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ح  مركز امللك عبداهلل بن عبدالعزيز الدويل خلدمة اللغة العربية, ١٤٣٦ هـ

فهر�شة مكتبة امللك فهد الوطنية اأثناء الن�شر

مركز امللك عبداهلل بن عبدالعزيز الدويل خلدمة اللغة العربية
 اأبحاث ودرا�سات: ال�سجل العلمي للأبحاث املقدمة يف الندوة التي اأقامها 

 مركز امللك عبداهلل بن عبدالعزيز خلدمة اللغة العربية بال�سراكة مع 
 كلية اللغة العربية بجامعة الإمام حممد بن �سعود الإ�سلمية 

 )٢٦ / �سفر / ١٤٣٦ هـ - ١٨ / دي�سمرب / ٢٠١٤ م(. 
/مركز امللك عبداهلل بن عبدالعزيز الدويل خلدمة اللغة العربية .- الريا�ض، ١٤٣٦ هـ

١9٦ �ض؛ ١7 * ٢٤ �سم. - )الندوات واملوؤمترات؛ ١٤(
ردمك: 5-5-9٠٦٤٨-٦٠٣-97٨

     ١- اللغة العربية - ندوات ٢- اللغة العربية - بحوث
اأ. العنوان ب. ال�سل�سلة

ديوي ٤١٠٫٦٣                  ١٤٣٦/٣9٦٠

رقم االإيداع: ١٤٣٦/٣٩٦٠

ردمك: ٩٠٦٤8-5-5-٦٠٣-٩78
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كلمة المركز
عبدالعزيز  بن  عبداهلل  امللك  مركز  يف  والربامج  االأن�شطة  تتكامل 
الدويل خلدمة اللغة العربية فيما يحقق روؤيته العامة يف دعم االأفراد 
اإيجابية  حالة  واإيجاد  العربية,  اللغة  خدمة  يف  تعمل  التي  واملوؤ�ش�شات 
الأهدافه  حتقيقاً  واملعريف؛  الرباجمي  والتوا�شل  امل�شرتك,  العمل  من 
و�شيا�شاته العامة ومتثياًل لال�شم الكرمي الذي يت�شرف بحمله, واللغة 

الكرمية التي يخدمها.

وبدعم من معايل امل�شرف العام وزير التعليم العايل وروؤية جمل�س 
اأمنائه و�شع املركز خطته يف العمل �شمن دوائر دولية متعددة, منها: 
تفعيل اجلهود املوؤ�ش�شاتية ال�شعودية ملواكبة احلدث الدويل يف االحتفاء 
يومها  ويوافق  عام,  كل  من  دي�شمرب   ١8 يف  ياأتي  الذي  العربية  باللغة 
املنا�شبة  لتكون  املركز  ويخطط  �شفر(,   2٦ )يوم  ١٤٣٦هـ  لعام  العاملي 
يكون  واأن  العلمي,  والنقا�س  اجلهود,  وتقييم  املبادرات,  الإطالق  منرباً 
يوماً من االحتفاء ب�شنة من االإجناز ال�شابق اأو التهيوؤ لعام قادم؛ ال اأن 

تكون لالحتفاء اخلطابي املجرد.

وميثل اليوم العاملي للغة العربية م�شاراً من امل�شارات الرئي�شة التي 
والتعاون  الن�شر  يف  االأخرى  م�شاراته  مع  لتتكامل  املركز  فيها  ين�شط 
الدويل والتخطيط اللغوي وامل�شروعات العلمية واملوؤمترات وغريها؛ 
اإذ تعد اللغة العربية من اأقدم لغات العامل ا�شتخداما واأطولها عمرا, 
كما اأنها من اأكرث لغات املجموعة ال�شامية متحدثني, وت�شتمد خلودها 
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وانت�شارها من كونها لغة للقراآن الكرمي الذي يت�شل به ُخُم�س العامل 
اليومية  الدينية  ال�شعائر  يف  كلماتها  بع�س  ا�شتخدام  خالل  من 
اأو  قومية  الأ�شباب  كثريون  بها  يت�شل  لغة  اأنها  اإلى  اإ�شافة  الرئي�شة, 

ثقافية اأو علمية.

والعلم  للرتبية  املتحدة  االأمم  منظمة  على  املركز  اقرتح  وقد 
املو�شوع  ليكون  العربي(  )احلرف  مو�شوع  )اليون�شكو(  والثقافة 
امل�شتويني  على  واإبرازها  اجلهود,  لتوحيد  وذلك  لالحتفاء؛  الرئي�س 
الهيئة  اأقرت  وقد  املهم,  اللغوي  امل�شار  بهذا  والعناية  والعاملي,  املحلي 
املو�شوع  هذا  العربية  الثقافة  لتنمية  الدولية  للخطة  اال�شت�شارية 

وجرى اإعالنه دوليا.

وياأتي اختيار املركز ملو�شوع احلرف العربي ملا ميثله من قيمة رمزية 
الزوايا اجلمالية والثقافية  اإلى احلرف من  ُينظر  العربية, حيث  للغة 
والتاريخية, اإ�شافة اإلى اأنه ميثل حلقة الو�شل بني اللغة العربية وبع�س 
اللغات االأخرى مما مكَّن للحرف العربي الدخول يف تكوينها يف خمتلف 

الثقافات واحل�شارات الب�شرية.

االحتفاء:  برامج  وال�شراكة يف  التعاون  اأهم جماالت  كان من  ولقد 
لتنفيذ  واأق�شامها؛  تعليمها  ومعاهد  العربية  اللغة  كليات  مع  ال�شراكة 
االإطار  املركز  و�شع  حيث  رديفة,  برامج  مع  متخ�ش�شة  علمية  ندوات 
االأكادميية بخربتها  املايل, وترك لهذه اجلهات  العام والغطاء  العلمي 
العنوانات,  اختيار  من  التفا�شيل  جميع  املتخ�ش�شة  وروؤيتها  العلمية 
واإعداد  لغوًيا,  وتدقيقها  وحتريرها,  البحوث,  ومراجعة  والباحثني, 
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اللغة  خدمة  يف  تكاملياً  العمل  يكون  بحيث  للن�شر,  وتهيئتها  الكتب, 
ت�شبح  بحيث  معرفية,  اأجواء  من  الندوات  هذه  رافق  ما  مع  العربية, 
املنا�شبة جمااًل لتقومي اجلهود, واإعادة مناق�شة املناهج, واختبار امل�شرية, 
والتقدير للجهود اجلادة  ال�شكر  اإلى تقدمي مزيد من  وهو ما يدفعنا 

التي واكبت التح�شري لها اأو انعقادها.

