضعها في الحسبان، وهـو  

  ما، بكالم ما.يخاطب مجتمعا 
لماذا ركز القرآن في ترسيخ العقيدة اإلسالمية، علـى   - مثال-  فقد يتسآءل البعض

الحديث عن اإلرض، والسماء، والجبال، واإلبل، والبحر، وغيرها مما تعرفه العرب 
دون ذكر أشياء أخرى ال تعرفها العرب؛ والسبب أن القرآن خاطب العرب باألشـياء  

  التي تعرفها العرب.
ذي يرى خطاب جميع المجتمعات، بالعقيدة اإلسالمية، من خـالل االقتصـار   فال

على نفس الظواهر الطبيعية، التي خاطب بها القرآن العرب، لم يفهم القـرآئن التـي   
  وضعها القرآن في حسبانه وهو يدعو إلى عقيدة التوحيد.

ـ    يخ فالتذكير بعظمة اهللا في خلق ظواهر طبيعية، تعرفها العـرب، وسـائل لترس
العقيدة، وليست غايات؛ لذلك ال مانع من التذكير بعظمته في خلق ظـواهر طبيعيـة   
أخرى، او حيوانات لم يذكرها القرآن؛ ألن العرب لم تكن تعرفهـا، مثـل حيـوان    
التمساح، أو غيره، بدل التذكير بعظمته في خلق البعير في مجتمع ال يعـرف أهلـه   
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ق البراكين، أو ظـواهر جيولوجيـة غيـر    ، أو التذكير بعظمته في خل- مثال- البعير
  موجودة في البيئة العربية.

بل هناك ظاهرة فلكية، لم تسمع بها العرب قط، وهي بقاء الليل، أو النهار نصف 
سنة، فلم ال يتم توظيف هذه الظاهرة في الحديث عن الخالق، وهي ظاهرة لـم يجـد   

 حديث الدجال، الـذي هـو   الفقهاء نصا شرعيا لبيان حكم الصوم والصالة فيها، إال
حديث عن الغيب، مما يؤكد مراعاة النص الشرعي لقرائن مرتبطـة بعلـم، وثقافـة    

  وأخالق، وتقاليد المخاطبين به.
وحتى وإن كانت التكنولوجية في هذا العصر قد جعلت هذا الكوكب القرية واحدة 

إيضـاح   ال تخفى فيه ظاهرة فلكية، عن أحد موجود على سطحه، فإن المقصود هـو 
  مسألة القرآئن في الخطاب القرآني.    

أمر آخر يمكن إيراده في هذا الصدد، وهو لماذا ذكَّر القرآن العرب بكـون هـذا   
الدين، هو ملة إبراهيم، أليس كذلك هو ملة موسى، وملـة يوسـف وغيرهمـا مـن     

  األنبياء.
القـرآن  السبب أن العرب تعرف بقية من بقايا دين إبراهيم، وتتمسك بها، فراعى 

  هذا الواقع؛ من أجل إيناسهم وتأليف قلوبهم.
فال ضير لمن يخاطب غير العرب باإلسالم، أن يؤنس قلوبهم بكون هذا الدين هو 

  دين النبي والرسول الذي يعرفون.
سبب اقتصار القرآن الكريم، في حديثه عـن   - في هذا الصدد-  كذلك يمكن إيراد

مار، التي يتمتع بها الناس في هذه الدنيا، دون نعيم الجنة على بعض أنواع النعيم والث
ذكر أنواع أخرى من النعيم موجودة في هذه الحياة، وهي من النعيم، كالموز والتفاح 

  وكالشاي البن وغيرها؛  
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والسبب أن العرب لم تكن تعرف هذه المآكل والمشارب، فأجمل القرآن اإلشـارة  
�¶�m�²�³��́µ: - الىتع-  إليها دون تفصيل، أو تمثيل لها، كما قال

¹¸�l1  .  
فالذي ال يعرف المجتمع العربي، أو ال يراعي هذا المجتمع في التفسير، قد يذهب 
 إلى القول، أن أنواع النعيم، التي لم يذكرها القرآن، ليست موجودة في الجنـة، ولـو  
كانت فيها لذكرها، كما ذكر أنواعا من النعيم، وهذا شطط وانحراف؛ سببه جهل مـا  

  تعرفه العرب من أنواع الثمار والفواكه.   
وقبل إنهاء الحديث في هذه المقدمة، ال بد من اإلشارة إلى أن الكلمة قد يكون لهـا  
ئن مدلول في سياق ما، ومدلول مغاير في ساق آخر، وسـياق الكـالم، مـن القـرآ    

  الخارجة عن النص.
ومثال ذلك: العين، التي تطلق على الجارحة في سياق، وعلى عـين المـاء فـي    

  سياق آخر، وعلى الجاسوس في سياق ثالث.
ولتحديد معنى الكلمة البد من معرفة سياقها، ليس فقط اللفظي، بل وغير اللفظـي  

  اسوس.فذكر العين بين الجواسيس ال تعني العين في هذا السياق إال الج
ولئن كان أهم مقصد يطلب من تأويل النص القرآني، هو مقصد دخول المكلـف  
تحت خطابه، فهدف أي تأويل له، هو تحقيق هذا األمر؛ من أجل أن يمتثل المكلـف  

  له؛  
  وذلك الستحالة امتثال أحد لخطاب ال يفهممه.

 التي وضعها القرآن فـي اعتبـاره، وهـو    - والتي هي قرآئن-  ومعرفة األشياء
  يخاطب المكلفين بأوامره ونواهيه أمر شارح لمقاصد ومراميه.

والقرآئن التي على مفسر النص القرآني مراعاتها عنـد اإلمـام الشـاطبي فـي     
  موافقاته، يمكن حصرها في أربعة قرآئن، وهي موضوع المداخلة.

  والقرآئن هي:  
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  أمية العرب، وعلوم العرب، وثقافة العرب، وأخألأق العرب.  
    :التمهيد

I - من العلماء األفذاذ المبدعين، والمنظرين لالجتهاد، في علـوم  : اإلمام الشاطبي
الشريعة عموما، وفي مقاصدها وحكمها خصوصا اإلمام الشاطبي في كتبـه عامـة   

  وفي كتاب الموافقات خاصة.
  "إبراهيم، بن موسى، بن محمد، اللخمـي، الغرنـاطي  اإلمام الشاطبي هو:  - 01
  .2ق، الشهير بالشاطبي"أبو إسحا
لم يلق مترجموه األضواء على نسبه وأسرته، ولم يـذكروا  مولده ونشأته:  - 02

، وقد وِلد ونشـأ  4ه790، وذكروا سنة وفاته التي كانت في شعبان سنة 3سنة والدته"
في ذلك العصر، أعظم مركز للدراسات العلميـة  " ، غرناطة التي كانت5في غرناطة

  .6العالم اإلسالمي"واألدبية في مغرب 
  .7وقد شَغُف الشاطبي بالعلم منذ صغره

لإلمام الشاطبي شيوخ، وتالميذ، من الفقهـاء، والعلمـاء    شيوخه وتالميذه: - 03
  مشهورين ومعروفين.

  أخذ اإلمام الشاطبي العلم عن أئمة أعالم منهم: شيوخه: - أ
  .8ابن الفخار البيري، أخذ عنه العربية - 
القاسـم السـبتي شـارح مقصـورة      رئيس العلوم اللسانية أبو"اإلمام الشريف  - 
  .9حازم"
  .10"اإلمام المحقق أعلم أهل وقته الشريف أبو عبد اهللا التلمساني"- 
  .11"اإلمام عالمة وقته بإجماع أبو عبد اهللا المقري "- 
  .12أبو سعيد بن لب - 
  .13أبو جعفر الشقوري - 
  منهم:أخذ عن اإلمام الشاطبي علماء     ثالميذه: - ب
  .14أبو يحي بن عاصم - 
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  .15القاضي أبو بكر بن عاصم أخو يحي بن عاصم - 
  16أبو عبد اهللا البياني - 

لإلمام الشاطبي مكانة علميـة عاليـة    مكانته العلمية ومواقفه اإلصالحية: - 04
  ومواقف إصالحية بارزة، أرخ لها العلماء وبينوها.

الكبار، الذين أشاد بمكـانتهم وعلـو   اإلمام الشاطبي من األئمة  مكانته العلمية:- أ
  شأنهم أعالم الفكر اإلسالمي منذ ما بعيد عصر الشاطبي إلى اليوم.

  جاء في نيل االبتهاج:
  "اإلمام، العالمة، المحقق، القدوة، الحافظ، الجليل، المجتهد.

كان أصوليا، مفسرا، فقيها، محدثا، لغويا، بيانيا، نظار,ا ثبتا......إمامـا، مطلقـا    
بحاثا، مدققا، جدليا، بارعا، في العلوم، من أفراد العلماء المحققين األثبـات، وأكـابر   
األئمة المتفننين الثقات، له القدم الراسخ، واإلمامة العظمى، في الفنون فقها وأصـوال  

  ، وعربية، وغيرها مع التحري والتحقيق.وتفسيرا، وحديثا
له استنباطات جليلة، ودقائق منيفة، وفوائد لطيفـة، وأبحـاث شـريفة، وقواعـد     

  .17محررة"
  ومن المعاصرين الذين أشادوا بالشاطبي مصطفى أحمد الزرقاء الذي يقول:

"إن الشيخ اإلمام أبى إسحاق إبراهيم الشاطبي، قمة علمية متميـزة، بخصائصـها   
  .18لوم الشريعة"في ع

كان إبراهيم الشاطبي من ألمع أعالم عصره باألندلس، يتبوأ " ويقول أبو األجفان:
مكانة علمية سامية، ويمتاز بتعمقه في علوم العربية، وعلوم الشريعة، مما خول لـه  

  .19استكناه أسرارها، وإبراز مقاصدها، وضبط قواعدها، وربط فروعها بأصلها"
  فقد عرف بالصالح والورع، فقد وصفه التنبكتي بقوله:   أما مكانته في التقوى،

"...ورعا صـالحا زاهـدا..............................على قـدم راسـخ مـن      
  .20الصالح، والعفة، والتحري، والورع"
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تميز منهج اإلمام الشاطبي العلمي في موافقاتـه باإلسـتقراء    منهجه العلمي: - ب
عتمادا على أطراف القضايا العقلية، كما ذكر هـو  الكلي لنصوص الشريعة، وبيانها، ا

  نفسه حيث قال:
"...معتمدا على االستقراءات الكلية، غير مقتصر على األفراد الجزئيـة، ومبينـا   

  .21أصولها النقلية بأطراف من القضايا العقلية"
، بـل  - فقط-  لم يكن الشاطبي عالما من علماء الشريعة مواقفه اإلصالحية: - ج

  ومفكرا، ومصلحا في نفس الوقت، عرفت له مواقـف فـي اإلصـالح   كان عالما، 
  خاصة في محاربة البدع.

".. وانتشار بعض البدع التـي كـان الشـاطبي يحـس      يقول محمد أبو األجفان:
بخطرها، ويميزها عن السنن المشروعة، ويوضح األدلة على تحريمهـا، ويجـري   

  .22لطريق الشرعي المستقيم"بذلك في مقاومتها على المنهج العلمي الرشيد، وا
  يقول أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان:

"......إشارة إلى ارتباط موضوعه بالنظرية اإلصالحية التي ظهر بها مؤلفه فـي  
القرن الثامن للهجرة، والتي كانت الباعث على هذا التأليف، فقد رأى أن البـدع هـي   

  .  23التي فرقت المسلمين وجعلت دينهم شيعا"
لإلمام الشاطبي مؤلفات مشـهورة، ومعروفـة، وفتـاوى    : ؤلفاته وفتاوهم - 05

  منتشرة، ومتداولة.
مؤلفات اإلمام الشاطبي قليلة، تعد على أصابع اليـد، لكنهـا قليلـة     مؤلفاته: - أ

  النظائر من حيث الجدة، والعمق، واالحاطة، واالبداع.
نيـل االبتهـاج   ذكر مؤلفات الشاطبي أكثر من مترجم له، وممن ذكرها صاحب 

  ، وهي:24بتطريز الديباج
  وسيأتي حديث أكثر تفصيال عنها. الموافقات: - 
وهو كتاب حققه، الـدكتور عبـد    المقاصد الشافية في شرح الخالصة الكافية: - 

  الرحمن بن سليمان العثيمين.
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جاء في نيل االبتهاج: ..منها شرحه الجليل، على الخالصة في النحو، في أسـفار  
  .25كبار، لم يؤلف عليها مثله، تحقيقا، وتدقيقا،  فيما أعلم"أربعة 
وقد طُبع الكتاب االعتصام عدة مرات، منها طبعة، قدم لها وعلـق   االعتصام: - 

  عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان. عليها، وخرج أحاديثها، أبو
وذكره صاحب نيل االبتهاج بقوله: "وتأليف نفيس في الحوادث والبدع فـي سـفر   

  26غاية اإلجادة" في
وقد درس وحقق كتاب اإلفادات واإلنشـادات: الـدكتور    اإلفادات واإلنشادات: - 

  م مؤسسة الرسالة بيروت لبنان).1983هـ 1403 1محمد أبو األجفان (ط
  .،  27كتاب المجالس شرح في كتاب البيوع من صحيح البخاري - 
  كتاب االتفاق في علم االشتقاق - 
  وكتاب أصول النحو - 

  .28جاء ذكر هذين الكتابين األخيرين في نيل االبتهاج بتطريز الديباجوقد 
لإلمام الشاطبي فتاوى في القضايا والنوازل التي طرأت في عصـره   فتاوه: - ب

  وحدثت في زمانه.
  يقول الدكتور محمد أبو األجفان:

  "أنجبت غرناطة في القرن الثامن طبقة من المفتين..............
ألمع أفراد هذه الطبقة بفتاوه، التي دلت علـى سـعة وإلمـام     وكان مترجمنا من

بالمنقول، وحسن اكتناه لمقاصد الشريعة وأسرارها، وقد تناولت اإلجابة على مسـائل  
  .29من العبادات....وتناولت اإلجابة عن مسائل من المعامالت"

ونقل اإلمام الونشريسي بعض فتاوى اإلمام الشاطبي في معياره، شـملت معظـم   
أبواب الفقه، من عبادات، ومعامالت، وشملت أيضا مسائل في األصول، كمـا فـي   

  .31الخالف 30مسألة مراعاة
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II - كتاب الموافقات.  
من الكتب التي تقل نظائرها كتاب الموافقات؛ فال تكـاد تجـد لـه نظيـرا فـي      

  موضوعه.
اإلمـام  كتاب الموافقات أشهر كتب اإلمام الشاطبي، وقد أبدع : اسم الكتاب - 01

  الشاطبي في هذا الكتاب، خاصة في تأسيس وبيان مقاصد الشريعة.
  وتحدث اإلمام الشاطبي عن تأليف هذا الكتاب فقال:

  ،اجِمِإلَى تَـر ،اِئدالْفَو لْكعِ تمجو ،اِئدالْفَر لْكي نَظْمِ تالَى فتَع تُ اللَّهتَخَراس ثُم ..."
وِلها ِإلَى ُأصهداجِمِ     تَرتْ ِإلَـى تَـرـما؛ فَانْضهـيلصتَحا وهقُّللَى تَعنًا عوع تَكُونا، و

الُْأصوِل الْفقْهِية، وانْتَظَمتْ في َأسلَاكها السنية الْبهِية؛ فَصار كتابا منحصرا في خمسة 
  .32أقسام"

، ثم غير هـذه التسـمية   33"وقد سماه في البداية، "عنوان التعريف بأسرار التكليف
  .34إلى الموافقات؛ بسبب رؤيا منامية رأها كما ذكر هو في الموافقات

كما يرى -  كتاب الموافقات "من ركائز التراث األساسية أقوال العلماء فيه: - 02
التي يلجأ إليها أساتذة الشريعة وطالبها المتقدمون، تفهما في  - مصطفى أحمد الزرقاء
    ......... ثيقا ألفهامهم فيما يكتبون.................دراستهم، وعزوا وتو

  35فقد ألقى كتاب الموافقات، نورا كاشفا، في طريق دراسة الفقه وأصوله"
  وجاء في نيل االبتهاج:  

"الموافقات........كتاب جليل القدر، ال نظير له، يدل على إمامته، وبعد شأوه في 
  .  36العلوم، سيما علم األصول"

III - من المصطلحات التي تتطلب المداخلة شرحها وبيانهـا مصـطلح     :القرائن
  "القرائن"
  القرائن جمع قرينة، والْقَرِينَة لغة:   تعريفها: - 01

  .37"فَعيلة بِمعنَى مفْعولَة من االقتران، وقَد اقْتَرن الشَّيَئانِ وتَقارنا"
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الْوضعِ، تُْؤخَذ من لَاحق الْكَلَام الدال عى والقرينة هي: "ما يوضح عن المراد، لَا بِ
  .38خُصوص الْمقْصود، َأو سابقه"

  39والقرينة "في االصطالح: أمر يشير إلى المطلوب"
وقد تناولت القرينة اصطالحا عدة علوم "مثل علـم االجتمـاع، وعلـم الـنفس     

  .40والقانون، وعلوم اللغة"
في سياق المداخلة، هو ما ذكره صـاحب   والتعريف الذي يحدد معنى القرينة بدقة

  التمهيد في أصول الفقه، فقد جاء فيه:
  .41"القرينة هي بيان لما أريد باللفظ، في عرف الشرع والعادة"

فمعنى القرينة هي عالمة، أو إشارة، تحدد مراد المتكلم من كالمه، وهذه اإلشارة 
-  ومبانيه عامة، وقد تكـون قد تكون من داخل الكالم، أي من سياق ألفاظه، وجمله، 

  من خارج النص. - هذه اإلشارة
وموضوعنا القرآئن التي هي من خارج الكالم، ومرتبطة بعلوم وثقافـة وتقاليـد   

  العرب.
  :  أقسامها - 02

  قسم العلماء القرائن إلى ثالثة أقسام:  
  .42قرينة لفظية، وقرينة معنوية، وقرينة الحال
  ى:  وجاء تقسيمها في بعض كتب األصول إل
  .43"إما لفظية، وإما سياقية، وإما خارجية"

تحديد المعنى من داخل اللفظ، أو  44المقصود بالقرينة اللفظية: القرينة اللفظية - أ
  .45ما يطلق عليه في علم اللغة المعاصر السياق اللساني

  مثالها:    
وجمعـه   - وبين آلة الغناء  -  وجمعه إذ ذاك أعواد - "العود مشترك بين الخشبة 

  إذ ذاك عيدان.  
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وبـين   - وجمعه إذا ذاك أوامـر   - وكذلك األمر مشترك بين القول المخصوص 
  .46وجمعه إذ ذاك أمور" - الفعل 

-     أي يحدد معني الكلمة، أو الكالم من شيء مرتبط بذات اللفظ، كجمع المفرد
  .- مثال

  ود منه.فجمع المفرد هو الذي يحدد المراد والمقص
    47القرينة السياقية - ب

يمكن تقسيم سياق الكالم بالنسبة لنصوص القرآن، إلى سياق كلمة، وسياق جملـة  
  وسياق سورة، وسياق القرآن كله، أو سياق القرآن مع السنة.

فمن األلفاظ ماال يمكن تحديد معناه إال بالرجوع للسورة كلها، وأحيانا إلى القـرآن  
نصوص الكتاب والسنة معا، كلفظ الصالة، والزكاة، والصوم كله، وأحيانا أخرى إلى 

  وغيرها، وال يتسع المقام لشرح ذلك.
ويمكن عد القرينة السياقية، والقرينة اللفظية، نوعا واحدا؛ ألنها في النهاية تعنـي  
تحديد معنى الكالم من داخله، وذلك في مقابل القرينة الخارجية، التي ال يمكن تحديـد  

  فيها إال بأمر خارجي عن الكالم. معنى الكالم
  .48القرينة الخارجية - د

المقصود بالقرينة الخارجية، هي األمور الخارجة عن النص، والتي البـد منهـا   
- لتحديد معنى النص، وهي كثيرة، بعضها يفرضها العقل والمنطق، كما فـي قولـه  

  :  - تعالى
الذي يوحي به ظاهر اللفظ  فالعقل والمنطق يفرض معنى غير .49(واسَأِل الْقَريةَ)

ال  - األبنيـة، والـدور، و...  –المجرد، وهو توجيه السؤال إلى القرية ذاتها؛ فالقرية 
  تسأل، وإنما يسأل أهلها.

  وهذا هو المقصود بالقرآئن الخارجة عن النص، ودورها في التفسير.
م وأهم قرينة يتم توظيفها في هذا السياق، طريقة العرب فـي التخاطـب، وبيئـته   

    العلمية، والثقافية، واالجتماعية، والسياسية، واالقتصادية......إلخ.
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IV – من المصطلحات المطلوب بيانها وتوضيحها في هـذا الموضـوع     :  النص
  مصطلح "النص"

  تعريفه:   - 01

  لغة: يطلق النص لغة على معان منها:   - أ
عنـده أي استقصـاه.    ، و"نَص ما50"نَصصتُ الحديث الى فالن نَصاً أي رفَعتُه"

  .  51ونص كلُّ شيء: منَتهاه"
  اصطالحا:   - ب

النص اصطالحا هو: "ما دل على معناه بصيغته من غيـر توقـف علـى أمـر     
  .52خارجي، مع احتمال التخصيص، والتأويل، احتماال، أضعف، من احتمال الظاهر"

  وعرفه البزدوي بقوله:
  :وأما النَّص"  

ى الظَّاهرِ، بِمعنًى من الْمتَكَلِّمِ لَا في نَفْسِ الصـيغَة، مـْأخُوذٌ   فَما ازداد وضوحا علَ
    :ِلهِمقَو نم  

   يـمسو ،تَـادعا الْمرِهيقَ سا، فَوريا سنْهك مت بِتَكَلُّفجتَخْرةَ، إذَا اسابت الدصنَص
داز ةً؛ ِلَأنَّهنَصوسِ مرالْع سلجاِلسِ"مجاِئرِ الْملَى سا عورظُه 53اد.  

  فقوله:  
"يغَةي نَفْسِ الصتَكَلِّمِ لَا فالْم ننًى معرِ، بِملَى الظَّاها عوحضا ازداد وفَم"  

أي: لبيان مراد المتكلم ال بد من اللجوء إلى أمر من خارج صيغة النص؛ لقرينـة  
  .- كما سبق-  من القرآئن الخارجية، وهي كثيرة

، الـذي  54المقصود بالنص، في المداخلة هو النص القرآنـي :المقصود به - 02
  ينظَر إليه من زاويتين:

زاوية كونه كالم اهللا، ال دخل للبشر في وضعه، ال من حيث اللفـظ والجمـل    - أ
  وال من حيث المعاني، وهو من هذا الجهة معجز، ال يستطيع بشر أن يأتي بمثله.
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لمخاطببين به بشرا، فهو من هذه الزاوية، ككـل كـالم يفهمـه    زاوية كون ا - ب
البشر، فهو ميسر للبشر من حيث القدرة على ترديده وتالوته، أو مـن حيـث فهـم    

  :  - تعالى-  معانيه ومقاصده، كما قال
m�n�o�p�q����r����� ��� ��� ��� ��s�t��l55.  

  وفي هذه الزاية يأتي الحديث عن القرآئن الموضحة لمعنى القرآن.
  أهم مقاصد الخطاب القرآني خصوصـا، والشـرعي عمومـا   : أمية العرب: أوال

  بيان التكاليف التي يطلب من العباد امتثالها، فعال أو تركا.
وال يمكن تطبيق أي خطاب، إذا لم يفهم محتواه، ويتضح مضمونه، وحول هـذا  

الخطـاب  األمر ذكر الشاطبي أربعة مقاصد لوضع الخطاب الشرعي، وفي مقدمتـه  
  القرآني.

".. من جهة قصده لوضع الشريعة ابتداء، وقصده فـي وضـعها    قال الشاطبي:
لألفهام بها، وقصده في وضعها للتكليف بمقتضاها، وقصده في دخول المكلف تحـت  

  .56حكمها"
وما دام القصد األول للخطاب القرآني هو العمل بمقتضى تكاليفه، فأول ما راعاه 

لمخاطبين به، وقد تكرر الحديث عند الشاطبي فـي موافقاتـه   هذا الخطاب، هو أمية ا
  على هذه المسألة،  

  فقال في عدة مواضع من كتاب الموافقات:  
  .57"الشَّرِيعةَ ُأميةٌ، لَم تَخْرج عما ألفته العرب"

  "ومنْها:    
يسع الُْأمي تَعقُّلُهـا؛ ِليسـعه الـدخُوُل    َأن تَكُون التَّكَاِليفُ اِلاعتقَاديةُ، والْعمليةُ، مما 

  تَحتَ حكْمها.
بَِأن تَكُون من الْقُربِ ِللْفَهمِ، والسهولَة علَى الْعقِْل، بِحيثُ يشْـتَرِك  - أما اِلاعتقَاديةُ 

مِ، َأوالْفَه بثَاق منْهم كَان نم ،ورهما الْجيها فيدلِإلَّـا   - ب رِكُـهدا لَا يمكَانَتْ م ا لَوفَِإنَّه ،
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    َأن ـدفَلَـا ب ،ا كَـذَِلكنُهتَ كَوثَب قَدةً، ويُأم تَكُن لَمةً، وامةُ عتَكُنِ الشَّرِيع لَم ،اصالْخَو
  .58ةَ الْمْأخَذ"تَكُون الْمعاني الْمطْلُوب علْمها واعتقَادها سهلَ

"فالتعمق في البحث فيها، وتطلب ما ال يشترك الجمهور في فهمه خـروج عـن   
  .  59مقتضى وضع الشريعة األمية "

مراعاة معهود األميين في  - كما ذكر الشاطبي–ومن سياسات القرآن في خطاباته 
  كالمهم وحديثهم، فقال:

  "ومنْها:  
يعة منِ اتِّباعِ معهود الُْأميين، وهم الْعرب الَّذين نَزَل الْقُـرآن  َأنَّه لَا بد في فَهمِ الشَّرِ

.هِمانسبِل  
فَِإن كَان ِللْعربِ في ِلسانهِم عرفٌ مستَمر، فَلَا يصـح الْعـدوُل عنْـه فـي فَهـمِ      

"ة60الشَّرِيع  .  
انحراف الفرق الضـالة، وشـطط الجماعـات     وذكر اإلمام الشاطبي من أسباب

الخارجة عن جمهور المسلمين من أهل السنة والجماعة، هو تكلف ماال يسع عمـوم  
  الناس فهمه، فقال:

  .61"ومن طماح النفوس إلى ما لم تكلف به نشأت الفرق كلها أو أكثرها"
بـي  وما دام القرآن راعى أمية العرب في خطابه، فالمطلوب تفسيره بمعنى تقري

  يدركه الجمهور من الناس، وليس النخبة فقط.
"تقسير القرآن بمعنى تقريبي يليق بالجمهور، أو بمعنـى ال يليـق    يقول الشاطبي:

  .62بالجمهور"
  وقد وساق الشاطبي لذلك أمثلة منها:

  .63تفسير الملك بأنه: "خلق من خلق اهللا يتصرف بأمره"
  .64جنسه "أو تفسير اإلنسان بأنه: " هذا الذي أنت من 

  .  65أو تفسير الكوكب بأنه هو: " الذي تشاهده بالليل" 
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ويسوق الشاطبي نموذجا لتفسير القرآن بما ال يسع الجمهور من العرب األميـين  "
  فهمه وإدراكه فيقول:
  ".. وبِه تَعلَم...:  

ا خَلَقَ اللَّهمضِ والَْأرو اتاومالس لَكُوتي موا فنْظُري لَمَأو)  يهخُُل فدلَا ي (ءشَي نم
من وجوه اِلاعتبارِ علُوم الْفَلْسفَة الَّتي لَا عهد ِللْعربِ بِها، ولَا يليق باألميين الذين بعث 

  بِملَّة سهلَة سمحة. - �- فيهم النبي األمي 
صعبةُ الْمْأخَذ، وعرةُ الْمسـلَك، بعيـدةُ    - بِعلَى فَرضِ َأنَّها جاِئزةُ الطَّلَ- والْفَلْسفَةُ 

الْملْتَمسِ، لَا يليقُ الْخطَاب بِتَعلُّمها كَي تُتعرف آيات اللَّـه ودلَاِئـَل تَوحيـده ِللْعـربِ     
"ةيضِ الُْأمحي مف ِئين66النَّاش  .  

وغير مثقفيهم، بمعنـى أن الخطـاب   فالقرآن اعتمد أسلوب عامة الناس، مثقفيهم 
  القرآني ليس نخبويا.
"وَأما ِإذَا كَان الطَّرِيقُ مرتَّبا علَى قياسات مركَّبة، َأو غَيرِ مركَّبة؛  يقول الشاطبي:

ا الطَّرِيقُ بِشَرعي، ولَا ِإلَّا َأن في ِإيصاِلها ِإلَى الْمطْلُوبِ بعض التَّوقُّف ِللْعقِْل؛ فَلَيس هذَ
  .67تَجِده في الْقُرآنِ، ولَا في السنَّة، ولَا في كَلَامِ السلَف الصاِلحِ"

والسبب في ذلك أن الهدف األول من الخطاب القرآني، هو عمل المكلف بمحتواه 
خطاب فـوق  ومضمونه، وال يمكنه ذلك إال بفهم ما فيه، ولن يحصل الفهم إذا كان ال

  مستوى العامة.
لذا كان أسلوب النص القرآن يسع الجمهور، أي العـالم وغيـر العـالم، الـذكي     

  والمتوسط الذكاء والقليل الذكاء.
"َأنَّه ِإنَّما يصح في مسلَك الَْأفْهامِ والْفَهمِ ما يكُـون عامـا ِلجميـعِ     يقول الشاطبي:
فُ فيه فَوقَ ما يقْدرون علَيه، بِحسبِ الَْألْفَاظ والْمعاني، فَِإن النَّاس فـي  الْعربِ، فَلَا يتَكَلَّ

 ونبتَقَاري متَقَارِبٍ، ِإلَّا َأنَّهلَا مو ،داحانٍ ولَى وِزوا عسلَي ،يهف يفتََأتِّي التَّكْلمِ، وـي  الْفَهف
ورِيهمورِ الْجكُونُـوا    الُْأمي لَـما، ونْيي الـدف مهاِلحصتْ مرج لَى ذَِلكعا، والَاها ومو ة

ماللَّه ،مهدقَاصلُّ بِمخا لَا يارِ مقْدِإلَّا بِم ،اِلهِممي َأعلَا فو هِمي كَلَامف قُونمتَعثُ ييِإلَّـا  بِح 
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ِلُأنَاسٍ خَاصة، فَذَاك كَالْكنَايات الْغَامضة، والرمـوزِ الْبعيـدة   َأن يقْصدوا َأمرا خَاصا 
الَّتي تَخْفَى عنِ الْجمهورِ، ولَا تَخْفَى عمن قُصد بِها، وِإلَّا كَـان خَارِجـا عـن حكْـمِ     

والسنَّة، بِحيثُ تَكُون معانيه مشْتَركَةً ِلجميعِ معهودها فَكَذَِلك يلْزم َأن ينْزَِل فَهم الْكتَابِ 
  .68الْعربِ"

  ويزيد الشاطبي المسألة بيانا فيقول:
"فالحاصل أن الواجب في هذا المقام، إجراء الفهـم فـي الشـريعة علـى وزان     

  69االشتراك الجمهوري، الذي يسع األميين، كما يسع غيرهم"
  حديث عن ُأبي بنِ كَعبٍ، قَاَل:   واستدل الشاطبي على ذلك ب

 وُل اللَّهسر يرِيَل، فَقَاَل:   �لَقجِب  
  :ينيُأم ةثْتُ ِإلَى ُأمعرِيُل ِإنِّي با جِبي"  

كتَابا قَـطُّ  منْهم العجوز، والشَّيخُ الكَبِير، والغُلَام، والجارِيةُ، والرجُل الَّذي لَم يقْرْأ 
"فرَأح ةعبلَى سُأنْزَِل ع آنالقُر ِإن دمحا م70قَاَل: ي    

  .71من العلماء من عارض رأي شاطبي حول أمية الشريعة بإطالق
أسلوب القرآن وطريقته في الخطاب عربية، ليس : أسلوب العرب في الكالمثانيا: 

أن ليست فيه كلمة من غير عربيـة   فيه شيء من أساليب غير العرب، وهذا ال يعني
أو فيه كلمة من غير العربية نطق بها العرب وصارت من العربية؛ ألن ذلك يتعلـق  

  بعلم النحو.
  وإنما المقصود أن القرآن بنى أسلوبه في الخطاب على طريقة العرب في الكالم.

  فطريقة العرب في الكالم، قرينة تحدد المراد من كالم اهللا.
"وهي َأن الْقُرآن الْكَرِيم لَيس فيه من طرائق كالم الْعجـمِ شَـيء    الشاطبي:يقول 

ـ   ى وكَذَِلك السنَّةُ، وَأن الْقُرآن عربِي، والسنَّةُ عربِيةٌ، لَا بِمعنَى َأن الْقُرآن يشْـتَمُل علَ
ِل، َأوي الَْأصف ةيمجَأع َألْفَاظ .اللُّغَةوِ ولْمِ النَّحع نذَا مه ُل؛ ِلَأنشْتَملَا ي  

بْل بِمعنَى َأنَّه في َألْفَاظه ومعانيه وَأساِليبِه عربِي، بِحيثُ ِإذَا حقِّقَ هـذَا التَّحقيـقَ   
ك كَلَامِ الْعربِ، فـي تَقْرِيـرِ معانيهـا    سلك بِه في اِلاستنْباط منْه، واِلاستدلَاِل بِه، مسلَ
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ومنَازِعها في أنواع مخاطباتها خاصة؛ فإن كثير من النَّاسِ يْأخُـذُون َأدلَّـةَ الْقُـرآنِ    
   ـادفَس ي ذَِلـكفعِ، وضالْو طَرِيق نفهم ما يبِ مسا، لَا بِحيهقُْل فالْع يهطعا يبِ مسبِح

  .  72بِير، وخُروج عن مقْصود الشَّارِعِ"كَ
فالذي يفسير النص القرآني، عليه أن يعرف تقاليد العرب في الكالم، وعاداتها في 

  الخطاب.
ومن عادتها في الخطاب "أنها تخاطب بالعام يراد به ظاهره، وبالعام يراد به العام 

لظـاهر يـرا بـه غيـر     في وجه، والخاص في وجه، وبالعام يراد به الخـاص، وا 
  الظاهر..............

وتتكلم بالكالم ينبئ أوله عن آخره، أو آخره عن أوله، وتـتكلم بالشـئ يعـرف    
  .73بالمعنى كما يعرف باإلشارة"

ومن عادات العرب في أسلوبها "َأن لَا تَرى الَْألْفَاظَ تَعبدا عنْـد محافَظَتهـا علَـى    
تْ تُراعيها َأيضا، فَلَيس َأحد الَْأمرينِ عنْدها بِملْتَزمٍ، بْل قَد تَبني علَى الْمعاني، وِإن كَانَ

هتقَامتاسا وهكَلَام ةحي صا فحقَاد ذَِلك كُونلَا يى، ولَى الْآخَرِ ُأخْرعةً، ورا ممهد74َأح  .  
هو وسيلة إليصال المعنـى، فـإذا وصـل    فاللفظ ليس غاية مقصودة لذاتها، بل 

  المعنى بأي أسلوب حصل الغرض.
ويذكر الشاطبي أن من أسباب التباس معنى القرآن على بعض النـاس، التمـاس   

  غرائبه ومعانيه بعيدا عن األسلوب العربي.
  قال الشاطبي:

ة، فَتُلْتَمس غَراِئبه ومعانيه علَـى  "وكَثيرا ما يغْفَُل هذَا النَّظَر بِالنِّسبة ِللْكتَابِ والسنَّ
   ـدقَاصم ـمفْهي لَم نلَى مع جِمتَعتَسسِ، ولْتَملَى الْمع هِمتَبي، فَتَسغنْبي يالَّذ هجرِ الْوغَي

"رِ طَرِيقلَى غَيع هشْيمٍل، ومعرِ مي غَيف لُهمع كُونبِ، فَير75الْع.  
فمن أسباب الضالل في فهم القرآن الكريم، الجهل بأسلوب العـرب فـي الكـالم    
والحديث، ومن راجع تاريخ الفرق الضالة، وسوء تأويلها للقرآن، أدرك أنها أوتيـت  

  من قبل جهلها باألسلوب العربي.  
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ومن األمور التي راعها النص القرآني في أسلوبه أعراف العرب فـي خطابهـا   
  ا ذكر الشاطبي:كم-  وحديثها
الخروج في كثير من كالمها عن قوانينه المطردة، وضـوابطه المسـتمرة    - 01

  .76"وجريانها في كثير من منثورها على طريق منظومها"
وهذا ما يالحظه المشتغلون بالكالم العربي من صرف الممنوع من الصرف، كما 

د قرئت مصروفة، وممنوعة مـن  ، فق77: (سلَاسَل وَأغْلَالًا وسعيرا)- تعالى-  في قوله
  الصرف.  

  ونظائر هذا موجود في القرآن.  
  .78"االستغناء ببعض األلفاظ عما يرادفها أو يقاربها" - 02

  ويورد الشاطبي لذلك بأمثلة من اختالف القراءات مثل:    
  81، فقد قُرِئ بالكلمتين80و(ملك يومِ الدينِ) 79(ماِلك يومِ الدينِ) - 
، فقـد قُـرِئ   83 (ومـا يخْـادعون ِإلَّـا َأنْفُسـهم)     82يخْدعون ِإلَّا َأنْفُسهم)(وما  - 

  .84بالكلمتين
  .85الممدوح من كالم العرب ما كان بعيدا عن التكلف - 03

تَكَلَّفَ في َأن ،وِل اللَّهسر نَّةس َأو ،تَابِ اللَّهي كتَكَلِّمِ فِللْم يمتَقسفَلَا ي" هعسا يقَ مفَو يهِم
  .86ِلسان الْعربِ"

  ومن هذا تحميل بعض اآليات، ماال يحتمله اللسان العربي.
  .87االولوية في خطاب العرب إلى المعاني وإصالح األلفاظ من أجلها - 04

أي أن العرب لم تكن تلتفت كثيرا إلى االلفاظ والمفردات، إذا كان المعنـى العـام   
مفهوما، واستدل الشاطبي على ذلك بما يروى "عن َأنَسٍ، َأن رجلًا سأل عمـر بـن   

  الخطاب عن قوله:  
  :  88 (فَاكهةً وَأبا)
  ما الَْأب؟  
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  :رمفَقَاَل ع  
 قمنِ التَّعنُهِينَا عالتَّكَلُّف89و  .  

  ومن الْمشْهورِ تَْأديبه ِلصبِيغ حين كَان يكْثر السَؤاَل عنِ:  
(التسرالْم)90(فَاتاصالْع)ا 91، وموِهنَح92و.  

ى الْجملَة، ولَـا  وظَاهر هذَا كُلِّه، َأنَّه ِإنَّما نَهى عنْه؛ ِلَأن الْمعنَى التَّركيبِي معلُوم علَ
هـم  ينْبني علَى فَهمِ هذه الَْأشْياء حكْم تَكْليفي، فَرَأى َأن اِلاشْتغَاَل بِه عن غَيرِه مما هو َأ

  .93منْه تكلُّفٌ"
هذا إذا لم يكن للفظ أثر في المعنى العام، أما إذا كان له أثر في المعنـى العـام،   

  ى شرحه وبيانه مطلوب.فالحرص عل
  واستدل الشاطبي على ذلك بما يروى:  

.، فَِإنَّه سِئَل عنْه علَى 94 "عن عمر نَفْسه في قَوِله تَعالَى: (َأو يْأخُذَهم علَى تَخَوف)
  الْمنْبرِ.

  فَقَاَل لَه رجٌل من هذَيٍل:  
  التَّخَوفُ عنْدنَا التنقص، ثم أنشده:  

فَنالس ةعالنَّب ودفَ عا تَخَوا ... كَمكًا قَرِدا تَامنْهُل محفَ الرتَخَو  
    ـيرتَفْس يـهف فَـِإن ،كُمتيلاهي جف رِكُمعانِ شيوكُوا بِدستَم !ا النَّاسهَأي :رمفَقَاَل ع

  .96"95كُمكتَابِ
  فاألولوية عند العرب في أسلوبها إليصال المعنى والمقصود من الكالم.

فإذا توقف إيصال المعنى العام على اللفظة حرصت العرب على معرفتها وبيانها 
  وتوضيحها بما يزيل لبس المعنى العام.

  أما إذا لم يتوقف عليها المعنى العام فالعرب ال تكترث بها.  
  .العربثقافة ثالثا: 

يرى الشاطبي أنه ال يفسير القرآن بما ال تعرفه العرب في حياتها، وال تجده فـي  
  بيئتها، وليس معهودا في ثقافتها وتقاليدها.  
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  قال الشاطبي:  
  :ِلهقَو يرفَِإذًا تَفْس"  

علْمِ الْهيَئـة الَّـذي لَـيس    بِ 97(َأفَلَم ينْظُروا ِإلَى السماء فَوقَهم كَيفَ بنَينَاها وزينَّاها)
تَحتَه عمٌل؛ غَير سائغ؛ وألن ذلك من قبيل ما ال تَعرِفُه الْعرب، والْقُرآن ِإنَّمـا نَـزَل   

  .ِل اللَّهوبِح دقَاصتَابِ الْمي كف وحشْرنَى معذَا الْمها، وهودهعلَى معا وهانسبِل  
كَذَِلكـا    ومم ـولَا هٍل، ومةَ عي فَاِئدَؤدلَا ي ةعزى ِإلَى الشَّرِيعلْمٍ يي كُلِّ عُل فالْقَو

فَقَد تَكَلَّفَ َأهُل الْعلُومِ الطَّبِيعية وغَيرِها اِلاحتجاج علَى صحة الَْأخْذ في  تَعرِفُه الْعرب؛
 نِ النَّبِييثَ عادَأحآنِ، والْقُر نم اتبِآي هِملُومع -لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهـا اسـتدل    - صكَم

  :  َأهُل الْعدد بِقَوِله تَعالَى
m�p�q�l98 .  

  وَأهُل النِّسبِ الْعددية، َأوِ الْهنْدسية بِقَوِله تَعالَى:  
m�v��w�x�y�z��{�}|�l99   .ِنتَيِإلَى آخَرِ الْآي  

  وَأهُل الْكيمياء بِقَوِله، عز وجلَّ:  
m�~����¡�¢�£�¤�¥�l100  

  :ِلهبِقَو يوميِل النُّجدُل التَّعَأهو  
m�r�s��t�l101 .  

  :ِلهةٌ بِقَوبوجةٌ مِئيزج ةاِلبالس ةالْكُلِّي يضنَق ي َأنف قنْطُل الْمَأهو  
m�F���G�H�I�J�K�L��M�ON��P�Q�R�S��l  102 .  

 ةيلموبِ الْحرضِ الضعلَى بعُأخر.و اءبَِأشْي ةيطالشُّرو  
  :انَهحبس ِلهِل بِقَومُل خَطِّ الرَأهو  

m�T��́µ�¶��̧l103"104.  
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  وتحدث القرآن عن أنواع من ثمار الجنة تعرفها العرب، وذلك:
ما هو عنْـدهم  "......الْماء، واللَّبنِ، والْخَمرِ، والْعسِل، والنَّخيِل، والَْأعنَابِ، وساِئرِ 

  .105مْألُوفٌ"
  ولم يتحدث القرآن عن أنواع من الثمار ال تعرفها العرب، مثل:

   بِلَـادو ـافيالَْأر هاكفَو نم رِ ذَِلكغَيى، وثْرالْكُمالتُّفَّاحِ، وزِ، واللَّوزِ، ووالْج وند"
  .106الْعجمِ"

في العام عند العوب، زمن التنزيل، قد يبعـد  فتفسير القرآن بعيدا عن السياق الثقا
   المفسر عن المعنى الصحيح الذي أراده اهللا في كتابه.

قد يتسآءل البعض ِلماذا أشار القرآن إلـى بعـض فـروع    : علوم العربرابعا: 
العلوم، دون فروع أخرى، والسبب في ذلك، أن القرآن أشار إلى العلـوم المعروفـة   

 .فه العرب من علوم، ومعارفعند العرب، دون ماال تعر
ــا  يقــول الشــاطبي: هــومٍ ذَكَر ــا اعتنَــاء بِعلُ لَه ــان "واعلَــم َأن الْعــرب كَ

  النَّاس............فمن علومها، علْم النُّجومِ:
بِاخْتلَـاف سـيرِها   وما يخْتَص بِها من اِلاهتداء في الْبر والْبحرِ، واخْتلَاف الَْأزمانِ 

  .107وتَعرف منَازِِل سيرِ النَّيرينِ، وما يتَعلَّقُ بِهذَا"
  وقد ذكر الشاطبي آيات كثيرة في هذا السياق، منها:

  :  - تعالى-  قوله
m�e�f�g�h�i�j����k�l�m�n�po�l108  

  :  - تعالى-  وقوله
m�N�O�P�Q��l109.  

علوم التـاريخ، والطـب، وعلـوم البالغـة     ومن العلوم التي اهتمت بها العرب 
  والفصاحة.
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  فبالنسبة لعلم التاريخ يقول الشاطبي:   
  ومنْها:    .."

علْم التَّارِيخِ وَأخْبار الُْأممِ الْماضية، وفي الْقُرآنِ من ذَِلك ما هو كَثير، وكَذَِلك فـي  
 آنالْقُر نلَكو ،نَّةبِ  السـرِللْع كُني ي لَموبِ الَّتارِ بِالْغُيالِْإخْب نم هَأكْثَرو ،ي ذَِلكتَفََل فاح

  .110بِها علْم، لَكنَّها من جِنْسِ ما كانوا ينتحلون"
  وذكر الشاطبي نماذج لذلك من القرآن منها:  

��m�̈�©�ª�«�¬��¯®�°�±������²�³��́µ:- تعـالى -  قوله

¶��̧�¹�l  111.  
�m�e��f�g�h�i�kj�l�m�����������n�o�p���q��r�s: - تعــالى- وقولــه

ut�l112..  
  وبالنسبة لعلم التاريخ يقول الشاطبي:   

"ومنْها: علْم الطِّب، فَقَد كَان في الْعربِ منْه شَيء، لَا علَى ما عنْد الَْأواِئـِل، بـْل   
   ،ونمـا الَْأقْـدهرقَري يالَّت ،ةلُومِ الطَّبِيعلَى عع ينبم رغَي ،ينيارِيبِ الُْأمتَج نْأخُوذٌ مم

سالْم لَى ذَِلكعو   نْـهم طَّلَـععٍ شاف، قليٍل، يامج هجلَى وع نلَك ،ةي الشَّرِيعف اءج اق
  علَى كَثيرٍ، فَقَاَل تَعالَى:  

m�I�J��K���ML�l113"114  .  
  وبالنسبة لعلوم البالغة والفصاحة يقول الشاطبي:

"ومنْها: التَّفَنُّن في علْمِ فُنُونِ الْبلَاغَة، والْخَوض في وجوه الْفَصاحة، والتَّصرفُ في 
  َأساِليبِ الْكَلَامِ، وهو َأعظَم منْتَحلَاتهِم، فَجاءهم بِما َأعجزهم من الْقُرآنِ الْكَرِيمِ،  

�m�L��M�N�O�P�Q�R�S�T�U�V��W�X�Yقَاَل تَعالَى: 

Z�[����\�]��̂l115"116.  
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باحتواء  �m�o��p�q�r�s�t�vu��l  117:- تعالى–يرى الشاطبي أن تفسير قوله 
القرآن على جميع العلوم، حتى التي لم تعرفها العرب، يعارض طريقة النص القرآني 

  في خطاب العرب بما تعرفه، وما تفهمه.
- هو اللوح المحفوظ، أو المقصـود بقولـه  وعليه يكون معنى (الكتاب) في اآلية 

. من التكاليف التي كلف اهللا بهـا عبـاده   m�o��p�q�r�s�t�vu��l  118 :- تعالى
  .  119فجميعها في الكتاب

ركز القرآن على األخالق التي تعرفها العـرب، فأشـاد   : أخالق العرب خامسا:
 بالحسن منها ودعا إليه، وحذر من القبيح ونهى عنه  

"وكَان ِلعقَلَاِئهِمِ اعتناء بمكارم األخالق، واتصاف بمحاسن الشـيم   يقول الشاطبي:
فَصححت الشَّرِيعةُ منْها ما هو صحيح وزادتْ علَيه، وَأبطَلَتْ ما هو باطـٌل، وبينَـتْ   

  .120منَافع ما ينْفَع من ذَِلك، ومضار ما يضر منه"
  يحذر القرآن عن أخالق قبيحة لم تعرفها العرب، ال يعني أنه يقرها.فإذا لم 

  وبالنسبة لألخالق الحميدة التي عرفتها العرب  
"وَأما ما يرجِع ِإلَى اِلاتِّصاف بِمكَارِمِ الَْأخْلَاق، وما ينْضافُ ِإلَيهـا   يقول الشاطبي:

ثَر ما تَجِد ذَِلك في السورِ الْمكِّية، من حيث كـان آنـس   فَهو َأوُل ما خُوطبوا بِه، وَأكْ
  .121لهم"

  وذكر الشاطبي لذلك نماذج من آي القرآن منها:
  .m�k�l�m�n��o�p�q�r�l122: - تعالى-  قوله

ــه:  �°�®¯����¬��»�m�¢���£�¤�¥�¦�§�©¨�ªوقولــ

²±�l123.  
.؛ لـذلك  124125العـرب وحرم القرآن الخمر؛ ألنها من الفواحش المعروفة عنـد  

أو يجعلها دون الخمر في  - مثال-  يخطئ من يبيح مواد أخطر من الخمر كالمخدرات
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كانت فـي   التحريم، بدعوى أن القرآن لم يحرمها كما حرم الخمر، أو القول بأنها لو
  درجته لنهى عنها كما نهى عن الخمر.

خـالل فهـم البيئـة    إن فهم القرائن المحيطة بالقرآن، واستيعابها، مـن  : الخاتمة
االجتماعية والثقافية والسياسية التي نزل فيها القرآن، مفتاح ضروري لفهـم القـرآن   
إهماله يؤدي إلى انحراف في فهم القرآن؛ وقد انحرفت طوائف في تأويـل القـرآن   

  بسبب إهمال السياق الذي نزل فيه القرآن.
ولئك الـذين عايشـوا   وأولى من يؤخذ برأئه في تحديد معنى النص القرآني، هم أ

بسبب معرفة اللسان العربي من ألفاظ ومبان؛ ألن معنى اللفـظ   - فقط- التنزيل، ليس 
والمبنى، يمكن تحديده بالرجوع إلى الشروح والقواميس اللغوية، ولكن كون الصحابة 
أولى بفهم القرآن من غيرهم؛ بسبب معرفتهم بالسياق العام، الذي نزل فيـه القـرآن   

  الكريم.
ياق العام الذي نزل فيه القرآن، يشكل جزءا ال يتجزأ من اللسان العربي الذي فالس

  نزل به القرآن.
وهناك قرينة ورابط مهم في تحديد معنى النص، ال يعرفه إال من عايش تشـكل  
النص، وبالنسبة للقرآن، ال يعرفها إال من عايش تنزله، وهو قرينة ورابط شـعوري  

د والحظ أجواء تكون الـنص مـا.، أي أو عاصـر    الذي يشعر به، ويحسه من شاه
  نزول القرآن.

فمثال من حضر إلقاء خطاب لحاكم، قد ينطبع في ذهنه رأئ، وتحليل، للخطـاب  
اإلفصاح عن القواعد العلمية، واألسس المنطقيـة التـي    - بالضرورة–قد ال يستطيع 

تهـد، ال يجـد   بنى عليها هذا الرأي، كما يقولون في االستحسان معنى يشعر به المج
  العبارة التي تسع التعبير عنه.

ومن هنا كان رأي الصحابة ضروريا؛ لبيان معاني القرآن، وتوضـيح مقاصـده   
ألنهم عايشوا الجو العام لنزوله، والحظوا القرآئن المحيطة بذلك النزول، فقد ينقـدح  
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االجتهـاد  في ذهنهم من المعاني، ماال يفهمه غيرهم، وال يصله سـواهم، بـأدوات   
  التقليدية، والمقتصر على تحليل ألفاظ وجمل الكالم.

"تَنَاظَر في هذه الْمسـَألَة َأبـو    وهنا البد من نقل قصة تبين هذا المعنى وتوضحه:
.طَاءنِ عِل باصو باحص تَزِِليعالْم ديبع نو برمعو ،لَاءالْع نرِو بمع  

  بن عبيد: يا َأبا عمرٍو لَا يخْلفُ اللَّه وعده وقَد قَاَل تَعالَى:   فَقَاَل عمرو
m�c�d�e� �f�g�h�i�j�k� �l����

ml126  .  
  فَقَاَل َأبو عمرٍو:  

ويحك يا عمرو، من الْعجمة َأتَيتَ، ِإن الْعرب لَا تَعد ِإخْلَافَ الْوعيد ذَما، بْل جودا 
  وكَرما، َأما سمعتَ قَوَل الشَّاعرِ:  

ــولَتي   ــتُ ص ــا عشْ م ــم الْع ــن اب ــب هرــا ي   ولَ

    
    لَةــوص ــنــي مخْتَشلَــا يو:دــدتَهالْم  

     
  ومــا يرهــب المــولى وال الجــار صــولتي    

    
ــدد   ــورة المتهـ ــن سـ ــي مـ   وال أختفـ

     
ــه   ــه أو وعدتـــ ــي وإن أوعدتـــ   وإنـــ

    
127ألخلــف ايعــادي وأنجــز موعــدي"   

  

     
فهذا الذي رأى إخالف الوعيد الوارد في القرآن بعيدا عن رِؤية العرب إلخـالف  

نه من إخالف الوعيد المستحيل، وغاب عنه الوعيد عند استنتج استحالة مغفرة اهللا؛ أل
  أن إخالف الوعيد عند العربي محمود.

  فإهمال السياق في فهم القرآن هو الذي أدى إلى هذا الشطط في الفهم.
  وآخر دعوانا أن الحمد هللا رب العالمين.
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      الهوامش:
  

  .71الزخرف: من:  -1
أحمد بابا بن أحمد بن الفقيه الحاج أحمد بن عمر بن محمد التكروري التنبكتي السوداني، أبو  -2

م دار الكاتـب  2000 2العباس، نيل االبتهاج بتطريز الديباج، ت: عبد الحميد عبد اهللا الهرامة (ط
 .48طرابلس ليبيا): 

مد اللخمي الشاطبي األندلسـي، اإلفـادات واإلنشـادات    أبو إسحاق إبراهيم بن موسى بن مح -3
م مؤسسة الرسـالة، بيـروت   1983هـ 1403 1دراسة وتحقيق: الدكتور محمد أبو األجفان (ط

 .  17لبنان): 
 .50أحمد بابا، نيل االبتهاج: المصدر السابق:  ينظر:-4
 .  17الشاطبي، اإلفادات واإلنشادات: المصدر السابق:  ينظر:-5
اإلمام شهاب الدين أبو الفالح عبد الحي بن أحمد بن محمد العكري الحنبلي الديمشقي، شدرات -6

 -م دار ابن كثيـر 1986هـ 1406 1الذهب في أخبار من ذهب، تحقيق: محمود األرناؤوط (ط
 .1/69بيروت): 

 . 18ينظر: الشاطبي، اإلفادات واإلنشادات: المرجع السابق: -7
 .48ل االبتهاج: المصدر السابق: ينظر: أحمد بابا، ني-8
 .48أحمد بابا، نيل االبتهاج: المصدر السابق: -9
 .49,48أحمد بابا، نيل االبتهاج: المصدر السابق: -10
 .49أحمد بابا، نيل االبتهاج: المصدر السابق: -11
 .49أحمد بابا، نيل االبتهاج: المصدر السابق:  ينظر: -12
 .49: المصدر السابق: أحمد بابا، نيل االبتهاج ينظر:-13
 .50أحمد بابا، نيل االبتهاج: المصدر السابق:  ينظر:-14
 .50أحمد بابا، نيل االبتهاج: المصدر السابق:  ينظر:-15
 . 50أحمد بابا، نيل االبتهاج: المصدر السابق:  ينظر:-16
 .48أحمد بابا، نيل االبتهاج: المصدر السابق:  -17
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محمد اللخمي الشاطبي األندلسي، فتاوى اإلمـام الشـاطبي   أبو إسحاق إبراهيم بن موسى بن -18
 .  7م): 1985هـ 1406 2تحقيق: الدكتور محمد أبو األجفان (ط

 .  18الشاطبي، اإلفادات واإلنشادات: المرجع السابق: -19
 .48أحمد بابا، نيل االبتهاج: المصدر السابق:  -20
بي، الموافقات، تقـديم: أبـو عبيـدة    أبو إسحاق إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الشاط -21

 .  1/9مشهور بن حسن آل سلمان: 
 .34الشاطبي، اإلفادات واإلنشادات: المرجع السابق:  -22
أبو إسحاق إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الشاطبي األندلسي، االعتصام، ضبط وتقديم  -23

 .  7/1(مكتبة التوحيد):  وتعليق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان
 .49ينظر: أحمد بابا، نيل االبتهاج: المصدر السابق: -24
 .49أحمد بابا، نيل االبتهاج: المصدر السابق: -25
 .49أحمد بابا، نيل االبتهاج: المصدر السابق: -26
 .49أحمد بابا، نيل االبتهاج: المصدر السابق:  ينظر:-27
 .49المصدر السابق: أحمد بابا، نيل االبتهاج:  ينظر:-28
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The role of modern technologies in the service of the Quran 

Smart phone software as a model 
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سنحاول في هذه الورقة البحثية التعرف على تطبيق ظهر حديثا، يشـتغل  الملخص: 
على الهواتف الذكية، يسهل عملية القراءة والحفظ والتفسير والذكر، وهو عبـارة عـن   

شريف موثق ومراجع يتبع مجمع الملـك فهـد لطباعـة المصـحف     برنامج مصحف 
يقوم باستخدام الخط في عرض اآليات القرآنية، وهو تطبيـق  نختم'' الشريف، تطبيق ''

  يعرض كذلك تفسير اآليات ومعانيها، كما أنه يسمح بسماع اآلية القرآنية.
خدمة كتـاب  سنقوم بشرح طريقة عمل هذا البرنامج في الهواتف الذكية ودوره في 

اهللا، ومساعدة القارئ على الذكر طيلة اليوم، ونعرف بهذا البرنامج ألكبـر عـدد مـن    
منا في كسب األجر والمشاركة في خدمة القرآن الكـريم مـن خـالل     المسلمين أمال

  ''نختم''.برنامج 
  

In this paper we will try to identify a newly appeared application, works on 
smart phones, facilitates the process of reading, memorization, interpretation 
and remembrance, which is a documented Mushaf Sharif document and 
reference follows the King Fahd Complex to print the Quran, application `` 
Nakhtm '' uses the font in the presentation Quranic verses, an application that 
also displays the interpretation of the verses and their meanings, as it allows to 
hear the Quranic verse. 
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We will explain how this program works in smart phones and its role in the 
service of the Book of Allah, and help the reader to mention throughout the 
day, and we know this program to the largest number of Muslims hope to earn 
wages and participate in the service of the Koran through the program 
''Nakhtem ''. 

  

ال يتجزأ من التكنولوجيا في مفهومهـا العـام    ءاأصبح العلم اليوم جزنص المقال: 
وأصبح الحديث عن التكنولوجيا حديثاً عن العلم ومدارسه ومناهجه وآلياته، وأصبح من 
غير الممكن فصل النظري عن التطبيقي وفصل المعرفة عن الخبرة، فالعلم ليس مجرد 

ـ   القـرآن الكـريم  ي نظريات أو مناهج تعتمد في استنباط الحقائق، ارتبط مفهوم العلم ف
بالحياة في مفهومها العام، فالعلم كّل ما يفيد اإلنسان ويحقق المصلحة العامة، ويرد عن 
أهل األرض المفاسد والمضار، ولما كانت التكنولوجيا أو كما عرفت في اللغة العربيـة  

ولما كان القرآن الكريم هو دستور الحيـاة فكيـف تـم    بالتقانة تسعى لخدمة اإلنسان، 

سخير التكنولوجيات الحديثة لخدمة اللغة العربية والقرآن الكريم؟ ومـاهي الوسـائل   ت

والتقنيات والبرامج التي جهزت لخدمة القرآن وتسهيل حفظه وذكره بـين النـاس؟؟   

وقد طوعت هذه التكنولوجيات ووظفت لخدمة القرآن الكريم وعلومه ضـمن بـرامج   
الذي خاطب وال زال يخاطب بـه البشـرية    عديدة ومتنوعة، فالقرآن الكريم كتاب اهللا

  .جمعاء إلى يوم القيامة بال تقيد زمان دون زمان أو مكان دون مكان

أو ما يعـرف   بالتكنولوجياتعددت المفاهيم المتعلقة مفهوم التكنولوجيا / التقانة:   . أ
 التقانـة بمفهوم العلم، ومن بين التعاريف نعـرف   التقانة، حيث يرتبط مفهوم بالتقانة

ى أنها: ''مجموعة المعارف والخبرات والمهارات المتاحة والمسـتنبطة والمتراكمـة   عل
المعينة باآلالت واألدوات والسبل والوسائل والـنظم المرتبطـة باإلنتـاج والخـدمات     

علـى العلـم    التقانةالموجهة من أجل خدمة إعراض محددة اإلنسان والمجتمع، وتستند 
  .1نتاجية المرتبطة بالتنمية الشاملة وتطورها''في تقدمها وتعتمد على القاعدة اإل
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أما في المعاجم العربية فقد وردت كلمة أتقن، والتقانة في مصادر لغويـة مختلفـة   
  على الوجه اآلتي:  

  يقال: أتقن الشيء: أحكمه، وإتقانه: إحكامه، واإلتقان: إحكام لألشياء.
  ، قال اهللا تعالى:  فقد تم اشتقاق كلمة تقنية من الفعل أتقن أي أحكم األمر

m�Û�Ü�Ý����Þ�ß��� ��� ���áà�â�ã�ä�å�l2.  

ورجل تقن وتقن: متقن لألشياء حاذق، ووردت في منجد اللغة: تقن أألمر: (حكمـه  
، إلى مصـطلح التقانـة وجعلهـا    3يوسف حلباويالتقنية: التكنيك، وقد أشار الدكتور 

  إلى التكنيك.مرادفة على المصطلح التكنولوجيا، ومصطلح التقنية مرادف 
فالتقنية هي التطبيق النظامي للمعرفة العلمية ألجل تحقيق مهـام علميـة، وحسـب    
تعريف اليونسكو فالتقنية هي تطبيق المعرفة للتعبير عن مقدرتنا في تسخير مصـادرنا  

  لمنفعة اإلنسانية
مـن   نوالتي تتكوTechnology   كلمة التقنية هي الترجمة العربية لكلمة تكنولوجيا

: علم أو دراسة logyويعني صنعة أو فنا أو مهارة، والثاني  Technoمقطعين: االول: 
  .4أو نظرية

فالتقنية أو تكنولوجيا تستعمل بكونها عمليات ونواتج معـا، وهـي منظومـة مـن     
، والعمليات التي تحقق األهداف المنشودة Software والبرمجيات، Hardware األجهزة

  .5من حيازة المعلومات وتخزينها واسترجاعها وعرضها وتسويقهابفاعلية وكفاءة تنشأ 
وفي نفس السياق التكنولوجي ظهرت الهواتف النقالة، كتصغير لهذه العمليات مـع  
التطور المستمر في البرمجيات والهواتف النقالة، وهي هواتف تحوي خـدمات تقنيـة   

شـاركة والبيـع والشـراء    بنظام التشغيل متعدد المهام، ويدعم تطبيقات التصوير والم
وهـو   األندر ويدوالخدمات المكتبية واالنترنت، ومن بين أهم أنظمة التشغيل نجد نظام 

 األندرويـد عبارة عن نظام مجاني ومفتوح المصدر مبني على نواة لينكس، يتم تطوير 
  .جوجلمن قبل التحالف المفتوح للهواتف النقالة الذي تديره شركة 
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نقالة الوسيط المفضل لدى الناس في معظـم أنحـاء العـالم    وقد أصبحت الهواتف ال
وبفضلها يتمكن الشخص من تصـفح األنترنـت والبريـد      للحصول على المعلومات،

واستعمال التطبيقات، التي سنحاول التعرف على تطبيق مهـم يخـدم القـرآن الكـريم     
  ويسهل على المسلمين قراءة القرآن في كل وقت.

القرآن الكريم كتاب اهللا الذي خاطـب وال  : والتكنولوجياالقرآن الكريم والعلم   . ب
زال يخاطب به البشرية جمعاء على يوم القيامة، هو كالم اهللا تعالى المنزل على خـاتم  
أنبيائه محمد صلى اهللا عليه وسلم بلفظه ومعناه، المكتوب في المصحف المنقـول إلينـا   

  ة الفاتحة، المختوم بسورة الناس.بالتواتر، المتعبد بتالوته، المعجز، المبدوء بسور
شغل مفهوم العلم في القرآن الكريم حيزاً هاماً من اآليات الكريمة، والنـاظر فـي   
القرآن الكريم يجد أن اهللا تعالى نسب العلم على نفسه، ومن ذلك قوله تبارك وتعـالى:  

m�X�Y�Z�[����\�l6  فصفة العلم من أعظم الصفات اإللهية شأنها شـأن ،

  واإلرادة.القدرة 
وكانت السيرة النبوية خير دليل على تحفيز المسلمين بالتعلم ونشـر العلـم، وكلمـا    
تطورت العلوم تماشت مع القرآن الكريم فهو صالح لكل مكـان وزمـان، واإلعجـاز    
العلمي في القرآن الكريم ووصول العلماء في يومنا هذا لحقائق علمية كانت في القـرآن  

  الكريم منذ نزوله.
سعى علماء المسلمين إلى تسخير التكنولوجيا والتطبيقات الحديثة واالختراعـات  لذا 

لخدمة هذا الدين، فنجد برامج الحاسوب المفسرة للقرآن، ومشروع حرف لخدمة القرآن 
الكريم من مجمع الملك فهد، وكذا تطبيقات اآلذان والقبلة، والمصاحف المرتلة، وتطبيق 

 الذي سنعرف به في العنصر التالي. ''نختم''
قراءة القرآن الكريم هي مـن   تجربة تطبيق ''نختم'' في خدمة القرآن الكريم:  . ت

أعظم العبادات التي يتقرب بها العبد إلى ربه، فقد أمرنا اهللا بالصالة والزكاة والصـوم  
مـه، فقـراءة   والتعبد والتقرب إليه بقراءة القرآن الكريم، كما أمرنا بتدبر معانيه وأحكا
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القرآن شيء عظيم يغذي الروح ويهذبها ويجعلنا نشعر بالسـكينة والطمأنينـة، ولكـن    
ونظراً النشغالنا في أمور الحياة الدنيا وضيق الوقت وكثرة المشاغل التـي نمـر بهـا    

  فنهجر القرآن الكريم.
إلحيـاء   ''نخـتم'' بتطوير برنامج '' net.Rasoulallah'' ولهذا قام موقع رسول اهللا

قراءة القرآن الكريم في واقع المسلمين في حياتهم اليومية، حيث يمكننـا مـن قـراءة    
القرآن الكريم وختمه بانتظام، فعندما يقوم المستخدم بفتح هاتفه يقوم البرنامج بعـرض  
آية من آيات القرآن الكريم عليه، وهكذا كلما يفتح هاتفه تظهر له آية من آيات القـرآن  

تيب حتى يصل إلى أخر السورة، ويوفر البرنامج أيضا تفسير آيات القـرآن  وهكذا بالتر
الكريم ومعرفة معاني الكلمات، كما يمكننا من خالل هذا التطبيق اختيار القارئ الـذي  

  نفضل سماعه.
وفي نفس السياق يؤكد موقع رسول اهللا أن المصحف المستخدم في التطبيق موثـق  

لطباعة المصحف الشريف، وأن التفسير المسـتخدم  ومراجع من قبل مجمع الملك فهد 
  .7في التطبيق هو التفسير الميسر

هو من أفضل التطبيقات التي تم تصميمها في اآلونة األخيرة حيث 8 ''نخـتم'' تطبيق 
  يمكننا من قراءة القرآن الكريم وختمه بانتظام.

صباح كـل يـوم   إضافة إلى ما سبق، يقوم البرنامج بتقديم ميزة رائعة للغاية، ففي 
جديد يقدم لك بيانات تشجعك على المداومة على قراءة القـرآن الكـريم، فيقـدم لـك     
إحصائيات يومية وأسبوعية وشهرية عن كل ما قمت بقراءته من أول مرة قمت فيهـا  
بتحميل التطبيق، كما أنه يمكن للمستخدم تحيد اآلية التي يريد ان يبـدأ بهـا أو يريـد    

ند فتح الهاتف فضالً عن وجود خاصـية مهمـة فيـه وهـي      البرنامج أن يعرضها ع
''الحقاً'' ويمكنك تخطي اآلية إذا لم تريد القراءة في ذلك الوقت، فحقاً هو مـن أجمـل   

  البرامج الموجودة في المجال الديني، والشكل التالي يوضح ذلك:  
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  )).01الشكل رقم: ((

لقرآن الكريم الذين لمسـوا قلوبنـا   كما ذكرنا سابقاً، التطبيق مزود بالكثير من قراء ا
محمـد صـديق   ، مصـطفى إسـماعيل  ، الشـيخ الحصـري  بأصواتهم العذبة ومنهم: 

، الحذيفي، مشاري راشد، سـعود الشـريم، أحمـد    عبد الباسط عبد الصمد، المنشاوي
، سعد الغامـدي، اسـالم   ماهر المعقلي، محمد جبريل، عبد الرحمن السديسالعجمي، 

  يوضح ذلك:صبحي والشكل التالي 
  

544



�×Ö]<íflée†ÃÖ]<íÇè†ÓÖ]<áa†ÏÖ]æÜ <

 

  
 

 

  

  
  )).02الشكل رقم: ((

يقوم بعرض تفسير اآليات ومعانيها، كما أنه يسمح له بسـماع اآليـة    نختمتطبيق 
"" يقدم مثال علـى ذلـك وهـو    02القرآنية بصوت القارئ الذي يفضله، والشكل رقم "

  االستماع بصوت القارئ الشيخ ''مشاري بن راشد العفاسي.
تطبيق نختم هو تطبيق مجاني لقـراءة  نقالة: مميزات تطبيق نختم للهواتف ال  . ث

القرآن الكريم بدون مشقة، فهو يعمل على الهواتف النقالة واألجهـزة اللوحيـة بنظـام    
أندرويد، فهو مصحف جامع شامل لقراءة وتفسير اآليات القرآنية، حيث يقدم كل يـوم  

ر تطبيـق  آية قرآنية في كل مرة يقوم صاحب التطبيق بفتح الهاتف المحمـول، ويـوف  
  ''نختم'' العديد ومن الميزات ومنها:
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، والى العديد من اللغات العالميـة  يسمح بترجمة اآليات القرآنية للغة اإلنجليزية �
مثل الفرنسية والصينية وغيرها، واألشكال التالية تظهر بعض الترجمات التي يحتويهـا  

  ''نختم'':  تطبيق 

  
 )).3الشكل رقم : ((                                 
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  )).04الشكل رقم: ((
يعرض كل يوم إحصائيات لنسبة القراءة اليومية واألسبوعية والشهرية بل ومنذ  �

  تحميل التطبيق.

  
  )).04الشكل رقم: ((                 

تطبيق نختم لالندرويد يعرض على المسلم تفسير اآليات ومعانيهـا، ويعـرض    �

 التالي يوضح ذلك:   مجموعة من أشهر التفاسير المعروفة والمتفق عليها، والشكل
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  ))05الشكل رقم: ((     

ميزة ال تتوفر في العديد من التطبيقات وهي ميـزة التأجيـل   ''نختم''  يملك تطبيق �
فعند عرض اآلية يمكن للقارئ / صاحب التطبيق تأجيلها لوقت الحق، وهي بالضـغط  

 على الرمز الموضح في الشكل التالي:  

  

548



�×Ö]<íflée†ÃÖ]<íÇè†ÓÖ]<áa†ÏÖ]æÜ <

 

  
 

 

  

  )).06الشكل رقم: ((

يتيح التطبيق لمستعمليه ضبطه بالتوقيت الذي يناسبه، و نسـبة العـرض التـي     �
تتماشى ووقت فراغه من خالل ميزة الضبط الداخلية واإلعدادات، كما يمكنه من تفعيل 
االستماع إلى اآليات القرآنية وكذا إيقاف ظهور اآليات، وتنشيط أو إلغاء تنشيط القراءة 

 الشكل التالي:  المستمرة  ونوضح ذلك من خالل 

  
  )).07الشكل رقم: ((

''نختم'' مجانا مـن موقـع    يمكن تحميل تطبيق طريقة تحميل تطبيق ''نختم'':  . ج
من متجر التطبيقات جوجل بـالي، أو بـالي    ةرسول اهللا، وكذا تحميله بصيغة مباشر

ستوري، وبعد التحميل نقوم بتثبيت التطبيق ونفتحه واعداده بالطريقـة التـي تناسـب    
 playبرنامج في متجر التطبيقات لالقارئ/ صاحب التطبيق والشكل التالي يوضح شكل ا

store  :  
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  ))08الشكل رقم: ((

مجال التكنولوجيا، وأصبح مـن السـهل    شهد العالم اليوم تطوراً هائال فيخاتمة: 
تخطي الحواجز، وكسر العقبات واختصار واختزال المسافات، وأصبح من السهل نشر 
المعلومة، والسيما نشر الدين االسالمي، والتعريف بيـه مـن خـالل شاشـة هـاتف      

م فـي نشـر الـدين    اسـه إلالحاسوب يستطيع الشخص وهو في منزله وفي غرفته، ا
يف بالقرآن الكريم، وكسب آالف الحسنات من خالل تذكير المالييـر  االسالمي والتعر

  بالدعوات واألذكار.
ولما كان القرآن الكريم هو الرسالة الخالدة التي تبين سماحة ديننـا للعـام،  سـعى    
علماء المسلمين إلى حث الشباب على التعريف به  من خالل االعتماد على التطـورات  

ات الحديثة من خالل تسخير الهواتف الذكيـة لنشـره و   الحاصلة في مجال التكنولوجي
تالوته وتذكير المسلمين به، فشجعت الشـركات االسـالمية للبرمجيـات واالتصـال     

الذي سـخر   ''نختم''والتكنولوجيا على خلق برامج دعوية تذكيرية بالقرآن مثل تطبيق 
قت ألنـه فـي   لتسهيل ذكر القرآن، واختصار الوقت والجهد، وعدم التحجج بضيق الو
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متناول الجميع، ومجاني، وسهل التحميل، وسهل االستعمال وبكل لغات العـالم. فهـو   
  تطبيق متكامل يخدم الدين والقرآن

  ونختم ورقتنا البحثية بمجموعة من التوصيات:
ضرورة االعتماد على التقنيات المعلوماتية في خدمة القرآن وعلومـه، ولـيس    •

 ؛قتمجرد وسائل للتسلية وإضاعة الو
وجوب إنشاء مراكز وهيئـات متخصصـة فـي خدمـة القـرآن وتسـخير        •

 ؛التكنولوجيات الحديثة للتعريف بالدين والقرآن والسنة
 ؛''نختم''دعم المشاريع الشبابية الهادفة لخدمة كتاب اهللا مثل تطبيق  •
تعميم مثل هذه المبادرات والتطبيقات والبرامج في جميع األوسـاط والملتقيـات    •

 ؛والندوات
وضع خطط حديثة للوصول بالقرآن الكريم لتتمشى مـع التطـورات العلميـة     •

عن التكنولوجيات الحديثة، بل هو  االحاصلة، والخروج من فكرة أن الدين والقرآن بعيد
 دين يصلح لكل زمان ومكان وفيه من المعجزات ما لم يتوصل لها العلم الحديث بعد.
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يسلط هذا البحث الضوء على جوانب خفية من الحياة الثقافية وتحديداَ  الملخص:
التي عرفهـا المغـرب    علمائه في علوم القرآن الكريم وعلوم اللغة العربية. إسهام

  .األوسط خالل الفترة الوسيطية الزيانية
العصـر   -المغرب األوسـط  -اللغة العربية -القرآن الكريم :الكلمات المفتاحية

  .العلماء -التفسير -القراءات -الوسيط 
الزيانيين بعلـوم القـرآن الكـريم     اعتناءعلى  ةال تعوزنا القرائن الدال مقدمة:

وعلوم اللغة العربية لكونـهم درسوها في المشرق وتأثرهم بعلماء االنـدلس فقـد   
انتشـرت اللغة العربية في ربوع الدولة العبد الوادية باعتبارها لغة البالد الرسمية 
ر في المكاتبات والمعامالت وشئون الدولة وكان لمجيء العلماء إلى المدن دور كبي

وكان أيضا لقدوم القبائل الهاللية إلى المغرب  في انتشار اللغة العربية وازدهارها،
اإلسالمي أثر كبير في دعم اللغة العربية وانتشارها لتمسك هذه القبائـل البدويــة  
باللسان العربي باإلضافة إلى االتصال بالمراكز الثقافية األخرى بالمغرب األوسـط  

  كبجاية وتلمسان.

كانة علماء المغرب األوسط في مجال اللغة العربية والقـرآن الكـريم   برزت م
وعلومها من خالل رافد فكري مرجعياته ومصادره من خالل شـيوخه وعلمائـه   
الذين كانت لهم إسهامات متعددة في مختلف المجاالت العلمية؛ العقلية منها والنقلية 

المغرب األوسط فـي اللغـة   وقد أردنا في هذا المقال نفض الغبار عما خلفه علماء 
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العربية وعلومها مسلطين الضوء على الرواد والعلماء الـذين بـرزوا فـي بـالد     
 المغرب األوسط على اختالف مشاربهم وعكفوا على دراستها والكتابة فيها.

يقصـد بعلـوم    جهود علماء المغرب األوسط في خدمة علوم القرآن الكـريم: 
والجمـع   من حيـث النـزول،   تاب اهللا الكريم،القرآن جملة األبحاث التي تتعلق بك

وتأكيـد الناسـخ    والمكي والمـدني،  ومعرفة أسباب النزول، والتدوين، والترتيب،
إال اننا سوف نتطرق فـي هـذه الدراسـة الـى      ،1والمحكم، والمتشابه والمنسوخ،

التفسير وعلم القراءات باعتبارهما أهم علمين عرفا اهتماما كبيراَ من قبل علمـاء  
المغرب األوسط خالل القرنين الثامن والتاسع الهجـريين مـن ناحيـة التـدريس     

  والتأليف فيهما.
هوعلم يشتمل على معرفة فهم كتاب اهللا المنزل علـى نبينـا    علم التفسـير:  -
وال يمكن الخوض فيه اال لمن  ،2واستخراج احكامه وحكمه وبيان معانيه، �محمد 

وفائدة هذا العلم حصول القدرة على استنباط  ،تمكن من مبادئ اللغة واصول الكالم
 .3االحكام الشرعية على وجه الصحة

 دأب علماء المغرب األوسط على العناية بتفسير ايات القرآن الكريم وحفظـه. 
فكان الولوج لهذا العلم اال من قبل العالم المتضلع في علوم الشرع التي تحتاج الـى  

يحتاج في تفسيره الى ثقافة دينية ،وتاريخيـة  ثقافة واسعة وعميقة ،ذلك ان القرآن 
 .4ولغوية قوية حتى يتمكن المفسر من تفسير كتاب اهللا

 به علماء المغرب األوسط في القرنين الثامن والتاسع الهجـريين  امتازوهذا ما 
فعمل عبد الرحمن الثعالبي على التفسير لم يأت أحد بعده في العهـد الـذي يلـي    

فقد درس وفسر  القرآن الكريم مصدر العلوم الشرعية األخرى،وباعتبار  ،5عصره
الزوايـا  أم المـدارس  أم للناس في كامل بالد المغرب األوسط سواء في المساجد 

إال ان الميزة التـي طبعـت تفاسـير     ،6وغيرها من مراكز التعليم في ذلك العصر
يز نشاطهم كذلك وتم ،7علماء هذه البالد هي اعتماد اغلبهم على االثر في تفسيرهم

 .8بالقلة في هذا العلم
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إن إنتاج علماء المغرب األوسط  إنتاج علماء المغرب األوسط في علم التفسير:
خالل العصر الزياني في علم التفسير عرف نوعاَ من الوفرة مقارنة مع ما ألف في 

من هذا المنطلق نـود التعـرف علـى أهـم      م)،13مستهل القرن السابع الهجري(
الذين دونت القابهم وتصانيفهم في كتب التـاريخ والفهـارس والتـراجم     المفسرين

عالوة على ان علماء الفترة الزيانية تبصروا في العلـوم   واألثبات في هذا المجال،
  الدينية األخرى.

ال نكاد نجد اسم مفسر واحـد خـالل القـرن الثـامن      اننّا ما يلفت انتباهنا هو
اؤل لماذا لم يقم علماء المغرب األوسط بتفسـير  م) وهذا ما يدعونا للتس14الهجري(

تها المصـادر  لالقرآن الكريم خالل المائة الثامنة للهجرة وان وجد اعالم فلماذا اغف
  التاريخية عن ذكرها.