وميثل هذا الكتاب واحدا من ثمرات ال�شراكة مع اجلامعات يف هذا 
اليوم العاملي, واإننا لن�شكر كل من اأ�شهم فيه باجلهد االإداري والعلمي, 

ونرجو اأن تكلل هذه اجلهود بالنجاح والتوفيق.

وفق اهلل اخلطى, و�شدد االآراء يف خدمة لغتنا ال�شريفة.

األمين العام

د. عبد الله بن صالح الوشــمي
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نــــــــدوُة 
)احلرف العربي(

التي اأقيمت احتفاًء باللغة العربية يف يومها العاملي 

١8/دي�شمرب/2٠١٤م املوافق 2٦/�شفر/١٤٣٦ه

بال�شراكة بني مركز امللك عبداهلل بن عبدالعزيز الدويل خلدمة اللغة 
العربية وكلية اللغة العربية

بجامعة االإمام حممد بن �شعود االإ�شالمية
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قائمة األوراق العلمية المقدمة في الندوة

مقدمهاالورقة العلميةم

١
احلرف العربي 

بني جمـال ال�سورة واإبــداع الدللــــة 
د. حمدي �سلطان ح�سن اأحمد العدوي 

د. �سعود بن عبد اهلل اآل ح�سنيخ�سائ�ض العربية واأثرها يف التعليم٢

اأ.د. حممد بن اإبراهيم القا�سيامل�ست�سرقون وق�سايا احلرف العربي٣

د. نا�سر بن عبد الرحمن اخلننيحفظ العربية من حفظ الدين٤

5
جتربتي يف تعليم اللغة العربية للناطقني 

بغريها
اأ.د. حمد بن نا�سر الدخيِّل
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مقدمة
ب�سم اهلل، واحلمد هلل الذي اأ�سرقت بنور وجهه ال�سماوات والأر�ض، وال�سلة 
بال�ساد -  الأمي حممد بن عبداهلل، خري من نطق  العربي  النبي  وال�سلم على 

�سلى اهلل عليه وعلى اآله و�سلم ت�سليما كثريا- اأما بعد :
البناء  والتعاون  الفاعلة  ال�سراكة  ثمرات  من  يانعة  ثمرة  الكتاب  هذا  يجيء 
بني موؤ�س�ستني كبريتني من موؤ�س�سات العربية، كلية اللغة العربية بجامعة الإمام 
حممد بن �سعود الإ�سلمية، ومركز امللك عبداهلل الدويل خلدمة اللغة العربية، 
من  ع�سر  الثامن  وافق  الذي  العربية  للغة  العاملي  باليوم  املوؤ�س�ستني  من  احتفاء 
�سهر دي�سمرب، يف العام امليلدي ٢٠١٤م، حيث ت�ساركت الكلية واملركز يف اإقامة 
ندوة علمية كربى تعاطى فر�سانها - وهم من اأ�ساتذة الكلية-  مع جوانب متعددة 
تتاأ�س�ض على م�سريية اللغة العربية؛ و�سرورتها حلياتنا، وتنطلق من الإميان باأن 
العربية لي�ست جمرد لغة تخاطب، ولكنها اأبعد من هذا بكثري، فهي جزء ل يتجزاأ 
را�سخ من مبادئ  قيمنا، ومبداأ  اأي�سا قيمة عليا من  وانتمائنا، وهي  من هويتنا 
وجودنا وانتمائنا، اإنها لغة القراآن الكرمي التي بها نزل بل�سان عربي مبني، لغتنا 

التي تكفل اهلل عز وجل بحفظها حفظا لكتابه العزيز .
اإن اليوم العاملي للغة العربية الذي نحتفي به يف كل �سنة ما هو اإل تذكري ي�سري 
�أيها  بعظيم �لو�جب �ملناط بنا جميعا جتاه لغتنا ولغة كتابنا �لعزيز، فاهلل �هلل 
اأثمن ما متلكون، واأظهروا عزتكم  الأعزاء بلغتكم حافظوا عليها حفاظكم على 
وفخركم بها، فاإن هذه اللغة قيمة عليا من قيمنا ومبداأ �سام من مبادئنا، وجزء 
ل يتجزاأ من ديننا، وعلينا - نحن املتخ�س�سني يف اللغة العربية - اأن نكون دعاة 
العلي  اهلل  نحمد  واأن  م�ساعفا،  بها  واعتزازنا  بها  مت�سكنا  يكون  واأن  لها،  خري 
القدير الذي ي�سر لنا درا�ستها ومنحنا ف�سيلة التعمق يف اأ�سرارها، وهي كالبحر 

الذي ل �ساحل له، مليئة بالأ�سرار والكنوز
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فقد  املجيدة  اللغة  بهذه  اأمرنا  وولة  وطننا  بعناية  اأ�سيد  اأن  هنا  بي  ويجدر 
اأن�ساأت الكليات املتخ�س�سة يف اللغة العربية يف معظم جامعاتنا، واأعرقها على 
الإطلق كلية اللغة العربية بجامعة الإمام حممد بن �سعود الإ�سلمية، كما اأمر 
 - تعالى  اهلل  رحمه   - عبدالعزيز  بن  عبداهلل  امللك  ال�سريفني  احلرمني  خادم 
مركز  وهو  ا�سمه،  �سرف  َوَمَنَحُه  القراآن،  لغة  بخدمة  يعنى  دويل  مركز  باإن�ساء 
ال�سرتاتيجي، وداعم هذا  �سريكنا  العربية،  اللغة  الدويل خلدمة  امللك عبداهلل 

الكتاب ومموله .
ويف خامتة هذه املقدمة لبد اأن اأقدم من ال�سكر اأجزله واأوفاه للباحثني الكرام 
الذي اأحتفونا ببحوث علمية معمقة، كما اأكرر �سكري وتقديري ملركز امللك عبداهلل 
اإن  العربية وهم �سركاوؤنا يف هذا املنجز، ويف غريه، حيث  اللغة  الدويل خلدمة 
ر�سالتنا واحدة وهمنا واحد، وهو خدمة لغتنا اخلالدة، فلهم جزيل ال�سكر على 
دعمهم املتوا�سل، ومتويلهم لهذا الكتاب، ودعمهم الدائم لكل اجلهود املبذولة يف 

خدمة العربية يف الداخل واخلارج.
الكتاب  هذا  ليكون  واملركز  الكلية  مع  وتفاعل  و�ساند  دعم  من  لكل  وال�سكر 

خمتلفا وا�ستثنائيا وخال�سا للغة القراآن الكرمي .
واآخر دعواي اأن احلمد هلل رب العاملني، وال�سلم عليكم ورحمة اهلل وبركاته .

د.اأحمد بن حممد الع�شيب    
عميد كلية اللغة العربية    

جامعة االإمام حممد بن �شعود االإ�شالمية    
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 الحرف العربي 
بين جمـــال الصورة وإبــداع الداللــــة 

د. حمدي سلطان حسن أحمد العدوي 
أستاذ فقه اللغة المشارك بكلية اللغة العربية

جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية

اأحمده  ]العلق:٤-٥[  گ(    گ  ک  ک  ک  ڑک  ڑ  ژ  )ژ  هلل  احلمـُد 
�سلًة  واأُ�سلِّم  واأُ�سلِّي  عطائه،  وكثري  نعمه،  جزيل  على  طيًبا  دائًما  كثرًيا  حمًدا 
ٍد وعلى اآله و�سحبه وَمْن واله . اأما بعُد: نا حممَّ و�سلًما دائمني متلزمني على نبيِّ

فمما هو غري خاٍف عن ذوى الألباب اأنَّ اللغَة اأداٌة ل غنى للإن�سان عنها، فبها 
تاريخ  ل  ُي�سجَّ وبها  �سدره،  تعتلج يف  التي  وم�ساعره  واأفكاره  اأحا�سي�سه  يعرب عن 

الأمِم وح�سارُتها. 

واللغة - كانت ول تزال - من اآ�سل و�سائل التفاهم والرتابط بني اأفراد املجتمع 
الواحد، واملجتمعات الأخرى.

الأولى يف  اللبنة  اإذ هو  اللغة،  ِكيان  ا من جوانب  وميثِّل احلرُف)١(جانًبا مهمًّ

)٢(  احلرف يف اللغة: يراد بها حد ال�سيء وحدته. �سر ال�سناعة لبن جنى ١/ ١٣ - ١٤ .قال ابن فار�ض: » 
ُه،  دُّ َفَحْرُف ُكلِّ �َسْيٍء َحدُّ ا احْلَ ْيِء ، َفاأَمَّ ْيِء، َواْلُعُدوُل، َوَتْقِديُر ال�سَّ وٍل: َحدُّ ال�سَّ اُء َواْلَفاُء َثَلَثُة اأُ�سُ اُء الرَّ احْلَ
َواِحَدٍة.  َطِريَقٍة  اأَْي  َواِحٍد،  َحْرٍف  َعَلى  اأَْمِرِه  ِمْن  ُهَو  َتُقوُل:  اْلَوْجُه.  َوُهَو  ْرُف،  احْلَ َوِمْنُه  ُه.  َوَغرْيُ ْيِف  َكال�سَّ
الثَّاِن:  ُل  ...َواْلأَ�سْ َواِحٍد  َوْجٍه  َعَلى  اأَْي  ]احلج:11[.  )ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ(    َتَعاَلى-   -  ُ َقاَل اهللَّ
ُل  ْفُتُه اأََنا َعْنُه، اأَْي َعَدْلُت ِبِه َعْنُه ...َواْلأَ�سْ ْيِء. ُيَقاُل اْنَحَرَف َعْنُه َيْنَحِرُف اْنِحَراًفا. َوَحرَّ اِلْنِحَراُف َعِن ال�سَّ

َراَحاُت ِعْنَد اْلِعَلِج« اهـ املقايي�ض م حرف . ُر ِبَها اجْلِ الثَّاِلُث: امْلِْحَراُف، َحِديَدٌة ُيَقدَّ
واحلرف من ناحية التحليل الفيزيائي �سورة �سمعية للم�سموع ، يقول الكفوي : » احلرف َكْيفيَّة تعر�ض 
وت اآخر مثله يِف احلدة والثقل متيزا يِف امل�سموع ، َل ُيَقال عُرو�ض اْلَكْيِفيَّة  ْوت َعن �سَ لل�سوت، بَها ميتاز ال�سَّ
ْرف  احْلَ اأَن  َفامْلَْعنى  ة،  الّتبِعيَّ ْوت لأجل  ال�سَّ يِف  م  اللَّ نُقول:  نا  لأَ ِباْلعر�ِض،  اْلعر�ض  ي�ْسَتْلزم قيام  لل�سوت 
ْوت َفَل يْلزم َما ذكر« اهـ  الكليات معجم يف امل�سطلحات والفروق اللغوية  َكْيفيَّة تعر�ض للج�سم بتبعية ال�سَّ

للكفوي �ض ٣9٤ املحقق: عدنان دروي�ض - حممد امل�سري - النا�سر: موؤ�س�سة الر�سالة - بريوت .
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هذا الِكيان احليوّي.

وملا كانت تلك هي مكانة احلروف واأهميتها ، فقد �سغلت اأذهاَن كثرٍي من علماء 
اللغة - قدمًيا وحديًثا - وتناولوها بالدرا�سة �سواء كانت مفردة اأو مركبة)١(.