تفسير  عديو أما في القرن التاسع الهجري فقد عرف إنتاجاَ وفيراَ من هذا العلم،
لجزائر أبرز علمـاء هـذه الفتـرة علـى     الشيخ عبد الرحمن الثعالبي دفين مدينة ا

م) 15االطالق، وعد تفسيره من أهم التفاسير التي الفت في القرن التاسع الهجري(ق
ويعـد   10"الجواهر الحسان في تفسير القرآن"ويعرف تفسره بـ 9بالمغرب األوسط

"...فقد ضمنته بحمد  قال الثعالبي: هذا المؤلف اختصاراَ لتفسير ابن عطية المتقدم،
 .11ر ابن عطية"يالمهم مما اشتمل عليه تفس هللا،ا

"الذهب االبريز فـي غريـب    أخر في علوم القرآن وهو اكما ألف الثعالبي كتاب
"تحفة االخوان فـي إعـراب بعـض ايـات      إضافة الى كتاب: .12القرآن العزيز"

 .14وله تفسير أخر موسوم بنفائس المرجان في قصص القرآن ،13"القرآن
ايات منـه نـذكر    سور أو الذين اعتنوا بتفسير كتاب اهللا أوومن علماء تلمسان 
حيث عمل على تفسير "سورة الفتح" التـي بـين فيهـا     15سعيد بن محمد العقباني

وذكر ابـن مـريم    ،17"االنعام" سورة هواتى بفوائد جليلة بتفسير 16العجب والعجاب
  . 18المليتي أنه فسر"سورة الفاتحة"
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  :وتاليفهم في المغرب األوسط على العهد الزيانيلوحة ألهم علماء التفسير 

  المصدر/الصفحة  الزمن  عمله في التفسير  المفسر

 احمد بن زاغو
  التلمساني

ألف "مقدمة في تفسـير  
  القرآن العظيم وخاتمة"

  تفسير سورة الفاتحة-

  ه845ت
  تلمسان

  119ص التنبكتي،
  103القلصادي،ص

مـرزوق   ابن
  الحفيد

تفسير البحـر اللمحـيط   
وكشاف دقائقه في لفظه 
الــوجيز الفــائق علــى 

  البسيط الوسيط
فسر سـور االخـالص   

  والمائدة ومريم
االيات الواضـحات   لم:

فــي وجــه داللــة   
  المعجزات.

  ه842ت
  م1438
  تلمسان

  207ي،صتالتنمبك
  67ابن مريم،ص

البغــدادي ايضــاح  
  .7ص ،1مج المكنون،

ــن  ــد ب محم
يوســـــف 

  السنوسي

 تفسير موجز للفاتحـة، 
  البقرة. والقدر،
مختصر على حاشية  له:

التفتازاني على كشـاف  
  الزمخشري

  572ص ي،تالتنمبك  ه895ت
  247ص ابن مريم،

 ،8ج الزركلــي،
  .113ص

محمد بن عبد 
  الكريم المغيلي

البدر المنير فـي   كتاب:
  علوم التفسير"

  "الفتح المبين" كتاب:
  تفسير الفاتحة

  ه909ت
  م1503

  577ص التمبكتي،
  255ص ابن مريم،
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محمد بن قاسم 
ــد اهللا  أبوعبـ

  الرصاع

"الجمع والتقريب  كتاب:
في ترتيـب اي مغنـى   

  اللبيب"

  ه894ت
  م1505

  561ص التمبكتي،
  

ابن أبي العيش 
ــي  الخزرجـ

  التلمساني

  ه911ت  تفسير المصحف الشريف
  م1505

ــويهض،  ــادل ن  ع
  246ص

أبوالفضل ابن 
  اإلمام

ــاب: ــي  كت أبحــاث ف
  التفسير"

  ه845ت
  م1441

  521ص التمبكتي،
  75ص عادل نويهض،

  
نستشف من المصادر أن بعض اعالم العلم بالمغرب األوسط لـم تـذكر لهـم    
تفاسير محددة إال ان المصادر التاريخية دلت على انهم فسروا القرآن الكـريم فـي   

كالعالم المفسر محمـد بـن    حلقات الدرس للطلبة في الكتاتيب والمساجد والزوايا،
حيث ذكر القصادي خالل وفادته على تلمسان انه حضر م) 1442ه/846النجار (ت

يحي عبـد الـرحمن الحسـني     هذا وعد أبو .19وشهد دروسه في التفسير بتلمسان
 م) قامة في علم التفسير حيث ألف "تفسير سورة الفاتحـة 1423ه/862التلمساني(ت

إسـحاق الـزواوي    هذا والف ابراهيم بـن فائـد أبـو    .20"على غاية من التحقيق"
  .21"تفسير القرآن الكريم" ه)1453(ت

علم ينقل لغة القرآن وإعرابه الثابت بالسماع المتصل، كمـا   هو علم القراءات:
يضبط به متن كالم اهللا تعالى بوجوهه المختلفة النازلة عليها المتواترة عن النبـي  

وهوعلم القراءات السبع، وبه يبحث عن صور نظم كالم اهللا  صلى اهللا عليه وسلم،
والعـرض   من حيث وجوه االختالفات المتواترة، ومبادئه مقدمات تواتريـة، تعالى 

منه تحصيل ملكة ضبط هذه االختالفات وفائدته صون كالم اهللا عـز وجـل عـن    
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، وبهذا العلم تعـرف القـراءة اداء وروايـة وصـحة     22تطرق التحريف والتغيير
 .23وشذوذاَ

دة مؤلفـات لعلمـاء   رصدت المصادر التاريخية ومصنفات التراجم واالثبات ع
م) كتب العالم 14المغرب األوسط في علم القراءات ،ففي القرن الثامن الهجري (ق

غير اننـا نالحـظ    ،24عبد اهللا المقري الجد "رسالة في القراءات على الدوري" ابو
"المختار من  كتاب: م) نذكر:15االنتاج العلمي الوفير في القرن التاسع الهجري(ق

للشيخ عبد الـرحمن الثعـالبي    25الدرر اللوامع في قراءة نافع"الجوامع في محاذاة 
هذا الكتاب يوجد مخطوطا في  عبارة عن شرح لكتاب ابن بري السابق الذكر، وهو

المكتبة الوطنية الجزائرية ،ومن ميزاته ان مؤلفه يورد المتن مسبوقا بحرف الصاد 
باب احكام الوقـف   تي:ثم يتبعه بالشرح متبوعا بحرف الشين وفصوله وابوابه كاال

واقسامه وباب ذكر معرفة المقاطع، كما الف الثعالبي كتاب "شرح منظومـة ابـن   
  بري في قراءة نافع وقد جمع في هذا الشرح ما تفرق في غيـره مـن الشـروح   
ويمتاز بتنبيهات وتحرير مسائل مع المعمول به في قراءة نافع مع روايتي قـالون  

 .27الدرر" كما له كتاب "التقاط "،26وورش
 في المغرب األوسط على العهد الزياني وتأليفهملوحة ألهم علماء القراءات 

  المصدر/الصفحة  الزمن  عمله في القراءة  العالم
ابن مرزوق 

  الحفيد
  رجز حرز االماني

ارجوزة الفيـة فـي   
  محاذاة الشاطبية

  
  م15ه/9ق

 6ج نفح الطيـب،  المقري،
  .355ص

  .507ص التمبكتي،
محمد بـن  
ــف  يوسـ
  السنوسي

ــاطبية - ــرح الش ش
  الكبرى
مختصــر فــي  -

  القراءات السبع.

  
  م15ه/9ق

  211ص البستان، ابن مريم،
  .572ص التمبكتي،
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محمد بـن  
عبد الجليل 

  التنسي

  رسالة في القراءات-
الطارز في شـرح  -

  الخزار

  
  ه)899(ت

خزانــة يوســف بمــراكش 
  .372رقم

  .390رقم: نسخة م وج.
محمد بـن  
ــد  احمــ
  المصمودي  

نسخة موجودة فـي مكتبـة     م15ه/9ق  "المنحة المكية"
  .1057رقم: باريس:

احمد بـن  
عثمان بـن  
ــت  ثابــ
  التلمساني  

الرسالة الغراء فـي  
ترتيب خالف وجوه 

  القراء  

  .1254رقم: نسخة م وج.  م15ه/9ق
ــوع  ــخة 03مجمـ /ونسـ

  .04/مجموع  2419رقم

محمد بـن  
توزينـــت 
  التلمساني

    "تقييد في القراءات"
  م15ه/9ق

توجد منه نسختان في المكتبة 
  الوطنية الجزائرية.

محمد بـن  
ــقرون  شـ
  28الوهراني

"تقريب المنافع فـي  
  الطرق العشر لنافع"

الفه سـنة  
  ه890

نسخة موجودة فـي مكتبـة   
  .4532رقم: باريس:

ابوعبد اهللا 
    29المجاصي

"منظومة في غريب 
  القرآن"

  .413رقم: نسخة م وج.  م15ه/9ق
  

لم يدونوا في هذا العلم ولكـنهم عـدوا مـن المقـرئين      وهناك من العلماء من
والمجودين الكبار للقران الكريم كاحمد بـن عبـد اهللا شـهاب الـدين النـدرومي      

ورحل للقاهرة وتصدر اإلفتاء  الذي عد من أكابر المقرئين في عصره، ه)،830(ت
م) الـذي كـان   1461ه/866وكذلك الولي محمد التازي نزيل وهران (ت ،30فيها
 . 31القراءة والصوت حسن
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ما يمكن ان نستنتجه أن إنتاج علماء المغرب األوسط في هذا العلم لم يكـن إال  
 كما تميز بالقلة مقارنة بالعلوم األخرى. ،واالختصارتناوالَ لما سبق تأليفه بالشرح 

علومها فـي العهـد   وفي مجال اللغة العربية  األوسطعلماء المغرب  اسهام3/

يرجع االزدهار الذي شهده المغرب األوسط فـي العهـد الزيـاني الـى     : الزياني
الكريم والحديث النبوي الشريف بالبرغم من   الوثيق بين العلوم مع القرآن االتصال

االمر  ،الهجريين التراجع الذي شهدته العلوم التجريبية خالل القرنين الثامن والتاسع
نلحظ ان مـا تـم    مجال التعليم والتليف؛ الذي فسح المجال لهيمنة العلوم الدينية في

م لم يكن سوى 31واللغوية واالدب خالل القرن التاسع ه/ اللسانية انتاجه في العلوم
االدب مثال اقتصرت همم العلمـاء   اجتراراَ لما سبق انتاجه في القرون السابقة ففي

 دبـاء الشروح والتقاييد والتعاليق على ما انتجته قرائح الشـعراء واال  ععلى وض
  القدامى.

يسلط هذا البحث الضوء على جوانب من الحياة الثقافية تحديدا مساهمة علمائـه  
خـالل الفتـرة    األوسـط التي عرفها المغـرب   علومها.والعربية  في مجال اللغة

يشـق طريقـه    األوسـط  الوسيطية الزيانية، فمنذ القرن الثاني للهجرة بدأ المغرب
في منتصف القرن الثاني للهجرة بدايـة تشـكل   التمدن واالستقرار حيث شهد ونح

المستقلة عن الخالفة ببالد المشرق بداية بظهور إمارة تاهرت االباضـية   االمارات
هـ ثم االمارات العلوية بمدن حمزة وتنس وشـلف وتلمسـان وسـهول    361سنة 

متيجة وكانت تلك االمارات بمثابة حواضر علمية أثرت تأثيرا بالغا فـي تطـوير   
ليتوالى بعد ذلك ظهور المدن السياسية التي سرعان  األوسطالثقافية بالمغرب  الحياة

ما تتحول إلى حواضر علمية كقلعة بني حماد وبجاية ثم تلمسان، وبذلك ترسـخت  
  .األوسطالثقافة العربية وانتشرت العلوم االسالمية في مختلف أرجاء بالد المغرب 

عرف بعلوم العربية التـي تحتـوي    واللغة عند العرب بماو يدخل النح :النحو
علم يتعرف منه على احوال اللفظ المركـب مـن    هو ووالنح 32على هذين العلمين

والبنـاء وانواعهـا مـن الحركـات      باإلعرابجهة ما يلحقه من التغايير المسماة 

560



�×Ö]è†ÓÖ]<áa†ÏÖ]æ<íflée†ÃÖ]<íÇÜ <

 

  
 

 

  

والحروف مواضعها ولزومها وكيفية دخولها في الجمل لتبيين داللتها والغاية مـن  
راز من الخطا في الفاظ العرب من جهة اصل تركيب الـدال علـى   هذا العلم االحت
في اثراء علوم اللغة العربية بمؤلفات  األوسطعلماء المغرب أسهم  .33اصل المعنى

  :م حيث نذكر34عديدة من اهل القرن الثامن الهجري 
ــالم  ــم الع إس

  وكنيته

الزم  التأليف في اللنحو

  ن

  المصدر/الصفحة

محمد بن ابـي  
ــد   ــر عب بك
 الــــرحمن
المقـــــري 

  ه759ت

 شــــرح التســــهيل
شرح النظـائر /اعـراب   

  الكريم القرآن

ه/8ق
  م14

 .313ص عادل نويهض،
 

  345ص. بشير يف،

احمد بن محمد 
  ه801التنسيت

 شــرح كتــاب التســهيل
  شرح الكافية

ه/8ق
  م14

 االعــالم، الزركلــي،
 بشير يف، 225ص.3ج،
  .333ص

احمد بن محمد 
 بن غازي بـن 
موسى الداودي 

 التلمساني
  ه841ت

ــين ــدق المقتلــ  حــ
تقييد على شرح المرادي 

  أللفية ابن مالك.

ه/9ق
  م15

هــالل ناجي،نفــائس  
ــات  المخطوطـــــ
ــة  ــة الوطني فــي المكتب

  67بتونس،ص

ابن مـرزوق  
الحفيـــــد 

  هه842ت

ايضاح السـالك علـى   -
ــة  الفيـــــــــ
ــك ــن مالـــ  ابـــ

 التسـهيل البــن مالــك -

ه/9ق
  م15

 13ص.7ج، السـخاوي، 
 هدية العارفين البغدادي،

 ص ،394. 6ح
 البسـتان  ابـن مـريم،  
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 شرح شـواهد االلفيـة  -
االستيعاد لما في البردة -

ــن  مــــــــــ
 .البيـــان واالعـــراب

المعراج الى سـتمطار  -
ــؤاد  فـــــــــ

  ابن سراج-االستاذ 

 433ص.
 البغدادي ايضاح المكنون

 الكتاني ج ،3ص ،74.
ــرس  فهــــــــ

  494ص.3ج، الفهارس،

قاسم بن سعيد 
 العقبــــاني

  ه854ت

ــم  ه9ق  كتاب قواعد النحو ــة معجــ  كحالــ
ــؤلفين،  4 ج، الم

  411ص.
ــن   ــد ب محم
 العباس العبادي
التلمســــاني 

  ه871ت

تحقيق المقـال وتسـهيل   
المثال في شـرح الميـة   
ــال  االفعــــــــ

  شرح المية االفعال

  371ص. محمد الطمار،  ه9ق

على دراسة النحـو   ايتضح لنا من الجدول مدى انصباب علماء تلمسان وفقهائه
  .العلممن هذا  وتمكنهمرهم بصتوالصرف نتيجة ل

 لفاظ الدالة على المعـاني المفـردة وضـبطها   يقصد به علم نقل األ علم اللغة:
وتفصيل ما يدل على االحداث ومـا   34وتمييز الخاص بذلك اللسان من الدخل فيه 

يدل على االدوات وبيان ما يدل على اجناس االشياء وأنواعها وأصنافها مما يـدل  
  .35االشخاص على

في عهد الزيانيين ازدهارا في علم اللغة العربية نتيجـة   األوسطعرف المغرب 
لتلك الحركة الدؤوبة التي عرفتها العلوم اللسانية وفروعها من خالل قيام العلمـاء  

ان هـذه   ليلها ونقدها ومما ال شك فيـه حاختصار وتفسير وشرح الكتب الصعبة وت
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 وتشـير  36األوسـط بيـة بـالمغرب   في تطور اللغة العر أسهمتالحركة العلمية 
  : في ذلك األوسطعلماء المغرب  إسهاماتالتالية الى اهم  الترسيمية

  
  المصدر/الصفحة  الزمن  التأليف في علم اللغة  العالم وكنيته اسم

محمد بن هدية بن علي 
ــي ــاني  القرش التلمس

  ه750ت

لعلق النفيس في شرح 
  37خميس رسالة ابن

ــير ضــيف    بش
  .  333ص

ابي بكر عبـد  محمد بن 
ــرحمن ــري  الـ المقـ

  ه759ت

شــرح لغــة قصــائد 
  المغربي الخطيب

 نـويهض  عـادل   
  313ص

ابــن مــرزوق الحفيــد 
  ه842ت

الذخائر القراطسية في 
  شرح الشقراطيسية

 البغدادي ايضـاح   
ــون،  1ج المكن

  540ص
عبد الـرحمن الثعـالبي   

  ه873ت
شرح غريب مختصر 
  ابن الحاجب الفقهي

    
/  

 سعيد العقباني
  

 البردة (قصيدة)شرح 
  

ــريم    ــن مـ  ابـ
  .106ص ،البستان

ــف   ــن يوس ــد ب محم
  السنوسي

الدر المنظوم في شرح 
  قواعد ابن اجروم

 المواهب الماللي،؟  
 القدوســــية،

  .314ص
محمد بن عبـد الكـريم   

  ه909ت المغيلي
مقدمة في اللغة العربية 

38  
 ضــيف بشــير  

  .362ص
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 األوسـط إعتنى علمـاء وفقهـاء المغـرب     :علم البيان والعروض والقوافي
بالدراسات اللغوية واالداب من خالل انكباهم على التـاليف فـي مجـال البالغـة     
الرتباطها الوثيق بعوم القرآن والحديث كون الدارس يجد صعوبة في ادراك تفسير 
معاني النصوص الشرعية دونما تمكن من مفردات اللغة والبيان؛ كما اهتم علمـاء  

األوزان واالنواع  بالعروض وتصحيح ازوان الشعر والتطرق الى األوسطالمغرب 
والغرض منـه تحصـيل    39المستعملة التي تدعى بالبحور وكيفية تطبيفها بالتفاعيل

على واحد من االيقاعات المتناسبة لتحقيق غاية االحتـراز عـن    ملكة إيراد الكالم
ين برعوا في الحركة اللغويـة  الذ ومن علماء تلمسان الخطا في ايراد الكالم عليه.

  :نجد
  

إســم العــالم  

  وكنيته

التأليف في علـم  

البيان والعـروض  

  والقوافي

النوع
  

الزم

  ن

  المصدر/الصفحة

احمد بـن يحـي   
عبد الواحد بـن  

حجلــة  ابــي
التلمســـــاني 

  ه776ت

 كتاب مقامات
  

البيان
 
  

 االعـالم،  الزركلي،  
 269ص ،1ج
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ابن مرزوق الجد 
  ه781ت 

ــة  ــب جمعي  خط
مرتبة على خطب 

له  حروف المعجم
"خطب كثيرة مـن  

حروف  غير التزام
  "المعجم

البيان
 
  

 ،2ج يحي بـوعزيز،   
ــن  .152ص ابـــ

ــرزوق، ــب  م المناق
  84المرزوقية،ص

عبد اهللا بن محمد 
 بن علي شـرف 
  الدين التلمساني

شرح خطبة ابـن  
ــة  نباتــــــ

ــب  " ــرح خط ش
  االربعين

البيان
 
  

 74ص. محمد الطمار،  
ــاح   ــدادي ايض البغ

 ،1ج المكنــون،
  431ص

ــرزوق  ــن م اب
 ه842الحفيد ت

  

 ارجــوزة "نظــم
شروح  40التلخيص

ــار   ــة "اظه ثاللث
فـي   صدق المودة

ــيدة   ــرح قص ش
  41.البردة

البيان
 
  

 نفـــح المقـــري،  
 347ص. 6ج الطيب،

  

 "شـرح تلخـيص    احمد بن زاغو
البيان  القزويني"

  

 رحلـة،  القلصـادي،   
  .301ص

احمد بن جعفـر  
الـــــداودي 

  التلمساني

ــى  " ــية عل حاش
البيان  التفتازاني"

 
  

عبد الرحمن بن محمد   
ــي،  ،2ج الجيالل

  .272ص
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ــدين  ــف ال عفي
  ه690الكومي ت

 "كتاب العروض"
  

ض
العرو

 االعـالم  الزركلـي،     
  .130ص 31ج

ابراهيم بن ابـي  
 بكر بن عبد اهللا

ــحاق   ــن اس ب
التلمســـــاني 

  ه690ت

مقــاالت فــي  "
ــروض  "العـــ

المعشرات علـى  "
  "اوزان العرب

ض
العرو

 
  

معجم المؤلفين  كحالة،  
  .303ص ،2ج
  

فتوح بن عيسـى  
 الصنهاجي

  

 "شرح الخزرجيـة "
المفاتيح المرزوقية "

ــتخراج   ــي اس ف
  "الخرجية رموز

البيان
القوافي  
  

 ابن فرحـون الـديباج    
 ،1ج المـــذهب،

  .275ص

محمد بـن عبـد   
 الكريم المغيلـي 

  ت909ه

المعروض في علم "
  "42العروض

ض
العرو

 
  

ــدادي    البغـــ
  194ص.6ج،

أحمد بـن يحـي   
الونشريســــي 

  ه914ت

ــرح " شـــــ
 "43الخزرجية

  

البيان
  

 المرجـع  بشير ضيف،  
  .34ص السابق،

  
ـ      وإن المالحظة التي يمكن ان نبدي بها ان هذا العلم عـرف نوعـاَ مـن النم

ولكـن تراجـع    والتطور في القرن الثامن الهجري فألف فيه الكثير من العلمـاء، 
  . م15التاسع الهجري  قرنالتأليف في هذا المجال بداية مع ال

 يعرف ابن خلدون االدب على انه االجادة في فني النظم والنثـر او  :علم االدب
وتنحصر مقاصده  44ونثرالطيف سواء كان شعراَ  بأسلوبما يعبر عن معنى الحياة 
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 العـروض  البـديع،  البيـان،  المعاني، التصريف، في عشرة علوم وهي علم اللغة،
في تفتـق   بارزا وقد لعبت تلمسان دورا .45قوانين الكتابة والقراءة النحو، القوافي،

قريحة االدباء وإثارة احاسيسهم كما كان لثراء الدولة الزيانية دور هام فـي جلـب   
فـي تفعـل    األوسطكما عملت هجرة االندلسيين الى حواضر المغرب . 46الشعراء

امل ادت الـى شـحذ   هذه العو دون ان يفقد خصوصيته المغربية؛ 47االدب الزياني
كل مظـاهر   همم وقرائح الشعراء فاتوا بشعر كثير وراق كما حوى الشعر الزياني

الحياة السياسية والعلمية واالجتماعية والى جانب هذا النثر الفني نجد نثرا مرسـالَ  
كمـا اهـتم هـؤالء    . والكتابة التاريخية كابن خلدون والتنسي في االسلوب العلمي

فنسجوا منها أشعاراَ باإلضافة  االندلسية الواردة عليهم من اهل االندلسبالموشحات 
  .الى عامل تغلغل االدب الصوفي في المنطقة

ــم ــالم  اس الع

  وكنيته

التأليف فـي علـم   

  األدب

الزم

  ن

  المصدر/الصفحة

ــد اهللا  أبوعبـ
 الثغري القيسي
التلمســــاني 

 ه703ت

  "ديوان الشعر"

ه/8ق
  م14

 1ة، جيــابــن خلــدون البغ
 .87-72ص
، 3ج ازهار الرياض المقري، 
 .229ص

ــيس ــن خم  اب
وجمعه ابوعبد 
اهللا القاضـــي 

 حضرميل

الدر النفـيس فـي   "
 "خمـيس  ابـن  شعر
 "ديوان الصبابة"

ه/8ق
  م14

االحاطـة فـي    ابن الخطيب،
ــة،  ،2ج اخبارغرناطـ

ــادل109ص  عـــــــ
 .305ص نويهض،

ــة   ــن حجل اب
 التلمساني  

كتاب االدب الغض" "
 الملوك "سكردان

ه/8ق
  م14

  ايضاح المكنون،   البغدادي،
 .96ص ،1ج 
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ــن   ــي اب يح
 خلدون  

له مجموعة قصـائد  
 مولدية  

ه/8ق
  م14

 2ابــن خلــدون البغيــة، ج
 .18ص

محمد بن ابـي  
بكر ابن العطار 

 ت717ت
 

نظـم  " "ديوان شعر"
الدرر في مدح سـيد  

صلى اهللا عليه  البشر
 "وسلم

ه/8ق
  م14

ــب ،ج  ــري،نفح الطي  7المق
 . 480،ص
 

ابوحموموســى 
 الثاني الزياني  

له عدة اشعار مولدية 
ــية  ــي الفروس  وف

 .والرثاء

ه/8ق
  م14

 2ج ابـن خلـدون البغيـة،   
 .105ص

ــد اهللا  ابوعبـ
ــي  التنســـ

 ه  899ت

ــا " راح االرواح فيم
ــولى  ــه المـ قالـ
ــومن  ابوحمــــ
الشعر وقيل فيه من 

يوافـق   االمداح وما
ذلك على حسسـاب  

 "االقتراح

ه/9ق
  م15

 6ج نفـح الطيـب،   المقري،
 .213ص

محمد بن عبـد  
 الكريم المغيلي

 ت919ه

له"قصيدة "عـارض  
 . بها البردة

  

10ق
16ه/
  م

 .253ص ابن مريم البستان،
  

ــد  ــد عب محم
ــي  الحوضــ

  ه  931ت
 

مرثية محمـد بـن   "
  "يوسف السنوسي

10ق
16ه/
  م

 المكتبة الوطنيـة الجزائريـة  
 .2396،رقم:
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ــو ــة  اب جمع
 ه  764التاللسي 

الموشحات والشـعر  
 المولدي  

ه/8ق
  م14

  ذكرها صاحب البغية.

عبـد اهللا   ابـو 
 الشريف  

مفتاح الوصول الى "
 علـى  بناء الفروع
 "االصول

ه/8ق
  م14

 .15صراجع المصدر، 
  

ــن   ــي اب يح
 خلدون  

  .وصف تلمسان
ه/8ق
  م14

  10ص 1جاب خلدون البغية، 

موسى  حمو ابو
 الثاني الزياني

الموشحات والشـعر  
 المولدي  

ه/8ق
  م14

ــع المصــدر ــة راج  (مقدم
  .106ص المحقق،

  
ظلت الرحلة في طلب العلم مظهراَ مشرفاَ ونبيالَ فـي الثقافـة العربيـة     خاتمة

من ينابيع المعرفة، والسـماع   تزوداإلسالمية، حيث ظل الناس يتبادلون الرحالت لل
طالب ومن أكابر العلماء والمفكرين ومجالساتهم ومناقشاتهم، ولقد كان المتعلمون أ

يلتمسون مشافهة الرجال واالتصال بهم شخصـيا وكـانوا    األوسطالعلم بالمغرب 
  يفتخرون بذلك ويتباهون، فكان طالب المغرب العربي يتركـون بلـداتهم بعـد أن   

ى علمائها فيتوجهون إلى مراكز العلم المنتشرة فـي أنحـاء العـالم    يحصلوا ما لد
اإلسالمي، ويكابدون مشاق السفر وأخطاره التي يعجز المرء عن وصفها، مما خلد 
لهم ذكرا رفيعا في أغلبها، ومن هنا فقد بات المثقف المغربي ال يعد نفسـه مثقفـا   

ليحج، ويتصل بعلماء المشـارقة  مكتمل الثقافة إال إذا قام بالرحلة إلى بلد المشرق 
  .ولقد ظلت هذه السيرة قائمة إلى النصف األول من القرن العشرين

الزيانيون بعلوم القرآن الكريم وباللغة العربيـة لكـونهم درسـوها فـي      اعتنى
المشرق وتاثرهم بعلماء االندلس فقد وانتشرت اللغة العربية في ربوع الدولة العبـد  

والمعامالت وشئون الدولة وكان  البالد الرسمية في المكاتباتالوادية باعتبارها لغة 
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 كان أيضاولمجيء العلماء إلى المدن دور كبير في انتشار اللغة العربية وازدهارها،
لقدوم القبائل الهاللية إلى المغرب اإلسالمي أثر كبير فـي دعـم اللغـة العربيـة     

باللسان العربي باإلضافة إلـى االتصـال    وانتشارها لتمسك هذه القبائـل البدويـة
  .تلمسانوكبجاية  األوسطبالمراكز الثقافية األخرى بالمغرب 
علومها من خالل وفي مجال اللغة العربية  األوسطبرزت مكانة علماء المغرب 

ومصادره من خالل شيوخه وعلمائـه الـذين كانـت لهـم      رافد فكري مرجعياته
والنقلية، وقد أردنا فـي   ت العلمية؛ العقلية منهاإسهامات متعددة في مختلف المجاال

 في اللغة العربية وعلومها األوسطا خلفه علماء المغرب مهذا المقال نفض الغبار ع
علـى   األوسطالعلماء الذين برزوا في بالد المغرب ومسلطين الضوء على الرواد 
  .دراستها والكتابة فيها اختالف مشاربهم وعكفوا على
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 :؛ طاش كبرى زادة427،ص2المصدر السابق،مج خليفة، ؛حاجي457ص ،م1،2005ط الرسالة ناشرون،
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الشـركة   دراسة وتحقيق محمد ابو االجفان، الى اعلى المنازل والمناقب،الطالب ومنهى الراغب 
.12ص ،1ج المرجع السابق، القاسم سعد اهللا: . أبو102ص م،1978التونسية للتوزيع،

فهـرس   فـؤاد القاسـمي:   ص(أ)؛ الجوار الحسان في تفسـير القـرآن،   عبد الرحمن الثعالبي: 7
.219-139ص م،2006 بيروت، دار الغرب االسالمي، الجزائر، المكتبة القاسمية، مخطوطات
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.438ص

القول االحوط فيمـا   مجهول: ص(ج)؛ الجوار الحسان في تفسير القرآن، عبد الرحمن الثعالبي: 9
مخطوط بالمكتبة الوطنية الجزائرية تحـت   االقصا واالوسط،تداول من العلوم وكتبها بالمغربين 

.7، ورقة3185رقم:
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اري األندلسي أبوعبد اهللا محمد بن محمد بن علي بن عبد الواحد المج .137ص م،2009األولى، 
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البحث تتبع نمو البالغة العربية، باعتبارها عنصرا أساسيا مـن  يحاول هذا : توطئة
إعجاز القرآن الكريم، من خالل الدراسات القرآنية وخصوصا التي انكبت على تبيـان  
سر اإلعجاز في القرآن الذي أبهر العرب بفصاحته وسحرهم ببيانه، مما جعل العلمـاء  

اول أن يجيب عن سؤال: ما سر أن المهتمين بذلك أمثال عبد القاهر الجرجاني الذي يح
بهرت القوى والقدر؟ من خـالل كتابيـه: اسـرار البالغـة ودالئـل      التي  لغة القرآن
  اإلعجاز.

  فما عالقة هذين الكتابين بنمو البالغة العربية؟
  وأين يكمن تأثير دراسة لغة القرآن الكريم في خدمة البالغة العربية؟

الكريم لنا في كثير من سوره أنـه نـزل بلسـان    يوضح القرآن  لغة القرآن الكريم:
عربي مبين ليتم الفهم والتدبر، والغوص في معانيه، والوقوف على مراميه التـي هـي   

َأنْزلْنَـاه قُرآنًـا عربِيـا لَعلَّكُـم      :﴿ ِإنَّـا المقصد العام من نزوله حيـث قـال تعـالى   
لُونقفالقرآن عربي اللسان ولن يستطيع فهمه بعيدا عن هـذا اللسـان  2﴾[يوسف:٢تَع [ 

وألنه "نزل بلغة العرب وعلى أساليب بالغتهم، فكانوا كلهم يفهمونه، ويعلمون معانيـه  
 .1في مفرداته وتراكيبه"

صالها وتدافع عن نفسها من الهجمـات المتكـررة   وهذه اللغة العربية تتحدث عن خ
  التي تتعرض لها من أبنائها قبل أعدائها:
ــاتي  ــتُ حص ــي فاتَّهم ــتُ لنفْس عجر  

ــاتي      ــبتُ حي تَسي فاحمــو ــتُ قَ ونادي  

     
  رمــوني بعقــمٍ فــي الشَّــبابِ وليتَنــي

ــداتي     ــوِل ع ــم أجــزع لقَ ــتُ فل   عقم
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ــي  ــد لعرائس ــم أجِ ــا ل ــدتُ ولم   ولَ

ــاتي      ــاء وَأدتُ بنـ ــاالً وَأكفـ   رِجـ

     
ــة ً  ــاً وغاي ــاب اِهللا لَفظ ــعتُ كت وس  

    ظــاتــقْتُ عــن آيٍ بــه وعومــا ض  

     
  فكيف أضيقُ اليـوم عـن وصـف آلـة ٍ    

     ــات ــماء لمخْترعـ ــيق أسـ   وتَنْسـ

     
  أنا البحـر فـي أحشـائه الـدر كـامن     

ـاءلوا الغـواص عـن صـدفاتي           فهل س

     
  فيــا ويحكُــم أبلــى وتَبلــى محاســني

ــاتي       ــدواء أس ــز ال ع وإن ــنْكم   وم

     
  فـــال تَكلُـــوني للزمـــانِ فـــإنّني

ــافُ      ــاتي أخ ــين وف ــيكم أن تَح   عل

     
ــةً  نعاً ومــز ــربِ ع   أرى لرِجــاِل الغَ

       ــات ــز لُغ بع ــوام ــز أق ــم ع   وك

     
ــاً    ــالمعجِزات تَفَنُّن ــم ب ا أهلَهــو   أتَ

    ـــاتمبالكل تـــأتون فيـــا ليـــتَكُم  

     
    ـبـبِ الغَـربِ ناعكُم مـن جانطرِبأي  

ــاتي     ــوأدي فــي ربيــعِ حي 2ينــادي بِ
  

     
 

لهذا فهذه اللغة خالدة بخلود القرآن الذي فقه العرب األوائـل ذلـك فمنـذ أن "بـدأ     
اهتمامهم يتجه إلى المحافظة على القرآن الكريم، دستور العربية الخالد، فإذا به منطلـق  
  العقل العربي إلى دراسة نصوص اللغـة، ومتنهـا، وقواعـدها النحويـة والصـرفية     

اء منذ عهد مبكر يبدؤون في اللمسات األولى في العلـوم  الصوتية والبالغية وإذا بالعلم
  فخدمة اللغة خدمة للكتاب المنزل. 3العربية، استهدافاً لخدمة النص القرآني الكريم"

يخبرنا القرآن في كثير من اآليات البينات الواضحات على أنه نزل بلسان عربـي  
�:وقال أيضا ]28[الزمر: �m��́µ��¶��̧¹�º�»�l:مبين إذ يقول اهللا تعالى

m�H�I��J�K�L�M����N�l :فالدعوة إلى تعلم العربيـة  3[فصلت [
  يوصل إلى فهم القرآن، والوقوف على علم الكتاب الذي به التقوى والعلم الحقيقي.

بل يحثنا القرآن على نشر تعاليمه وتبيانها للناس قاطبة بلسان عربي مبين للحقـائق  
���`�_�mوموضح للقضايا األساسية التي بها فالح اإلنسان ونجاحه قال تعـالى:  
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a����b�c�d�e��f�g��h�i���j�k��� � �l� �m�on�p�q�r�s�t��

u�l  :فالعقل كل العقل لمعاني القرآن لن يكون بلسان آخـر، وإنمـا   7[الشورى  [
��m�u�v�w�xيكون بلسان عربي واضح ومبين، وفي هذا يقـول اهللا تعـالى:   

y�z�l :وفي قوله ايضا3[الزخرف [m�Ä�Å�Æ�������� �Ç��È�ÊÉ�

Ë�Ì������Í�Î�Ï�Ð������Ñ���Ò�Ó�Ô�l  :12[األحقاف.[  
العرب في اإلبانة بالبحث فيما خلفوه مـن   األوائل في طرائقلهذا لما بحث العرب 

"لو وجـد   شعر وحكمة وأمثال وخطب وغيرها وجودوا ثروة بالغية عظيمة حتى قيل:
يوجد في شعر العرب من كثرة الحكم واألمثـال   الحكيم أرسطو في شعر اليونانيين ما

اد على ما وضـع مـن   لز··· ضروب اإلبداع في فنون الكالم  واالستدالالت واختالف
  والفنون الخطابية الشيء الكثير. )4(القوانين الشعرية"

وظل علماء العرب ينقبون في التراث البياني ويستخرجون كنوزه العظيمـة التـي   
زخرت بها المؤلفات الكثيرة التي امتألت بها المكتبة التراثية انطالقـا مـن الخطـابي    
والرمانيو الباقالني والجاحظ وعبد القاهر وغيرهم، ألن البالغة العربية بحر زاخـر ال  

 يظـن إنسـان أن   "كيـف والثمينة في وقت محدد بل يمكن استخراج صدفاته العظيمة 
 يصل أحد إلـى  البحر الذي لم القريب، وهي الزمن تحصيلها في يتأتى البالغة صناعة
 )5( األعمار. استنفاد نهايته مع

واستمر العمل متواصال على نفس الوتيرة منذ عصره صلى اهللا عليه وسـلم إلـى   
ساروا على نفس المـنهج الـذي    الصحابة حين وفاته على هذه السنن المستقيم، وكذلك

سلكه الرسول صلى اهللا عليه وسلم، فكان اللسان العربي عنـدهم صـحيحاً محروسـاً    
 وال يشوبه الدخن. 6اليتداخله الخلل وال يتطرق إليه الزلل
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  وكان الدافع األساسي لهذا النشاط المعرفي والعلمي عاملين اثنين:
شرح وتفسير القرآن الكـريم والحـديث الشـريف    : كان البد من الديني العامل- 1

واألعاجم من فهم النصوص الدينية، فاجتهد العلماء فـي شـرح ألفـاظ     ليتمكن العرب
  ؛القرآن ومعانيها في مواضعها

: تفشت ظاهرة اللحن اللغوي بعد دخول األعاجم وغير العـرب    اللغوياللحن  - 2
وقواعد البيان التي سـار عليهـا    7وهو انحراف كالم العرب وقواعد النحو والصرف

  العرب الخُلص وتوارثوها.
لهذا، ينهجون نهجهم الذي وضعوه ألنفسهم في خدمـة لغـة    العلماء، وفقا واستمر

القرآن حتى وضعت القواعد، وُأسست المدارس في شتى الفنون والمعارف، وعرفـت  
حويـة فـي   حيث تمت أوليات الدراسة النفي ذلك مناطق بتخصص في فن من الفنون 

األسود إلـى الخليـل بـن أحمـد      أبيمدينة البصرة، وشملت تلك الفترة التي تمتد من 
، ويمثالن البدايـة الفعليـة   8وتلميذه سيبويه وكالهما يعد أنموذجاً للثقافة العربية الجامعة

  للنشاط العلمي الدؤوب.
  :دور الدراسات القرآنية في نمو الدرس البالغي

، وبينت مالمحه فـي  �انطالقا من ذلك المنهج الذي رسمت لبناته من أيام الرسول 
من َأراد الْعلْم فَلْيثَورِ الْقُرآن، فَِإن فيه علْم اَألوِلـين   "عهد الصحابة حتى قال ابن مسعود:

"رِيناآلخصـارمة ال يحيـد   ومن هنا سار البحث العلمي الجاد يؤسس لنفسه قواعد  .9و
  عنها قيد أنملة.

كتاب واستقر في ذهن العلماء وأساطين البيان في شتى األزمنة والعصور على أن "
اهللا؛ لو نُزِعت منه لفظة، ثم ُأدير لسان العرب في أن يوجد أحسن منها لما وجِد، ونحن 
ـ    ة تبين لنا البراعة في أكثره، ويخفى علينا وجهها في مواضع؛ لقصـورنا عـن مرتب

  ووضوح البيان. 10"في سالمة الذوق، وجودة القريحة، وميزِ الكالم. يومئذ .العرب
وتميـز   تفرد الكريم القرآن في المفرد الصوت /بل ذهب بهم البحث إلى أن "للحرف

منهـا، بـل    جزء هو التي الكلمة ومعنى المفرد الحرف صوت بين حيثُ المناسبة من
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ز هذا يمتدد التَّميالمـراد  بيان المعنى في للحرف المصاحبة الحركة توظيف إلى والتَّفر 
  واألمثلة على ذلك كثيرة. 11".متفرد نحوٍ على

�|�}��m�z:) في قوله تعالىنضيد (لفظةفلو ضربنا مثاال لذلك التفرد فإن 

}�~�l  :بهذا السامع الدال، استشعر حرف على ، "ووقف]10[ق  الهـابط)   المـد
 بسمعه يستشعر إذ ؛)في باسقَات قَبلَه الذى المد الصاعد بذلك استشعاره ما خالف) الياء
الرائحـة   ذي الجميل الرباني بغطائه غُطِّى الطَّلْعِ، وقد في الذى هذا التنضيد بصره قبل
 )الهـاء  (وإيحاء )الهمزة( إيحاء القرآن تعبير في المفردة األصوات إيحاء ومن .كيةزال
 إلـى  يعـود  اآلخر، وهذا دالليا لسياق مغاير سياق في منهما كلٌّ ورد إذ سياقيهما؛ في
 إذ الحنجـرة؛  هو واحد مخرجٍ من كانَا الصوتية، وإن الناحية من منهما كل صفة تغاير
 المهموسـة  الرخوة األصوات من الهاء عدت حين انفجاري، على شديد صوت الهمزة

  فيض.وهذا غيض من  12الضعيفة"
إذ نجد أن العربي لم يكن يختار الصوت دون أن تكون له داللة في الواقـع فإننـا   

قد اتفقـا فـي خصـائص     [مثال] و(السين) في (سعد) "نجد صوتي (الصاد) في (صعد)
وصفات معينة، واختلفا في أخرى. فمما اتفقا فيه أن كـالً منهمـا (صـامت، أسـلي     

(الصاد) صوت مطبق، مفخـم، والسـين    صفيري، ومهموس، ورخو)، واختلفا في أن
  .13صوت منفتح مرقق"

الذهاب إلى مكان عاٍل، وتـدل  «تعني  (صعد) فلو دققنا النظر في المعنى لوجدنا أن
، فهذا برهان قاطع على أن العربي لم يكـن  14(سعد) على اليمن، وهي نقيض النَّحس"

، فهذا يجعل اللسان العربي يختار الحروف عشوائيا وإنما يختارها وفق مدلولها الواقعي
  ثري ثراء منقطع النظير، من هنا فإن اللغة العربية هي لغة حياة.

وهذا يسوقنا إلى الحديث عن البالغة التي اتصفت بها اللغة العربية ولبست لبوسـها  
الواضح الماتع في غير تكلف أو مجج، ألن أساس البالغة أن يصل معناك إلى السامع 

"عمود هذه البالغة التي تجمع لها هذه الصفات هـو  ئ، ولهذا فإن في غير تكرار أوتلك
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وضع كّل نوع من األلفاظ التي تشتمل عليها فصول الكالم موضعه األخـص األشـكل   
به الذي إذا أبدل مكانه غيره جاء منه إما تبدل المعنى الذي يكون منه فساد الكالم، وإما 

  نزولها إلى منزلة الحضيض. .15"ةذهاب الرونق الذي يكون معه سقوط البالغ
وهنا ندرك سر تفاضل كالم على كالم وتفوق بيان على بيان في وضـع األلفـاظ   

التفاضـل   يدخله ما "سبيل سبيل الكالم أسلفنا، وأن المعاني، كما منازلها التي استدعتها
 علم بعضا، وأن بعضها يعلو بعض، ومنازل عن بعضها ينأى غايات فيه للتفاضل وأن
 فيه لهم، وقاصر عداهم تبع العرب، ومن فيه األصل والقدوة أهله، وأن يخص علم ذلك

 والبلغـاء  الخطبـاء  من للمتأخرين في الوحي، يدعى نزل أن الذي يجوز ال عنهم، وأنه
 علـم  فـي  كملـوا  األولين، أو أولئك على زادوا التحدي، أم فيه النبي وكان زمان عن

 أنُفسهم، ويبرأون عنهم نراهم يحملون ونحن كيف؟ .له يكملوا لم الما تعاطيه أو البالغة
  .16عليهم" الزيادة عن معهم، فضال المداناة دعوى من

ما يمكن أن نخلص إليه في نهاية هذا المبحث هو أن الدراسات القرآنية كان هـدفها  
الوقوف على سر تفوق كالم اهللا على غيره من كالم البشر، وهو نفس هدف البالغـة  

"واعلم أن ثمرة هذا الفن، إنما هي فَهم اإلعجاز من  عربية وفي هذا يقول ابن خلدون:ال
  ، وفي هذا المخطط توضيح وإجمال لذلك:)17(القرآن"
  

  
  

ولكي نقف على مراحل نمو البالغة يجدر بنا أن نشير إلى أن هناك عدة اتجاهـات  
  معاصرة في دراسة البالغة العربية نذكرمنها:

الدراسات 
القرآنية

الب�غةسرإعجاز القرأن
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اخترنا االتجاه الثاني حيث ركَّزنا على المنجز العلمي في مجـال الدراسـات   ومنها 
  القرآنية ودورها في نمو البالغة العربية مع عبد القاهر الجرجاني.

دور عبد القاهر في نمو الدرس البالغي من خالل كتابيه (أسرار البالغـة ودالئـل   
  اإلعجاز):

، إلى تبيان سر تفوق كـالم  18بالغة"عمد عبد القاهر الجرجاني، وهو "واضع علم ال
على كالم، وقول على قول في كتابيه على التوالي حيث عكف في أسرار البالغة على 
تبيان أسرار البيان العربي، ممهدا لذلك بتوضيح دور الكالم الذي ميز اهللا به اإلنسـان  

  عن سائر المخلوقات.
تى مجاالت حياته، مركـزا  وفي ذلك أعطى أهمية لوظيفة الكالم عند اإلنسان في ش

على دوره في صقل معارف اإلنسان وتقلبه في ميادين العلم ألن الكـالم هـو الـذي    
صورها، ويجني صنوف ثمرها، ويبـرز   "يعطي العلوم منازلها، يبين مراتبها، ويكشف

ا�تجاھات 
المعاصرة في 
قراءة التراث 
الب�غي منھا

اتجاه تاريخي حيث يربط السابق -1
بال�حق

اتجاه يركز على المنجز العلمي -2
لعالم واحد أو عدة علماء

اتجاه يركز على شرح  كتاب أو عدة -3
كتب ويستكشف دوره في تاريخ الب�غة

اتجاه يدرس ظاھرة ب�غية أو اسلوبا -4 
ب�غيا بعينه 

اتجاه يدرس المنتج ا7كاديمي حول 
الب�غة

اتجاه يدرس البنية الداخلية الب�غة -5
ويقارنھا بغيرھا
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ميزه عـن سـائر    19مكنون ضمائرها، وبه أبان اهللا تعالى اإلنسان على سائر الحيون"
  للغة هي وعاء األمة.مخلوقاته ألن ا

لذلك إذا أصيب اإلنسان بعي في بيانه وعطب في لسانه ولم يستطع أن يبـين عـن   
مكنونات نفسه "لوقع الحي الحساس في مرتبة الجماد، ولكان اإلدراك كالذي ينافيه مـن  

، ومن هذا المنطلـق ميـز اهللا اإلنسـان    20األضداد، ولبقيت القلوب مقفلة على ودائعها"
ـ    �m�g�h�i�j�k�l�m�n��o�p�l:الىحيث قـال تع

] حيث ربط، سبحانه، تعليم القرآن بخلق اإلنسان، وتعليمه البيان داللـة  4- 1[الرحمن:
  واضحة على أن بالبيان نستطيع فهم القرآن، وكأن اهللا خلقنا من أجل ذلك.

وعليه ففهم اللسان العربي طريق مؤدي إلى فهم القرآن ألنه نـزل بلسـان عربـي    
�m�Õ�Ö�×�Ø��Ù�Ú�Û�Ü�Ý�Þ�ß�à اهللا تعالى:مبين قال 

á�â���l  :بل هو يوضح توضيحا ال يدع مجـاال للريـب   113[طه [m�w�x�

y�{z�|�}�~�_��`�a�b� � � �c�d�e�f�g�h�i�j�l 

  ].37[الرعد:
تدلنا كل هذه اآليات، وغيرها، على ضرورة معرفة أسرار البالغة العربيـة ألنـه   
نزل على طرائق العرب في البيان وهذا ما يشفع لعبد القاهر سر تأليف كتابـه أسـرار   
البالغة وتبيان خصائص اللغة العربية وأسرارها. وإذ ركّز أيما تركيز على تبيان سـر  

يقع من المرء في فؤاده، وفضل يقتدحـه العقـل مـن     "أمرالبالغة العربية الكامن في 
  سر الحقيقي للبالغة العربية.الهذا هو  21زناده"

وأرسى قاعدة في ذلك على أن القائد للبيان في البالغة العربية هي المعاني وليسـت  
  األلفاظ، كما شاع عند الناس وخاصة أهل بعض العلم، ألنك" ال تجد تجنيسـا مقبـوال  
وال سجعا حسنا، حتى يكون المعنى هو الذي طلبه واستدعاه وساق نحوه وحتى تجـده  

ألننا إذا رمنا البالغة في اللفـط حـدنا عـن     22ال تبتغي به بديال، وال تجد عنه حوال"
  الطريق وسلكنا مسلكا يبعدنا عن الهدف الذي نرجوه.
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ي بصفة عامـة، هـو أن   ولهذا فإن الطريق األسلم في البيان العربي، اللسان اإلنسان
تجعل اإلفصاح عن مكنونات نفسك تقوده المعاني فإنك "لن تجد أيمن طائرا، وأحسـن  
أوال وآخرا، وأهدى إلى اإلحسان، وأجلب لالستحسان، من أن ترسل المعـاني علـى   

فهي تتخير لباسها التي تظهر بـه ووشـيها    23سجيتها، وتدعها تطلب ألنفسها األلفاظ"
  الذي تتزين به.

ممقوتـا فكـم    يس للتكلف في البالغة وظيفة إال أن يجعل الكالم ممجوجا، والبيانفل
من شاعر أسقطه التكلف في الهاوية، وكم خطيب وقع في الغاوية لهذا ركَّز عبد القاهر 
في كتابيه على ضرورة تصحيح المفاهيم عن سر البالغة المتمثل في الكـالم المقبـول   

وما على المتكلم إال أن يجد المعاني، ويتركهـا تختـار    والمؤثر هو الذي تقوده المعاني
ألفاظها التي تناسبها. ولهذا وجدناه في كتابه يركز على ضـرورة التـدقيق فـي سـر     

  البالغة.
  خادمة لفكرته التي أشرنا إليها فيما سبق:الومن هنا بنى كتابه على الخطة 

 24كتاب أسرار البالغة
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ب 
�غة فاتحة الكتا

أسرار  الب
و

2
7

 
�
ص
ف

1. في قسمة التجنيس وتنويعه  

1. في ا�ستعارة وتقسيماتھا  

1. في ا�ستعارة المتحدة في الجنس والمختلفة في النوع  

1. اعتراض على تنزيل الوجوه منزلة العدم وعكسه ليس من حديث  

1. التشبيه ل�شتراك في نفس الصفة وفي مقتضياتھا  

1. في وجوه الشبه المنتزع من شيء أو أشياء   

1. في حال انتزاع الشبه من الوصف  

1. في مواقع التمثيل والتأثير  

1. الفرق بينا للتمثيل الدقيق والتعقيد  

1. ھذا فن آخر من القول بجمع التشبيه والتمثيل جميعا  

1. الجمع بين الشكل وھيئة الحركة في التشبيه  

1. في ا7خذ والسرقة وما في ذلك من تعليل وضروب الحقيقة والتخييل  

1. ھذا فن آخر غير ما تقدم في الموازنة بين التشبيه والتمثيل  

1. الفرق بين ا�ستعارة والتمثيل  

1. في وقع مستعارا بحسب الحس وھو ليس كذلك  

1. في ا7خذ والسرقة وما في ذلك من تعليل وضروب الحقيقة والتخييل  

1. بين المعنى الحقيقي والتخييل  

1. ھذا نوع آخر في التعليل   

1. في تخييل بغير تعليل   

1. في الفرق بين التشبيه وا�ستعارة  

1. في ا�تفاق في ا7خذ والسرقة وا�ستمداد وا�ستعانة  

1. في حدي الحقيقة والمجاز  

1. في المجاز العقلي والمجاز اللغوي والفرق بينھما   
1. منه فيما قيل في عن استعارة وليس كذلك بل ھو   

حقيقة
1. ھذا ك�م في ذكر المجاز وفي بيان معناه وحقيقته  

1. في تقسيم إلى لغوي وعقلي   

1. في الحذف والزيادة وھل ھما مجاز أم �  
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الكتاب وهو الوقوف على أسرار البالغـة العربيـة   ومن هنا نفهم الهدف من تأليف     
ولهذا نراه، ولكي يحكم حكما منصفا بعيدا عن التسرع والخابط خبط عشواء، يشـارك  

"راجع فكرتـك، واشـحذ بصـيرتك، وأحسـن      القارئ في بناء فكرة الكتاب فيقول له:
ثنـائهم  التأمل، ودع عنك التجوز في الرأي، ثم انظر، هل تجد الستحسانهم وحمـدهم و 

ومدحهم منصرفا إال إلى استعارة وقعت موقعها، وأصابت غرضها، أو حسن ترتيـب  
تكامل معه البيان، حتى وصل المعنى إلى القلب، مع وصول اللفظ إلى السمع، واسـتقر  

هذه خالصة ما يمكن أن يعلق في ذهن القارئ  .25في الفهم مع وقوع العبارة في األذن"
  حول سر البالغة العربية.

انتقل بنا في دالئل اإلعجاز نقلة أخرى لتبيان المزية التي جعلت لغة القرآن تقهر  ثم
أهل البيان ونزل بلغـتهم إال أنهـم وقفـوا حيالهـا      مالقُوى والقدر، رغم أن العرب ه

موضع طمـع حتـى    - ولو حك بيافوخه السماء- "لم يدع في نفس بليغ منهم  واجمين،
ووقفـت   26ذيت القروم فلم تملك أن تصـول" خرست األلسن عن أن تدعي وتقول، وخ

  متدبرة في أسرار إعجازه.
رغم أننا نعلم بأن القرآن نزل نزوال مفرقا حسب األحداث إال أنه كان يتحـداهم أن  

كان هذا القرآن ينزل عليه منجما، وكان الذي «يأتوا بمثله، فالنبي صلى اهللا عليه وسلم 
هذا القليل من التنزيل هو برهانُه الفرد على نبوتـه  نزل عليه يومئذ قليال كما تعلم وكان 

التي  وإذن، فقليل ما أوحى إليه من آيات يومئذ، وهو على قلته، وقلَّة ما فيه من المعاني
تنامت وتجمعت في القرآن جملة، كما نقرؤه اليوم منطوٍ على دليل مستَبِينٍ قاهرٍ، يحكم 

  د في عجزهم على أن يأتوا بمثله.وهذا يزي 27له بأنَّه ليس من كالم البشر"
على أن تاِليه عليهم، وهو بشر مـثلهم نبـي مـن عنـد اهللا     «ويؤكد من جهة ثانية 
ثبت ما قلنـاه أوالً مـن أن اآليـات     –وهو صحيح ال ريب فيه–مرسٌل، فإذا صح هذا 

كان في تالوته على سامعه القليلة من القرآن، ثُم اآليات الكثيرة، ثُم القرآن كلُّه أي ذلك 
من العرب الدليل الذي يطالبه بأن يقطع بأن الكالم مفارِقٌ لجنس كالم البشر، وذلك من 

  الذي ركّز عليه عبد القاهر. 28وجه واحد، وهو وجه البيان والنظم."
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وفـق الخطـة    29أجل أن يبين المزية بنى عبد القاهر كتاب دالئل اإلعجـاز  ومن
 اآلتية:

 ؛مقدمة .1
  ؛المدخل إلى دالئل اإلعجاز من إمالء عبد القاهر .2
  ؛كتاب دالئل اإلعجاز .3
  ؛خطبة الكتاب .4
  ؛في فضل العلم وعلم البيان وحديث الشعر روايته .5
سبب تأليف الكتاب والحديث عن الفصاحة والبالغة ودليل واإلعجـاز وأن الـنظم    .6

  ية المزيةتوخي معاني النحو والحديث عن فنون البالغة من كناية واستعارة وقض
  ؛الحديث عن التقديم والتأخير واالستفهام والنفي .7
  ؛ودستور في التقديم والتأخير في االستفهام والخبر .8
  ؛قول في الحذف وضرب أمثلة في الباب .9
  ؛فصل في القول على فروق في الخبر وكل ما تعلق بذلك مع ضرب أمثلة لذلك .10
  ؛فصل في الذي خصوصا وفيه أسرار جم .11
  ؛وكل ما يتعلق بذلكفصل في فروق الحال  .12
  ؛فصل في القول في الفصل والوصل .13
فصول شتى في أمر اللفظ والنظم والحديث أقوال العلماء فـي البالغـة وكـالم     .14

  ؛الجاحظ
  ؛فصل المزية للمعنى المقتبس من النظم .15
  ؛فصل الكالم ضربان والمعنى ومعنى المعنى. قضايا ذلك بالتفصيل .16
ذا احتمل الكالم في ظاهره وجها آخر فصل في المزية تكون ويجب بها الفضل، إ .17

  ؛تنبو عن النفس مع شرح جملة من اآليات
إن في ذلك لذكرى لمن كـان  «فصل هذا فصل في المجاز مع تفسير قوله تعالى:  .18

  ؛له قلب..."
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  ؛فصل بيان دقيق في الكناية وإثبات الصفة عن طريقها، وأمثلة ذلك .19
  ؛فصل في إن ومواقعها .20
  ؛مسائل إنما مع الغرق بين ما وإالالقصر واالختصاص وفصل في  .21
  ؛فصل وبيان، وإزالة شبهة في شأن النظم والترتيب وهي الحكاية .22
فصل بيان الجهة التي يختص منها الشعر بقائله هي الـنظم والترتيـب وتـوخي     .23

  ؛معاني النحو
  ؛فصل تمام القول في النظم وأنه توخي معاني النحو، ودليل ذلك .24
، وفي الفصاحة والبالغة وإبطال الصرفة وبيـان  تحرير القول في إعجاز القرآن .25

  أن النظم واالستعارة هما مناط اإلعجاز فصل في الفصاحة بين المعنى واللفظ وغيرها
  ؛الكالم الفصيح قسمان: قسم مزيته في اللفظ قسم مزيته في النظم .26
  ؛القسم األول الكنية واالستعارة والتمثيل على حد االستعارة .27
  ذي تكون فصاحته في النظم والرد على المعتزلة في اللفظالقسم الثاني وهو ال .28
فصل هذا تقرير يصلح ألن يحفظ للمناظرة (مناقشة االحتذاء واالبتداء والنسق في  .29

  ؛إعجاز القرآن...)
 خاتمة كتاب دالئل اإلعجاز وتمام نسخة أسعد أفندي. .30

ـ    ى أن ويالحظ القارئ لكتاب دالئل اإلعجاز على أن عبد القاهر عمـل جاهـدا عل
القرآن مكان ال يعتريه التبديل وال التحريف وال التغيير لخصائص فيه حيـث "تآلفـت   
كلماته من حروف لو سقط واحد منها، أو أبدل بغيره، أو أقحم معه آخر، لكـان ذلـك   
خلال بينا في نسق الوزن، وجرس النغمة، وفي حس السمع وذوق اللسان، وفي انسجام 

ند الحروف وإفضاء بعضها إلى بعض ولرأيـت لـذلك   العبارة وبراعة المخرج، وتسا
هجنة في السمع، كالذي تنكره من كل مرئي لم تقع اجزاؤه على ترتيبها ولم تتفق علـى  

، ولكن القرآن يبهرك منظـره  30»طبقاتها، وخرج بعضها طوال، وخرج بعضها عرضا
  ويدهشك بيانه ويأسرك منطقه.
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"غربـال لألصـوات    وصلنا إلى أن القرآنتولذلك إذا تأملنا في أصواته وانسجامها ل
ومصفاة لها أخرجت منها ما ينبو عنه السمع وما يثقل على اللسان، والناظر فـي هـذا   
الكتاب الكريم يجد بين دفتيه أمثلة ناصعة للنقاء الصوتي والسالسة وتجسيد المعنى عن 
ات طريق الصوت بصورة متميزة، بل متفردة ال نجد لها مثـيال فـي أرقـى مسـتوي    

  الكريمة المعطاء.. 31»الفصاحة اللغوية لهذه اللغة
من هنا ال نعجب إذا كان العرب األوائل وهم أولو فصاحة وبيان وقفـوا حيـارى   
مشدوهين أمام "مزايا ظهرت لهم في نظمه وخصائص صادفوها في سياق لفظه وبدائع 

كـلِّ مثـٍل   راعتهم من مبادئ آيه ومقاطعها ومجاري ألفاظها ومواقعها، وفي مضرب 
ومساق كلِّ خبرٍ وصورة كلِّ عظة وتنبيه وإعالم وتذكيرٍ وترغيبٍ وترهيبٍ، ومع كـلِّ  

  وجدوا انسجاما واتساقا. 32حجة وبرهان وصفة وتبيان،"
بل دققوا النظر فيه فبهرهم" أنَّهم تأملوه سورة سورة، وعشْرا عشرا، وآية آية، فلـم  

ها ولفظة ينكر شأنها أو يـرى أن غيرهـا أصـلح    يجدوا في الجميع كلمة ينبو بها مكان
  هناك أو أشبه أو أحرى وأخلق بل وجدوا اتساقا بهـر العقـول، وأعجـز الجمهـور    

  زادهم تعلقا به وحبا له. .)33(»ونظاما، والتئاما، وإتقانا، وإحكاما
ولهذا كان دور عبد القاهر، وهو يدرس البيان القرآني، أن يركـز علـى دراسـة    

جعلته يبهرهم في نظمه وتماسكه في سبكه بتبيان" أمـر المعـاني كيـف    المزية التي 
، وكل مزاياهـا  34تختلف، وتتفق، ومن أين تجتمع، وتفترق، وأفصل أجناسها وأنواعها"

  وخصائصها.
وبل وضح لنا ذلك صراحة في كتابه وهو يخدم لغة القرآن فهـو يريـد أن يبـرز    

نصـابِه   كرم منْصيها من العقل، وفى تمكُّنها في"خَاصها ومشاعها، وأبين أحوالَها في 
عنه، وكونها كالحليف الجـاري مجـرى    - حين تُنسب- وقرب رحمها منه، أو بعدها 

 ).35(»الزنيمِ الملْصق بالقوم، ال يقبلونه، وال يمتَعضون له، وال يـذُبون عنـه   النَّسب، أو

  بالغة الخادمة للغة القرآن الكريم.الر في فهنا تظهر لنا جليا دقة بحث عبد القاه
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مـا وأن   ال يكفي، كما يرى عبد القاهر، في علم الفصاحة" أن تنصب لهـا قياسـا  
تصفها وصفا مجمال، وتقول فيها قوال مرسال، بل ال تكون من معرفتها في شيء حتى 
  تفصل القول، وتُحصل، وتضع اليد على الخصائص التي تعـرض فـي نظـم الكلـم    
وتعدها واحدة واحدة وتسميها شيئا شيئا وتكون معرفتك معرفة الصنع الحـاذق الـذي   
يعلم علم كل خيط من األبريسم الذي في الديباج وكل قطعة من القطع المنجـورة فـي   

ومن هنا كـان حكمـك    .36››الباب المقطع وكل آجرة من اآلجر الذي في البناء البديع
  .مبني على يقين وعلى دراسة ودراية

ونجد أن عبد القاهر في كتابه تعمق في دراسة أسرار البالغة القرآنية، ووقف على 
دقائقها، ونثر فنونها على بساط البحث وميز دور العطف في النظم حتى قال فيه: "اعلم 
أنه ما من علم من علوم البالغة أنت تقول فيه: إنه خفي غامض، ودقيـق صـعب، إال   

ليؤكد لك أن علوم البالغـة ترتكـز    .37أدق وأصعب"وعلم هذا الباب أغمض وأخفى و
  على حسن السبك وبراعة االنسجام وروعة االتساق.

ما أظن بك أيها القارئ «ويخاطب القارئ المتمرس ويدعوه إلى التعمق اكثر قائال: 
لكتابنا إن كنت وفيته حقّه من النظر، وتدبرته حقّ التدبر، إال أنك قد علمت علماً أبـى  

للشك فيه نصيب، وللتوقف نحوك مذهب أن ليس النظم شيئاً إال توخي معاني أن يكون 
  38النحو وأحكامه ووجوهه وفروقه فيما بين معاني الكلم..."

ال بد لكلِّ كالم تستحسنه ولفـظ تسـتجيده مـن أن    «ثم يصل بنا في كتابه على أنه 
العبارة عـن ذاك   يكون الستحسانك ذلك جهة معلومة وعلة معقولة، وأن يكون لنا إلى

سبيل وعلى صحة ما ادعيناه من ذلك دليل، وهو باب من العلم إذا أنت فتحته اطلعـت  
  ، ال تدرك إال بالروية والتدبر.39»منه على فوائد جليلة ومعان شريفة

وما يجدر بنا اإلشارة إليه في نهاية المطاف على أن عبد القاهر تحدث عن البالغة 
قاعدة ويطبق لها في آن واحد ألنك إذا أعدت قراءة ما كتبه ببالغة عالية وكأنه يضع ال

في هذا الفن ستجدك تصغي "إلى وقع أجراس حروفها وحركتها، وما أقامها عليه مـن  
التعادل الصوتي الذي يمُأل األذن، فينفذ في القلب، فيشغله بما حمله إليه ذلـك اإليقـاع   
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إيصاال لمراداته ومعانيه ومغازيـه  الفخم من المعاني، وكيف أن عبد القاهر يوظف ذلك 
إلى قلبك، فيبعثه على أن يستغرق في لذة الفهم التي هي خصيصة الصفوة من أبناء آدم 

علَيه السالم،  فمن ذاق عرف ومن عرف عشق السـعي فـي التـي هـي أهـدى       - 
  .40وأقوم"

ربيـة التـي   كل هذه الدراسة التي قام بها عبد القاهر في كتابيه خادما بذلك اللغة الع
نزل بها القرآن الكريم مبينا مزية لغة القرآن، وسر قهر القوى والقـدر؛ جعـل بـذلك    

المعالم بين األهداف يهتم بتبيـان سـر أن    البالغة تقف على قدميها كعلم مستقل واضح
  يصل الكالم إلى أذن السامع بدون مشقة أو معاناة.

لما كتبه عبـد القـاهر فـي     ثم ما جاء بعده من دراسات بالغية فإنما هي شارحة
اإلعجاز) أو مطبقة لما وضعه من قواعد مثلمـا فعـل    (أسرار البالغة ودالئل كتابيه:

  الزمخشري في تفسيره الكشاف.
نختم هذا البحث ببيان أن عبد القاهر الجرجاني استطاع من خالل كتابيـه  : الخاتمة

سر إعجاز البيان القرآني أن يجعل البالغة تقف على سوقها، كعلم ثمرته أن يقف على 
"ذاك أنه  مبينا أن المزية تكمن في النظم، وفي تشابك المعاني بعضها ببعض حتى قال:

ليس من عاقل يفتح عين قلبه، إال وهو يعلم ضرورة أن المعنى في ضم بعضـها إلـى   
بعض، وتعليق بعضها ببعض، وجعل بعضها بسبب من بعض، ال أن بنطـق بعضـها   

ر أن يكون فيما بينها تعلّق ويعلم كـذلك ضـرورة إذا فكّـر، أن    في أثر بعض، من غي
  .41التعلق فيما بين معانيها، ال فيما بينها أنفسها"

  وهنا يخلص البحث إلى النقاط اآلتية:  
 ؛الدراسات القرآنية مهدت الطريق لنمو البالغة ألنهما يلتقيان في هدف واحد •
 ؛خدمة اللغة العربية هي خدمة لكتاب اهللا تعالى •
   ؛البالغة عند عبد القاهر عرفت نضجا ونموا •
 كل الدراسات البالغية التي أتت بعد عبد القاهر اقتبست منه وتأثرت به. •
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مما الشك فيه أن اللغة تعد األداة اإلجرائية للتّواصل بـين البشـر، ولـم    ملخص: 

تستغن عنها أمة من األمم منذ وجود اإلنسان على وجه هذه البسـيطة؛ ويعـد اللسـان    
العربي بأجناسه خاصة الشّعر الجاهلي عرفا لغويا ألمة نشأت في الفيافي والقفار، لغـة  

م وأجّل باسقات شرفهم، إنمازت باإلحكـام والثّبـوت لـم    كانت بالنسبة لهم ذروة مجده
ولم يزل هذا العـرف  يطرأ عليها أي تغيير أو نقصٍ أو تعديل بخالف اللّغات األخرى؛ 

اللغوي صوغا مهيمنا إلى غاية بزوغ فجر اإلسالم، حيث نزل القرآن الكـريم بلسـانه   
وبلغ أوج نبوغـه واتلئـب    فتعضد هذا السند اللغوي واشتد ساعده واستوى على سوقه

أمره، مما مكّنه أن يكون أطول معمر لغوي على وجه الخليقة لمدة تحاكى سبعة عشـر  
، وصار القرآن الكـريم كـالمحلّي لهـذا    للقرآنقرنا، فصار اللسان العربي كالمتضمن 

تيـد  أكسب هذه اللغة مصداقية وإشراقة مكّنتنه أن يحققّ حضوره كلسانٍ عاللسان، مما 
  .على غرار األلسنة الدائرة في فَلَك اللغات

  ، الفصاحة، الصوت، اإليقاع.البالغة الشّعر، الكلمات المفتاحية:
مما مكّنه من مباراة ومطاولـة   لقد كان للّسان العربي كمال النّبوغ والتّميز مقدمة:

 اربة بثقلها في عمق التّاريخ، فإنالجاهلي أو عصـر مـا   العصر غيره من اللغات الض
قبل نزول القرآن تميز أهله بحدة الذكاء، وفصاحة القول، وجزالة األلفـاظ، وسـرعة   

، وقوة القريحة، وهذا ما انعكس فصاحة وبالغة ونبوغا في أشـعارهم ونثـرهم   البديهة
وخُطبهم؛ وللوقوف على تماهيات وتجلّيات البالغة في التّراث العربـي قبـل نـزول    
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هن في ذلك للوقوف على بعضٍ من أشعارهم وخطبهم، على غـرار مـا   القرآن، سنرت
تميزت به خطبة قس بن ساعدة األيادي، وما جادت به قرائح الجهابذة مـن الشّـعراء   
على غرار امرئ القيس، وعنترة بن شداد، واألعشى، وغيرهم ممـن كـانوا يعـدون    

  الروافد والكُمل في الفصاحة والبالغة والبيان.
لقد عرف اللّسان العربي منذ ظهوره باإلحكام وحسـن الصـنعة وجـودة    : توطئة

النّسج، حتّى غدا كالم العرب أحسن بيانا، وأنصع بالغة، ويلمس ذلـك فـي خُطـبهم    
  وأشعارهم، التي تعد مرآة عاكسةً الكتمال أركان لغتهم وتمام معالمها.         

خطبة (قـس بـن    رية عند القدامى:البالغة العربية في األعمال النّثـ تجليات- 1
تُعد خطبة (قس بن ساعدة) من أجود ما قيل ووصـل إلينـا مـن الخطـب      ساعدة):

المشهورة قبل اإلسالم، لما تميزت به من براعة القول وحسن األلفاظ، ولقد كان للعامل 
يـر  الصوتي الدور المحوري في هذه الخطبة، حيث أدى اإليقاع الموسيقي مـؤداه للتّعب 

عما كان يجيش بصدر الخطيب، من أسى وتضجر على أمة استنكفت عـن عبـادة اهللا   
إلى عبادة األوثان واألحجار، والتي استهلّها بذكر الموت والحياة، والتّذكير بعظمـة اهللا  

  .)1( ونعمه
متمثّال في السجع واإليقـاع، والمراوحـة بـين األصـوات      الصوتلقد كان عامل 

  المهموسة والمجهورة، وهذا ما حقّق تمام حضور البالغة في خطبة قس بـن سـاعدة  
اسمعوا وعوا، فانتفعوا، مـات  كما تركت المقاطع الممدودة والمفتوحة في خطبته نحو: 
وإن في األرض لعبرا، مهـاد  ومن مات فات، آت، وقوله أيضا: فإن في السماء لخَبرا، 

موضوع، وسقْفٌ مرفوع، ونجوم تَمور، وبِحار ال تَغُـور، وليـل داج، وسـماء ذات    
الذين أوغلوا في الشّـرك   أثرا جليا يعكس شجاه وتضجره وخوفه على مستمعيه أبراج،

  باهللا وحادوا عن معالم الحنيفية السمحاء.
كـان   التّأثير في مستمعيه ارتهن إلـى مـا   كان يصبو إليه الخطيب من ولتحقيق ما

يستحسنه العرب من حسن التّجاور الصوتي وأثره الرنّان في النّطق والسمع، فـالكثير  
من الحروف العربية ال يستحسن تجاورها، لصعوبة نطقها وعسر تلقّيها، وممـا ُأثـر   
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اخر أناور في كالمهم البتّـة،  القاف والكاف والجيم فلم تتج «عنهم من خالل تُراثهم الز
، فكان هـذا الوضـع   )2(»لم يأت عنهم قج وال جق، وال كج وال جك، وال قك وال كق

 على الوقع وجمال اللسان على النطق اللغوي من المرتكزات العاملة على تفعيل سهولة
إلى االتّكاء على النّغم الموسيقي في خطبتـه، لمـا    (قس بن ساعدة)، وهذا مادفع اآلذان

من قدرة على التّأثير، من خالل انتقـاء األصـوات    - الموسيقى الصوتية–لهذه األخيرة 
  وحسن توظيفها.
المستعملة في الخطبة فقد كانـت موحيـة ذات دالالت عميقـة     لأللفاظأما بالنّسبة 

مهـاد   قلوب الصلبة علـى غـرار قولـه:   تخاطب النّفوس العاتية المتمردة، وتقرع ال
موضوع، وسقْفٌ مرفوع، ونجوم تَمور، وبِحار ال تَغُـور، وليـل داج، وسـماء ذات    

وهذا التّوظيف لهذه الكلمات العميقة يعمل على حمل النّاس للرجوع إلـى جـادة   أبراج؛ 
  الصواب.

لفصاحة في تأليف من خالل تقصي ألفاظ الخطبة نجد الخطيب قد جنح إلى معايير ا
يستثقل في أذن السامع، مـن سـماجة    عماالكلمة المفردة وكالم الخطبة عموما، وابتعد 

انعكس على األسلوب سالسة وعذوبة، كمـا   شذّ، وهذا ما األلفاظ، وتنافر الكلمة إال ما
  .انمازت الخطبة في عمومها بالخلو من وحشي األلفاظ وغريبها

ومما يلفت النّظر في األلفاظ المستعملة من قبل الخطيب أنّهـا كانـت تُحـاكي       
��m�g تُحاكي قوله تعالى في سورة آل عمران: آيات محكماتاأللفاظ القرآنية، فقوله: 

h���i�j�k�l�m�n�o�p�q��r�ts�l   سورة آل عمـران)
أوائل سورة الطّور في هي نفسها المذكورة في مرفوع  وسقف :وكذلك قوله، )07اآلية:

�m�n�o�p�q�����r�s�t�u����v�w��x��y�z قوله تعـالى: 

{�l  :وكذلك الشّأن في توظيفه من األلفاظ مـا    ،)05- 01(سورة الطّور، اآليات
  أبـراج  ذات وسـماء  يدّل على عظمة اهللا وقدرته، في بناء السماء وقوتها، في قولـه: 

 قـس بـن    حيث نجد نظير هذه الكلمة في فاتحة سورة البروج، حيث نسـتخلص أن)
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كان من القلّة التي كانت تدين هللا عز وجّل على ملّة الخليل إبراهيم، لم تكتنفـه   ساعدة)
  خزعبالت الشّرك وال ترهات الكهان مثلما كان ساريا في الجزيرة العربية.