بها  َحِظي  التي  العنايُة  تلك   - بالي�سري  لي�ض  زمن  منذ  انتباهي-  وقد جذب 
حيُث  من  اأو   ، اإخراجها  يف  والتفنُن  ال�سورِة  جماُل  حيُث  من   ، العربيُّ احلرُف 
الدللُة واإبداُعها، فاأردُت - من خلل هذا البحث املو�سوم بـ »احلرُف العربيُّ بنَي 
الذي اعرتى �سورَة  ال�سكليَّ  التطوَر  اأتتبَع  اأن   - الداللِة«  واإبداِع  ال�شورِة  جماِل 
هذا احلرِف عرب تاريخه الطويل ، ثم اأُلقي ال�سوء على اأهمِّ ما ذكره القدامى يف 
جمال احلديث عن دللته ، وموقف الدر�ض احلديث من ذلك كله ، مع بيان وجه 

ًما بالدليل .  احلق يف ذلك - فيما اأح�َسُب- ما و�سعني الو�سوُل اإليه ُمدعَّ

وحتى يخرج البحث بنتائَج دقيقٍة ، و�سليمٍة ، وحمددٍة �سرُت يف عر�ض حمتواه 
َوْفق خطٍة حمددٍة انبثقت من ت�سنيف املادة العلمية -مو�سوع البحث- متثلت يف 

مقدمة ومتهيٍد  وثلثِة مباحَث، وخامتٍة ، وذلك على النحو الآتي:

فاحلرف : �سوت اعتمد على مقطع، اأي خمرج حمقق، وهو اأن يكون اعتماده على جزء معنٍي من اأجزاء 
احللق، والل�سان، وال�سفتني ، اأو مقطع مقدٍر، وهو هواء الفم اإذ الألف ل معتمد له يف �سيء من اأجزاء الفم 

بحيث اإنه ينقطع يف ذلك اجلزء.
العامرة  الأمريية  املطبعة  ط١   ٢٨ �ض  ن�سر  مكى  حممد   / لل�سيخ  التجويد  علم  يف  املفيد  القول  نهاية 

بالقاهرة �سنة ١٣٠٨ه.
واأما ال�سوت فهو » عبارة عن هواء النف�ض اخلارج من الرئتني عندما يكون م�سموًعا، �سواء اأكان �سوًتا 
ة - مثًل - وما �سابهها » اهـ عن علم التجويد  لغويًّا، كال�سني ، واللم ، وامليم ، اأم غري لغوى ك�سوت الُكحَّ

القراآن �ض ٢9 .
اأن ال�سوت عر�ض  يخرج من النف�ض  واإلى الفارق بني احلرف وال�سوت ي�سرب ابن جني، فيقول : اعلم 
وا�ستطالته،  امتداده  عن  تثنيه  مقاطع  وال�سفتني  والفم  احللق  يف  له  يعر�ض  حتى  مت�سًل،  م�ستطيًل 
�سر  اهـ  مقاطعها«  اختلف  بح�سب  احلروف  اأجرا�ض  وتختلف  حرًفا،  له  عر�ض  اأينما  املقطع  في�سمى 

�سناعة الإعراب لبن جنى ١/ ٦ .
)١( اأي يف الكلمة املفردة اأو اأثرها يف تركيب الكلم ، وهذا ما �سيبنُي عنه املبحث الثالث من البحث .   
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- املقدمة : تكلمُت فيها عن اأهمية املو�سوع ، ودوافعه ، وخطة البحث فيه .

- التمهيد :  حتدثت فيه عن الكتابة : املفهوم , واالخرتاع , والتطور .

- املبحث االأول: الكتابة العربية قبل الإ�سلم : البداية ، والتطور .

- املبحث الثاين : اخلط العربي بعد الإ�سلم : فنٌّ وجمال .

- املبحث الثالث : الإبداع الدليل للحرف العربي .

وفيه مطالب :

املطلب االأول : احلرف العربي وقيمته الداللية .

املطلب الثاين : احلرف العربي وداللــــــة االإيحــاء .

املطلب الثالث:احلرف العربي واالختزال اللغوي .

املطلب الرابع : احلرف العربي والداللة ال�شامتة .

املطلب اخلام�س: احلرف العربي والنحت .

احلروف  ( القراآن  واإعجاز  العربي  احلرف  ال�شاد�س:   املطلب 
املقطعة اأمنوذًجا ( .

اأ�ساأل اهلل ح�سنها - وفيها ذكرت اأهم النتائج التي تو�سل  - اخلامتة - 
اإليها البحث .

- ثبت باأهم املراجع وامل�شادر .

واهلل من وراء الق�سد وهو ح�سبي ونعم الوكيل .

                                              الدكتور/حمدي �شلطان ح�شن اأحمد 
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مدخل الدراسة :
الكتابة : املفهوم ، االخرتاع ، التطور .

»خرز   : وهو  الَكْتَب،  من  كتب،  م�سدر  اللغة:  يف  :الكتابة  الكتابة  مفهوم   -
رُي ِكل َوْجَهْيها، والّناقُة اإذا ُظِئرْت  ال�ّسْيء ب�َسرْي، والُكْتَبُة: اخُلْرَزُة اّلتي �سمَّ ال�سَّ
اأْم، قال ذو الّرمة)١()من  على ولد غريها ُكِتَب َمْنِخراها بَخْيط لئّل ت�سّم الَبوَّ والرَّ

الب�سيط( :

َعْتُه بيَنها الُكَتُب يَّ َوْفراَء َغرفّيٍة اأثاأَى خواِرُزها... ُم�َشْل�ِشٌل �شً

ْين، قال )٢()من الب�سيط( : والَكْتُب: اخَلْرُز ب�َسرْيَ

َك واْكُتْبها باأ�شياِر ال َتاأَْمَنَّ فزارّيـًا َخلَْوَت به ... على َقلو�شِ

وِكتابًا  َكْتبًا  َيْكُتبه  ال�سيَء  َكَتَب   « يقال:  كتبت)٣(،  م�سدر   : والكتابة  والِكتاُب 
ه ، قال اأَبو النجم)٤( )من الرجز(: َبه: َخطَّ وِكتابًة وَكتَّ

َتِلْف اأَْقَبْلُت من ِعْنِد زياٍد كاخَلِرْف     َتُخطُّ ِرْجالَي بَخطٍّ خُمْ

ريِق الَم اأَِلْف .)5(»ُتَكتِّباِن يف الطَّ

وا�صطالًحا :

اإعمال القلم باليد يف ت�سوير احلروف ونق�سها، وقد تطلق على نف�ض احلروف 
املكتوبة؛ فاإنها نقو�ض دالة على الكلم دللة الل�سان على ما يف اجلنان، الدال على 

)١(  ينظر ديوانه �ض ١٠ .  
هذا البيت من�سوب اإلى �سامل بن دارة ينظر: العني للخليل م كتب، وجمهرة الأمثال للع�سكري ٢/ ٢٨٨،   )٢(
وامل�ستق�سى يف اأمثال العرب للزخم�سري ١/ ١٤، وجممع الأمثال للميدان ١/ ١١، وتاج العرو�ض م جوف.

العني للخليل م كتب .     )٣(
)٤(  ل�سان العرب م كتب .  

ل�سان العرب لبن منظور م كتب .    )5(
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ما يف خارج الأعيان)١(.

- اخرتاع الكتابة , وتطورها :

منذ  الإن�سانية  للكتابة  الأولى  ال�سورة  اإلى  ن�سري  اأن  هذا  بعد  بنا  جدير 
اخرتاعها، وما اآلت اإليه بعد ذلك، على النحو التايل :

)١( الكتابة الت�صويرية : 

اإن اأقدم �سورة للكتابـة الإن�سانية عرفها الإن�سان هي » الكتابة الت�سويرية ، 
التي تقوم على اأ�سا�ض متثيل كل �سيء ، اأو فكرة بعلمة اأو �سورة م�ساوية لذلك 
ال�سيء ، اأو تلك الفكرة ، وهى كتابة تتميز باأن قراءتها يف متناول اأي اإن�سان لأن 
ومعه  قو�ًسا  يحمل  اإن�سان  �سورة  راأينا  فاإذا   ، مدلوله  عن  تف�سح  ال�سيء  �سورة 
كلبه  وقريًبا منه �سورة غزال يعدو ، اأمكننا ب�سهولة اأن ندرك اأن ذلك يدل على 
رحلة �سيد . ومن اأ�سهر الكتابات الت�سويرية: الكتابة الهريوغليفية ، وال�سينية ، 

وال�سومرية يف �سورتها القدمية« )٢(.

 r سم�ض�

pr بيت

swt اندفاع )t ُمكمل �سوتي(

)١(  القواعد اجلليلة والفوائد اجلميلة يف الكتابة القيا�سية وجتويد القراآن والر�سوم العثمانية لل�سيخ / على 
�مل�سري بن �إ�سماعيل خمطوط حمفوظ باملكتبة �لأزهرية لوحة رقم /٣ اأخ ، و�سمري الطالبني لل�سيخ / 

على ال�سباع �ض 5 .  
علم الكتابة العربية للدكتور / غامن قدوري احلمد �ض ٢7 - ٢٨ .  )٢(
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ḏw جبل

nṯr مدخل املعبد

  b 
ع�سفور براأ�ض ب�سرية وامامه مبخرة 
)املعنى احلريف ل bâ(، ومعناها روح

روح، 
» bâ «

dšr
ومعناها  » د�سر «،  هو  لها  ال�سوتي  -النطق  » الب�سرو�ض « 
 ، اأحمر  لونه  لكون  ال�سحراء  اأي�سا عن  تعرب  »اأحمر« وهي 
فال�سحراء لي�ست اأر�ض خ�سبة خ�سراء . رمبا جاءت من 
كلمة »د�سر« الفرعونية كلمة »د�سرت desert« الإجنليزية 

�سكل من اأ�سكال الكتابة الهريوغليفية)١(
الهريوغليفية  اللغة  وظهرت   .”.sacredcarving“ مقد�ض  نق�ض  بالإغريقية  تعني  »هريوغليفية«  كلمة   )١(
�ملخطوط  هذ�  ويف  ق.م.  و٣٢٠٠  ق.م.   ٣٣٠٠ عامي  مابني  ر�سمي  خمطوط  يف  مرة  لأول   hieroglyphs
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ال�سائعة يف  ال�سور  الهريوغليفية �سورها من  واأخذت   . اأولية  اأ�سوات  لتعرب عن  فيه  الرموز  ا�ستخدمت 
البيئة امل�سرية. وكانت ت�سم الأعداد والأ�سماء وبع�ض ال�سلع . ويف ع�سر الفراعنة ا�ستعملت الهريوغليفية 
لنق�ض اأو زخرفة الن�سو�ض الدينية علي جدران الق�سور واملعابد واملقابر و�سطح التماثيل والألوح احلجرية 
ميلدي.  الرابع  القرن  حتي  متداولة  ككتابة  الهريوغليفية  وطلت   . امللونة  اخل�سبية  والألواح  املنقو�سة 
وظهرت الهرياطيقية Hieratic كنوع من الكتابة لدي قدماء امل�سريني . وهي م�ستقة من الهريوغليفية . 
لكنها مب�سطة وخمت�سرة . وهي موؤهلة للكتابة ال�سريعة للخطابات والوثائق الإدارية والقانونية .وكانت 
هذه الوثائق تكتب باحلرب علي ورق الربدي .. وظلت هذه اللغة �سائدة مب�سر حتي القرن ال�سابع ق.م. 

بعدما حلت اللغة الدميوطقية حملها . وميكن تق�سيم الهريوغليفية ح�سب ا�ستعمالها اإلى فئات ثلث: 
١ - الأيديوجرامية : رموز تدل على ر�سم الكلمات .

٢ - الفونوجرافية : رموز تدل على الأ�سوات .
٣ - رموز تدل على تعيني املعنى .

ة ، اإذ كانت عامًل على تقدم الكتابة الهريوغليفية ... وكان  وقد اتخذت الفونوجرامية اأ�سا�ًسا للأبجديَّ
 ، العلماء  كثري من  وذلك مب�ساهمة   ، الهريوغليفية  اللغة  رموز  الف�سل فى فك  ر�سيد  للعثور على حجر 
اأن  لإثباته  ؛  توفيًقا  اأكرثهم  اأولهم  وكان   ، �سا�سى  ودى  واكربلد،   ، يوجن  وتوما�ض   ، �سمبليون   : اأهمهم 
الهريوغليفية لي�ست كتابة رمزية بحًتا ، واإمنا هي يف معظمها كتابة �سوتية تتكون من علمات خمتلفة 

لكل منها قيمة �سوتية حمددة . املو�سوعة العربية املي�سرة �ض ١9٢7 .
القدمية لت�سجيل اللغة  يف م�سر  ا�ستعمل  الكتابة الذي  امل�سرية على نظام  وتدل الهرُيغليفية 