الحضور التّام متمثال فـي الخبـر واإلنشـاء، وكـذلك      التركيبيكما كان للمستوى 
أحيـاء وأمـوات، وجمـع     نحو:توظيف المحسنات البديعية والصور البيانية من طباق 

، وهـذه  والد وال مولـود  له هو اهللا الواحد المعبود ليس، وكذلك المقابلة كقوله: وشتات
الصور البيانية والمحسنات البديعية تزداد جماال واتّسـاقا بفاعليـة أداء السـجع الـذي     
يكسبها تناغما صوتيا عن طريق اإليقاع، وتراتبية أسلوبية تتأتّى منها الداللـة العامـة   

  .       لبناء الخطبة التي تهدف إلى حمل المتلقّين على العودة إلى رشدهم واإلنابة إلى ربهم
ومهما يكن من أمر، وإن كانت هذه الخطبة التي أشرنا إلى بعضٍ من مـال محهـا   

إال أن الشّعر كـان  األسلوبية وتجلياتها البالغية في عجالة هي من أهم األعمال النّثرية؛ 
سويداء القلب في المجتمع العربي آنذاك، ولم يستطع منازعتـه وال مضـارعته فـي    

لوان األجناس األدبية األخرى، فتمايزت فنونه عندهم وتعـددت  حضوره أي لون من أ
تحكمها في ذلك األغراض المختلفة كالهجاء، والمـدح، والفخـر، والرثـاء، والغـزل     

  وغيرها.والوصف، والحكمة والموعظة، واالعتذار 
بما أن العرب كانوا : تجليات البالغة العربية في األعمال الشّعرية عند القدامى - 2

أهميـة  - الشّعر- أمة لسانهم الشّعر فقد تملّكوا أدوات التّأثير واإلقناع البالغية فيه، وأولوه
 منقطعة النّظير من أجل إنجاح العملية اإلبالغية التّأثيرية، فكان شأنهم في بنـاء الكـالم  

اطراح األبنية التي يصعب النّطق بها لضرب من التّقارب في الحروف، فـال يكـاد   «
كالم العرب ثالثة أحرف من جنس واحد في كلمة واحدة، لحزونة ذلك علـى   يجئ في

ألسنتهم وثقله، فقد روي عن (الخليل بن أحمد الفراهيدي) قال: سـمعنا كلمـة شـنعاء    
، ومرد الشّناعة لدى الخليل ألن العرب كان دأبهم في )3(»وهي: الهعخع، وأنكرنا تأليفها

لتيسير األداء النّطقي، وهذه الكلمـة مسـتثقلة علـى     النّطق الميل إلى الخفّة والسرعة
  المتلقّي كونها كلّها حروف حلقية ذات مخرجٍ واحد.
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لقد كان للمواقف المتعددة التي كانت تعتري شعراء الجاهلية سببا في ترسيخ قـدمهم  
لإلفصاح عن مختلجات صدورهم واإلعراب عن مـواقفهم والـذّب عـن أنفسـهم أو     

 عنترة بن شداد)ا أوتوا من بالغة عالية، ولو كانوا عبيدا وضعاء؛ فهذا (قبيلتهم، بكّل م
الذي لم يكن بادئ أمره إال التّمثّل ببيت أو بيتين من الشّعر، فما إن عوتـب وانـتُقص   
لسواده ودمامته ورقّه كونه مملوكا، حتّى تحول هذا العبد الوضيع إلى شـاعرٍ مكتسـحٍ   

تمتاز بعذوبة األسلوب، وسهولة اللّفظ مع  بشعره قبة الفصاحة والبالغة والبيان، بمعلّقة
كان يجوس بداخله من كبت وعـذابٍ نفسـي    اودقّته، تُنبئ عم ة المعنىجزالتها، ورقّ

  )4(مطلعها:
ــردّم   ــن مت ــعراء م ــادر الشُّ ــْل غ   ه

ــوهمِ       ــد ت ــدار بع ــتَ ال ــْل عرف   أم ه

     
  َأعيــاك رســم الــدارِ لَــم يــتَكَلَّمِ    

ــمِ      ــم اَألعجـ ــم كَاَألصـ ــى تَكَلَّـ   حتَّـ

     
ــالجواء تَكَلَّمـــييـــا دار عبلـــةَ    بِـ

ــلَمي       ــةَ واس ــباحاً دار عبل ــي ص ّمعو  

     
ولقد كان لهذا الشّاعر المفلق إجادةٌ في النّظم في مختلف األغراض الشّعرية فقد قال 

    )5(عن مكارم األخالق ومحاسنها:
ــه ــوى وأظل ــى الطَّ ــتُ عل ــد أبي   ولق

ــلِ       ــريم المأك ــه ك ــال ب ــى أن   حت

     
معبرة عن عزة النّفس وشُموخ الروح واألنفة التي تمنعه عن المسـألة  فكانت ألفاظه 

    بل أهلـه وعشـيرته، حتـى إنوتدفعه لحفظ ماء وجهه، رغم استعباده واستبعاده من ق
مـا   «النّبي عليه الصالة والسالم كان إذا ذُكر هذا البيت من الشّعر في حضرته يقـول 

  )6(»إال عنترةوصف لي أعرابي قطّ فأحببت أن أراه 
وقوة سبك واستحضار، فقد اسـتطاع أن   جودة كالمولقد كان له على غرار أقرانه 

  )7( يجمع بين الغزل والشّجاعة والبأس في آن واحد بقوله:
ــي  ــل منّ نَواه ــاح ــك والرم ــد ذَكَرتُ   ولَقَ

ــي        ــن دم ــر م ــد تَقطُ ــيض الهِن   وبِ

     
  فَـــوددتُ تَقبيـــَل الســـيوف َألنَّهـــا

  لَمعـــت كَبـــارِق ثَغـــرِك المتَبســـم    
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حيث تُبين هذه األبيات مدى القوة الذّهنية التي اتّصف بها الشّاعر حتّى تمكّـن مـن   
هذا الوصف الرائع بفصاحة متناهية في البيان في خضم حرب مستعرة، حمي وطيسها 

فهو يبرهن خالص حبه ووفائه لمحبوبته عبلة؛ وقد دّل هـذا السـبك    واشتعلت نارها،
واالستحضار للمؤكّدات قد ولقد في تلك الظروف الملتبسة بالصعاب واألهـوال علـى   

  بالغته وفصاحته.
بن حجـر   امرؤ القـيس) وممن تملّك ناصية الفصاحة والبيان في العصر الجاهلي (

 بمعية المهلهل بن ربيعـة  ر وأسبقيته إليه، فهو يعدتطوير الشّع ذا الشّاعرحيث ينسب له
؛ ونظرا لما اتّسم به شعر (امـرئ القـيس)   )8(أول من نهج سبيله، وسهل الطّريق إليه«

من الجودة فقد كان منارة يهتدى بها، لما عرف من قوة البيان ورصف الكالم وانتقـاء  
المشارق والمغارب، ويكون معيـارا  األلفاظ وتحبير األسلوب، مما جعل شعره يجوب 

لجودة الشّعر من عدمه وذلك لخواص ومزايا انفرد بها مكنته من التّربـع علـى قمـة    
عقل بياني كبير من العقول المفردة التي خلقت « الفصاحة والبيان، فقد كان لهذا الشّاعر

هـا، ونهـج   خلقها في هذه اللغة، فوضع في بيانها أوضاعا كان هو مبتدعها والسابق إلي
، ولـذلك انمـاز   )9(»لمن بعده طريقتها في االحتذاء عليها، والزيادة فيها والتّوليد منهـا 

شعره بالفصاحة، وكان له كمال القبول والتّلقّي. ولقد كان لمعلّقة امـرئ القـيس ومـا    
انضوت عليه من النّضج اللغوي ومعايير البالغة وحسن الطّالوة وقوة التّأثير، الداللـة  
           الكبرى على ميزة هذا الشّاعر وفصاحته ومدى تحكّمه في آلة البالغـة والبيـان؛ فقـد   

الشعراء، منها اسـتيقافه   فيها واتّبعه العرب استحسنها ابتدعها أشياء إلى سبق العرب«
صحبه، والبكاء في الديار ورقّة النّسيب، وقرب المأخذ وشبه النّساء بالضباء والبـيض  

  )10(»بالعقبان والعصي، وقيد األوابد وأجاد في التّشبيهوالخيل 
ومن معالم فصاحة (امرئ القيس) إتيانه بما لم يألفه األوائل كتوظيفه مشابهة شيئين 
بشيئين، حيث شبه الطّري من قلوب الطّير بالعنّاب، واليابس منها بالحشف البالي فـي  

  )11(قوله:
ــاً   ــرِ رطب ــوب الطَي ــَأن قُل ــاًكَ   لَــدى وكرِهــا العنّــاب والحشَــفُ البــالي  ويابِس
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ولقد كان لهذا الشّاعر واسع األفـق فـي انتقـاء األلفـاظ ذات الداللـة العميقـة،       
واإليحاءات القوية المعبرة عن تلك المواقف التـي كـان يعيشـها كأنّهـا رأي العـين      

  )12(كقوله:
  وكَنَاتهــاوقَــد َأغْتَــدي والطَّيــر فــي 

  بِمنْجـــرِد قَيـــد األوابِـــد هيكَـــِل    

     
إلى استعمال لفظة قيد واستحسنها بخـالف   قَيد األوابِد حيث جنح الشّاعر في قوله:

 - أبلغ من «غيرها من الكلمات نحو مانع األوابد، وهذا االنتقاء لهذه الكلمة في التّوظيف
واألصل في ذلك ما أفاده التّشبيه في االسـتعارة مـن البيـان    - مانع األوابد عن جربها

  )13(»إلي
ومما يلفت االنتباه أن (امرئ القيس) قرع باب الظّواهر الصوتية بظاهرة اإلدغـام  
في معلّقته، مما أضفى عليها تجانسا في التّركيب، وإيقاعا وجرسا في السمع، وسالسـة  

لنّطق، وإيضاحا للداللة، مما ينم عن قبضة محكمة من الشّاعر في حسن تصـرفه  في ا
في الكالم، فقد جنح إلى تبيان ما عليه فرسه من قوة المراس، والجمـع بـين اإلقبـال    

  :)14(واإلدبار والكر والفر واالستمرارية عن طريق اإلدغام بقوله
  مكَــرٍّ مفَــرٍّ مقْبِــٍل مــدبِرٍ معــاً    

  كجلْمود صخْرٍ حطَّـه السّـيُل مـن عـلِ        

     
ــه تْنــاِل م ح ــن ع ــد ــزِلُّ اللَّب ي ــت يكَم  

  كَمـــا زلَّـــت الصّـــفْواء بِـــالمتَنَزِّل    

     
للتّعبير عن اسـتمرارية الـركض   قوله: مكَرٍّ مفَرٍّ هي فتوالي الراءات المدغمة في 

فالشّاعر غرضه من هذا اإلدغام التّمثيل لما هي عليه فرسه مـن  وكثرته والمبالغة فيه، 
قوة وسرعة، وكثرة الحركة تُحاكيها الراء لما لها من صـفات االضـطراب وسـرعة    

من أبرز صفاتها الربربـة أي  «الحركة في الفم، وقوة االهتزاز عند النّطق، ولذلك كان
ـ  وأمـا تشـبيه الفـرس    ، )15(ق بهـا التّحريك، وسطح اللّسان شديد االهتزاز عند النّط

بالصخرة المتدنّية من األعالي بإدغام الطّاء في الطّاء في قوله "حطّه" هـو مـن قبيـل    
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التّعبير عن المبالغة في قوة وسرعة هذا الفرس واندفاعها، حتّى كأنّها صخرة ملقاةٌ من 
  األعالي نحو األسفل.

الشّاعر استطاع أن يجعـل مـن    ومن مالمح الفصاحة وقوة التّمثيل والتّصوير أن
الكر والفر واإلقبال واإلدبار مجتمعةً في قوله ال في فعله ألن فيهـا  «الصفات المتضادة

تضادا، ثم شبهه في سرعة مره وصالبة خلقه بحجرٍ ألقاه السيل من مكانٍ عـاٍل إلـى   
، وهذا االرتهان للحروف لمقاربة المعنى والداللة على األحداث هو مـن  )16(»حضيض

في حديثهم في  باب مقابلة األلفاظ بما يشاكل األصوات، وقـد   سمت العرب وصنيعهم 
عظيم واسع ونهج متلئب عند عارفيه مأموم، وذلـك أنهـم   «وصفه (ابن جنّي) بأنه باب

داث المعبر عنها، فيعـدلونها بهـا   كثيرا ما يجعلون أصوات الحروف على سمت األح
   )17(»ويحتذونها عليها وذلك أكثر مما نقدره وأضعاف ما نستشعره

ومما جعل بعض النّقاد يتعجبون من فصاحة (امرئ القـيس) قصـده إلـى تنـافر     
  )18(الحروف في قوله:

ــال    ــى الع ــزِراتٌ ِإل ــداِئرها مستَش   غَ

ــِل     رسمو ــى ــي مثَنّ ــاص ف ــلُّ العق تَض  

     
فرغم ما قيل عن هذا البيت من تنافر الحروف فـي قولـه مستشـزرات، وذلـك     
 للصعوبة الواقعة أثناء النطق بالكلمة، والتي نشََأت من اجتماع حروف خاصـة هـي:  

  لتوسط الشين وهي مهموسة رخـوة بـين التـاء   «التاء والسين والشين والزاي، وذلك 
، مما يتسبب في ثقـل فـي النطـق    )19(»وهي مهموسة شديدة، والزاي وهي مجهورة

واستثقال في السمع معا، وهذا ما تعمل البالغة على الحياد عنه؛ إال أن هـذا الشّـاعر   
الفذّ ونظرا لما تملّكه من خصائص أسلوبية وفنون التّصرف في الكالم سمقت به إلـى  

ولكـن  «المقال، أعلى درجات البالغة والبيان، فإنّه جعل يفاوض المقام بما يناسبه من 
قليال من التّفكير يهدينا إلى أن هذا التّنافر الزم لزوما فنّيا مؤكّدا، ألنّـه ينطبـق علـى    
الصورة التي يريد الشّاعر أن يرسمها لهذه الخصالت الكثيرة الكثيفة الثّقيلة التي تتزاحم 

مـن مفتـول   على رأس محبوبته وترتفع إلى أعلى، ويغيب باقي الشّعر الكثيف تحتها 

604



�×Ö]è†ÓÖ]<áa†ÏÖ]æ<íflée†ÃÖ]<íÇÜ <

 

  
 

 

  

، فالشّاعر استطاع ترجمة الموقف المشاهد أمامه من صـفة  )20(»انطلق من هنا وهناك
إيقاع هذه الكلمة من اضطرابٍ، وفـي جرسـها   « الشّعر وجماله وكثافته وانسيابه، وفق

، عن طريق األصـوات المتنـافرة   )21(»من ثقٍل يحكي كثافة الصورة المؤداة وتموجها
  المستثقَلة وجرس الحروف.  

وممن كان له قدم صدق في الفصاحة والبيان أيضا (النّابغة الذّبياني) الـذي اشـتهر   
كـان  « بحسن التّصرف في الكالم وانتقاء األلفاظ وجودتها، فقد وصف الشّـاعر بأنّـه  

بيتا، كأن شعره كالم لـيس فيـه   أحسنهم ديباجة شعر، وأكثرهم رونق كالم، وأجزلهم 
  .)22(»تكلّف

ومما يحسب لهذا الشّاعر أنّه كان المالذ الذي يحتكم إليه الشّعراء ويعرضون عليـه  
شعرهم، فيجيز جيده ويرد قبيحه، على غرار ما وقع (لحسان بن ثابت) فـي حضـرته   

د كان تأليفه للكـالم  ومرد هذا الرجوع واالحتكام إليه نابع من بالغة شعره وجودته، فق
ببلوغه غاية الحسن والجودة ونقاوته من العيـوب، وجـودة مطـالع قصـائده      «يمتاز

  ، مما جعل شعره يبقى مسبارا ومعيارا في الفصاحة والبيان.)23(»وأواخرها
ومن معالم فصاحة (النّابغة) ما أورده (أبو هالل العسكري) وأشاد بحسـن نظمـه   

  )24( :وجودة تأليفه ورصفه في قوله
   ــه ــا الَ تَلُم ــتَبق َأخً ســتَ بِم لَسو  

     ــذَّب هــاِل الم جالر َأي ثــع ــى شَ   علَ

     
 )25(»العـرب  ليس له نظير في كالم «حيث بين (أبو هالل) بأن هذا البيت الشّعري

العذوبـة والجزالـة   « معايير الفصاحة وحسن التّأليف الجامعة بينلما اشتمل عليه من 
والرصانة، مع السالسة والنّصاعة، واشتمل على الرونق والطّالوة، وسلم من  والسهولة

  .)26(»حيف التّأليف، وبعد عن سماجة التّركيب
لقد كان من معالم الفصاحة في شعر (النّابغة) حضور المستوى الصوتي في نظمـه  
فقد كان يوظّف األبيات الشّعرية وفق ما يقتضيه مقام الحديث من اعتـذار أو مـدحٍ أو   

بسبب الحرب التي نشـبت بـين   هجاء وغيرها من أغراض الشّعر؛ ولو تأملنا ما قاله 
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مته ذبيان) التي ينتسب لها، والتي منيـت فيهـا   وبني عمو((الغساسنة ملوك الشام) 
بهزيمة نكراء، قُتل فيها الرجال وسبيت النساء فانبرى (النّابغة) لمـدح (الغساسـنة)   

 )27(على حساب عشيرته بقصيدة نكتفي بالوقوف على مطلعها:
ــبِ     ــةَ ناص يمــا ُأم ــمٍّ ي ــي ِله   كلين

  ولَيـــٍل ُأقاســـيه بطـــيء الكَواكـــبِ    

     
ــنقَضٍ  بِم ــيس ــتُ لَ ــى قُل ــاوَل حتّ   تَط

ــبِ      ــوم بِآِئ ــى النُج ــذي يرع ــيس الَّ   ولَ

     
  ــه ّمه ــازِب ــُل ع ــدرٍ َأراح اللَي صو  

  تضاعفَ فيـه الحـزن مـن كُـلِّ جانـبِ         

     
حيث نرى الشّاعر بفصاحته وقوة مراسه حشد من األلفاظ أرصنها وأبلغهـا ممـا   

عازب) حيث اتسمت هـذه   (ناصب، النّجوم، الكواكب، غرار يقتضيه مقام المدح، على
األلفاظ بكمال الفصاحة وحسن التّوظيف واالستعمال، مما يعكس جودة السبك من قبل 

  النّابغة، وحسن رصفه لأللفاظ وترتيبها.
ومثلما كان (للنّابغة) حسن االنتقاء لأللفاظ، فقد كان ذا درايـة بحسـن االنتقـاء    

عدل إلى الحروف اللّينة في قصيدته هذه، للوقـوف   اإليقاع، حيث لألصوات مع حسن
   ة، وال ريـب أناء معاناته النّفسـيالشّـاعر  «على مدى الحالة النّفسية التي يعانيها جر

في أصوات اللّين، فيوظّفها بكثافة في المطالع الطّلليـة، ليجعـل     الطاقة الكامنةيستغّل 
من المدة التي يستغرقها نظيره، الذي تقّل فيه أصوات  المدة التي يستغرقها البيت أطول

اللّين، إنّها وسيلة لغوية تمكّنه من إطالة مدة استحضار ذكرياتـه فـي هاتيـك الـديار     
، عن طريق المدود المتوالية التي تعكس تلك اآلالم واألحاسـيس الرهيبـة   )28(»البوالي

ملّكهم أدوات التّأثير البالغيـة مـن   التي تجوس بداخله؛ فالعرب الجاهليون فضال عن ت
انتقاء األلفاظ، وحسن التّركيب واالستئناس بالكلمات الدالـة المعبـرة المفضـية إلـى     
األذهان، فإنّهم كانوا على دراية بفاعلية التّأثير الصوتي في أشـعارهم مـن التّصـريع    

نوا يعمـدون إلـى   واألوزان والقافية والروي، وغيرها من مكونات الكالم، ولذلك كـا 
    .  )29(»على موزونٍ على األشعار الموزونة، فتضع موزوناًاأللحان الموزونة  «تجزيء
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وممن أحكم قبضته من شعراء العصر الجاهلي على عمود الفصاحة وتميز بجزالـة  
بلقـب   واأللفاظ ميمون بن قيس الـذي عـرف   أسلوبه وتصرفه في استخدام الحروف

بصره، ولُقّب أيضا بصنّاجة العرب لجودة شعره، وقد عرف لضعف (األعشى الكبير) 
، وقد عده صاحب طبقـات فحـول   )30(»من أرقّ الشّعراء وأحالهم موسيقية« عنه بأنّه

الشّعراء في الطّبقة األولى، بل ذكر بأنّه نازع حتـى (امـرئ القـيس) فـي إمامـة      
لتسلّطه، فقد عمدت قـريش  ، ولقد كانت القبائل العربية تخشى صرامة لسانه )31(الشّعر

جاهدة لصرفه عن لُقيا النّبي صلّى اهللا عليه وسلّم مخافة أن يؤمن به، فيكـون سـوط   
وبطبيعة الحال هذا يدل على مدى تمكّن الشاعر من ، )32(عذابٍ بلسانه وفصاحته عليهم

 .نظم الكالم وإتقانه صياغته للشعر
ه للطّبيعة واخضرارها، حتّى عد ومما أجاد فيه (األعشى) وكان متميزا بنظمه وصفُ

"ابن قتيبة" ما قاله "األعشى" في هذا الوصف أجود تصوير للطّبيعة ورونقها وجمالها إذ 
  )33( يقوُل:

  ما روضةٌ مـن رِيـاضِ الحـزمِ معشـبةٌ    

ــلُ      طــبٌِل ه ســا م لَيهع ــاد ج اءــر   خَض

     
  يضـاحك الشَّــمس منهـا كَوكَــب شَــرِقٌ  

ــلُ      ــت مكْتَهِـ ــيمِ النَّبـ ــؤزّر بِعمـ   مـ

     
  ــة اِئحر ــر ــا نَشْ نْهم ــب ــاً بَِأطْي   يوم

ــلُ        ــا اُألص ــا ِإذْ دنَ نهم ــن الَ بَِأحسو  

     
ومن أجود شعر األعشى الذي جعله ينـام مـلء جفونـه والخلـق جـراء قولـه       

  )34(:بقولهمختصمون، وصفه لنفسه وأصحابه أثناء وحين نشوتهم وسكرهم 

  وقَد  َأقُـود   الصـبا   يومـا   فَيتْبعنـي    
    

ــزِلُ  ــرة  الغَ ــاحبني  ذُو  الشِّ صي ــد   وقَ
  وقَــد غَــدوتُ ِإلَــى  الحــانُوت  يتْبعنــي     

    
ــوُِل ــٌل  شَ ــلُوٌل  شُلْشُ ــلٌّ  شَ ــاوٍ  مشَ   شَ

         قَــد الْهِنْـد وفــيكَس ــةتْيـي فــوافملع  
    

  َأن لَــيس يــدفَع عــن ذي الحيلَــة الحيــُل
ــا       ــانِ   متَّكًئ حيالر  ــب قُض  متُهعــاز   نَ

    
ــلُ   ــا خَض وقُهاوةً    رــز ةً   مــو قَهو  

ــةٌ       ــي   راهنَ هــا  و نْهم  يقُونــتَف سالَ  ي  
    

   ِإنا  وــو ــات  وِإن  علَّ ــواِإالَّ  بِه   نَهِلُ
ــفٌ      ــه  نُطَ ــات لَ اججــا ذُو ز ى بِهــع سي  

    
ــلُ  تَمعاِل   مبــر ــفََل   الس َأس  ــص   مقَلَّ
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فمن المؤاخذات التي ُأخذت على األعشى الجو اللغوي المشحون بصوت الشّين فـي  
الشّنشـنة عبثـاً مـن    ، حيث عد بعض النّقاد هـذه  شَوُِل  شُلْشٌُل  شَلُوٌل  مشَلٌّ  شَاوٍ قوله:

الشّاعر، ألنّها تصب كلّها في شئ واحد وهو وصف تلك النّشـوة التـي كـان عليهـا     
  األعشى برفقة هؤالء الشّباب المغمورين.

ولكن المتأمل في شعر (األعشى) وبالوقوف على الجو العام للقصيدة، يـدرك تلـك   
الّ متناهي الذي جعله في حالة نفسية الحالة النّفسية التي كان عليها الشّاعر من المرح ال

تكرارا يحمل في ثناياه دالالت شعورية مميـزة تفرضـها طبيعـة السـياق     تستجدي 
ش من الشّاعر ورفقته المنتشين بالخمرة، إنّه مقام ال يترجمه إال طبيعـة  يوالموقف المع

إلـى  واألعشى من خالل شنشنته هذه يصـبو  األلفاظ وجرس الحروف وقوة اإليقاع، 
ترجمة األفعال إلى أقوال، والشّاعر بفصاحته يتجاوز قوانين الكالم بخالف غيره، ومـا  

  من وجوه التّعبير عن مرادهم. )35(»شئ يضطرون إليه إال وهم يحاولون به وجها«من
 نها  فمن معالم فصاحة األعشى أنّه استطاع رصالكلمات الخمس المتجانسة وشَـح

اإليقاع وتجانُس األصوات، حتّى كأن السامع يرى شخصـهم   بالشّينات، وقَرنها بحسن
ويسمع منادمتهم، فالشّاعر كأن األلفاظ استوسقت له للداللة على المعنى، عـن طريـق   
توظيف صوت الشّين المتّسم بالتّفشّي وانتشاره في الشطر الثاني، حتّى كـأن الشّـاعر   

ادمين بصفة الحرف المهيمن علـى الشّـطر   يحاكي انتشار المرح وتفشّيه بين الثّلّة المتن
الثّاني من البيت؛ فميزة هذا الصوت القوة والتفشِّي والصـفير التـي تُحـاكي خفّـتهم     

ورة في الشّطر الثّاني لم يأت مصـادفة  «ونشوتهم، إذ إنترتيب الحروف على هذه الص
لشّاعر يطلب األثـر  كما هو واضح، إذ إن الصنعة بادية ظاهرة، وما كان ذلك إال ألن ا

، وهـذا مـن أعظـم أبـواب     )36(»شعوريا ويتوخّاه عبر إنتاجه للبيت، شعوريا أو ال
  الفصاحة والبالغة وهي مقابلة األلفاظ بما يشاكل أصواتها من األحداث.

وبناء على هذا الطّرح فقد اتّسم شعره بمعايير الجمال لحسن ترتيبه وجـودة نسـجه   
رونق الحسن وطالوة األسلوب والبراعة في وصف الخمر واإلجادة مع الطّـول  « من

  ل إليك إذا أنشدت شـعره أنخيي صنّاجة العرب، حتّى ليمة طبعه وجودة شعره سولقو
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آخر ينشده معك، ولجاللة شعر األعشى وأثره بين العرب كان يرفع الوضيع الخامـل  
     )37( »ويضع الخامل الشّريف

على بدء، فإنّنا لن نستطيع سبر أغوار الفصاحة وتتبعها لدى العرب القـدماء  وعوداً 
برمتهم، فقد كان بعضهم يموج في بعضٍ بقوة الفصاحة وجودة البيـان، ومـا هـؤالء    
النّوابغ الذين أشرنا إليهم ووقفنا عند رِكابهم إال نزر قليل من أمة تملّكت ناصية البالغة 

ر بن أبي سلمى)، و(تأبط شرا)، (طرفة بن العبـد)، (عمـرو   والبيان، على غرار (زهي
بن كلثوم)، و(المهلهل بن ربيعة)، و(الشّنفرى) الـذي عـد (أبـو هـالل العسـكري)      

  )38( هـ) بعضا من شعره في أعلى مقامات الفصاحة والبالغة والبيان بقوله:395(ت

  ــه ــى ُأميت ــوعِ حتّ ــاَل الج ــُل مط   ُأطي

     عنــه القَلْــب ُلوأضــربــفْحاً، فيــذهص  

     
    شـربلْـفَ مولوال اجتناب العـار لـم ي  

ــلُ      ــديِّ، ومأكـ ــه، إال لـ ــاش بـ   يعـ

     
ــرةً مــا تقيمنــي     نفســاً م ّــن   ولك

  علــى الضــيمِ، ِإالّ ريثَمــا َأتَحــولُ       

     
، حتّى صنّف وإنّما وقفنا عند ركاب هؤالء لجاللة شعرهم وعظيم قدرهم لدى النّقاد

أعلى الطّبقات، وصنّف قائلوه في الطّبقة األولى والدرجة األسـمى، حتّـى   شعرهم في 
كان (امـرؤالقيس) أشـعر النّـاس إذا    « هـ):395قال فيهم (أبو هالل العسكري) (ت

    )39(»ركب، (والنّابغة) إذا رهب، وحسان إذا رغب، واألعشى إذا طرب
حير الكثيـر مـن الدارسـين    وال ريب أن الشّمولية التي اتّصف بها اللسان العربي 

والنّقاد وأرق مضاجعهم، وذلك ألنّه شمخ دون سابق إنذار وال مقدمات تُذكر، بخـالف  
 دلغات األمم المهيمنة آنذاك وما كانت ترتهن إليه من تعليم وتأسيس وتأصيل، ولذلك ع

من أغرب ما وقع في تاريخ البشر وصعب حل سـره انتشـار اللغـة     «اللسان العربي
لعربية، فقد كانت هذه اللغة غير معروفة بادئ ذي بدء، فنشأت فجأة في غاية الكمـال  ا

سلسة أي سالسة، غنية أي غنى، كاملة بحيث لم يدخل عليها إلى يومنا هذا أي تعـديل  
مهم، فليس لها أي طفولة وال شيخوخة، فظهرت ألول أمرهـا مسـتحكمة، ...ومـن    

القومية وتصل إلى درجة الكمال وسط الصـحاري  أغرب المدهشات أن تثبت تلك اللغة 
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عند أمة من الرحل، تلك اللغة فاقت أخواتها لكثرة مفرداتها ودقّة معانيها وحسن نظـام  
  )40(»معانيها

  خصوصا سائدا ومهيمنـا  - الشعر-  ولم يزل هذا العرف اللغوي بإواليته األجناسية
ال يشوبه تغيير أو تحريف إلى غاية بزوغ فجر اإلسالم ونزول القرآن الكريم بلسـانه  
فتعضد هذا السند واشتد عوده واستوى على سوقه وبلغ أوج نبوغه واتلئب أمره، حتّـى  
غدا أطول معمر لغوي على وجه البسيطة لمدة تحاكى سبعة عشر قرنا، فصار اللسـان  

  ، وصار القرآن كالمحلّي لهذا اللسان.العربي كالمتضمن للقران
  من خالل هذا العرض المتواضع نخلص لعدة نتائج أهمها:: خاتمة

أصالة اللسان العربي التي تؤهله بأن تكون لغته لسانا عتيدا على غرار األلسـنة   •
 ؛األخرى

 اللغـوي  االقتصاد في ذلك تمثّل حيث العرب لدى ونضجه اللغوي الوعي بلوغ  •
   ؛وغريبه الكالم وحشي واجتناب والسرعة، والخفّة
إمكانية القول بتملّك اللغة العربية لنظام لغـوي شـامل عـن طريـق تحقّـق       •

 ؛المستويات اللغوية في كيانها صوتيا وصرفيا وتركيبيا
 بتفعيـل  كفيـل  والحـروف  األلفاظ في لغوي راءث من العربي اللسان تملّكه ما •

  ؛عالمية كلغة العربية اللغة استخدام بضرورة والتشريعات القوانين
اشتمال اللسان العربي على مزايا النّظام الصوتي من إيقاع وموسيقى تجلّت فـي   •

الشّعر والنّثر العربي من أعظم الدالالت على أنّه من أعرق األلسنة الضاربة في عمـق  
 ؛لتّاريخا

اتّسام العربية بالتّميز في حسن التّأليف باالتّكاء على مبدأ عدم التّشكيل المتقارب  •
 في مخارج الحروف.
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  ارتبط النحو العربي بالقرآن الكـريم، فلقـد ولـد مـن رحمـه     : ملخص المداخلة

وترعرع في ظل علومه التي كانت تسعى للحفاظ على القرآن الكريم مـن التحريـف   
والحريصـين علـى فهمـه فهمـا      والتبديل، فكان لزاما على المشتغلين بالقرآن الكريم

صحيحا دون تغيير في معدنه أو إخالل في فهم مقصده، أن يحترموا قوانين النحو التي 
وضعت، وقواعده التي بنيت، حفاظا على مقاصد التشريع اإلسالمي، فـإدراك معـاني   
النصوص القرآنية، ووعي المقاصد الربانية  كفيل بتأصيل القواعد واسـتنباط األحكـام   

لي معرفة مسائل الحالل والحرام، وقد كان للمفسرين باع كبير في هـذا الشـأن   وبالتا
كرسـوا مبـدأ   وقـد  مدركين مدى أهمية النحو في فهم النصوص القرآنية وتفسيرها، 

التبعية للقرآن بالوعي والفهم،  قصد تطويره وجعله منارا يبعث شعاعه لكشف فلسـفة  
 علمي لإلفهام واإلقنـاع فـي تحليـل مسـائله    هذا العلم وحّل عقده، وسلكوا االتجاه ال

فاستثمروا التراكيب النحوية الواردة في القرآن الستخالص األصـول، فكانـت قياسـا    
يثبتون به القواعد للتعليل واإللزام. وقد ركزوا على التأويل بإعمال المنطق واالجتهـاد  

ومن بينهم هؤالء األجالء: ابـن عطيـة    في فهم النصوص والوصول إلى التخريجات
وأبو حيان األندلسي والطاهر ابن عاشور وعبد الحميد بن باديس، الذين كـانوا علـى   
وعي تام بأثر النحو في فهم داللة النص، وقادهم ذلك للرجوع إليه كمستوى لغوي فـي  

  التفسير.
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عظيمـا، فهـو كتـابهم    مبلغًـا   - بفهم القرآن الكريم–بلغت عناية المسلمين تقديم: 
المقدس، وكالم اهللا الذي ال يأتيه الباطل من بين يديه وال من خلفه تنزيل مـن عزيـز   
حميد، واجتهادهم في فهمه جعلهم يبذلون الغالي والنّفيس ألجل تحقيـق غايـة معرفـة    
معانيه وبيان مقاصده ومراميه، وإلجـالء تراكيبـه ومبانيـه، فظهـرت الدراسـات      

دت العلوم والمعارف، وكلّها تدور حول غاية نبيلة، وهي الحفاظ علـى  واألبحاث، وتعد
النّص القرآني من التّحريف والتّصحيف والتّبديل، ولقد كان لعلم التّفسـير والمختصـين   
فيه الدور الكبير في الوصول إلى كنه القرآن الكريم، وبلوغ أبعاده الخفية لفهـم الـنّص   

لذلك كان لزاما على المشتغلين بهذا العلم أن يبحثوا عـن  القرآني وفقه الكالم الرباني، و
السبل الميسرة التي تحكمه، وتوجه من يسلكه، وقد علم أن التّبحر في محيط التّفسـير ال  
يؤتى إالّ لمن ملئ قلبه وعقله بالعلم واإلحاطة بعلوم جمة ومعارف شتّى، وقد انطلقـوا  

بها، وأعجز أهلها بنظمها وهي اللّغة العربية وبما  في هذا كلّه من لغة القرآن التي نزل
أن القرآن العظيم اعتبر أنموذجا لغويا بامتياز، فقد كان للمستوى النحوي أثـرا واسـعا   

  وملحوظًا في تفسيره.
"فقد كان القرآن الكريم حدثًا خطيرا في حيـاة اللّغـة، إذ قـام     يقول نعمان بوقرة:

فكر، وواقع ومستقبل، وأداة تعبيرية عن منجزات الحضارة بتوجيهها إلى أن تكون لغة 
  1اإلسالمية، لقد ضمن لها البقاء حتّى غدا هذه البقاء مظهرا مميزا للمعجزة البيانية."

ومن هذا يتبين لنا أن القرآن الكريم قد حلّق بالعربية عاليا وسبح بهـا فـي فضـاء    
عدما كانت لغة قومٍ بعينهم صارت لغة رحب، وجعلها تمتطي سلم الرقي والحضارة، فب

عقيدة وفكرٍ، ودين ومنهج لغة أقوام يتعبدون اللّه بتعلّمها، ويتقربون إليه بفقه أسـرارها  
والكشف عن دالئل إعجازها، وإذا تبين لنا هذا فإنّه من الواضح لنا أن االهتمام  باللّغـة  

للّغـويين والنّحـويين، أو البالغيـين    العربية لم يقتصر على فئة الشّعراء واألدباء، أو ا
وإنّما كانت ثمة إسهامات أخرى مـن   والنّاقدين وغيرهم من ذوي االختصاص فحسب،

لدن المشتغلين بعلوم القرآن ومباحثه، ونذكر منهم: الفقهـاء، واألصـوليين، المحـدثين    
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رس كتـب  ومنهم المفسرين الذين كان انشغالهم بعلوم اللّغة ال يخفى على أحد ممن يـد 
  التّفسير ويتبحر في أبوابها ويجول بين صفحاتها.

  ا من فروع التحليل اللّغوي على اختالفها، بـل إنعلم التّفسير قد استفاد كثير كما أن
مسـدي حـين   الالنّص القرآني هو رسالة لسانية في حد ذاته، كما ذكر ذلك عبد السالم 

مثال صارخ يصدح بصدق هـذه الظّـاهرة   "ولنا في الحضارة العربية اإلسالمية  قال:
وهي قضية التّفسير فالنّص القرآني رسالة لسانية في حد ذاته ولكنّه أيضا شـهادة عـن   
رسالة عقائدية، فلعلّه كان من المفروض أن يتحدد نمط قراءته منذ نزوله أي منذ حلوله 

الحتمال واإلمكـان بـل   محل الموجود اللّساني... وإذا بالتّفسير علم شرعي ال يتجدد با
باالقتضاء والوجوب، حتّى خشي بعض علماء الدين على مر الزمان عذاب اآلخرة إن 

  2هم لم يتوجوا حياتهم بتفسير للقرآن ..."
للنّصوص القرآنية، والكشف عن مضامينها، وبيان مقاصـدها ال   فالمفسر في تحليله

ثير من المفسرين ينتهجون المـنهج  يبتعد عن فروع اللغة التي نزل بها، ولذلك نجد الك
اللغوي في تفاسيرهم، بل قد عرفوا به وهو ما يسمى التفسير اللّغوي، وإن كان األمـر  

  كذلك فأنه من الضروري التذكير ببعض العلوم التي يحتاجها المفسر.
ذكر محمد حسـين الـذّهبي فـي كتابـه (التفسـير       العلوم التي يحتاجها المفسر:

من العلوم التي اشترط العلماء معرفة المفسر لها، والتـي يسـتطيع   والمفسرون) جملة 
بواسطتها أن يفسر القرآن تفسيرا عقليا مقبوالً، وجعلوا هذه العلوم بمثابة أدوات تعصـم  

  المفسر من الوقوع في الخطأ، وتحميه من القول على بدون علم، وهذه العلوم هي:
األلفاظ ومدلوالتها بحسب الوضع، قـال  ألن به يمكن شرح مفردات  علم اللّغة: •

"ال يحل ألحد يؤمن باهللا واليوم اآلخر أن يتكلم في كتاب اهللا إذا لم يكن عالمـا   مجاهد:
ألن اليسير ال يكفـي إذ ربمـا    بلغات العرب"، ثم إنّه البد من التّبحر والتّوسع في ذلك،

ويخفى عليه اآلخر، وقـد يكـون هـو    كان اللّفظ مشتركًا، والمفسر يعلم أحد المعنيين، 
 المراد.
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 فالبد من اعتباره. ألن المعنى يتغير ويختلف باختالف اإلعراب، علم النّحو: •
 وبواسطته تعرف األبنية والصيغ. علم الصرف: •
 ألن االسم إذا كان اشتقاقه من مادتين مختلفتين اختلف باختالفهما. االشتقاق: •

: فعلم المعاني يعرف به خـواص تراكيـب   ان والبديع)علم البالغة (المعاني، البي
الكالم من جهة إفادتها المعنى، وعلم البيان يعرف به خواص التراكيـب مـن حيـث    

  3اختالفها، بحسب وضوح الداللة وخفائها، وعلم البديع يعرف به وجوه تحسين الكالم.
القراءات، علم أصول باإلضافة إلى بعض العلوم األخرى التي ال غنى للمفسر كعلم 

الدين، علم أصول الفقه، علم القصص، علم النّاسخ والمنسوخ، األحاديث المبينة لتفسـير  
ركزنا على الجوانب اللّغوية التي يحتاجها المفسر ألنّها مفتـاح   والمتشابه، وقد المجمل

 m�y�z�{�|��}�~�lقال تعالى:  كالم اهللا الذي نزل باللّغة العربية،

  ).02(يوسف:
وإذا كنّا بصدد الكالم عن مدى أهمية اللّغة في تفسير كتاب اهللا تعالى، فالبـد مـن   

وهي تفسير القرآن بالّلغـة.   اإلشارة إلى نوع من أنواع التفسير المأثورة عن المفسرين،
  العلماء هذا النّوع تحت ما يسمى: التفسير بالرأي المحمود. وقد أدرج بعض

المقصود به تفسير القرآن بلغة العرب، وسبب اعتبـار هـذا    :باللّغةتفسير القرآن 
طريقًا من طرق التّفسير هو نزول القرآن بلغتها، واعتماده أساليبها في الخطاب، وممـا  
يدل على اعتبار اللّغة طريقًا من طرق التّفسير: الحديث فـي التّفسـير النّبـوي عـن     

��m�A�B�C�D�E���F�Gاستشكال الصحابة للظّلم، في قوله تعـالى: 

H�I����J�K�l :ـروا   82(األنعامحابة قـد فسالص ووجه داللة هذا األثر أن (
) هذا، بل أرشدهم إلى المراد �الظّلم بما يعرفونه من لغتهم، ولم ينكر عليهم الرسول (

بالظّلم في اآلية، ومما يدل عليه كذلك اعتماد الصحابة والتّـابعين علـى اللّغـة فـي     
فهـذا  4واستشهادهم بأشعار العرب وأساليبها لبيان المعاني اللّغوية في القرآن"تفاسيرهم 

منهج واضح بين من الصحابة رضوان اهللا عليهم، في الرجوع إلـى اللّغـة الصـافية    
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لتفسير القرآن الكريم، ونص صريح فصيح من النّبي (صلى اهللا عليه وسـلم)، إقـرارا   
  لهم بذلك.    

"هو بيان معاني القرآن بما ورد في لغـة   ورد في تعريفه: لّغوي:تعريف التفسير ال
(بيان معاني القرآن)، فإنّه عام، يشـمل كـلَّ    العرب"، فالشّق األول من التّعريف وهو

مصادر البيان في التّفسير، كالقرآن والسنة، وأسباب النّزول وغيرها، ,وأما الشّق الثاني 
ة العرب)، فإنّه قيد واصفٌ لنوع البيان الـذي وقـع   (وهو بما ورد في لغ من التعريف:

لتفسير القرآن وهو ما كان طريقُ بيانه عن لغة العرب، وبهذا النّوع  من البيان، يخرج 
ما عداه من أنواع البيان، كالبيان الكائن بأسباب النّزول وقصص اآلي، أو غيرها ممـا  

  5ليس طريق معرفته اللّغة..."
  ص على وضع ضوابط محددة للتفسير اللّغوي.وقد حرص أهل االختصا
للتفسير باللّغة ضوابط يجب على المفسر التزامها، حتّى ال  ضوابط التّفسير اللّغوي:

  يحيد عن جادة الصواب وقد حددها أهل العلم في النقاط التالية:
أن تكون اللّفظة المفسرة صحيحة في اللّغة، فال يجوز تفسـير القـرآن بمـا ال     .1

بأنّـه    )02(البلد:  �m�g�h�i�j�l:يعرف في لغة العرب، ومثاله تفسير قوله تعالى
  ؛حالٌّ ومقيم به، وقال ابن عاشور أنّه حاٌل، أي ساكن بهذا البلد

أن تفسير القرآن يكون على األغلب المعروف من لغة العـرب دون الشـاذ أو    .2
)، قيل: البرد: 24(النبأ:  m�¦�§�̈�©�ª�«��l: القليل، ومثاله تفسير قوله تعالى

النوم، وهذا تفسير باألقل، إذْ األغلب المعروف من البرد، هو ما يبرد حر الجسم مـن  
 ؛الهواء
أن يراعي المفسر عند تفسيره للفظة السياق، فال يختار إالّ ما يتناسب معه، ولذا  .3

 ؛عدم مناسبتها للسياق كان من أوجه رد أقوال بعض المفسرين،
تُعرف مالبسات النّزول إذا احتاجها عند تفسير لفظة ما، لكي يعرف المـراد  أن  .4

 6؛بها في اآلية
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إالّ إذا دّل الدليل على  أن يقدم المعنى الشرعي على المعنى اللّغوي إذا تعارضا، .5
إرادة المعنى اللّغوي، ألن القرآن نزل لبيان الشّرع ال لبيان اللّغة، فالصالة فـي قولـه   

ــال �m���¡�¢�£�¤�¥�¦�§���̈�©�«ª�¬�®������̄�°�±�²: ىتع

³��l ):م ألنّـه  84التوبةعاء، وتحتمل صالة الجنازة، وهذا هو المقدتحتمل الد ،(
�m�j�k�l�m�n�o�p�q�sr��t�����u :المعنى الشرعي، وفـي 

v�xw�y�z�{�l :عاء، وهو المعنى اللّغوي.103(التوبةالة هنا الد7)، فالص 
هذه الضوابط التي سطّرها العلماء، يتبين لنا أن التّفسير على المعنـى  وانطالقا من 

اللّغوي الظّاهر والمتداول من لغة العرب ال يكون وال يرجح إذا ثبت دليل مـن األثـر   
على خالف معناه، كما أنّه ال يعتد بالمعنى اللّغوي إذا خـالف المعنـى الشـرعي، وال    

ة وسبب نزولها، فالعالقة بين اللّغـة وعلـوم القـرآن    يتأتّى ذلك إال بمعرفة سياق اآلي
متالزمة، كما أن عملية التّفسير تتفاعل فيها عدة جوانب وخلفيات معرفية تسهم في فهم 

  البنية العميقة للنّص القرآني.
وبناء على ما أسلفنا ذكره تبين لنا ما ألثر الفهم اللغوي في تفسير القـرآن الكـريم   

  حو بعلم التفسير.  زمن ذلك عالقة الن
شـغل المسـتوى   : المستوى النّحوي في الدراسات اللّغوية وعالقته بالقرآن الكريم

(التركيبي) حيزا واسعا في الدراسات اللغوية قديما وحديثا، وقد نال حظا وافرا  النّحوي
من اهتمام المفسرين بل هناك من يرجع البدايات األولى للنّحو إلى ظهور اللّحـن فـي   

  آن الكريم، وسنأتي إلى بيان ذلك في نشأة النحو.القر
"أنّـه   لقد عرف النّحو في لسان العرب عند ابـن منظـور:   أ/ لغة: مفهوم النّحو:

القصد والطريق، نحاه ينحوه ينحاه نحوا وانتحاه، ونحو العربية منه إنمـا هـو انتحـاء    
  8سمت كالم العرب في تصرفه، من اإلعراب وغيره."

والجهة والجانب، وعلم النحو علم إعراب كالم العـرب، وسـمي   أي هو الطريق 
  هكذا ألن المتكلم ينحو به منهاج كالمهم إفرادا وتركيبا.
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حد النحو في االصطالح: عبارة عـن العلـم   «ذكر السيوطي فقال:  ب/ اصطالحا:
باألحكام المستنبطة من استقراء كالم العرب، أعني أحكام الكلم في ذواتها وما يعـرض  
لها بالتركيب فأحكام الكلم في ذواتها: هو المبحوث عنه في التصريف، وما يعرض لها 
بالتركيب: هو المبحوث عنه في اإلعراب، ويطلق النحو إطالقا آخر على: ما يـرادف  

  9».اإلعراب المقابل للتصريف
انتحاء سمت كالم العرب في تصرفه من إعراب «وعرفه أبو عثمان ابن جني أنه: 

التثنية والجمع والتحقير والتكسير واإلضافة والنسب، والتركيب وغيـر ذلـك   وغيره، ك
ليلحق من ليس من أهل اللغة العربية بأهلها في الفصاحة، فينطق بهـا وإن لـم يكـن    

  10».منهم
إذن فالنحو في عمومه هو الطريق المتبع والمنهج الذي يسلك لمعرفة القواعد التـي  

غتهم، وقد علم بأن العرب منـذ الجاهليـة كـانوا    تحكم كالم العرب وتضبط استعمال ل
يتكلمون على السليقة أي أن لغتهم كانت سليمة مـن دون اللجـوء إلـى علـم يقيـد      

  استخدامها، إلى أن ظهرت بوادر ودواعي استدعت وضع النحو.
عرف المستوى النحوي مصطلحات عديـدة   النّحو في الدراسات اللسانية الحديثة:

اللسانية الحديثة، غير أنها في مجملها تتفق في دراسة التركيب أو الجملـة  في الدراسات 
بناء الجملـة أو النحـو أو تركيـب الجملـة     «ولذلك ذكر محمود فهمي حجازي فقال: 

مصطلحات مألوفة في الكتابات المعاصرة للداللة على مفهوم واحد، يتصـل بالقواعـد   
درة على أداء المعنى الذي يريده المتحـدث  التي تحدد نظام الجملة في اللغة، وتجعلها قا
  11».أو الكاتب، فيصل إلى المستمع أو القارئ...

يختص بتنظيم الكلمـات فـي   «) كما ذكر ماريوباي: Syntaxوالمستوى النحوي (
جمل أو مجموعات كالمية مثل نظام الجملة: ضرب موسى عيسى، التـي تقيـد عـن    

هـو الضـارب وعيسـى هـو      طريق وضع الكلمات في نظام معـين: أن موسـى  
  12».المضروب
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): يتنـاول بنيـة   Syntaxعلم النحو أو علم التراكيـب ( «ويقول محمد يونس علي: 
الجمل اللغوية وأنماطها والعالقات بين الكلمات وآثارها، والقواعد التـي تحكـم تلـك    

ـ  ة العالقات، ونظرا لكون التصريف يتناول قواعد بنية الكلمة، والنحو يتناول قواعد بني
الجملة، فقد يطلق على المجال الذي يجمـع بـين مباحـث العلمـين: علـم القواعـد       

Grammaire.«13  
ا هو عند القدامى إال في بعـض المصـطلحات   فالنحو عند المحدثين ال يختلف عم

والنظريات، وخاصة فيما يتعلق بالنّحو عند الغرب والذي حاول العرب  البحث ومناهج
  إلفادة منه.إسقاطه على النّحو العربي ل
اجتمعت أقوال جميع العلماء قديما وحديثا علـى أن نشـأة    نشأة علم النحو العربي:

علم النحو كانت مرتبطة ارتباطا وثيقا بالقرآن الكـريم، وأن الدراسـات النّحويـة قـد     
ترعرعت أساسا في أحضان  القرآن ودارت حوله، حيث ذكر محمد أحمد مومن ذلـك  

خشية المسلمين علـى  ترجع نشأة النحو العربي حسب الروايات المتواترة إلى «بقوله: 
القرآن الكريم من مخاطر اللحن والتحريف، فلما سمع الخليفة الثالث عثمان بن عفـان  
رضي اهللا عنه بأن هناك أناسا يفاضلون بين القراءات سارع إلى جمـع كـل السـور    
القرآنية في دار حفصة بنت عمر ...واستكتبهم مصحفا جمع بين شمل المسلمين أصبح 

مصحف عثمان، إالّ أن هذا المصحف كان يعوزه الشكل والتنقيط ممـا  يعرف فيما بعد 
انتشار اللحن بين أقوام غير العرب قد دخلت في اإلسالم وكان على المسـلمين  إلى أدى 

  14أن يضعوا حال لهذه المعضلة.

إن العجمة حين شـاعت فـي النـاس    «وذكر عبد اهللا بن يوسف الجديع ما نصه: 
اء إلى تقنين الضوابط لتستقيم األلسنة بتالوة القـرآن، وهـذا   أوجب ذلك أن يسير العلم

  أصل ما قصدوه، لكنّها صارت قوانين عامة للغة العرب مطلوبة في كل كالم عربـي 
إذ قُبح اللحن في كل كالم قد يترتب عليه ضرر كبير، فإن الناس إنما يظهرون مرادهم 
باللغات فإذا اختلت اللغة فسد الكالم ولم يدرك المراد ومن هنا تأتي أهمية معرفة علـوم  

  15».العربية لتقرأ القرآن كما أنزله اهللا على سيدنا محمد صلى اهللا عليه وسلم
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رناه سابقا في أن الدافع القوي لوضع النحو هو الحفاظ علـى  وكالمه هذا يؤيد ما ذك
اللغة عموما من الفساد، وعلى وجه الخصوص الحفاظ على النص القرآني من الخطـأ  

المقصودة  واللحن، ففساد اللفظ يستلزم فساد المعنى، وبالتالي سوء الفهم واختالل الداللة
وي هو من الفروع اللغوية التي ال غنى في النّص، وإذا كان األمر كذلك فالمستوى النح

لمفسر القرآن عنها، فالعالقة بين النحو والتفسير وطيدة، وقد أكد عبد اهللا بـن يوسـف   
يبدو من السياق التاريخي لنشأة النحو العربي أن نزول القـرآن  «الجديع ذلك حين قال: 

انتشر اإلسـالم   الكريم بلسان عربي هو الذي وجه الدراسات النحوية وجهة خاصة، فقد
في بقاع كثيرة ودخلت فيه أجناس مختلفة من غير العـرب، فخلـق ذلـك أوضـاعا     
اجتماعية وأخرى لغوية دفعت إلى دراسة اللغة وتحليلها، وتكوين تصور واضح لبنيتها 
وتراكيبها واستعماالتها وصوال إلى فهم النص القرآني، والستعمالها كمـا نـزل بهـا    

  16».صال بين المسلمين والقرآن الكريمالوحي، لئال ينقطع االت
كـان  «وقد ذكر فيما قاله عبد الحميد السيد عن محمد بن سالم الجمحي حين قـال:  

أول من أسس العربية وفتح بابها وأنهج سبيلها ووضع قياسها أبو األسـود الـدؤلي...   
س وإنما قال ذلك حين اضطرب كالم العرب فغلبت السليقة، ولم تكن نحوية فكان النـا 

يلحنون، فوضع باب الفاعل والمفعول به والمضاف وحروف الرفع والنصـب والجـر   
والجزم، ثم صار هذا العلم إلى من بعد أبي األسود، فزادوا فيه وبينوه ثم جـاء زمـن   
التصنيف فصنّفوا فيه وحرروا، وتعددت فيه المدارس وعظُم فـي معرفتـه التنـافس    

  17».ال بد من حوزها وصار هذا العلم لكل أصحاب الفنون آلة
بالبدايات األولى لنشأة النحـو العربـي    وهذا دليل آخر على الظروف التي أحاطت

فكثرت فيه المصنفات وتعددت مدارسه، وقد  على يد أبي األسود الدؤلي ثم تطور بعده،
  كان يشمل علوم العربية إلى أن اكتسب صفة العلمية وأصبح مستقال بذاته.

يعد المستوى النحوي العمود الفقري للّغة وهو هيكلها الـذي   وظيفة النحو وغايته:
تبنى عليه وأساسها الذي ترتكز على أعمدته، وقد جاء في األثر أن سيدنا علي ابن أبي 

إسرائيل كفروا بحرف واحد كان  تعلموا النّحو فإن بني«طالب رضي اهللا عنه أنه قال: 
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سى بتشديد الالم فخففوه فكفروا ولـذلك  في اإلنجيل الكريم مسطورا، وهو: أنا ولّدت عي
إذ بمعرفته يعقل عن اهللا عز وجـل كتابـه، ومـا    «قال العلماء بضرورة تعلم النحو: 

استوعاه من حكمته واستودعه في آياته المبينة، وحججـه المنيـرة وقرآنـه الواضـح     
ونهيـه   ومواعظه الشافية، وبه يفهم عن النبي صلى اهللا عليه وسلم آثاره المؤيدة ألمره

  18».وشرائعه وسننه وبه يفهم في منطقه

  وقد ذكرت نادية رمضان النجار بعض وظائف النحو وغاياته ومن أهمها ما يلي:
يمكّن العلم بالقواعد من توخي الصواب اللّغوي، فالقواعد تفسر الملكـة اللّغويـة    - 

 ؛وال تكونها
هم الكالم واالحتراز مـن  االستعانة على ف حدد القدماء غاية النّحو وفائدته بأنّها: - 

 ؛الخطأ فيه ومعرفة صوابه من خطئه
 ؛يساعد النّحو على تفسير لغة المتكلم التي يحصلّها بوسائل أخرى - 
 ؛يساعد النحو على كشف العالقات بين الكلمات وترابطها داخل التركيب - 
، مـا  !يميز النحو بين التراكيب المتشابهة، مثل: ما أحسن زيد، ما أحسن زيـدا  - 

أحسن زيد؟ وكذلك الحال مع (نحن العرب)، (نحن العرب) فـاألولى خبـر والثانيـة    
 ؛مفعول منصوب على االختصاص

  m�L�M�N���lيبين النّحو أيضـا نـوع األداة كمـا فـي قولـه تعـالى:        - 
 ؛) فهناك إذا الظرفية وإذا الفجائية01(االنشقاق:

القرآني وفهمـه، وامـتالك   حرص القدماء على دراسة النحو لإلحاطة بالنص  - 
 ؛ناصيته الستنباط الحكم الشرعي منه

النحوية العامة لفهم المعنى الداللي دون االقتصار علـى   استعان القدماء بالمعاني - 
 ؛المعاني النحوية الخاصة

 19أهمية اإلعراب في استنباط الحكم الشرعي. - 
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النحويـة قـديما   التي يمكن أن تستخلص من الدراسـات   وهذه تمثل أهم الوظائف
  وحديثا، فهي تمزج بين ما كان وما هو كائن أي بين التراث والمعاصرة.

للنّحو نظام خاص به يتكون منه، وهو ما  :ةمكونات النظام النحوي في اللغة العربي
إن النّظام النحوي للغة العربية الفصحى يبنى على األسس «أوضحه تمام حسان بقوله: 

  التالية:
 ؛ي النحوية العامة التي يسمونها معاني الجمل أو األساليبطائفة من المعان .1
مجموعة من المعاني النحوية الخاصة أو معاني األبـواب المفـردة كالفاعليـة     .2

 والمفعولية واإلضافة ...إلخ.
مجموعة من العالقات التي تربط بين المعاني الخاصة حتى تكون صالحة عنـد   .3

 اإلسناد والتخصيص، والنسبة، والتبعية. تركيبها لبيان المراد منها، وذلك كعالقة
الصوتيات والصرف لعلم النحو من قرائن صـوتية أو صـرفية    ءما يقدمه علما .4

 كالحركات والحروف ومباني التقسيم ومباني التصريف.
القيم الخالفية أو المقابالت بين أحد أفراد كل عنصر ممـا سـبق وبـين بقيـة      .5

 .20»أفراده.
 ان يرى أنا على معاني نحويـة تـربط بينهـا    فتّمام حسبنى أساسالنّظام النّحوي ي

عالقات، كما يتأثر بالمستويات اللغوية األخرى كالصوتي والصرفي باإلضافة إلى القيم 
 الخالفية بين العناصر.

يعتبر النظام النّحوي غاية في التعقيد والتشابك، فهـو ال   العالقات والقرائن النحوية:
يمكن دراسته بمنأى عن باقي المستويات األخرى كالصرف مثال الذي يعتبر جـزءا ال  
يتجزأ من النحو والعالقة بينهما هي بمثابة احتواء أحدهما لآلخر، ولذلك يقـول علـي   

ليها الباحث فـي اللّغـة، ولمـا    إن التركيب غاية من أهم الغايات التي يسعى إ«زوين: 
كانت الجملة تمثل العنصر التركيبي في اللّغات، فإن تحليلها إلى عناصرها الصرفية ثم 
إلى عناصرها الصوتية يقتضي فك هذا التركيب لتصل إلى السمات العامة والميـزات  
الخاصة بكّل لغة من اللّغات، فالتحليل إذن هو تجزئة، والتركيـب هـو جمـع هـذه     
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تجميع لهذه العناصر تحـت   األجزاء، التحليل هو تبسيط للعناصر األولية والتركيب هو
  21».أنماط معينة

نظرا ألهمية الظاهرة اإلعرابية جعلهـا بعـض    ظاهرة اإلعراب في اللغة العربية:
ولمـا  «العلماء من أسرار جمال العربية ومصدر تطورها، حيث يقول صبحي الصالح: 

التطـور أضـحى اإلعـراب أقـوى عناصـرها، وأبـرز        أصابت العربية حظا من
خصائصها، بل سر جمالها، وأمست قوانينه وضوابطه هـي العاصـمة مـن الزلـل     
المعوضة عن السليقة، ألن الناس أدركوا حين بدأ اخـتالطهم باألعـاجم أنهـم لـوال     

  22».خالطهم لهم لما لحنوا في نطق، وال شذّوا في تعبير...
ويوضح الكالم، وهو من أبرز خصائص اللغـة العربيـة    فباإلعراب تميز المعاني،
فأما اإلعراب فيه تميز المعاني ويوقف علـى أغـراض   «ولذلك ذكر ابن فارس بقوله: 

من العلوم الجليلة التي خصت بها اإلعراب الذي هو الفـارق  «، وزاد أيضا: »المتكلمين
أصل الكالم، ولواله لمـا  بين المعاني المتكافئة في اللفظ...، وبه يعرف الخبر الذي هو 

ميز فاعل من مفعول وال مضاف من منعوت، وال تعجب من استفهام، وال صدر مـن  
  23».مصدر، وال نعت من تأكيد

فيمـا   وتكمن أهمية اإلعراب وتأثيره على المعنى، كما ساقها عبد السالم السيد حامد
  يلي:

1. علـى تحديـد المعنـى     العالمة اإلعرابية قرينة مهمة من القرائن التي تُعين أن
 ؛الوظيفي للكلمة في الجملة، وهذا غاية التحليل النّحوي

 - رغم تضافر القرائن كلّها واستوائها لفظية ومعنويـة - كون هذه القرينة اللفظية  .2
يجعل داللتها أكثر وضوحا، أو على األقل أكثر جذبا لالنتباه إليها عن غيرها في كثيـر  

 ؛من األحيان
الشديدة في االحتفاء بهذه العالمة ووظيفتها حتى جعلوا اإلعـراب  مبالغة النّحاة  .3

 24في كثير من نصوصهم مرادفاً لعلم النحو.
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وحديثنا عن اإلعراب وأهميته يجعلنا نستحضر العالقة الوثيقة بينه وبين فهم معنـى  
النص القرآني، ولذلك اهتم المفسرون بهذا المبحث النحوي وجعلوه معينـا لهـم علـى    

  باط األحكام واستلهام المعاني الصحيحة للقرآن الكريم.استن
  المستوى النحوي (التركيبي) وعالقته بالدراسات القرآنية:

إن دراسة المستوى التركيبـي فـي القـرآن     اإلعجاز التركيبي في القرآن الكريم:
الكريم يقتضي بالضرورة بيان وجوه اإلعجاز التركيبي في الـنص القرآنـي، وهـو    

ى من المستوى الصرفي، فإذا كان هذا األخير يمثل بنيـة المفـردة، فـإن    مستوى أعل
المستوى النّحوي يهتم بهذه المفردة في حالة تركيبها وضمها مع غيرها، ولـيس فـي   
حالة إفرادها ومن هنا يتبين لنا أنه كما وجدنا إعجازا على مستوى اختيار اللفظة، فـإن  

مثل مظهرا آخر من مظاهر اإلعجاز القرآنـي  ضمها إلى غيرها دون تنافر أو تصادم ي
إن دراسة الجملة القرآنية يتّصل اتصـاال مباشـرا   « ولذلك يقول محمد السيد شيخوان:

بدراسة المفردة القرآنية ألن هذا هو أساس الجملة، ومنها تركيبهـا، وإذا كـان علمـاء    
عبارة القرآنيـة  البالغة يجعلون البالغة درجات، فإنهم مقرون دون جدال أن صياغة ال

في الطرف األعلى من البالغة هو اإلعجاز ذاته، ولإلعجاز فيها وجوه كثيرة، فمنها ما 
تجده من التالؤم واالتّساق الكاملين من كلماتها وبين تالحق حركاتها وسكناتها، فالجملة 
في القرآن تجدها دائما مؤلفة من كلمات وحروف وأصوات يسـتريح لتآلفهـا السـمع    

 25».المنطقوالصوت و
ويرى مصطفى صادق الرافعي أن كل لفظة في القرآن العظيم تتناسب مع موقعهـا  
الذي وضعت فيه في التركيب والذي ال يمكن أن يستبدل بغيره من المواقع، وقـد قـال   

كان القرآن في نظمه وتركيبه على األصـل  « مصطفى صادق الرافعي في هذا الصدد:
نمطا واحدا في القوة واإلبداع، وال تقع منه على لفظ واحد يخل بطريقته، مـا دامـت   
تنعطف على جوانب هذا الكالم اإللهي، وما دام في موضعه من النظم والسـياق، فـإذا   

هـا  أنت حرفت ألفاظه من مواضعها أو أخرجتها من أماكنهـا، وأزلتهـا عـن روابط   
حصلت معك ألفاظ كغيرها، كما يدور في األلسنة ويجري في االسـتعمال... ورأيـت   
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لكّل لفظة روحا في تركيبها من الكالم... فعلى كل لفظة معنى في الجملة كما أعطتهـا  
  اللغة معنى في اإلفراد، حتى إذا أبنتها وميزتها من هـذه الجملـة ضـعفت ونقصـت    

ه الذي يعرض للغريب إذا نزح عن موطنه وبان مـن  وتبينت فيها الوحشة والقلة، شبي
أهله، وكان كّل ذلك فيها طبيعيا، ألن حقيقة التركيب إنما هي صفة الـوحي فـي هـذا    

  26».الكالم
والجملة القرآنية لها أثر عظيم في النفس السوية التي ال تملك بعد تأمـل تراكيبهـا   

قع العظيم في النفوس البشرية إنمـا  واستشعار معانيها إال اإلذعان واالستسالم، وهذا الو
يتأتى لشدة تالؤمها وتناسقها في نظم فريد ال يقدر على مضـاهاته، فتصـوِّر المعنـى    

فتقع في القلب وقع الماء البارد الذي يـثلج الصـدر، وهـذه     بأسمى عبارة وأوجزها،
آنيـة  والجملـة القر «المعاني النفسية هي التي تحدث عنها محمد محمد داوود حين قال: 

تتبع المعنى النفسي، فتصوره بألفاظها لتلقيه في النفس، حتـى إذا اسـتكملت الجملـة    
فيه المهم واألهم، فليس تقديم كلمة على أخـرى صـناعة    أركانها، برز المعنى ظاهرا،

 لفظية فحسب، ولكن المعنى هو الذي جعل ترتيب الجملة ضرورة ال معدى عنها، وإالّ
) 05(الفاتحـة:  �m�R�S�T�U�lثال قوله تعـالى: اختل البناء وانهار، خذ م
، ألنه موضع عناية العابد ورجاء المستعين، فال جـرم  »إياك«فترى تقديم المفعول هنا 

  27»._وهو مناط االهتمام_ أن يتقدم كما يتقدم كل ما يهتم به ويعنى
وليس هذا األمر بغريب على لغة القرآن المحكمة والمنزهة التي تعلـو وال يعلـى   

)،  وهـذه خاصـية مـن    3(النّجم،.،m�K�L��M�N�lعليها مصداقا لقوله تعالى: 
خصائص كالم رب البرية: دقة في التصوير في أوجز عبارة للحصول علـى ألطـف   
معنى، ومن هنا وبعد هذا التأمل في النص القرآني تتوضح لنا المكانـة التـي يشـغلها    
الجانب التركيبي (النحوي) في القرآن الكريم، وأنه ال يمكن أن يفهم القرآن العظيم فهماً 
ال يجانب الصواب إال بالتّزود برصيد وباع كبيرين من معرفة لعلوم العربية وبخاصـة  

إن الحقيقة البارزة في حياة العربية الفصحى، والتـي  «نحوها، يقول علي أبو المكارم: 
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  يجب وضعها في االعتبار في أي بحث فيهـا وعلـى أي مسـتوى مـن مسـتوياتها     
لتحاما، يكاد يكون عضـويا بـالنص القرآنـي    وبخاصة مستوى التركيب هو التحامها ا

وقيمة القرآن مطلقة وليست تاريخية تقتصر به عند مراحل بعينها فكريـا واجتماعيـا   
ومن ثَم فإنه يتصف بالبقاء والدوام، ولذلك فإن لغته التي صيغ بها يتحتم أن تكون لهـا  

  28».صفة االمتداد
على اللغة العربية، فقـد منحهـا   وهذا من حسن صنيع القرآن الكريم، وقدر جميله 

صفة الديمومة واالستمرار والبقاء التي يتصف بها، فصار متلُوا بها، وأصبحت خالـدة  
  به، وكل ذلك لحكمة أرادها اهللا سبحانه وتعالى.

والمالحظ أنه حينما نتحدث عن أثر هذا المستوى النحوي في تفسير القرآن الكـريم  
اإلعراب أو الحركات اإلعرابية، ولـذلك ارتأينـا أن   نجده أكثر ما يتجلى بوضوح في 

نركز على تلك الصلة بين فهم النص القرآني واإلعراب الذي يعد أهم القرائن النّحويـة  
  عند النحويين فضال عن المفسرين.

عنـد  - لقد اهـتم المفسـرون    أثر القرينة اإلعرابية في تفسير النصوص القرآنية:
ع العالقات النحوية الكامنة في التركيـب للبحـث عـن    بجمي - تفسيرهم للقرآن الكريم

المعاني الخفية والدالالت للوصول إلى التأويل الصحيح والفهم السليم للـنص القرآنـي   
وال يخفى ما للحركات اإلعرابية من أثر في تغيير المعنـى برمتـه، ولـذلك حـاول     

نظـرا لعالقتهـا    المفسرون استقصاء هذه الظاهرة النحوية، وأولوها اهتمامـا زائـدا  
 المباشرة بنشأة النحو، فقد ذكر إبراهيم عبد اهللا رفيدة سببا مباشرا لوضع النّحو، فقـال: 

رى، حفظت لنا منه بعـض النمـاذج التـي    استشالنحو وضع لعالج حالة عامة وداء «
كانت لها صلة بواضع النّحو أو الداعي إلى وضعه، أو ما تعلق منهـا بموضـوع لـه    

الخاص، وهذا األخير أكثرها دورانا مع قصة نشأة النحو باعتباره سـببا  داللته ووضعه 
(التوبـة:   m�d�e�f�g�ih��kj�lمباشرا لها. وذلك هو قراءة قوله تعالى: 

  29».بكسر الالم من رسوله، وما يؤدي إليه هذا اللحن من فساد في المعنى )08
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وبالتالي إفسـاد داللـة الـنص    فكان التغيير في الحركة سببا في تغيير المعنى كليا، 
أما ترتيلهم القرآن معرباً، فال نحسب عاقال في الـدنيا  «القرآني يقول صبحي الصالح: 

يرتاب فيه، ولم يزعم أحد من العلماء في الشرق والغـرب قـديما وحـديثا، عاميـة     
األسلوب القرآني، أو تجرده من ظاهرة اإلعراب ألن ما فـي القـرآن مـن األلفـاظ     

ة ألن تقرأ رسماً بأكثر من وجه، كان السياق فيه غالبا يعـين قراءاتـه المثلـى    الصالح
ويفرض وجهه األفضل، وال يعين قراءة ما إال تحريك األواخر بالحركـة اإلعرابيـة   

 �m�®��̄°�±�²�³�µ´��l:المناسبة، ومن أوضح األمثلة على ذلك قوله تعالى

فاعال، ونصب اسم الجاللة مفعوال، ألن ) فالمعنى نفسه يفرض رفع العلماء 28(فاطر:
المراد حصر الخوف من اهللا في العلماء، ال حصر الخوف من العلماء فـي اهللا، فإنمـا   

  30».يخشى اهللا حق خشيته العلماء العارفون بجالله
ذكـر  « وقد ساق علي كاظم أسد بعض أقوال العلماء في أهمية اإلعراب حيث قال:

أصل في الشريعة ألن بذلك تقوم معانيه التي هي للشـرع"  ابن عطية أن إعراب القرآن 
وجعل الشيخ الطوسي اإلعراب أجل علوم القرآن، قال: "وأقول إن اإلعراب أجل علوم 
القرآن، فإن إليه يفتقر كل بيان، وهو الذي يفتح من األلفـاظ األغـالق إذ األغـراض    

لكالم الذي ال يبـين نقصـانه   كامنة فيها، فيكون هو المشير إليها والباحث، وهو معيار ا
ورجحانه، حتى يعرض عليه، ومقياسه الذي ال يميز بين سقيمه ومستقيمه حتى يرجـع  

  31».إليه"
ولإلعراب على وجه الخصوص دور بالغٌ في توجيـه   - عموما–فللمستوى النّحوي 

ن المعنى، وتفسير نصوص الذّكر الحكيم، ونظرا لهذه األهمية البالغة لم يهمل المفسـرو 
هذا الفرع اللّغوي، واعتمدوه اعتمادا واسـعا   - الراغبون في فهم معاني القرآن الكريم- 

 في دراساتهم القرآنية، وقد كان للنّحو حظٌ وافر من الدراسة في تفاسيرهم.
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إن المحرر الـوجيز زيـادة    شواهد نحوية من تفسير المحرر الوجيز البن عطية:
أيضا كتاب نحو ولغة، غزيرة معارفه، متنوعة أبوابـه  على كونه كتابا في التفسير فهو 

  وهذه نماذج للمناقشات النحوية التي وردت فيه.    
واختلف «)، قال ابن عطية: 5(الفاتحة: m�R�S�T�U�l :قوله تعالى •

النحويون في (إياك)، قال الخليل (إيا) اسم مضمر أضيف إلـى مـا بعـده للبيـان ال     
بلغ الرجل الستين فإياه وإياّ الشّواب"، وقال المبـرد:  "إذا  للتعريف، وحكي عن العرب:

(إياّ) اسم مبهم، أضيف للتخصيص ال للتعريف، وحكي عن بعضهم أنه قـال: الكـاف   
والهاء والياء هي االسم المضمر، لكنّها ال تقوم بأنفسها، وال تكون إال متصالت، فـإذا  

ياه، وإياي)، وإذا تأخرت اتصـلت  تقدمت األفعال جعل (إيا) عمادا لها، فيقال (إياك، وإ
اسم مـبهم يكنـى بـه عـن      باألفعال واستغني عن (إيا)، وحكي عن بعضهم أن (إيا)

المنصوب، وزيدت الكاف والهاء تفرقة بين المخاطب والغائب والمـتكلم، وال موضـع   
  32»لها من اإلعراب، فهي كالكاف في ذلك، وفي أرأيتك زيدا ما فعل

شات النحوية ال يخلو منها تفسير المحـرر الـوجيز البـن    وهذه النماذج من المناق
   اعطية، إذ يسوق أقوال النحاة واللّغويين في مختلف المسائل ويرجح مـا يـراه مناسـب 

  لسياق اآلية.
�m�̀�a�b��c�d�e�f�g�h�i�j :وفي قولـه تعـالى   •

k��l ، :نصب العجل باتّخذتم، والمفعول الثاني محذوف: اتخـذتم  « قال ابن عطية
     ـعـي اتَّخَـذْتُ متَنـا لَيالعجل إلها، واتخذ قد يتعدى إلى مفعول واحد، كقوله تعالى: ي
الرسوِل سبِيلًا، وقد يتعدى إلى مفعولين أحـدهما هـو اآلخـر فـي المعنـى، كقولـه       

وغيرها، والضمير في (بعـده)يعود علـى    ، وكهذه اآليات﴾اتَّخَذُوا َأيمانَهم جنَّةً﴿تعالى:
  33».وقيل على انطالقه للتكليم، إذ المواعدة تقتضيه، وقيل على الوعد موسى،

يشير ابن عطية إلى مواضع الحذف التي تسهم في توضيح داللة الـنص، والتـي   
من مظاهر البالغة القرآنية، كما تعين المفسر على فهم النص القرآني.      اتعكس مظهر  
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��m�Aقوله تعالى: األندلسي:ألبي حيان  من تفسير البحر المحيط شواهد نحوية

CB�l  :وانتصب (ثمانية أزواج) على البدل في قـول  « )، قال أبو حيان143(األنعام
األكثرين من قوله (حمولة وفرشا) وهو الظاهر، وأجازوا نصبه ب(كلوا ممـا رزقكـم   

، ب(أنشأ) مضمرة، قاله الكسـائي  »كلوا لحم ثمانية«اهللا) وهو قول بن سليمان، وقدره 
البدل من موضع (ما) من قوله (مما رزقناكم)، وب(كلوا) مضمرة، وعلى أنهـا   وعلى

  34».حال، أي مختلفة متعددة
حيان أن الحركة اإلعرابية تتحكم في تحديد المعنى، ويظهـر ذلـك فـي     يرى أبو

حركة النصب في (ثمانية)، والتي تعبر عن محذوف قدره بحسب السياق الـذي وردت  
  فيه اآلية الكريمة.

ــالى:  • ــه تع �§�¦�¥�¤���£�¢�m قول

¨����©��l :قرأ الجمهور« ...  )، قال أبو حيان:137(األنعام   (ـنيز)
مبنيا للفاعل ونصب (قتَل) مضافا إلى (أوالدهم)، ورفع (شركاُؤهم)، فـاعال ب(زيـن)   
وإعراب هذه القراءة واضح، وقرأت فرقة منهم... (زين) مبنـي للمفعـول، و(قتـُل)    

زينـة  « (شركاؤهم) مرفوعا على إضـمار فعـل، أي:   مضافاً إلى (أوالدهم)،مرفوعا 
أو فاعال بالمصدر، أي: قتل أوالدهم شركاؤهم، كمـا   هكذا خرجه سيبويه، شركاؤهم،

هكذا خرجه قطـرب، فعلـى توجيـه سـيبويه     » حبب إلي ركوب الفرس زيد« تقول
 لى، وعلـى توجيـه قطـرب   ، كما ذلك في القراءة األو»الشركاء مزينون ال قاتلون«
ومجازه أنهم لما كانوا مزينين القتل جعلوا هـم القـاتلين، وإن لـم     ».الشركاء قاتلون«

  35»يكونوا مباشري القتل
ساق أبو حيان قراءتين مختلفتين، األولى بحكم أن الفعل مبنـي للمعلـوم، والثانيـة    

نحـوي ال يبتعـد عـن    بحكم بنائه للمجهول، وكلتا القراءتين صحيحتين ولهما توجيه 
  المعنى المراد.
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لم يبتعد أبو حيان عن لغة القرآن الكريم التي نزل بها، في تفسيره لآليات الكريمـة  
فهو بفهمه للتركيب وما يحيل إليه من داللة يفسر النصوص القرآنية، فـالرجوع إلـى   

  المستوى النحوي له أولوية في كبرى في تفسيره.    
�m�Aفي قوله تعالى:  التحرير والتنوير البن عاشور:شواهد نحوية من تفسير 

B�C�D�E�F�G�H��I�J�K�L�M�

N�����O�P�RQ�l  :يقول ابن عاشـور فـي تفسـيره    06(المائدة ،(
(أرجلَكم)، قرأ نافع وابن عامر والكسائي وحفص بن عاصم، وأبو جعفـر   لآلية:" قوله

(وامسحوا برؤوسـكم) معترضـة   (أيديكم)، وتكون جملة  ويعقوب بالنّصب، عطفًا على
(أرجلكم)، وللعلماء في هذه القراءة تـأويالت   بين المتعاطفين...وقرأه البعض بالخفض

  36منهم من أخد بظاهرها، فجعل حكم الرجلين المسح دون الغسل..."

يرى ابن عاشور أن للحركة اإلعرابية أثرا بالغًا فـي تحديـد الداللـة أو تغييرهـا     
األمر عند مجرد االتّساع في المعنى، وإنّما يتوقـف عليـه الحكـم     الجذري، وال يقف

الشرعي، وهذا ظاهر بين في هذه اآلية القرآنية، فالقول بالنّصب (أرجلَكـم)، يقتضـي   
(أرجلكم)، يقتضي مسح الرجلين، وهنا يقـع الخـالف    غسل الرجلين، والقول بالخفض

القراءات، غير أن كّل فريق يرتكـز علـى    بين الفقهاء في إطالق األحكام، نظرا لتعدد
للخـروج مـن    - لداللة الحركة في استنباط الحكم من غسل، أو مسح، ويبقى السـبي 

  مرده إلى السنة النبوية التي تفصل ما جاء في القرآن وتبينه. - الخالف
 )، يقول ابـن عاشـور:  18(البقرة: m�S��T�U�V�W�X�lقوله تعالى:  •

محذوف، هو ضمير يعود إلى ما عاد إليه ضمير (مثلهم)، وال يصـح  "هي أخبار لمبتدأ 
أن يكون عائدا على الذي استوقد نارا ...وحذف المسند إليه في هذا المقـام اسـتعمال   
شائع عند العرب، إذ ذكروا موصوفًا بأوصاف أو أخبار جعلوه كأنّه قد عرف للسـامع  

  37، على تقدير هو: فالن..."فيقولون: فالن، أو فتى، أو رجٌل، أو نحو ذلك
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بالرجوع إلى التّركيب الطّبيعي للجملة، يرى ابن عاشور أن هذه الجملة وقـع فيهـا   
حذف، أي أنّه ثمة أوصاف (صم، بكم، عمي)، لموصوف محذوف، قدره بالنّظر إلـى  
ما قبله بالضمير (هم)، أي: هم صم بكم عمي، وهذا الحذف جيء به من قبيل اإليجـاز  
وِلما كان للسامع من معرفة مسبقة بأصحاب هذه األوصاف، فابن عاشور بعودته إلـى  

  المستوى النّحوي استطاع تفسير هذه اآلية، ومعرفة على من تصدق هذه األوصاف.
�m�Ó���Ô�Õ�Öقوله تعـالى:   شواهد نحوية من تفسير عبد الحميد بن باديس:

Ø×�Ù�Ú�Û�Ü�Ý�Þ����ß���à�l نصـب  « ابن باديس:)، قال 37(اإلسراء
(تمش)، ألنّه متضمن له تضمن الكلي لجزئيه، إذ المرح جزئي من جزئيـات   مرحا ب

  المشي، فكأنه قال: ال تمرح مرحا، ونظيره قول الشاعر:
 ا ما له مزيـدوالتمر حب ـا ب   يعجبه السخون والبرود(يعجـب)، ألن   فنصـب حب

زيد ركضـاً)، ونصـب    (جاءني اإلعجاب متضمن للحب، أو نصب على أنه حال ك
  38»طوالً على أنّه تمييز، أي من جهة الطول، والتقدير: ولن يبلغ طول الجبال

فالمفسر إنما استنبط مفهوم اآلية الكريمة برجوعه لتركيبها وموضـع اللّفـظ مـن    
التركيب، مستدال بأقوال العرب من شعر ونثر، فأثر الفهم اللّغوي ظاهر فـي تفسـيره   

  حوي باعتباره فرعا من فروع اللّغة، ونظير ذلك:وباألخص المستوى الن
)، قـال ابـن   20قوله تعالى: ﴿كُلا نُمد هُؤلَاء وهُؤلَاء من عطَاء ربك﴾(اإلسراء: •

وتركيب اآلية يفيد أن عطاء الرب ال يمنع، وال يجـوز أن يمنـع، ألن مـن    « باديس:
 مه وحكمته، وقدم المفعـول، وهـو  مقتضى ربوبيته دوام عطائه ومدده لعموم خلقه بعل

(كالّ) ردا على من يعتقد أن اهللا تعالى يمد بعضا دون بعض، وفيـه إيجـاز بالحـذف    
  39»واألصل كال الفريقين: يعني فريق مريدي العاجلة، ومريدي اآلخرة

��m�¶��̧���¹�º�»�¼�½�¾�¿�À قوله تعـالى:  •

Á�Â�ÄÃ�Å��Æ�Ç�È���������É��l :57(اإلسراء(  
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(يـدعون) ضـميره    أولئك) إشارة إلى المعبودين الذين وصفهم،«( باديس:قال ابن 
للداعي، وأصله يدعونهم يبتغون خير أولئك، (أيهم) اسم موصول مضاف إلى ضـمير  
المبتغين، وهو بدل بعض من كل من الواو في يبتغون، (أقرب) خبر مبتـدأ محـذوف   

أيهم استفهاما مبتـدأ وأقـرب   تقديره (هو)، والجملة صلة الموصول، ويحتمل أن يكون 
  40»خبر، وتقدير الكالم: ينظرون أيهم أقرب

ساق ابن باديس وجهين من الوجوه اإلعرابية التي يحتملها هذا التركيـب القرآنـي   
تخرج عن اللغة العربية، والشـاهد أن أثـر    وكالها مقبولة وجائزة ومحتملة بما أنها ال

  في تفسيره.فهمه للمستوى النحوي واضح وملموس وظاهر 
االستفادة مما يقدمه الـدرس النّحـوي لتفسـير القـرآن     حاول المفسرون  خالصة:

العظيم، بصورة منطقية ومعقولة ال تتنافى مع داللة التّركيب والسياق الـذي ورد فيـه   
ما لفهم النحو من أهمية في فهم النص القرآني، فأولوا عناية فائقة بهذا الفرع وقد أدركوا

  .بغية الوصول إلى داللة النصوص القرآنية، وفهم المقاصد الربانيةاللّغوي، 
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    الملخص:  

القرآن الكريم كتاب العربية، عجزت عقول البشر عن محاكاته، وعلى امتداد تاريخ 
البشرية ومنذ نزول كتاب اهللا المحكم لم نر أمة عربية استغنت عن تعليمـه وتحفيظـه   
ألبنائها، ولم نر خلو منظوماتنا التربوية والتعليمية منه، وذلك للفائدة القصوى لـه، فقـد   

مما جعله يتجاوب مـع    واصلية تنوعت بحسب المقام والسياقاستطاع ابتكار أساليب ت
النفس البشرية في أبعادها المختلفة، ففيه خطاب للعقل وخطاب للروح وفـق أسـلوبي   

  الترهيب والترغيب، وبالتالي فهو منظومة تواصلية بالغة التأثير.
بالغة في تعليم ففي الجزائر مثال وإبان الفترة االستعمارية، كان للقرآن الكريم أهمية 

علوم اللغة وأصول الفقه، وجل العلوم العربية، وذلك من خـالل المـدارس القرآنيـة    
وتصديا لنوايا االحتالل وأعماله الشرسة قام الجزائريـون بإنشـاء الكتاتيـب الزوايـا     
المساجد والجمعيات التي كانت رسالة نبيلة ومهمة في المحافظة على اإلسـالم واللغـة   

بحت شريكا فعاال في الحياة العلمية والثقافية والسياسـية ألبنـاء الـوطن    العربية، وأص
حيث كانت جمعية العلماء المسلمين منعطفا هاما في إقرار برامج ومناهج التدريس في 
هذه األماكن التعليمية، إذ كان التركيز فيها على تحفيظ القرآن الكـريم وتعلـيم السـنة    

  ا.وبعدها قواعد اللغة العربية ونحوه
ولكن يبقى اإلشكال المطروح ما واقع التعليم في تلك المرحلة وفي تلك المـدارس؟  
وما هي استراتيجيات تدريس اللغة العربية فيها؟ وسنسعى لإلجابة عن ذلك في مداخلـة  

  والية غليزان أنموذجا".  دور المدارس القرآنية في تعليم اللغة العربيةسنوسمها بـ: "
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القرآن الكريم، التعليم، اللغة العربية، مناهج التدريس المدارس الكلمات المفتاحية:   
  القرآنية.

سنة على طمس الهويـة الوطنيـة وتجهيـل     130حرص االستعمار الفرنسي طيلة 
المجتمع الجزائري، وقمع كل مظاهر الحياة فيه، بعد أن كانت الجزائر حضـارة مـن   

 حواضر العلم في بالد الحضارة العربية قديما.

ا للمكانة التي يحتلها قطاع التعليم، نجد االختصاصيين في بحث دائم ومسـتمر  ونظر
عن الجديد في هذا المجال، وذلك من خالل المناهج التعليميـة والـدالئل البيداغوجيـة    
المعتمدة في المؤسسات التعليمية بغية تحصيل نتاج علمي ناجح، وال ننسـى أن لكـل   

عليم في الجزائر مر بمراحل ثـالث أولهـا   مجال أو موضوع مرجعيات وأصوال، فالت
بعد اإلسـتقالل   مرحلة ما قبل االستعمار، ثانيها مرحلة االحتالل الفرنسي ثم مرحلة ما

ولكل مرحلة مناهجها وطرقها في التدريس، وما يهمنا في هذه الورقة البحثيـة التعلـيم   
رافقـه حرمـان الشـعب    في عهد اإلستعمار، هذا األخير الذي اتسم بالعنف والطغيان 

الجزائري من المؤسسات الثقافية والتعليمية، والتعليم عموما بشتى أنواعه، وكان ذلـك  

  م .1962م إلى غاية 1830في الفترة الممتدة ما بين 

لكل من التعلم والتعليم أهمية كبيرة فـي حيـاة   أهمية العملية التعليمية التعلمية:  .1111
شاكل والصعوبات التي تواجهه ويتجاوز األخطـاء  الفرد، فبهما يستطيع التغلب على الم

  فالمتعلم المثالي هو الذي يقف أمام أخطائه قصد تصحيحها ويتخذ منها حافزا لتقويمها.
فالتعليم من حيث مهمته التربوية والبيداغوجية، يعتبر القاعدة األساسية التي تتـولى  

م مـن أجـل إعـدادهم    مهام أحداث تحوالت عميقة في عقول األفراد، وكذا في سلوكه
للمساهمة في خدمة وبناء المجتمع من خالل األعمال القيمة التي ينجزونها في مختلـف  
التخصصات، ويتولى التعليم تكوين األفراد وذلك ليس بجعلهم قادرين على فهم الواقـع  
االجتماعي فحسب، بل يجب قبل كل شيء أن يكونوا متمكنين من تغيير ذلـك تغييـرا   

عليم البناء هو الذي يقوم على أسس سليمة ومتينة ومن أجل تجنيب التلميذ جذريا، فـ"الت
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أو الطالب الوقوع في األخطاء واكتساب المعارف والمعلومات غير الصـحيحة وذلـك   
  .)1(أثناء العملية التعليمية"

وهناك عالقة طردية ووطيدة بين التعليم والتربية حيث "أن العالقـة بـين التربيـة    
هة والنمو النفسي من جهة ثانية تشكل المحور األساسي لنشاط العديد من والتعليم من ج

علماء النفس، والمصدر الرئيسي لخالفاتهم الحادة ... ففي الوقت الذي ترى فيه الفئـة  
األولى أن التعليم اقتفاء أثر النمو النفسي لدى الدارسين والسير خلفه، نجد الفئـة الثانيـة   

إال نتيجة ومحصلة للتعليم بكل ما تحمله هذه العمليـة مـن    ترى أن النمو النفسي ما هو
  .)2( أشكال ومضامين وأساليب"

فانطالقا من هذه العالقة بين التعليم والتربية، نجد أن هذه األخيرة تقوم على منـاهج  
تعليمية سنتعرف على محتوياتها من خالل المدرسة الجزائرية فـي عهـد االسـتعمار    

  التعليم في والية غليزان آنذاك.الفرنسي وكيف كان 

لو نظرنا فـي الـنظم التعليميـة فـي     : 1962196219621962إلى  1830183018301830التعليم في الجزائر من  .2222
الجزائر في حقبة االستعمار الفرنسي لوجدنا أن هناك مشاكل عويصة اعترت المدرسة 

  بشتى أشكالها، بما في ذلك المعلم والمتعلم في آن واحد، وهي تنحصر فيما يلي:
 المؤسسات التعليمية.هدم  - 

 تحويل المؤسسات التعليمية إلى كنائس، مخازن، معسكرات وسجون. - 

االستحواذ على الموارد المالية الموجهة لقطاع التعليم والتي تمثلت في األوقـاف   - 
 األحباس واألمالك التابعة لها.

وهذا ما كان بشهادة المسؤول الفرنسي عن شؤون التربية في الجزائر" أوغسـطس  

" الذي أقر بانتشار التعليم قبل االحتالل وتـوفر وسـائله     Auguste Le peucheuxيشولوب
من مدارس وأساتذة وأوقاف كثيرة ومخطوطات عديدة، لكنها وفي أمد قصير لـم يعـد   

  .)3(أي شيء موجود بفعل الهدم والحجر والحجز
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بلد الجزائر منذ أن وطأت أقدام المستعمر . سياسة االستعمار الفرنسي التعليمية: 2222
وهي تمارس كل  السياسات والطرق التي ترمي إلى طمس الهوية الوطنيـة والدينيـة   
وذلك وفق خطط ممنهجة وضعها مفكرون ومنظرون يساعدهم فيها أعـوان الجـيش   
الفرنسي بدافع تضليلهم بالتنوير والحضارة، حيث قال في ذلك الكاردينال الفيجري فـي  

نخلص هذا الشعب من قرآنه، وعلينا أن نعتني علـى   : "علينا أن1869تصريح له سنة 
األقل باألطفال لتنشئتهم على مبادئ غير التي شب عليها أجدادهم، فـإن مـن واجـب    
فرنسا تعليمهم االنجيل أو طـردهم إلـى أقاصـي الصـحراء بعيـدين عـن العـالم        

لـم  ، وهكذا كانت نوايا المحتل الفرنسي في تنصير الشعب الجزائـري، و )4(المتحضر"
تكن المدرسة أنذاك موجودة بالشكل الموجود حاليا، وإنما كانت متمثلة فـي الكتاتيـب   

  الزوايا، المساجد، المدارس الفرنسية.

تمثلت سياسة المحتل الفرنسـي  . أهداف السياسة التعليمية للمحتل في الجزائر: 1.21.21.21.2
وماتهـا  التعليمية في القضاء على الشخصية الوطنيـة الجزائريـة بكـل أبعادهـا ومق    

األساسية، وذلك لدمجها في المجتمع الفرنسي من خالل تسميته للجزائر بالفرنسـية، إذ  
  وضع آلية لتحقيق ذلك تجسدت في:

: وهي تعليم الفرد الجزائري اللغة الفرنسية باعتبارها لغة رسمية بـدل  الفرنسة - 
 العربية التي اعتبرها لغة ثانوية.

بالحركات التبشـيرية إلبعـاد المـواطن    : والذي من خالله قام المحتل التنصير - 
الجزائري عن الدين اإلسالمي وحثه على اعتناق المسيحية، وكان ذلك بتأسيس مدارس 

م، يسيرها مسيحيون، والتي كانت منتشـرة بكثـرة فـي    1878دينية مسيحية ابتداء من 

دارس تلميذا، كما تم فتح م 1039مدرسة بها حوالي  21مناطق القبائل الجزائرية حوالي 
  .)5(في كل من البيض وورقلة
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شمل التعليم في عهد م: 1962196219621962م إلى 1830183018301830المؤسسات التعليمية في الفترة ما بين  .3333
  االستعمار الفرنسي نوعين من التعليم: التعليم الرسمي والتعليم الحر.

: كان يدرس هذا النوع من التعليم في المدارس، وهذه األخيرة . التعليم الرسمي1.31.31.31.3
  رقابة المستعمر.تحت 

ما يشهد له أن التعليم في الجزائر قبل االحتالل الفرنسـي كـان   . المدرسة: 1.1.31.1.31.1.31.1.3
مزدهرا، لكن نظرة المستعمر كانت غير ذلك بهدف الحضارة لهـذا الشـعب األمـي    
إقرارا بتدهور التعليم أنذاك، رغم وجوده بجميع المستويات من ابتدائي، ثانوي، ولكـلٍّ  

ية وعلمائه أو مدرسيه، وهذا ما شهد له الفرنسـيون أمثـال الجنـرال    مؤسساته التعليم

Dumas   في قوله: "كان التعليم االبتدائي أكثر انتشارا في الجزائر وذلك عكس االعتقـاد
السائد أنذاك، ولقد أثبتت معرفتنا للسكان األصليين في المقاطعـات الـثالث أن نسـبة    

علـى األقـل مسـاوية لتلـك التـي تـذكرها       الذكور يحسنون القراءة والكتابة كانت 

، كما نجد إلى جانبه تصريح )6("%40االحصائيات عن نسبة المتعلمين في أرياف فرنسا 

في قوله:" الجزائريون كانوا أكثر تعلما من الشعب الفرنسـي حيـث أن    Rosetروزيت 
  .)7(كل الرجال تقريبا يعرفون القراءة والكتابة والحساب"

وتثمن أن الشعب الجزائري كان شعبا متعلما ال أميا، بحكـم   هذه الشهادات توضح
انتشار المدارس في جميع القطر الجزائري كتلمسان، معسكر، بجاية، قسنطينة، غرداية 
ومازونة، وكانت محاوالت الفرنسيين أنذاك إعادة صياغة النظام التعليمي الذي يسـاير  

ي هذه المرحلة كان بلغـة مزدوجـة   سياسة التمكين لالستعمار في الجزائر، والتعليم ف

، فكان الهدف األساسي من تعلـيم الجزائـريين   )8(م1907وبأهداف استعمارية وذلك سنة 
هو تأهيلهم إلى العمل اليدوي والوظائف والمهن التي يحتاجها المستعمر فـي مـدارس   
منفصلة ودون التي كان يتعلم فيها أبناء المعمـرين، وهكـذا كانـت سياسـة التمييـز      
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عنصري التي الزمت سياسة التعليم، حيث كان يركز فيه المدرس على إخراج إنسـان  ال
جزائري مسلوب من تاريخه ولغته ودينه، ونجد هذه المدارس تـدرس فيهـا العلـوم    
الشرعية لتكوين اإلطارات التي تحتاجها فرنسا في إدارتها لتسهيل االتصـال باألهـالي   

على يد أسـاتذة يتقنـون اللغـة العربيـة، إلبعـاد      مثل معلمي اللغة العربية والترجمة 
الجزائريين عن تأثيرات علماء الدين والزوايا والمساجد، وقـد وضـح ذلـك الـوزير     
روندوف الفرنسي في قوله:" فمن هذه المدارس يتخرج الموظفون اإلداريون والقضـاة  

ا مـن  وبكلمة أعم الشخصيات والعناصر التي لها تأثير على السـكان حتـى ال يفلتـو   
. أما المناهج التعليمية والتربوية التي كانت مطبقة أيضا في هـذه المـدارس   )9(قبضتنا"

هي برامج فرنسية محظى، إذ أثرت على مردودية التعليم والتحصيل المعرفـي الـذي   
تدهور بصفة كبيرة نظرا لتباين هذه البرامج، وكذا بعد المسافة بـين المـدارس التـي    

واألرياف مما أرق التالميذ، فالطفل يبدأ التمدرس وينتهـي  كانت في المدن المتحضرة 
في مرحلة أولى من تعليمه، فبإجبارية التعليم تم إعتماد برامج تعليميـة علـى حسـب    

، وقد ضـمت هـذه   )10(طبيعة البالد، وتجنب النقل الحرفي للبرامج الموجودة في فرنسا
لرسم، وتمـارين اللغـة مثـل    البرامج والمحتوى الدراسي مادة "الجغرافيا، الحساب، ا

والتصريف ومادة األخالق، بالتركيز علـى   (Etre /Avoir)التعريف بالفعلين المساعدين 
الجوانب اإليجابية في السلوك مثل الجد، الوفاء، اإلخالص في العمل، ونبـذ السـلوك   

ـ )11(السلبي كالكسل" ا ، تم التركيز في هذه المناهج على نشر وتعميم اللغة الفرنسية، كم

سـنة، وأن   25كانت المدارس تخضع للتفتيش، و"المفتش يشترط فيه السن ال يقل عـن  
يكون ملما باللغة العربية والقبائلية، وخبرة لمدة عامين كمندوب للتفتيش، ومنها يحصـل  

، وبهذا نجد سياسة التعليم الفرنسية في الجزائر بـاءت بالفشـل   )12(على شهادة الكفاءة"
طط عام لها يتم تطبيقه بجدية على أرض الواقـع، والتعلـيم   بسبب العجز في وضع مخ

كان موجها لمناطق معينة ولفئة اجتماعية محدودة، ومن المدارس التي أشرفت عليهـا  
السلطات الفرنسية بمدينة غليزان مدرسة البنات بشارع (صوف)، مدرسـة الحضـانة   
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ن (مدرسة مصطفى بنهج فيكتور هيجو (نهج محمد خميستي حاليا) ومدرسة نهج فورتا
  بن نعمة حاليا).

ضف إلى ذلك هناك مؤسسات تعليمية أخرى تندرج ضمن التعلـيم الحـر والتـي    
  سنفصل فيها كاآلتي:

يعرف بالتعليم التقليدي أو التعليم األصلي، وهذا النوع من التعليم  . التعليم الحر:2.32.32.32.3
كان مورده األوقاف التي كانت تجمع من طرف الشعب الجزائري والصدقات الممولـة  
من الزكاة، وفي ظل هذه الهجمة الشرسة على العلم وعلى الثقافة من قبـل المسـتعمر   

ت، ولكـن الجزائـريين قـاوموا    صودرت كل األموال وجفت الحياة العلمية واضمحل
االحتالل بالعلم مثلما قاوموه بالسالح وتكفلوا مرة أخرى بالزوايا والكتاتيب والمسـاجد  
واستحدثوا المدارس الجزائرية بالموازاة مع المدارس الفرنسية، سنحصر فيما يلي أهـم  

  هذه المؤسسات التعليمية العربية ونأخذ والية غليزان كعينة تطبيقية لذلك.

المدرسة القرآنية كان يصطلح عليها الكتّاب، وهي مكان . المدرسة القرآنية: 1.2.31.2.31.2.31.2.3
أو حجرة بجانب المسجد تعتمد لتعليم القرآن، والكتابة والقراءة من قبل إمام المسـجد أو  
مدرس قرآن آخر، يعتبر التعليم الديني تعليما قاعديا يستمد منه الشعب الجزائري دينـه  

لكن كان تحت الرقابة الفرنسية االستعمارية، ففرض مناهج التدريس وإيمانه وهويته، و
فيها والتي اقتصرت على تحفيظ القرآن الكريم والتفسير فقط أي مجال العبادة ال غيـر  

  ومن بين هذه المدارس التي كانت موجودة في غليزان نذكر:
  المنطقـة : من أهم المراكز التعليميـة التـي عرفتهـا    مدرسة مازونة الشهيرة - 

ـ 12أسسها الشيخ امحمد بن الشارف البولداوي في القرن الثاني عشر للهجـرة(  )، إذ ـه
كانت مركز إشعاع ثقافي وعلمي وديني، وازدهرت على يد الشيخ أبي طالب محمد بن 

)، كان يقصدها كل طلبة جهات الـوطن إلـى   ـه13علي في بداية القرن الثالث عشر(

، حيث كان لهـذه المدرسـة   )13(ديد من العلماء والفقهاءم)، وتخرج منها الع1939غاية (
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دورا كبيرا في تعليم القرآن الكريم واللغة العربية، إذ كان يأتي إليها الطلبة من تـونس  

) ألف كتاب بقيـت  25المغرب، الغزوات، ندرومة، واحتوت هذه المدرسة على حوالي(
يخها سيدي هني، أبـو  منها مخطوطات تتحدث عن الفقه واألجرومية، ومن أشهر مشا

طالب، وقد تخرج منها الشيخ محمد بن علي السنوسي، الشيخ الرماسي فـي التفسـير   
والفقه، وزكريا يحي المغيلي الذي ألف كتاب الدرر المكنونة في نوازل مازونة، حتـى  

) 1836، حتى وصلت الفترة االسـتعمارية، ففـي (  )14(سميت بـ (أم األحكام المكنونة)
القادر إلى جسر الشلف المحاذي لمدينة مازونة، فطلب مـن سـكانها    دخل األمير عبد

االنضمام إليه، ولكنهم رفضوا ألن فرنسا لمتلكت تلك المدينة، ولكن أيدوه بعد ذلك سنة 

 م.1845

م بمنطقـة بنـي راشـد    1625تأسست سنة مدرسة سيدي عبد القادر بن يسعد:  - 
  )15(درس فيها العديد من العلماء والفقهاء.

ظهرت في والية غليزان منذ الثمانينات من القرن التاسع . الزوايا والمساجد: 2.2.32.2.32.2.32.2.3
عشر ميالدي، وفي بداية الثالثينات من القرن العشرين ميالدي، هذه الزوايـا أسـهمت   
بفعالية في تحفيظ القرآن الكريم وتدريس الفقه المالكي، معتمدة علـى النقـل والحفـظ،    

لى شكل تنظيم حلقة ويلتف الطلبة حول الشيخ الذي يلقـي  حيث كان منهجها التعليمي ع
عليهم الدروس من الكتاب، أما تحفيظ القرآن لألطفال يتم باستعمال اللوحـة والـدواة،   

  والمساجد كانت تسمى الجوامع، وهي بدورها تنقسم إلى أصناف ثالث:
سافرين، وهـي  : كانت الزوايا والجوامع تستقبل التالميذ (الطُلبة) المالصنف األول - 

تحتوي على مرقد، وقاعة للتعليم، ويعتمد الطُلبة أو التالميذ في عيشهم على المحسـنين  
  ومساعدات السكان وكانت تعرف بالرتبة، وهذا الصنف هو اآلخر ينقسم إلى:

  الزوايا والجوامع التي تعلم القرآن فقط. أ/
  .الزوايا والجوامع التي تدرس الفقه وعلوم اللغة العربية ب/
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: الزوايا والجوامع التي ال تتكفل بالطلبة المسافرين وتنقسـم إلـى   الصنف الثاني - 
  قسمين:
الزوايا والجوامع التي كانت تعلم القرآن فقط، وكانـت مخصصـة فـي أغلـب      أ/

  األوقات لتعليم أبناء الحي وللصالة أيضا.
  الزوايا والجوامع التي اهتمت بتدريس الفقه وعلوم اللغة. ب/
: مدارس كانت تدرس المواد العلمية وعلوم اللغة العربية، نـذكر  الثالثالصنف  - 
 منها:

 م.1929مدرسة االصالح المزابية التي أسست سنة  - 

 مدرسة االرشاد، كان يشرف عليها الشيخ الطولقي. - 

 م، شعبة جمعية العلماء المسلمين الجزائريين.1943مدرسة الفتح، أسست سنة  - 

  الموجودة في والية غليزان آنذاك نذكر:ومن الزوايا والجوامع 
وهي من منارات الطريقة الرحمانيـة التـي    زاوية المكايك الرحمانية (مكـي):  - 

م فـي عهـد الشـيخ    1918قامت بدور كبير في نشر التعليم العربي الحر، تأسست عام 
خ بلمكي، المولود بعرش دار بن عبد اهللا. ومن المشايخ الذين درسوا بهذه الزاوية الشـي 

المهدي برحال، لزرق بن مهرة، ولزرق بلخير، محمد بوزيان، والعديد مـن الشـيوخ   
القادمين من المغرب، أما من المشايخ الذين تعلموا فيها نجد الشيخ يحي محمد بن عبـد  

 اهللا (الحاج المكي)، محمد بن علي (لزرق محمد) وغيرهم.   

نارات الصوفية المعروفة في : تعد الطريقة العالوية من بين المالزاوية العالوية - 
الجزائر، وقامت بدور تحفيظ القرآن الكريم، وتعليم اللغـة العربيـة بمدينـة غليـزان     

م الـذي زار عـدة   1870تأسست على يد الشيخ سيدي أحمد بن مصطفى العالوي سنة 
دول من المشرق العربي، وأسس زوايا في دول إسالمية وأروبية، وأنشأ مطبعة لنشـر  

وية، كما أنه أصدر جريدة أسبوعية (لسان الدين)، ومـن المشـايخ الـذين    مؤلفات الزا
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درسوا فيها الشيخ الحسن الطولقي الذي كان يدرس النحو والصرف ومن المتمدرسـين  
 .)16(بهذه الزاوية الشيخ بن يطو مصطفى، خديم الجياللي

نـذكر   أما فيما يخص الجوامع أو المساجد التي كانت موجودة بنطقة غليزان آنذاك
  ما يلي:

م، وقـد  1957أسس بشارع بوشناق سـنة   جامع سي محمد بلقاسم (بلكياللي): - 
درس بهذا الجامع كل من الشيخ درقاوي عبد القادر الهاشمي الذي انضم إلـى الثـورة   

م، حيث كان يدفع االشتراكات المالية للجمعية الدينية التي أسـهمت  1956التحريرية سنة 
 بهذا الجامع لخضر مفالح، سعيد بن يحي. في جمع التبرعات، ودرس

م بحي عبد القادر 1958افتتح سنة  جامع سي بوزيان بلعالية (بن الحاج جلـول):  - 
بن رزقة، وقد درس فيه كل من الشيخ بوكراع محمد من بلدية سيدي امحمد بن عـودة  

 .)17(والشيخ عبد القادر بعطوش الذي درس فيه النحو والصرف

    المعتمدة في التعليم الحر بالكتاتيب والزوايا والمساجد:الوسائل والمناهج  .4444

كان التعليم الحر في الجزائر في هذه المراكز التعليمية يعتمد على التعلـيم الشـفوي   
في قراءة القرآن، أوال من طرف المدرس وبعدها التكرار من طـرف التلميـذ بدايـة    

فيملي عليهم المعلّم أجـزاء   بالحروف، حيث يجلس التالميذ في حلقات أو دوائر نصفية،
أو آيات من القرآن ليكتبها التالميذ في لوحات خشبية مطلية بطين الصلصال، وأقـالم  
خشبية وضمغ مصنوع من الصوف المحروقة وهذا ما يعرف بالدواة، وبعـد الكتابـة   
والتصحيح في الفترة الصباحية، يحفظ التلميذ ما كتب ويلقيه جهرا في الفترة المسـائية  

ي اليوم الموالي يمحي التلميذ ما كتب، وهكذا دواليك حتى يختم كتاب اهللا، فتقام لـه  وف
حفلة من قبل والده، وهذا ما يطلق عليه بأساليب التلقين، العرض والمراجعة، تكمن في 

  طريقتين إحداهما جماعية واألخرى فردية.
هذه الطرق المعتمدة من طرف المدرس تساعد على معرفة درجة ذكـاء التالميـذ   
ومدى قدرة كل واحد على الحفظ واالسترجاع، ومن يكون ضعيف الحفظ يستدرك بعد 
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ذلك بالتمرن أكثر بمساعدة المدرس، في حين الطريقة الفردية أحسـن مـن الجماعيـة    
طيع المدرس معرفة موهبة كـل تلميـذ   ألنها تخلق جوا من التنافس بين التالميذ، ويست

  على حدى.

تعمل المدرسة القرآنية علـى  دور القرآن الكريم في اكساب المهارات اللغوية:  - 5
تدريس القرآن الكريم وأحكام التجويد، وعلم األصول، وكـذا تلقـن المـتعلم مختلـف     

  .المهارات اللغوية من قراءة وكتابة، واستماع وفهم، وأداء فصيح للغة العربية
ومن المهارات اللغوية البارزة كثيرا في المدرس القرآنية هو تلقـين األداء اللغـوي   
للمتمدرس، الذي يعتمد على الجانب الصوتي لمعرفة سالمة النطق ومخارج الحـروف  
وسماتها من همس وجهر، وذلك من خـالل الترتيـل والتجويـد لكتـاب اهللا الحكـيم      

بحسن اآلداء والفصاحة، ويظهر ذلك جليا فـي   فالمتدرس الذي يتقن التجويد يحكم عليه
الدراسات الصوتية للقرآن الكريم من طرف علماء الصوت، وهذه المهـارات تسـاعد   
على حفظ اللغة العربية وقواعدها وفصاحتها. وتثمينـا ألهميـة ودور التعلـيم الحـر     

لوال التعليم  وباألخص المدرسة القرآنية يقول أحمد توفيق المدني: "فيمكننا أن نقول بأنه
. فبالتجويد مثال يتعلم )18(الحر العربي النعدمت العربية وانعدم تعليم اإلسالم بهذه الديار"

  المتتلمذ مخارج الحروف وصفاتها.
ومن األهداف المرجوة والمستقصاة من التعليم في هذه المدارس هو المحافظة على 

وفقا ألخـالق الرسـول عليـه    كتاب اهللا العزيز، وتربية النشء تربية حسنة ومستقيمة 
الصالة والسالم التي حثنا علي اتباعها، وإكساب المتتلمذ معجما لغويا سـليما مسـتمدة   

  ألفاظه من القرآن الكريم والسنة النبوية.
وختاما فإن للقرآن الكريم فضل كبير في حفظ اللغة العربية من الـزوال وترسـيخ   

سات القرآنية التي تلقنه وتعلم أحكـام  قواعدها ونحوها وأسسها، وذلك من خالل المؤس
  تجويده وترتيله.

651



�×Ö]è†ÓÖ]<áa†ÏÖ]æ<íflée†ÃÖ]<íÇÜ <

 

  
 

 

  

فهذا الكتاب العزيز يخلد اللغة العربية، مادام اإلنسان المسلم حافظـا لكتـاب اهللا    - 
  فهو ال يزال حافظا للغة العربية، أي تُحفظ من الضياع بفضله.

لمسـلمة  بالقرآن الكريم تستقيم أخالق األمة العربية وتتوطد العالقات بين األمم ا - 
  وبالدفاع عن القرآن حتما أننا ندافع عن لغتنا.

الثراء اللغوي للغة العربية الذي مرده المعاني الدقيقة، واأللفـاظ الموحيـة والدالـة    
والتراكيب الصحيحة الرفيعة، المستوحاة من القرآن الكريم، فمنها ظهر شعراء وأدبـاء  

جد مثال التناص في أشعار العرب قديما يبدعون بهذه اللغة العريقة والراقية، فكثيرا ما ن
  وحديثا ليستنير شعرهم ويشع في العلو.

ظهور دراسات بالغية ونحوية وأدبية لكتاب اهللا الحكيم مثل اإلعجـاز العلمـي    - 
  دراسة الظواهر الصوتية فيه.  

وهذا كله من فضل اهللا تعالى على عبده أن جعل لنا القرآن الكريم منارة نستنير بها 
 العلوم وخاصة العربية منها.في جميع 
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  المصادر والمراجع:

  م.1998، رمضان القذافي" نظريات للتعلم والتعليم"، ليبيا، دار العربية للكتاب  -
عبد الحميد زوزو، الثقافة والتعليمان الحر والرسمي في العهـد الفرنسـي، دار هومـة      -

  م.2017للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر،
مفالح، مراكز التعليم العربي الحر في مدينة غليزان من االحتالل الفرنسـي إلـى   محمد   -

  م.2011، 1ط، دار قرطبة للنشر والتوزيع، الجزائر، م1962غاية االستقالل 
   :المجالت

عبد الحميد عومري، التعليم االبتدائي في الجزائر بين المدرسة الفرنسية والكتاتيب القرآنية  -
  .8معة سيدي بلعباس، عم، جا1914 -1880
، ( نـوفمبر/  84ع  سعيد بوشينة،" قضايا تربوية"، مجلة الثقافة، وزارة الثقافة، الجزائـر،  -

  م).1984ديسمبر 
  المذكرات:

ابراهيم هياق، اتجاهات أساتذة التعليم المتوسط نحو االصالح التربوي في الجزائر، أساتذة  -
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فصح النـاطقين بالضـاد، والحمـد هللا    أبسم اهللا الموفق للرشاد الباعث : مقدمة

الفاعل المختار لكل مفعول من الكائنات واآلثار والصالة والسـالم علـى محمـد    
مصدر الفضائل وصحبه األخيار، صلوات ربي وسالمه عليه وعلى رسله األعالم 

  وأنبيائه هداة األنام بأقوى الحجج وأفصح الكالم، وبعد،
اللغة في اإلسالم ال تتوقف عند كونها وسيلة تواصل إنساني وترابط اجتمـاعي  
بل تتعدى ذلك لتكون نعمة إلهية تيسر لإلنسان حياته وتسهم فـي تلبيـة متطلباتـه    
وتحقق التعايش في المجتمع. وارتقت أهميتها في نفوس متحدثيها الـذين اشـتهروا   

  محور عبادتهم.  بالفصاحة والبالغة فكانت العربية معجزتهم و
اللغة العربية في ظل االسالم لم تبق مجرد كلمات بل صارت عماد الدين وأحد 
أهم ركائز الثقافة االسالمية، فال يمكن ألي عالم يريد الخوض في القرآن أن يخطو 

  خطوة في مجاله دون أن يعود إليها فينطلق منها.  
جع إقبال العرب علـى  تكمن مشكلة البحث في ما نراه من ترا: إشكالية البحث

العربية ومع ذلك نشهد استمراريتها ودوامها ولمعرفة سبب حفاظها على مكانتهـا  
ما سر عالقة القرآن الكريم باستمرارية  وجب علينا اإلجابة على السؤال الرئيسي:
  اللغة العربية على مدار خمسة عشر قرنا؟

  عن بعض الفرضيات:ولتتسنى لنا االجابة على االشكالية نمر أوال باإلجابة 
 هل اللغة العربية قبل االسالم هي ذاتها بعده؟ -
 هل اللغة العربية قوية بذاتها أم اتكأت على القرآن الكريم؟ -
 هل الهجوم الشرس على اللغة العربية راجع لكيانها كلغة؟ -
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 هل يعقل أن تفشل اللغة العربية في حرب البقاء يوما؟ -
جمهرة علماء اللغة، ويأخذ قسط األسد في يبقى مستقبل اللغة العربية يشغل بال 

أعمال وأبحاث المفكرين واألدباء والكتاب والباحثين، وهذا من بين مـا اسـتوقفني   
للتفكير في موضوع هذه الدراسة وفي هذه األسطر يطيب لي أن أعرض عليكم أهم 
األسباب التي دفعتني لتقديم هذا العمل تحت عنوان: القرآن الكـريم وحيـاة اللغـة    

  العربية.
  أسباب اختيار الموضوع:

الموضوع منبثق من عمق تخصصي في الليسانس "اللغة العربية والدراسات  -
القرآنية" ويمتد إلى تخصص الماستر "إعجاز القرآن والدراسـات البيانيـة"، فهـو    

 استفادتي من تخصصي. بمثابة حوصلة إلثبات
ة وتصنيفه فـي  استصغار طالب العلم الشرعي اليوم لتخصص اللغة العربي -

 آخر قائمة التخصصات.
الهجمات القوية التي تعرض لها القرآن الكريم فتعرضت لها اللغة العربيـة   -

 بالضرورة.
التدهور الملحوظ في المستوى العلمي والفكري لألجيال األخيرة في الـدول   -

 العربية وغياب اللسان العربي الفصيح في المحافل العربية والعالمية.
ذه األسباب وغيرها قدمت هذه الدراسة ليس عبثا وإنما رغبة مني استنادا إلى ه

في تصحيح الوضع الذي آل إليه مجتمعنا العربي االسالمي، فكان هدفي من اختيار 
  هذا الموضوع ملخصا في النقاط اآلتية:

 إبراز أهمية اللغة العربية في الشريعة االسالمية. -
ات االسـالمية أوال واللغـات   استرجاع اللغة العربية مكانتها بين التخصص -

 األخرى ثانيا.
 إثبات أحقية لغة القرآن بأن تكون لغة العلوم. -
 االرتقاء بالعالم العربي. -
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إن الحديث عن القرآن الكريم وأثره في اللغة العربية حديث شيق يبعـث فـي   
النفس االعتزاز، لذلك وجب االهتمام بتعليم اللغة العربية فـي الـبالد اإلسـالمية    

ارها المنبع األصيل لفهم العلوم اإلسالمية ومن هذا المنطلق تتضح لنا أهميـة  باعتب
  البحث المتمثلة في:

إبراز أهمية تخصص اللغة العربيـة والدراسـات القرآنيـة فـي الكليـات        -
 االسالمية.

التعرف على أعداء االسالم من أبناء جلدتنا وغيرهم والـتفطن لمـؤامراتهم     -
 والسالمة من تبنيها عن جهل.والتسلح لمواجهتها 

استنادا إلى هذه األهمية ازدادت رغبتي في البحث في هذا الموضـوع خاصـة   
بعد اطالعي على مجموعة من الدراسات السابقات وبعض المراجع التي تناولـت  
عناصر مما تناولته في بحثي لكن انفردت كل منها بشق منه وأفاضت الحديث فيه، 

القرآن إسهام بينها ويجمله بين دفتين، مركزة على مدى  فجاء بحثي ليجمع ما تفرق
 الكريم في تحقيق استمرارية حياة اللغة العربيـة ومواجهتهمـا لكـل الهجومـات    
  واتضحت في ذهني المنهجية التي وظفتها في الخطة مركزة على المحاور التالية:

 ؛نشأة اللغة العربية -
 ؛قواعد اللغة العربية ومميزاتها -
 ؛العربية واهميتهامكانة اللغة  -
 ؛أثر القرآن الكريم في اللغة العربية -
   ؛المعارك التي خاضتها اللغة العربية -
 ؛عناصر القوة والضعف في اللغة العربية -

وقد التزمت في بحثي المنهج التاريخي في تتبع نشأة وتطـور اللغـة العربيـة    
  فيها. والمنهج الوصفي التحليلي في تناول خصائصها وتأثير القرآن الكريم
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وفي األخير أتمنى أن يكون طرحي قد نال اهتمامكم وأتوجه بالشكر واالمتنـان  
للدكتورة سهام داوي التي قطعت لي من وقتها نصيبا لتوجهني في دراستي، آخـر  

  دعوانا ان الحمد هللا رب العالمين.
اليوم ليس في مقدور الباحث الوقوف على األطوار األولى : نشأة اللغة العربية

لنشأة اللغة العربية، لقد تعرفنا عليها بعد مرحلة الطفولة، فلن يتجاوز حديثنا عنهـا  
) سنة قبل ظهور اإلسـالم  150العصر الجاهلي الذي يؤرخ له بنحو مئة وخسين (

وما هو متوفر لدينا من نصوص ونقوش يسير ال يكاد يروي غليل البـاحثين عـن   
ظلت نشأة اللغة العربية قضية تشغل أصولها وال يكشف بجالء عن أطوارها. لذلك 

بال المفكرين عبر العصور وأجمعوا على القول بأن اللغـة اإلنسـانية أوال هـي    
أصوات أوحى بها اهللا لبني البشر ومكنهم منها بواسطة جهـاز النطـق وغريـزة    

  التعلم، كما أن اللغة تراكمية نشأت وتطورت على مراحل متفاوتة.
سرة اللغات السامية من مجموعـة اللغـات اآلفروــ    تنتمي اللغة العربية إلى أ

فهي وليدة لغة سـامية   )1(»والثابت أن بين اللغات السامية قرابة واضحة« آسيوية.
عامة قد بادت. يرى الباحثون أن صفات الساميين العنصرية، ومنها اإليمان الشديد 
ـ    م والتعصب والتصور تدل على أصل صحراوي يجعلونه بـالد العـرب. إال أنه
  يعتبرونها أقرب أخواتها إلى األصل السامي وإن كانت اآلرامية أقدم منهـا عهـدا  

  لكن العربية أرقاها وأشدها فصاحة واتساعا.
أن اللغة العربية الفصيحة نشأت في شمالي الجزيـرة العربيـة   «يرى المحققون 

ـ  ي لغـة  ويرجع أصلها إلى العربية الشمالية القديمة التي يتكلم بها العدنانيون، وه
تختلف في كثير من مكوناتها وأساليبها وأصواتها عن العربية الجنوبية القديمة التي 
نشأت في جنوبي الجزيرة وعرفت قـديما باللغـة الحميريـة وكـان يـتكلم بهـا       

  .)2(»القحطانيون
إلى أن أقدم النصوص العربية الفصيحة التي عثـر عليهـا    )3(ذهب (الفاخوري)

تد من القرن الثالث بعد الميالد إلى القرن الخامس، وهـذه  ترجع إلى الفترة التي تم
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لكن من يدقق في :«النصوص هي الشعر الجاهلي والحكم الجاهلية واستدرك بقوله 
هذه النصوص يجدها كاملة مهذبة، ذات نحو متسـق وصـرف مـنظم، وقواعـد     

عهد عروضية وشعرية راقية، وال شك في أن اللغة العربية قد مرت بأطوار بعيدة ال
تطورت فيها وتدرجت إلى هذا الكمال الذي وجدناه في الشعر الجـاهلي ثـم فـي    

  .)4(»القرآن
يعرب بن كنعان هو أول من أعرب في كالمه وتكلـم  «وذهب بعضهم إلى أن 

 )5(بهذا اللسان العربي فسميت العربية باسمه. وورد في حديث ذكره (الشـيرازي) 
في صحيح الجامع أن نبي اهللا إسماعيل بن إبراهيم عليهمـا   )6(وصححه (األلباني)

سنة ومن ثم نسي لسان  14السالم كان اول من فتق لسانه بالعربية المبينة وهو ابن 
قومه من جرهم. ويذهب المؤمنون بنظرية المصدر اإللهي للغة والمنادون بنظرية 

  .)7(»في الجنةاإللهام إلى أن اللغة العربية كانت لغة آدم عليه السالم 
وذهب المعتمدون على ما توصلت إليه علوم اللسانيات واآلثار والتاريخ إلى أن 
اللغة العربية بجميع لهجاتها انبثقت من مجموعة من اللهجات التي تسمى بلهجـات  
شمال الجزيرة العربية القديمة وهو األغلب وبعضها من جنوب البالد امتزجوا مـع  

  )8(ة واحدة.بعضهم البعض حتى صاروا لغ
سبق وقلنا أن اللغة العربية عرفت فتية لذلك اخترنا أن نجمع لكم ما وقفنا عليه 
من أقوال الباحثين والمحققين حول نشأتها لكن يبقى األمر المجمـع عليـه أن اهللا   

  هيأها لتحتوي كتابه الكريم وقد ازهرت بالغتها بنزوله.
سليقة، امتازت عربيتهم بالطالقـة  كان العرب قديما أهل : قواعد اللغة العربية

والفصاحة دون الحاجة إلى قواعد تضبط ألسنتهم، ونزل فيهم القرآن الكـريم وبـه   
علت كلمتهم وانتشرت راية االسالم في بالد العجم فاختلطت األلسن، حينهـا بـدأ   
العرب بوضع القواعد خوفا على لغتهم من الضياع خاصة الرتباط صحة العبادات 

  وتالوة القرآن بها وحدها وقد تفشى اللحن فيه. ابسالمة نطقه

661



�×Ö]è†ÓÖ]<áa†ÏÖ]æ<íflée†ÃÖ]<íÇÜ <

 

  
 

 

  

 اثني)9(القاعدة هي الشكل الذي تنتظم فيه المفاهيم وقد عد (السيد أحمد الهاشمي)
  عشر علما من علوم العربية مجموعة في قوله:

  نحو، وصرف، عروض، ثم قافية       وبعدها لغة، قرض، وانشاء
  )10(شتقاق لها اآلداب أسماءواال  خط، بيان، معان، مع محاضرة       

   :وتسمى العلوم األدبية وهي
   .الصرف -2                       . النحو -1
   .البيان -4                     . المعاني -3

  . وأما علم البديع فقد جعلوه ذيلًا لعلمي المعاني والبيان، ال علما مستقلًا
  وعلم مفردات اللغة).علم اللغة (ويسمى علم متن اللغة،  -5
  قَرض الشعر. -8                . القوافي -7             . العروض -6
   .علم االشتقاق -11 علم المحاضرات -10إنشاء النثر  -9
علم الخط (ويسمى علم الكتابة، وعلم قوانين الكتابة، وعلم الهجاء، وعلـم  -12

  )11(تقويم اليد)
لسان األمة ومرآة تقـدمها، هـي محـرك الهمـم      اللغة: مميزات اللغة العربية

  وكاشف ستار الجهل، بنهوضها تنهض األمم وتتعثر بتعثرها.
إن مميزات اللغة العربية هي خصائص انفردت بها دون غيرها من اللغـات  «

في معانيها من حيث  مسواء أكانت في مفرداتها من حيث الغزارة وحسن التأليف، أ
في االسـاليب مـن وجـود     أمدقة التعبير وعالقة التناسب بين األلفاظ والمعاني، 

  .)12(»المعاني ودرجاتها
وقد افردت دراسات معمقة خاصة لبيان مميزات اللغة العربية لـذلك سـنكتفي   

  بجولة موجزة في بحثنا هذا وهي كالتالي:
الكريم نزل بها الوحي من السماء على اللغة العربية لغة القرآن : لغة العبادة -1

قلب النبي صلى اهللا عليه وسلم، فامتازت بوجوب تعلمها ليسهل فهم وحفظ القـرآن  
الكريم ومنه هي شرط في قبول العبادات؛ إذ ال تقبل الشهادتان إن لم تلفظا بها، وال 
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تسـتنبط   يقبل اهللا صالة أحدنا إن لم يقرا القرآن في ركعاتها باللفظ العربي، وبهـا 
  االحكام الشرعية.

مفرداتها، يتم باستخراج لفظ من لفظ كاثر أحد وسائل نمو اللغة وت: االشتقاق -2
  آخر او صيغة من صيغة اخرى، ويقوم على أبواب الفعل الثالثي.

 المناسبة بين الحروف والمعاني -4   اإلعراب -3
 البيان واإليجاز -6   العروض -5
 واالشتراك اللفظيالترادف والتضاد  -8 دقة التعبير -7
النحت أن تؤخذ كلمتان أو اكثر وتنحت منهم كلمة واحدة آخذة منهم : النحت -9

  وهو جنس من االختصار، نحو: بسم اهللا الرحمن الرحيم تنحت في لفظ "البسملة".
العربية بكافة مقوماتها الصوتية ودليل اهتمام العـرب   احتفظت: األصوات - 10

الحروف وصفاتها فكان لكل حرف مخـرج  باألصوات حرصهم على تعلم مخارج 
 وصوت خاص به.

عملية تهذيب الكلمة التي تخـرج وفقـا ألوزان وابنيـة اللغـة     : التعريب - 11
العربية، فامتازت بقبول ما ال يناقض خصوص اشتقاقها وتصاريفها وهـذه عـادة   
العرب في كالمهم وجاء القرآن على نهجها فعرب بعض الكلمات األعجمية لتصير 

  ل العربية.من قبي
امتازت اللغة العربية عن سائر لغات العالم بخصـائص فريـدة تفسـر قوتهـا     
ومتانتها، وأهلتها الكتساح عرش اللغات، ومكنتها من االسـتجابة لسـائر دواعـي    
البيان فلبت بجدارة حاجة النفس والفكر فيما يستجد من المشاعر والمعاني فتعطـي  

لم تجمد بعد ظهور االسالم وما تـاله مـن    نهااللغة حياة جديدة جيال بعد جيل؛ إذ أ
العصور القريبة حيث كانت لغة العقيدة ولغة الدولة ولغة الحياة. في المرحلة التالية 
أصبحت لغة العلم والمعرفة حيث استوعبت جل علوم السابقين وذلك مـن خـالل   

حي حركة الترجمة والنقل والتعريب. إلى مرحلة التأليف واالبداع فـي كافـة منـا   
سواعد الجد لجمعهـا  عن العلوم والمعارف االنسانية، فشمر علماء األمة االسالمية 
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وحفظها، وبذل أعداؤها الجهد العظيم للقضاء عليها، فطوبى لكل من جاهـد فـي   
  في حفظها. أسهمسبيل تعلمها واتقانها و
 حسب اللغة العربية مكانة ورفعة وتشريفا أن يصطفيها اهللا: مكانة اللغة العربية

تعالى لتكون لغة القرآن الكريم مشتملة على تعاليم وشرائع اإلسالم الرسالة الخاتمة 
حسب اللغة العربية مكانة أن خصها اهللا بالبيان والوضوح؛ حيـث   .الشاملة الخالدة

أنها قادرة على االفصاح عما في نفس المتحدث ومقبولة مفهومة عند السامع، فهي 
  هلها.من أعذب اللغات مذاقا عند أ

من الخلفاء  اوقد عزز هذه المكانة اهتمام اولي األمر بها وإعالؤهم لشأنها بدء«
في مجالسهم ومحافلهم وانتهاء بالعاملين في مجاالت الدولة المختلفـة مـن وزراء   

، وقيلت في حقها شهادات قديما وحديثا، اخترنا منهـا  )13(»وحجاب وأمراء وكتاب
  على سبيل المثال ال الحصر:

إلى (أبـي موسـى   عنه كتاب أمير المؤمنين (عمر بن الخطاب) ـرضي اهللا   •
 )14(»خذ الناس بالعربية، فإنها تزيد في العقل وتثبت المروءة«األشعري) قال فيه: 

إن من احب اهللا أحب رسوله المصطفى ومن احب النبي أحب « .)15((الثعالبي) •
العرب، ومن احب العرب أحب العربية التي بها نزل أفضل الكتب علـى أفضـل   

 )16(»العجم والعرب، ومن أحب العربية عني بها وثابر عليها وصرف همته إليها
فرض  ومعلوم أن تعلم العربية وتعليم العربية« :)17(شيخ (االسالم ابن تيمية) •

على الكفاية، وكان السلف يؤدبون اوالدهم على اجتناب اللحن، فنحن مأمورون أمر 
إيجاب او أمر استحباب أن نحفظ القانون العربي، ونصلح األلسـنة المائلـة عنـه    

 )18(»فيحفظ لنا طريقة فهم الكتاب والسنة واالقتداء بالعرب في الخطابة
بما لم تحظ به أي لغة مـن االهتمـام   حظيت اللغة العربية : أهمية اللغة العربية

والعناية وهذا أمر اهللا نافذ فيها، وال يكون هذا االعجاز إال لكونها تحمل ثقل الكالم 
  اإللهي وقوة الخطاب الرباني.
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تكمن أهمية اللغة العربية في كونها لغة الـدين اإلسـالمي؛ فالكتـاب والسـنة     
قرآن العربي وفسره بقوله وعملـه  عربيان. وقد بلغ الرسول صلى اهللا عليه وسلم ال

وبينه بسيرته في أصل العرب، وهو ذو لسان عربي فصيح في عصر كـان فيـه   
  معظم الناس يتباهون ببالغة لغتهم وإلمامهم بقواعدها سليقة.

ثم إن معاني القرآن الكريم موافقة لمعاني كالم العرب، وظاهره مالئم لظـاهر  
ختصار وغيرهما كما هو موجود فـي كـالم   كالمهم. فنجد في القرآن اإليجاز واال

العرب. وعليه فإن فهم مراد اهللا ورسوله متوقف على فهم لغة العـرب ومعرفـة   
علومها، وال يمكن لكل من اراد أن يفهم هذا الدين حق فهمه أن يتبحر فيها، وهـي  

  الزمة على كل من اعتنق االسالم ولو في القدر الذي يحسن به عبادته.
ـ  ومما يبين أهم ة باحية اللغة العربية كذلك مكانتها في التفسير؛ حيث نجـد الص

رضي اهللا عنهم اكثر من أتقن التفسير. تعد تفسيراتهم اجود ما جاء فـي التفسـير   
  بالمأثور، ذلك انهم شهدوا التنزيل وكانوا اهل العربية.

 كما أن اللغة العربية تمثل النشاط الفكري ومداه الذي يتردد في آفاق المجتمـع 
ورحاب النفس، وهي المشترك من الحياة والنفسية من أبناء األمـة الواحـدة، فـي    
إطارها يتم التعبير عن التنظيم الكامل لحياة الحضارات وأنماط تفكيرها. إن اللغـة  
ذات صلة وطيدة بالمجتمع الذي تمارس فيه ادوارها ووظائفها، تزدهر بازدهـاره  

جتماعية والثقافية واالقتصادية، وتـؤثر فـي   وتتغير بتغير مناخه، وتتأثر بحياته اال
  سلوك أبنائه وطرائق تفكيره.

  )19(أثر القرآن الكريم في اللغة العربية
تروج الدراسات الغربية في بعض التقارير العلمية ان اللغة العربية لغة قاصرة 

لغة مهددة باالندثار قريبا في ظل اكتساح اللغة االنجليزية للساحة العلمية وتنصيبها 
وهي مدينـة بـذلك للقـران     العلم والحضارة. اال اننا نحن المسلمون نسلم بخلودها

الكريم وذلك من خالل االثر البارز الذي يظهر في استقرارها ورقيهـا. سـنحاول   
  تفصيل هذا االثر في العناصر االتية:

665



�×Ö]è†ÓÖ]<áa†ÏÖ]æ<íflée†ÃÖ]<íÇÜ <

 

  
 

 

  

عرف التاريخ حضارات عظيمة لكل منها لغة تمثل : ديمومة اللغة العربية –1
من التـاريخ يـدرس    اا، انتشرت بانتشار الحضارة وماتت بموتها لتبقى جزءمرآته

  عنها وال يتكلم بها، كالفينيقية واآلشورية والسومرية.
اللغة العربية لم تلق نفس المصير وكتب لها ان تـدوم والسـر الكـامن وراء    

مـة  خلودها رغم ضعف الدولة اإلسالمية هو القرآن، إذ حول القبيلة العربية إلى أ
عزيزة قوية وصقل نفوس العرب وهذب طبائعهم وجمعهم علـى كلمـة واحـدة.    
وسقطت الدولة لكن ظلت العربية لسان المسلمين من عرب وعجم في مختلف بقاع 
األرض. والذي يمعن النظر في العربية المعاصرة يكتشف أن هناك العديـد مـن   

انعدمت الحاجة إليهـا إال   األلفاظ التي اقتصر بقاؤها على االستعمال الديني بعد أن
لالستخدام المرتبط بالقرآن والسنة النبوية وضمنت بذلك بقاءها في المعجم العربـي  
وسيبقى القرآن الدرع الحامي لها والمتصدي لكل المؤامرات التي تحـاك ضـدها   

  ويذود عنها.
االنحطـاط  ب امسنة اللغات التطور سـواء بـالرقي   : استقرار اللغة العربية –2
نة لم تجر علـى اللغـة   لي، ما قد يؤدي الى موت المصطلحات نهائيا. هذه السالدال

العربية على القدر الذي عرفته اللغات االخرى؛ حيث استطاعت المحافظـة علـى   
اذ انها حافظت علـى   (صوتية، صرفية، نحوية، داللية)ة مستوياتها اللغوية االربع

هل علينا فهم النصوص العربية االصل الداللي لمصطلحاتها على مر الزمن، مما س
القديمة وهذا حال االجيال القادمة مع تراثنا االسالمي. فبعد مرور اربعـة عشـر   

) حزبا من القرآن، وتكوين فكـرة  60) قرنا مازال المسلم يحسن قراءة ستين (14(
عامة حول معنى السورة لفهمه كلماتها، وال يحس معها بالغرابة وان وجدت فإنهـا  

  الستعانة بأبسط المعاجم التي الفت لحفظ القرآن ولغته.فستتبدد با
المتأمل للنثر والشعر الجاهلي يزداد يقينا بأن العـرب  : تهذيب اللغة العربية –3

عاشوا الحضارة في كنف االسالم لما طرأ على لغتهم من تغير إيجابي؛ حيث امتاز 
االدب الجاهلي باأللفاظ الحوشية نحو لفظ "مستشزرات" و"الهعخـع". ولعـل لغـة    
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عة بيـنهم إذ  قريش كانت األسهل بينهم للحضر الذي كانت تحياه، فكانت بذلك الشائ
  في أشعار القريشيين. اال نكاد نجد ذكر

الذي بلغه لقومـه بأسـاليبه    �نزل جبريل عليه السالم بالقرآن على قلب النبي 
البديعة وألفاظه الكريمة وجمله الجميلة مما دعا أبناء الضاد إلـى التزامهـا كتابـة    

ل إلـى  وخطابة، كما أضفى عليها لونا من الطالوة مع وضوح القصـد والوصـو  
الغرض، فاللفظ القرآني يأتي على قدر المعنى واي زيادة في المبنى هي زيادة في 
المعنى. حينها صارت لغة األمة العربية صورة صادقة لذوقها العام فقـد خلصـها   
القرآن الكريم من التقعير في الكالم وذهب منها الغريب وأدبـر غيـر مأنوسـها    

ي يتنافى معناها مع مبادئ االسالم ومن ذلـك  وااللفاظ الحوشية، وكذلك االلفاظ الت
 )20(»المرباع: وهو ربع الغنيمة إلى الذي كان يأخذه الرئيس فـي الجاهليـة  «لفظ 

واستبدلت بمعجم قرآني ألفاظه تعبر عن عقائد الدين والتوحيد. وقد اخرج القـرآن  
ليم بعض المصطلحات العربية من معناها اللغوي إلى المعنى الشرعي لتعبر عن تعا

لغـتهم الفـاظ   في فمن البديهي ان ال يكون  من قبل  االسالم التي لم يعرفها العرب
 :تعبر عليها لكن هناك الفاظ تشابهها دالليا وقريبة من معناها العام نحو

كان بمعنى التصديق، ثم صار له المعنى الشرعي ان تؤمن بـاهللا   :االيمان« -
 ومالئكته وكتبه ورسله واليوم االخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره.

كان بمعنى الستر مطلقا، ثم صار له المعنى الشرعي تكذيب الرسول  :الكفر -
 )21(»صلى اهللا عليه وسلم في شيء مما جاء به

م اخالق العرب وتصـحيح بعـض طبـاعهم    تعدى اثر القرآن الجديد على تقوي
وعاداتهم، واغترف األدباء من فيض معانيه وسطع بيانه في خطـبهم واشـعارهم   

  على مدى العصور.
بعد مرحلة التنقيح سطع نجم البالغة العربية في ظل القـرآن الكـريم، وفهـم    
ظ البلغاء العرب انها شيء خلف التعقيب وتخير ما يكد االلسن ويرهقها من االلفـا 
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فعكفوا عليه يتدبرونه. وعليه صارت كلمات القرآن بالمقارنة مـع بـاقي كلمـات    
  العربية كاللباب والقشور.

ان اللغة العربية وسعت القرآن الكريم والسنة النبوية والعلوم االسالمية بتشعبها 
هي لغة خلقت لتكون صالحة لكل االزمان فال ياتينا مدع يزعم انها قاصرة علـى  

 يات العصر الجديد.استوعاب معط
انعزال العرب في جزيرتهم كـان دون بـروزهم   : ترقيتها إلى لغة عالمية –4

أمام األمم األخرى فلم تجد هذه األخيرة محفزا لتعلم اللغة العربية وال التعاون معهم 
خاصة أنهم قوم أميون، ال علم يستفاد منهم فلم يستطيعوا بناء حضارة؛ إذ اكتفـوا  

الصناعة ألهل المعرفة. كل هذا جعـل اللغـة العربيـة حبيسـة     بالتجارة وتركوا 
الصحراء رغم قوتها إلى أن نزل القرآن الكريم، ونقل العرب من جفـاء البـداوة   
وخشونتها إلى لين الحضارة ونعومتها. وانطلقت الدعوة بخروج الموجات البشـرية  

دين الحق، حاملة  المؤمنة من شبه الجزيرة العربية نحو البالد المجاورة داعية إلى
القرآن في الصدور، متشبعة بعقيدتها ومكارم أخالقها، ناطقة لغتها غير مغترة بلغة 
أهل البالد المفتوحة. مما دعا السكان األصليين إلى اعتناق االسالم ومفتـاح ذلـك   
الشهادتان وال تنطق إال بالعربية، فصار تعلمها والتحدث بها عند العجم امرا واجبا 

دين. فضال على حرص المسلمين من غير العرب علـى الوصـول الـى    بإقامة ال
مناصب سياسية وادارية في هذه الدولة الفتية وال يمكنهم ذلـك دون الـتمكن مـن    

  اللسان العربي.
نجحت اللغة العربية بعد اتساع رقعة الدولة االسالمية في التغلغل الـى الهنـد   

ء االسالم الذين خـدموا القـرآن   والصين وافغانستان وحسبنا شاهدا ان اعظم علما
. وظلت اللغـة  )23(و(مسلم) )22(والسنة ليسوا عربا وعلى راسهم الشيخ: (البخاري)

القريشية تنتشر الى ان اكتسحت ما يقابلها من لغات اعجمية واصبح اللسان العربي 
سائدا من اواسط اسيا حتى المحيط االطلسي. ثم ان هؤالء لم يتعلموا العربية فقـط  

  قنوها فالفوا كتبا ظلت الى يومنا امهات المصادر العربية.بل ات
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خص اهللا تعالى اللغة العربيـة  : تقوية اللغة العربية والرقي بها الى الكمال –5
بألفاظ متطورة ومعان راقية ألنها الوعاء الذي يحمل وحيه، وامتازت منـذ نـزول   

االقتباس منها ومحط القرآن بالجدة في التراكيب فصارت محط انظار معجبيها بغية 
اهتمام اعدائها للقضاء عليها وفي كلتا الحالتين تغدو العربية عبر االزمنـة تتـألق   
وتتباها. ولنا في أقوال العلماء من المسلمين وغيرهم شهادات اخترت منهـا قـول   
إمام العربية الرافعي رحمه اهللا وقوال من أقوال المستشرقين الذي ظاهره االنصاف 

  الرفع من شأنها اعجابا بالغرب لكن تأكيدا على اعجابهم بها.ليس رغبة في 
نزل القرآن الكريم بهذه اللغة على نمط يعجـز قليلـه   « )24(يقول (الرافعي) •

وكثيره معاً، فكان أشبه شيء بالنور في جملة نسقه إذ النور جملة واحـدة، وإنمـا   
وأجراهـا فـي    يتجزأ باعتبار ال يخرجه من طبيعته ... صفى اللغة من أكدارها،

ظاهره على بواطن أسرارها ... ثم هو بما تناول بها من المعـاني الدقيقـة التـي    
حقيقة وأنطقها بالمجاز، وما ركبها به مـن  أبرزها في جالل اإلعجاز، وصورها بال

المطاوعة في تقلب األساليب، وتحويل التركيب إلى التراكيب، قد أظهرها مظهـراً  
ها على التاريخ كله ال على جيل العـرب بخاصـته   ال يقضى العجب منه ألنه جال

ولهذا بهتوا لها حتى لم يتبينوا أكانوا يسمعون بهـا صـوت الحاضـر أم صـوت     
المستقبل أم صوت الخلود ألنها هي لغتهم التي يعرفونها ولكن في جزالة لم يمضغ 

 .)25(»لها شيح وال قيصوم
من أغرب ما وقع في تاريخ البشر، وصعب حل « )26(يقول (آرنست رينان) •

سره، انتشار اللغة العربية، فقد كانت هذه اللغة غير معروفة بادئ بدء، فبدأت فجأة 
في غاية الكمال، سلسة اي سالسة، غنية أي غنى ... ظهرت ألول أمرهـا تامـة   
مستحكمة، من أغرب المدهشات أن تنبت تلك اللغة القومية وتصـل إلـى درجـة    

مال وسط الصحارى عند أمة من الرحل، تلك اللغة التي فاقت أخواتهـا بكثـرة   الك
مفرداتها ودقة معانيها، وحسن نظام مبانيها، وكانت هذه اللغة مجهولة عند األمـم  
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ومن يوم علمت ظهرت لنافي حلل الكمال إلى درجة أنهـا لـم تتغيـر أي تغيـر     
 )27(»يذكر...
قبل االسالم بالحيـاة القبليـة التـي     عرف العرب: توحيد اللهجات العربية –6

تمتاز بالعصبية وتعدد اللهجات المتباينة في الفصاحة والبالغـة، فمنهـا الفصـيح    
واالفصح والرديء والمستكره. وقد نزل القرآن الكريم بلهجة قريش علـى سـبعة   
أحرف تيسيرا على العرب فتناسوا بفضله ما كان بينهم من اختالفات لهجيـة كمـا   

  سالم من قبل اختالفاتهم القبلية.أنساهم اال
كان الجنوبيون مثال يتحدثون بلغة حمير ثم صاروا يتكلمون لغة القرآن فتوحدت 

رضـي   نبذلك الجزيرة العربية على لسان واحد. وعليه عندما شكل عثمان بن عفا
م اهللا عنه اللجنة الرباعية عند الجمع الثاني للقرآن الكريم أوصاهم قائال: "إذا اختلفـت 

أنتم فاكتبوه بلسان قريش فإنه إنما نزل بلغتهم" وما ذلك إال أن لغة قـريش أسـهل   
رب باعتبـار  عاللغات وأهذبها وأوضحها وأبينها، وكانت تحتوي على أكثر لغات ال

  التجارة والحج.  
العرب أهل سليقة ال يستندون في كالمهم : تحويل اللغة العربية لغة تعليمية –7

حاجتهم إليها، واستمر الوضع على هذا الحـال إلـى أن اتسـعت    على قواعد لعدم 
الفتوحات االسالمية ودخل العجم في دين اهللا أفواجا وصاروا بحاجـة إلـى تعلـم    
العربية واكتسابها يحتاج إلى قواعد. كما أن احتكاك صـغار العـرب المسـلمين    

ان رضـي اهللا  باللسان األعجمي أفسد عليهم لغتهم، مما استدعى أمير المؤمنين عثم
عنه إلى جمع القرآن على لسان واحد كما أسلفنا الذكر فصار القرآن جامعا للغـات  
العرب بالقراءات الثابتة عن النبي صلى اهللا عليه وسلم وإلغاء ما ليس منه خشـية  
دخول اللحن عليه. كانت هذه بداية ضعف اللغة العربية حين احتاجت إلى قواعـد  

ا وفساد معانيها، االمر الذي شجع أبا األسود الدؤلي على تضبطها اجتنابا للخطأ فيه
وضع قواعد النحو بطلب من أمير المؤمنين علي رضي اهللا عنه بضبط حركـات  

  المصحف.
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إن القرآن الكريم كان منبع الحركة العلمية اإلسالمية والدافع لهـا منـذ القـرن    
إليها نظرة علم ال  األول هـ، لصيانة العربية إعرابا وقراءة حيث صاروا ينظرون

تمثل جهدهم في وضع المعاجم فجمعـوا فيهـا    مجرد سليقة على أنها لغة مقدسة،
مفرداتها وبحث القواعد وتأليف الكتب. برز علماء أجالء خدموا اللغة العربية مـن  
العرب والعجم ولي شهادة منصفة بحق العلماء العجم بوصفهم أفضـل مـن خـدم    

  االسالم والقرآن والسنة.
لقت العلوم العربية خدمة للقرآن الكريم فكان سر انفجارها. لحفـظ معانيـه   انط

نشأت علوم النحو، لفهم مضامينه ظهرت علوم التفسير وأسباب النـزول والناسـخ   
  والمنسوخ والمحكم والمتشابه، ولفهم إعجازه البيـاني وضـعت علـوم البالغـة    

  ولمعرفة أحكامه تفرع عنه علم الفقه وأصوله.
غة العربية بوجه هذا االبتالء الذي أصابها فحسب لها. بفضـل جمـع   وقفت الل

القرآن بين دفتين ثم ضبطه بالشكل والنقط حفظ رسم كلمات اللغة العربية وكيفيـة  
  إمالئها وعدد حروفها وتعدد دالالتها، األمر الذي ال نجده مع باقي اللغات.

لمـاء ويشـجع علـى    يل منزلة العضجاء القرآن يحث المسلمين على العلم وتف
ن بلغة القرآن مـن  المعرفة في مختلف حقولها لذلك كان لهما الفضل في كل ما دو

علوم الفلك والطب والكيمياء والرياضيات، وصارت كتب المسلمين باللغة العربيـة  
محط انظار الغرب فترجمت مؤلفاتهم لتصبح قاعدة حضارتهم المبنية على السرقة 

جريمة رموا العربية بالقصور والعجز عن مواكبة العلـوم  العلمية والخفاء معالم ال
  المعاصرة.

أبدع الجاهليون فـي نظـم المعلقـات الشـعرية     : تنمية ملكة النقد األدبي –8
وضربوا األسواق للتباري على جودتها. كانت القبيلة العربية تتفاخر بشاعرها فلـم  

فهم بـاألدب ونقلهـم   يكن اقل شأنا من الفارس. بعد نزول القرآن الكريم عزز شغ
لى االفصح. وأقوى دليل على قولنـا  إبإعجازه من الجيد إلى األجود ومن الفصيح 

الجاهلي واالسالمي أو الخطابة في العصرين مع أعمـال   ينهو المقارنة بين الشعر
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المبدع المخضرم نفسه لنجد البون شاسعا بينهما؛ حيث ازدهر األدب العربي بتأثير 
االسالم مع الكفر والشرك والردة، فنالحظ ذلك البون العظـيم  القرآن خالل معركة 

عند تتبعنا ألعمال المخضرمين الذين صار شعرهم يصدر عن قيم االسالم الروحية 
التي بذلوا ارواحهم رخيصة للدفاع عنها وفي مقدمتهم شاعر الرسـول صـلى اهللا   

انوا يسـتلهمون  عليه وسلم حسان بن ثابت وكعب بن مالك وعبد اهللا بن رواحة، وك
  من القرآن ما يهجون به أعداءهم بمعجم اسالمي جديد.

ان الواقع المرير الذي تعيشه لغتنا اليـوم  : المعارك التي خاضتها اللغة العربية
هو انعكاس لواقع األمة المتخاذل لذلك كان االهتمام بمعالجـة مشـكالتها وبحـث    

من االهتمام بقضايا البناء الحضاري للعالم اإلسالمي. وقـد تفـنن    اقضاياها جزء
أعداء الفصحى في محاربتها بعدة وسائل حاولت جمع أبرزها في هذا المحور فـي  

  :)28(النقاط التالية
ن للدول العربية واالسالمية إلـى تـدمير اللغـة العربيـة     وسعي المستعمر -

لمدارس ونشر سياسة التجهيـل  بمحاولة حصرها في بعض الزوايا وحرق الكتب وا
ثم ألزموا شعوب مستعمراتهم على تعلم لغة الغالب في مختلـف مراحـل التعلـيم    

 ؛ولجميع المواد التعليمية
المبالغة في حرص األولياء على تعليم صغارهم من طور الحضانة الـتكلم   -

   حسب زعمهم؛ باللغات األجنبية إيمانا بأنها لغة الحضارة والتطور
اللهجات العامية والسوقية والمطالبـة بـإحالل العاميـة مكـان      الدعوة إلى -

الفصحى في التعليم والتخاطب. وقد انتقل الحال اليوم مـن مجـرد الـدعوة إلـى     
التطبيق على ساحة الواقع االجتماعي؛ حيث بدأت األقالم واآلراء العربية بإعطـاء  

 ؛مساحة للعامية ومشاركة الفصحى حقها
هي استبدال الحروف العربية بالحروف الالتينية فـي  استعمال "العبريزية" و -

الكتابة. انتشرت هذه الوسيلة بين شباب العرب انتشارا رهيبا خاصة علـى مواقـع   
التواصل االجتماعي وتعود بداية ظهورها إلى التسعينات حيث كانت األجهزة غير 
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ـ   الحروف متوفرة على اللغة العربية فيجد المستخدم نفسه مجبرا على االسـتعانة ب
 ؛الالتينية للتعبير على أفكاره العربية، وتغيرت الحاجة مع الوقت إلى عادة

- د بأنها نظام استعمال لغتـين فـي آن   يفها صالح بالعالثنائية اللغوية التي عر
واحد للتعبير او الشرح وهو نوع من االنتقال السريع من لغة إلى أخـرى. وهـذا   

 ؛بكثير من المصطلحات الفرنسيةشائع في الجزائر حيث نخلط عربيتنا 
إنكار االعراب وهو أبرز خصائص وقواعد اللغة العربية واهـم مصـادر    -

قوتها، وهي اللغة الوحيدة التي ينادى دائما بتيسيرها مع أنها ليست اللغة الوحيـدة  
التي تقوم على قواعد. ولقد مر بنا أن النحاة أجمعوا على أن الحركات االعرابيـة  

كلمات وتغيرها يغير المعني من الفاعلية إلى المفعولية أو االضـافة  تحمل معاني ال
وغيرها، ولم يشذ عن هذا القول إال أبو علي محمد بن المستنير المعروف بقطرب 

الحركات االعرابية الثالث جيئ بهـا   اوبهذا كان أول من قال بهذه الظاهرة، معتبر
نكر دورها في تغيير المعنى. فكان لتسريع الكالم والتخلص من التقاء الساكنين انه ي

له الفضل ليعثر المستشرقون واعداء اإلسالم على منفذ للتمادي فـي الطعـن فـي    
لغتنا. وكان للعربية اعداء من أبنائها فلم تعرف نقدا الذع مما تعرضـت لـه مـن    
ابراهيم أنيس في كتابه "من أسرار اللغة" وكان الهجوم الشرس منحصرا في فصل 

 عيا ان اللغة مصنوعة واالعراب صنعة أهل الكالم وليس سليقةاب" د"قصة االعرا
الدعوة إلى إصالح اللغة العربية بإحياء النحو وتيسيره بتبسيط قواعده وطال  -

 596( األمر قواعد الصرف كذلك. اول من دعا إلى ذلك هو ابن مضاء القرطبـي 
 ؛هـ) من خالل كتابه "الرد على النحاة"

 ؛ء عن التقدير والتأويل وحذف أبواب االشتغال والتنازعالدعوة إلى االستغنا -
 ؛الدعوة غلى تخصيص لقب واحد للحركة االعرابية الواحدة اعرابا وبناء -
 ؛الدعوة إلى إلغاء الضمير المستتر جوازا أو وجوبا -
 الدعوة إلى تيسير الخط العربي. -
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  :مصادر القوة والضعف

اللغـات العالميـة، وألن أبناءهـا    تشهد اللغة العربية اليوم صراعا عنيفا مـع  
الغيورين عليها يحرصون على دوام تفوقها درسوها من كل الزوايا ووقفوا امام كل 
شائبة. حاولنا مواكبتهم بالسير على نهجهم لكشف مصادر قوة اللغة العربية بغيـة  
تعزيزها وضمان استمرارها وتحديد مصادر الضعف فيهـا لتطويقهـا والقضـاء    

  عليها.
يعرف الشعر الجاهلي بديوان العرب، كان سـجل أخالقهـم   : در القوةمصا –1

وعاداتهم ودياناتهم وعقليتهم. سجل فيه العرب حياتهم ودونوا فيه أيامهم وحروبهم. 
ما يشكل لنا تراثـا   خرىبموازاة الشعر هناك األدب عموما والتاريخ والمعارف اآل

  ضخما عنهم.
ك الرباط المقدس كونه الدسـتور الجـامع   بنزول القرآن أعطى اللغة العربية ذل

فعمل على لفت األنظار إلى «لكل المسلمين على اختالف مذاهبهم وتلون مشاربهم. 
إمكانات اللغة العربية والطاقات التعبيرية التي تكمن في أسلوب نظم الكلمات فـي  
الجمل والنصوص وما ينتج عنها من معان تستطيع أن تعبر عن كـل األغـراض   

  .)29(»يم بدقة عاليةوالمفاه
القرآن الكريم والتراث العربي القديم يمثالن أهم عناصر قـوة اللغـة العربيـة    
باإلضافة إلى خصائصها التي أسلفنا ذكرها كاإلعراب واالشتقاق والمجاز وغيرها 

  حفظت اللغة وزادت من متانتها وانتشارها.
سـالمة  مع مرور العصور تراجع الحرص الشديد علـى  : مصادر الضعف –2

اللغة العربية والتنافس على العالمية وبسبب تخاذل العرب في العناية بهـا شـهدت   
  تراجعا ملحوظا وذلك لعدة أسباب لعلي لخصت أهمها في النقاط اآلتية:

ظهور اللهجات العامية االبن غير الشرعي للغة الفصيحة األم، فاقتصـرت   •
في العصور الغابرة شاعرا سيادتها على أهل االختصاص فقط، بعد أن كان األمي 

وأديبا بليغا. هذا النمو المطرد للعامية يوحي باستبدال خصائص اللغة العربية التـي  
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تعتبر من مصادر قوتها بخصائص أخرى. ما أدى إلى ضياع الذوق الرفيع الـذي  
تشكله خصيصة اإلعراب وعمق االشتقاقات. األمر الذي يحد من عـدد النـاطقين   

 ؛اتها، فحياة اللغة بحياة الناطقين بها وكثرتهمبالفصحى ما يهدد حي
عدم االهتمام بتطوير المعاجم العربية التي خدمت اللغة بشكل كبير إال أنهـا   •

لى يومنا هذا محتفظة بأسلوبها القديم، ما يجعلها غيـر مناسـبة لوسـائل    إمازالت 
 ؛االتعليم الحديثة ما يصعب على الطالب االستعانة بها ويدفعه للعزوف عنه

تساهل المعلمين مع التالميذ أثناء حديثهم بالعامية وعدم ضبط األمـر ظنـا    •
 ؛منهم أن ذلك يكسر الحواجز بين المعلم والتلميذ والمادة المعرفية

انعدام رغبة التالميذ والطلبة في تعلمهـا وتحصـيل المهـارات االساسـية      •
لغـات الحضـارة    الالزمة لذلك. هذا لولعهم الشديد باللغات األجنبيـة باعتبارهـا  

والتطور، خاصة في ظل الصراع الفكري للمجتمع العربي فـي ظـل التغيـرات    
 ؛يشهدها الحضارية التي

الحمد هللا الذي وفقنا إلى هذا العمل، ومهما بذلنا من جهد نجد أنفسـنا  : الخاتمة
مقصرين اتجاه كتاب اهللا تعالى. وفي الختام يطيب لي ان أعـرض علـيكم نتـائج    

  ؛النقاط اآلتيةالبحث في 
 ؛اللغة العربية التي جاء بها الخطاب القرآني هي لب العربية الجاهلية -
هيأ اهللا تعالى للقرآن البيئة المناسبة الحتوائه ومن بينها عزل اللغة العربيـة   -

 ؛في الصحراء لذلك حافظت على نقائها وقوتها ثم زادها القرآن متانة
ببه الرئيسي أنها وعـاء القـرآن   الهجوم الشرس الذي تعاني منه العربية س -

 ؛والسبيل األول لضربه فضال عن الغيرة من استقرارها وديمومتها
المسلمون مؤمنون ان ارتباط العربية بالقرآن يحول دون هزيمتها في معركة  -
 ؛اللغات

ولضيق الحيز الذي أتيح لنا لم نستطع االلمام بكل جوانب الموضوع لذلك اتقدم 
  خصة في النقاط التالية:بالنصيحة للباحثين مل
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االهتمام بإظهار أثر القرآن الكريم على العربية سعيا إلعادتها إلى السـاحة   -
 ؛العلمية العالمية

 ؛الحذر من سموم الجهوية التي تسعى للقضاء على لغة القرآن -
 ؛حرص األساتذة على ترسيخ مقومات أمتنا االسالمية وتطبيقها في الواقع -
بمراجع تخدم اللغة العربيـة ويمضـي الطلبـة فـي     إثراء مكتبات الكليات  -

 .تحضير دراسات في نفس المجال
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  االحاالت:  

زوارة، جامعة -انتصار ميلود بن زايد، دور اللغة العربية في تطوير المجتمع، كلية اآلداب د. )1(
    05ص:  )ليبيا( -الزاوية

عبد المجيد الطيب عمر، منزلة اللغة العربية بين اللغات المعاصرة (دراسة تقابليـة)ن بحـث     )2(
سالمية، قسم الدراسات النحويـة  مقدم لنيل درجة الدكتوراه في اللغة العربية، جامعة أم درمان اال

  .34واللغوية، ص: 
)، أديب ولغوي عربي ومؤرخ لبناني، اشتهر بكتابه "تـاريخ األدب  2011-1914الفاخوري ( )3(

العربي". وضع سالسل مدرسية عديدة حول األدب واللغة، كما حقق في الكثير من مؤلفات التراث 
  شارحا معلقا.

  در نفسه.د. انتصار ميلود زايد، المص )4(
) أحد مراجع الدين الشيعة 2001 – 1928محمد بن المهدي الحسيني الشيرازي (الشيرازي،  )5(

  المعروفين في العراق وإيران لقب بسلطان المؤلفين.
) إمام معاصر محـدث  1999 – 1914األلباني، أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين األلباني ( )6(

من أشهر مؤلفاته السلسلة الصحيحة والسلسلة الضعيفة وصفة صالة النبي صلى اهللا عليه وسـلم  
  سلفي من أهل السنة والجماعة 

  35ينظر: منزلة اللغة العربية بين اللغات ص:  )7(
  2002للغة العربية، حفني ناصف، مكتبة الثقافة الدينية، ط: االولى، حياة ا ينظر: )8(
) أديـب  1943 – 1878الهاشمي، أحمد بن ابراهيم بن مصطفى الهاشمي القرشـي، ( أحمد  )9(

ومعلم مصري، من مؤلفاته: ميزان الذهب في صناعة شعر العـرب، القواعـد األساسـية للغـة     
  العربية.

واعد األساسية للغة العربية، الدار العالميـة للنشـر والتوزيـع، ط:    السيد أحمد الهاشمي، الق )10(
  07األولى، ص: 

  ينظر: السيد أحمد الهاشمي، المصدر نفسه/ عبد المجيد الطيب عمر، المصدر نفسه )11(
  03ص:  المصدر نفسه ،انتصار ميلود بن زايد د. )12(
نور اهللا كورت وميران أحمد أبو الهيجاء ومحمد سالم العتوم، اللغة العربية (نشأتها ومكانتهـا   )13(

  149في االسالم وأسباب بقائها) ص: 
  نفسهالمصدر )14(
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) مفسر وفقيه مالكي صوفي ومتكلم علـى  1468 – 1350عبد الرحمن الثعالبي، (الثعالبي،  )15(
ألشاعرة. من أشهر مؤلفاته: الجواهر الحسـان فـي   طريقة أهل السنة والجماعة، جزائري من ا

  تفسير القرآن.
  02مكتبة الحياة، بيروت، ص:عبد الرحمن الثعالبي، فقه اللغة وسر العربية،  )16(
 728تقي الدين أبو العباس أحمد ابن عبد الحليم بن عبد السالم النميري الحراني، ( ابن تيمية، )17(
  لم مجتهد من أهل السنة والجماعة، حنبلي المذهب) فقيه ومحدث ومفسر وعالم مس1328-
  150نور اهللا كورت وميران أحمد أبو الهيجاء ومحمد سالم العتوم، المصدر نفسه، ص:  )18(
ينظر: علي عبد اهللا عالن، دور القرآن الكريم في حفظ معاني ألفاظ اللغة العربية في أصالتها  )19(

وتطورها/ رانا أمان اهللا، دور القرآن الكريم في نشر اللغة العربية وبقاءها/ د. خير الدين خوجـة  
  فضل القرآن الكريم وأثره في حفظ اللغة العربية وإثرائها

  19دراسة تاريخية عن أثر القران الكريم في اللغة العربية، ص:  د. أوريل بحر الدين، )20(
  20المصدر نفسه ص:  )21(
)، فقيه محدث عالم في ارجـال والجـرح   870–810بن إسماعيل البخاري( محمد البخاري،) 22(

والتعديل، من أهل السنة والجماعة، من اشهر مؤلفاته: الجـامع الصـحيح المعـروف بصـحيح     
  البخاري

)، محدث من أهل السنة والجماعة، صـاحب صـحيح   875 – 822مسلم، مسلم بن حجاج ( )23(
  مسلم

)، أديب وكاتب مصري، يلقب بمعجزة 1937 – 1880الرافعي، مصطفى صادق الرافعي، ( )24(
  األدب العربي، من أشهر مؤلفاته: تاريخ آداب العرب، إعجاز القرآن وبالغة السنة النبوية

  
  ) مؤرخ وكاتب فرنسي 1823–1892" (Ernest Renanأرنست رينان ") 26(
  13د. أوريل بحر الدين، المصدر نفسه، ص: )27(
، مـذكرة  االبتدائيينظر: خمخام نورة، أثر استعمال العامية في تعليمية اللغة العربية في طور ) 28(

و الهيجـاء  واللغة العربية / نور اهللا كورت وميران أحمد أب األدبلنيل شهادة الماستر في مقدمة 
  اللغة العربية (نشأتها ومكانتها في االسالم وأسباب بقائها) ومحمد سالم العتوم،

مهدي الحمامي ود. عباس علي الفحام، مصادر القوة والضعف في حياة اللغة العربية د. ميثم  )29(
  .09جامعة الكوفة، كلية التربية االساسية، ص:

678



�×Ö]è†ÓÖ]<áa†ÏÖ]æ<íflée†ÃÖ]<íÇÜ <

 

  
 

 

  

oè‚£]�Œ…‚Ö]�»�íé’ßÖ]�îßfÖ]�»�ìð]†ÏÖ]æ�Øèæ`jÖ]� �
� �

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<ëæ]†‰<Ý^ã‰<Jå]�< <

<<<<<<<<<<<<<Íç’Ö]çe<ÀéË£]<‚fÂ<êÃÚ^¢]<ˆÒ†¹]í×éÚ<H< <

        
"التأويل والقراءة في البنى النصـية  يهدف هذا البحث الذي جاء بعنوان  الملخص:

إلى مناقشة قضية دور التأويل في استنطاق النصوص وأهميته في في الدرس الحديث" 
 (نظرية التلقـي) هـذه األخيـرة   الكشف عن المعاني في ظل النظريات النقدية الحديثة 

  بشكل كبير في عملية التأويل. أسهمت
عرف العرب التأويل منذ القدم واهتموا به كباقي األمم األخـرى، فـارتبط   : مقدمة

 كمـا  ،بالنصوص الدينية إذ انشغل أول األمر بمسألة قراءة النص القرآنـي وتفسـيره  
 الضـوء  مسلطا األدبي النص قراءة إلى بعد فيما ينتقل العربية اللغة بعلوم أيضا ارتبط
جديدة، ليعطي للقارئ الدور الرئيس فـي اسـتنطاق    معانٍ لتوليد له المجال وفاتحا عليه

النص ليتحول التأويل من النص الديني إلى النص األدبي. إذ أولته الدراسـات العربيـة   
  القديمة والحديثة أيما اهتمام وربطته بنظرية التلقي وقراءة النصوص وفهم معانيها.