امل�سرية والقيام بعمليات اجلمع والطرح واحل�ساب.  
و�أقدم ما و�سلنا مكتوًبا بالهريوغليفية خمطوط ر�سمي ما بني عامي ٣٣٠٠ قبل امليلد و ٣٢٠٠ ق.م. يف ذلك 
�ملخطوط ��ستخدمت �سور لرتمز �إلى �أ�سو�ت �أولية للكلمات، وقد ��ستوحى �مل�سري �لقدمي تلك ال�سور من 
املوجودات ال�سائعة يف البيئة امل�سرية يف ذلك الوقت، من نبات وحيوان واأع�سائها ومن الإن�سان واأع�سائه ومن 
)را(، والعني وتنطق )يري( والعر�ض وينطق )�ست( والبيت وينطق  نطق  مثل الفموي  م�سنوعاته وغريها. 
ا�ستعملوا رموزا  الأول )ف(، والبومة )م( واحلداأة )اأ(، كما  ويوؤخذ منها احلرف  اأو الثعبان )فاي(  )بر( 
للتعبري عن  اأ�سماء ذات حرفني  اأي�سا  اأخذوا  العربية مثل )هـ( و)و( و)�ض(.  الكتابة  اإلى  دخلت فيما بعد 
حرفني متتاليني : مثل البيت )بر( ، والعر�ض )�ست( ، و الأرنب )ون( . كما ا�ستعملوا من بع�ض الكلمات 

ثلثة حروف ، مثل : عنخ )ومعناها حياة( ، وحتب )ومعناها را�سي اأو قربان(، و نفر ) ومعناها جميل( .
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احلياة  من  امل�ستمدة  النقو�ض  من  جمموعة  من  الهريغليفية  الكتابة  وتتكون 
اأكرث  كانت  واإن  اأبجدية،  حروف  لوجود  بالإ�سافة  ت�سويرية  كتابة  فهي  اليومية 
تعقيًدا من الأبجدية املعروفة الآن يف اللغات املنت�سرة فالأبجدية يف الهريغليفية 

تنق�سم لثلث جمموعات:

املخطوطات اللوحية ترجع ل�سنة ٣٠٠٠ق.م . وهذه الكتابة ت�سبق ظهور الأبجدية منذ ١5٠٠ �سنة . وظلت 
هذه الكتابة �سائدة حتي القرن الأول ميلدي . وهذه الكتابات ظهرت اأول جنوب بلد الرافدبن بالعراق 
لدي ال�سومريني للتعبري بها عن اللغة ال�سومرية وكانت ملئمة لكتابة اللغة الأكادية والتي كان بتكلمها 
البابليون والآ�سوريون .و مت اخرتاع الكتابة الت�سويرية يف بلد ما بني النهرين قبل العام ٣٠٠٠ قبل امليلد 
حيث كانت تدون بالنق�ض علي األواح من الطني اأو املعادن اأو ال�سمع وغريها من املواد. و تطورت الكتابة 
من ��ستعمال �ل�سور �إلى ��ستعمال �لأمناط �ملنحوتة بامل�سامري و�لتي تعرف بالكتابة �مل�سمارية. و�أول كتابة 
مت التعرف عليها هي الكتابة ال�سومرية والتي ل متت ب�سلة اإلى اأي لغة معا�سرة. وبحلول عام ٢٤٠٠ قبل 
امليلد مت اعتماد اخلط امل�سماري لكتابة اللغة الأكدية، كما ا�ستعمل نف�ض اخلط يف كتابة اللغة الآ�سورية 
واللغة البابلية، وهي كلها لغات �سامية مثل اللغتني العربية والعربية. وتوا�سل ا�ستعمال اخلط امل�سماري 
الفار�سية  واللغة  احليثيني(  لغة احلطيني)  مثل  النهرين  بني  ما  لبلد  املجاورة  البلد  لغات  للكتابة يف 
القدمية، وكانت ت�ستعمل اإلى نهاية القرن الأول امليلدي. ومت فك رموز اخلط امل�سماري يف القرن التا�سع 
ع�سر وبذلك ت�سنى للعلماء قراءة الن�سو�ض الإدارية والريا�سية والتاريخية والفلكية واملدر�سية والطل�سم 
وامللحم والر�سائل والقوامي�ض امل�سمارية . ويوجد حوايل ١٣٠٠٠٠ لوح طيني من بلد الرافدين يف املتحف 
الربيطان. وكانت الكتابة امل�سمارية لها قواعدها يف �سنة ٣٠٠٠ ق.م. اإبان الع�سر ال�سومري حيث انت�سر 
ن ال�سومريون بها ال�سجلت الر�سمية واأعمال وتاريخ امللوك والأمراء و ال�سوؤون احلياتية  ا�ستعمالها . فدوَّ
العامة كاملعاملت التجارية والأحوال ال�سخ�سية واملرا�سلت والآداب والأ�ساطري و الن�سو�ض امل�سمارية 
القدمية و ال�سوؤون الدينية والعبادات . واأيام حكم امللك حمورابي )١7٢٨ - ١٦٨٦ق.م.( و�سع �سريعة 
واحدة ت�سري اأحكامها يف جميع اأنحاء مملكة بابل .وهذه ال�سريعة عرفت بقانون حمورابي الذي كان ي�سم 
القانون املدن والأحوال ال�سخ�سية وقانون العقوبات .ويف ع�سره دونت العلوم . فانتقلت احل�سارة من 
بلد الرافدين يف الع�سر البابلي القدمي اإلى جميع اأنحاء امل�سرق واإلى اأطراف العامل القدمي . وكان امللك 
البلد  اأنحاء  الكتب من  الآ�سوري ثقافة. فجمع  العهد  اأكرث ملوك  يبال )٦٦٨-٦٢٦ق.م.( من  اآ�سوربان 
الطيتية  الألواح  فيها كل  و جمع  بالعراق.  نينوى  �سّيدها يف عا�سمته  دار كتب قومية خا�سة  وخزنها يف 
التي دونت فوقها العلوم واملعارف واحل�سارة العراقية القدمية . وكان البابليون وال�سومريون والآ�سوريون 
التي  ال�سهرية  الطينية  األواحهم  الكاولني(  )م�سحوق   Kaolin ال�سل�سال  عجينة  من  ي�سنعون  بالعراق 
كانوا يكتبون عليها باآلة مدببة من البو�ض بلغتهم ال�سومرية .فيخد�سون بها اللوح وهو لني. بعدها حترق 

هذه الألواح لتت�سلب.
ومن�ساأ �لت�سمية �أن �خلطوط  �لقدمية �مل�ستخدمة كانت روؤو�س �لعالمات فيها تنتهى مبا ي�سبه �مل�سامري �أو 

املخروطات . ينظر  املو�سوعة العربية املي�سرة �ض 759 .  
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ال�سوت مثل  اأحادية  اأي احلروف   ، الأحادية  الرموز  االأولى: هي  املجموعة 
احلروف املعتادة اليوم، مثل )اأ( و)ب( و)ت( وغريها.