  وفي هذا اإلطار حاولنا أن نجيب عن اإلشكاالت اآلتية:     
 ما هو التأويل؟ وما العالقة بينه وبين التفسير؟ �
 وما هي مكانة التأويل في الثقافة العربية؟ �
وهل استطاع الفكر العربي المعاصر أن يتجاوب مع النظريات النقدية الحديثـة   �

  (التأويل)؟
  ومن خالل هذه اإلشكاالت سنتطرق إلى النقاط اآلتية:     
 ؛مفهوم التأويل وعالقته بالتفسير �
 ؛الجهود العربية الحديثة في الممارسة التأويليةأهم  �
  .دور الـتأويل وآلياته في قراءة البنى النصية �
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  :مفهوم التأويل - 1

  أ_ تعريف التأويل:  

الرجوع. آَل الشَّيء يُؤوُل َأوالً ومآالً: رجع.  اَألوُل:« ورد في لسان العرب:*لغة: 
 :الشَّىء َل ِإلَيهوَأو.هعجإلى األصل والرجوع إليه. 1ر دفالتأويل يدور معناه حول الر  

التأويل: تفسير ما يُؤوُل إليه الشيء وقد َأولْتُه تـأويالً وتَأولْتُـه   « وقال (الجوهري)
الً بمعنىآل « فهو إذن عبارة عن التدبر والتقدير إلرجاع الشيء إلى حقيقتـه ف:  2»تََأو
 وقَـدره  دبره: وتََأولَه ،ومآالً: رجع...وَأولَه إليه: رجعه... وَأوَل الكالم تَْأوِيالًإليه َأوالً 
هرةُ: والتَّأويل. وفَسارْؤيا عب3»الر  

  وعموما فإن التأويل في اللغة: إرجاع األمر إلى أصله وحقيقته والغاية المرادة منه.
  في القرآن الكريم بمعانٍ مختلفة منها:وقد ورد لفظ التأويل 

��m�Ñ�Ò�Ó��Ô�Õ�Ö�×������Ø�Ù�Ú:تعالى قوله في ،الرد واإلرجاع والعاقبة •
Û���� ��� ��� ��� �Ü�Ý�Þ�àß�á�â�ã�ä��l  59[النساء  [ 

 ]78[الكهف m�{�|����}�~������_�̀�a�l في قوله تعالى: ،الحقيقة •
بمفهومـه اللغـوي (الـرد    يرتبط مفهوم التأويـل فـي االصـطالح     *اصطالحا:

فهـو إذن   4»المعنـى  مـن  انغلق ما كشف«: إنّه عنه) الزركشي( قال فقد ،واإلرجاع)
صرف اللفـظ عـن   «يرتبط بالمعنى إذ يسعى إلى اإلعراب عنه وإظهاره عن طريق 

 بالداللـة  توحي قرينة توفر من البد أي ،5»ظاهره إلى معنى مرجوحٍ لقرينة تدّل عليه
 عمـا  اللفـظ  نقـل : التأويل «)األندلسي حزم ابن( بِه قال ما وهو المؤول للنص الخفية
وضع له في اللغة إلى معنى آخر، فإن كان نقله قد صح ببرهـان   وعما ظاهره اقتضاه

وكان ناقله واجب الطاعة فهو حق، وإن كان نقله بخالف ذلك اطرح ولم يلتفـت إليـه   
خالل قوله هـذا يضـع للتأويـل شـروطا     . (فابن حزم) من 6»وحكم لذلك أنّه باطل

. فنقل اللفظ والعدول به من (البرهان)ضرورية يجب توفرها لألخذ به وأهمها: القرينة 
  .  7»دليل دّل عليه«معنى ظاهر إلى معنى آلخر ال يكون إلّا بوجود 
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احتمال يعضده دليل يصير بـه أغلـب   «أما (الغزالي) فهو اآلخر يرى أن التأويل 
  .8»ن المعنى الذي يدل عليه الظاهرعلى الظن م

وأما التأويل المقبول الصحيح، فهو حمل اللفـظ  « ونجد (اآلمدي) أيضا يعرفه بقوله:
. فهو يرى أن التأويل البـد  9»على غير مدلوله الظاهر منه مع احتماله له بدليل يعضده

  .الصحيح بالتأويل سماه وقد ،له من دليل
للتأويل أنّها تشترك جميعها في أن التأويـل هـو صـرف    ومن كل هذه التعريفات 

  المعنى الظاهر من اللفظ إلى معنى آخر يحتمله هذا اللفظ مع دليل يعضده.
فإن (التأويل) في عرف المتـأخرين  « وهو ما يّؤكده قول شيخ اإلسالم (ابن تيمية):

ـ  ن المعنـى  من المتفقهة والمتكلمة والمحدثة والمتصوفة ونحوهم هو: صرف اللفظ ع
  .10»الراجح إلى معنى المرجوح لدليل يقترن به

بد من اإلشارة إلى مجموعة من الشـروط   ال: (التأويل الصحيح) *ضوابط التأويل
  والضوابط التي يجب تحققها حتى يقبل التأويل وهي:

 يقبـل  فـال  ،فاللفظ نـص ال احتمـال فيـه   «وإلّا  ،أن يكون اللفظ قابال للتأويل �
 ؛11»التأويل
 ؛12يكون اللفظ المؤول محتمال المعنى الذي ُأول إليه ولو ترجيحاأن  �
أن يقوم التأويل على دليل يدل على أن المتكلم أراد هذا المعنى الذي صرف إليه  �
 ؛13وتأويله الكالم تخريج ويسوغ الظاهر من أقوى الدليل هذا يكون وأن ،اللفظ

 العرفيـة  الحقيقة أو ،الشرعية الحقيقة أو ،أن يوافق المعنى: إما الوضع اللغوي �

 .14وإن خالفها جميعها فهذا التأويل فاسد وال يؤخذ به
 :  التفسير - ب

 ويفْسـره  ،بالكسر ،الفَسر: البيان. فَسر الشيء يفْسره« جاء في لسان العرب:*لغة: 
بتشديد السين، الذي هو هو مصدر فسر . 15»مثْلُه والتفسير ،أبانه: وفَسره فَسرا ،بالضم

مضعف فَسر بالتخفيف الذي مصدره الفَسر وكالهما فعل متعد، وهما بمعنى االسـتبانة  
  فالتفسير يعني البيان والكشف واإلظهار. 16والكشف.
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الفـاء والسين والراء كلمة واحدة تدل على بيان شيء «أما ابن فارس فتعريفه فسر 
تفسير على وزن "تفعيل" من الفسر وهو البيـان  ، وذكر (السيوطي) بأن ال17»وإيضاحه

والكشف، ويقال هو مقلوب السفر، تقول أسفر الصبح إذا أضاء، وقيـل مـأخوذ مـن    
  18التفسرة وهي اسم لما يعرِفُ به الطبيب المرض.

والتفسـير قـد   «وأما (الراغب األصفهاني) فقد جعل التفسير أعم من التأويل بقوله: 
فردات األلفاظ وغرِيبها وفيما يختص بالتأويل، ولهذا يقـال تفسـير   يقال فيما يختص بم

 m�A�B�C��D����E�F�G�H��l. قـال تعـالى:   19»الرؤيا وتأويلُها

  والمراد: أي أحسن توضيحاً وبياناً للمطلوب.
ويوضح (أبو البقاء) المعنى اللغوي بما يقربه من معناه االصطالحي وذلـك حيـث   

االستبانةُ والكشف والعبارة عن الشيء بلفـظ أسهٍل وأيسرٍ من لفظ التفسير هو «يقول: 
األصل وقال أهل البيان: التفسير هو أن يكون في الكالم لبس وخفاء فيؤتى بما يزيلـه  

    20»ويفسره
هو علم يبحث عن كيفية النطق بألفاظ القـرآن  «(أبو حيان)  فقد عرفه اصطالحاً:*

          21»اإلفرادية والتركيبية ومعانيها التي تُحمُل عليها حالة التركيب.ومدلوالتها وأحكامها 
هو علم يعرفُ به فهم كتاب اهللا المنزل على نبيه محمد وبيان «وعرفه (الزركشي) 

  .22»معانيه، واستخراج أحكامه وحكمه
مـا  هو اسم للعلْمِ الباحث عن بيان معاني ألفـاظ القـرآن و  «وعرفه (ابن عاشور) 

  .23»يستفاد منها باختصار أو توسع
يقر بعض العلماء أن هناك فرقا بين التأويـل   :اختالف التأويل عن التفسير _2ب/

ثم قيل: التفسير والتأويل واحد بحسب «والتفسير ومنهم: اإلمام (الزركشي) الذي يقول: 
  .24»عرف االستعمال: والصحيح تغايرهما
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وكأنّي به قـائم  «بالمعاني، بينما التفسير يرتبط باأللفاظ وعلى هذا فإن التأويل يرتبط 
على الثنائية المركبة للنص والمتن أال وهي ثنائية (اللفظ والمعنى) وهي حاضرة بقـوة  

  25»في هذا البيان.
ومن أهم الفروق بين التفسير والتأويل أن: التأويل يرتبط بالدرايـة بينمـا يـرتبط    

تأويل هو صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر بـدليل  كما أن ال .26التفسير بالرواية
ويبحث التفسير فـي بيـان    له صرف دون ظاهره على اللفظ فهم التفسير أن حين في

األلفاظ التي ال تحتمل إال وجها واحدا والتأويل يوجه األلفاظ ذات المعاني المختلفة إلـى  
  معنى واحد بدليل.

ولقد اهتم الباحثون العرب  الممارسة التأويلية:أهم الجهود العربية الحديثة في  - 2
المعاصرون بالتأويل وكثرت مؤلفاتهم فيه تنظيرا ومحاولة للتطبيق، رغم هذا يقـرون  
بأن الممارسة التأويلية لم تعرف تطورا في ثقافتنا العربية المعاصرة، إذ يقول (محمـد  

قد حدث في مفـاهيم   من الصعب أن نزعم أن تطورا مثل هذا« أركون) في هذا الصدد
، هؤالء الباحثون نذكر منهم: (نصـر  27»التأويل والتفسير في ثقافتنا الحديثة والمعاصرة

كان لهـم   وغيرهم. حامد أبو زيد)، (مطاع صفدي)، (علي حرب)، (محمد أركون)...
اطالع واسع على الفلسفة الغربية ومباحث النقد والممارسات التأويلية، وهذا من خـالل  

م القيمة التي تبرز جليا في مؤلفاتهم، نذكر بعضها: إشكاليات القراءة وآليـات  مجهوداته
التأويل، الخطاب والتأويل (لنصر حامد أبي زيد)، التأويل والحقيقة قراءة تأويليـة فـي   
الثقافة العربية (لعلي حرب)، الفكر األصولي واستحالة التأصيل (لمحمـد أركـون)،...   

جوهر ولب نظرية المعرفـة فـي محاولتهـا    «أبو زيد)  فالتأويل عند (حامد وغيرها.
أي قراءة ألي ظاهرة تاريخية أو فلسفية أو أدبية أو سياسية أو -     وصف فغل القراءة

معقدا من العالمات التي تتضمن عناصر الـذات والموضـوع    بوصفها بناء - اقتصادية
والسياق ونسق العالمات والرسالة وهي عناصر تتفاعل مع بعضـها علـى حسـاب    

، ونضيف إلى جانب إسهاماتهم (علـي  28»البعض، دون أن يفضي إخفائها إخفاء كامال
لفـروق  حرب) في مجال التأويلية الذي يربطه بالتعدد واالختالف كما يوضح أيضـا ا 
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هو صـرف اللفـظ إلـى    «الموجودة بين التفسير والتفكيك والتأويل فيعرف هذا األخير 
معنى يحتمله إنّه انتهاك للنص وخروج بالداللة ولهذا فهـو يشـكل إسـتراتجية أهـل     
  االختالف والمغايرة، وبه يكون االبتداع والتجديـد أو االسـتئناف وإعـادة التأسـيس    

 29»بصورة تجعل القارئ يقرأ فيه كل ما يريد أن يقرأه ومأزق التأويل أنه يوسع للنص
وهنا يمكن القول بأن إستراتجية (علي حرب) في قراءة النصوص هـي جمـع بـين    
نظرية التفسير والتأويل والتفكيك. أما (محمد شوقي الزين) كانت له نظرة في التأويليـة  

غربي، فنجده يحدد مفهومـه  ملّما باالتجاهات الغربية وهو ما جعل تأويليته ذات اتجاه 
التأويل في الحقيقة تأويالت على سبيل التتابع والتساوق والتي تؤول إلى حالة عدميـة  «

المعنى الذي يستحيل فيه القبض على المعنى أو الحديث بمنطق النعت ألن اإلشـارة ال  
  30».تقع سوى على واقع متقلب أو حدث متألب

أن النص الديني والنصوص التأسيسـية   وفي األخير يخلص التأويليون المعاصرون
في التراث بحاجة للتأويل وهذا من خالل تعـريفهم بالنظريـة أوال واقتـراح تقنيـات     

 .ثانيا القراءة، وأدوات فهم النصوص
ذهبت الذات العربية تبحث فـي   دور الـتأويل وآلياته في قراءة البنى النصية: - 3

والتـي يتصـدرها مـنهج     قراءة مورثها وفق معطيات الحضارة الحديثة والمعاصرة
" التي تقوم أساسا على آلية التأويـل التـي   نظرية التلقي" القراءة والتلقي وبتسمية أخرى

ودمغه بطابع حي يستوعب آفاقا غيـر  «تفضي إلى إنتاج الدالالت بفك شفرات النص 
  31»ة من التقويل والتأويل.نهائي

والنص أو الخطاب يعد بديال عن اإلنسان وال يحيل إلى شيء إالّ لذاته التي ينطلـق  
منها فيصل إلى تأويالته المفتوحة، لتصبح العالقة بين القارئ والنص عالقـة معايشـة   

فإن فهم النص يستدعي قبليا االنحناء إليها والتسرب إلـى بواطنهـا والتكيـف مـع     «
  32"»سها، وال يأتي ذلك إالّ بواسطة التجريب والمعاناة مع المقروءهواج

أسهم االنفتاح الفكري على الثقافة الغربية بشكل كبير في تفعيل الممارسة التأويليـة  
للناقدين العرب في النص األدبي، محاولين استنطاقه بظهور نظرية التلقي مع االتجـاه  
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النص كنظام منفتح فعملية القـراءة بـالمفهوم   النسقي (النصي) الذي سلط الضوء على 
كل قراءة هي أفق للقراءة التالية ومجرد حصر القراءة فـي البنيـة النصـية    «الحديث 

وحدها يؤدي إلى إغالق النص ومنه تكون القراءة الصحيحة المفتوحـة التـي تسـمح    
أفـاق   بتدفق مالحظات المتلقي الموجهة للنص وذلك عكس القراءة المغلقة التي تغلـق 

. فالتلقي يعتمد على قدرات المتلقي التأويلية ومنه فالتأويل فـي النصـوص   33»يالمتلق
األدبية "في أدق معانيه تحديد المعاني اللغوية في العمل األدبي من خالل التحليل وإعادة 

كمـا  .أما آليات التأويـل  34"صياغة المفردات والتركيب ومن خالل التعليق على النص
خارجية وسنستحضـرها  وأخرى  زي) إلى قسمين: آليات داخلّية نصيةقسمها (محمد با

    :35كاآلتي
وهي كّل المؤشرات النصية الدالّة التي ينطلـق منهـا   اآلليات التأويلية النصية: - أ
  التّأويلي، بل هي مداخل النّص ومفاتيح المعاني، وأبرزها: الفعل
التّأويل، ألن النص بمفرداتـه نسـيج   االهتمام باللّغة من ثوابت  :المدخل اللّغوي - 
وال بد للمؤِّول من امتالك ذخيرة لغوية تمكّنه من تمييـز اسـتعمال المفـردات     لغوي،

 غريباً أو مألوفاً، وتعد هذه اآللية عمود القراءة التأويلية ونواتها. تواضعياً أو مجازاً
يتوسع نظام التّأويل إلى توليد الدالالت مـن الجـدر اللغـوي     المدخل االشتقاق: -

  باالشتقاق.  
يعد هذا المدخل من أهم العناصر التّأويلية خاصة في الحضارة : المدخل النحـوي  - 

  األساس لعملية الفهم.العربية اإلسالمية، فالحاالت اإلعرابية هي الموجه 
البالغية المختلفة التي ال يمكن ألي نـص  ويتمثّل في الظواهر  :المدخل البالغي -  

الخلّو منها، وكثير من هذه الظّواهر تمتاز بانفتاح النّص على االحتماالت التي ال ينبغي 
للمؤول أن يسرف فيها وعلى هذا األساس فإن التأويل مشروط ومضبوط بقيود لغويـة  

التي تسهم في الّـدفاع  متناسبة منسجمة لو تعداها ضعفت حجته، هذه القيود اللغوية هي 
  عن الفهم، وتحقيق أعلى الدراجات المقولية.
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 وهي المعطيات التي ال تتدخل في بنية النص، ولكّنها تؤدي اآلليات الخارجية: - ب
  :بارزا في عملّية الفهم ومساندتها، وأهم هذه اآلليات دواًر
بهـا تنيـر   هي الظّروف المشّكلة للنص، واإلحاطـة   :المناسبات ومقام الخطاب - 

    ؛الّنص وتساعد على تمثّله، إذ ال يمكن عزل النّص عن مقاماته
وهي كل األشكال النصية التي تُستدعى لتكّمل فعـل الفهـم    الّنصوص الموازية: - 

وتعضده وتدل عليه ومن هنا تعتبر هذه النصوص بمثابة االسـتدالل علـى خطـوات    
    ؛نحوية أو بالغّية) التأويل المختلفة (االستدالل على مسألة لغوية أو

تتمثل في المادة الخبرية التي يوردها المـؤِّول لملـئ البيـاض     :الماّدة الخبرية - 
وتوسيع المحتوى وتعضيده، الّن استحضار هذه الّنصوص يّؤدي إلى توجيـه القـراءة   

    .إلى بعض مقاصد الخطاب التي لم تدرك باآلليات السابقة
 تمثل األساس لعملّية التّأويل، ولو اختلت واحدة منها الإن هذه اآلليات التي ذكرناها 

قرينة ال تدرك ّإال بواحـدة مـن هاتـه     نفرط عقد التأويل وفقد شرعيته، ففي كل نص
  اآلليات.

وبعد هذه النظرة الموجزة في التأويل في الثقافة العربية، وفي ختـام هـذه   : خاتمة
  ج التي توصلنا إليه، وهي:الورقة البحثية يمكننا الوقوف على أهم النتائ

  ؛يطابق بعض العلماء بين التأويل والتفسير لكن الصحيح تغايرهما •
تأسس التأويل في الثقافة العربية اإلسالمية منذ نزول القرآن الكريم، وارتبط بـه   •

 ؛فكان مداره على الخطاب الديني
الـدخول إلـى   التأويل في حقيقته نظرية فلسفية ارتدت أثوابا مختلفة مكّنته من  •

  ؛العلوم األخرى
انتقال نظرة التأويل في العصر الحديث والمعاصر لدى العـرب مـن المجـال     •

 ؛الديني إلى المجال األدبي
تأثر النقاد العرب بالثقافة الغربية في قضية التأويل وتفعيلهم لهـا بمـا يسـمى     •

 ؛بنظرية التلقي
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يتخطى النظرة القديمـة   التأويل في النصوص األدبية العربية الحديثة استطاع أن •
 ؛للتأويل فاتحا أفاق القراءة من خالل التلقي والتفكيك

كانت للعرب المحدثين والمعاصرين لمسة في التلقي والتأويل فـي النصـوص    •
واالعتماد على آليات داخلية وخارجية التي من خاللها المؤول ينطلق بالفعل التـأويلي  

 ا.والغوص في البنى النصية للكشف عن معانيه
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لقد لقت عملية ترجمة النصوص الدينية انتشارا واسعا واهتمامـا خاصـا    مقدمة:
لدى شعوب العالم وذلك لقداستها، لذا تحتاج عملية ترجمتها تدقيقا وتمحيصا من قبـل  

خبرة واسعة وإلمام شامل خاصة فيما يتعلق بـالقرآن الكـريم، الن   لهم متخصصين 
ات من بينها السياق اللغوي، لـذا  عملية ترجمته تحتاج إلى ربطه بمجموعة من السياق

  هذه العملية تتسم بنوع من الصعوبة وذلك إلعجازه اللغوي حرفا وصوتا.
إن عملية ترجمة القرآن الكريم تزامنت مع انتشار الدين اإلسالمي إلى الشـعوب  
الناطقين بغير العربية، وقد بدأت منذ زمن ليس بالقريب تراوحت بين جهود فرديـة  

ها في وقتنا الحالي حاولت مواكبة عصر العولمة واستثمار ما تتيحـه  وجماعية إال أن
التكنولوجيات، الحديثة ما تمخض عنه ظهور العديد من البـرامج الحاسـوبية نـذكر    
منها: تطبيق القرآن العظيم الذي يتـيح واجهـة متعـددة اللغـات وهـي بالعربيـة       

بارة عن ترجمة لمعاني واالنجليزية والفرنسية كما نجد المصحف االلكتروني وهو ع
 القرآن الكريم باللغة االنجليزية.

تعتبر الترجمة جسرا تواصليا بين الشعوب طالما دأبـت علـى    تعريف الترجمة:
تعزيز التبادل المعرفي بين اللغات، لذا احتلت مكانة عظيمة قديما والزالت ليومنا هذا 

تجتاح مختلف الحقـول  شغل الدارسين والباحثين في هذا المجال، حيث استطاعت أن 
األدبية، نظرا إلى التواصل الحاصـل بـين مختلـف    أم المعرفية سواء منها العلمية 

شعوب العالم ولغات المعمـورة،  لتبـادل المعـارف واالبتكـارات واالختراعـات      
والمعتقدات، لذا أصبحت اقل ما يقال عنها أنها أداة للتواصل البشـري، كمـا وأنهـا    

في عملية وضع المصطلحات العلميـة فـي شـتى اللغـات      إحدى األساليب المهمة 
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وبالتالي هي ذلك الفن الجميل الذي يعنى بنقل الفاظ ومعان وأساليب مـن لغـة إلـى    
أخرى بحيث أن المتكلم باللغة المنقول إليها يتبين النصوص بوضوح ويشعر بها بقوة 

  .1كما يتبينها ويشعر بها المتكلم باللغة األصلية
لتاريخ العربي القديم لوجدنا لها تلك المكانة العظيمة، إثـر التـزاوج   لو عدنا إلى ا

الحضاري بين العربية والفارسية واليونانية حين ترجمت العديد من الكتب القيمة فـي  
هذه الحضارات إلى اللغة العربية، إذ تعد واحدة من أقدم النشاطات اإلنسـانية التـي   

اللغوية والثقافية، فهي وسيلتها فـي إقامـة   مارستها المجتمعات البشرية عبر حدودها 
  جسور التفاهم وتبادل المعلومات والمشاركة في عملية التفاعل الفكري والحضاري.

  وتنقسم الترجمة إلى نوعين:
هي نقل الكالم من لغة إلى أخرى مع مراعـاة التوافـق فـي     الترجمة الحرفية:

  ؛الترتيب والنظم والحفاظ على جميع معاني النص االصلي المترجم
هي شرح الكالم وتوضيحه والسعي وراء معناه بلغة أخـرى   الترجمة التفسيرية:

  دون مراعاة التركيب والترتيب للنظم االصلي.  
بد أن نعرج على حكم ترجمة القرآن الكريم  ال حكم الترجمة في الدين االسالمي:

يزال هناك العديد من الخالفات حول هذه المسألة إذ يتمحـور   في هذا البحث، ألنه ال
أو بمعنى آخر هل يمكن  اإلشكال حول إمكانية ترجمة القرآن الكريم إلى لغة اخرى،

معجـز بلغتـه    مع العلم ان القرآن الكريم للترجمة ان تستوعب معاني القرآن الكريم،
بتراكيبه، ومفرداته، بنظمه ومعانيه، وكل ما يحتويه من دالالت تحمل معـان عـدة   
وأحكام، وتشريعات، وحقائق عن الماضي والمستقبل، هذا ما تحتويـه لغـة القـرآن    
الكريم والتي ال يدرك كنهها سوى من كان ملما إلماما واسعا بكل ما يمت بصلة إلى 

كل ما يمت بصلة الى العقيدة االسالمية، ناهيك عن أمـور ال  هذه اللغة، وكذا إلماما ب
فهل يمكن للغة اخرى أن تستوعب كل هذا االعجـاز؟   يدركها أحد سوى اهللا تعالى،

 هل يمكن ألي لغة أن تنقل كل معاني القرآن الكريم؟ ال يختلف هنا اثنان حول ادراك
الكريم، وأن تأتي بالمثل لـه   حقيقة استحالة ألي لغة من لغات العالم أن تحاكي القرآن
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وهذا متفق عليه وال نقاش فيه، إذ ال يمكن أن يترجم القرآن ترجمة حرفية، أي نظـم  
القرآن بلغة أخرى تحاكيه حذوا بحذو، بحيث تحل مفردات الترجمة محـل مفرداتـه   
وأسلوبها محل أسلوبه، حتى تتحمل ترجمة ما تحمله نظم األصل من المعاني المقيـدة  

  .2تها البالغية وأحكامها التشريعيةبكيفيا
من العلماء ال يرفض ترجمة معاني القرآن ترجمة تفسـيرية، فهـي    اإال أن فريق

تعنى بشرح نظم القرآن الكريم وتوضيحه وبيان معناه بلغة أخـرى، بحيـث يـؤدي    
الغرض الذي سيق له نظم القرآن وال تراعى فيه المحاكاة المطلوبـة فـي الترجمـة    

  ذا النوع من الترجمة ال خالف في جـوازه بـين العلمـاء والبـاحثين    الحرفية، وه
وحجتهم في ذلك أن الترجمة هي واجب شرعي، من أجل نشر وتبليغ الرسـالة إلـى   

  األقوام غير الناطقة بالعربية.
وبالتالي فإن كان القصد من ترجمة القرآن الكريم اإلتيان بالمثل، ونقله إلى لغـة  

المفردات والتراكيب والنسق واألسلوب، لتقوم الترجمـة مقـام   أخرى، ومحاكاته في 
األصل العربي وتحمل الترجمة ما يحمله النص القرآنـي مـن المعـاني محكمهـا     
ومتشابهها، وتأثير بالغتها المعجز في القلوب، فهذا النوع من الترجمة مستحيل عقال 

العمـل علـى تقـديم    و وشرعا، أما إذا كان القصد هو ترجمة معاني القرآن الكريم،
تفسير موجز لمختلف المعاني الواردة في اآليات، من أجل توضيحها وتقريبها للقارئ 
بكل موضوعية وأمانة علمية، وال يتأتى ذلك إال بعد االطالع على علوم القرآن وكذا 
الثقافة االسالمية والعربية، وكذا أن يكون المترجم متمكنا من اللغـة العربيـة بكـل    

يس االكتفاء بمعرفة قواعدها، إذ ليس باستطاعة أي شخص كـان العمـل   علومها، ول
  على ترجمة القرآن الكريم وإنما البد أن تتوفر في المترجم العديد من الشروط هي:

أن يكون المترجم عربي اللسان نشأة وتكوينا متذوقا لألساليب العربية مطلعـا   - 
 ؛ةعلى مختلف تقنيات النظم النحوية والتراكيب البالغي

أن يكون المترجم متمكنا من علوم القرآن عالما بأصول الشـريعة ومبادئهـا    - 
العامة، كأسباب النزول ومطلعا على مختلف التفاسير وكتب الحديث والسنة وعارفـا  
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بكل المصطلحات اللغوية الواردة في القرآن متمكنا من دالالتهـا الشـرعية وعلـى    
 ؛األحكام المراد منها

متمكنا كل التمكن من اللغة التي يريد الترجمة إليها مطلعـا  أن يكون المترجم  - 
على كل أساليبها ومعرفة نظمها واستعماالتها وذلك لكي يكون قادرا علـى اختيـار   

  اللفظ المالئم والمعبر منها.
أصدر جامع األزهر بموافقة وزارة األوقاف المصرية، إفتـاء يجـوز ترجمـة     

فترة رئاسة محمد مصـطفى المراغـي مشـيخة    م 1936معاني القرآن الكريم سنة 
األزهر، مع اإلشارة إلى أن هذه الترجمة ليست قرآنا وال تتضمن خصائصه كما أنها 
ليست ترجمة لكل المعاني التي يتضمنها القرآن، أو التي فهمها العلماء، كمـا تكفَّـل   

لغـات  مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بترجمة القرآن الكريم إلى مختلف 
  3العالم.

احتلت ترجمة الكتب المقدسة مكانة هامة فـي   تاريخ بداية ترجمة القرآن الكريم:
االنتاج الترجمي العالمي، ويعتبر القرآن الكريم آخر الكتب السماوية المنزلـة علـى   
 آخر االنبياء محمد صلى اهللا عليه وسلم موجهة لجميع الشعوب حيث قـال تعـالى:  

" لناكسا أرمينوةً للعالَممحولم تعرف الفتـرة األولـى لنـزول    107" االنبياء ٍإلَّا ر ،
القرآن أي ترجمة، وذلك أن األقوام التي اعتنقت االسالم ألزموا أنفسهم تعلـم اللغـة   
العربية لغة القرآن الكريم، حتى يستطيعوا قراءته وفهمه وقد برز منهم علماء أجـالء  

  .في علوم القرآن واللغة العربية
 ئالتأريخ لترجمة القرآن الكريم، فإننا نجزم أنها كانت قديمة جدا مع بـد  أردناإذا 

إذ  انتشار صدى الدين االسالمي للشعوب غير العربية كالفرس واليونان وبالد الهنـد، 
وجدت ترجمة للقرآن الكريم باللغة السريانية والهندية والفارسية واليونانيـة بعضـها   

  قتطفات من سور القرآن الكريم.كامال، وأخرى ترجمة لم
هـ بنقل القـرآن الكـريم إلـى    3م/ 9قام الفيلسوف اليوناني نقيطانس في القرن  

ويعود ذلـك إلـى    اللغة اليونانية، إال أن ترجمته إلى اللغة الالتينية جاء متأخرا جدا،

694



�×Ö]è†ÓÖ]<áa†ÏÖ]æ<íflée†ÃÖ]<íÇÜ <

 

  
 

 

  

خوف الديانات االخرى على مكانتها خشية تأثر شعوبها بالدين االسالمي، فال تقـوم  
م، ولعـل  17لها قائمة بعدها، إال أننا نرى ظهور العديد من الترجمات مع بداية القرن

السبب في ذلك هو تأثر الصليبيين بالحضارة األندلسية، إذ يمكننا القـول أن حركـة   
ترجمة القرآن الكريم كانت منذ بداية الحركة االستشراقية، وكانت بادرتها من مدرسة 

) رئيس االساقفة،  تم في هذه Raymondرعاية رايموند (طليطلة للترجمة باألندلس ب
  .4المدرسة ترجمة مختلف الكتب العربية وكذا القرآن الكريم

توالت حركة ترجمة معاني القرآن الكريم إلى مختلف اللغات األوروبية اعتمـادا  
 على نسخة روبرتالكلوني باللغة الالتينية، وهذا ما جعل هذه الترجمات تبتعد كل البعد
عن الترجمة الحقيقية للقرآن الكريم، مع بداية القرن السابع عشر عمل أندري دوريير 

)André de Ryer    قنصل ملك فرنسا بمصر على ترجمة معـاني القـرآن الكـريم (
واإلضافات التي تحمل حقـدا   باللغة الفرنسية، إال انها كانت مليئة باألخطاء واالفتراء

جمة كمصدر للعديد من الترجمات للغات األخرى على االسالم، وقد صارت هذه التر
م 1649) إلـى االنجليزيـة سـنة    Alexander Rossحيث ترجمها الكسندر روس(

  وكانت أسوأ من األولى كون أن المترجم كان جاهال بالعربية وبالعقيدة االسالمية.
ازدهرت ترجمة معاني القرآن الكريم أكثر في القرن العشرين حيث نجد العديـد  

  نذكر بعضها: منها
 م.1929باللغة الفرنسية طبعت بباريس سنة  )Montetترجمة مونتيه ( - 
 م.1937) باللغة االنجليزية سنة Richard Bell( ترجمة ريتشارد بل - 
  م.1991) باللغة الفرنسية سنة Jacque Berqueترجمة جاك بيرك ( - 

  بعض األمثلة عن ترجمات المستشرقين:
الذين يتبعون الرسول النبي األمي الذي يجدونـه  ترجمة النبي األمي في اآلية"   - 

"االعراف مكتوبا عندهم في التوراة واالنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر
157.  

  وتعني نبي غير اليهود.  Prophéte des gentilsترجمها بالشير بـ" 

695



�×Ö]è†ÓÖ]<áa†ÏÖ]æ<íflée†ÃÖ]<íÇÜ <

 

  
 

 

  

  وتعني نبي الكفرة.  Prophéte des gentilsوترتجها دنيس ماسون" بـ" 
 وتعني نبي العوام. The prophet of the common folkا آربري بـ" وترجمه

" الواردة  فـي  يا أيها الناسمثال آخر: ترجمة جورج  سايل العبارة القرآنية " - 
أي" يا أهـل مكـة"     Opeople of meccaالعديد من المواضع في القرآن الكريم  بـ"

ب لكافة الناس وليس فقط أهل وهذا مناف تماما لما ورد في القرآن الكريم الن الخطا
  مكة.
" بقولـه  وكذلك جعلناكم أمـة وسـطا  " العبارة القرآنية كما ترجم جورج سايل - 

)Wemakeyou O Arabians  بمعنى جعلناكم أيها العرب أمة وسطا مع أن القصـد (
  هو الناس جميعا.

"  إنما يعمر مسـاجد اهللا أيضا ترجم جاك بيرك كلمة مساجد في قوله تعالى: " - 
وفـي مواضـع   Ne met en honneur les oratoires de dieu " بـ 18التوبة 

فاألولى تعني المصلى في كنيسة صغيرة أما الثانية  Sanctuaireأخرى ترجمت بـ 
  .mosquéesتوجد كلمة تتوافق مع كلمة مسجد هي : هتعني المعبد الكنسي مع أنّ

ترجمة أخرى لجاك بيرك قام فيها بقلب الحقائق القرآنية من خـالل ترجمتـه    - 
اذا  213" البقرة  فهدى اهللا الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنهلقوله تعالى" 
  ترجمها بقوله:

Mais dieu avait guidé les croyants à diverger avec sans 

autorisation sur tels points de la vérité   

وهذا يعني: لكن اهللا هدى المؤمنين إلى االختالف بموافقته حول نقاط معينة مـن  
  الحقيقة" حيث قلب المترجم المعنى األصلي لآلية الكريمة.

المالحظ في الترجمات الغربية هو أنها كانت تحيد كثيرا عـن المعنـى الحقيقـي    
فجـل   المتبع أثنـاء الترجمـة،  الوارد في القرآن الكريم، وذلك حسب طبيعة المنهج 

األخطاء إما تعود إلى جهل المستشرقين باللغة العربية وهي بحر واسع، وهـذا مـا   
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يؤدي إلى سوء فهمهم وبالتالي وضع المصطلحات في غير موضعها وإما تعود إلـى  
  ن لإلسالم.والعداء الذي يكنه المستشرق

اعتمدوا على الترجمـات  كما أن معظم المستشرقين الذين ترجموا القرآن الكريم 
التي سبقتهم دون اللجوء إلى النص األصلي للقرآن الكريم، وبالتالي هذا ال يرقى إلى 
مستوى الترجمة الحقيقية ألن االساس في عملية الترجمة هـي النقـل مـن الـنص     
  األصلي ومن لغته األصلية، ومن هنا يمكننا القول أن تعاملهم مع الظـاهرة القرآنيـة  

إذ كمـا الحظنـا    مستوى المطلوب ولم تتحقق فيه العلمية أو الموضوعية،لم يكن بال
سواء على مسـتوى األلفـاظ المعجميـة أو التراكيـب النحويـة       اكبير اهناك خلط
  والبالغية.

كما نشير أن الفكر االستشراقي ينظر إلى القرآن على أنه عمل بشري حتـى أن  
) Sefweiggerلومون شفانغر (بعضهم أطلق عليه بالقرآن المحمدي وهي ترجمة سو

  م.1616سنة 
أما بعضهم اآلخر يذهب الى القول بتأثر القرآن باليهودية والنصرانية خاصة فـي  
مجال القصص التي بظنهم استعيرت مما ورد في الكتب المقدسة األخرى، لذا نجـد  

  م.1770رشماجرالين عام  بعضهم يطلق عليه باإلنجيل التركي وهي ترجمة فريد
انفرد المستشرقون بالعديد من الترجمات المحرفة قصدا والتـي أسـاءت    بعد أن

العلمـاء المسـلمون   سـخّر   كثيرا لهذا الدين، قصد تشويهه لدى الشعوب األوروبية
جهودهم في الترجمة الحقيقية لمعاني القرآن الكريم، وإيصالها دون إضافة أو حـذف  

لترجمات العربية المقبولة والتي الى شعوب العالم وبجميع اللغات، ونذكر هنا بعض ا
  تشرف عليها مؤسسات وهيئات كمجمع الملك فهـد بالمملكـة العربيـة السـعودية    

  الجمعية العلمية السعودية للسنة وعلومها، المجلس االسالمي العالمي.
        نعطي بعض االمثلة عن الترجمة العربية: فيما يخص كلمة حج في قوله تعـالى 

m�|�}�~����¡���¢�£�¤�¦¥�l /يترجمهــا تقــي الــدين 97آل عمـران ،
  :الهاللي إلى االنجليزية بقوله
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And Hajj (pilgrimage to makkah) to the House (ka‘bah)is a 

dutythatmankindowes to .Allâh  

بمعنـى   visitفبينما نجده في العديد من الترجمات الغربية كلمة حج تترجم بــ  
  زيارة.

) التي وردت في العديد من المواضع في القـرآن  اهللاكلمة (وكذا أيضا في ترجمة 
" بينمـا تتـرجم فـي ترجمـات الغـربيين      Allâhحيث يترجمها تقي الدين الهاللي" 

  .Godبـ
إن محاولة ترجمة القرآن الكريم تعد مـن   صعوبات ترجمة معاني القرآن الكريم:

تفاسير وبالتـالي عـدة   أصعب المحاوالت على االطالق، فالنص القرآني يمثل عدة 
معان، حتى أنه ال يمكن للمترجم أن يحصر كل المعاني فكل ترجمـة للقـرآن هـي    
تفسيرا فقط لبعض معانيه، وشرحا من مجموعة من الشروح ال غير، يمكـن لنـا أن   

  نحصر هنا العديد من الصعوبات هي:
ـ  -  ي وجود المتشابه في القرآن الكريم حيث هناك اختالف حاصل بين العلماء ف

معرفة المراد منه فكيف الحد أن ينقله إلى غير لغته التي نزل بها وهو ال يعلم حقيقة 
  ؛معانيه كلها أو بعضها

كما أن لغة القرآن الكريم تتميز عن جميع لغات العالم بالعديد مـن الميـزات    - 
 –مثال مسألة المترادفات، نأخذ مثاال عن المترادفات الموضوعة ليوم القيامة (الواقعة 

الغاشية) كل هذه المترادفات هي مشـحونة   -  الحاقة -  الصاخة -  الطامة -  لقارعةا
  5مما يجعل نقل المعنى المقصود منها إلى لغة اخرى بمعاني تختلف نسبيا فيما بينها

اختالف نظام التراكيب بين اللغة العربية واللغات األخرى مثال قضية التقـديم   - 
   ؛، يترجمها مارجليوت5"الفاتحة وإياك نستعين إياك نعبد" والتأخير في قوله تعالى:

"Iworshipsthee and seek assistance of thine." 

عدم وجود مقابالت انجليزية لبعض معاني الكلمات العربية مثال ذلك يميـت   - 
  .causes deathترجمت بـ 
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إن االنفتاح الحضاري الحاصـل بـين   والتقانات الحديثة:  ترجمة معاني القرآن
العالم، ألح على ضرورة إيجاد وسائل ناجعة ومتطـورة للتواصـل وإلغـاء    شعوب 

إشكالية فهم األخر، وقد ساعدت التقانات والتكنولوجيات المستحدثة على ظهور العديد 
من البرامج واألنظمة الحاسوبية، التي سعت إلى إيجاد حلول لالختالفـات اللغويـة   

لية، ولطالما ثمنت جهـود المتـرجمين   الحاصلة من خالل االهتمام بحقل الترجمة اآل
بالعديد من المعاجم والقواميس التي تحدد المقابالت األجنبية في العديد من اللغات مع 
تحديد المفاهيم والمترادفات واالستعانة بالصور والرسومات التوضيحية، وذلك قصـد  

فتئ تراجـع    االستعانة بها في عملية الترجمة الشخصية إلى أن هذا النوع التقليدي ما
مع ظهور الحاسوب الذي دعم شبكات االنترنيت ببرامج للترجمة، فتولد بذلك فـرع  
جديد وهو الترجمة بمساعدة الحاسوب التي سهلت عملية الترجمة واختزلت الوقـت  

  والجهد واللجوء إلى تصفح أوراق القواميس.
ال يمكن ان نلجـأ  إال أننا  إن كانت الترجمة اآللية اليوم حققت نجاحا متقدما جدا،

بد من اللجـوء الـى الترجمـة     اليها كحل مثالي لترجمة معاني القرآن الكريم، اذ ال
البشرية، ألن القرآن الكريم هو كالم معجز  وفيه من المعاني مـا تعجـز اللغـات    
األخرى عن اإلحاطة بمعانيه بدقة، كما أن ترجمته تحتاج إلى عملية تحليـل  دقيـق   

ر وآيات وكلمات وتعابير وأساليب التي هي مترابطـة فيمـا   لكل ما يحتويه من سو
يزال بعيد  بينها، وحتى نصل الى مرحلة المعالجة اآللية لمعاني القرآن الكريم أمر ال

  المنال ويحتاج إلى الكثير من البحث الدقيق في المعاني القرآنية.
إنها اسـتثمرت   هذا ال يعني أن الدراسات القرآنية لم تواكب التقانات الحديثة، بل
فهناك العديـد   كل ما جاد به عصر الرقمنة، إذ عملت على استغالل شبكة االنترنيت،

من الترجمات القرآنية بكل اللغات على شبكة االنترنيـت علـى شـكل بـرامج أو     
مصاحف إلكترونية، تسهل للمستخدم عملية التصفح كما أنها مزودة بالتفسير كما تتيح 

بمختلف اللغات، كل هذا يقدمه البرنامج بشكل جميـل مـن   سماع التالوات الصوتية 
خالل الخط العثماني واأللوان والزخارف، هناك العديد من المصـاحف االلكترونيـة   
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التي يمكن تحميلها عبر االنترنيت مجانا تالئم مختلف أنظمـة التشـغيل للحواسـب    
  نعطي مثاال عنها: واألندرويد

  
  لمصحف االلكترونيصورة توضيحية لواجهة ا ):1الشكل(

) المصحف االلكتروني "القرآن الكريم" يتيح العديد 1كما يظهر من خالل الشكل (
 - احصـاءات قرآنيـة    - تعريفات بالسـور  -  التفاسير -  من النوافذ (أسباب النزول

ترجمات)، يتيح هذا المصحف ترجمة معاني القرآن لمعظم لغات العالم كما يوضـحه  
  الشكل التالي:

  
  ): واجهة ترجمة معاني القرآن لمختلف لغات العالم2الشكل (
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ألن  في األخير البد من اإلقرار بضرورة ترجمة القرآن الكريم وتبليغه للشعوب،
الهدف من الترجمة هو إيصال معاني القرآن وتعاليم االسالم إلى كافة شعوب العـالم  

مـة الحرفيـة   مع األخذ بعين االعتبار التركيز على ترجمة المعـاني ولـيس الترج  
للمفردات، والعمل على توحيد جهود القائمين على أمر الترجمة، إلى جانب ذلك البد 

  من تفعيل ترجمة السنة والسيرة النبوية من خالل استخدام معطيات التقنية الحديثة.
  

  االحاالت:
  

  .1949عمان، رشيد سعيد كساب، ترجمة معاني القرآن الكريم، شركة كيالني، 1
شاكر شوق، ترجمة معاني القرآن ودور المستشرقين فيها، مجلة دراسات الجامعة اإلسالمية  2

  .61، ص 4المجلد ،2007العالمية، شيتاتونغ، ديسمبر 
 www.qurancomplex.gov.sa ينظر، موقع مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف: 3
شاكر عارف شوق، ترجمة معاني القرآن ودور المستشرقين فيها، مجلة دراسات، المجلد  4

  .65، ص 2007الرابع، الجامعة االسالمية بنغالدش، 
القسم العربي، جامعة تاشفين أكرم، ترجمة معاني القرآن الكريم (تعريفها وحكمها)، مجلة 5

  .20، ص25م، العدد2018باكستان، 
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سيد المرسلين، أفصـح   رب العالمين، والصالة والسالم على هللالحمد * مقدمة: 
، وعلـى آلـه   اهللالمتكلّمين، وأبلغ النّاطقين، خاتم األنبياء والمرسلين، محمد بن عبد 

  وصحبه الطّاهرين وبعد،  
، من أبرز األعالم الجزائريـة التـي لهـا    )∗(يعد األستاذ (محمد الصالح الصديق)

  بصمتها الخاصة في خدمة القرآن الكريم وعلومه.
 - منتصف القرن الماضـي - مقاصد القرآن" غرار الشّهرة التي نالها كتابه "فعلى 

"القرآن الكـريم فـي محـيط     إال أنّه لم يْأُل جهدا في تقديم المزيد من األعمال، كـ:
  العقيدة واإليمان، والبيان في علوم القرآن، ومن روائع اإلعجاز، ...إلخ".

ف منها، منهجا خاصا في ظـّل مـنهج   وال شك أن األستاذ، قد سلك في كل مَؤلَّ
عام، تأسس من فهمٍ شامل للنّص القرآني وعالقته بعلومه المختلفة، ثم وجوه إعجازه 

  وعالقته باللّغة العربية، في ظّل رؤية خاصة.
كتاب "من  وعليه تروم ورقتنا البحثية، اكتشاف خصوصية هذه الرؤية، من خالل

  منطَلقة في ذلك من إشكال مفاده:روائع اإلعجاز"، 
ما هي رؤية األستاذ محمد الصالح الصديق لقضـية اإلعجـاز فـي القـرآن      - 

  الكريم، وعالقته باللّغة العربية؟،  
في بداية المقدمة، تحدث المؤلّف عـن فكـرة    في الخطاب المقدماتي للكتاب: - 1

  إحدى المجالت. حيث أقر بأن أصلها مقال، نشره في تأليف كتابه؛
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إذ كانت خالل شهر رمضـان مـن عـام     ثم تحدث عن ظروف إنجاز الكتاب؛
  هـ)، وما قاله في هذا الصدد:1423(

فعكفت طوال هذا الشّهر بين كتبي: أقرأ ما كتبه عن اإلعجاز علمـاء البالغـة   «
ورجال التّفسير، وأعالم الفكر اإلسالمي، وكنت أراجـع يوميـا عشـرات الكتـب     

    (1)».بحاث قبل الكتابةواأل
وعلى الرغم من المشاق واألتعاب التي يعاني منها كل باحـث ومؤلّـف خـالل    
عملية إنجاز كتابه، من مرحلة تسويده إلى غاية تبييضـه، إال أن األسـتاذ (محمـد    

بل كان يشعر بالسعادة والسـرور جـراء    الصالح الصديق)، لم يكن يشعر بذلك كلّه؛
  في ذلك قال:هذا العمل، و

كنت خالل هذا الشّهر العظيم أشعر بسعادة ال تعادلها سعادة، فبالرغم من العمل «
المتواصل بياض النّهار في البحث والقراءة والكتابة فإنّي أشـعر بطمأنينـة الـنّفس    

      (2)».وراحة الضمير
  قائال لهم: ليقدم بعدها، نصيحته إلى طلبة العلم النّاشئة،

ونالحظ هذا بالخصوص لطلبة العلم الذين نزلوا أو يفكّرون في النّـزول إلـى   «
ميدان التّأليف واإلبداع، ليعلموا أن العمل في هذا الميدان شاق مرهـق ولكنّـه حلـو    
لذيذ، ألن فيه التقاء العقل والقلب، والقلم إلبـراز الخصـائص النّفسـية والمواهـب     

مع الحياة المتميزة التي ال يحياها إال الـذين   - فاعلوأي ت–الفطرية، وفي ذلك تفاعل 
     (3)…».بعقول مبصرة، وأقالم مبدعة  اهللاحباهم 

  وبعدها كشف عن واقع عالقة مسلمي هذا العصر، بكتاب ربهم، قائال عنهم:
بهذا الكتاب المعجز وأنعم بـه   اهللالم أفتأ أفكّر في مسلمي هذا العصر، أكرمهم «

عليهم، ولكنّهم جاهلون لقيمته، غافلون عن أسراره وحقائقه، معرضون عما فيه مـن  
    . (4).»!أسباب الرقي والسعادة
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  ثم ضاعف من تشخيص هذه العالقة إلى حد التّحسر، الذي قال فيه:
كنت أعد هـذا  لقد عظمت حسرتي على المسلمين إلعراضهم عن القرآن، حينما «

الكتاب، وأتفاعل مع آياته العلمية المثيرة التي تفتح أمـامهم آفـاق العلـم والمعرفـة     
وتحرضهم على أن يأخذوا بأسباب القوة والرفعة والكمال وتستحثّهم على المزيد مـن  

      (5).»!العلم، ولكن أكثرهم ال يسمعون وال يبصرون وال يفقهون
المقدمة، ناقش المؤلّف، عـدة محـاور لهـا عالقـة     بعد  مضمون الكتـاب:  - 2

   (6)باإلعجاز القرآني، سردها بشكل موجز، وهي:
  ):�ذكره لحديث نبوي شريف، يشير إلى اإلعجاز، عند قوله ( - 
ما من اَألنبياء من نَبِي إال قَد ُأعطي من اآليات ما مثْلَه آمن علَيه البشَر وإنَّمـا  «

 اهحا َأويحيتُ وي ُأوتالذ اُهللاكَان ةاميالق موا يتَابِع مهَأكْثَر َأكُون و َأنجفََأر ،(7)؛»ِإلي      
  ؛ومدارك النّوع البشريمعجزات األنبياء  - 
  ؛تهيؤ العرب لمعجزة القرآن - 
  ؛إجماع أهل الكفر والشّرك على محاربة الرسول وما نزل عليه - 
  ؛أعدى أعداء القرآن يعترفون بفصاحته الفذّة - 
  ؛القرآن يتحدى ويدعو إلى معارضته - 
  ؛وقائع مثيرة عن بعض المغرورين - 
  حيرة العلماء في سبب إعجاز القرآن. - 

إلى أن وصل إلى مناقشة قضية مهمة، وهي أن القرآن معجز بأسلوبه ومضمونه 
  معا، ليركّز نقاشه على تساؤل مفاده:

     (8).»األسلوب أم المضمون؟ أي النّاحيتين هي الرئيسية في اإلعجاز:«
وبعد عرضه آلراء مجموعة من العلماء، ممن تبنّوا أحد االتّجاهين، مال األسـتاذ  

  حيث لخّص رأيه في نقطتين رئيسيتين: رأي الباحث (مصطفى أحمد الزرقاء)؛إلى 
أن هناك حلقة مفقودة هي جسر االتّصال والتّوفيق بين الـرأيين، وهـي:    أوال:«

في القـرآن الكـريم، وغـرض إثبـات      اهللاوجوب التّمييز بين غرض الهداية إلى 
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لتّحدي بإعجازه ال من جهة كونـه  مصدرية القرآن اإللهية بلفظه ونصه عن طريق ا
  في الواقع معجزا، فالكَون كلّه معجز ال القرآن فقط.

ذلك أن إثبات المصدرية اإللهية البد فيه من التّحدي وال يكفي فيه كـون القـرآن   
تعالى فيه التّحدي كمـا لـم يطلـب     اهللامعجزا في ذاته، فقد يكون معجزا وال يطلب 

  تحديا لهم أن يخلقوا كَونًا كالكَون الذي هو خالقه.سبحانه من النّاس م
أن إكمال الدين شيء، وإعجاز القرآن إلثبات نزوله بلفظه ونظمه من عنـد   ثانيا:

تعالى شيء آخر، فحقائق المضمون تثبت صحة ذلك المضمون بأي لفظ وتعبيـر   اهللا
متـى عرفـت بـأي     صيغت مما يعبر عنها ويصورها، فهذه الحقائق في المضمون

طريق من طرق المعرفة ولو باالكتشاف العلمي الالحـق دون أن يعجـل القـرآن    
باإلشارات اإلجمالية إليها تكفي إلثبات وجود الخالق ولكنّها ال تثبت مصدرية اللّفـظ  
من حيث أنّه نص لفظي منظوم بهذا السبك ال يمكن صدوره كلفظ منظوم إال من عند 

ذي يثبت هذه المصدرية للنّص اللّفظي هو اإلعجاز البيـاني بطريقـة   الخالق، وإنّما ال
    (9).»التّعبير والنّظم

  ثم صرح األستاذ (محمد الصالح الصديق)، بأنّه يتبنّى الطّرح ذاته، بقوله:
وما ارتآه الدكتور مصطفى الزرقاء هو ما يميل إليه العقل، وترتاح إليه الـنّفس  «

ألن القرآن الكريم مسـلَّم أنّـه    بالتّرجيح واالعتماد في هذا الموضوع؛ونراه الجدير 
     (10).»معجز بمحتواه ومضمونه، ولكن إعجازه البياني في الدرجة األولى

ويفهم من هذا الكالم، أن األستاذ (محمد الصالح الصديق)، ممن يتبنّون الجمع بين 
مع  يم، يكمن في أسلوبه البياني ومضامينه معا؛أي أن إعجاز القرآن الكر االتّجاهين؛

  شرط األسبقية لإلعجاز البياني.
 أوال:« ثم لخّص المؤلّف أوجه اإلعجاز باإليجاز، اقتضى ذكرها بالنّسق، وهـي: 

اإلخبار بالغيب في العصور الماضية كقصـص األنبيـاء والرسـل مـع أقـوامهم،       
�¢�¡���~�{�|�}��mتعـالى وبالمغيبات في الحاضر والمستقبل، كقولـه  
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£�¤�¥�¦��§�¨�©�ª����«�®¬�¯�°�����±�²�³�µ´�
¶�¸�¹�º� �»� � � �½¼��l:وموفي اآليـة خبـران عـن    02[الر ،[

�£�¢�¡�m الغيب ظهر صدقهما بعد سنين من نزول اآلية، وكقولـه تعـالى:  

¤�¥�§¦�¨�©��ª�«�¬�®�¯�°�±�²��³� �

µ´�l :وكقوله تعالى:وكان األمر كما أخبرت اآلية، ]، 27[الفتح�m�g�h�i�

j�����k�l��m��l :09[الحجر.[  

تعالى من التّحريف  اهللاوقد مضت أربعة عشر قرنًا وأكثر والقرآن محفوظ بعناية 
  والتّبديل، وفي القرآن الكريم أمثلة كثيرة في هذا المضمار.

سالمته من التّعارض والتّناقض واالختالف مع طوله، وهـو مـا قـدمناه     ثانيا:
�m�k�l�nm�o���p�����q���r�s��t�u��v�w وقررناه في ظّل قوله تعالى:

x�l :في حين أنّنا نجد عمالقة الفكر وجبابرة الفلسـفة فـي كـل    82[النّساء ،[
عصر يراجعون أعمالهم الفكرية ومحاصيل أقالمهم فيظهر لهم فيها ما يجب تنقيحـه  

القرآن الذي يصدق بعضه بعضـا  وتصويبه من أخطاء لفظية أو معنوية فليس كذلك 
  ويتناسق كلّه في عرض قوي موثّق.

اشتماله على العلوم اإللهية والعقائد الدينية وقـوانين الفضـائل واألخـالق     ثالثًا:
  وقواعد التّشريع المدني والسياسي واالجتماعي.

ئع وكانت كلّها مسايرة للتطور البشري، وستظل ما بقيت الحيـاة، أو فـي الشّـرا   
وأوفقها وأليقها، وقد سجل التّاريخ عبر العصور الخالية أن كل ما وضعه اإلنسان من 

  القوانين والدساتير كان نصيبها الفشل المخزي.
ما فيه من المسائل العلمية والتّاريخية التي كانت مجهولة في عصر نزوله  رابعا:

��m�Í�Î�Ï�Ð�Ñ لى:ثم كشفها العلم بعد قرون، وهي كثيرة منها قوله تعـا 

Ò��Ó�l :وقوله تعـالى: 49[الذّاريات ،[ m�{�|��������}�~�_�̀�ba�l 
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�¶�������m�́��µ ]، وقولـه: 22[الحجر: m�x�y���z�l ]، وقوله:03[الرعد:

�̧���¹�º����»�½¼��l :مروقوله:05[الز ،[ m�c�d���e�f��������������g�h�

i�j�k�ml�l :وقوله:30[األنبياء ،[ m�²�³��́�����µ�¶��̧����l 

  ].11[فصلت:
من الظّلم إلـى   تأثيره في مسيرة العالم اإلنساني من الظّلمات إلى النّور: خامسا:

العدل، ومن الجهل إلى العلم، ومن الفوضى إلى النّظام، ومن العبودية إلـى الحريـة   
واالسـتقامة  ومن الفساد في األخالق والطّبائع والغرائز والعـادات إلـى الصـالح    

والرشد، فكان االنقالب الذي أحدثه القرآن الكريم أغرب ما في تاريخ البشـرية مـن   
حيث سرعته، ومن حيث عمقه، ومن حيث وضوحه وقربـه إلـى الفهـم وفطـرة     

  […].‼اإلنسان
معانيه الكريمة النّبيلة التي بلغت أعلى ذروة وأسمى مكانة فـي الشّـرف    سادسا:

جمال، فليس في معاني القرآن معنًى تافه أو مبتذل، أو وضـيع  والكمال، والصدق وال
بل إذا تصدى لمعنى وضيع رفعه حتّى يكون في مصاف المعاني الكبيـرة المثيـرة   

  (11).…»كذكر الذّباب، وقصة النّمل، وبيت العنكبوت، والعرجون القديم
قضايا فرعية، لها وبعدها انتقل األستاذ (محمد الصالح الصديق)، إلى مناقشة عدة 

   (12)عالقة مباشرة باإلعجاز القرآني، وهي:
  ؛غالة المشركين يقفون تحت تأثير القرآن - 
  ؛!إنّما يدرك فصاحة القرآن من سلمت فطرته وسما أدبه وذوقه - 
  ؛من المبشّرين من ينكر إعجاز القرآن - 
  ؛القرآن معجز رغم ما فيه من أسباب تقتضي نقصان فصاحته - 
  ؛فصيح بليغ إال له سقطات ما من - 
  ؛عقالء فصحاء في الجاهلية أدركوا إعجاز القرآن - 
  شهادة األجانب والنّصارى بإعجاز القرآن. - 
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ومن المسائل الجوهرية التي تطرق إليها المؤلّف في كتابه، هـي عالقـة اللّغـة    
تحدث فيـه  إذ بدأها بعنوان فرعي، سماه بـ "تطاول سخيف"  العربية بالقرآن الكريم؛

عن حوار دار بينه وبين طالب جامعي، كان قد زاره في منزله وطعن هذا األخيـر  
في جانب مهم من جوانب لغة القرآن الكريم، ومما قاله األسـتاذ (محمـد الصـالح    

  الصديق) عن هذا االزدراء:
والذي يثير األسى في النّفوس، وقد يدعو أحيانًا إلى الضـحك، أن هنـاك مـن    «

تَسبين إلى اإلسالم خطأ، من ال يكاد يأخذ دروسا في اللّغة العربية حتّى يبدأ فـي  المن
الحطّ من قيمة العربية، والطّعن في القرآن الكريم، ومنذ أيام قليلة زارني في البيـت  
طالب جامعي، فأثار قضية إعجاز القرآن، وحدثته عن بعض وجوهه، فقال بجـراءة  

لذي يؤاخذ عليه القرآن كثرة التّكرار فيه"، فذكرت له قـول  "إن ا كادت تكون وقاحة:
"مـا إن   :1774المستشرق األلماني الفيلسوف "يوحان يعقوب رايس"، المتوفَّى سنة 

  يتعلّم بعض النّاس قليال من اللّغة العربية حتّى يقوموا بمحاولة االسـتهزاء بـالقرآن  
لمؤثّرة، وأحسـوا باللّسـان المحيـر    ولو استمعوا إلى قدرة القرآن المثيرة الفصيحة ا

لأللباب، الذي استخدمه الرسول حين أفهم القرآن أصحابه، لوقعـوا فـي الحضـرة    
أغثنا وال تحرمنا من الـدخول فـي شـرف     اهللاإللهية ساجدين صائحين: يا رسول 

  أمتك".
ونظرا لوضعه من الجهل والقصور بينت له سببا من أسباب التّكرار في بعـض  

  (13).»‼ور القرآن الكريم فخجل وخسئس
نستنتج من هذا الحوار، أن نظرة األستاذ (محمد الصالح الصديق)، إلـى العالقـة   
القائمة بين القرآن الكريم واللّغة العربية، ليست محصورة في كونها لغة هذا الكتـاب  

التّكرار بل في كونها أهم مصدر من مصادر إعجازه البياني، كوجود  المقدس وفقط؛
  في بعض اآليات، على سبيل المثال.

وتحت عنوان "حمالت مسمومة ضد اللّغة العربية"، ناقش المؤلّف تلك الحمـالت  
المناوئة للّغة العربية، من قبل بعض العلمانيين المغرضين، الذين طالما دعـوا إلـى   
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ول تحركهـا  بهذه السياسة، عبارة عن معـا  - عنده- استبدال الفصحى بالعامية، فهم 
  السياسات االستعمارية، من أجل ضرب مقومات وحدة الشّعوب العربية، ليس إال.

(جمـال الـدين األفغـاني)     كما ناقش أيضا، جهود بعض المصلحين، من أمثال:
إلخ، في التّصدي لحمالت بعض المستشـرقين المغرضـين، مـن    …و(محمد عبده)

  وغيرهما.…هاخاتو)(أرنست رنان)، و(جبريل  أمثال:
إلى أن وصل إلى نقطة مهمة، وهي أهمية عالقة اللّغة العربية بـالقرآن الكـريم   

  ومما قاله في هذا الشّأن:
إن العربية بكلمة وجيزة مختصرة، هي كل مقوماتنا الحضارية، هي كياننا هـي  «

ن فكل معركـة  وجودنا، بغيرها ال وجود لنا، هي قرآننا وبغيرها ال وجود للقرآن، إذ
نقوم بها ضد الذين يفتحون ثغرات في صفوفنا، أو يدعون إلى العامية أو يهونون من 
شأنها، أو ينتقصون من قواعدها، هي معركة من أجل حياتنا أو موتنـا، مـن أجـل    

      (14).»!وجودنا أو عدمنا، فليفهم كّل واحد منَّا هذا جيدا
يتصدى لدعاة العامية، من المناوئين للّغة نالحظ من هذه الفقرة، أن المؤلّف، وهو 

 العربية، بأن ربط وجود المقومات الحضارية للشّعوب العربية، بوجود اللّغة العربيـة 
بل تعدى األمر عنده، إلى القرآن الكريم في حد ذاته، حيث عد وجوده مـن وجـود   

  اللّغة العربية في حد ذاتها، عند قوله:
  ا ال وجود للقرآن"."هي قرآننا وبغيره

 أي على إطالقه، صحيح أناختار هذه اللّغة )����( اهللاونحن ال نوافقه في هذا الر ،
لتكون لغة آخر كتبه السماوية المنزلة على أنبيائه، ولكن في المقابل كان هـو أيضـا   

  سببا لحفاظها وحمايتها من الزوال.
اللّغـة العربيـة هـي سـبب      هل وهذا ما يقودنا إلى طرح تساؤل مفتوح لنقاش:

  لوجود القرآن الكريم، أم هو سبب لوجودها؟.
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وفي محور آخر، عنونه بـ"العربية في مستوى الوحي اإللهي"، دافع األستاذ عن 
العربية، لغة الوحي اإللهي، بأنّها ظلّت في مستوى هذا الوحي، في جميع المستويات 

  اللغوية، قائال في ذلك:
لى القول بكل ارتياح وطمأنينة من الثّقـة واليقـين، أن اللّغـة    وننتهي بعد هذا إ«

العربية التي اختارها الخالق جّل وعال وعاء لوحيه كانت في المستوى داللة وتعبيرا 
وتصويرا، لم تضق عن فكرة أو إشارة، ولم تعجز عن مجاز أو حقيقة ولـم تقصـر   

ي اإلحاطة والشّمول مسـتجمعة  ف اهللاعن قصة أو صورة، وكانت بالغة ما بلغ وحي 
لكل معانيه وحقائقه وأسراره، فما من مجِيد لهذه اللّغة ومتقن ألسـاليبها، وضـروب   
بالغتها، وقرأ القرآن الكريم بتدبر، ولم يكن كدر الحـس، وال مـريض الـذّوق، إال    

ا وقع رب العالمين، كم اهللاجذبه إعجاز القرآن، وخر ساجدا لبالغته، وأعلن أنّه كالم 
مارون عبود، ورشيد أيـوب، وحسـني غـراب     لكثير من العرب المسيحيين أمثال:

    (15).»ونقوال حنا، ورياض المعلوف، وجورد عياد، والشرتوني وغيرهم
  ثم أضاف إلى فكرته األولى، فكرة ثانية، عند قوله:

فلو فرضنا أن صورة من صور الوحي اإللهي أفرغت في وعاء غيـر عربـي   «
ينتفي هذا اإلعجاز، ألن اإلعجاز إنّما يتحقّق باللّفظ واألسلوب العربي، كمـا ال  فإنّه 

يصح أن يطلق على ذلك أنّه قرآن، فعربية القرآن ضرورة حتمية، ومن هنـا كـان   
    (16).…»العرب الفصحاء إذا سمعوا القرآن، أقبلوا عليه مأخوذين بسحر بالغته

ن الكريم، هي مناط إعجـازه، وأن مقومـات   يفهم من هذه الفقرة، أن عربية القرآ
إعجازه البياني، قد اكتسبها من مقومات اللّغة العربية، وما تكتسبه مـن خصـائص   

  ولهذا كانت مسلكًا مهما لهداية بعض فصحاء العرب العتناق الدين اإلسالمي.
 مفاده:وفي محور آخر، صاغه األستاذ (محمد الصالح الصديق)، في شكل تساؤل 

ِلم ال يتأثّر النّاس اليوم بالقرآن الكريم، فيقرأونه ويسمعونه صـباح مسـاء دون أن   «
  (17).»يحرك فيهم شعرة، أو يثير فيهم همة؟
  ثم أوجز اإلجابة في عدة أسباب:
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الجهل الفاضح باللّغة العربية، ومناهج نثرها، وضروب بالغتها، وطرق  أولها:«
العربية مجرد ألفاظ أو قواعد في النّحو والصرف، وحتّـى هـذه   أدائها، فليست اللّغة 

  ؛!فمعظم قراء القرآن ال يعرفونها، بل يجهلونها كل الجهل
عدم التدبر في القرآن الكريم، فالذين يتلونه ال يتجاوز ألسنتهم وحنـاجرهم   ثانيها:

�m�a�b�c��d��e�f تعالى: اهللاإلى عقولهم، وقلوبهم ومشاعرهم، قال 

g�l :درونه وال يحسنون اإلصغاء إليه، واالتّصال بـه  24[محمولكنّهم ال يتدب ،[
  ؛!واألخذ عنه
اعتقاد معظمهم أن القرآن كتاب يقرأ للتّبرك والتّعبـد والتمـاس األجـر     ثالثهـا: 

الحياة، وصنّاع التـاريخ   ةوالثّواب، وليس كتاب حياة، ومدرسة عظمى لتخريج بحاث
    (18).»!وأبطال الحروب، وساسة اُألمم والشّعوب

وبعدها تطرق المؤلّف، إلى محور آخر وسمه بـ"موقف أعالم الفكر الغربي من 
    (19) إعجاز القرآن".

ناقش من خالله أقواال اعترف بها مفكّرون وفالسفة غربيـون، بمكانـة القـرآن    
المتميزة في الفصاحة والبالغة، وأثره العميق فـي العقـول   الكريم الرفيعة، ودرجته 

  وعالم الفكر، وبما يمكن أن يقدمه للحضارة اإلنسانية جمعاء.
وبعد أن قدم أوجه اإلعجاز بشكل مجمل وموجز، خصص محورا هاما تطـرق  
من خالله، إلى أوجه اإلعجاز، بشيء من التّفصـيل، عنونـه بــ"أوجه اإلعجـاز     

  يل".بالتّفص
  وقبل بدئه في دراستها، أشار إلى نقطة مهمة، قائال:

وقبل ذلك نالحظ أن القرآن الكريم سيظّل مدى الحياة معجـزا لقـوى البشـرية    «
جمعاء تنقضي أجيال وأجيال وتمضي، ويبقى هذا الكتاب المبين يتحدى ويعلـن أنّـه   

، وإذا كان أعالم الفكر اإلسالمي قد درسوا القرآن بعمـق، ووقفـوا علـى    اهللاكتاب 
أن يظهر في مستقبل األيام  - في نظرنا- إعجازه وحصروا أوجهه، فإن ذلك ال يمنع 
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أوجه أخرى سوف يهتدي إليها مفكّرون آخرون، ويقفوا على ما لم يقف عليه علمـاء  
مدهش، والحياة في تطور هائل، فما نـراه   األمس الدابر ومفكّروه، ألن العلم في تقدم

اليوم نهاية التفكير في قضية ما قد يراه علماء الغد ومفكّروه بدايته، وما نعتقد اليـوم  
أنّه ال يرضخ للبحث والمناقشة لبداهته أو ظهوره، قد يكاشفنا المسـتقبل بـأن فيـه    

العلـم، ويسـوقها إلـى    جوانب لم تطرق بعد، فمادام القرآن يفتح أمام البشرية آفاق 
�m��É�Ê�Ë المزيد من المعرفة، ويعلّمها أن ما بيدها من العلم والمعرفـة قليـل:  

Ì�Í�Î�l :85[اإلسراء فعة والكمال، فإنا أن تأخذ بأسباب الرضها دائمويحر [
أهل العلم والمعرفة الذين سيفدون إلى هذا الوجود، ويغوصون في أعماق هذا الكتاب 

  (20) ».!ن على جوانب أخرى من اإلعجاز لم يعثر عليها من قبلهمالمعجز سيعثرو

وبعد هذا التّمهيد، ذكر األستاذ (محمد الصالح الصديق)، أنّه للعلماء الذين خاضوا 
  ر الكامن وراءه، بين من ذهب إلـى أنغمار اإلعجاز، آراء في بيان وجوهه، والس

مقدورها، وهو أن فصحاء البشر عـاجزون  القرآن الكريم فوق الطّاقة البشرية وفوق 
عن مباراته بالقوة والفعل، وهذا المذهب هو الذي تبنّاه (الباقالني) في كتابه "إعجـاز  

  القرآن".
  ثم أقر األستاذ، بأنّه من الذين يتبنّون هذا الموقف، عند قوله:

وهو الذي نرتضيه وتطمئن إليه نفوسنا وضمائرنا، ومعنـى ذلـك أن إعجـاز    «
القرآن كامن فيه، ومنبعث من ذاته، وقائم به، ال ينفك عنـه، فمـن أراد أن يعـرف    

  (21) ».إعجازه فالبد أن يبحث عنه فيه
ونفهم من هذا الرأي، أن إعجاز القرآن الكريم، يكمن في البحـث عـن أسـراره    
والتّدبر في آياته، ومحال أن يجاريه فصحاء البشر، عبر العصور كلّها، وليس فتـرة  

  التّحدي والمعارضة فقط.
المذهب الذي تبنّاه إبراهيم النظّام وهـو   - حسب رأي المؤلّف- ويقابل هذا المذهب

 القرآن تحت طاقة البشر ومقدورهم، وهم عاجزون عـن مجاراتـه بالفعـل ال    «أن
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تعـالى هـو الـذي     اهللاإلى أن  )∗( بالقوة، وهؤالء هم أصحاب القول بـ (الصرفَة)
    (22)».م عن مجاراتهصرفهم وأعجزه

ثم انتقل المؤلّف، إلى عرض مجموعة من وجوه اإلعجاز القرآنـي، مهـد لهـا    
  بقوله:
بعد هذا التّمهيد والمالحظات طائفة من وجـوه اإلعجـاز    - قارئي الكريم- وإليك«

نذكرها بشيء من التّفصيل، وإن كان العلماء المعنيون باإلعجاز قـد أسـهبوا فيهـا    
أفردها بالتّأليف، وليس ما نذكره نحن إال غرفة من بحـر، وذرة   وأطنبوا، ومنهم من

    (23) ».!من رمل
وألن المقال ال يتّسع لعرض كل التّفصيالت التي درسها المؤلّف، حـول وجـوه   
اإلعجاز القرآني، من حيث الشّواهد القرآنية التي اعتمـدها، أو المقارنـة بـين آراء    

  العديد من العلماء والباحثين.
  (24) في النّقاط التالية: - بدورنا –لخصناها 

  ؛األسلوب البياني الوجه األول: - 
  ركّز من خالله على خصائص األسلوب البياني للقرآن الكريم، ومن أهمها:

  ؛مسحة القرآن اللفظية - 1
  ؛جودة السبك - 2
  ؛ائتالف أسلوب القرآن مع معانيه - 3
  ؛العلميةسمو األسلوب القرآني في األغراض  - 4
  ؛جاذبية النّغم القرآني - 5
  ؛إرضاؤه العام - 6
  ؛إرضاؤه العقل والعاطفة - 7
  ؛البراعة في تصوير وتحدي المعاني، وتعميق المشاعر - 8
  ؛ضرب األمثال - 9

  التكرار. - 10
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  ؛اإلخبار عن الغيب الوجه الثاني: - 
تطـرق األسـتاذ    ومن أنواع األخبار الغيبية الكثيرة الموجودة في القرآن الكريم،

  (محمد الصالح الصديق)، إلى ثالثة أنواع، هي:
  ؛اإلخبار عن غيب الماضي - 1
  ؛اإلخبار عن غيب الحاضر - 2
  اإلخبار عن غيب المستقبل. - 3
  ؛اإلعجاز التّشريعي الوجه الثالث: - 
  ؛شمول التّشريع القرآني وعمومه الوجه الرابع: - 
  ؛اإلعجاز الخُلُقي الوجه الخامس: - 
  ؛اتّساق نظريات القرآن وأحكامه الوجه السادس: - 
  ؛اإلعجاز الحسابي الوجه السابع: - 
  اإلعجاز العلمي. الوجه الثّامن: - 

ومن المحاور المهمة التي تطرق لها المؤلّف، في هـذا النّـوع مـن اإلعجـاز     
  القرآني، هي:

  ؛تساؤله عن كيفية ظهور الحياة على األرض - 1
  ؛خَلق اإلنساناإلعجاز في  - 2
  ؛قصة التّشريح - 3
  ؛نزول المطر - 4
  ؛أهمية الماء - 5
  ؛الرعد والبرق والسحاب - 6
  ؛مواقع النّجوم - 7
  ؛الفضاء الالمتناهي - 8
  ؛هل في الكواكب مخلوقات حية؟ - 9

  إلخ.…الضغط الجوي  - 10
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  ؛اإلعجاز النّفسي الوجه التّاسع: - 
  ؛نون شتّىالقرآن منبع علوم وف الوجه العاشر: - 
  ؛القرآن من كل لسان الوجه الحادي عشر: - 

وفي محور خاص، تطرق األستاذ (محمد الصالح الصديق)، إلى رأيه الشّخصـي  
  حيث عنونه بـ"رأينا في اإلعجاز". في قضية اإلعجاز بشكل عام؛

  ومما قاله في هذا الصدد:
أحدهما مقـروء واآلخـر    تعالى كتابان عظيمان تجلّت فيهما قدرته وحكمته: هللا«

 �مرئي مشاهد، فالمقروء هو القرآن الكريم الذي أنزله على عبده المصطفى محمـد  
هدى ونورا، يهدي للتي هي أقوم، ويحيط بكل شيء، وال تحيط عقول البشر بما فيـه  
من أسرار التّنزيل، وحقائق الوجود، إذ هو كتاب الدهر كلّه وكتاب اإلنسانية جميعهـا  

به العرب مع أنّهـم ملكـوا زمـام الفصـاحة      اهللالدنيا واآلخرة معا، تحدى وكتاب 
�m�A��B��DC�E�F�G���Hوالبالغة، فأمرهم مرة أن يأتوا بعشر سور مثله 

I�J��K�L�M�N�O�P�Q�R���������������S��l :ة 13[هودوأمرهم مر ،[

�¾��½�¼��«��m�³�́�µ�¶��̧¹�ºأخرى أن يأتوا بسورة من مثلـه: 
¿�À�Á�Â�Ã�Ä��Å�Æ���������������Ç�l :ولكـنّهم عجـزوا   23[البقرة ،[

  عليهم هذا العجز، فقال: اهللاعجزا ذريعا فاضحا، وسجل 
m�É�Ê�Ë�Ì�Í�Î� �Ï� �Ð�Ñ�Ò�ÔÓ�Õ�Ö� �l 

��m�L��M�N�O�P�Q�R�S�T�U�V��W�X]، وقـال: 24[البقرة:

Y�Z�[����\�]�^�l :والعرب كانوا في غاية العـداوة  88[اإلسراء [
الذي نزل عليه القرآن، وفي غاية من الحرص على إبطال ما جاء بـه   Jللرسول 

فلو كان في وسعهم وإمكانهم أن يأتوا بسورة من القـرآن لمـا تـرددوا فـي ذلـك      
    (25) …».!ولتظاهروا عليه ولكنّهم لم يفعلوا
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  كتابان، تجلّت فيهما قدرته وعظمته: ؛)�( هللايفهم من هذا الكالم، أنّه 
) �مرئي مشاهد، وهي اآليات التي تحثّ على التّدبر فـي قدرتـه (   أحدهما: - 

  ؛المتجلّية في خلقه للكون
  أي القرآن الكريم. وأما الكتاب اآلخر، فهو الكتاب المقروء؛ - 

 اهللافيما ركّز األستاذ، على الكتاب الثاني وما يحمله من إعجاز بياني، تحدى بـه  
العرب، وهم أهل البيان، في الفترة التي شهدها تنزيل القرآن الكريم على قلـب   )�(

  ).Jالنّبي (محمد 
وقد تدرج المؤلّف في عرض أدلّة من القرآن الكريم، فيهـا تصـريح بالتّحـدي    

  والمعارضة:
  ؛أن يأتوا بعشر سور مثله أوال: - 
  ؛أن يأتوا بسورة من مثله ثانيا: - 
  ؛إثبات عجزهم عن اإلتيان بمثله ثالثًا: - 
تأكيد هذا العجز، بأنّه لو اجتمعت اإلنس والجن على اإلتيان بمثله، لمـا   رابعا: - 

  استطاعوا إلى ذلك سبيال.
كـان طالبـا بالجامعـة    أن ثم تحدث المؤلّف، عن تجربة كان قد خاضها، منـذ  

  الزيتونية، وعن هذه التّجربة، قال:
قمت ذات يوم بالتّجربة التالية وأنا طالب بالجامعة الزيتونيـة، أعـددت أربعـة    «

نصوص، واحدا نصّا قرآنيّا من سورة ق، والثالثة لجهابذة الفصاحة والبالغة وهـم  
شخص أمي ال يقرأ وال يكتـب  الجاحظ، وعبد الحميد الكاتب، والزيات، فقرأتها على 

فما هو؟ ولما فرغت من قراءتهـا   اهللافقلت له من بين هذه النّصوص نص من كتاب 
عليه ميز القرآن عن غيره، بأنّه حينما كان يسمع إليه اعتراه تهيب، وخشوع، رغـم  

  .!أنّني تلوته بغير صوت حسن
للعالم العارف بما ال يحتـاج  روحانية القرآن التي تظهر  - قارئي الكريم- تلك هي 

     (26) ».!إلى بيان، وتظهر للجاهل األمي بالتّأثير كما ذكرنا
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وقبل وجوه اإلعجاز القرآني، التي سبق له ذكرها، تكمن النّقطة المحورية التـي  
في روحانيـة هـذا الكتـاب     - بحسب رأي المؤلّف- يرتكز عليها اإلعجاز القرآني 

وحانيس، وعن هذه الرالتي نعنيها تنفـذ إلـى أعمـاق    « ة، قال:المقد (ةوحانيالر) إن
اإلنسان وسويداء ضميره وتستولي على مشاعره وأحاسيسه، وتفعـل فيـه العجـاب    

  (27) ».!وتخلقه خلقًا جديدا
وتكمن هذه الروحانية، في أن القرآن الكريم ينقسم من حيث إعجازه إلى كتـابين  

أي هـو   الحرفي، الذي يعتمد على البيان والفصاحة؛ اثنين، األول منهما، هو الكتاب
كتاب مقروء، وأما الكتاب الثاني، فهو الكتاب المرئي المشاهد، الذي تعبر عنه آيـات  

  إلخ.…خلق السماوات واألرض، والكواكب
ومن حيث خصوصية كل كتاب منهما، من جهة وجوب تـدبره، قـال األسـتاذ    

  (محمد الصالح الصديق):
على اإلنسان ليقرأه، ويتأملـه ويـتمعن    اهللا كان الكتاب المقروء قد عرضه فإذ«

فيه، ويتدبره، ليستنبط، ويكتشف، ويستجلي، ويرى ويصل، فـإن الكتـاب المرئـي    
على اإلنسان أيضا لينظر فيه نظر تأمل، وتفكّـر ودراسـة    اهللالمشاهد، قد عرضه 

  (28) ».!ليرى ما وراء ذلك من حقائق، وأسرار، وعجائب وغرائب

ثم عرض بعض األدلّة من القرآن الكريم، التي تقرر بوجوب تدبر هذين الكتابين، 
��m�a�b�c��d في شأن القرآن المقروء ووجوب تدبره:«وهي قوله تعالى 

e�f�g�l :ــد ــال:24[محم  m�n�o�p�q����r����������������s�t��l ]، وق

�±�°��������̄�®�¬�»��m�§�̈�©��ª ]، وقال:40، 32، 22، 17[القمر:
²�l :مروقال:27[الز ،[�m�b�c�d�e�f��l  :اإلسراء]41.[  
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����|�}��m�x�y�zوقال تعالى في شأن القرآن المرئي ووجوب النّظـر فيـه:  

~}��l  :وقــال:]، 101[يــونس m�z�{�|�}�~����l 

  (29) ]».109[يوسف: m�o�p�q�r���s�t�l ]، وقال:185[األعراف:

وبعدها ناقش المؤلّف، مدى استجابة المسلمين األوائل، ألمر ربهم بـالنّظر فـي   
الكتاب المقروء، عندما عكفوا على تالوته، وفهمه، واستجالء أسراره، وفتح مغلقاتـه  

أيضا لربهم، في النّظر إلى الكتاب المرئـي، فأخـذوا   وحّل غوامضه، كما استجابوا 
  على عاتقهم دراسة آياته، وفهم حكَمها وأسرارها.

ولهذا كانت نتيجة ذلك، هي ظهور حضارة إنسانية لم يعرف التّاريخ في ماضـيه  
تلـك   - دائمـا - وحاضره، وال حتّى في مستقبله، نظيرا لها، فبحسب رأي المؤلّـف  

تلـك   ا الروح بالكتاب المقروء، والمادة بالكتاب المرئي المشـاهد.. قوامه«الحضارة 
الحضارة التي كانت أرضيتها الكتاب المقروء، ثم عال صرحها بالكتاب المرئي، وإن 
شئت قلت، ثم نمت وترعرعت دوحتها وامتد ظلّها بالكتـاب المقـروء، ثـم كانـت     

  (30)».!المعجزة الخالدة أن انبسط ظلّها على الكون

  ثم دعم المؤلّف رأيه، بأن قال:
وال إخال اإلنسانية قد جريت رشدا في سعي، واستقامة في بـر، وائتالفًـا فـي    «

سالم، وتآخيا في حب، وتكافال في عدل، وأمنًا من خوف إال في هذه الحضارة التـي  
المرئـي، وهـذا إعجـاز مـدهش      اهللاأسسها القرآن الكريم المقروء، وشيدها كتاب 

  .!للغاية
وتتجلّى عظمة الخالق سبحانه وتعالى في هذين الكتابين، وفي هذا التّكامل المثيـر  
المدهش بين الروح الذي يمثّله الكتاب المقروء، والمادة التي يمثّلها الكتاب المرئي أما 

اإلنسـان إزاءه إال أن   النّظام البديع في كال الكتابين فشيء من وراء العقول ال يملك
  (31) ]».191آل عمران:[ m�q�r�s�t�u�v�l يكبر ويقول من أعماقه:
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في مدى تعامله مع هـذين الكتـابين: الكتـاب    «ولهذا تظهر قيمة اإلنسان المفكّر 
النّظري، والكتاب التّطبيقي، والمؤمن المفكّر هو الذي يتفاعل بالكتابين وينتفـع بهمـا   

طاقته أن يسهم بمحصوله العلمي منهما في بناء الحياة وصـنع  وينفع، ويحاول جهد 
  (32) ».!التّاريخ

وكذلك يرى المؤلّف، أن العبادة ليست مقصورة على التعبد بالصالة على سـبيل  
القرآن عن الكون يتعبّـد  «بل من التّعبد التّفكير في الكون والنّظر فيه، فحديث  المثال؛

يخشع إلعجازه البياني أو اللّفظي، ويتعبد به في واقعه معنًى  به لفظًا، ويجعل المتعبد
  (33) ».!في هذا الكون الفسيح، فيجعل المتعبد يخشع إلعجازه العلمي

الذي يمتد مع الـزمن بـال حـد وال    «وعن طريق اإلخاء بين األجيال الصاعدة 
  .!أيضا إخاء بر ورحمة، إخاء علم ومعرفة، هو إعجاز باهر للقرآن انقطاع:

وهكذا فأين اتّجهت في الكتاب المقروء، أو الكتاب المرئي، رأيت صورا بـاهرة  
  �m�p�q�r�s�t�vu�lمن اإلعجاز، فسـبحان العزيـز الحكـيم الـذي قـال:     

  (34) ]».38[األنعام:
الصالح الصديق)، هذا المحور المهم من كتابه تطـرق  وبعد أن أتم األستاذ (محمد 

إلى عرض المشاهير الذين كتبوا في اإلعجاز القرآني، علـى اخـتالف توجهـاتهم    
 الفكرية والعقدية، وعلى اختالف رؤية كّل واحد منهم حول قضية اإلعجاز القرآنـي 

مـن القـرن الثالـث    أي بـدءا   حيث بدأ المؤلّف من (أبي إسحاق إبراهيم النظّـام)؛ 
أي إلى غاية القـرن الرابـع عشـر     الهجري، وصوال إلى الباحث (شكري فيصل)؛

  (35)للهجرة.

ثم وظّف مجموعة من المقاالت لعدة باحثين كتبوا في اإلعجاز القرآني، في شكل 
 (36) مالحق، وضعها قبل خاتمة كتابه، وهي:

  ؛لـ (محمد الغزالي) نظرة في اإلعجاز البياني القرآني الملحق األول: - 
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نحو وجهة جديدة في إيضاح إعجـاز القـرآن لــ (شـكري      الملحق الثّاني: - 
    ؛فيصل)
إعجاز القرآن المجيد وشواهد إلهية مصدره لــ (مصـطفى    الملحق الثّالث: - 

    ؛أحمد الزرقاء)
  اإلعجاز اللّفظي والعددي والحسابي لـ (محمد رشاد خليفة)   الملحق الرابع: - 
  مفردات القرآن لـ (مصطفى صادق الرافعي).   لحق الخامس:الم - 
مما تحدث عنه المؤلّف في خاتمة كتابـه، هـو    في الخطاب الختامي للكتاب: - 3

وجود قصور يعتري اإلنسان الباحث عند محاولته لتقصـي العديـد مـن الحقـائق     
  المحيطة بقضية اإلعجاز القرآني، وهذا ما عبر عنه بقوله:

  كان إعجاز القرآن بحرا واسعا ال ساحل له، وطريقًا ممـدودا ال نهايـة لـه   إذا «
فالبد أن يتوقّف الفكر والقلم عند هذا الحد، ألن الطّمع في التّقصي واإلحاطـة طمـع   

م في خدمـة  اسهإلفي المحال، وألنّهما قد وفّيا ببعض المطلوب، وحصل لهما شرف ا
  (37) ».القرآن

اإلطاللة الموجزة، في كتاب "من روائع اإلعجـاز" لألسـتاذ   بعد هذه  * خاتمة:
(محمد الصالح الصديق)، تجلّت لنا رؤيته الخاصة لقضية اإلعجاز في القرآن الكريم 
وعالقته بالّلغة العربية، لخّصناها في عدة نقاط رئيسية أجابتنا على اإلشـكال الـذي   

  طرحناه في المقدمة، وهي:
يعد األستاذ (محمد الصالح الصديق)، ممن يتبنّون الجمع بـين نـوعين مـن     - 1

إذ يكمن النّوع األول في بيانه، ويكمن الثاني في ما جاء بـه مـن    اإلعجاز القرآني؛
  ؛مضامين، مع شرط األسبقية لإلعجاز البياني

ة بـين القـرآن   إن نظرة األستاذ (محمد الصالح الصديق)، إلى العالقة القائم - 2
بـل   الكريم واللّغة العربية، ليست محصورة في كونها لغة هذا الكتاب المقدس وفقط؛

  ؛في كونها أهم مصدر من مصادر إعجازه البياني
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يصنّف األستاذ (محمد الصالح الصديق)، الحمالت المناوئة للّغة العربية، فـي   - 3
أنّها جزء من سياسات استعمارية تغريبية، هدفها طمس مقومـات الوحـدة الوطنيـة    

  ؛وتالحم الشّعوب العربية فيما بينها
يم باللّغة تكمن رؤية األستاذ (محمد الصالح الصديق)، إلى عالقة القرآن الكر - 4

أي أن وجود القرآن الكريم متعلّـق بوجـود    العربية، في أنّها عالقة وجود وغياب؛
  ؛اللّغة العربية، وبأنّها ظلّت في مستوى هذا الوحي، في جميع المستويات اللغوية

إن عربية القرآن الكريم، هي مناط إعجازه، وإن مقومات إعجازه البياني، قد  - 5
ة، وما تكتسبه من خصائص، ولهذا كانـت مسـلكًا   اكتسبها من مقومات اللّغة العربي

  ؛مهما لهداية بعض فصحاء العرب العتناق الدين اإلسالمي
من أسباب عدم تأثّر النّاس في هذا الزمان بالقرآن الكريم، هو الجهل الفاضح  - 6

  ؛إلخ…باللّغة العربية، ومناهج نثرها، وضروب بالغتها، وطرق أدائها
إن إعجاز القرآن الكريم، يكمن في البحث عن أسراره والتّـدبر فـي آياتـه     - 7

ومحال أن يجاريه فصحاء البشر، عبـر العصـور كلّهـا، ولـيس فتـرة التّحـدي       
  ؛والمعارضة فقط

(محمد الصالح الصديق)، إحدى عشر وجها من وجوه اإلعجـاز  عد األستاذ  - 8
  ؛القرآني
 - بحسـب رأيـه  - المحورية التي يرتكز عليها اإلعجاز القرآني تكمن النّقطة  - 9

في روحانية هذا الكتاب المقدس، وهي أن القرآن الكريم، ينقسم من حيث إعجازه إلى 
أحدهما مقروء، ويجسده اإلعجاز البياني، وأما اآلخر، فهو كتاب مرئي  :كتابين اثنين

  ؛خَلق الكونمشاهد، وتجسده اآليات التي تحثّ على تدبر 
إلى وجود قصور يعتري اإلنسـان  (محمد الصالح الصديق)، خَلُص األستاذ  - 10

  الباحث عند محاولته لتقصي العديد من الحقائق المحيطة بقضية اإلعجاز القرآني.
 علـى  والسـالم  إيراده، والصالة لنا إعداده، وتهيأ لنا تيسر ما هذا األخير: وفي

  .العالمين رب هللا الحمد أن دعوانا وأصحابه، وآخر آله وعلى محمد
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  * الهوامش:
  

 :التـالي  الـرابط  الحـرة، علـى   ويكيبيـديا، الموسـوعة   :حياته عن مختصرة سيرة ينظر )∗(
https://ar.wikipedia.org/wiki، اعة:2019يوليو 29بتاريخ: شوهد22:07م، على الس. 

: 02ط الجامعيـة، الجزائـر؛   المطبوعات اإلعجاز، ديوان روائع الصديق، من الصالح محمد) 1(
  .12-11ص.م، ص2017

  .12نفسه، ص المصدر) 2(
  .نفسه، الصفحة نفسها المصدر) 3(
  .13نفسه، ص المصدر) 4(
  .نفسه، الصفحة نفسها المصدر) 5(
  .23-15ص.نفسه، ص المصدر ينظر:) 6(
أبو الحسين مسلم بن الحجاج، صـحيح مسـلم، دار السـالم     وينظر: .15المصدر نفسه، ص )7(

ولفظ الحـديث فـي    ].152رقم الحديث [.77م، ص2000هـ/1421:02ط السعودية؛-الرياض
ما من اَألنبياء نَبِي إال ُأعطي من اآليات ما مثْلَه آمن علَيـه البشَـرJ»:   صحيح البخاري، قوله 

 اهحا َأويحو يتُهي ُأوتالذ ا كَاناُهللاوإنَّم ةاميالق موا يتَابِع مهَأكْثَر َأكُون و َأنجفََأر ،اهللاأبو عبد ، »ِإلي 
 سـورية؛ -محمد بـن إسـماعيل البخـاري، صـحيح البخـاري، دار ابـن كثيـر، دمشـق        

  ].4981.رقم الحديث [1273م، ص2002هـ/1463:01ط
  .23ذكره، ص سبق اإلعجاز، مصدر روائع الصديق، من الصالح محمد )8(
  .25نفسه، ص المصدر) 9(
  .نفسه، الصفحة نفسها المصدر) 10(
  .28-26ص.نفسه، ص المصدر) 11(
  .43-29ص.نفسه، ص المصدر ينظر:) 12(
  .44-43ص.نفسه، ص المصدر) 13(
  .46-45ص.نفسه، ص المصدر) 14(
  .46نفسه، ص المصدر) 15(
  .نفسه، الصفحة نفسها المصدر) 16(
  .47نفسه، ص المصدر) 17(
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  .نفسه، الصفحة نفسها المصدر) 18(
  .50-48ص.نفسه، ص المصدر ينظر:) 19(
  .51نفسه، ص المصدر) 20(
  .52نفسه، ص المصدر) 21(
صرف العرب عن معارضة القرآن مع قدرتهم عليها فكـان   اهللاأن «يقصد بـ"الصرفَة"، هي  )∗(

، مصطفى صادق الرافعي، إعجاز القرآن والبالغة النّبوية، دار الكتاب »هذا الصرف خارقًا للمادة
 .101م، ص2005هـ/1425:03لبنان؛ط-العربي، بيروت

  .52ذكره، ص سبق اإلعجاز، مصدر روائع الصديق، من الصالح محمد )22(
  .نفسه، الصفحة نفسها المصدر) 23(
  .113-52ص.نفسه، ص المصدر ينظر:) 24(
  .114نفسه، ص المصدر) 25(
  .116-115ص.نفسه، ص المصدر) 26(
  .116نفسه، ص المصدر) 27(
  .117نفسه، ص المصدر) 28(
  .نفسه، الصفحة نفسها المصدر) 29(
  .118نفسه، ص المصدر) 30(
  .نفسه، الصفحة نفسها المصدر) 31(
  .119نفسه، ص المصدر) 32(
  .نفسه، الصفحة نفسها المصدر) 33(
  .120-119ص.نفسه، ص المصدر) 34(
  .138-120ص.نفسه، ص المصدر ينظر:) 35(
  .211-141ص.نفسه، ص المصدر ينظر:) 36(
  .213المصدر نفسه، ص) 37(
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ال أحد ينكر أن النحو العربي إنما نشأ لحاجة ماسة إلـى خدمـة الـنص     الملخص:
القرآني، إذ لما دخل األعاجم اإلسالم وحدث منهم اللحن في األصـوات واللحـن فـي    
األبنية النحوية، وهو ما صار يهدد النص، هرع المخلصون من الحكام والعلمـاء إلـى   

ث، فكان أن هداهم صـفاء الفطـرة   البحث عن الترياق الشافي والعالجي الواقي لما حد
ونقاء السريرة إلى استنباط األحكام النحوية التي تضبط كالم المتحـدث العربـي، ثـم    
تطور هذا العلم وصار أهله من المفسرين يستخدمون مقوالته لالستدالل علـى معـاني   
خفية في النص القرآني المقدس، ولسنا نقصد ههنا الجانـب األعرابـي مـن فاعليـة     

ية وإضافة، ولكن المقصود هو أن األبواب النحوية لما تستعمل فـي التركيـب   ومفعول
القرآني تكون لها دالالت عجيبة ومواطن جمال تدعونا فعال إلى أن نقرأ القرآن وفـق  
   تَّـى تَكُـونفَ حوسي تَفْتَُأ تَذْكُر ذلك، فمن ذلك قوله تعالى في سورة يوسف: قَالُوا تَاللَّه

كُون من الْهاِلكين، فالمستعمل في اآلية من المقوالت النحوية كالقسم بالتـاء  حرضاً َأو تَ
بدل الواو، واستعمال الفعل الناقص فتئ، واستعماله دون النفي بما، واسـتعمال خبـره   
جملة، كلها مما ندر في االستعمال النحوي العربي، ومنه كأن اآلية تقول لنا جميعـا إن  

  كما هي ندرة االستعماالت في اآلية.    يعقوب نادر في البشر
يطلق لفظ  النحو لغة على معان عديدة منهـا: القصـد: يقـال: نحـوت     : المداخلة

نحوك، أي قصدت قصدك، ويطلق على الجانب أو الجهة: تقول: سرت نحو المسـجد  
أي جهة المسجد، ويطلق على المقدار تقول: له عندي نحو عشرة كتـب، أي مقـدارها   

المثل: تقول لقيت شخصا نحوك أي مثلك، ويطلق على النـوع أو القسـم:   ويطلق على 
ومنه قولهم: البالغة ثالثة أنحاء، أي ثالثة أنواع، ويطلق على البعض تقـول: أكلـت   

725



�×Ö]è†ÓÖ]<áa†ÏÖ]æ<íflée†ÃÖ]<íÇÜ <

 

  
 

 

  

نحو سمكة أي بعض السمكة، وقد سبق هذا المفهوم بمصطلحات منها الكالم واإلعراب 
بي األسود الدؤلي حينما فشا اللحـن  ، ولعل المصطلح األول يتجلى في قصة أ1والعربية

هؤالء الموالي قد رغبوا في اإلسالم فـدخلوا فيـه   في العربية وسمع منهم ذلك فقال: 
، أما مصطلح اإلعراب فقد جاء في مقولة عمـر  فصاروا لنا إخوة فلو علمناهم الكالم

األسـود  وليعلم أبـو  بن الخطاب لما أمر أبا األسود الدؤلي أن يعلم أهل البصرة فقال: 
، وأما المصطلح الثالث وهو العربية، وقد ورد فـي مقولـة ابـن    أهل البصرة اإلعراب

أول من أسس العربيـة وفـتح بابهـا    سالم الجمحي متحدثا عن أبي األسود الدؤلي: 
  .وأنهج سبيلها ووضع قياسها أبو األسود الدؤلي

بناء ، ونود هنـا   أما اصطالحا فحده: علم بأصوٍل يعرف بها أحواُل الكلم إعرابا و
 316م النحو من أجل اإلفادة، فابن السراج (ت لأن نورد بعضا من تعريفات العلماء لع

هـ) يعرف النحو في كتابه أصول النحو بقوله: النحو أريد أن ينحو المتكلم إذا استعمله 
: وابن جنـي ، 2كالم العرب، وهو علم استخرجه المتقدمون من استقراء كالم العرب "

النحو بقوله "هو انتحاء سمت كالمِ العربِ في تصرفه مـن إعـراب وغيـره    يعرف 
واإلضافة، والنسب، والتركيب، وغيـر ذلـك،    كالتثنية، والجمع، والتحقير، والتكسير،

ليلحق من ليس من أهل العربية بأهلها في الفصاحة، فينطق بها وإن لم يكن مـنهم، وإن  
نه من خالل هذا التعريف يبـدو ابـن جنـي    والمالحظ أ 3شذ بعضهم عنها رد به إليها

مميزا بين النحو الذي سماه اإلعراب والذي يعنى بالكلمة داخـل المنظومـة الكالميـة    
والتراكيب وبين الصرف الذي يعنى بالكلمة المفردة بعيدا عن التركيب من حيث التثنية 

 ه) 669(ت  ابـن عصـفور  والجمع والتصرف والمنع وصيغ التصغير والتحقيـر، و 
يقول: علم مستخرج بالمقاييس المستنبطة من استقراء كالم العرب الموصلة إلى معرفة 

ه) يقول: النحو علم بأحكام الكلمة  745(ت ابن حيـان  أحكام أجزائه التي يأتلف منها، و
فيعرفه في كتابه الحدود النحوية بقولـه: علـم    ه) 971(ت  الفاكهيإفرادا وتركيبا، أما 
  .أحوال أواخر الكلم إعرابا وبناءبأصول يعرف بها 
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، وقد قال فيه أبـو  4للنحو أهمية كبيرة في حياة المرء خاصة إذا كان من المتعلمين
  إسحاق النهرواني:

ــن   ــان األلك ــن لس ــط م ــو يبس   النح

ــن      ــم يلحـ ــه إذا لـ ــرء تكرمـ   والمـ

     
  وإذا طلبـــت مـــن العلـــوم أجلهـــا

ــن       ــيم األلسـ ــا مقـ ــا منهـ   فأجلهـ

     
  وقال آخر:

ــع ــلمهالنحـــو صـ   ب وطويـــل سـ

  إذا ارتقـــى فيـــه الـــذي ال يعلمـــه    

     
ــه    ــيض قدم ــى الحض ــه إل ــت ب   زل

ــه      ــه فيعجمــ ــد أن يعربــ   يريــ

     

:قال الشاعر
)5(

  
ــب    ــن مطل ــو م ــذا النح ــا حب   ي

ــه        ــد طالبـ ــه قـ ــالى بـ   تعـ

     
ــكر  ــه عسـ ــوم لـ ــأن العلـ   كـ

  وقـــوف خضـــوع علـــى بابـــه    

     
  وقال آخر في أن النحو والعلم عموما إنما يؤخذ عن شيخ معلم  

  مــن يأخــذ العلــم عــن شــيخ مشــافهة

  يكن من الزيـف والتصـحيف فـي حـرم        

     
  ومن يكـن آخـذا للعلـم مـن صـحف     

ــدم        ــم كالع ــل العل ــد أه ــه عن   فعلم

     
فهو كما قال الشاعر ذو قيمه جليلة، وتعلمه من األمور الواجبة حتى يرفع المـتكلم  
مقامه بين السامعين؛ ذلك أنه قد تخطيء المتحدث فينحرف المعنى انحرافا كبيرا عـن  
المقصود، يحكى أن رجال سأل أعرابيا قال: كيف أهلك (بكسر الالم) فقـال األعرابـي   
صلبا، ومقصد األول كيف أقاربك، لكن الجواب جاء على قدر ما كان السؤال فقد كـان  

  معناه بأية طريقة يكون هالكي.
إن القارئ لكثير من الروايات التي وردت حول بداية الجهـود العربيـة النحويـة    
ليدرك أن النحو العربي فعال إنما كان سببه اإلعراب والمحافظة عليه، إذ تربط كثيـر  
  من الروايات أن النشأة إنما كانت حينما اختلط العرب بغيـرهم مـن األمـم األخـرى    
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لعربية ألنها لغة دينهم، ومن غيـر الممكـن أن   وكانت رغبة غير العرب أن يتعلموا ا
يتعلموها بين عشية وضحاها، فكانت مرحلة انتشر فيها اللحن، وكان ذلك داعيا كبيـرا  

  للعلماء ليتحركوا وينتجوا علم النحو.
به، فـإن وضـع علـم     وإذا كان جمع القرآن يمثل الخطوة األولى في سبيل العناية

سالمة أداء النص القرآني، بعـد أن   نية في سبل المحافظة علىالنحو يمثل الخطوة الثا
أخذ اللحن يشيع على ألسنة الناس، ولم يكن نزول الوحي قلبا للجوانب العقَدية في حيـاة  

 فحسب، بل كان أيضا قلبا للعادات اللغوية التي تربوا عليها، إذ واجه العرب في الناس
جات، واختالفها في القرب من لغة القرآن أو البعـد  تعدد الله قراءة القرآن ظواهر منها
قواعد النطق ما ال يسهل إتقانُه على جميع المتلقِّين يومئذ، والبـد   عنها، ولهذه اللغة من
 يألفوا النص الجديد. لهم من المران حتى

الكريم كـان   وقد أجمع الذين تصدوا للحديث عن نشأة علوم العربية على أن القرآن
اللحـن   الرئيس لعلماء السلف لوضع علم النحو واإلعراب؛ وذلـك ألن ظهـور   الدافع

اللغـة   وتَفَشِّيه في الكالم، وزحفه إلى لسان من يتلو القرآن هو الباعث علـى تـدوين  
الحـوادث   واستنباط قواعد النحو منها، وعلم العربية شأنه شأن كـلِّ العلـوم تتطلبـه   

سابقة تفكير وتأمل في ما يتعلق بـه   فجأة من غير والحاجات، وليس ثمة من علم يظهر
 .واضعها وهذا قد يستدعي غموض نشأة بعض العلوم ومعرفة

 ويعود التفكير في علم النحو كما ذكرنا إلى ظاهرة شيوع اللحـن والخشـية علـى   
أنشـأ   القرآن منها؛ وذلك ألن رغبة العرب المسلمين في نشر دينهم إلى األقوام المختلفة

 االً جديدة في واقع اللغة، ما كان العرب قد عهدوها من قبـل، إذ كانـت الفطـرة   أحو
اللغوية قبل اإلسالم سليمةً صافية، واستمر الحال على هذا في عصر نـزول القـرآن   

اهللا  غير أن الرواة يذكرون أن بوادر اللحن قد بدأت في الظهور في عهد النبي صـلى 
ه سمع رجالً يلحن في كالمه فقال: َأرشدوا أخاكم فقد عليه وسلم، ومن تلك الروايات أنَّ

بعض الروايات على تَسرب اللحن إلى ألسنة الناس فـي عهـد    ضل، ويورد الدارسون

728



�×Ö]è†ÓÖ]<áa†ÏÖ]æ<íflée†ÃÖ]<íÇÜ <

 

  
 

 

  

أثر من آثار اختالط العرب الفصحاء بغيرهم من الشعوب غير  الخلفاء الراشدين، وذلك
    وقد كان اللحن في شكلين:  ، السليقةَ اللغوية لديهم العربية، مما أضعف

وهو ما كان متعلقا بتغيير نطق حرف أو تغييـر صـفة مـن    لحن في األصوات: 
صفاته، ومن اللحن في األصوات واألبنية والصيغ الذي تداولته كتب األدب والتـاريخ  

 :6والنحو األمثلة اآلتية
مـاذا كنـت   النطق بالعين همزة نحو قول زياد النبطي لغالم له: منذ أن دأوتك  - 1

  ؛7تصنأ، وقولهم أربي بدل عربي
النطق بالحاء هاء نحو قول فيل مولى زياد بن أبيه وقد رجع من البادية: أهدوا  - 2

    ؛إلينا همار وهش
نطق القاف كافا نحو نطق أبي مسلم الخراساني إذ أنه كان قال: قلـت يقـول:    - 3
    ؛كلت
ى ظمياء، وكان إذا ناداها نطق الظاء ضادا فقد كان لرجل بالبصرة جارية تسم - 4

قال يا ضمياء وكان معه ابن المقفع مرة فنبهه فلما أكثر عليه قال له الرجـل: دعنـي   
  ؛جاريتي أم جاريتك

    .8نطق الطاء تاء بدل طرق يقولون ترك - 5
غير أن هذا اللحن لم يكن يقلق العلماء ألنه ال يغير قاعدة وال أصال كما أنـه كـان   

الفترة مسلمون ينطقون العربية برطانة ومنهم سـلمان وصـهيب   في المسلمين قبل هذه 
  وبالل ولم يكن ذلك يقلق المسلمين العرب األقحاح.

وهو اللحن الذي حرك األمة وعلماءها ألنه كـان يتعلـق بتغييـر     لحن في األبنية:
يمس المعنى، ومنه أنه دخل أعرابي المدينة وطلب إلى  النـاس أن يعلمـوه القـرآن     

د الناس يعلمه سورة براءة فقرأ اآلية التي منها " أن اهللا بري من المشـركين  فانبرى أح
ورسوله"، (بكسر الالم في رسوله) وفي ذلك انحراف كبير عن النطـق السـليم، وقـد    
أورد الرواية ابن االنبارى في نزهة األلباء أنه لما قدم رجل أعرابي في خالفـة عمـر   

لقرآن فقرأ له أحدهم اآلية السابقة بكسـر كلمـة   بن الخطاب فقال من يقرئني شيئا من ا
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رسوله، فقال األعرابي: إن كان اهللا قد بريء من الرسول فانا أبرأ منه أيضـا، فرفـع   
الخبر إلى عمر، فدعاه عمر إليه وقال له: يا أعرابي أأنت قلت هذا ؟ قـال: يـا أميـر    

فهمتها، فكيف هي يا أميـر  المومنين أنا رجل ال علم لي بالدين، وقد أقرأنيها الناس كما 
المومنين؟  قال: أن اهللا بريء من المشركين ورسوله (أي بضم الالم في رسوله)، فقال 
األعرابي: أنا أيضا أبرأ ممن بريء اهللا منه وبرئ منه رسوله، فقال عمـر: ال يقـرأ   

، وقيل إن هذه القصة حدثت أيام علي، والروايات متعـددة فـي   9القران إال عالم باللغة
   ذلك، وقالوا كان أول لحن سمع بالبادية: هذه عصاتي، وأول لحن سمع بـالعراق حـي

 .10على الفالح
     ومن اللحن أن أبا األسود الدؤلي دخل بيته فقالت إحدى بناتـه: أبـت مـا أحسـن
السماء، قال نجومها، قالت: لم أرد ذاك، ولكنني أعجبتني السماء، قـال:  فقـولي: مـا    

ل إنها قالت له: ما أشد الحرِ، فقال: إذا كانت الرمضاء مـن تحتـك   أحسن السماء، وقي
والصقعاء من فوقك، ومما يذكر أيضا من اللحن أن عمر بن الخطاب وصـله كتـاب   
واليه أبي موسى األشعري يقول فيه: من أبو موسى األشعري إلى أمير المومنين عمر 

في عطائه، وكان الكاتب يومها .... ، فأرسل إليه عمر أن يجلد كاتبه سوطا ويؤخر له 
هو أبو الحسين ابن أبي الحر العنبري الذي استكتبه أبو موسى بعد زياد، وقيل إنه مـن  
اللحن أيضا أنه دخل رجل على زياد بن أبيه فقال: إن أبينا قد هلك، وإن أخينا غصـبنا  

ن رجال دخـل  ميراثنا، فقال لهم زياد: ما ضيعتم من أمركم أكثر مما ُأخذَ منكم، ومنه أ
على الحسن يسأله بعض المال فقال: يا أبو سعيد... ، فقال له الحسن: َأكَسب الـدوانيق  

 –وكـان لحانـا  –، ومنه أن أبا حنيفة النعمان بن ثابت 11شغلك عن أن تقول يا أبا سعيد
سئل ما تقول في رجل ضربه آخر بحجر  فقتله أتقيده به قال: ال، ولو ضـربه بـأبو   

  مه كما ترى لحن كبير في قوله بأبو قبيس، إذ كـان يجـب أن يقـول   قبيس، و في كال
  بأبي  قبيس.

وكان العرب شديدي العناية باإلعراب وكان حسهم به دقيقا يقظا، يعدونـه الثقافـة   
التامة، واألدب الرفيع، والخلق المهذب، قالوا: اللحن هجنة على الشـريف، فقـد كـان    
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 12إنه جمال للوضـيع وتركـه هجنـة للشـريف    أيوب السختياني يقول تعلموا النحو، ف
ويروون عن عبد الملك بن مروان أنه قال: شيبني ارتقاء المنابر وخوف اللحن، وغلط 
الحسن في حرفين من القرآن مثل قوله: ص والقرآن، والحرف الثاني وما تنزلت بـه  

المصور  ، ويروون أن أبا الحسن سمع سابقا األعمى يقرأ: الخالق الباريء 13الشياطون
فكان ابن جابان إذا لقيه يقول له يا سابق كيف حال الحرف الذي تشرك باهللا فيه، وقـرأ  

، ارتفع 14وال تَنكحوا المشركين حتى يومنوا، فقال ابن جابان وإن آمنوا أيضا لم ننكحهم
إلى زياد رجل وأخوه في الميراث، فقال: إن أبونا مات، وإن أخينا وثب على مال أبانـا  

  15.فقال زياد الذي أضعت من لسانك أضر عليك مما أضعت من مالك فأكله،
ولهذا قال عمر رضي اهللا عنه: تعلموا النحو كما تعلمون السنن والفرائض، فكـان  
العرب ينفرون من اللحن فهذا أبو بكر الصديق يقول:  ألن أقرأ فاسقط أحب إلي مـن   

فيستقبح رميهم، فلما حـدثهم  أقرا فألحن، وهذا عمر بن الخطاب يمر على قوم يرمون 
في ذلك قالوا:  إنما نحن قوم متعلمين (بنصب كلمة متعلمين وحقها أن تكون مرفوعـة  

، ومـن اللحـن أيضـا أن    16بالواو والنون) فقال لهم لحنكم أشد علي من سوء رمـيكم 
أعرابيا سمع مناديا ينادي للصالة ويقول: أشهد أن محمدا رسوَل اهللا ،فقال له األعرابي 

يحك يفعل ماذا ؟، ومنه أن أعرابيا دخل السوق فسمع الناس يلحنـون فقـال متعجبـا    و
سبحان اهللا يلحنون ويربحون ونحن ال نلحن وال نربح، ومنه أن الحسن البصري قيـل  
له: إن لنا إماما يلحن ،  قال: أميطوه ، والعرب أمة تمقت اللحن ولـذلك قـال قـائلهم    

  (بسيط):
ــاس قا  ــل الن ــاس ك ــن الن ــةوألح   طب

  وكــان يولــع بالتشــديق والخطــب       

     
  وقد فخر السيد الحميري على خصومه فقال(طويل):

  وإنــي لســاني مقــول ال يخــونني   

ــتقن      ــر م ــن األم ــي م ــا آت ــي لم   وإن

     
ــن    ــت بالح ــوي ولس ــوك وال أق   أح

ــن       ــوي ويلح ــعر يق ــل للش ــم قائ   وك
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الذي تعيش فيـه  شاع في الوسط االجتماعي  ويمكن أن نضيف إلى هذه العوامل ما
اللغات المتداولة إلى جانب العربيـة، منهـا    األمة اإلسالمية، إذ كان فيه مجموعة من

االجتماعي سوف يشهد تزاوجا طبيعيا بين عناصـره   الفارسية والسريانية، وهذا الوسط
اتساع الفوارق بين اللغة الفصيحة واللغـة المحكيـة    من اللغات المختلفة، مما أدى إلى

هذه الفوارق تُقلق أصحاب الغَيرة على لغة القرآن، وبذلك تـرتبط نشـأة النحـو     لومث
  .الحياة اإلسالمية في ذلك الزمن بجذور
أرباب الفصاحة صراحة في مواضع عـدة   ملقد تحدى القرآن العرب األولين وه .

�m�L��M�N�O�P�Q�R�S�T�U�V��W�Xمنها قولـه تعـالى:   

Y�Z�[����\�]��̂l  ) ثم خُفف األمر عليهم فحـاججهم  88اإلسراء ،(

��m�A��B��DC�E�F�G���H�I�J��K�L�Mقوله تعالى:في 
N�O�P�Q�R���������������S��l ):ولما عجزوا أنقص لهم من سـقف التحـدي   13هود ،(

�m�³�́�µ�¶��̧¹�º: ليظهر لهم عجزهم فقال متحديا باإلتيان بسورة واحدة
»��¼�½��¾�¿�l ):لم تعجز عقول العرب وهم أرباب الفصاحة )، و23البقرة

والبالغة عن رد التحدي فقط، بل لقد انبهرت عقولهم منذ بداية نزول الوحي حتى إنهـم  
كانوا يسترقون السمع، ويتسمعون من وراء الجدار إلى القرآن الكريم رافعـين رايـات   

ـ  ان، وال هـو  العجز مقرين بأن هذا الذي جاء به محمد ليس شعرا، وال هو بقول الكه
بسجعهم وإنما هو قرآن؛ فهذا الوليد بن المغيرة أحد سادة قريش، وأحد المعروفين فيهـا  
بفصاحة لسانهم وهو المعروف أيضا بمعرفته بالشعر وضروبه، يقول بعد أن عاتبه أبو 
جهل يقول كالما جميال يبين انبهاره بالقرآن، فـ"عن ابن عباس أن الوليد بن المغيـرة  

نبي صلى اهللا عليه وسلم فقرأ عليه القرآن فكأنه رق له، فبلغ ذلك أبا جهـل  جاء إلى ال
فأتاه فقال له يا عم إن قومك يريدون أن يجمعوا لك ماال ليعطوكه فإنك أتيـت محمـدا   
لتتعرض لما قبلَه، قال لقد علمت قريش أني من أكثرها ماال قال فقل فيـه قـوال يبلـغ    
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اذا أقول؟ فو اهللا ما منكم أحد أعلم بالشـعر منـي ال   قريش أنك منكر له وكاره، قال وم
برجزه وال بقصيده وال بأشعار الجن، واهللا ما يشبه الذي يقوله شيئا من هـذا، وواهللا إن  
لقوله الذي يقول لحالوة، وإن عليه لطالوة وإن أعاله لمثمر وإن أسفله لمغـدق وإنـه   

ال يرضى قومك حتى تقول فيه، قال  يعلو وال يعلى عليه وإنه ليحطم ما تحته، قال واهللا
ى مسلم في صحيحه أن ُأنَيساً أخا ، ورو)17(فدعني أفكر، فلما فكر قال: هذا سحر يوثر"

أبي ذر قال ألبي ذر: لقيتُ رجالً بمكة على دينك، يزعم أن اهللا أرسله، قلتُ: فما يقول 
قـال أنـيس: لقـد    الناس، قال: يقولون شاعر، كاهن، ساحر، وكان أنيس أحد الشعراء 

سمعت قول الكهنة فما هو بقولهم، ولقد وضعت قوله على أقراء الشعر فلم يلتئم علـى  
  لسان أحد بعدي أنه شعر، واهللا إنه لصادق وإنهم لكاذبون.

وقصة إسالم عمر معروفة مشهورة، فبعد أن كان عمر خارجا ليقتل النبي يحـول  
إلى بيت صهره مستثار الغضب، يريـد  الوجهة ليقتل صهره، ويقتل أخته، وفي طريقه 

أن يقتله ويقتل زوجته فاطمة. فما كاد يدنو من الباب حتى سمع تالوة خافتة آليات مـن  
سورة طه، فدخل يلح في طلب الصحيفة التي لمح أخته تخفيها عند دخوله، ولما وقـع  
ما وقع منه من ضرب لفاطمة وزوجها، بعد أن هدأ روعه وتحركـت فيـه عاطفـة    

ة، طلب أن يعرف مكان محمد فانطلق من فوره إلى البيت الـذي اجتمـع فيـه    الرحم
المصطفى بأصحابه، فبايعه، وأعز اهللا اإلسالم بعمر، وقد كان من أشد قريش عـداوة  

  .)18(لإلسالم وحرباً للرسول
هذه القصص جئنا بها لندلل على أن أرباب البالغة تُحدوا فما ردوا التحدي، ولمـا  

م فلكي نُقرّ أن بالغة القرآن فاقت كل بالغة، وجماله فاق كـل جمـال   نقول هذا الكال
وهذا ما نود التعريج عليه على عجل، فإعجاز القرآن أمر متعـدد النّـواحي متشـعب    
االتّجاهات، ومن المعتذر أن ينهض لبيان اإلعجاز القرآني شخص واحـد، وال حتّـى   

عهم وتعدد اختصاصـهم، إنّمـا هـم    جماعة في زمن ما مهما كانت سعة علمهم واطّال
يستطيعون بيان شيء من أسرار القرآن في نواح متعددة حتّى زمـانهم هـم، ويبقـى    
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القرآن مفتوحا للنّظر، لمن يأتي بعدنا في المستقبل ولما يجد من جديـد، وسـيجد فيـه    
  .19أجيال المستقبل من مالمح اإلعجاز وإشاراته ما لم يخطر لنا على بال"

فكثير من العلمـاء يـرى أن القـرآن    اإلعجاز متنوعة تبدأ من الرسم،  إن مجاالت
من خـالل مـا    20معجز بدءا من رسمه، ويعد أول من صرح بذلك عبد العزيز الدباغ

نقله عنه تلميذه أحمد بن المبارك السلجماني من جوابه حين سأله عن رسم المصـاحف  
، وكيف تهتدي العقول إلـى  حيث قال: "وكما أن نظم القرآن معجز فرسمه أيضا معجز

 :سر زيادة األلف في (مائة) دون (فئة) وإلى سر زيادة الياء في (بأييد) في قوله تعـالى 
m�Â�Ã�Ä����l أم كيف تتوصل إلى سر زيادة األلف في (سعوا) 47(الذاريات ،(

 m�o�p�q�r�s�t�u�v����lمن قوله تعالى فـي الحـج:   

��|�}��m�w�x�y�z:قوله تعالى وعدم زيادتها في سبأ من )،51(الحج
}�~���¡��¢����l��  ومن مجاالت البحث التي تناولها المسلمون أيضا بحثهم فـي

المعروف أن القران الكريم قد افتتحت سوره األربع عشـرة والمائـة   فواتح السور، إذ 
بعشرة أنواع من الفنون البالغية وهي: البدء بحروف التهجي في تسع وعشرين سورة 

) 23نحو: ﴿ق﴾ و﴿طه﴾ و﴿الم﴾، والبدء بالجمل الخبرية في ثالث وعشـرين ( ) 29(
 نحو: ﴿أتى أمر اهللا﴾ و﴿الرحمن علّم القرآن﴾، والبدء بالقَسم في خمس عشرة سـورة 

) نحو: ﴿والصافات﴾ و﴿الطّور﴾ وغيرها، والبدء بالثناء على اهللا في أربع عشـرة  15(
﴾ و﴿سبحان﴾، والبدء بالنداء في عشر سور ) سورة  نحو: ﴿الحمد هللا﴾ و﴿تبارك14(
) نحو: ﴿يا أيها النبي﴾ و﴿يا أيها الذين آمنوا﴾، والبدء بالشرط فـي سـبع سـور    10(
) نحو: ﴿إذا وقعت الواقعة﴾ و﴿إذا جاءك المنافقون﴾، والبدء باألمر في ست سور 07(
تفهام في سـت سـور   ) نحو: ﴿إقرأ باسم ربك﴾ و﴿قُل هو اُهللا أحد﴾، والبدء باالس 6(
) ﴿ويٌل 03) نحو: ﴿عم يتساءلون﴾ و﴿هل أتاك﴾، والبدء بالدعاء في ثالث سور (06(

البدء بالتعليل في سورة واحدة ، وللمطففين﴾ و﴿ويٌل لكلِّ همزة﴾ و﴿تبت يدا أبي لَهب﴾
  .)  ﴿إليالف قريش﴾01(
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ة لـم  ومن دقائق بحثهم أن المالحظ في النوع األول وهو تسـع وعشـرون سـور   
 يستعمل كل الحروف الهجائية بل يستعمل النصف في كل نوع، فإذا كانـت الحـروف  

وهي ما جمع في قولهم: فحثه شخص سكت، فقد اسـتعمل القـرآن    عشرة، المهموسة
يـس   (ص ك هـ س ح)، وذلك في فواتح سـور، مـريم،   وهي 5نصفها، وعددها 

فقد استعمل القـرآن   18المجهورة، وهي غير المهموسة فصلت، وإذا كانت الحروف 
 طـه  ن) في فواتح الرعـد،  ي، ق، ط، ع، ر، م، ل، (أ، حروف وهي 9نصفها، أي 

القلم، وإذا كانت الحروف الرخوة  عشرين حرفـا، وهـي مـا سـوى      الشورى، يس،
 ع، ل ص، س، (ح، ر، وهـي  10حروف الشدة فقد استعمل القرآن نصفها، وعددها 

النمل، الزخرف، القلم، وإذا كانت  لحجر، مريم،هـ، ي) وذلك في فواتح سور ا ن، م،
فقد استعمل القرآن نصـفها  ” أجد قط بكت”حروف الشدة ثمانية هي ما جمع في قولهم: 

ق  طـه،  ق) وذلك في فواتح العنكبوت، الشعراء، مـريم،  ط، ك، (أ، وهي 4وعددها 
اسـتعمل   وإذا كانت الحروف المنفتحة أربعة وعشرين حرفا وهي ما سوى المطبقة فقد

ي) فـي فـواتح    هـ، ن، م، ل، ك، ق، ع، س، ر، حرفا  أ، ح، 12القرآن نصفها، 
  وهـي: (ص  4الدخان، القلم، وإذا كانت الحـروف المطبقـة    مريم، الشورى، البقرة،
ظ ) فقد ورد منها في الحروف المقطعة نصـفها كـذلك، أي حرفـان: (ص     ط، ض،
االستعالء سبعة جمعت في قـولهم  وذكرت في فواتح ص وطه، وإذا كانت حروف   ط)
 ط فقد ورد منها في الحروف المقطعة ثالثـة أحـرف هـي (ص،   ” خص ضغط قظ“
النمل، ق، وإذا كانت الحروف المستفلة هـي   وذكرت في فواتح السور التالية: ص،  ق)

ما سوى المستعلية واحدا وعشرين حرفا فإن القرآن الكريم استعمل نصفها تقريبا فـي  
في   ح، ن) س، ي، ع، ة أي أحد عشر حرفا هي (أ، ل، م، ر، ك، ه،الحروف المقطع

ومريم، وغافر، والقلم، وإذا كانت حروف القلقلة خمسة هي التي جمعت  الرعد، فواتح:
اللتـان    فقد استعمل منها النصف كذلك تقريبـا وهمـا: ق، ط.  ” قطب جد“في قولهم: 

   نجدهما في فواتح سورتي طه، ق.
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البالغة وأساطين البيان لم يقدروا على مجاراتـه وال تحديـه   إن العرب وهم أرباب 
ألنهم عرفوا أنه ليس شعرا وال سجع كهان، أيقنوا انه ليس سجع كهان فـاعترفوا لـه   
بذلك ونظروا فيه فوجدوا فيه مواضع التقاطع مع الشعر فأرادوا أن يتهموه بذلك، ولكنه 

را، ومع ذلك فإننا نقـرأ القـرآن   القرآن قرآن وليس شع إنلم يكن شعرا بل هو قرآن، 
فنجد أن الشعر يتقاطع مع القرآن ولكن ذلك لن يجعل القرآن شعرا ألنه لم يقصـد بـه   

، فإذا لم يكن القصد والنية لـم يكـن   )21(ذلك والشعر هو الكالم الموزون المقفى بالقصد
يقال فيـه  ، ولذلك قال ابن رشيق: (كل ما كان من هذا النحو إنما )22(ذلك المقول شعرا

متّزن ال موزون) والمعنى: أنه عرض على الوزن فاتَّـزن، ونـود أن نتـدرج فـي    
مجاالت اإلعجاز لنصل إلى اإلعجاز في النظم بان نتنـاول اإلعجـاز الصـوتي ثـم     
الصرفي ثم التركيبي مبينين في كل مستوى ما للقرآن الكريم من تميز وتفـرد، دعـت   

  ه بالسبق.األولين واآلخرين إلى االعتراف ل
�m�s�tوفي آية الكرسي وفي غيرها من االيات نجد داللة على المقوالت النحوية 

u�v��w� �x�zy�{�|�}�~�¡��¢�£�¤�¥�¦�� � �§�©¨�ª�«�¬�®�
¯�°��²±�³�´�µ� �¶�¸�º¹�»�¼�½�¾�¿�À�� �Á� � �ÃÂ�Ä�
Å����������Æ�ÈÇ�É����Ê����ÌË��Í�Î��Ï�Ð�l   

فآية الكرسي هي سيدة آي القرآن الكريم وقد رسمت هندسيا برسم عجيـب فهـي   
  مبنية على الثنائيات فانظر  

1. ومالْقَي يالْح    
  نَوم   سنَةٌ والَ .2
  السماوات وما في اَألرضِ   .3
4. ما خَلْفَهمو يهِمدَأي نيا بم 
5.   ضاَألرو اتاومالس  
  حفْظُهما   .6
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7. يلالْع يمظالْع    
وقد بدأت بالتوحيد ونفي الشرك وهو المطلب األول للعقيدة عن طريق اإلخبار عـن  
اهللا، بدأ اإلخبار عن الذات اإللهية ونالحظ أن كل جملة في هذه اآلية تصح أن تكـون  

خـذه  ال تأ اهللاخبراً للمبتدأ (اهللا) آلن كل جملة فيها ضمير يعود إلى اهللا سبحانه وتعالى: 
من ذا الذي يشفع عنـده إال   اهللاله ما في السموات وما في األرض،  اهللاسنة وال نوم، 

وسـع   اهللاال يحيطون بعلمه إال بما شـاء،   اهللايعلم مابين أيديهم وما خلفهم،  اهللابإذنه، 
ال يؤده حفظهما وهو العلي العظيم، فالخالصـة أن اهللا   اهللاكرسيه السموات واألرض، 

  مبتدأ هذا الكون.
�½�m ولننتقل إلى آية أخرى وسورة أخرى وهي سورة يوسف في قوله تعالى:

¾�¿�À�Á�Â�Ã�Ä��Å����Æ�Ç�È�l  85(يوسف (
حينما نقرأ هذه اآلية نحويا نجد أن اآلية تتشكل من مقوالت نحوية تدل على معنى مـن  

، يقـول محمـد دراز صـاحب    المقصودة، فسياق اآلية النحوي يدلنا على ذلك المعاني
كتاب "النبأ العظيم" عن تعالق آيات السورة الواحدة وترابط معانيها: "إعمد إلـى سـورة   
من تلك السور التي تتناول أكثر من معنى... وتنقل بفكرتك معها مرحلة مرحلـة، ثـم   

ت، وكيف تقابلت أوضـاعها وتعادلـت؟   ارجع البصر كرتين: كيف بدئت؟ وكيف ختم
وكيف تالقت أركانها وتعانقت؟ وكيف ازدوجت مقدماتها بنتائجهـا ووطَّـأت ُأوالهـا    

ثم يقول: "إنَّك لتقرأ السورة الطويلة المنجمة يحسبها الجاهل أضغانا مـن   ،23ألخراها؟
تَـدبرتَ بنيـةٌ   المعاني حشيت حشْوا، وأوزاعا من المباني جمعت عفوا، فإذا هي لـو  

  فمثال انظر في هذه االية ففيها من ذلك الكثير:، 24متماسكةٌ"
هذا أسلوب قسم، والقسم إنما يكون بواحد من األحرف الثالثة الجـارة البـاء    تَاهللا - 

والتاء والواو، والواو أكثر الحروف استعماال وأكثرها دورانا في كالم العرب، ثم تـأتي  
ران واالستعمال، ثم تأتي التاء وهي األقل واألنـدر، ولنركـز   الباء من حيث كثرة الدو

  هنا على معنى الندرة فهو سيتكرر في نقاط عدة.
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ثم تذكر اآلية الفعل تفتأ وهو من أخوات كان، وهذه األفعال تنقسم من حيـث   تَفْتَُأ - 
ورانـا  كثرة استعمالها إلى عدة أنواع،  فأم هذا الباب هي الفعل كان وهو أكثر األفعال د

 )25(واستعماال، ثم تأتي بعده األفعال (أمسى، أصبح  أضحى، ظل، بات، صار، لـيس) 
وهذه األفعال سابقة الذكر أندر وأقل في االستعمال مما ذكرنا سابقا، ومنها ما تشـترط  
لعملها أن يتقدمها النفي لفظا أو تقديرا أو الدعاء أو النهي وي:  (ما زال، ما برح، مـا  

، فمـن النفـي   )27(، أو يسبقها حرف مصدري وهي فعل واحد (دام ))26(فتئ، ما انفك)
الحقيقي قولك: ما زال الجو ممطرا، ومثال النفي المقدر قوله تعالى: قـالوا تـاهللا تفتـأ    

  : )28(تذكر يوسف، ومن شبه النفي المراد به النهي قول علي بن أبي  طالب
ــو  ــر الم ــزل ذاك ــمر وال ت ــاح ش   ص

ــين      ــالل مبــ ــيانه ضــ   ت فنســ

     
وهذه األفعال أقل في االستعمال في كالم العرب والمالحـظ فيهـا إنهـا تسـتعمل     
مسبوقة بالنفي وندر أن تستعمل غير منفية، وفي هذه اآلية استعملت غير منفيـة تفتـا   

  وانظر كم من المواقع تردد لفظ ندر ونادر  
في كالم العرب يغلب أن يكون خبر ما فتيء غيـر جملـة لكننـا     تَذْكُر يوسفَ - 

  وجدناه ههنا جملة فعلية وهذا مما ندر في كالم العرب فالمعهود أن يقال تفتا ذاكرا  
وتعر ب خبرا لكان وهذا من النادر في كالم العرب أن يكون خبر كـان   حرضاً - 

  مصدرا  
ا بالنظر الى تكرار وصف الندرة ومن كل ما سبق نالحظ أن هناك أمرا ما نادر جد

في مواضع متعددة من اآلية الكريمة، ذلك هو يعقوب وصبره إذ ندر أن يوجد مثله في 
  صبره فانظر كيف هو جمال القرآن وعجيب نظمه.

         نموذج آخر من نماذج النظم القرآني العجيب قول اهللا تعـالى فـي سـورة هـود     
m�¼�½�¾�¿�À��Á�Â�Ã�Ä�Å�Æ�Ç�ÉÈ�Ê����Ë�

Ì�Í���l هذه اآلية تعد أفصح آيات القرآن وأبلغهـا، فقـد روى أن   44(هود (
أعرابيا سمع هذه اآلية فقال: هذا كالم القادرين في هذه اآلية صور بالغية فـي قمـة   
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الروعة والجمال فقد احتوت على أكثر من خمسة وعشرين فنا بالغيا،  وقد ذكر ابـن  
البديع، منها ما نذكره من باب التمثيـل لـذلك    أبي اإلصبع أن فيها عشرين ضربا من

  النظم العجيب
"وقيَل يا َأرض ابلَعي ماءك ويا سماء َأقْلعي" فيه إشارة موجزة إلـى اشـتراك    .1

 ؛السماء واألرض في عملية إطغاء الماء بأمر اهللا سبحانه وتعالى
عبير على سبيل المجاز عن قيل: كلمة تحتوي داخلها الشيء الكثير، ُأريد منها الت .2
 ؛اإلرادة
مسبوقا بياء النداء، وهـذا   ،يا أرض ... يا سماء ... الخطاب موجه إلى الجماد .3

   ؛من التعابير الجميلة الجليلة
الترتيب في الجمل: يا أرض ابلعي، ويا سماء اقلعي تم تقديم أمر األرض علـى   .4

 ؛أمر السماء، ألنها كانت ابتداء الطوفان
 ؛(ابلعي) و(اقلعي) االستعارة في .5
 ؛الطباق بين السماء األرض .6
 ؛المجاز في (يا سماء) فالتقدير: يا مطر السماء .7
(قيل بعدا) لم يصرح باسم الفاعـل   (قضي األمر) هذه المقاطع من اآليات (قيل) .8

في هذه المقاطع الثالثة، بل جاءت األفعال في صيغة المبني للمجهول، وذلك من بـاب  
األحداث التي تمت إنما فاعلها واحد ال يشاركه في أفعالـه أحـد    التعظيم، حيث إن هذه

 ؛وأنه فاعل قادر مكون قاهر سبحانه وتعالى
 ؛وغيض الماء (حذف الفاعل وهو األرض) .9
10.  يودلَى الجتْ عتَواس؛(حذف الفاعل وهو السفينة) - و 
 ؛التجانس اللغوي في الكلمتين (اقلعي) و(ابلعي) .11
(يا َأرض ابلَعي ماءك ويا سماء َأقْلعي وغـيض   مرة أخرى:المقطع القرآني  .12

 ؛الماء وقُضي اَألمر) أمر إلهي يصدر إلى الجمادات فتستجيب ألمره
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إفراد الماء، وفي ذلك إشارة إلى أن الماء لـم يحصـل مـن تكـاثر الميـاه       .13
 ؛واجتماعها، بل هو نوع واحد حصل بأمر اهللا سبحانه وتعالى

 ؛إفراد أرض، وفي ذلك إشارة إلى شمولية هذا الماء كل األرض .14
عالقته السببية، وتقديره  ،يا سماء اقلعي "في هذا المقطع القرآني مجاز مرسل .15

 ؛يا مطر السماء اقلع
تشبيها التصاله بها  ،يا أرض ابلعي ماءك "في إضافة الماء إلى األرض مجاز .16

 .على أن األرض مصدر حدوث هذا الماء أيضا اتصال الملك بالمالك، كما أن فيه تنبيه
��m�N�Oنموذج أخر من النظم العجيب في القرآن الكـريم قولـه تعـالى:    

P�Q�R�S���T�U��V�W�X�l نالحــظ أن 46(األنبيــاء ،(
مكوناتها اللغوية تدلنا على المعنى المقصود، فالمقوالت النحويـة والمعجميـة تعطينـا    

  معاني خفية دقيقة جليلة منها: معاني وهي رحمة اهللا بعباده وهي
إن: أداة شرط والمعروف أنها يشترط بها حينما يكون جواب الشرط غيـر مؤكـد   

  الحدوث وفي هذا يقول القائل من النحويين:
ــا   ــدتموني جازم ــككت وج ــا إن ش   أن

  وإذا جزمـــت فغننـــي لـــم أجـــزم    

     
وال مثيلهما مـن  هذه واحدة ثم استعمل الفعل مستهم ولم يقل أصابتهم وال ضربتهم 
قاصفة وال طامة وال  األفعال التي فيها الشدة والعنف، ثم قال نفحة ولم يقل عاصفة وال

صاخة وال مثيالتها من األلفاظ على كثرتها ثم استعمل لفظ نفحة وانظر كم فيهـا مـن   
الرقة والسهولة ولم يستعمل مثيالتها من األلفاظ في العربية ثم تبع ذلك باستعمال حرف 

ر من الذي يفيد التبعيض وال يفيد الكلية أي جزء بسيط فقط من المذكور ثم استعمل الج
كلمة العذاب مضافة إلى كلمة الرب التي تفيد الرعاية والشفقة والمحبة فكل رب لشـيء  
فهو به رفيق وانظر كيف تضاف كلمة الرب إلى الحبيب محمد صلى اهللا عليه وسـلم  

افر والمومن أن اهللا ال يريد تعذيبنا بل يريد رحمتنا كل ذلك  ليعرف الناس وليعرف الك
وهو معنى سيق بداللة األلفاظ و المقوالت النحويـة و المعجميـة، فالمعـاني النحـو     
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وأصوله ليست كما يتوهم كثير من الناس قوالب جامدة أو مقاييس محددة صما، بل أنها 
ب الفنية واألحوال النفسية مع كونها تقوم على أسس عقلية ومنطقية، فإنها ترعى الجوان

  .29لدى من ينشئ الكالم تعتد بتقدير المنشئ لحال من يتلقى عنه ويأخذ منه"
 االحاالت:

  1997  أحمد جميل شامي النحو العربي قضاياه ومراحل تطوره، دار الحضارة للتوزبع والنشر 1
  .12ص 
، تحقيق عبد الحسين الفتلي، مؤسسة الرسالة، الطبعة األولى1ـ ابن السراج أصول النحو، ج  2

  .35، ص 1985بيروت لبنان 
، تحقيق محمد علي النجار، عالم الكتب، الطبعة األولى، بيروت لبنان 1ابن جني الخصائص ج  3

  .35، ص 2006
  .12أحمد جميل شامي النحو العربي قضاياه ومراحل تطوره، ص  4
. 2004)  ابن خلدون، المقدمة دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة األولى، بيروت لبنان   5(

545.  
 1997مكتبة الخانجي الطبعة السابعة  ينظر الجاحظ، البيان والتبيين تحقيق عبد السالم هارون، 6

  .219ص  2مصر، ج 
 .18أحمد جميل شامي النحو العربي قضاياه ومراحل تطوره، ص  7
  .18أحمد جميل شامي النحو العربي قضاياه ومراحل تطوره، ص  8
 .25أحمد جميل شامي النحو العربي قضاياه ومراحل تطوره، ص  9
 1997عة مكتبة الخانجي الطبعة الساب ينظر الجاحظ، البيان والتبيين تحقيق عبد السالم هارون، 10

 19، أحمد جميل شامي النحو العربي قضاياه ومراحل تطوره، ص 219ص  2مصر، ج 
 1997مكتبة الخانجي الطبعة السابعة  ينظر الجاحظ، البيان والتبيين تحقيق عبد السالم هارون، 11

  .20، أحمد جميل شامي النحو العربي قضاياه ومراحل تطوره، ص 219ص  2مصر، ج 
مصر، ج  1997مكتبة الخانجي الطبعة السابعة  التبيين تحقيق عبد السالم هارون،الجاحظ، البيان و 12
 .19، أحمد جميل شامي النحو العربي قضاياه ومراحل تطوره، ص 219ص  2
  .219ص  2الجاحظ، البيان والتبيين ج  13
  .219ص  2الجاحظ، البيان والتبيين ج  14
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 .222ص  2ينظر الجاحظ، البيان والتبيين ج  15
  .20أحمد جميل شامي النحو العربي قضاياه ومراحل تطوره، ص  16
دار الكتاب العربي الطبعة األولى  تحقيق فواز أحمد زمرلي، 2ج  مناهل العرفان، انظر الزرقاني، -  17

  .259ص  ، انظر مناع القطان، مباحث في علوم القرآن،254ص  ،1995بيروت، 
أبي الفداء عبد اهللا القاضي، دار الكتب العلمية، الطبعة ، تحقيق 1انظر ابن األثير، الكامل، ج  - 18

   .603بيروت لبنان، ص  1987األولى 
، عمان: دار 2003. 3ينظر صالح فاضل السامرائي، لسمات بيانية من نصوص التنزيل، ط -  19

  . 6- 5عمار، ص
  .424نمشة بنت عبد اهللا، إعجاز الرسم القرآني، ص 20
  .10ص  ،القديم محمود علي السمان، العروض -  21
الطبعة الخامسة  ، دار الجيل،1ابن رشيق، العمدة، تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد، ج -  22

 .119بيروت لبنان، ص  ،1981
- 1413  9محمد عبد اهللا دراز: النبأ العظيم، نظرات جديدة في القرآن، دار القلم، الكويت، ط - 23

  .154، ص 1993
  .155النبأ العظيم، نظرات جديدة في القرآن ص ينظر محمد عبد اهللا دراز:  - 24
المكتبة  نحو اللغة العربية ، محمد أسعد النادري،349ص  ،1ج  شرح التسهيل، ـ ينظر ابن مالك، 25

  .381ص  ،2002العصرية، الطبعة الثالثة، بيروت لبنان 
 263 ص ،1ج  ، ابن عقيل، شرح ابن عقيل،349، ص 1ج  شرح التسهيل، ـ ينظر ابن مالك، 26

، دار الجيل، الطبعة الثانية، بيروت لبنان ينظر أحمد قبش الكامل في النحو والصرف واإلعراب
 .381، محمد أسعد النادري، نحو اللغة العربية، ص 48، ص 1974
، 266، ص 1ج شرح ابن عقيل،، ابن عقيل،349، ص 1شرح التسهيل، ج ـ ينظر ابن مالك، 27

نحو اللغة  ، محمد أسعد النادري،49و والصرف واإلعراب، ص ينظر أحمد قبش الكامل في النح
  .380ص  العربية،
، ينظر علي أبو المكارم، الجملة االسمية، ص 266، ص 1ج  شرح ابن عقيل، ـ ينظر ابن عقيل، 28
80  
ص  1987ينظر أحمد عبد الستار الجواري، نحو المعاني، المجمع العلمي العراقي، بغداد، ط  - 29
33.  
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم
لما كان لبلد الجزائر حواضر علمية متميزة في خدمة القرآن، انبرى هـذا المقـال   

مها فـي إنعـاش التعلـيم    اسهإإلبراز أحد أقطابها البارزة، وهي حاضرة بجاية، ومدى 
القرآني والتفسيري ومختلف األنواع المتصلة به، منذ الفتح االسالمي حتى مطلع القرن 

  العشرين.    
لوفرة المصادر، ونبش أمجاد التراث العتيق، ومع ذلك سـيحاول  تفتقر هذه القراءة 

البحث تقديم إضاءة حول جهود المنطقة، وإظهار واقع المدرسة القرآنية القائمـة فيهـا   
وتجلية الغطاء عن تراجم منسية كان لها المشاركة ذات يـوم فـي إعـالء الصـرح     

اة فيها مرة جديـدة بالبحـث   المعرفي، وإظهار دفاترها، وما خطته أقالمها، لبعث الحي
 والتفتيش.

اسـتوطنوها، وحتـى    موسيتناول التقصي كل علماء بجاية، سواء الذين ولدوا بها، أ
الذين نزلوا بها للعبور أو الدعوة، علما أن جمع جهودهم يقتصـر علـى مشـاركاتهم    

ـ   يم العلمية المتخصصة في علمي القراءات والتفسير وباقي العلوم القرآنيـة، دون التعل
القرآني الذي يعرف بالتحفيظ، ألن معلمي القرآن يصعب تتبعهم، ويطول جمعهـم، إذ  

  كل مسجد أو زاوية أو معمرة بجائية كان يسهر عليها معلم أو أكثر.
  وقد تم اعتماد الخطة الرئيسية اآلتية: تمهيد: وفيه نبذة من التعريف ببجاية وتاريخها

    ؛: جمع جهود العلماءالمطلب األول
    ؛: استخالص النتائج وتقييم الجهودالمطلب الثاني

  .: وفيها أهم النتائج والتوصياتةــــخاتم
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بجاية: بالكسر، وتخفيف الجيم، وألف، وياء، وهاء: مدينة جزائريـة علـى   تمهيد: 
ساحل البحر المتوسط بين إفريقية والمغرب، ويحيط بها البحر من ثالث جهات، وقـد  

منحدرات جبل قوراية، وهي تطـل علـى خلـيج سـمي      بنيت على هيئة مدرج أسفل
باسمها، وبه مرفأ، ويعتدل مناخها في الصيف ويغزر المطر شتاء، وقد أنشأها الناصـر  

م) ونقل النـاس اليهـا   1068هـ =460بن علناس أشهر ملوك الدولة الحمادية سنة (
يـة، وإنمـا   ساكنيها وسماها الناصرية، ولكن غلب عليها اسـم بجا  وأسقط الخراج عن

اختار مكانها لكونه في سفح جبل يحفظها من غارات الهالليين، وبنـى فيهـا قصـره    
المعروف بقصر اللؤلؤة، كما بنى دارا لصناعة السفن، وقناطر معلقـة لجلـب الميـاه    
وأنشأ سورا حول المدينة، وأمامها خليج مأمون يسع أسطوال ضخما يهيمن بـه علـى   

م)، ثـم  12هــ= 6غت بجاية قمة ازدهارها فى القرن (وقد بل البحر، وسوادها خصب،
م)، ثـم آلـت إلـى    1152هــ= 547استولى عليها الموحدون بعد بني حماد سـنة ( 

م)، إلـى أن  1347هــ= 748م) ثم المرينيين سنة (1231هـ=629الحفصيين سنة (
م)، وتعرضت بجاية ألطمـاع األوربيـين   1361هـ=763استعادها الحفصيون سنة (

لكن استطاع قائد البحريـة العثمانيـة    اإلسبان، وخربوا قصر بني حماد، فاستولى عليها
في البحر المتوسط أن يدك الحصون التي تحصن بها اإلسـبان، ويهـزمهم، ويسـترد    

) سـنة، إلـى أن اسـتولى    188بجاية من اإلسبان، واحتفظ بها العثمـانيون قرابـة (  
خمسة أيام، وقـد شـن   م) بعد معركة دامت 1830هـ=1246الفرنسيون عليها سنة (

أهل بجاية ثورات عديدة ضد المستعمر الفرنسـي، فكانـت مرحلـة جهـاد الشـعب      
  الجزائري ضد المحتل الفرنسي، إلى أن استقلت الجزائر عن فرنسا.