ولكن  واحد  نق�ض  اأو  رمز  وهي  ال�سوت،  الثنائية  الرموز  الثانية:  املجموعة 
ومعناها  و)بر(   ، »بناء«  اأو  »ين�سيء«  ومعناها  )من(  مثل  معا،  بحرفني  ينطق 

»بيت« ، و)�ست( ومعناها »�سيدة« اأو اأحيانا »مكان« وغريها.
ولكن  واحد  رمز  اأو  نق�ض  وهي  ال�سوت،  ثلثية  الرموز  الثالثة:  املجموعة 
يعني ثلثة اأ�سوات، مثل )حتب( ومعناها »را�سي« اأو »�سلم« ، و)عنخ( ومعناها 
ومعناها  )نفر(  و   ، »اإله«  معناها  و)نرث(   ، »اأفق«  ومعناها  و)اآخت(   ، »حياة« 

»جميل« ، وغريها.
واإمنا هي  تنطق؛  والتي ل  الأخرى  العلمات  بالإ�سافة ملجموعة من  وذلك 
وبع�ض  واملوؤنث  واملذكر  واجلمع  املثنى  حتديد  مثل  نحوية  اأغرا�ض  اأجل  من 
الرموز املوؤكدة للمعنى والتي تعرف باملخ�س�سات، ومن املخ�س�سات )رجل( 
و)امراأة( و)ملك(، اأو ع�سو من اأع�ساء اجل�سم مثل )يد(، )رجل( و)راأ�ض( 
الكلمة  بعد  اأحيانا  ت�ساف  املخ�س�سات  وهذه   . وغريها   ، و)عني(  و)اأنف( 

للتاأكيد على معناها .

هريوغليفيات

اإ�شارة املرور
ن�شخ لفظ تعليق

A ا األف،

ỉ ي ياء
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اأو
Y ي ياء م�ساعف

ع عني

اأو
W و واو

B ب باء

P پ

F ف

M م

N ن

R ر

H هـ

ḥ ح

ḫ خ
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ẖ خ

 اأو 
S �ض

Š �ض

Q ق قاف

K ك
G گ)ج م�سرية (

T ت

ṯ ت�ض

D د

ḏ ج

)٢( الكتابة الرمزية : 

مل ت�ستطع الكتابة الت�سويرية اأن تعرّب عن حاجات الإن�سان نظًرا لعدم تناهي 
الأ�سلوب  »با�ستخدام  تطورت  لذا  ت�سور،  ل  التي  واملعان  وال�سور،  الأ�سكال 
الرمزي يف الكتابة، فكانت العلمة ت�ستخدم للدللة ل على ال�سيء املادي الذى 
العلقة  الأ�سماء والأفعال وال�سفات ذوات  ا على  اأي�سً للدللة  متثله فح�سب، بل 

بال�سيء املادي الذى متثله العلمة«)١(.

علم الكتابة العربية د. غامن قدوري احلمد �ض ٢٨ .     )١(
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)٣( الكتابة املقطعية : 

علقة  الت�سويرية  الكتابة  يف  املكتوبة  و�سورته  ال�سيء  بني  العلقة  كانت  ملا 
بذلك  �سارت  يتكلمها،  التي  لغته  عن  النظر  بغ�ض  اإن�سان  كل  يدركها  معنوية 
»عاجزة عن التعبري عن الأفكار ب�سكل دقيق، فعمل الإن�سان على تطويع الكتابة 
للتعبري عن حاجاته كافة، وذلك بجعل العلقة بني ال�سيء و�سورته املكتوبة علقة 
�سوتية ، لكنها بداأت مقطعية، اأي اأن املقطع ال�سوتي املوؤلَّف من اأكرث من �سوت 

يعربَّ عنه برمز واحد ..« )١(.

)٤( الكتابة االأبجدية : 

هذا النوع من اأنواع الكتابة يقوم على » تخ�سي�ض رمٍز واحٍد لل�سوت الواحد، 
اأي اأن الرموز امل�ستخدمة يف الكتابة تكون بعدد م�ساٍو للأ�سوات التي تتاألف منها 
 ، اإلى ما يقارب الثلثني  الكتابة  اللغة، وانخف�ست بذلك الرموز امل�ستخدمة يف 

تزيد قليًل اأو تنق�ض قليًل«)٢(.

ي ،َكَلُمْن، �َسْعَف�ْض، َقَر�َسْت،  ْز، حِطّ وحروف الأبجدية جمموعة يف:« اأْبَجْد، َهَوّ
ثخذ  قر�ست  �سعف�ض  الأخرية:  الألفاظ  ترتيب  املغاربة  ويجعل  َظْغ،  �سَ َثَخْذ، 
ظغ�ض. ويتفق الرتتيب امل�سرقي مع ترتيب العربية والآرامية، مع و�سع الأحرف 

ال�ستة التي تخت�ض بها العربية يف اآخر املجموعة ..«)٣(.

فاحلروف العربية كاملة ترتيبها يف الأبجدية على النحو التايل : اأ، ب، ج، د، 
هـ، و، ز، ح، ط، ي، ك، ل، م، ن، �س، ع، ف، �س، ق، ر، �س، ت، ث، خ، ذ، �س، 

ظ، غ

علم الكتابة العربية د. غامن قدوري احلمد �ض ٢٨ .  )١(
املرجع ال�سابق �ض ٢9 .  )٢(

املو�سوعة العربية املي�سرة �ض ٢ ط د�ر �لقلم و موؤ�س�سة فر�نكلني للطباعة و�لن�سر .  )٣(
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)٥( الكتابة االألفبائية :

 ابتكر العرب ترتيًبا اآخر ، يجمع احلروف املت�سابهة يف الر�سم مًعا ،
 �سمى بالألفباء لبتدائه بهما.