وبجاية غنية بالزراعة؛ لسقوط األمطار ووجود األنهار والعيون فيها، كما تكثر فيها 
البساتين، وهي أيضا مدينة تجارية ارتبطت بعالقات مع بعض مدن أوربا، واشـتهرت  
بجاية في عصورها المختلفة بحركة علمية طيبة؛ فوفد إليها العلماء واألدباء، واسـتقر  

صدها كثير من العلماء في مصر والشام، وقـد ألـف أبـو    بها العلماء األندلسيون، وق
العباس الغبريني كتابا عن العلماء الذين زاروا بجاية سماه عنوان الدراية فيمن عـرف  
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من العلماء في المائة السابعة ببجاية، كما ظهرت في بجاية الطرق الصـوفية، وكـان   
  .(1)أشهرها الطريقة الرحمانية 

  :العلماء : جمع جهودالمطلب األول
اعتنيت في هذا الطلب بجمع جهود البجائيين في مجال التفسير والقـراءات وبقيـة   
العلوم القرآنية من رسم وإعراب وأحكام وغيرها، وقد كان ذلك وفق تخصيص ترجمة 

  منقبية يسيرة لكل عالم، حسب الترتيب األبجدي، ودونكم تفصيلها:    
سعيد بن عالل بن سعيد النبروني الـزواوي   ِإبراهيم بن فائد بن موسى بن عمر بن

): ولد سنة ستّ وتسعين وسـبعمائة فـي جبـل    ه857النجار القسنطيني الدار الْماِلكي (
  لـيقْه على أبي الْحسن عي الْفا فآن واشتغل بها الْقُرَأ بهانْتقل ِإلَى بجاية فَقَر جرجرة ثم

تونس فَأخذ التَّفْسير عن القَاضي أبي عبد اهللا القلشاني وغيرهـا  بن عثْمان ثم رحل ِإلَى 
من العلوم، حج مرارا وجاور وتال لنافع على الزين بن عياش بل حضر مجلـس ابـن   
الْجزرِي في سنة ثَمان وعشْرين، رجع ِإلَى جبال بجاية فاستمر في التعلم إلى أن صـار  

  .(2)القرآنمبرزا، من مؤلفاته: تفسير 
): فقيـه مـالكي   ه742إبراهيم بن محمد بن إبراهيم القيسي السفاقسي، أبو إسحاق (

تفقه في بجاية وحج فأخذ عن علماء مصر والشام، وأفتى ودرس سنين، له مصـنفات  
  .(3)منها: المجيد في إعراب القرآن المجيد ويسمى إعراب القرآن

ن مة بلَمد بن سمحيم بن ماهرن سيد النّاس المكتب، أبو إسحاق (ِإبمن ه631قيم ب :(
َأهل مربيطر، وسكن بلنسية، َأخذ عن أبي عبد اللَّه بن الخباز قراءة الْحـرمينِ وأبـي   
عمر وابن الْعلَاء وَأجاز لَه، نزل بجاية ولَقي بها َأبا محمد عبد الْحق االشبيلي ولم يْأخُـذ  

يئا، ويحدث بِالِْإجازة الْعامة عنِ السلَفي والخشوعي وغَيرهمـا، وأدب بِـالْقُرآنِ   عنه شَ
  .(4)دهرا طَويال ثُم ترك ذَِلك وعاد ِإلَى مربيطر

ِإبراهيم بن محمد بن عبد الرحمن بن يحيى بن َأحمـد بـن سـلَيمان بـن مهيـب      
): نزيـل مكَّـة، ويعـرف    ه882ثم البجـائي الْمـاِلكي (   الصدقاوي الزواوي اَألصل

بالمصعصع ممن َأخذ عن محمد بن أبي الْقسـم المشـدالي، كَـان ذَا ِإلْمـام بالتفسـير      
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يستحضر من ابن عطية ويحضر دروس البرهاني بن ظهيرة، وقطن الْمدينَـة َأيضـا   
عشرة سنة حتَّى ماتَ بها في ضحى يوم اِلاثْنَينِ عاشر  سنين ثم انْقَطع بِمكَّة نَحو خمس

تِّينستّ ون ساب وهان وضم(5)ر.  
): رجل مقرئ، عـارف بـالقراءات تصـدر    ه610أبو علي الضرير البجائي (بعد 

بجامع حلب إلقراء الناس، وإفادتهم، وكان رجال صالحا، حسـن األداء، وانتفـع بـه    
، قرأ على محي الدين محمد بن علي بن محمد بن العربي الحـاتمي  جماعة من الطلبة

في ليلة من ليالي الصيف بحلب ختمة جمع فيها للقراء الثمانية، أي: السـبعة ويعقـوب   
  .(6)وتوفي بحلب

): وصفه ابـن قنفـذ   ه789أحمد بن أبي القاسم بن أبي عمار المسيلي، أبو العباس (
الجماعة، المتوفى ببجاية، وال يعرف عنه أكثر  بالمحدث المميز المقرئ المدرك قاضي

  .(7)من هذا
): ه747أحمد بن أحمد بن أحمد بن أحمد بن عامر أبو جعفر السـلمي األندلسـي (  

إمام مقرئ أديب، قرأ بمالقة على أبي بكر بن الفخار وبغرناطـة علـى أبـي جعفـر     
ر وذكر األعداد الجزيري الكفيف، ونظم أرجوزة سماها زهر الغرر في عدد آيات السو

  .(8)على حرف أبي جاد، نزل بجاية وتوفي بها 
): مقرئ من أهل بجاية، فقيه تـونس  ه772أحمد بن أحمد بن أحمد ثالثاً الغبريني (

وعالمها وإمامها وخطيبها بجامع الزيتونة ووالده مؤلف عنوان الدراية، أخذ عـن ابـن   
الغبريني وأبو عبـد اهللا القلشـاني   عبد السالم وغيره وعنه البرزلي وأبو مهدي عيسى 

  .(9)وجماعة
): من بني غبري، مـؤرخ  ه704أحمد بن أحمد بن عبد اهللا، أبو العباس الغبريني (

وفقيه وله مشاركة في الحديث والتفسير والعربية، نشأ ببجاية وتعلم بها وبتونس، أخـذ  
عـرف مـن    عن عدة شيوخ، ثم ولي قضاء بجاية، من مؤلفاته: عنوان الدراية فـيمن 

العلماء في المئة السابعة ببجاية، ذكر في آخره أسانيده في مختلف العلوم، ومنها أسانيده 
  .(10)ألمات كتب التفسير
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)، فاضل، صوفي، مـن  ه1152أحمد بن ثابت التلمساني البجائي الشريف الحسني (
شيوخه محمد بن توزنت، من آثاره: الرسالة الغراء في ترتيب وجـوه القـرآء، وهـو    

  .(11)طبوع متداولم
ه): ولـد  592أحمد بن عبد الرحمن بن فهر السلمي، المعروف بقاضي الجماعـة ( 

بقرطبة، أخذ عن شريح وتال بقراءة الحرمين عليه وأكثر عن أبي بكـر بـن العربـي    
وأبي جعفر بن عبد الرحمن البطروجي وروى عنه خالئق منهم: أبو بكر بن الشـراط  

كان فقيهاً حافظاً مقرئاً مجوداً محدثاً مكثراً قديم السـماع  ومحمد بن عبد اهللا القرطبي، و
واسع الرواية عاليها ضابطاً، من مؤلفاته: تنزيه القرآن عما ال يليق بالبيان، نزل بجاية 

  .(12)واستقضي بها، توفي بإشبيلية
): سـكَن  ه582أحمد بن عبد الصمد الخزرجي الساعدي، أبو جعفـر القرطبـي (  

نزل بِجايةَ واستوطنها ثم استَوطَن مدينةَ فاس، كان في شَبِيبته معروفًـا  غَرناطةَ مدةً، و
  المجالَسة متـين متعص مصا للتواريخ والقللحديث ذاكر ا بالحفظبالذّكاء والنُّبل، مشهور
األدب، من آثاره: نَفَس الصباح وشمس التبيين واإليضاح؛ وهو مختصر بديع مهـذب  

  .  (13)القرآن وناسخه ومنسوخه، وبيان الجمل من مشكلهفي تفسير غريبِ ألفاظ 
): محدث، مفسر، من فقهـاء  ه692أحمد بن محمد القرشي الغرناطي، أبو العباس (

المالكية، انتقل إلى بجاية ودرس بها واجتمع بمشائخها، ومنها إلى المغـرب األقصـى   
يها واستمر إلـى  فجال فيه ولقي جماعة من العلماء، ثم دخل تونس وتصدر للتدريس ف

أن مات، قال صاحب عنوان الدراية: "له تآليف، منها على كتاب اهللا تعـالى، طالعـت   
  .(14)بعضها"، وقال صاحب شجرة النور له تآليف منها: "تفسير القرآن الكريم"

أحمد بن محمد بن حسن بن محمد بن خضر الصـدفي الشـاطبي، أبـو العبـاس     
): الفقيه المقرئ الضابط المتقن، لقي المشائخ ببجاية، أبا بكر ابن محـرز وأبـا   ه674(

عثمان ابن زاهر وأبا عبد اهللا األبار وأبا المطرف ابن عميرة وأبا بكر ابن سيد النـاس  
وأجاز له أبو زكرياء يحيى بن أبي بكر بن عصفور العبدري التلمساني والقاضي أبـو  

، قال الغبريني: "ما رأيت أتقن منـه فـي القـراءات وال    القاسم أحمد بن محمد بن بقي
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أضبط منه في طريق الروايات"، ألف كتابا في "مرسوم الخط" وهو كتاب حسن كثيـر  
في بيان "تمكين ورش" حروف المد واللين الثالثـة، األلـف    االفائدة، وألف أيضا جزء

ان مـذهب ورش فـي   آخر في بي اوالواو والياء إذا تقدمتهن الهمزة، وألف أيضا جزء
كان رحمه اهللا، ناصحا مجدا مجتهدا، يرغب الطالب فـي األخـذ    تفخيم الالم وترقيقها،

عنه ويعينه على ذلك، ولم يكن له عمل سوى االشتغال بالقرآن علـى حـال عفـاف    
  .(15)ونسك، وتخلى عن الناس إلى أن توفى رحمه اهللا ببجاية

عباس (القرن السابع): الفقيـه المقـرئ   أحمد بن محمد بن عبد اهللا المعافري، أبو ال
  المتقن، األستاذ النحوي اللغوي، المحصل المقدم، أبو عمرو وقته في علـم القـراءات  

قرأ على أبيه بالقلعة الحمادية بجامعها األعظم في عشر التسعين وخمسمائة، وارتحـل  
م الشـيخ أبـو   إلى بجاية، فلقي بها أفاضل منهم والده أبو عبد اهللا ابن عبـد اهللا ومـنه  

زكرياء الزواوي رضي اهللا عنه كان مالزما له وعاكفا عليه، والقارئ بين يديه، ولقـي  
أبا عبد اهللا ابن حماد وغيره، وكان أستاذ األساتيذ في وقته، وكـان جلوسـه للقـراءة    
والرواية بالجامع األعظم ببجاية شرفه اهللا بذكره، وقرأ عليه عالم واستفاد منـه خلـق   

ن أخذ عنه، فإنه يوصف باإلتقان والدراية، وجـودة الروايـة، وكـان ال    كثير وكل م
يتسامح في إجازة بوجه وال يمكن منها إال بعد التحصيل، ومن ظفر من الطلبة بإجازته 
فقد ظفر بالغاية القصوى، ووصل إلى المرتبة العليا، وما أدركت مـن أدركـت مـن    

واختصر كتاب "التيسـير" ألبـي عمـرو    الطلبة إال وهم يفخرون بلقائه والقراءة عليه، 
الداني اختصارا بليغا وجيزا يدل على علمـه، وجـودة فهمـه، وتـوفي رحمـه اهللا      

  .  (16)ببجاية
أحمد بن محمد بن عبد اهللا بن علي البجائي التّونسي الْماِلكي ويعرف بِأبي الْعبـاس  

نِ وثَمانماَئة بتونس ونَشَـأ بهـا فَقَـرَأ    ): ولد في ربيع األول سنة اثْنَتَيه869بن كحيل (
الْقُرآن وتال الْفَاتحة على أبي عبد اهللا محمد بن محمد بن مسافر العامري وقَاَل َأنه قَـرَأ  
علَيه المسلسل، وتال بالسبع ويعقُوب على أبي الْقسم بن َأحمد الْبرزلي وأبي محمد عبـد  

  .(17)مسعود الْقرشي عرف بِابن قرشية، له عدة تآليفاهللا بن 
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َأحمد بن محمد بن علي بن َأحمد اللياني ثم البسكري الْماِلكي ويعرف بِـابن فَاكهـة   
): ولد بليانة ثم تحول منْها لبسكرة وهو طفْل فَقَرَأ بها الْقُرآن والرسالة وِإلَى ه890(بعد 

النِّكَاح من ابن الْحاجِب واألجرومية واأللفية ثم ارتحل لتونس وأقَام بها خَمسـة َأعـوام   
ولَاء وارتحل ِإلَيها مرة بعد ُأخْرى، ثم نزل بجاية وأخـذ عـن سـلَيمان بـن يوسـف      

لـى محمـد   الحسناوي وعيسى بن َأحمد الحنديسي وقَرَأ للسبع جزء من أول الْقُرآن ع
  .(18)التّونسي الْعربِي الْمَؤدب

: شيخ القراء بالمغرب في )ه750بع�دأحمد بن محمد بن علي، أبو العباس الزواوي (
وقته، محدث، من فقهاء المالكية، رحل في طلب العلم، فقرأ بالمغرب علـي مقـرىء   

ت، قـال ابـن   فاس علي بن سليمان القرطبي، ومالك ابن المرحل إمام وقته بـالقراءا 
خلدون:" كان إماما في القراءات ال يجارى، وله صوت مـن مزاميـر داود"، عمـل    
"فهرست" مقروءاته ومروياته في مجلدة سمعها منه شيخنا أبو عبد اهللا محمد بن محمـد  

  .(19)هـ  750السالوي سنة 
): ولد بقرية الشـرفاء، أدخلـه والـده    ه1364أرزقي بن محند أوقازو الشرفاوي (

لمعمرة سيدي بهلول لحفظ القرآن ثم انتقل ليلولة حيث أتقن حفظه ورسـمه وتجويـده   
رحل لمصر وقضى أكثر من عشرين سنة بين التعلم والتعليم، ثم رجع للجزائر واستقر 

إرشـاد   بها مفيدا ومربيا وكاتبا إلى وفاته، فسر القرآن كامال إقرائيـا، مـن مؤلفاتـه:   
  .   (20)الطالب إلى ما في اآليات من اإلعراب 

جعفر بن عبد الرحمن بن جعفر بن عثمان بن عبد اهللا البجائي الفقيه المقرئ، أبـو  
): ولد ببجاية سنة ثمان وثمانين وخمسمائة، روى عـن القاضـي أبـي    ه644الفضل (

ـ  ورية بمكـة  نصر محمد بن هبة اهللا بن مميل الشيرازي، وحدث عنه بالمدرسة المنص
  .(21)سمع منه بها الحافظ شرف الدين الدمياطي، توفي بمكة وله معجم

): الفقيـه  ه624جعفر بن عبد اهللا بن محمد بن سيد بونة الخزاعـي، أبـو أحمـد (   
المقرئ، من أهل شرق األندلس، من نظر دانية، أحد أعالم المشاهير فضال وصـالحا  

ا، ويؤثر الحديث والتفسير والفقه، علـى  قرأ ببلنسية وكان يحفظ نصف المدونة وأقرأه
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غير ذلك من العلوم، أخذ القراءات السبع عن المقرئ أبي الحسن بـن هـذيل، وأبـي    
الحسن بن النّعمة، ورحل إلى المشرق، فنزل بجاية ولقي بها أبو مدين شـعيب وأخـذ   

  .(22)عنه، توفي بالموضع المعروف بزناتة
): فقيه، مـن أهـل بجايـة    ه580حسن بن علي بن محمد المسيلي، أبو علي (نحو 

درس بها ولي قضاءها مدة، وتوفي بها، كان ينعت بأبي حامد الصغير، تشبيها له بأبي 
حامد الغزالي، لتأليفه كتاب (التفكر فيما تشتمل عليه السـور واآليـات مـن المبـادئ     

  .(23)والغايات) على نسق إحياء علوم الدين
): 585الْحسن بن محمد بن الْحسن الَْأنْصارِي َأبو علي ويعـرف بِـابن الرهيبـل (   

سمع من أبي الْحسن بن النِّعمة كثيرا واختص بِه وعنه َأخذ الْقراءات وسمع مـن ابـن   
ه َأبو المفاخر سعيد بـن  هذَيل َأيضا جاور بِمكَّة وأخذ عن علمائها، نزل بجاية وَأجاز لَ

الْحسين الهاشمي وَأبو محمد عبد الْحق بن عبد الرحمن اإلشبيلي سنة سـبعٍ وسـبعين   
    حكـى التجِيبِـي أنا يعنيـه، ولَى منِ النّاس واإلقبال عاالنقباض ع لَده فَلَزِموقفل ِإلَى ب

لَية تزاحموا عريكَنْدن طلبة الْإسنِ اببروايته ع نْهقْرِئ مرو الْممير ألبي عساع التَّيملس ه
  .(24)هذَيل سماعا في سنة ثَلَاث وخمسين

سعد بن علي بن محمد بن عبد الرحمن بن زاهر االنصاري، أبو عثمـان البلنسـي   
يـة  ): من أهل بلنسية، لقي باألندلس رجاال، ثم رحل إلى العدوة واسـتوطن بجا ه654(

وأقرأ بها وروى وأسمع وأخذ عنه، واستفيد منه، وكان مقرًئا مجودا متحقِّقًـا بصـنْعة   
اإلقراء، ولم يكن له عمل وال حرفة وال خلطة للناس سوى االشتغال بـإقراء القـرآن   
رواية وتفهيما، وبسطا وتعليما، وتخطط بالعدالة ببجاية وكانت صفته، وتوفي بها ودفن 

  .(25)ن بمقبرة الفقيه القاضي أبي محمد عبد اهللا بن حجاجبخارج باب امسيو
): ولد بقرية آيت سيدي أحمد ببني يجـر  ه1371السعيد بن علي بن أحمد اليجري (

تلقى تعليمه األول على يد والده ثم انتقل لزاوية اليلولي حيث حفظ القـرآن بالروايـات   
وأتقن الرسم ومختلف علوم الشريعة، من شيوخه الصـادق بـن زكـري والطـاهر     
 القيطوسي والشريف اإلفليسي وعبد القادر المجاوي، راسل عدة علماء وتفرغ للتدريس
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عبر عدة زوايا وتخرج على يديه عدد ال يحصى من الحفظة والشيوخ، لدرجة أن بلـغ  
سنده في القراءات مبلغ الشهرة والرواج في القبائل، عرف بنشاطه الدعوي والجهـادي  

  .(26)حتى وفاته
): مـن  ه811سعيد بن محمد بن محمد بن محمد العقباني، التلمساني، أبو عثمـان ( 

قاض، مفسر، من أهل تلمسان، وكـان إمامهـا وعالمتهـا فـي      أكابر فقهاء المالكية،
عصره، ومولده ووفاته بها، نزل بجاية وولي قضاءها في أيام السـلطان أبـي عنـان    
المريني والعلماء يومئذ متوافرون، كما ولي قضاء بلده تلمسـان ووهـران ومـراكش    

ة األنعام" و"تفسير وسال، ومدة واليته للقضاء نيف وأربعين سنة، من آثاره "تفسير سور
  .(27)سورة الفتح"

)، من مواليد قرية أقلقال قـرب  ه1358الصديق بوفليح بن محمد أو جمعة أويحيا (
قرية الماين في بني عيدل، حفظ القرآن في مسقط رأسه ثم انتقل بزاوية سـيدي أحمـد   
أويحي بأمالو أين أتم دراسة مختلف علوم الشريعة، كما أخذ القـراءات السـبع علـى    
الشيخ علي أوقاسي بأورير الجعافرة، وحفظ الشاطبية ومورد الظمآن والدرر اللوامـع  
ثم تفرغ بعدها للتعليم وكان مما فسر البسملة في مدة ثالثة أشهر كاملة، وظل مشـتغال  

  .(28)بالتعليم ويقتات بالفالحة إلى أن توفي
الدمشـقي   طاهر بن صالح بن أحمد بن موهوب السمعوني الوغليسي الجزائري ثم

عالم لغوي، أديب، باحث، من عمد االصالح اللغوي والديني بسورية، كان  ):ه1338(
له تأثير كبير في نشر العلم، ووضع مناهج التعليم واصالح أساليبه، كما كـان محسـنا   
ألكثر اللغات الشرقية كالعبرية والسريانية والحبشية والزواويـة والتركيـة والفارسـية    

فولـد   هـ1264بة العربية ومخطوطاتها، هاجر أبوه إلى سورية سنة واسع العلم بالمكت
هو بدمشق، وبها نشأ وتتلمذ على كبار أشياخها، مارس التعليم زمنا، ثم عـين مفتشـا   
للمدارس الجديدة التي أنشئت في عهد مدحت باشا، سـاعد علـى انشـاء "دار الكتـب     

التبيـان  " العامة، من آثـاره وجمع فيها ما تفرق من مخطوطات في الخزائن  "الظاهرية
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، حواشي على تفسير البيضاوي، وحاشية على تفسـير  "لبعض المباحث المتعلقة بالقرآن
  .(29)الطبري، وطبقات المفسرين، وغيرها 

): مؤرخ، لـه اشـتغال   ه920عبد الباسط بن خليل بن شاهين الملطي، زين الدين (
وتعلم في دمشق وطرابلس والقاهرة، قـال  بالتفسير واللغة وفقه الحنفية، ولد في ملطية، 

السخاوي: "ودخل المغرب، فأخذ دروسا فـي النحـو والكـالم والطـب، بـل أتقنـه       
بخصوصه"، والمدن التي دخلها في المغرب هي: تونس، القيروان، قسـنطينة، بجايـة   
تلمسان، وهران، وطرابلس الغرب، وتوفي مسلوال، من آثاره "القول الخاص في تفسير 

  .(30)إلخالص" و"النفحة الفائحة في تفسير سورة الفاتحة"سورة ا
عبد الحق بن عبد الرحمن بن عبد اهللا اَألزدي اإلشبيلي، أبو محمد، المعروف بـابن  

): من علماء األندلس، كان فقيها حافظا عالما بالحديث وعلله ورجالـه  ه581الخراط (
لقرآن والحديث) وغيرهـا  مشاركا في األدب وقول الشعر، له كتاب كبير في (غريب ا

  .(31)كثير، نزل بجاية وأصابته محنة فتوفي على أثرها بها
): مقرئ حاذق، روى روايـة  ه300عبد الحكم بن إبراهيم، أبو الفضل القروي (بعد 

ورش عن أبي عبد اهللا محمد بن سعيد األنماطي وأحمد بن عيسى المكفوف وأحمد بـن  
ف ومحمد بن عمر بن خيرون وسـمع منـه   هالل وأبي جعفر الخياط وأبي بكر بن سي

وأقرأ الناس بهـا، روى   - أو بجانة كما جاء في التكملة - كتابه في األداء، نزل بجاية 
عنه القراءة عرضا عبد اهللا بن محمد القضاعي بعد الثالثمائة، قال الداني كان إماما في 

  .(32)رواية ورش ولم تثبت قراءته على ابن سيف
): ولد بقسنطينة وتعلم ه1359بن مكي بن باديس الصنهاجي ( عبد الحميد بن محمد

بها مبادئ العلوم، ثم رحل لتونس وأخذ عن علمائها وتخرج بشهادة التطويـع، سـافر   
بعدها ألداء مناسك الحج والتقى بعدة علماء، ورجع لوطنه ناصـحا ومرشـدا ومعلمـا    

ن الكريم إمالئيا في ربـع  دخل بجاية وعدة من قراها ومداشرها، من آثاره: تفسير القرآ
  قرن، كتب بعضا منه وصدر بعنوان مجالس التذكير من كالم الحكيم الخبير.
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بجايـة فـي   ب): شـيخ الجماعـة   ه786عبد الرحمن بن أحمد الوغليسي، أبو زيد (
عصره، نعته مخلوف بالفقيه األصولي المحدث المفسر، وقال: "كان عمدة أهل زمانـه  

  .(33)مؤلفاته كتاب "األحكام الفقهية"وفريد عصره وأوانه" أشهر 
): ولـد بتـونس   ه808عبد الرحمن بن الْبهاء محمد بن الْمحب الزرندي الْمـدني ( 

وحفظ الْقُرآن والشاطبيتين ومختصر ابن الْحاجِب الفرعي والتسهيل في النَّحـو، وأخـذ   
َأيضا ليعقوب عن الْمكتـب أبـي عبـد اهللا    الْقراءات السبع إفرادا وجمعا بل قَرَأ ختمة 

محمد بن سعد بن نزال الْأنْصارِي وعرض علَيه الشاطبيتين، ثم توجه في سـنة سـتّ   
وستِّين ِإلَى بجاية ففوض ِإلَيه صاحبها تَدبِير مملَكَته مدة ثم نزح ِإلَى تلمسـان وبسـكرة   

ضوء وقال: وطول المقريزي في عقوده تَرجمته جـدا  وفاس، وله ترجمة طويلة في ال
  .(34)وهو كَما قدمت ممن يبالغ في اطرائه ومدحه عفا اهللا عنْهما

)، تعلم القـرآن علـى والـده    ه1374عبد الرحمن بن الحسن بن بلقاسم بوعزيز (
لم علـوم  وحفظه حفظا جيدا، وأتقن تجويده على الروايات السبع والعشر، وشغف بـتع 

القواعد العربية كالنحو الصرف، عندما كبر تفرغ لتعليم القرآن بعدة قرى، وكان يذهب 
إلى قرية أورير الجعافرة لتجويد القرآن على الروايات السبع والعشر علـى العـالمين   
الشيوخ علي أوقاسمي، والشيخ صالح أوقاسي، درس ابنه يحي بوعزيز عليه الروايات 

  .(35)لشاطبية وعددا من المتون المتعلقة بضبط الرسم وغيرها السبع، وحفظ عليه ا
): مفسـر، مـن كبـار    ه875عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف الثعالبي، أبو زيد (

علماء الجزائر وصلحائها األبرار. ولد ونشأ بناحية "وادي يسر" بالجنوب الشرقي مـن  
ئها، ثم انتقل إلى تـونس  هـ فأخذ عن علما 802مدينة الجزائر. وانتقل إلى بجاية سنة 

هـ سافر إلى مصر  817هـ فلقي بها أكابر العلماء وأخذ عنهم، وفي سنة  809سنة 
وأخذ عن البساطي وولي الدين العراقي. ثم ارتحل إلى تركية ومنها إلى الحجاز، فحـج  

هـ ومنها إلى الجزائر. ولي القضاء على غير رضى منـه   819وعاد إلى تونس سنة 
كتابا، منها "الجواهر الحسان في تفسير القرآن" فـي أربعـة    90له نحو  ثم خلع نفسه،
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مجلدات، مذيال بمعجم لغوي لشرح غريبه، طبع أكثر من مرة، و"الذهب اإلبريـز فـي   
  .(36)غريب القرآن العزيز" و "تحفة اإلخوان في إعراب بعض آي من القرآن"

د الْقرشمحن بن يحيى بن الْحسن بن ممحوِي (بعـد     عبد الري، أبـو القاسـم الْـأم
): من َأهَل إشبيلية، روى عن َأبِي الْقَاسم الْهوزني وأبي الْحسن بن الَْأخْضر وأبي ه580

محمد بن عتاب وأبي الْحسن شُريح بن محمد وعباد بن سرحان وغَيرهم، وانتقل مـن  
ه، سمع منه أبو محمد بـن الخطيـب البجـائي    بلَده فَنزل بجاية وتصدر بها لألخذ عن

  .(37)مختصره في القراءات، وكَان مقرئا محدثا زاهدا ورعا
عبد الرحمن بن يسعد المصباحي أو الخردوشي قرابة ونسبا، اليلولي قبيلـة ومنشـأ   

)، كان فريد عصره في الرواية القرآنية بمقـارئ  ه1105ودارا ووفاة ودفنا، الزواوي (
والعشرة، أخذ روايته عن شيخه المشهور محمد السعدي البهلـولي عـن عبـد    السبعة 

القادر الفاسي، تتلمذ على يديه عدد كثير منهم: محمد عنتر؛ وهو الذي كتب بخط يـده  
المباركة من مصاحف القرآن تسعة وتسعين كاملة وخلف تمام المئة ناقصا، أنشأ زاوية 

من لم يقـرأ فيهـا ال يعـد عالمـا فـي       تهتم بتدريس القراءات وعلومه حتى قيل أن
  .(38)التخصص، توفي من غير ذرية

): ه681عبد السالم بن علي بن عمر بن سيد الناس أبو محمد زين الدين الزواوي (
شيخ المالكية وكبيرهم، وولد ببجاية، وكان إماماً عالماً عامالً ورعاً متقلالً مـن الـدنيا،   

القراءات، وإليه علم ذلك بالشام في وقته، صنَّف كتابا قانعاً منها بالكفاف، وكان عارفاً ب
وكتاب "التنبيهات على معرفـة   "عدد اآلي" نفيسا في "غريب الوقف واالبتداء" وكتاباً في

  .(39)ما يخفى من الوقوفات"
عبد اهللا بن محمد القضاعي األندلسي، أبو محمـد المعـروف بمقـرون المقـرئ     

ران، ثم نزيل مالقة، ثم نزيل قرطبة، قدمها باسـتقدام  ): نزيل بجاية، ثم نزيل وه378(
الحكم أمير المؤمنين باألندلس في حدود خمسين وثالثمائة، قال أبو عمرو الداني: فأقرأ 
الناس بها بحرف ورش، وكان ينحو في قراءته، نحو مذهب القـرويين والمصـريين   

هيم المقرئ نزيل بجاية وذكر أنه أخذ القراءة عرضا عن أبي الفضل عبد الحكم بن إبرا
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  أو بجانة، صاحب أبي بكر بن سيف، روى عنه القراءة أبو بكر قاسـم بـن مسـعود   
  .(40)توفي بقرطبة

عبد اللَّه بن محمد بن يحيى بن فرج الزهيـري، أبـو محمـد الْعبـدرِي المقـرئ      
الْقَديم في سـنة اثْنَتَـينِ    ): رحل ِإلَى َأبِي داود المقرىء فَأخذ عنْه بدانية بجامعهاه540(

   امـا، ثُـما نَحوا من عشْرين عاد من العدوة فأقرأ بهمنزل قلعة حاَئة، وعمبَأرعين وستو
انْتقل ِإلَى بجاية وأقرأ بها َأيضا نَحوا من ذَِلك وأخذ عنْه النَّاس، وممن حدث عنْـه َأبـو   

لد الْجبن عاس ببـه   الْعحمـا رنْهدفن بِغَار العابد مينَة بجاية، ودتُوفِّي بِميل التدميري، و
  .(41)اللَّه

): من بني يليلتن من قبائل زواوة، مـتمكن فـي   ه1263العربي الخداشي الجودي (
القراءات ونسخ المصاحف، اشتغل بزاوية يلولة وانتهى إليه النظر في شـؤونها بعـد   

  .(42)وانتقاله إلى داره بعد المرض، توفي في قبيلتهرفضه لوظيف المشيخة فيها 
): مفسر، أصله مـن  ه638علي بن أحمد بن الحسن الحرالّي التجيبي، أبو الحسن (

"حرالة" من أعمال مرسية. ولد ونشأ في مراكش. ورحل إلى المشرق وتصـوف، ثـم   
استوطن بجاية، وعاد إلى المشرق، فأخرج من مصر، وتوفي في حمـاة، مـن كتبـه    
"مفتاح الباب المقفل لفهم القرآن المنزل" في التفسير، قال ابن حجـر: جعلـه قـوانين    
كقوانين أصول الفقه، وقال الذهبي: كان فلسفي التصوف، مأل تفسيره بحقائقـه ونتـائج   
فكره وزعم أنه يستخرج من علم الحروف وقت خروج الدجال ووقت طلوع الشـمس  

  .(43)من مغربها
): خطيبها ومقرئهـا  ه634 بن خيرة، أبو الحسن البلنسي (علي بن أحمد بن عبد اهللا

إمام عارف، قرأ برواية ورش على طارق بن موسى ولنافع على أبي جعفر بن طارق 
وأخذ القراءات عن أبي جعفر أحمد بن عون اهللا الحصار وابن نوح، وحج سنة ثمـان  

على الشـاطبي   وسبعين وخمسمائة فسمع ببجاية من عبد الحق، وقرأ القراءات بمصر
ورجع فتصدر لإلقراء، وأدب به وقتا، قرأ عليه أبو عبد اهللا األبار القراءات السبع وأبو 

  .(44)العباس بن الغماز وهو آخر أصحابه
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علي بن حسن بن علي بن عبد اهللا بن فروخ التَّميمي، أبو الحسن (كان حيـا فـي   
خذ بإشبيلية عن َأبِي زكَرِياء الْهـوزني  القرن السادس): من أهل بجاية، دخََل األندلس وأ

 نْهأخذ عو هلَدآن بالقراءات الثمان، وتصدر لإلقراء بِبالْقُر هلَي(45)تَال ع.  
): من أهـل ششـتر   ه668علي بن عبد اللَّه النميري أبو الحسن الشهير بالششتري (

بهـا، وكـان مجـودا    قرية من عمل وادي آش، معروفة، وزقاق الشّشتري معروف 
للقرآن، قائما عليه، عارفا بمعانيه، من أهل العلـم والعمـل، نـزل بجايـة، وتـوفي      

  .(46)بالشام
): من ولد سعد بـن عبـادة   ه598علي بن عتيق األنصاري القرطبي أبو الحسن (

رضي اهللا عنه، اِإلمام الفقيه المقرئ العالم المحدث الراوية، أخذ القراءات عـن أبـي   
الفرس وأبي العباس بن زرقون، حدث ببجاية وفاس، حدث عنه أبو الحسـن   القاسم بن

بن الفضل المقدسي سمع منه باإلسكندرية وأبو عبد اهللا التجيبي وأبو الربيع بـن سـالم   
  .(47)وأبو الحسن بن خيرة وأبو الحسن الغافقي

): مـالقي  ه605علي بن محمد بن علي بن جميل المعافري، أبو الحسن بن جميل (
توطن الشام وعرف هنالك بزين الدين؛ روى باألندلس عن بعض شيوخها، ورحـل  اس

مشرقاً فأخذ ببجاية عن أبي محمد عبد الحق بن الخراط، روى عنه ببيت المقدس أخوه 
أبو زيد عبد الرحمن وأبو الحسن بن محمد بن خروف القرطبي، وكان ورعـاً زاهـداً   

السبع والعشـر، والطيبـة والنشـر، حسـن     فاضالً، حافظاً الحديث، عارفاً بالقراءات 
  .(48)الصوت، اشتغل خطيبا ببيت المقدس إلى حين وفاته

):  ه669، أبو الحسن ابـن عصـفور (  بن مؤمن بن محمد بن علي الحضرميعلي 
من أهل إشبيلية، قرأ بها على جماعة من أكابر العلماء منهم أبو علي الشلوبين فحصـل  

عدوة واستوطن بجاية، وكان بها أستاذا لألمير يحيى ما لم يحصل غيره، وارتحل إلى ال
برد اهللا ضريحه، من تآليفه: شرح جزء من كتاب اهللا العزيز، سلك فيه مسلكا لم يسبق 
إليه من اإليراد واإلصدار واألعذار، بما يتعلق باأللفاظ ثم بالمعاني ثم بـإيراد األسـئلة   

قت وأمدني اهللا بالمعونة منه وأكمـل  األدبية على أنحاء مستحسنة، وقال: لو أعانني الو
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هذا الشرح على هذا المنزع، لكان ذخيرة العالم، مات من حمى أصابته في يوم شـديد  
  .(49)بتونس

 ) ـيشَام بن عمر بن حجاج بن الصعب، أبو الحسن اللَّخْمبن ه ليمـن  ه616ع ،(
سنة ثمان وسـتين  أهل شريش ودار سلفه إشبيلية، روى عن ابن بشكوال ورحل حاجا 

     نْـهن فَسـمع ممحـد الـربن عد الْحق ببد عمحا مي طَرِيقه ببجاية َأبوخمسمئة فلقي ف
واختلف إليه نحو خمسة أشهر ورغبه في المقام معه ليقرأ عليه ويؤخـذ عنـه، وأدى   

وكان مقرئاً فاضالً عـدالً  الْفَرِيضة فلقي َأبا عبد اهللا الكركنتي قَرَأ علَيه الْقُرآن بالسبع، 
ثقة، إماماً في تجويد القرآن مبرزاً في حفظ الخالف بين القـراء، وكانـت القـراءات    
بضاعته التي ال يتقدمه أحد في معرفتها وال يدانيه، تصدر ببلده بعد قدومه من المشرق 
 لإلقراء وإسماع الحديث وغيره، فأخذ عنه أهل بلده وغيرهم من الراحلين إليـه وكثـر  

االنتفاع به، وولي الصالة بجامع بلده، ولم يزل مأخوذاً عنه ومسـتفاداً منـه إلـى أن    
  .(50)توفي

): َأخذ الْقراءات عن أبي زكَرِيـاء  ه626عمر بن محمد بن مخلوف يكنى َأبا علي (
الجعيدي ببلنسية وصحبنا هنَالك ويروي عن أبي عبد اهللا بن نوح وأبي علي بـن زالل  
وأبي جعفَر الْحصار وأبي الْخَطَّاب بن واجِب وأبي الْحسن بـن خيـرة وعبـد الْحـق     
الزهرِي وأبي بكر عتيق المربيطري وأبي محمد غلبون وأبي بكر ُأسامة وأبـي عمـر   

نهأخذ عآن وا الْقُرسكن بجاية وأقرأ بهرف ِإلَى العدوة وانْصو ات(51)بن ع.  
): ولـد بمدينـة الجزائـر    ه1379اسم بن علي بن سعيد بن محمد البجائي (عمر ر

وتعلم بكتاتيبها، ثم اعتمد على نفسه فتعلم العربية والفرنسية، عرف منذ صباه بأفكـاره  
اإلصالحية، وكان من أوائل الجزائريين المعتنقين لمذهب األستاذ اإلمام محمـد عبـده   

الفرنسيون في الحرب العالمية األولى فالقى المحـن  اإلصالحي، والداعين إليه، سجنه 
الشديدة في سجنه، قال األستاذ أحمد توفيق المدني: "وهو ممن نكبوا على يد االسـتعمار  
القاسي نكبة سوداء أثرت على البقية الباقية من حياته.."، من آثـاره: "تفسـير القـرآن    

  .(52)الكريم" كتبه في سجنه، مات بمدينة الجزائر
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بن محمد بن محمد بن أحمد الجعفري نسبة إلى جعفـر بـن أبـي طالـب     عيسى 
): من أكابر فقهـاء المالكيـة   ه1080الهاشمي الثعالبي المغربي، جار اهللا، أبو المهدي (

في عصره، أصله من "وطن الثعالبة" من أعمال الجزائر. ولد ونشأ في زواوة ورحـل  
الحديث والفقه والتفسـير والتـاريخ   في طلب العلم، واستقر بمكة، وتصدى فيها لتعليم 

  .(53)والتصوف حتى توفي فيها
البجاني عنـد  - القاسم بن محمد بن سيد قومه، أبو محمد األندلسي، المقرئ البجائي 

): حج ورحل ولقي أصحاب ابن مجاهد، وأقرأ بجـامع المريـة   ه457( - ابن بشكوال
  .  (54)توفي وله ست وثمانون سنة
الطاهر الشهير بالتواتي البجائي األصـل التونسـي الـدار    محمد البشير بن محمد 

): وال عالقة له بتوات، إنما سمي على رجل صالح من أهـل تـوات، أخـذ    ه1311(
القراءات عن الشيخ محمد بن الرايس التونسي عن الشيخ محمد المشاط التونسي عـن  

قصي عـن  الشيخ حمودة بن محمد بن إدريس الحسني عن الشيخ محمد الحرقافي الصفا
أبي الحسن علي النوري الصفاقصي عن أبي عبد اهللا االفراني المغربي عـن الشـيخ   
سلطان المزاحي بأسانيده المعروفة، وبعد تخرجه من جامع الزيتونـة تـولى تـدريس    
القراءات به والتصحيح بالمطبعة الرسمية، وتخرج عليه غالب علماء القراءات بتـونس  

  .(55)سنة في العلوموكان مقرئا مجودا له مشاركة ح
) بدإشبيلي سكن مدينـة  ه580محمد بن أحمد بن طاهر األنصاري، أبو بكر الخ :(

فاس طويالً في بعض خاناتها، روى عن أبي القاسم بن الرماك، وأبـي الحسـن بـن    
األخضر، روى عنه أبو بكر بن هود وأبو الحسن: ابن خروف وابن هشام الشريشـي  

ب في زمانه بال مدافعة، وله تعاليق نبيلة علـى "معـاني   وكان رئيس النحويين بالمغر
القرآن" لإلمام أبي زكرياء يحيى بن زياد الفراء، رحل للمشرق، ثم قفل إلـى المغـرب   
واستقر ببجاية، يثوب إليه عقله أحياناً فيتكلم في مسائل عويصة من النحو مشكلة مجيباً 

تلف، وبقي على تلك الحال مـدة  سائله عنها فيوضحها أحسن إيضاح، ثم يغلب عليه في
  .(56)ببجاية، ثم زاد عليه خدر، وتوفي بها
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) د الناس، أبو الفضل اليعمري اإلشبِيليبن عبد اهللا سي بن أحمد ه659محمد ذيُأب ،(
األصل، سكَن شَرِيشَ مدة، وكان حافظًا للقرآنِ العظيم منسوبا إلى تجويده وإتقانِ أدائـه  

ن التفسير، انتقل لبجاية وسكنها، وولي صالة الفريضـة والخطبـة بجامعهـا    ذا حظٍّ م
األعظم، وروى بها وأقرأ وأسمع، وكثر اآلخذون عنه والسامعون منه والمقتـدون بـه   
منهم: أبو عبد اهللا بن صالح الكناني الشاطبي نزيل بجاية، ثم اسـتقر أخـرة بتـونس    

  .(57)وتوفي بها
)، نشأ في الجزائر وقرأ على جملـة مـن علمائهـا    ه673محمد بن الحسن القلعي (

كأبي عبد اهللا بن منداس، ثم انتقل إلى بجاية فاجتهد في تحصـيل العلـم واألدب بهـا    
وتخرج على أساتذتها: أبو الحسن الحرالي، أبو الحسن ابن أبي نصر، أبـو بكـر بـن    

شهورين أحمـد  محرز، برع في التفسير والحديث واألدب، توفي ببجاية، من تالميذه الم
  .(58)الغبريني، وله ديوان شعر فيه عدة مدائح نبوية

)، ولد بقرية بوجليل ببجايـة، حفـظ   ه1314محمد بن بلقاسم، أبو القاسم البوجليلي (
القرآن على يد والده بمسقط رأسه ثم انتقل لزاوية اليلولي القرآنية بجرجرة، فأخذ عـن  

، وبعدها تفرغ للتدريس بزاويـة يلولـة   شيوخها مختلف العلوم، ومنها القراءات العشر
لينتقل إلى زاويته التي أسسها، ناشرا العلوم القرآنية واللغوية والفقهية، حتى وفاته، مـن  

  .(59)آثاره: كتاب التبصرة في قراءة العشرة، أرجوزة في التجويد، وغيرها
ـ     ة محمد بن صالح بن أحمد الكناني الشاطبي، أبو عبـد اهللا ويعـرف بـابن رحيم

): قرأ على أبي بكر محمد بن أبي القاسم بن وضاح والحافظ أبي عبد اهللا محمد ه699(
بن األبار وغيرهما، من تالمذته: محمد بن عمر بن محمد بن رشيد ومحمد بـن علـي   
بن محمد بن سلمة األنصاري وغيرهما، وهو شيخ فقيه خطيب نحوي أسـتاذ مقـرئ   

از، وروى وأقرأ وكان عالما بعلم القراءات متفننًـا  صالح، وزوى ودرى واستجاز وأج
لها، وروايته عالية من جهات كثيرة، قال ابن الجزري: هو خطيـب بجايـة    افيها مجيد

  .(60)وشيخها يعرف بابن رحيمة، وأعلى الناس إسنادا بالشاطبية هناك
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): ه610و عبد اهللا التجِيبِي (محمد بن عبد الرحمن بن علي بن محمد بن سلَيمان، أب
من أهل لقنت عمل مرسية وسكن َأبوه أوريولة، َأخذ الْقراءات بمرسية عن قَرِيبه أبـي  
َأحمد بن معط في سنة خمس وستين وخمسمائة وسمع ببجاية من عبد الحـق الحـافظ   

ـ   ه؛ لعلـو روايتـه   انتقل لتمسان فاستَوطَنَها، ورحَل النَّاس إليه وتنافَسوا في األخْـذ عن
واشتهارِ عدالته، كان مشهورا بالقراءات وقد ترجم له ابن الجزري في غايـة النهايـة   

  .  (61)توفي بتلمسان
): بلَنْسـي  ه658محمد بن عبد اهللا بن أبي بكر بن األبار، أبو عبد اهللا القضـاعي ( 

 يا عن أبوماعوى قراءةً وسلَف، رأصِل الس يـار  ُأنْدصالح وتَـال  - جعفر: ابن علي
، وروى أيضا عن أبيه أبي محمد، وتَال عليه بحرف نافع - عليه بالسبع وبقراءة يعقوب

وابن عبد اهللا بن نُعمان وابن عبد الجبار، وسمع كالمه في التفسير وأجاز له، تنقل بـين  
ا طويلًـا عاكفًـا علـى العلـم     البلدان وأكثر من السماع والتأليف، انتقل لبجاية وأقام به

ونشرِه، درس بها وأقرأ وروى وأسمع وصنف وألف، انتقل لتونس ولم يطـل مقامـه   
  .(62)حتى قتل بها أشنع قتلة

محمد بن عبد اهللا بن محمد المعافري القلعي، أبو عبد اهللا بـن الخـراط المقـرئ    
"بني حماد" ولقـي بهـا   أحد الثقاة األثبات، الصلحاء الرواة، قرأ بقلعة (القرن السابع): 

مشائخ، منهم األستاذ أبو الحسن علي بن محمد بن عثمان التميمي، واألستاذ أبو الحسن 
علي بن شكر بن عمر القلعي، وأخذ عن الخطيب المقرئ النحوي، أبي عبد اهللا محمـد  
بن عبد العزيز بن محمد، المعروف بابن عفراء، وانتقل إلى بجاية واسـتوطنها وأقـرأ   

لس لألستاذية وانتفع الناس به، وكان معروفا بالصالح، وكان مرفعـا مكرمـا   بها، وج
  .(63)وكان حسن التالوة صادق القراءة

، وتثقف فـي  ه1238)، ولد بشالطة عام ه1314محمد بن علي الشريف الشالطي (
زواية جده وأبيه محمد وعلي أوموسى، وتصدى للتربيـة والتعلـيم وتحفـيظ القـرآن     

  .(64)عماله تفسير الغريب للمبتدئ القريب، وغيرها من المصنفاتبالروايات، من أ
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محمد بن علي بن محمد بن أحمد بن عبد اهللا الحاتمي الطائي األندلسي، أبـو بكـر   
): صـوفي، عـرف   ه638المعروف بمحيي الدين بن عربي، الملقب بالشيخ األكبـر ( 

والحـديث باشـبيلية   بمذهبه في وحدة الوجود. ولد في مرسية باألندلس، ودرس الفقـه  
وسمع بقرطبة، وقام برحلة، فدخل بجاية ومصر والحجاز والشام ومـا بـين النهـرين    
وبالد الروم، له نحو ثالثمائة كتاب ورسالة منها: الجمع والتفصيل في أسـرار معـاني   
التنزيل؛ وهو تفسير كبير، بلغ فيه إلى تفسير سورة الكهف، وله أيضا كتاب المثلثـات  

لقرآن الكريم وكتاب المسبعات الواردة في القرآن الكريم وكتاب الرمز فـي  الواردة في ا
  .(65)حروف أوائل السور

محمد بن محمد بن أبي الْقسم بن محمد بن عبد الصمد بن حسن بن عبـد المحسـن   
)، مفسر، عالم بالحديث، من أشـهر علمـاء   ه865َأبو الْفضل المشدالي الزواوي (نحو 

في عصره، وولد ببجاية وتعلم بها، ثم تصدر لإلقراء، توجـه للمشـرق وذاع    المالكية
  .(66)صيته، توفي غريبا في عين تاب بين حلب وأنطاكية

محمد بن محمد بن مسعود الباهلي الجياني ثم البجائي المعروف بابن المفسر يكنـى  
أبو عبـد اهللا   )، من مشايخه: الناصر المشذالي وغيره، من تالمذته:ه744أبا عبد اهللا (

الزواوي، والخطيب بن مرزوق وغيرهما، جاء في الديباج: "اإلمام العالمـة المتفـنن   
  ، ووصفه ابن قنفذ بالفقيه المحدث المفسر.(67)المفسر المصنف األوحد نادر العصر"

): مـن أهـل جزِيـرة شـقر     ه634محمد بن محمد بن وضاح اللَّخْمي، أبو بكر (
ة والْخطْبة بجامعها، روى عن َأبِيه أبي القَاسم وأخـذ عنـه الْقـراءات    وصاحب الصال

، ولَقي بِالْقَاهرة َأبا محمد قَاسـم بـن فيـرة    580ورحل حاجا فَأدى الْفَرِيضة في سنة 
َأماني ووجه الضرِير الشاطبي فَسمع منْه قصيدته الطَّوِيلَة في الْإقْراء الْمعروفَة بحرز الْ

التهاني وَأجاز لَه ما رواه وصنفه في جمادى الُْأخْرى سنة ِإحـدى وثَمـانين، وسـمع    
ببجاية من أبي محمد عبد الْحق بن عبد الرحمن األشبيلي وَأجاز لَه َأبو الْحسن بن هذَيل 

للَّه بن حميد وَأبو بكْر بن أبي جمرة، وتصـدر بِبلَـده   وَأبو الْقَاسم بن حبيش وَأبو عبد ا
  .(68)لإلقراء فكان هو الذي أدخل الشاطبية إلى بالد المغرب واألندلس ورواها لهم
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): ه731منصور بن أحمد بن عبد الحق المشدالي، أبو علي الشيخ ناصـر الـدين (  
فقيها محصلًا متقنًا رحل للشرق ولقـي   اإلمام الفذ األوحد الحافظ العالمة المجتهد، كان

أفاضل، وله مشاركة في علم المنطق والعربية وكل هذه الفنون تقرأ عليه، لـه دروس  
حسنة منقحة وعبارة جيدة، يتكلم على التفسير والحديث فيجيد، وهو من أهل الشـورى  

  .(69)والفتيا، له شرح على الرسالة لم يكمل وغيرها
  حـافظ للحـديث  )، ه770لَّه الزواوي أبو علـي (بعـد   منصور بن علي بن عبد ال

نحوي، أصولي، من أكابر علماء المالكية في وقته، من أهل زواوة، نشـأ فـي بجايـة    
هـ، فاشتغل بالتدريس وتصدر للفتيـا   753وأخذ عن أشياخها، رحل إلى االندلس سنة 

ـ 765ثم امتحن بقضية شرعية، فترك االندلس سنة  واسـتقر بتلمسـان يقـرىء     هـ
  .(70)وحلق للناس متكلما على الفروع الفقهية والتفسير وتصدر للفتيا ويدرس،

)، منسـوب إلـى   ه611يحي بن أبي علي المشتهر بالزواوي، أبو زكريا الحسني (
بني حسن من أقطار بجاية، ولد في "بني عيسى" من قبائل "زواوة" وقرأ رضي اهللا عنه 

ي حماد" على الشيخ الصالح أبي عبد اهللا ابن الخـراط وغيـره ثـم    أول أمره "بقلعة بن
ارتحل إلى المشرق، ولقي الفضالء واألخيار والمشائخ من الفقهاء والمتصـوفة وأهـل   
طريق الحق. استوطن بجاية رحمه اهللا بعد رجوعه من المشرق، وجلس بهـا لنشـر   

لجمعة، الرابع عشر مـن  العلم وبثه حتى وفاته، وقد كانت بعد صالة العصر من يوم ا
حيث توفي فجأة من غير تقدم مرض، وكان قد رتـب ميعـادا    شهر رمضان المعظم،

بالقراءة لسماع تفسير القرآن العظيم، وميعادا بعد صالة الظهر لسماع حـديث رسـول   
  .(71)اهللا صلى اهللا عليه وسلم على جري عادة السلف الصالح في شهر رمضان

محمد بن صالح بن علي بن عمر بـن عقيـل الكنـدي    يحيى بن عبد الرحمن بن 
)، مقـرئ  ه862العقيلي المالكي نزيل القاهرة، المعروف بالعجيسـي شـرف الـدين (   

هـ أو قبلها بأرض عجيسة ونشأ في بجاية، ورحل إلى  777نحوي، أخباري ولد سنة 
شعبان، من آثاره: شرح على ألفية ابن مالك في أربع  27المشرق، وتوفي بالقاهرة في 

  .(72)أو ثالث مجلدات
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): ه628يحيى بن عبد المعطي بن عبد النور الزواوي، أبو الحسين زيـن الـدين (  
عالم بالعربية واألدب، واسع الشهرة في المغرب والمشرق، سكن دمشق زمنا، ورغبـه  

إليها ودرس بها األدب فـي الجـامع    الملك الكامل محمد في االنتقال إلى مصر، فسافر
  .(73)العتيق بالقاهرة، وتوفي فيها، من تآليفه "أرجوزة في القراءات السبع"

يحيى بن موسى بن سعيد بن أحمد أبو زكريا الغماري الميازري المعروف بـالميلي  
) مقرئ بجاية، رحل بعد الستين وسبعمائة إلى المشرق، وقرأ على بعـض  ه760(بعد 

ائغ ورجع إلى بالده، وقد كان ذهنه جيدا واعتناءه بالقراءات تام وحرصه أصحاب الص
  .(74)زائد

): سمع َأبـا علـي   ه561يوسف بن فَتُّوح، َأبو الحجاج األندلسي، المريي، العشّاب (
من بن سكَّرة، وخَلَف ابن الِْإمام، وكان ذكيا فاضلًا، ولّي الشُّورى ببلده، ثم حج، وركب 

  واية، ثـمنِ الرالمرية إلى بجاية، فغرقت كتبه بمرسى بجاية، فأتى فاس، وأخفى نفسه ع
روى "الموطّأ"، وكان لَه حظّ من الفقْه، والتّفسير، ومعرفة النّبات؛ كَان يجلبـه ويتَّجـر   

  .(75)فيه، روى عنْه َأبو الْحسن بن النقرات، وأبو عبد اهللا بن العقار
إن المالحظـة األوليـة للتـراث    : : استخالص النتائج وتقييم الجهودانيالمطلب الث

القرآني واألثر الشاهد لتراجمها المستجمعة لَيفسر بكل وضوحٍ المنزلة التـي احتلتهـا   
بجاية في الحضارة، ويعكس سر التقدم والدرجة التي وصلتها فـي التمكـين والنفـوذ    

  وعمران. لمختلف التخصصات األخرى من صناعة وتجارة
وكمحاولة مني إلعطاء حصيلة تقريبية للقراء والمفسرين وما أنتجته قرائحهم مـن  

لتنظـيم الفـرز    - استخالصا مما سبق–مدونات المعة، يأتي هذين الجدولين المرفقين 
  وتسهيل التصور.
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  جدول المتخصصين

  االشتغال  الوفاة  االسم

  بالتفسير، والقراءاتاشتغل   857  إبراهيم بن فائد الزواوي  
  اشتغل بالقراءات وأدب بالقرآن دهرا طويال  631  إبراهيم بن محمد المربيطري  

  ذو ِإلْمام بالتفسير يستحضر من ابن عطية  882  إبراهيم بن محمد البجائي
  مقرئ  610  أبو علي الضرير البجائي

  مقرئ  789  أحمد بن أبي القاسم المسيلي
  مقرئ  747  أحمد بن أحمد السلمي

  مقرئ  772  أحمد بن أحمد بن أحمد الغبريني
  له مشاركة في التفسير  704  أحمد بن أحمد الغبريني

  مقرئ  592  أحمد بن عبد الرحمن السلمي
  مفسر  692  أحمد بن محمد القرشي

مقرئ ضابط متقن، لم يكن له عمل سـوى    674  أحمد بن محمد الشاطبي
  االشتغال بالقرآن

القــرن   المعافريأحمد بن محمد 
  السابع

مقرئ، تصدر لإلقـراء بالجـامع األعظـم    
  ببجاية

  اشتغل بالقراءات  869  أحمد بن محمد البجائي
ــد  أحمد بن محمد اللياني بعـ

890  
  اشتغل بالقراءات

ــد   أحمد بن محمد الزواوي بعـ
750  

  شيخ القراء بالمغرب في وقته

  إقرائيافسر القرآن كله   1364  أرزقي بن محند الشرفاوي
  مقرئ  644  جعفر بن عبد الرحمن البجائي

  مقرئ ويؤثر التفسير  624  جعفر بن عبد اهللا الخزاعي
  مقرئ  585  الحسن بن محمد بن الرهبيل
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كان مقرًئا مجودا متحقِّقًا بصنْعة اإلقـراء،    654  سعد بن علي البلنسي
ولم يكن له عمل وال حرفة وال خلطة للناس 

بإقراء القرآن رواية وتفهيما، سوى االشتغال 
  وبسطا وتعليما، أقرأ ببجاية

  مقرئ  1371  السعيد بن علي اليجري
  مفسر  811  سعيد بن محمد العقباني
  مقرئ  1358  الصديق بوفليح أويحيا

  مفسر  1338  طاهر بن صالح السمعوني
  له اشتغال بالتفسير  920  عبد الباسط بن خليل الملطي

ــد   إبراهيم القرويم بن يعبد الحك بعـ
300  

  مقرئ، وكان إماما في رواية ورش

  فسر القرآن كامال إقرائيا  1359  عبد الحميد بن باديس الصنهاجي
  مفسر  786  عبد الرحمن بن أحمد الوغليسي
  مقرئ  808  عبد الرحمن بن البهاء الزرندي
قـرى  مقرئ، وتفرغ لتعليم القـرآن بعـدة     1374  عبد الرحمن بن الحسن بوعزيز

  ومداشر
  مفسر  875  عبد الرحمن بن محمد الثعالبي
ــد   عبد الرحمن بن يحي القرشي بعـ

580  
  مقرئ، تصدر لإلقراء ببجاية

  مقرئ، أنشأ مدرسة لتعليم القراءات  1105  عبد الرحمن بن يسعد اليلولي
  مقرئ  681  عبد السالم بن علي الزواوي

  مقرئ  378  عبد اهللا بن محمد القضاعي
  مقرئ، أقرأ ببجاية نحوا من عشرين سنة  540  بن محمد العبدريعبد اهللا 

  مقرئ بزاوية يلولة  1263  العربي الخداشي الجودي
  مفسر  638  علي بن أحمد الحرالي
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  مقرئ  634  علي بن أحمد البلنسي
كــان   علي بن حسن التميمي

حيا في 
القــرن 
  السادس

  مقرئ، وتصدر لإلقراء ببجاية وأخذ عنه

كان مجودا للقرآن، قائمـا عليـه، عارفـا      668  اهللا الششتريعلي بن عبد 
  بمعانيه

  مقرئ  598  علي بن عتيق األنصاري
  مقرئ  605  علي بن محمد المعافري

  مفسر  669  علي بن عصفور اإلشبيلي
مقرئ، إمام في تجويد القرآن، مبـرز فـي     616  علي بن هشام اللخمي

  حفظ الخالف بين القراء
  مقرئ، استوطن بجاية وأقرأ بها  626  مخلوفعمر بن محمد بن 
  مفسر  1379  عمر راسم البجائي

  تصدى لتعليم التفسير  1080  عيسى بن محمد الثعالبي
  مقرئ  457  القاسم بن محمد البجائي

تولى تدريس القراءات بتونس والتصـحيح    1311  محمد البشير التواتي
بالمطبعة الرسمية، وتخـرج عليـه غالـب    

  القراءات بتونسعلماء 
كان حافظًا للقرآنِ العظيم منسوبا إلى تجويده   659  محمد بن أحمد اإلشبيلي  

وإتقانِ أدائه، ذا حظٍّ مـن التفسـير، انتقـل    
لبجاية وسكنها، وولـي صـالة الفريضـة    

  والخطبة بجامعها األعظم
  برع في التفسير  673  محمد بن الحسن القلعي

  مقرئ  1314  محمد بن بلقاسم البوجليلي
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كان عالـما بعلم القراءات متفننًا فيها مجيـد    699  محمد بن رحيمة الشاطبي
لها، وروايته عالية من جهات كثيرة، قـال  
ابن الجزري: هو خطيب بجايـة وشـيخها   
يعرف بابن رحيمة، وأعلى النـاس إسـنادا   

  بالشاطبية هناك
  مقرئ  610  محمد بن عبد الرحمن التجيبي

  مقرئ  658  القضاعي محمد بن األبار
القــرن   محمد بن الخراط القلعي

  السابع
  مقرئ

  مقرئ  1314  محمد بن علي الشالطي
  مفسر  638  محمد بن عربي الطائي

ــو   محمد بن محمد المشدالي نح
865  

  مفسر

  مفسر  744  محمد بن المفسر الباهلي
  مقرئ  634  محمد بن وضاح اللخمي

  مفسر  731  منصور بن أحمد المشدالي
بعــد   منصور بن علي الزواوي

770  
  مفسر

  مفسر  611  يحي بن أبي علي الحسني
  مقرئ  862  يحي بن عبد الرحمن العجيسي

بعــد   يحي بن موسى الميلي
760  

  مقرئ

  كان له حظ من التفسير  561  يوسف بن فتوح العشاب
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  جدول المؤلفات

  عنوان الكتاب  الوفاة  المؤلف

  تفسير القرآن  857  إبراهيم بن فائد الزواوي  
  المجيد في إعراب القرآن المجيد  742  إبراهيم بن محمد السفاقسي

أرجوزة باسم: زهر الغرر فـي عـدد آيـات      747  أحمد بن أحمد السلمي
  السور وذكر األعداد على حرف أبي جاد

  الرسالة الغراء في ترتيب وجوه القراء  1152  أحمد بن ثابت التلمساني
  تنزيه القرآن عما ال يليق بالبيان  592  السلميأحمد بن عبد الرحمن 

ــرحمن   ــد ال ــن عب ــد ب أحم
  الخزرجي

نفس الصباح وشمس التبيين واإليضاح وهـو    582
مختصر في تفسـير غريـب ألفـاظ القـرآن     

  وناسخه ومنسوخه وبيان الجمل من مشكله
  تفسير القرآن الكريم  692  أحمد بن محمد القرشي

مرسوم الخط، تمكين ورش، مذهب ورش في   674  أحمد بن محمد الشاطبي
  تفخيم الالم وترقيقها

القرن   أحمد بن محمد المعافري
  السابع

  مختصر كتاب التيسير للداني

  إرشاد الطالب إلى ما في اآليات من اإلعراب  1364  أرزقي بن محند الشرفاوي
ــو   حسن بن علي المسيلي نح

580  
التفكر فيما تشتمل عليه السور واآليـات مـن   

  المبادئ والغايات
  تفسير سورة األنعام، وتفسير سورة الفتح  811  سعيد بن محمد العقباني

التبيان لبعض المباحـث المتعلقـة بـالقرآن،      1338  طاهر بن صالح السمعوني
حواشي على تفسير الببيضاوي، حواشي على 

  تفسير الطبري، طبقات المفسرين
الخاص في تفسير سـورة اإلخـالص،   القول   920  عبد الباسط بن خليل اللمطي

  النفحة الفائحة في تفسير سورة الفاتحة
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عبد الحق بن عبـد الـرحمن   
  اإلشبيلي

  غريب القرآن والحديث  581

ــاديس   ــن ب ــد ب ــد الحمي عب
  الصنهاجي

  مجالس التذكير من كالم الحكيم الخبير  1359

القـرآن، الـذهب   الجواهر الحسان في تفسير   875  عبد الرحمن بن محمد الثعالبي
اإلبريز في غريب القـرآن العزيـز، تحفـة    

  اإلخوان في إعراب بعض آي من القرآن
ــد   عبد الرحمن بن يحي القرشي بع

580  
  مختصر في القراءات

غريب الوقف واالبتداء، عدد اآلي، التنبيهـات    681  عبد السالم بن علي الزواوي
  على معرفة ما يخفى من الوقوفات

  مفتاح الباب المقفل لفهم القرآن المنزل  638  الحراليعلي بن أحمد 
شرح جزء من كتاب اهللا العزيز، سـلك فيـه     669  علي بن عصفور اإلشبيلي

مسلكا لم يسبق إليه مـن اإليـراد واإلصـدار    
واألعذار، بما يتعلق باأللفاظ ثم بالمعـاني ثـم   
بإيراد األسئلة األدبية على أنحـاء مستحسـنة،   

لوقت وأمدني اهللا بالمعونـة  وقال: لو أعانني ا
منه وأكمل هذا الشرح على هذا المنزع، لكان 

  ذخيرة العالم
  تفسير جزء عم، وقد فسره في السجن  1379  عمر راسم البجائي

تعاليق على " معاني القـرآن " لإلمـام أبـي      580  محمد بن أحمد الخدب
  زكرياء يحيى بن زياد الفراء

التبصرة في قراءة العشـرة، أرجـوزة فـي      1314  محمد بن بلقاسم البوجليلي
  التجويد

  تفسير الغريب للمبتدئ القريب  1314  محمد بن علي الشالطي
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الجمع والتفصيل في أسرار معـاني التنزيـل؛     638  محمد بن عربي الطائي
وهو تفسير كبير، بلغ فيه إلى تفسـير سـورة   
الكهف، كتاب المثلثات الـواردة فـي القـرآن    

سبعات الواردة فـي القـرآن   الكريم، كتاب الم
  الكريم، كتاب الرمز في حروف أوائل السور

  أرجوزة في القراءات السبع  628  يحي بن عبد المعطي الزواوي
ن عالما، وهم علـى صـنفين: صـنف    يبلغ عدد العلماء المترجم لهم خمسة وسبع

 يـة ثمان عرفوا باالشتغال والمشاركة في علمي القراءات أو التفسير أو بهما معا؛ وهـم 
وستون عالما، والصنف الباقي عرفوا بمصنفاتهم القرآنية دون قيد توصيفي، وقد انتهى 

ن إلى اثنتين وأربعين مصنفا، بعضها مفقود، وبعضـها اآلخـر   امجموع ما كتبه الصنف
  .(76)متداول مطبوع 

وقد ابتدأ البجائيون خدمتهم للقرآن منذ القرن الرابع الهجري، ليبلغـوا فـي القـرن    
سابع أوج طاقتهم، ولم يزل حرصهم ونشاطهم في اسـتمرار حتـى مطلـع القـرن     ال

العشرين أين عرف بعض الهنة والضعف مع التنكيـل االسـتدماري، والمالحـظ أن    
تفرغهم لإلقراء بالطرق وتحصيل األسانيد العالية كان أوفر حظا من التفسير، ودونهمـا  

     .مباحث اإلعراب والوقوف والعد  
سـهم فيـه   أعطاؤهم وظل إرثا متناقال يأخذه الالحق عن السابق، ومما ولقد تنوع 

المعمرات والمدراس المتخصصة التي جعلت مـن بجايـة قبلـة للطـالب ومقصـدا      
للمعلّمين، وكذا التواصل الثقافي بالرحالت واألسفار، ولعل أهم الروافد القوية له جسـر  

  ه مع المشرق العربي.  األخذ والمد بينها وبين األندلس، وبأقل درجة من
إن هذه المقالة ما هي إال مسحة عابرة، وطلة مستعجلة، أردت من خاللهـا   خاتمة:

إبراز واقع حاضرة بجاية والدور الريادي ألبنائها ونزالئها في خدمة القـرآن الكـريم   
ومع ذلك تجلت صورتها بوجه مشرق، وبدت متهلّلة مشعة، ولئن جمع باحـث نَفَسـه   

عمق لخرج لنا بمجلدات ضخام من تاريخها القرآني، كيف ال ولها زوايـا  على تنقيب أ
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متخصصة في الدراسات القرآنية، كزاوية الشـالطي، واليلـولي، ومدرسـة الفنـون     
، بل إنها أنجبت من كل شبر على أرضها علماء ومجتهدين، نسـبوا إليهـا   (77)والقرآن

اليراتنـي، والمليكشـي   وظلت أساميهم شاهدة على تفوق مختلـف جهـاتهم، فمـنهم:    
والجرجري، والعيدلي، والرحمـوني   والمنقالتي، والمشدالي، والوغليسي، والبطروني،

ـ   رفاوي، والمتنـاني، والتقـابي   واليلولي، والشالطي، والغبريني، والبـوجليلي، والش
  ، والسمعوني، والحسناوي وغيرهم.واإلفليسي، والزكري

 هذا وإن أسانيدهم القرآنية ال زالت رطبة بالقراء المغمـورين، طافحـة بالرجـال   
، غير أن البحث اقتصر علـى  (79)، وفي خبايا الكتب نماذج أخرى مضيئة(78)المسندين

من حضرت ترجمته، وكان متخصصا بالقراءات أو التفسير، التزاما بالوقـت ودفعـا   
للطول، ولوال البطش الفرنسي وسعيه الحثيث لتخريب وتدمير المنطقة نظرا لخلفيتهـا  
العلمية الراقية لكتب تاريخ غير الذي نقرؤه، ومع ذلك بدت متماسكة وحافظـت علـى   

  ى آخر رمق ...  موروثها إل
ومما أرفعه من وصايا في خاتمة البحث هو استكمال البحث عن مشـيخة اإلقـراء   
ومدرسة التفسير لعلماء بجاية، والتوسع في التراجم الشحيحة، ومواصلة التفتـيش عـن   
مؤلفاتهم في بيوتات العلم كعائلة قري ومالك المخطوط خاصة فـي ضـواحي بجايـة    

قد كانت لي جوالت تنقيبية هناك، ولم أرجع منها بسـوى  كبني ورثيالن وبني يعلى، و
  فتاوي وأقضية وتملكات أراضي ومنثورات في الفلك والعقيدة وقطع تفسيرية مجهولة.  
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 3/202القـاهرة  توجد منه نسخة دار الكتـب   اشتهر الخالف فيه بين مصنفيهاالقرآن الكريم وما 
  .11/570رقم  1/127توجد منه نسخة  برلين كتاب الوقف  ب،18802رقم 

  .1/456، محمد بن الجزري، غاية النهاية، 190محمد الذهبي، معرفة القراء الكبار، ص )40(
انية في الغرباء بشيء من التغيير، حيث قال: " ، ذكره مرة ث2/258محمد بن األبار، التكملة،  )41(

من أصل قلعة حماد وَأحسبه أندلسيا يكنى َأبا محمد يروي عن أبي داود المقرىء وقَد حدث وأخذ 
، محمد الذهبي، معرفة القـراء الكبـار   2/303"  519عنْه بِجامع القلعة الْمذْكُورة في رجب سنة 

  .1/455، محمد بن الجزري، غاية النهاية، 227ص
  .102، أحمد ساحي، أعالم من زواوة، ص127محمد السعيد بن زكري، أوضح الدالئل، ص )42(
، عـادل  4/256، خير الدين الزركلـي، األعـالم،   143أحمد الغبريني، عنوان الدراية، ص )43(

  .1/352المفسرين، نويهض، معجم 
  .1/258، محمد مخلوف، شجرة النور، 1/520محمد بن الجزري، غاية النهاية،  )44(
  .3/249محمد بن األبار، التكملة،  )45(
، محمد بن الخطيب، اإلحاطة في أخبار غرناطـة  321أحمد بابا التنبكتي، نيل االبتهاج، ص )46(

4/172.  
  .1/232محمد مخلوف، شجرة النور،  )47(
، الذيل والتكملة 1/314، محمد المراكشي، السفر الخامس، 3/222محمد بن األبار، التكملة،  )48(

  .306، أبو عبد اهللا بن عسكر وأبو بكر بن خميس، أعالم مالقة، ص3/265
، محمـد  15/172، محمد الذهبي، تاريخ االسـالم،  317أحمد الغبريني، عنوان الدراية، ص) 49(

  .  3/391سيين، محفوظ، تراجم المؤلفين التون
، محمد بن 3/351، الذيل والتكملة، 1/417محمد المراكشي، السفر الخامس من كتاب الذيل،  )50(

  .24، علي الرعيني، برنامج شيوخ الرعيني، ص3/229األبار، التكملة، 

778



�×Ö]è†ÓÖ]<áa†ÏÖ]æ<íflée†ÃÖ]<íÇÜ <

  .5/107، محمد المراكشي، الذيل والتكملة، 3/164محمد بن األبار، التكملة،  )51(
، أعـالم  137، أعالم مدينة الجزائر ومتيجـة، ص  2/789المفسرين،  عادل نويهض، معجم )52(

  .33، ص2الفكر الجزائري، محمد بسكر، ج
، محمد المحبي، خالصة 1/298يحي بوعزيز، أعالم الفكر والثقافة في الجزائر المحروسة،  )53(

  .1/450، محمد مخلوف، شجرة النور، 3/240األثر، 
  .448، خلف بن بشكوال، الصلة، ص2/24، محمد بن الجزري، غاية النهاية )54(
، عمر كحالـة  6/53، خير الدين الزركلي، األعالم، 1/231محمد الكتاني، فهرس الفهارس،  )55(

  .1/192، محمد محفوظ، تراجم المؤلفين التونسيين، 9/102معجم المؤلفين، 
مد المراكشي، السفر مح ،4/194، علي القفطي، إنباه الرواة، 2/56محمد بن األبار، التكملة،  )56(

  .2/648الخامس، 
، أحمد الغبريني، عنـوان  2/653، السفر الخامس، 3/557محمد المراكشي، الذيل والتكملة،  )57(

  .291الدراية، ص
  .2/64، عبد الرحمن الجياللي، تاريخ الجزائر العام، 67أحمد الغبريني، عنوان الدراية، ص )58(
، سعد اهللا، تاريخ الجزائر 1/237يحي بوعزيز، أعالم الفكر والثقافة في الجزائر المحروسة،  )59(

، سمير جاب اهللا، الفقيه المقرئ محمد بن بلقاسـم البـوجليلي وآثـاره العلميـة     3/211الثقافي، 
  .295ص

د بـن  ، محم79،أحمد الغبريني، عنوان الدراية، ص4/252محمد المراكشي، الذيل والتكملة،  )60(
  .3/2117مجموعة من الباحثين، الموسوعة الميسرة،  ،2/154الجزري، غاية النهاية، 

، محمـد بـن   4/384، محمد المراكشي، الذيل والتكملـة،  2/102محمد بن األبار، التكملة،  )61(
  .  2/164الجزري، غاية النهاية، 

، أحمـد  309لدرايـة، ص ، أحمد الغبريني، عنوان ا4/294محمد المراكشي، الذيل والتكملة،  )62(
  .2/590المقري، نفح الطيب، 

  .133أحمد الغبريني، عنوان الدراية، ص )63(
، سعد اهللا، تاريخ الجزائر 1/301يحي بوعزيز، أعالم الفكر والثقافة في الجزائر المحروسة،  )64(

، زوهري وليد، قراءة في مخطوط معالم االستبصار بتفصـيل األزمـان ومنـافع    2/20الثقافي، 
  .153البوادي واألمصار لمحمد بن علي الشريف الزواوي الشالطي، ص

  .2/581، عادل نويهض، معجم المفسرين، 163ية، صأحمد الغبريني، عنوان الدرا )65(
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، عـادل  2/247، محمد الشوكاني، البدر الطـالع،  9/180محمد السخاوي، الضوء الالمع،  )66(
  .2/802نويهض، معجم المفسرين، 

، مجموعة من 2/326، إبراهيم بن فرحون، الديباج المذهب، 349أحمد بن قنفذ، الوفيات، ص) 67(
  .3/2391الميسرة، الباحثين، الموسوعة 

، محمـد بـن   347، محمد الذهبي، معرفـة القـراء، ص  2/136محمد بن األبار، التكملة،  )68(
  .2/257الجزري، غاية النهاية، 

  .609أحمد بابا التنبكتي، نيل االبتهاج، ص ،229أحمد الغبريني، عنوان الدراية، ص )69(
  .611أحمد بابا التنبكتي، نيل االبتهاج، ص )70(
  .127الغبريني، عنوان الدراية، صأحمد  )71(
  .13/206عمر كحالة، معجم المؤلفين،  ،10/231محمد السخاوي، الضوء الالمع،  )72(
  .8/155خير الدين الزركلي، األعالم،  )73(
  .2/379محمد بن الجزري، غاية النهاية،  )74(
  .12/269محمد الذهبي، تاريخ االسالم (بشار)،  )75(
أن حصـاد   496ه ص9ه و 6كتابه قبيلة زواوة مـا بـين القـرنين    ذكر مفتاح خلفات في   )76(

إسهامات علماء زواوة في علوم القرآن لم يرق إلى حركة التأليف ما عدا ما صنفه عبـد السـالم   
  الزواوي، وهو استنتاج خاطئ ترده المحصالت السابقة.

قرآنيـة، الداللـة    مدرسـة  71ذكر إبراهيم مقالتي المدارس القرآنية الجزائرية، وقد بلغت  )77(
  .112، 73ص

كسند البوجليلي المشهور، ينظر: حسن وعليلي، العشر النافعية وامتـداداتها فـي الجزائـر     )78(
، سمير جاب اهللا، الفقيه المقرئ محمـد بـن بلقاسـم    144(مدرسة الشيخ البوجليلي نموذجا)، ص

  .103، أحمد ساحي، أعالم من زواوة، ص295البوجليلي وآثاره العلمية، ص
ومن نماذجهم؛ المقرئ محمد بن صولة، حيث كان من القراء، وقرأ عليه العالم التونسي أحمد  )79(

، عمـر بـن   2/21سعد اهللا، تاريخ الجزائر الثقافي،  بن مصطفى برناز القراءات السبع بزواوة،
محمد المحجوب الشرقاوي البهلول المغربي الزواوي الجزائري له تفسير كامل بخط يده توجد منه 

، محمد 158 -3/157وقطع بالظاهرية  219رقم  1/16نسخة كاملة في أربعة أجزاء بالتيمورية 
لكاشف لمعاني القصيدة النيرة في رواية أبي عمرو بن سعيد بن طاهر البجائي المغربي له كتاب ا

  بن العالء المشتهرة وهو مطبوع أيضا.
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بوصـفه   ،تشوفه علماء الشرع قاطبة اأساسي ابال أدنى شك مفتاح العرب يعد ديوان
بكّل أشكالها - تي جعلها اهللا صورة الحقيقة للحياة العربية الجاهلية، الّد الّالمرآة التي تجس

منفذا للولوج إلى خطابـه الـذي    - وأعرافها وعاداتها وأيامها ولغاتها وأساليبها في ذلك
الي فالذي ينأى بنفسه عن هذا المسلك، فقد جانـب وانسـلخ   نزل معيارا لكّل هذا، وبالت

ابتعاد عن معرفـة خصـائص   هو عن الفهم عنه أي الخطاب الشرعي، وبالتالي أيضا 
 عـن  هو الذي يضمن لنا التعرف عـن كثـب   ،عر الجاهلينه، فالشّيماالخطاب ومض

ـ   عن طريق صورة هذه المعيشة العربية  اني مدارسته واكتشاف طرائـق أسـاليبه ومع
ألفاظه وأشكال التعبير عن خوالج النفس العربية الجاهلية، وبما أن هذا الخطاب القرآني 

، فتعين لدى وبكّل ما يحمل في طياته من تلك البيئة والمعيشة الجاهلية ،نزل بهذا اللسان
  المتصدي للخطاب القرآني، المرور ابتداء بهذا الديوان ومدارسته ومثاقفته.

ر الجاهلي الذي هو موضوع هذا التحدي، الذي جاء به القـرءان ليثبـت   ثم إن الشّع
أوال وجوده وإعجازه، ثم ليثبت ثانيا فيما بعد صحة النّبوة وصحة الرسالة، ومـن هنـا   
كانت السهام الطاعنة في هذا الديوان العربي وفي ثبوته، لكونه الـدليل علـى صـحة    

حدت قديما وحديثا في المطعـون فيـه، أال   التحدي والشّاهد على ذلك، وهذه الطعون اتّ
وهو القرءان، واختلفت في وسائل الطعن وأشكاله بدءا برأي بعض متكلمي المعتزلـة  
ونظرية الصرفة، وصوال إلى طعون المستشرقين، والتّشكيك في هذا القرءان بأسـاليب  

ـ   اهلي وأشكال مختلفة، ومن بين هذه األشكال والمظاهر التشكيك في وجود الشـعر الج
التي تؤدي إلى الطعن في إعجازية القرءان، ومن ثم الطعن في النبوة والرسالة، ومـن  
هنا جاءت هذه المداخلة لتحاول ربط عالقة الشعر الجاهلي بإعجاز القرءان، ومـا دار  
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حول هذه القضية من إشكاالت، والوقوف على جهود بعض المعاصرين في الدفاع عن 
محمود شاكر والرافعي وغيرهم ممن تصـدوا لطعنـات    مسألة ثبوت الشعر من أمثال

  المستشرقين وبعض تالمذتهم من الباحثين العرب.
هذا ما جعل علماء العربية على مر األعصر يعتنون بهذا الشعر جمعـا وروايـة   و

وحفظا وشرحا، حتى جعله علماء الشرع من أوليات السالك في طلب علـوم الشـريعة   
أغوار كالم الحكيم، وأيضا يمثل هذا الحفاظ استلزاما حفاظا من حيث إنه منفذ إلى سبر 

على القرءان فهما وتدريسا ودونكم كتب التفسير وأهمية الشواهد الشعرية، التي تصـدر  
فيها الشعر الجاهلي بوصفه نفس الكالم العربي الذي أنـزل علـى أعرافـه وأسـاليبه     

  القرءان الكريم.
لة االنتحال والوضع التي مست الشعر الجـاهلي  ولسنا في هذا المقام ندعي نفي مسأ

مطلقا " فالوضع واالنتحال  كلّها ظواهر أدبية عامة ال تقتصر على أمـة دون غيرهـا   
...وعرفها العصر الجاهلي كما عرفها العصر األموي والعصر العباسـي ولـم يكـن    
 الوضع والنحل واالنتحال مقصورا على الشعر وحده، بل شمل كـل مـا يمـتّ إلـى    

ولقد ُأثيرت قضية الوضع في الشعر الجاهلي منذ القديم فيما أصـبح يعـرف    1األدب"
بانتحال وصنع بعض الرواة كحماد وخلف األحمر وطعن النقاد في موثوقية نقلهم لهـذا  
الشعر، والزالت هذه االنتقادات طافحة في كتب النقد من مثل كتب الجاحظ وأبو عبيـدة  

مرات عديدة حول أشعار ذكرهـا شـعراء كاألعشـى     وابن قتيبة ومدى شكوكهم في
والفرزدق وغيرهم، إذ ليس المقام يفي بذكر تفاصيل ذلك وقد كفانا ناصر الدين األسـد  

. أما في المحدثين فنجد من أهم البـارزين  الـذين   2بذكر أمثلة  ذلك فليراجع في محلّه
شّعر العربي، وكـذا  نفوا وجود هذا الشعر هو المستشرق مرجليوث في كتابه أصول ال

،  ونعود 3المستشرق أ. بريولنش في مقالته الموسومة في صحة سالمة الشعر الجاهلي
إلى الذي آثار ضجة كان لها تأثير واضح على بعض نقاد العرب ونعني هنـا األديـب   
طه حسين، فنالحظ أنّه قد اعتمد على أدلة استقاها مـن بنيـة الشـعر نفسـه شـكال      

ا ابتداء من أن القرءان كان يذم الشعر ويصف صاحبه باألفـاك  ومضمونا،  انطلق فيه
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والكذاب باعتبار أن الذي يطلق عليه أنه شاعر هو سوى عراف ومتنبئ للغيب، يقـول  
مرجليوث موضحا ذلك: "وعلى هذا فلربما كانت النتيجة التـي يخـول لنـا القـرآن     

نوع من العرافين تجـنح   استخالصها هي أنه قبل نزوله (القرآن) كان هناك عند العرب
، ثم الدليل الثاني هو عـدم ثقـة   4أقوالهم إلى الغموض كما هو الحال دائما في النبوات"

النقلة واختالف الروايات خاصة المنقول منه كان شفاهيا وجمع بعد مدة طويلة بعـد أن  
 هلك نفر كبير من رواته، حيث يقول: "ومن هنا فإن الروايات التي تصل عن طـريقهم 

ثم مضامين هذا الشعر وعالقته المباينـة للحيـاة الجاهليـة     5ال تتمتع بكبير مصداقية"
حيث إن النقوش الحجريـة   6والقرءان أيضا، وأيضا عالقة هذا الشعر بالنقوش الحجرية

  العربية القديمة  لم تترك كالما موزونا يخضع للصناعة الشعرية كما هو موجود.  
حسين حيث وصل إلى النتـائج نفسـها أال هـي     وهكذا سار خلفه من العرب طه

الطعن والشك في الشعر الجاهلي وتعميم هذا الحكم على جميع رواياته إال نادرا حيـث  
يقول: "إن الكثرة المطلقة مما نسميه أدبا جاهليا، ليست من الجاهلية في شيء إنّما هـي  

وأهواءهم أكثر مما تمثـل  منحولة بعد ظهور اإلسالم فهي تمثل حياة المسلمين وميولَهم 
حياة الجاهليين وإن هذا الشعر الذي ينسب إلى امرئ القيس أو إلى األعشـى أو إلـى   
غيرهما من الشعراء الجاهليين ال يمكن من الوجهة اللغوية والفنية أن يكـون لهـؤالء   

مرجعا ذلك كله إلى أسـباب   7الشعراء وال أن يكون قد قيل وُأذيع قبل أن يظهر القرءان
  وبواعث دينية وسياسية أن هذا الشعر ال يمثل لغة القبائل وال طريقة حياتهم.

وفي هذا القدر الموجز ما يكفي لبيان بعض مشككي صحة الشعر الجاهلي وبقي لنا 
عرض آثاره التي ينبني عليها هذا التشكيك ومدى عالقتها بالقرءان وإعجـازه، وعنـد   

 على هؤالء المستشرقين وأتباعهم من العرب نلفيهم تتبع الكتب النقدية التي حاولت الرد
جميعا يدافعون عن صحة وجود الشعر ونقض مقوالتهم كما هو الحال مع ناصر الدين 
األسد وخضر حسين على وجه الخصوص، دون عرض وجه تلك العالقة بـين نفـي   

ـ   رره الشعر والطعن في القرءان اللهم ما كتبه الرافعي في تاريخ آداب العربية ومـا ق
شيخ العربية محمود محمد شاكر في كتابه الماتع مداخل إعجاز القرءان فـي الفصـل   
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الذي جعله تقدمة لكتاب الظواهر القرءانية لمالك بن نبي، ولذا اقتصر على هذا األخيـر  
لما حرره بما ال يدع مزيد تفصيل، فأبان عن مشروعهم الـذي يتلـبس الموضـوعية    

قرءان والنبوة، حيث اعتبر محمود شاكر أن كّل ما تعلّـق  ظاهرا ويتبطّن التشكيك في ال
بالشعر جميعه أساليبه وأعرافه ومضامينه ثم مقارنته بالقرءان أن هذا كله يمس مباحث 

  إعجاز القرءان وعلم البالغة بدرجة أقّل.
ومن هنا نبه محمود شاكر أنه علينا لزاما أن نتنبه إلـى مسـألة إعجـاز القـرءان     

ا بثبوت نبوة النبي صلى اهللا عليه وسلم، مادام أن القرءان هو الدليل علـى  مربوط أساس
صدق النبوة، وأن القرءان ال شيء آخر خارجا عنه يحيل إلى صدقه، وإالّ لزمنا الدور 
والتسلسل وهذا يدفعه العقل، إذن القرءان دليل صدقه هو القرءان نفسه، هو إعجـازه إذ  

ه الفكرة التي جعلها محمود شاكر توطئة لبيان العالقـة  أثبت صدقه ووجوده بنفسه، وهذ
الموجودة بين الشعر الجاهلي والقرءان، يقول في هذا الصدد :"فالقرءان هـو البرهـان   

، ثـم  8القاطع على صحة النبوة، وأما صحة النبوة فليست برهانا على إعجاز القـرءان" 
أو كله هو الشك مفارق لجـنس   دلّل على هذه العالقة بأن بعض القرءان قليله أو كثيره

كالم العرب ال من حيث حروفه وأصوته وكلماته بل هو مفارق لها من جهـة واحـدة   
فقط ال غير أال وهي وجه النظم والبيان يقول في هذا الصدد:" فمن هذا طولب العـرب  
باإلقرار و التسليم ومن هذا الوجه تحيرت العرب فيما تسمع من كالم يتلوه عليهم رجل 

هم تجده من جنس كالمها ألنّه نزل بلسانهم لسان عربي مبين ثم تجده مباينا لكالمهـا  من
فما تدري ما تقول فيه من طغيان اللدد والخصومة وإنه لخبر مشهور خبر تحبر النفـر  

ومن هنا يتبين لنا أن التحير الذي وقعت فيه قريش بمـا تملـك    9من قريش على الوليد"
بما أخبر به القرءان بالغيب ودقائق التشريع أصالة، بل كـان  من بيان وفصاحة لم يقع 

هذا التحير الذي أفضى بهم إلى العجز عن المحاكاة و المعارضة هو بيانه ونظمه الذي 
  سمي فيما بعد بإعجاز القرءان.

ثم أبان محمود شاكر عن الصفات اللسانية التي تملّكهـا اللسـان العربـي قـادرة     
القدر الهائل من المفارقة بين الكالمين، ثم إن أهل هذا اللسـان   بطبيعتها أن تحتمل هذا
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ال شك قادرون على إدراك هذا الفرق من حيثية ما ُأوتوا من بيان وتذوق، ثم أيضا مـا  
تركه هذا البيان من أثر قوي في نفوسهم حتى لم يستطيعوا إنكاره ومنعه على أنفسـهم  

وفي األخير أنهم ال بد من كـان هـذا صـفته    مهما كان شديدا عليهم بتكذيبهم وتقريهم 
وصفة لسانه قد بلغت ألسنتهم بيانا ال يضاهى، فكل مما سبق دليل واضح على قيام هذا 
التحدي الموجه لهم وإال لم يكن ذا معنى إذا لم يكن لكالمهم من القوة والمكانة ما يطلب 

خُلص محمود شـاكر بـأن    منهم من التحدي لصفة الكمال التي بلغتها ألسنتهم. وبالتالي
  هذه الصفات المذكورة آنفا "تفضي بنا إلى أمرين:

: أن يكون ما بقي من كالمهم شاهدا على بلوغ لغتهم غاية من التمام والكمـال  األول
  واالستواء؛
: أن تجتمع فيه ضروب مختلفة من البيان ال يجزئ أن تكون دالة على سـعة  الثاني

مرة اخرى إلى نتيجة مفادهـا أن الشـعر الجـاهلي     فقط إذن يخلص 10لغتهم وتمامها"
الباقي من آثارهم هو الدليل والشاهد الذي يدلنا على مدى قوة المقابل الذي جاء القرءان 
ليتحداه فهو يستحق أن يرتقي شاهدا   لهذه المعجزة الخالدة الباقية وفـي هـذا الـنص    

قائال:" إذن ينبغي أن نعيـد تصـور   الموالي لمحمود شاكر يعيد لنا تراتبية هذه النتيجة 
المشكلة وتصويرها فإن النظر المجرد والمنطق المتساوق والتمحيص المتتابع كل ذلـك  
أفضى بنا إلى تجريد معنى إعجاز القرءان مما شابه وعلق به حتى خلص لنا أنّه مـن  

ة لغـتهم  قبل النظم والبيان ثم ساقنا االستدالل إلى تحديد صفة القوم الذين تحداهم وصف
ثم خرج بنا إلى طلب نعت كالمهم ثم التمسنا الشّاهد والّدليل على الذي ّأدانا إليه النظـر  

  .11فإذا هو الشّعر الجاهلي"
في نهاية القول عن هذه القضية نتلمس هذه العالقة الموجودة بين الشـعر الجـاهلي   

عر الجـاهلي، ولـذا   وبين القرءان فاتّضح مما سبق أن أساس اإلعجاز ومشكلَته هو الش
سلٍّطت عليه كل هذه السهام المشككة في صحته وحقيقته وذلك لما لهـذا الشـعر مـن    

  منزلة في القرءان وإعجازه وما يترتب عنه من صدق النبوة وصحة القرءان.
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  المصادر والمراجع

دار  دراسات المستشرقين حول صحة الشعر الجاهلي ترجم نصوصها عبد الرحمن بدوي، •
  .130ص1979سنة 1للماليين لبنان ط العلم

  .2014سنة  2مداخل إعجاز القرءان محمود محمد شاكر شركة القدس مصر ط •
أصول الشعر العربي دفيد صمويل مرجليوث، ترجمة وتعليق إبراهيم عوض دار الفردس  •

  .2006سنة 
  .5مصادر الشعر الجاهلي وقيمتها التاريخية ناصر الدين األسد دار المعارف مصر ط •
 .في الشعر الجاهلي طه حسين دار المعارف مصر •
 

 الهامش:

  .321ص 5مصادر الشعر الجاهلي وقيمتها التاريخية ناصر الدين األسد دار المعارف مصر ط  1
  وما بعدها 318مصادر الشعر الجاهلي ص  2
دار العلم  المستشرقين حول صحة الشعر الجاهلي ترجم نصوصها عبد الرحمن بدوي،دراسات   3

  130ص1979سنة 1للماليين لبنان ط
  .16أصول الشعر العربي ص  4
  .26أصول الشعر العربي ص 5

ينظر أصول الشعر العربي دفيد صمويل مرجليوث، ترجمة وتعليـق إبـراهيم عـوض دار      6
  .14،17،20ص2006الفردس سنة 

  .ينظر في الشعر الجاهلي طه حسين دار المعارف مصر  7
  .155ص 2014سنة  2مداخل إعجاز القرءان محمود محمد شاكر شركة القدس مصر ط  8
  .159مداخل إعجاز القرءان ص 9

  .166مداخل إعجاز القرءان ص  10
  .166مداخل إعجاز القرءان ص  11
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ليس يخفى أن جهود ثلة من علماء الجزائر فـي خدمـة اللغـة العربيـة      توطئة:
وعلومها، لم تحظ بالعناية الكافية من لدن مختلف الدارسين، والباحثين، ولعل أحـداً ال  
يحتاج إلى كبير عناء لكي يدرك هذا األمر، فالمالحظة التي يخرج بهـا جملـة مـن    

اللغة العربية، والعناية بالتراث األدبـي   المهتمين بقضايا جهود علماء الجزائر في خدمة
الجزائري، والعربي القديم، هي أن تلك الجهود قد  لقيت صدوداً، وإعراضاً مـن قبـل   
 جملة من مؤرخي األدب، وهذا ما عبر عنه الباحث رابح بونار فـي مقدمـة كتابـه:   

ذا الكتـاب  إن الباعث الحقيقي على تأليف ه« ، بقوله:»المغرب العربي:تاريخه وثقافته«
(الجزائر)، وقد أغفله مؤرخـو اآلداب  هو إيفاء الحركة الثقافية، وتاريخها بالقطر األول

    .)1(»إغفاالً، وجهل كثير من الدارسين نشاط علمائه، وأدبائه في مختلف العصور
ويؤكد الشيخ العالّمة عثمان الكعاك هذه المالحظة في كتاب يكتسي أهميـة بالغـة   

إن العلماء قد اعتنـوا  «، حيث يذهب إلى القول: »العرب في الجزائربالغة « وسمه ب:
بالتنقيب عن آداب اللغة العربية، وتاريخها، وتطوراتها في مختلف األصقاع اإلسـالمية  
إال الجزائر، فإنهم أغفلوها، ولو سألت أحدهم أن يسمي لك أديباً جزائرياً لعجـز عـن   

، وعشاق البالغة، ورسل الفصاحة والبيـان  ذلك، مع أن الجزائر قد أخرجت من األدباء
    .)2(»ما يكون لها به الفخر، وما تسمو به مرتبتها في تاريخ األدب العربي العام

وانطالقاً من هذه األفكار والرؤى يهدف هذا البحث إلى تقديم إضاءات، ومعالجـات  
حيث ينقسم البحـث  تحليلية لنماذج من مؤلفات ثالثة علماء من أبناء الجزائر المتميزين، 

  إلى ثالثة أقسام رئيسة:
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جمـع   أوالً: جهود العالّمة موسى األحمدي نويوات في خدمـة اللغـة العربيـة:    
العالّمة الجزائري موسى األحمدي نويوات عدة صفات جعلته يتبـوأ مكانـة مرموقـة    

الجزائريـة  في عالم األدب، والثقافة، واللغة، حيث إنه كان أحد صناع الثقافـة   ومتميزة
ومن أعيان المثقفين العرب والمسلمين في القرن العشرين، وأحـد مؤسسـي الحركـة    

أسهم مساهمة فعالة فـي   .العلمية الجزائرية المعاصرة بكفاءة، وجهد، ومثابرة، وصدق
خدمة التراث العربي، وقد تناوله الباحثون في مقاالتهم، ورسائلهم الجامعية علـى أنـه   

كان صاحب نشاط علمي دؤوب بلور ما كـان   شاعر، ومصلح. أديب، ولغوي، أو أنه
يشغل فكره، وهواجسه من اهتمامات معرفية، وقضايا فكرية متنوعـة، كـان للتـراث    
اللغوي بعامة، واألدبي بخاصة حظه الملحوظ منها، إنه واحد مـن الوجـوه العلميـة    

ط الثقافي الجزائـري  والشخصيات األدبية التي تفتخر بها األمة العربية، ويعتز بها الوس
فهو العالّمة الجليل الذي فرض نفسه بعمله الجاد، وإنتاجه المتميز، لقد أغنـى المكتبـة   
الجزائرية والعربية بمؤلفاته العلمية الرصينة، وأعماله األدبية الشائقة، وبحوثـه التـي   

متقـدة  تناولت كثيراً من حقول الثقافة، والمعرفة، فقد كان غزير اإلنتاج تسنده حماسـة  
ظهرت في أعماله األدبية، ودراساته التراثية الرصينة، كما تجلت في المهمات الثقافيـة  
والتربوية التي قام بها في غير موقع، حيث اكتسب محبة اآلخرين، وتقديرهم، بنظرتـه  
المتفحصة والعميقة للواقع الثقافي، وبروحه الحيوية والمرحة، التي تفاعلت مع الحيـاة  

ع، وتفاعلت معه، وجسدت آماله وآالمه فـي أعمـال إبداعيـة رقيقـة     وتفهمت المجتم
، ويتضح لمن يطلع على بعض مؤلفـات موسـى   ومؤثرة، كما تعمقت في فهم التراث

األحمدي نويوات أنه في ميدان التأليف العلمي يكون هدفه مـن وضـع جميـع كتبـه     
  عرفة، وعلومها:  النهوض بأداء مسؤوليته في منحى علمي لإلفادة من مختلف فنون الم

صدر هذا الكتـاب المهـم فـي     المتوسط الكافي في علمي العروض والقوافي:- 1
م، بمدينة قسنطينة في الجزائر بمطبعة أحمد بوشمال، ويبدو 1947 طبعته األولى سنة:

أن طبعته كانت بكمية محدودة بسبب الظروف السيئة التي تعيشها الجزائر فـي ظـل   
وجود االستعمار الفرنسي الغاشم، فقد ذكر المؤلف األحمدي نويوات عدة مـرات مـا   
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تاب خـالل األربعينيـات   تعرض له من مظالم ومعاناة بسبب رغبته في طباعة هذا الك
م ببيروت في لبنان عـن دار العلـم   1969 من القرن المنصرم، وقد أعيد طبعه سنة:

للماليين، في طبعة منقحة ومزيدة، وقد أهدى العالّمة موسى األحمدي نويـوات هـذا   
الكتاب إلى أستاذه العالّمة محمد البشير اإلبراهيمي، فقد دبج هذا اإلهداء فـي مسـتهل   

بعد أن فرغتُ من تسويد هذه الصفحات فكَّرتُ في شخصية إنسانية عظيمـة  « الكتاب:
أهديها إليها، وُأسميها باسمها فلم أر أمامي شخصية كشخصية أستاذنا محمـد البشـير   

رجاحة عقٍل، ونباهـة ذكـرٍ    (رئيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين) اإلبراهيمي
ة اطالعٍ. فإلى تلكـم الشخصـية القويـة    وأصالة رأي، وبعد نظرٍ، وسمو ذوق، وسع

الجذَّابة، والعبقرية الجزائرية الوثابة، التي أعدتها األقدار لتخلف الزعيم الخالـد الـذكر   
   عبد الحميد بن باديس في األخذ بزمام الحركة الفكرية الجزائرية إلى األمـام بشـجاعة

يحدد العالّمة األحمدي سـبب تأليفـه لهـذا الكتـاب      .)3(»أرفع هذا الكتاب وإخالصٍ:
وبعد، فهذا تأليف في علمي العروض والقـوافي بعثنـي   «... ومنهجيته فيه، في قوله:

وقـد   على كتابته حب العمل، وشغفي باألوزان، وإن كنت لستُ من رجال هذا الفـن. 
طرافة، متجنباً فيـه   التزمت فيه االستشهاد بأبيات جديدة، ال تخلو من فائدة، أو خبر فيه

ما استشهد به الخليل بن أحمد وأصحابه، مما تقادم عهده، واندثرت أسبابه، اللهـم إال إذا  
  لم أجد من غيره شاهداً.

وأتيت بعد أبيات الشاهد بتنبيهات ومالحظات ضرورية، ثم بتطبيقات وأسئلة يطلـب  
منها إلـى تربيـة الملكـة     من المعلم حلّها، ثم بتمرينات ليتدرب عليها القارئ، ويتدرج

وترجمت لبعض الشعراء المستشهد بنتاجهم أسفل الصفحات مرة بالتصـرف   الشعرية.
في العبارة، وأخرى باللفظ الذي ترجم به بعض الكتاب. ويلي هذا أربعة فهارس تشتمل 
األولى على مواضيع الكتاب، وتحتوي الثانية على تراجم الشعراء، والثالثة على أسـماء  

فإن كان ما عملته صواباً ومفيداً فبتوفيق من اهللا، وإن  م، والرابعة على المراجع.األعال
    .)4(»كان غير ذلك فليعذرني القارئ، فقد بذلت كل ما في وسعي...
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لقد أعجب عدد كبير من علماء الجزائر والوطن العربي بجهود العالّمـة نويـوات   
التي تجلت في هذا الكتاب المتميز، والعميق، حيـث وضـع كمقـرر لتـدريس علـم      
العروض في جميع الجامعات، والثانويات العربية تقريباً، إذ قـرر تدريسـه بمعاهـد    

  وفـي الجامعـات اللبنـاني   الشـام،   األزهر الشريف، وجميع المعاهد الدينية في بالد
وقررت وزارة التربية الوطنية الجزائرية تدريسه في جميع المعاهد التربوية الجزائريـة   

م، فقد بنى المؤلف كتابه على منهجية سليمة، حيث قدم فـي القسـم األول   1968 سنة:
منه المعارف الرئيسة، والضرورية التي يجب أن يتمكن منها دارس علـم العـروض   
وتحدث في مستهل الكتاب عن األحرف، وعرفهـا فـي بدايـة القسـم األول بأنهـا:      

ثم انتقل إلى الحديث عـن   ».األحرفُ التي تتركب منها األسباب، واألوتاد، والفواصل«
التفاعيل، والزحاف، والعلل، وبعد أن يشرح المؤلف بدقة، يقدم تلخيصاً لما ذكره، فعلى 

إن األجزاء العشرة «قدم من الزحافات والعلل، في قوله: سبيل المثال يذكر تلخيص ما ت
تعتريهـا   بواسطة األسباب واألوتـاد: - الستة عشر-  التي تتركب منها البحور الشعرية

منها ما هو مالزم، ومنها ما هو مفارقٌ، وهي مرة تـؤثر فـي ذات    أمراض مختلفة.
 ض هي الزحافات والعلل.تلك األمرا الجزء، وطوراً تؤثر في هيئته، ومرة في كليهما.

ولكي يسهل عليك معرفة ما يدخل كل جزء منها، وتعرف ما تؤول إليه التفاعيل بعـد  
وضـعتُ لـك    دخول الزحافات والعلل عليها، وما تنقُل إليه من األمثـال المسـتعملة:  

للعلـل   لخصوص العلـل الالزمـة، والثـاني:    األول: - إن شاء اهللا-  جدولين مفيدين
وفي إبرازه للبحور الشعرية، جمـع العالّمـة األحمـدي بـين      .)5(...»والزحافات معاً

النظرية والتطبيق، فنلفيه منظراً، ومطبقاً في اآلن ذاته، فهو يعرف البحـر، ثـم يقـوم    
بتقطيعه، ثم يقدم تنبيهات عن التغيرات التي تطرأ عليه، ويطبق، ويختتم بتدريب يـأتي  

ونـاقش فيـه القـدماء    «سفر الجليلعلى شكل سؤال. لقد ألف العالّمة األحمدي هذا ال
 والمحدثين على السواء حتى المؤصلين لهذا العلم، فعل ذلك مع الشـريف الغرنـاطي  

 (مقصورة حازم)، و(الخزرجية) في العروض، ومع الدسـوقي  شارح هـ)1230(ت:
  في حاشيته على شرح التفتـازاني لكتـاب التلخـيص    هـ)1230(محمد بن أحمد ت:
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بأدلة مأخوذة من فن العـروض، ومـن الشـعر.وقد نشـر     تعقبه في خمسة مواضع 
الدراسات العروضية النقدية في المجالت الشرقية التي رد فيها على األزهريين الـذين  
تعقبوا الشيخ الطاهر بن عاشور في شرحه لديوان بشار بن برد، وقد بـين فـي هـذه    

، وما جـانبهم فيـه   الدراسة ما لشارح الديوان وما عليه، وما أصاب فيه أساتذة األزهر
يالحظ أن المؤلف تجنب فيـه الشـواهد    (المتوسط الكافي) الصواب. والذي يميز كتاب

القديمة التي استشهد بها العروضيون كيف ما كانت تلك الشواهد، والتي تتكرر في كـل  
تأليف، واستشهد بشواهد منتقاة من الشعر الجزائري، والمغربي، والتونسي، والمشـرق  

ى لكل ضرب بقطع شعرية وفق في اختيارها، وبـين أصـول التفاعيـل    العربي، وأت
وفروعها، وأعطى قاعدة الستخراج الفروع من األصـول، ونـص علـى الزحـاف     

الذي ينبغي للشاعر أن يتجنبه، وإن كان جائزاً، غير أنه ال يوجـد   (المستكره) المجتوى
ـ  (المتوسط الكافي) في شعر فحول الشعراء، وترجم األحمدي في شـاعراً   )214(ـل

زيادة على ما اشتمل عليه الكتاب من طرائف وملح، وفيه تمارين يطلب مـن الطالـب   
المتوسـط الكـافي فـي علمـي     « ومن بين الذين اهتموا بكتاب .)6(»اإلجابة عنها...

، العالّمة مبارك الميلي، الذي قام بتقريظه، ومما جاء فـي كشـفه   »العروض والقوافي
ذلكم الكتاب الجـامع بـين   « لكتاب العالّمة األحمدي نويوات، قوله:عن القيمة العلمية 

قواعد العلم، وأفانين األدب، وطابع التجديد في العرض، وهو جمع ينم عن جـد فـي   
فهو كتاب تعليم، وتأديـب، وتربيـة    البحث، وجودة في اختيار النقل، وعناية بالقارئ.
د أداها أحسن تأدية، ووفى بوعـده أي  خلق. اشترط مؤلفنا في ديباجة كتابه شروطاً، وق

توفية في حين أن كتّاب هذا العصر أغلبهم ال يراعي في كتابة ما قطعه على نفسه فـي  
 - وال سـبب هنـا للهـوى   -  طالعته... ولكي يكون رأينا في الكتاب خالصاً من الهوى

أجدني مضطراً إلبداء عيب فيه ال ينقص رأينا في اإلعجاب بـه...ذلكم العيـب هـو    
إغفال األدب الفاسي، والجزائري، والتونسي في شواهد الكتاب، وما ذُكر فيه مـن أدب  
تونسي فهو قليل، وقاصر على أديب واحد، وإلى هذا اإلغفال أهمل كتـب العـروض   

    .)7(»واألدب الموضوعة بأقالم مغربنا عند ذكر مصادر الكتاب...
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الشيخ مبارك الميلي، تعليقاً لقد علق العالّمة موسى األحمدي نويوات على مالحظة 
 يكشف عن شخصيته العلمية الدقيقة، ويبرز أخالقه الرفيعة، حيث يقول في هذا الصدد:

إن مالحظة أستاذنا المؤرخ حق ال ينكر، وإرشاد عليه يشكر، وكنت حقاً أشعر بهـذا  «
النقص، وهو خلو كتابنا من األدب القومي الحديث، وكم أجهدت نفسـي علنـي أظفـر    

  ض المراجع األدبية الجزائرية، والتونسية، والمراكشية، فلم أحظ بشيء مـن ذلـك  ببع
ليبعثـوا إلـي    - ممن أعرف-  وفاتني أن ُأراسل بعضاً من أدبائنا ولم أوفق لما هنالك.

وإن كان الطريق وعراً، والمسـير خطيـراً   -  ببعض درر أفكارهم، وعيون أشعارهم
إال النزر القليل من عناوينهم، وحتـى مـن   على أنني ال أعرف  - والوقت وقت حرب

وكأننا لم نكن أبناء ديـن   أسمائهم أيضاً، وهذا عيب فينا نحن أبناء هذا القطر المحبوب.
واحد، ولغة واحدة، وبلد واحد. واألدب الجزائري القديم أو الحديث، لـم يكـن مـدوناً    

-  ، وما جمع منهومجموعاً حتى يكون كمصدر يرجع إليه عند الحاجة، وهذا عيب ثان
لم تسمح لنا الظروف الحالية بالحصول عليه. وإنـي أعلـم وكـل أديـب      - على قلته

جزائري يعلم ما لقيه بعض المؤلفين من علمائنا، وأدبائنا حينما حاولوا طبـع مؤلفـاتهم   
وإخراج نتائج مجهوداتهم، إلى القراء ليستغلوا ثمارها، ويقتطفوا أزهارها، ممـا أكـل   

فسيره إلى القارئ الكريم، أو إلى األيام وحدها فهي التي في طياتهـا، وبـين   تعليله أو ت
أحنائها علم ما يتمخض فيها ويتولد. وأخذاً بإرشاد األستاذ الجليل فها أنا قد حلّيت كتابي 
بقطع شعرية لطائفة من شعراء الجزائر، وتونس، ومراكش، وليعذرني إخواني الطلبـة  

بي، فإن لذلك سبباً، وهو توارد أضرب قصـائدهم علـى   الذين لم أورد شعرهم في كتا
  أوزان مخصوصة، من أبحر مخصوصة تعذَّر علي بسببه االستشهاد بجميعها.

وأرجو أن أكون بهذا االستدراك قد جبرت العيب الذي ال حظه علـي األسـتاذ، أو   
نـاء  ويثني الباحث سعدي الجزائري أيمـا ث  .)8(»أكون قد قللت من شيوعه على األقل

المتوسط الكـافي  « على جهود العالّمة موسى األحمدي نويوات التي ظهرت في كتاب:
 هـل أتـاك حـديث   « ، حيث يقول متحدثاً عن الكتاب:»في علمي العروض والقوافي

)، إنه الباكورة األولى لصاحبنا في عـالم  المتوسط الكافي في علمي العروض والقوافي(
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السفر يعلّم فيه الناس كيف يزنون الكلم، ويزاوجون النشر...، ولقد أحسن بإخراجه لهذا 
فالكتـاب إذاً كتـاب    بين الكلمات إلنشاء النغمة الموسيقية، واللحن المحبب إلى النفوس:

واألمة التي ال تتذوق الموسيقى صماء هيهات أن تنفـذ إلـى أفئـدتها     شعر وموسيقى:
 تسمعه النفوس المرهفـة  هداية، أو تعاليم...وأن كل شيء في هذا الوجود له نغم رتيب

الهفهافة الشفافة تحدث لها عند سماع النغم نشوةٌ فتحلم فتؤمن، فإذا هـي مندفعـة إلـى    
العمل في قوة واشتياق. إن عمل صاحبنا لعمٌل جليل، ومهمـا تكـن قيمـة مـا أورده     
لشعراء الجزائر من شعر استشهاداً على بحر، أو قافية، أو روي، أو وزن بوجه عـام  

ه قد أحسن صنعاً بما فعل...، لذلك فإن الكتاب نفحةٌ من األوراس األشم الجبار ذات فإن
ويذكر األديب والشاعر أحمـد سـحنون    .)9(»طابع تعليمي، وطابع وطني.... طابعين:

في كلمة له عن هذا الكتاب أن مؤلفه األديب موسى بن محمد بن الملياني األحمدي قـد  
ما في ترتيبه، وتنسـيقه، وضـبط مسـائله، وتصـحيحها     بذل فيه جهداً كبيراً، والسي

وإخراجها في أسلوب سهل جميل، يدل على تطلع إلى السمو، وشوق إلى الكمال. وقـد  
حرص العالّمة األحمدي نويوات على إبراز كتابه في حلة شعرية أنيقـة تـذود عـن    

عـرض  المطالع السأم، وتغريه بالمضي في الكتاب حتى النهاية، فقد اسـتورد فـي م  
التمثيل واالستشهاد كثيراً من األبيات الشعرية الرائعة لطائفة من الشعراء المعاصـرين.  

» المتوسط الكافي في علمي العروض والقوافي« ويرى األديب أحمد سحنون أن كتاب:
ومن جهة أخرى يذهب الباحـث   .)10(ال ينبو عن ذهن التلميذ، وال يستغني عنه األديب

المتوسط الكافي فـي علمـي العـروض    « وات إلى أن كتاب:سعد الدين األحمدي نوي
إلى جانب قيمته األدبية، فهو يتميز بأنه تعبير عن فترة تاريخية بلـغ فيهـا   » والقوافي

الصراع أشده من أجل القومية، والحرية، واسترجاع السيادة، وبقدر ما هو كتاب علـم  
ـ   تزادة منـه، واستقصـاء   لمن يريد دراسة هذا الفن، هو أيضاً مرجع لمن يريـد االس

خصائصه، واإللمام بخفاياه ودقائقه، وكتاب أدب لما حوى من نصوص منتخبـة مـن   
روائع الشعر العربي، وتراجم للشعراء، وملح طريفة، ال تخلو مـن فائـدة للمبتـدئين    
وتذكرة للخريجين، وقد فُصل الكتاب في أسلوب بسيط، وعرض جميل، وطريقة شـيقة  
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 إن كتـاب:  .)11(ستقصاء، وبراعة في االستشهاد، وطرافة في الخبرودقة متناهية في اال
الذي ألفه العالّمة األحمـدي، سـيظل    »المتوسط الكافي في علمي العروض والقوافي«

أحد أهم الكتب التي ألفت عن علمي العروض والقوافي، فقد قـدم فيـه خدمـة جليلـة     
للباحثين المهتمين بعلمي العروض والقوافي، كما خلد به ذكره على مسـتوى الحركـة   

  العلمية.   
لفة فـي  المحادثة العربية للمدارس الجزائرية: صدر هذا الكتاب في طبعات مخت - 2

م 1963 بيروت بلبنان، حيث طبعته مؤسسة دار الكتاب اللبناني لمرتين متتاليتين سـنة: 
م أعيد طبعه طبعة أخرى منقحة ومزيدة، عن الدار نفسها في لبنـان  1964 وفي سنة:

وقد حظي هذا الكتاب بعناية فائقة من قبل طالب الجزائر، ولقي أصداء طيبة، وقبـوالً  
 توى عليه من درر ثمينة، فقد بيع منه في الجزائر مـا يزيـد عـن   واسعاً، نظراً لما اح

نسخة، وقد أعيد طبع هذا الكتاب عدة مرات دون علم المؤلـف، ويبـدو أن    )17000(
العالّمة األحمدي نويوات، ونظراً لخبرته في مجال التربية والتعلـيم، وطـول عهـده    

االستقالل عن االستعمار الفرنسـي  بالتدريس، وفنونه، أدرك أن المدرسة الجزائرية بعد 
هي في أمس الحاجة إلى كتاب مدرسي عصري يستمد مادته من الواقع، ومن التجارب 
اليومية، وينطلق من البيئة التي يعيشها التلميذ، وقد بدا لألحمـدي نويـوات أن التلميـذ    

ـ   ط الجزائري في مرحلة الستينيات بعد االستقالل بفترة قصيرة، يعجز عن تسـمية أبس
األشياء مما يمارسه يومياً، ويستعمله صباح مساء في المحادثة، فرغب في أن يـرأب  
الصدع، ويقوم ما اعوج من األلسنة، ويصلح ما فسد من فصيح اللغـة العربيـة فـي    

المحادثـة العربيـة للمـدارس    « :المجتمع الجزائري، ويقدم من خالل تأليفـه لكتـاب  
ائرية التي كانت تفتقد لكتـب عصـرية تواكـب    خدمة جليلة للمدرسة الجز» الجزائرية

تطورات المجتمع، فألف هذا الكتاب المدرسي، ووظف فيه بطرائق عصرية ما يسـميه  
مجمع اللغة العربية بألفاظ الحضارة، مما يحتاج إليه كل عربي في لغته اليوميـة، ألفـه   

ـ   امالً، وجعلـه  قبل أن تصدر القرارات المتعلقة بتعريب التعليم في الجزائر تعريبـاً ك
كشف العالّمة األحمـدي نويـوات    .)12(خاصاً بالصفوف الوسطى من التعليم االبتدائي
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عما يرمي إليه من وراء تأليف هذا الكتاب الثمين، وأوضح منهجه فيه، وأبرز الكيفيـة  
التي انتقى بها نصوصه الجميلة، ومحفوظاته المؤثرة، التي تنسجم كل االنسـجام مـع   

 الناشئة، في المقدمة التي كتبها في مسـتهل الكتـاب، حيـث يقـول:    عقول المبتدئين و
وبعد، فإلى حضرات الزمالء مدرسي اللغة العربية، ثم إلى أبنائنا تالميـذ األقسـام   «...

فعساهم أن يجدوا فيه مـا   )كتاب المحادثة العربية( أقدم هذا العمل المتواضع االبتدائية:
هـم   - في تهيئة درس المحادثة-  جزءاً من الوقتيرضيهم، ويوافق ميولهم، ويوفر لهم 

في أشد الحاجة إليه. ولقد سلكت في إعداد هذا الكتيب طريق التدرج والتبسط حتـى ال  
يحس التلميذ بصعوبة في طريقه، أو يشعر بانتقال مفاجئ من سهل إلى حزن، وجعلـت  

ـ   ور بـين  األسئلة الثمانية في التمرين األول من كل درس من صلب الـدرس المحص
فمـا   وما عدا ذلك من التمارين فقد جعلته موزعاً بين المعلم والتلميذ: الخطوط الثالثة.

كان فوق مستوى التلميذ وكلت فيه اإلجابة إلى المعلم، وما كان فـي متنـاول التلميـذ    
أما ما يرجع إلى المحفوظات، فقد انتقيت ما أمكننـي انتقـاؤه مـن     أجاب عنه التلميذ.

درسية حسب اجتهادي، وتجربتي الخاصة، وحرصت كل الحرص على المحفوظات الم
أن تكون األسئلة مناسبة لألجوبة، لكي تكون اإلجابة عنها إجابة شـعرية مـن دون أن   

وشرحت مفرداته اللغوية، ولم أغفله من ذكر أمثـال عربيـة    يحدث إخالل في الوزن.
فـروق فـي أصـوات    ضربت بما جاء فيه من أسماء أناس، وحيوانات، وطيور، ثم ب

الحيوانات، والجمادات، وفي المشي، وغير ذلك.... بهذا العمل المتواضـع عسـى أن   
أكون قد شاركت فيما تحتاج إليه المدرسة العربية الجزائرية، وأن يكون العمل حـافزاً  
لحضرات المدرسين لكي يقوموا بسد الفراغ الذي تشكو منه المدرسة الجزائرية، والتي 

     .)13(»اجة إليه...هي في أشد الح
إن ما يالحظه القارئ لمؤلفات العالّمة موسى األحمدي نويوات هو أن ثقافته  فذلكة:

عميقة جداً، ومتينة، فقد أبدع في مؤلفاته، وأجاد أيما إجادة، لقـد درس بعمـق الكتـب    
علـى  التراثية، وتمثلها، فكان لها أبرز األثر في مؤلفاته، وكتاباته العلمية، وخير دليـل  

، فأعمـال موسـى   »المتوسط الكافي في علمي العروض والقوافي« ذلك كتابه المتميز:
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األحمدي نويوات العلمية لم تكن مجرد صدى لما اطلع عليه من كتب التراث، بل فيهـا  
ابتكار، وإبداع، وأصالة، وإضافات علمية عميقة، حيث نالحظ أنهـا تسـتوحي مـن    

حبها، وتعكس شخصيته العلميـة الفـذة، وتبـرز    التراث، بيد أنها تعبر عن وجدان صا
ذاته، ويظهر في أسلوبه متانة في العبارة، وقوة في األداء، ورشاقة في الصناعة. لقـد  
احتل العالّمة واألديب األحمدي مكانة علمية، وأدبية بارزة لفتت أنظار عدد كبير مـن  

بة من الكتاب جاد بهم المثقفين، والباحثين في الوطن العربي، فكان بحق في طليعة كوك
رحم الجزائر، وفرضوا أنفسهم على الساحة الجزائرية والعربية، بمـا يمتلكـون مـن    

 ،وفي الكثير من الشهادات التي كتبت عن هذا العالّمة الجليل تتضح أسلوب عربي راق
  أصداء جهوده، فهي تجمع على خدماته الجليلة والعميقة التي قـدمها للتـراث العربـي   

وأود في ختام هذا البحث، أن أدرج بعض الشـهادات التـي تبـرز مكانتـه العلميـة      
األسـتاذ موسـى   « المرموقة، وتبين جديته، وعمقه. يقول عنه العالّمة أحمد حمـاني: 

األحمدي من ألمع شخصياتنا األدبية المعاصرة، وأوفرهم تحصيالً، وأوسعهم اطالعـاً  
أهم علـى اإلنتـاج، وأجـدرهم بالتنشـيط     وأمتنهم ثقافة، وأكثـرهم نشـاطاً، وأجـر   

ممن جمع بين المواهـب  ( - كما وسمه بذلك فقيدنا الشيخ مبارك الميلي-  والتشجيع.ألنه
الفطرية، والمعارف المكتسبة، له وثبات في ميدان صالح األعمال، ولم يضعف إيمانـه  

. ولقـد  )أمام العراقيل، وكان مثاالً صالحاً، وقدوة حسنة، وحجـة ناهضـة للمتفـائلين   
صدرت هذه الشهادة فيه من شيخ كتابنا وألمع مفكرينا، منذ ثالثين حجـة، وصـدقتها   

       .)14(»األيام...
ويشير العالّمة محمد الصالح الصديق في كلمة له كتبها عن العالّمة األحمدي إلـى  

إذا كان لكل إنسان في الوجود غايته التي ينزع إليها، ويعمل جاداً لتحقيقها، فـإن  « :أنه
غاية األستاذ موسى األحمدي هي المعرفة، والشيء غير المعرفة، طلبها في المـدارس  
والمعاهد، والكتب حتى نال منها حظاً وافراً، ثم طلبها من معابد الكون، ومدارس الحياة 

إلى حقيقة كبيرة...، ومن هنا ظل األستاذ األحمدي طوال عمره  فنال منها ما اهتدى به
يطلب المعرفة، وينشرها، ويضن بوقته إال في طلبها، ونشرها، حتى في شـيخوخته ال  
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يعرف الكسل والخمود، بل هو على الدوام يطلب المعرفة، وال يشبع منهـا، ويسـعى   
األحمدي، فإنه يرى العالم كلـه  وراءها جاداً محترقاً، ومن تذوق طعم المعرفة كاألستاذ 

محصوراً في المعرفة، وإن أضيع وقت في يوم األستاذ األحمدي هو الوقـت الـذي ال   
طـالب   ميكسب فيه معرفة جديدة يضيفها إلى معارفه، أو يضيء بهـا الطريـق أمـا   

المعرفة وعشاقها، ومن هنا كان حصاده في حقل المعرفة كتباً قيمة في شـتى العلـوم   
       .)15(»والمعارف...

الشيخ موسى األحمدي نويوات عـالم مـن   « :تصفه تلميذته أم حسام الدين بقولهاو
العلماء األجالء، الذين يجب في حقهم التبجيل واإلكرام، والذكر الطيب، أفـاض علينـا   
بعلمه الغزير، وأدبه المتميز، بل كان أيضاً أباً وجداً تفيض روحه الطيبة رقـة وحنانـاً   
عرفناه عن قرب محدثاً يداعب النفس، ويطرب األذن، فرأينا فيه الشيخ العابـد الزاهـد   
الذاكر هللا أناء الليل وأطراف النهار. تميزت كتب الشيخ األحمدي بعظمـة فائقـة فـي    

فظ على جمال القصيدة العربية بإصراره على تعلم العروض، كما الشعر والنثر، فقد حا
 انفرد أيضاً بقول النكتة، والطرائف، والملح، على نهج كتب التراث في هذا الميـدان. 

فهو نموذج لألديب األصيل المنتمي إلى ثقافته العربية اإلسالمية. لم يأت تراث الشـيخ  
لكفاح األليم، والرحلة الشـاقة عبـر   موسى األحمدي من فراغ، بل هو جهد سنين من ا

. ويرى الباحث يوسف وغليسي أن العالّمة موسى األحمـدي نويـوات   )16(»الزمن...
ذاكرة الثقافة العربية األصيلة في الحاضر والغابر، وموسـوعة ثقافيـة تتحـدى    « :هو

عصر التخصص، وتتمرد على قوالب التصنيف، والتبويب الجاهزة، هـو يـرفض أن   
هذا الجنس، أو ذاك النوع، ويأبى إال أن يكون له في كل مكرمة مجال فقد يعتقل ضمن 

  ارتاد الشعر الفصيح، والشعر الملحون، وقصة األطفال، وألف فـي علـم العـروض   
وعلم القافية، وعلم اللغة، وأبدع األلغاز، والطرف، والنكت...وقد يجمع بين كـل ذلـك   

رة العوامل المكونة لشخصية العالّمـة  . ويحدد الباحث عمر امشا)17(»في كتاب واحد..
  األحمدي في مجموعة من العناصر، نذكر بعضاً منها:
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مما ال يختلف فيه اثنان أن مكانة الشيخ العلمية كبيـرة، فعمـق    الجانب العلمي: - 1
معارفه، وسعة اطالعه، وطول باعه في العلم أمر لم يعد سراً ال يعرفـه إال خاصـة   

  ؛الناس..
ويتجلى في سالمة الطوية وطهارة الـنفس، والوفـاء، وحبـه     الخلقي:الجانب  - 2

  ؛لطلبة العلم والمثقفين، والحياء..
ويتمثل في ظاهرة اإلقبال على العبادة، والذكر، وانشغاله بـه   الجانب الروحي: - 3

       .)18(إلى حد فاق حدود التصور
اللسانيات وتعليمية اللغـة  ثانياً: جهود العالّمة عبد الرحمن الحاج صالح في خدمة 

كان العالّمة الحاج صالح عالماً كبيراً بارعاً في علم اللسانيات، وأحـد كبـار    العربية:
األكاديميين الجزائريين الذين أسسوا هذا التخصص العلمي في الجزائر، وقد حقق فـي  

الص مشواره العلمي واألكاديمي الطويل إنجازات كبيرة، ومتميزة، قدم من خاللها بـإخ 
شديد، ودقة متناهية إضافات علمية ثمينة خدم بها علوم اللسان خدمات جمة، فهو عـالم  
جليل، وأستاذ بار بأبنائه جميعاً، وقد كان مصدر عطاء علمي، وإنساني فياض، وعاش 

وال يختلف اثنان في أن أهم مشروع علمي شغل اهتمـام   حياة حافلة بالجهد، والمعاناة.
الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح، هو مشروع اإلنترنت العربي، أو الذخيرة اللغويـة  
للغة العربية منذ العصور القديمة، إلى أيامنا هذه، فقد ركز الدكتور الحاج الصالح مـن  

تصـال الحديثـة، ومـدى    تكنولوجيات اال خالل رغبته في تجسيد هذا المشروع على
إمكانية توظيفها في خدمة اللغة العربية من خالل حوسبتها، فهـو يـرى أن الـذخيرة    
العربية يفترض أن تكون تمثيالً حقيقياً الستعماالت العربية عبر سالسل زمنية متتاليـة  
من خالل حصر جميع األلفاظ التي وردت في المعـاجم العربيـة، واسـتعملت فـي     

القديمة، فالمحتوى العربي اإللكتروني هو مدونة حية يـتم االنطـالق    المصادر العربية
، يعـرف بأنـه   »الذخيرة العربية«منها في دراسة الظاهرة الداللية، حيث إن مشروع 

بنك آلي من النصوص العربية القديمة والحديثة مما أنتجه الفكـر العربـي   « عبارة عن
حسوباً وعلى شبكة األنترنـت، وهـو   فهو ديوان العرب في عصرنا فسيكون آلياً أي م
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بنك آلي أي قاعدة معطيات حسب تعبير االختصاصيين في الحاسوبيات، وهـو بنـك   
نصوص ال بنك مفردات، أي ليس مجرد قاموس، بل مجموعة من النصوص مندمجـة  
حاسوبياً ليتمكن الحاسوب من المسح لكل النصوص دفعة واحدة، أو لجزء منها، كبيـراً  

(العجيـب   نصاً واحداً وغير ذلك، فهذا المسـح اآللـي للنصـوص    مأ كان أم صغيراً
  هو شبيه بالمسح المؤدي إلى فهرسة األعالم والمفـاهيم، وأسـماء األمـاكن    السرعة)

وغير ذلك من جهة، أي إلى استخراج كل هذا، وحصره وترتيبه مع شـيء إضـافي   
زيد على ذلك الحاسوب وي جديد، وهو استحضار سياقاته، وذكر المرجع الكامل الدقيق.

اإلحصاء، وتحديد تردد العناصر في النص الواحد، أو في أكثر مـن نـص، للـذخيرة    
صفة أخرى تمتاز بها عن غيرها، وهي أنها ذخيرة مفتوحة على المستقبل غير معلقـة  
مثل أكثر ما هو مكتوب فهي قابلة للزيادة، والتجديد للمعلومات العلمية، والتقنية، وفوق 

قابلة لتصليح األخطاء في كل وقت. وبالنسبة إلى محتـوى الـذخيرة، فهـي    كل شيء 
    تنقسم إلى جانبين:

(علمي تربوي)، وجانب خاص باللغة العربية، وذلـك بحسـب توظيفهـا     ثقافي - 
ونوعية األسئلة الملقاة عليها، إال أن محتواها من النصوص يهم الجانبين معاً. فسـيكون  

    (وربما تكفي األولى بالنسبة للتراث): والثانيةفيها في المرحلة األولى 
  ؛النص القرآني بالقراءات السبع وكتب الحديث الستة - 
  ؛  (الوحيدة اللغة والمزدوجة) أهم المعاجم اللغوية - 
  ؛الموسوعات الكبرى العامة العربية األصل والمنقولة عن اللغات األخرى - 
(الرائجة في الوطن العربي أو في بلد  عينة من الكتب المدرسية والجامعية القيمة - 
  ؛  واحد)
على  (منها تعليم اللغة العربية) عينة من الكتب الخاصة بإكساب بعض المهارات - 

  ؛  الطريقة الحاسوبية
  ؛  عينة من الكتب التقانية القيمة - 
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عينة كبيرة من البحوث العلمية، والثقافيـة القيمـة المنشـورة فـي المجـالت       - 
  ؛المتخصصة

كبيرة من المقاالت اإلعالمية الصحفية واإلذاعية والتلفزيونية والحـوارات   عينة - 
  ؛  والمداخالت المنطوقة في اللقاءات العلمية وغيرها

والعلمية، والتقنية  (والشعرية خاصة،) أهم ما حقّق ونُشر من كتب التراث األدبية - 
  وحجم هذه النصوص هو من الجاهلية إلى عصر النهضة.

ضخم جداً، ويبرر أصحاب المشـروع هـذا الحجـم     - المرحلة األولىحتى في  - 
  الكبير جداً بضرورة التغطية الواسعة لالستعمال الحقيقي للغة العربيـة قـديماً وحـديثاً   

ألنه يمثل أوالً اللغة الحية النابضة بالحياة في كل الوطن العربي، وثانياً أفكار العـرب  
ل حياتهم االجتماعيـة، والدينيـة، والسياسـية    وتصوراتهم، وفنونهم، وعلومهم، وأحوا

. وفيما يتعلـق بأهـداف   )19(»وبالتالي تاريخهم االجتماعي وتطور كل ذلك عبر الزمن
فهدف الذخيرة هو تمكين أي باحـث  « الذخيرة المحوسبة وفوائدها، فمن الجانب الثقافي

أن يتحصل فـي وقـت وجيـز، وفـي أي وقـت       (وأي مواطن) أو طالب، أو تلميذ
المعلومات التي يحتاج إليها للقيام ببحث، أو إنجاز مشـروع، أو لسـد ثغـرات فـي     
معلوماته، أو تحصيل كل ما جد في ميدان معين، أو استفسار عن معلومات في شـتى  
الميادين في الوقت الحاضر، أو فيما مضى، وغير ذلك، ثم من جهـة أخـرى ولمـن    

دين معينة توجد فيها طرائق تعليم الحصول على مهارات معينة في ميا يرغب في ذلك:
يتم بالحاسوب. أما الجانب اللغوي فيمكن للباحث أن يتحصل على معلومات أيضاً فـي  
وقت وجيز ولوال الحاسوب لتعذر عليه ذلك تماماً في أغلب األحوال، أو قضى للعثـور  
على بغيته األسابيع والشهور، وذلك لحصوله على معرفة وجود كلمة معينـة أو عـدم   
وجودها في نص أو عدة نصوص أو في عصر كامل وترددها إن وردت مع حصـر  
جميع سياقاتها، وكذلك هو األمر بالنسـبة للجـذور والصـيغ، والتراكيـب، وأنـواع      
األساليب، واألمثال وكل ما يخص اللغة، وعناصرها، وبناها، ومجاريها على اخـتالف  
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على مشروع الذخيرة اللغوية أنـه  ويعتقد مجموعة من الخبراء الذين يشرفون  أنواعها.
    سيكون دافعاً قوياً للكثير من الحركات، واألعمال العلمية، وغيرها:

سيكون حافزاً قوياً لنشر اللغة العربية السـليمة فـي جميـع الميـادين العلميـة       - 
  ؛والتكنولوجية

  ؛وحافزاً للشباب الختيار الشعب العلمية، والتكنولوجية - 
  ؛  ة تحقيق المخطوطات، وإحياء التراثوحافزاً قوياً لحرك - 
  ؛ودافعاً لتوحيد المصطلحات العلمية، والتقنية العربية - 
  ؛  ودافعاً للتعريف الواسع، والعميق للتراث العربي - 
، والمثقفين =ومساعداً عظيماً لتوسيع معلومات النشء الصغير وطالب الجامعات - 
  ؛  عامة
  المجامع اللغوية العربية كمرجع موثوق بهومساعداً عظيماً ال مفر منه ألعمال  - 
  ؛  ومساعداً في اكتساب المهارات في شتى الميادين - 
ومصدراً عظيماً لشتى الدراسات اللغوية، واالجتماعية، والتاريخيـة، والعلميـة    - 

  ؛  وغير ذلك
 ومصدراً آلياً، ومرجعاً ال بد منه في صنع المعاجم علـى اخـتالف أنواعهـا:    - 

ي للغة العربية، معجم ألفاظ الحياة العامة، معجم المتـرادف والمشـترك   المعجم التاريخ
    .)20(»والمتجانس ومعاجم المعاني وغير ذلك

إن العالّمة عبد الرحمن الحاج صالح يعد أحد أبرز البـاحثين الجزائـريين الـذين    
تناولوا موضوع تدريس اللغات، وأثر التحكم اللغوي في ذلك  العالّمة عبـد الـرحمن   

وذلك من خالل نشره مجموعـة  رئيس المجمع الجزائري للغة العربية،  ؛الحاج صالح
أثر اللسانيات في « من األبحاث، والمقاالت، فقد كتب في السبعينيات مقاالً موسوماً ب:

 سلط فيه األضواء على مختلف أطوار الكـالم » النهوض بمستوى مدرسي اللغة العربية
بتحليل المادة اللغوية، وإظهار البنى النحوية والتحويلية وصوالً بالطالب إلى اكتسـاب  «

ملكة اللغة عن طريق المران، أي القدرة على إنتاج التعبير السليم عن طريق التجريـب  
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(التحليل العلمي للنصوص بين علم األسلوب  والدربة، وفي مقالة أخرى تحدث فيها عن
ة العربية)، وهو بحث في مستويات الداللة، وجماليـات الصـياغة   وعلم الداللة والبالغ

األدبية للغة، ويساعد الطالب كثيراً على فهم طبيعة الكالم األدبـي اإليحائيـة، وبنيتـه    
بصفة عامـة، وكيـف    »علم تدريس اللغات« التركيبية البالغية المعقدة، كما تحدث عن

لعتـاد المخبـري لتمييـز األصـوات     راجت فيه األبحاث بأوروبا، وما ينبغي له من ا
الذي كان يشرف عليه الحـاج صـالح مـن     »معهد العلوم اللسانية« اللغوية، وما قدمه

البحوث في هذا المجال. وفي بحث قدمه إلى اتحاد الجامعات العربية في ندوة خاصـة  
يـه  أكد ف» األسس العلمية لتطوير تدريس اللغة العربية«بتدريس اللغة العربية، أسماه: 

الحاج صالح على أن انخفاض المستوى في استعمال العربيـة يعـد مـن المشـكالت     
العويصة في مجتمعاتنا، وتتقاسم المسؤولية في ذلك عدة مؤسسات، فمنها مـا يـرتبط   
بكيفية استعمال الناس للعربية في المدارس، وفي الجامعة، وفي الحياة العامة، ثم مـدى  

ة إياها في مختلف المستويات والبيئـات، ومنهـا مـا    مشاركة العاميات واللغات األجنبي
يتصل بالمحتوى اللغوي ونوعيته في مناهج التـدريس، أي بحجـم الـذخيرة اللغويـة     
الصالحة لالستعمال، الموجهة لالكتساب في كل مرحلة من مراحل التعليم. وقد الحـظ  

حجـم   في هذا الصدد باحث في مكتب التعريب بالمغرب األقصى نقصـاً كبيـراً فـي   
المعارف التي تقدم إلى التلميذ في العالم العربي قياساً بمثيلتهـا المقدمـة إلـى أطفـال     
أوروبا، وذكر إحصاء يفيد أن حصيلة المصطلحات والمدركات فـي جميـع الكتـب    

ال تتجاوز ثمانمائة مدرك، بينما يتجمـع فـي    (االبتدائية في الوطن العربي) المدرسية
ويمكن أن يقاس على هـذا   ف وخمسمائة مصطلح، أو مدرك.ذهن التلميذ في الغرب أل

الفارق ما يقدم في مراحل التعليم األخرى، فتتبين بذلك أسباب انخفاض المستوى عنـدنا  
كما صرح الكاتب. وأضاف الحاج صالح مالحظة أخرى على هذا الكم القليـل المقـدم   

ة المـادة اللغويـة فيمـا ال    غزار« إلى أطفالنا وشبابنا بناء على اإلحصاء أيضاً، وهي
كاأللفاظ المترادفات الكثيـرة، واأللفـاظ العقيمـة التـي هجرهـا       »يحتاج إليه المتعلم

وهذا النقص الفادح في الذخيرة ليست اللغة العربية هي المسؤولة عنه بـل   االستعمال.
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كسل أهلها وضعف اعتناء منهم لضعفهم في أنفسهم بتعبير الحـاج صـالح، فراحـوا    
ن بألسنتهم مسميات األشياء الجديدة، والموضات الوافدة بلفظها األجنبـي رغـم   يرددو

رطانته األعجمية، قانعين بذلك عوض أن يشتقوا أو ينحتوا  من العربية، أو يعربوهـا  
حسب القواعد اللغوية، ونتج عن ذلك فوضى االستعمال، وخلط لغوي معيب في تأديـة  

  ل اإلعالم لرسـالتها فـي تصـحيح الوضـع    وكذا وسائ - إن وجدت-  المجامع اللغوية
وصار الناس يخلطون في حديثهم فيجمعون بين لفظ عربي، وآخر فرنسي أو إنجليزي 
في مركب لغوي واحد، وجملة واحدة ليس فيها بنية نحوية واضحة، فأنى لهذه اللغة أن 

 ويرى العالّمة عبد الرحمن الحاج صـالح  .)21(»تصوغ وجداننا، وتعبر عن فكر سديد؟
أنه البد من مضاعفة مردود البحث االصطالحي، وذلك مـن خـالل مجموعـة مـن     

  الطرائق والوسائل من بينها:
الرجوع إلى االستعمال الحقيقي، والتركيز على ما قد وضع من لفـظ عربـي    - 1

  ؛لنفس المفهوم في جهة أخرى، أو بلد آخر
تمر لما يضعه العلماء باستمرار من مصطلحات في سائر الحصر الكامل والمس - 2

  ؛أقطار الوطن العربي
  ؛الرجوع إلى التراث العلمي العربي، ومحاولة مسحه مسحاً كامالً - 3
االعتماد على مدونة من النصوص العلمية، حتى يتـراءى فيهـا االسـتعمال     - 4

الميادين العلمية، وبذلك تكـون  الحقيقي القديم والحديث للغة العربية، في كل ميدان من 
المصدر الرئيس للبحث االصطالحي، واللغوي بصـورة عامـة، وتصـبح مرجعـاً     

  ؛موضوعياً
اللجوء إلى الوسائل التكنولوجية الحديثة، وتطوير التصور للعمل االصـطالحي   - 5

  ؛وذلك بما يقتضيه العمل على الحاسوب
حسب، بل البد من التدخل، وذلـك  ال يتم االكتفاء بترويج المصطلحات الجديدة ف - 6

  ؛لنشرها على نطاق واسع بطرائق ناجعة، وعلى نطاق واسع
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ضرورة خلق هيئة قومية تهتم باإلشراف على جميع األعمـال االصـطالحية    - 7
العربية، وذلك بالتخطيط، والمتابعة، والتقويم العلمي، والتنسيق، وتكون لها صـالحيات  

؛سمح لها بالتدخل المباشرمشروعة لتحقيق هذه األهداف، وي  
السعي الستثمار الثروة اللغوية التي تختص بها لغتنـا العربيـة فـي أبنيتهـا      - 8

ومن االقتراحات التي قُدمت لترقية اللغـة العربيـة علـى المسـتوى      .)22(»وجذورها
  التعليمي، والبيداغوجي، والحضاري:  

تعلـيم اللغـة العربيـة    إعادة النظر في المناهج والطرائق المستخدمة فـي   أوالً:«
للناطقين بها، ولغير الناطقين، والحرص الشديد على تحديثها وعصـرنتها بنـاء علـى    

  ؛  المتغيرات المتسارعة في العلوم والمعارف اإلنسانية
تنمية التفكير العلمي لدى المتكلم المثالي للسان العربي، لتوطئة كل السبل مـن   ثانياً:

ت ومعالجتها وتقويمها، وفرز عناصرها الفاعلة في أجل الوصول إلى مصادر المعلوما
  ؛حركة التوالد المعرفي الجديد لإلسهام فيه، أو تصحيح معارف سابقة

استثمار التطور الهائل في مجال االتصال، والشبكات اإلعالمية والمعلوماتيـة   ثالثاً:
المعلومـات  العالية، وترقية آليات التواصل بين أفراد المجتمع البشري للوصـول إلـى   

الصحيحة، وتوظيفها توظيفاً صحيحاً، لتذليل كل الصعوبات والعوائق التـي تعتـرض   
  ؛  المستخدم للسان العربي

تجنب الجدل العقيم الذي يتبدى في تلك الخالفات النحوية والصـرفية التـي    رابعاً:
  ؛تعيق العملية التعليمية الصحيحة

اللغوي الذي يحيط بالعمليـة التعليميـة   إحياء الشاهد النحوي بربطه بالواقع  خامساً:
بد من التخلص من الشـواهد الميتـة    ألن اللغة استعمال وممارسة، ومادامت كذلك ال

وبالنسـبة للبحـوث اللغويـة     .)23(»المحنطة التي ال صلة لها بالواقع العربي الحـديث 
المنجزة في أغلب البلدان العربية، فالدكتور عبد الرحمن الحاج صالح يذهب إلى أنهـا  
تتسم بطابع تقليدي، كما أنها لم تتطور، وقد الحظ أن اهتمام الباحثين بمـا يطـرأ مـن    

صـر  جديد في ميدان تكنولوجيا اللغة العالمي هو قليل جداً، وفي نظره أن النقائص تنح
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في وضع المصطلحات، وغيرها من األعمال الخاصة بتكييف اللغة وإثرائها، في أمور 
  ثالثة:
حيث يرى الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح أن الكثيـر مـن    اعتباطية العمل: - 1

اللغويين العرب الذين ينجزون البحوث اللغوية ال يخضعون لضوابط علمية في عملهـم  
اللسانية الحديثة بصفة خاصة، ومنهجية العلوم االجتماعيـة  وال يراعون معطيات العلوم 

الذي ال يعتمد على مجموعة مـن  « بصفة عامة، فالعمل االعتباطي يقصد به ذلك العمل
المبادئ النظرية العلمية وعلى منهجية دقيقة تنبني هي بـدورها علـى تلـك المبـادئ     

خضـوعه للتحسـس   فالعمل االعتباطي يتصف قبل كل شـيء ب  ومبادئ عامة غيرها.
فعدم وجود مجموعة من المقاييس العلميـة   الذاتي المبعثر وتسيير األمور على الهاجس.

قد يؤدي الباحث إلـى هـذا النـوع مـن      - وأهمها مقاييس المشاهدة والتحليل-  الدقيقة
  ؛)24(»السلوك الناقص والحكم على الشيء بدون الرجوع إلى الواقع

الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح إلـى أن البحـث   العمل الشبه حرفي: يذهب  - 2
اللغوي في العالم العربي يقتصر على البحوث الفردية التي  تشبه الصـناعات التقليديـة   
المعتمدة على المعالجة اليدوية مثل النظر الجزئي في القواميس، واالقتصار على جـرد  

اللغة العربيـة مـا   العديد من المعلومات باأليدي، أي أن البحث في وضع مصطلحات 
لم يخرج بعد من طور البحث الفردي اليدوي الذي ال يزال يجـري  « يزال شبه حرفي

على مستوى األفراد، حتى ولو كان المعنيون به منتسبين إلى هيئة علمية يعملون فيهـا  
مع غيرهم، ألن عملهم ليس جماعياً في الحقيقة، إذ العمل الجماعي هو الذي تقـوم بـه   

كـل   ة من الباحثين ينتظمون فيها انتظام الخاليا بالنسبة للجسـم الحـي:  جماعة أو أسر
فالعمل الجماعي فـي البحـث    مجموعة معينة أخرى وهذه بدورها تكفل عمل غيرها.

العلمي هو أيضاً من هذا النوع إذ تجتمع على العمل الواحد الواسع النطاق الخاليا مـن  
ئدة اآلخر وال يمكن أن ينفرد ويسـتغني  االختصاصات وكل يعمل لفاي الباحثين المختلف

ال يمكـن أن   - حتى لو كانت في داخل لجان مختصة-  عن غيره...، فاألعمال الفردية
وقد بقـي البحـث    تساوي كماً وكيفاً ما تؤديه هذه المجموعات المنتظمة من الباحثين.
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لشـامل  اللغوي في الوطن العربي على الشكل الذي هو عليه من التفرد وعدم التكافـل ا 
وفيما يخص هندسة اللغة فقد صـار علمـاء    بين العاملين المنتمين إلى الهيئة الواحدة.

اللسان في زماننا يتعاونون مع المهندسين في الحاسوبيات واإللكترونيات ولهذا يحتـاج  
كل واحد من اللسانيين والمهندسين أن يكون حاصالً على علم اآلخرين بقدر كاف دون 

ميله اللغوي أو المهندس من مبادئ اللسـانيات أو مبـادئ فـي    تخصص فيما يكسبه ز
هذا وقد يضطر المهندس إلى أن يلم بالكثير من مفاهيم اللسانيات الحديثـة   الحاسوبيات.

      ؛)25(»إذا تناول ميداناً من البحث يخص اللغة ونظامها وبنيتها
التـي يمكـن   عدم الشمولية: ويقصد به عدم الرجوع إلى كل المصادر العربية  - 3

وجميع المراجع األجنبية التي يمكن استغاللها  - وخاصة المخطوط منها-  االستقاء منها
أكثـر  « لتحديد المفاهيم الحديثة، فالمتأمل في واقع البحث اللغوي المعاصر يتضح له أن

اللغويين ممن يهتم بوضع المصطلحات يقتصر في الغالب على البحـث فـي المعـاجم    
المحيط ولسان العرب والصحاح وغيرهـا ويجعلـون مـن هـذه      المتداولة كالقاموس

وقلما وجدنا من اهتم بالنصوص التي وصلتنا  المصادر المستقى الوحيد لجميع أعمالهم.
والحق أن هذا العمل يعجز عن القيـام بـه    كأمهات الكتب في األدب والعلوم وغيرها.

المتواصـل للمعـاجم   األفراد لمشقته العظيمة وقد يعجزون عـن التصـفح المنـتظم    
       .)26(»نفسها

ثالثاً: جهود المفكر خير اهللا عصار في خدمة تعليمية اللغة العربيـة مـن خـالل    

  »:تدريس اللغة العربية للكبار« كتابه:

م، الباحـث  2015 أفريـل  -  نيسان 28 انتقل إلى رحمة اهللا تعالى بتاريخ: توطئة:
األكاديمي، والمفكر، واألديب الجزائري، السوري األصل، الدكتور خيـر اهللا عصـار   

وفي خالل حياته العلميـة، خـدم   ويمتد التاريخ األكاديمي له إلى أكثر من نصف قرن، 
ولـد   المكتبة العربية بعدد كبير من المؤلفات، ومن المسـاهمات األدبيـة، والفكريـة.   

م، بمدينة حماة في سوريا، وحصل على شـهادة  1935  عصار سنة:الدكتور خير اهللا
م، بمدينة حماة، ونال شهادة البكالوريوس فـي  1952 (البكالوريا) سنة: التعليم الثانوي
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م، من الجامعة األمريكية في بيروت، لبنان، وشـهادة دبلـوم   1956 علوم التربية سنة:
صل على شهادة الماجستير فـي علـوم   التربية في السنة نفسها من الجامعة نفسها، وح

م، من الجامعة األمريكية ببيروت، ونال شهادة الدكتوراه في علـوم  1959 التربية سنة:
م، من جامعة هايدلبرغ بألمانيا. يحتل البروفيسور خيـر  1964 التربية االجتماعية سنة:

بي، فقد وجـد  اهللا عصار مكانة مرموقة في األوساط الثقافية واألكاديمية في الوطن العر
فيه كل من تعرف عليه، واطلع على إنجازاته العلمية، واألدبية، صفات العـالم الـذي   
كرس حياته للبحث العلمي، والتأليف، واإلبداع األدبي، فأثرى المكتبة العربية بمؤلفـات  
نفيسة، فهو أديب روائي، وكاتب مسرحي، ودارس متعمق في علم االجتمـاع، وعلـم   

وله إسهامات علمية باللغتين العربية واإلنجليزية، معتمدة ومقررة فـي  النفس، والفلسفة، 
مختلف الجامعات العالمية في أوروبا، وأمريكا، كما أن له ترجمات ألعمال أدبية مـن  
اللغة األلمانية، وإلى اللغة اإلنجليزية، وقد اشتهر في األوسـاط األكاديميـة بإحاطتـه    

التي قل أن تتوافر في كثير من الدارسين، والحـق أن  العميقة بقضايا التعليم، والتربية، 
من يطلع على مؤلفاته األكاديمية المتميزة، يدرك أنه يتسم بالتحليل، والنقـاش العميـق   
لمختلف القضايا العلمية التي يطرحها، ويلتزم كذلك بالمنهج العلمي بدقة كبيرة. عمـل  

رس في جامعات عالمية، حيث الدكتور خير اهللا عصار في عدة مؤسسات أكاديمية، ود
عمل مدرساً للغة العربية في جامعة غوتبرغ بالسويد، وذلك في سياق تحضيره لشـهادة  
الدكتوراه في هايدلبرغ، وبعد أن عاد إلى وطنه سوريا، عمل مدرساً للتربيـة، وعلـم   

م، في دور المعلمين في حمص، وحمـاة  1972- 1965 النفس، والفلسفة، بين سنوات:
ها، وبعد أن انتقل إلى الجمهورية الجزائريـة، عمـل مدرسـاً فـي المعهـد      وثانويات

م، وعمـل  1976- 1972 التكنولوجي للمعلمين ببوزريعة في الجزائر، بين سـنوات: 
م إلـى أن أحيـل علـى    1976 أستاذاً بمعهد علم االجتماع في جامعة عنابة، من سنة:

مجموعـة مـن الكتـب     م. لقد أصدر الدكتور خيـر اهللا عصـار  1997 التقاعد سنة:
والمؤلفات الثمينة، كما كتب عدداً كبيراً من األبحـاث األكاديميـة بـاللغتين العربيـة     
واإلنجليزية، نُشرت في مختلف المنابر األكاديمية العالمية، وله ديـوان شـعر باللغـة    
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سهم مسـاهمة  أاإلنكليزية، نُشر في ألمانيا، والجدير بالذكر، أن الدكتور خير اهللا عصار 
فعالة في مجال أدب األطفال، حيث كتب مجموعة متميزة من المسرحيات، والقصـص  
الشائقة لألطفال، وقد نالت عدة جوائز في األوساط اإلعالمية في الجزائـر، والـوطن   
العربي، بعد أن تم تمثيلها في اإلذاعات العربية، ومن بين هـذه المسـرحيات، نـذكر    

، فضالً عن رواية متميـزة لألطفـال   »نجرانالعم « ، ومسرحية:»األرض« مسرحية:
يوميات بعوضة كانـت  « :لقيت أصداء طيبة على مستوى الوطن العربي، موسومة ب

كل من خامر هذا العالم المتميز، يلمس فيه التطلّع المثالي   والحق أن ، »فتاة في الجنة
بثمار ما جنى من إلى المعرفة، والعمل الدؤوب لنيلها، ورغبته الشديدة في إفادة القارئ 

    مطالعاته، وقراءاته المكثفة.
صدر هـذا الكتـاب عـن منشـورات دار طـالس       تدريس اللغة العربية للكبار:

م، ويرجع الدكتور خير اهللا 1996 للدراسات، والترجمة، والنشر بدمشق، سورية، سنة:
فـي تعلـيم   عصار المنطلق األول لتأليفه لهذا الكتاب إلى التركيز على الجوانب العملية 

اللغة العربية، أي تلك التي تُسهم في فهم أصول العربية، وطرائقها، وبعبـارة أخـرى   
(ذرائعياً) قبل كل شيء، ويحصر المنطلق الثاني  فمنطلق المؤلف كان منطلقاً براغماتياً

في تجنب التوكيد على الجوانب النظرية، والخالفية في مضمار تعلـيم اللغـة العربيـة    
لشروح، ويذكر في هذا الشأن بأنه حاول أن يكثر من األمثلـة التطبيقيـة   واإلكثار من ا

ولعل خير ما يمثل الغايـة مـن    .)27(ويربط بين المفاهيم النظرية، ومضمونها التطبيقي
تأليف هذا الكتاب، قول المؤلف في المدخل، الذي خصصـه للحـديث عـن إشـكالية     

تشكل مسألة تدريس اللغة العربية للكبار، مشكلة قائمة بنفسها، وبشـكل يكـاد   « البحث:
 ينفصل عن مشكالت تدريس اللغة العربية، وبمختلف مراحلها، يعود السبب لذلك إلـى: 

إن برامج تعليم الكبار هي في الغالب مكثفة، ولفترة قصيرة، على النقـيض مـن    أوالً:
  ر مراحل التعليم االبتدائي، والمتوسط، والثانويبرامج تعليم الصغار، التي تمتد عب

إن الكبار يجلبون معهم إلى الدروس خبرات وإمكانـات، وقـدرات، تختلـف     ثانياً:
جذرياً تقريباً عن تلك التي عند الصغار، مثالً، معرفتهم بلغة أجنبية، وثـراء معـارفهم   
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تـي مـا فتـئ المربـون     بلهجاتهم المحلية، إذا كانوا أميين، فضالً عن سيكولوجيتهم ال
  يؤكدون على أن سيكولوجية الصغير تختلف عنهـا. إن هـذين العـاملين الرئيسـين    

يجعالن من تدريس الكبار إحدى المشكالت الصعبة، خصوصاً إذا علمنا أن أكثر كتـب  
تعليم العربية، قد كتبت للتالميذ في المدرسة، وأن اهتمام المربين ينصب أوالً، وأخيـراً  

    .)28(»هذا يعني أن معلم العربية للكبار يواجه عوائق وصعوبات جمة... على الصغار،
علـى بـابين    »تدريس اللغة العربية للكبار« :يشتمل كتاب الدكتور خير اهللا عصار

طريقة تـدريس اللغـة، وقـد     مادة تدريس اللغة، والباب الثاني: الباب األول: رئيسين:
في خاتمة الكتاب، باإلشارة إلى أن مـا   لخص الدكتور عصار أهم القضايا التي عالجها

سعى إليه هو محاولة بحث أصول تدريس اللغة العربية للكبار، وهـذا التـدريس لـه    
صعوباته، بسبب تغلغل اللغة األم على شكل اللهجـة فـي بنيـة الجهـاز العصـبي      

الصوتي، المتعلق بالقدرات اللغوية، وبناء على هذا، فالتحدي الذي يواجهـه  - والحركي
علم اللغة العربية للكبار، ليس بالتحدي الهين، والصعوبات في تدريس الكبـار، هـي   م

أكبر من تلك التي نواجهها في تدريس األطفال، وفيما يتعلق بالمنحى الذي اتبعـه فـي   
تأليف هذا الكتاب، فله جملة من األبعاد، منها البعد البنيـوي المتعلـق بطبيعـة اللغـة     

تماعي المتعلق بسيكولوجية المتعلم، والعالقات مـع المعلـم   االج-  واآلخر البعد النفسي
والثالث البعد المتصل بالطريقة، وأسسها، وعناصرها المكونة، وتظل فكرة النمط هـي  

من بين القضايا التي شغلت الباحث خير اهللا عصار فـي هـذا   و .)29(الفكرة المركزية
الكتاب قضية تحديد مفهوم دقيق للغة، ينسجم مع الغرض الذي يصـبو إليـه المـتعلم    
والمعلم، فهو يذهب إلى أننا عندما نبحث عن تعريف للغة نلفي مجموعة من التعريفات 

فترض فيه أن يكون محسـن انتقـاء   المختلفة، ومن يقوم بتعليم اللغة يحيطاً بماهيتها، وي
التعريف المحدد، الذي يمكنه من النهوض بالعملية التعليمية على وجه سليم، فالتصـور  
يلعب دوراً مهماً في تحديد مسار العملية التعليمية، والمعروف في البحـث العلمـي أن   

المعتمـد   الباحث قد يحتاج لما يطلق عليه التعريف اإلجرائي، والذي يقصد به التعريف
في البحث الذي يزمع القيام به، وفي تعليم اللغة البد من ضبط تعريف محدد، والفائـدة  

809



�×Ö]è†ÓÖ]<áa†ÏÖ]æ<íflée†ÃÖ]<íÇÜ <

 

  
 

 

  

يكشف عن طبيعة اللغة، وعناصرها األساسية كما يفعـل الكيميـائي    من هذا األمر أنه
خصوصـاً  -  الذي يحلل المادة إلى ذرات في محاولة لتعريفها، وكذلك فالعملية التعليمية

ر بالتعريف، فعلى سبيل المثال المعلم الذي يعتبر اللغة كلمـات فحسـب   تتأث - الطريقة
يمكن له أن يجعل عملياته التعليمية تقوم على أساس حفظ المفردات، والمعلم الذي يعـد  

ويستشهد الباحث خير اهللا عصار بقول  .)30(الكتابة لغة يمكن أن ينطلق في تعليم الكتابة
مات ذات داللة جمعية مشتركة، ممكنة النطق مجموعة عال« موريس إن اللغة هي ش.

من كل أفراد المجتمع المتكلم بها، وذات ثبات نسبي في كل موقف تظهر فيه، ويكـون  
لها نظام محدد تتألف بموجبه حسب أصول معينة، وذلـك لتركيـب عالمـات أكثـر     

هـذا  يحلو لبعض الباحثين المشتغلين بتعليمية اللغـات اعتمـاد   ويرى أنه  .)31(»تعقيداً
التعريف نظراً الشتماله على مجموعة من العناصـر الهامـة، واهتمامـه بالعناصـر     
الجوهرية التي تتشكل منها اللغة، إضافة إلى صلته الوطيدة بتعلـيم اللغـة، ويتسـاءل    
الباحث الدكتور خير اهللا عصار: ماذا يمكن أن نستفيد من هذا التعريف في تعليم اللغة؟ 

  ثم يجيب عن ذلك بقوله:
  ؛أوالً: التركيز على تعليم األنماط، وليس على المفردات المنفصلة«

أن يقوم المعلم دائماً بالربط بين المواقف، وبين الجمل، وأال يكتفـي بالمعـاني    ثانياً:
  ؛المعجمية

ثالثاً: أن يؤكد على النطق وبالتالي على الفهم، وباختصار فإن اعتبار اللغة منظومة 
المفهومة التي يرتبط بعضها ببعض بشكل مـنظم   -  لمنطوقةا (الرموز) من اإلشارات

حسب أنماط محددة، يوجه انتباه المعلم بعيداً عن الطريقة التقليدية التـي تركـز علـى    
المعاني المنعزلة للكلمات، وحسب ما ورد في المعجم، وعلى حفـظ معـانٍ مجـردة    

إن السعي إلى النهـوض بتعلـيم اللغـة     .)32(»للحاالت اإلعرابية، والنحوية، والصرفية
العربية، وترقيتها ال يمكن أن يتحقق إال من خالل وضـع خطـط تدريسـية منظمـة     
وتحقيق وسائل ومناهج كفيلة بنشرها وترقيتها، ولضمان اكتساب لغوي سـليم للطفـل   

يفة ينبغي تيسير قواعد اللغة العربية، والتركيز على القرآن الكريم، والسنة النبوية الشـر 
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وذلك من خالل إكثار تسجيالت القرآن الكريم، وتفسيره تفسيراً مبسطاً، وكذلك الشـأن  
بالنسبة للسنة النبوية الشريفة، بحيث يتم التركيز على األحاديـث النبويـة التـي تتسـم     
بسهولة معانيها، وتكون مقاصدها مفهومة مع إتباعها بشرح مبسط، إضافة إلـى بـذل   

إعداد مدرسي اللغة العربية، وتطوير الكتب المدرسية، وتقويم  المزيد من الجهود بهدف
أساليب تعليم اللغة العربية تقويماً سليماً...، وقد جرت العادة في تدريس القواعد اللغوية 
على تقسيمها إلى قسمين: الطرائق التقليدية، والطرائق الحديثة، ومـن أهـم الطرائـق    

ـ  ة االسـتجوابية مـن خـالل السـؤال والجـواب      التقليدية الطريقة اإللقائية، والطريق
واالستنباطية التي يتم فيها االنطالق من الجزء إلى الكل، وهي الطريقة التي اعتمـدها  
النحاة العرب القُدامى، حينما ينتقلون من أحكام فرعية من خالل األمثلة، والشواهد، إلى 

به الطرائق الحديثـة أنهـا   أحكام عامة وشاملة تمثل القاعدة الرئيسة. ومن أهم ما تتسم 
تنظر للمتعلم على أساس أنه محور العملية التعليمية، وترى أن أساس التعلم هو الجهـد  
الذاتي للفرد، ومن بينها طريقة المشكالت لجون ديوي، وطريقة المشـروع لصـاحبها   

قة إن الطري كليباتريك. والمهم هو ما مدى استثمار هذه الطرائق في تعليم لغتنا العربية؟
اإللقائية يمكن أن نستثمرها من خالل تقديم نص قصصي، وذلك بغرض تعويد المتلقي 

النص موجهاً لتحقيق غاية معينة مثالً أن يشتمل على « على االستماع، ويمكن أن يكون
قواعد معينة سبق أن درست، وبذلك يغدو اإللقاء وسيلة للتمرين. وقـد يطلـق عليـه    

وعلى  ركيز على عدد من القواعد أو المصطلحات النحوية.االستماع االنتقائي بهدف الت
أسئلة حول األفكار العامـة   - 1 العموم ينبغي أن يتبع ذلك عدد من األسئلة من نوعين:

    .)33(»أسئلة حول أفكار خاصة محددة، وردت في النص - 2 لما تم اإلصغاء إليه.
كما أسهم الدكتور خير اهللا عصار في خدمة تعليميـة اللغـة العربيـة بالدراسـات     
والمناقشات العلمية، في عشرات الملتقيات العالمية في الوطن العربي، وفـي أوروبـا   
وأمريكا، وكان له نشاط واسع في األوساط الثقافية في الجزائر، حيـث كـان يشـارك    

التي كانت تنعقد أعمالها في الجزائر، فقد كان يثير بفعالية في ملتقيات الفكر اإلسالمي، 
انتباه العلماء واألدباء بنقاشاته العلمية الدقيقة، ومالحظاته الثاقبة، ويلفـت النظـر إلـى    
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 (تدريس اللغة العربية للكبـار)  إن هذا الكتاب      الكثير من األسئلة الفكرية، والفلسفية.
يه الدكتور خير اهللا عصار بمنهجيـة علميـة   هو ثمرة جهود جديرة بكّل تقدير، درس ف

الفتة للنظر، قضايا تكتسي أهمية بالغة، تتصل بتعليمية اللغة العربية للكبار، ومن ميـزة  
الباحث الجاد خير اهللا عصار أنه ال يترك عنصراً من عناصر الموضوع، إال بعـد أن  

تنوعة فـي الصـنف   يوفيه حقّه من الدراسة، وقد استعان بمصادر، ومراجع كثيرة، وم
  والمادة.

لقد كان األديب المفكر الدكتور خير اهللا عصـار، واحـداً مـن األسـاتذة      فذلكـة: 
المتميزين علمياً، ويعد من المفكرين النابهين، ظل طوال حياته ينتج، ويبدع في مختلف 
ميادين المعرفة، ويتجاوب مع مختلف األنشطة الثقافية التي تقام فـي مختلـف أقطـار    

العربي، وقد كانت له صلة وثيقة، ومناقشات فكرية عميقة، مع عدد مـن كبـار   الوطن 
األدباء، والمفكرين في الوطن العربي. أنتج مجموعة من الكتـب القيمـة، والبحـوث    
الثمينة التي أفادت، وستظل تفيد أجياالً من الطالب، والباحثين، واألساتذة، وإنـه لمـن   

مة وافية، وسيتذكر كل من عرفه إنجازاته األدبيـة  الصعب أن نلم بنشاطاته الكثيرة إلما
القيمة، وسيذكرون ذلك األديب المبدع، واألستاذ الجامعي األكاديمي المنفتح الذهن على 

والذي تميز بإخالصه لمهنته، وطالبه، فقدم عصارة فكـره  الثقافات، واألفكار العالمية، 
وجهده، وعلمه، بكل أمانة، وصدق، وأسهم بفعالية كبيرة في إثراء المسـيرة العلميـة   

    واألدبية، والفكرية.  
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  الهوامش والمراجع:

تاريخه وثقافته، منشورات الشركة الوطنيـة للنشـر والتوزيـع     بونار: المغرب العربي: رابح )1(
   .05م، ص:1981الجزائر، 

 بالغة العرب في الجزائر، نقالً عن: رابح بونـار: المغـرب العربـي:    عثمان الكعاك: )2(
 .  07تاريخه وثقافته، ص:

المتوسط الكافي في علمـي العـروض والقـوافي     موسى بن محمد بن الملياني األحمدي: )3(
 .  2م، ص:1969، بيروت، لبنان، 2منشورات دار العلم للماليين، ط:

المتوسط الكافي في علمـي العـروض والقـوافي     موسى بن محمد بن الملياني األحمدي: )4(
 .  20ص:

 .  45المرجع نفسه، ص: )5(
ته وآثاره، منشورات اتحاد الكتـاب  حيا األديب موسى األحمدي نويوات: نجيب بن خيرة: )6(

 .  64م، الجزائر، ص:2002، 1الجزائريين، ط:
المتوسط الكافي في علمي  كلمة العالّمة مبارك الميلي عن الكتاب في قسم تقاريظ الكتاب: )7(

 .   10- 9العروض والقوافي، ص:
المتوسط الكافي في علمي العـروض والقـوافي    موسى بن محمد بن الملياني األحمدي: )8(

 .  11- 10ص:
 .   11المتوسط الكافي في علمي العروض والقوافي، ص: تقريظ الباحث سعدي الجزائري: )9(
 .  13المرجع نفسه، ص: كلمة األديب أحمد سحنون في قسم تقاريظ الكتاب: )10(
  المرجـع نفسـه   الكتـاب: كلمة األديب سعد الدين األحمدي نويوات في قسـم تقـاريظ    )11(

 .18ص:
 .  69حياته وآثاره، ص: األديب موسى األحمدي نويوات: نجيب بن خيرة: )12(
المحادثة العربية للمـدارس الجزائريـة    موسى بن محمد بن الملياني األحمدي نويوات: )13(

 وما بعدها.   2م، ص:1964، بيروت، لبنان، 3منشورات دار الكتاب اللبناني، ط:
الشركة الوطنية الجزائرية  شرح األسئلة الرمضانية، منشورات ألحمدي نويوات:موسى ا )14(

  .  5م، ص:1982للنشر والتوزيع، الجزائر، 
األديب  جزء من كلمة للعالّمة محمد الصالح الصديق، وردت في كتاب: نجيب بن خيرة: )15(

 .  275حياته وآثاره، ص: موسى األحمدي نويوات:
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 .  301المرجع نفسه، ص: )16(
 .  283نفسه، ص: )17(
 .  290نفسه، ص: )18(
(أو االنترنت العربي)، وثيقة رسـمية أعـدت    من أخبار مشروع الذخيرة العربية ينظر: )19(

من طرف مجموعة من الخبراء بطلب من األمين العام لجامعة الدول العربية لدراسـة هـذا   
الجزائـري للغـة العربيـة، العـدد الثـاني، ذو      المشروع وتقديمه للجامعة، مجلة المجمع 

   وما بعدها. 263م، ص:2005هـ/ديسمبر1426القعدة
 266(أو االنترنت العربي)، المرجـع نفسـه، ص:   من أخبار مشروع الذخيرة العربية ينظر: )20(

   .274 وص:
عثمان حشالف: التمكن اللغوي أساس تحصيل العلوم اإلنسانية، وشـرط للقيـام برسـالة     د. )21(

 .  43م، ص:1999ديسمبر-، جويلية13المعلم، مجلة المبرز، العدد:
أدوات البحث العلمي في علم المصطلح الحديث، مجلة المجمع  عبد الرحمن الحاج صالح: د. )22(

ـ 1429لسنة الثالثة، جمـادى الثـاني  الجزائري للغة العربية، العدد السابع، ا  م2008جـوان -هـ
 وما بعدها.    12ص:

اللغة العربية والبحث العلمي المعاصر أمام تحـديات العصـر    عبد الرحمن الحاج صالح: د. )23(
مجلة المجمع الجزائري للغة العربية، مجلة لغوية علمية تصدر عن المجمـع الجزائـري للغـة    

 .  12م، ص:2005ديسمبر-هـ1426ألولى، ذو القعدةالعربية، العدد الثاني، السنة ا
اللغة العربية والبحث العلمي المعاصر أمام تحـديات العصـر    عبد الرحمن الحاج صالح: د. )24(

 وما بعدها.    18المرجع نفسه، ص:
اللغة العربية والبحث العلمي المعاصر أمام تحـديات العصـر    عبد الرحمن الحاج صالح: د. )25(

 وما بعدها.    18:المرجع نفسه، ص
 . 21المرجع نفسه، ص: عبد الرحمن الحاج صالح: د. )26(

تدريس اللغة العربية للكبار، منشورات دار طالس للدراسات والترجمـة   خير اهللا عصار: د. )27(
  .9م، ص:1996، دمشق، سوريا، 1والنشر، ط:

 .12-11تدريس اللغة العربية للكبار، ص: خير اهللا عصار: د. )28(
  .157المرجع نفسه، ص: خير اهللا عصار: د. )29(
  . 36المرجع نفسه، ص: خير اهللا عصار: د. )30(
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  . 40المرجع نفسه، ص: خير اهللا عصار: د. )31(
  وما بعدها.  43المرجع نفسه، ص: خير اهللا عصار: د. )32(
  وما بعدها.  85المرجع نفسه، ص: خير اهللا عصار: د. )33(
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