 ويرجع هذا الرتتيب اإلى اللغوي ن�سر بن عا�سم الليثي )ت 9٠ هـ /
 7٠٨م( بتكليف من احلجاج بن يو�سف الثقفي )ت هـ 95 / 7١٤ م( وقد
 �سمي هذا الرتتيب ا�سطلًحا بالرتتيب الهجائي متييًزا له عن الأبجدي

املذكور اآنًفا.

 وحروف الألفبائية - كما هي الآن - : »اأ، ب، ت، ث، ج، ح، خ، د، ذ،
ر، ز، �س، �س، �س، �س، ط، ظ، ع، غ، ف، ق، ك، ل، م، ن، هـ، و، ي« .

 وللمغاربة ترتيبهم اخلا�ض املتفق مع امل�سارقة اإلى الزاي، ثم ياأتي:
 ط ظ ك ل م ن �س �س ع غ ف ق �س �س هـ و ى .

وقد نال هذا الرتتيب �سهرة كبرية وبخا�سة يف ع�سرنا احلايل ، فعليه رتبت 
املعاجم احلديثة ، كمعاجم اللبنانيني ، ومعاجم جممع اللغة العربية بالقاهرة ، 

وغريها ، وعليه ُترتب املراجع وامل�سادر يف خامتة البحوث والر�سائل العلمية .

وابتكر اخلليل بن اأحمد ترتيًبا يقوم على مو�سع اإخراج احلرف ، وهو: ع ح هـ 
خ غ ق ك ج �س �س �س �س ز ط ت د ظ ذ ث ر ل ن ف ب م و ى � ء)١(.

وجدير بالذكـر هنا اأن الكتابات امل�ستخدمة يف زماننـا معظمها من هذا النوع 
الأخري ، وهو الكتابة الألفبائية »لكن حتديد املكان والزمان الذى ح�سل فيه ذلك 
كانوا جميًعا  واإن   ، الكتابة  اأ�سل  الباحثني يف  يزال مو�سع خلف بني  التطور ل 
وما يحاذيها من اجلنوب،  املتو�سط  البحر  �سرقي  الواقعة  املنطقة  اإلى  ي�سريون 
ويذكرون الكنعانيني والفينيقيني على اأنهم رواد ذلك التطور، واأن ذلك قد مت يف 

علم الكتابة العربية د. غامن قدوري احلمد �ض ٢9 ..   )١(
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حدود منت�سف الألف الثان قبل امليلد«)١( . 

المبحث األول

 الكتابـــة العربية قبل اإلسالم : 
البداية ، والتطور

متهيد :

احلياة ل تعرف الدوام، ول تلب�ض ثوب الركون واخللود، واإمنا هي يف تطوٍر 
دائٍم وم�ستمٍر، ومتلحق ، تلبية للم�ستجدات التي تظهر فيها.

ومع تطور احلياة وظهور امل�ستجدات وامل�ستحدثات التي ل عهد للإن�سان بها 
اأ�سبحت  احلاجة  ملحة اإلى ظهور  الكتابة ، فاللغة املنطوقة مل تعد - وحدها - 
كافية لتلبية حاجات النا�ض ، ومتطلباتهم خا�سة يف جانب الر�سائل ، واملكاتبات 

وغري ذلك. 
العهود،  ووكدت  والآثار،  الأل�سن  »حفظت   - ال�سويل  يقول  كما   - فبالكتابة 
الن�سيان،  الإن�سان  واأمن  ال�سكوك،  وبقيت  التواريخ،  و�سيقت  احلقوق،  واأثبتت 

وقيدت ال�سهادات«)٢(.

* ن�شاأة الكتابة عند العرب :

غنىٌّ عن البيـان اأن م�سـاألة ن�سـاأة الكتابة عند العرب »م�سكلة يف التاريخ معقدة، 
تناولها كثري من املوؤرخني بالرواية تارة، وبالتخمني تارة اأخرى ، ويرجع ذلك اإلى 
من  الأخرى  بال�سعوب  اآنذاك  وعلقاته   ، العربي يف اجلاهلية  ال�سعب  تاريخ  اأن 

املرجع ال�سابق / املو�سع ذاته .   )٢(
اأدب الكتاب املوؤلف: اأبو بكر حممد بن يحي ال�سويل )املتوفى: ٣٣5هـ( �ض ٢٤  ن�سخه وعنى بت�سحيحه   )١(
وتعليق حوا�سيه: حممد بهحة الأثري ونظر فيه علمة العراق: ال�سيد حممود �سكري الآلو�سي - النا�سر: 

املطبعة ال�سلفية - مب�سر، املكتبة العربية - ببغداد عام الن�سر: ١٣٤١ه. 
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ال�سعراء يف   اأثبتها  ا،  ي�سرية جدًّ نتف  منها  ورد  ما  وكل   ، كتاًبا  تقيَّد  - مل  حوله 
ق�سيدهم، اأو تناقلها الرواة حمرفة مزيدة على مّر الأجيال، اإلى اأن جاءت اإلينا 

غام�سة متناق�سة«)١(.

قة  واليقني  وبناًء على هذا جند اأنه من ال�سعوبة مبكان اأن نحّدد على وجه الدِّ
الأمور الآتية : 

البداية احلقيقية الدقيقة لن�شاأة الكتابة العربية , وعلى يد َمن ن�شاأت ؟	 

امل�شاحة التي كانت موجودة فيها تلك الكتابة يف جزيرة العرب .	 

ويجدر بنا الإ�سارة اإلى اأن العلماء - قدمًيا وحديًثا - اختلفوا يف م�ساألة ن�ساأة 
اخلط العربي والكتابة به اختلفًا كبريًا، فهناك اأكرث من ع�سرين راأيًا فيها)٢(.

واأهم هذه الآراء: 

١ - التوقيف : واإلى هذا مال كثري من اللغويني والإخباريني العرب)٣(.

وقوله   ، ]البقرة:31[  ڄ(    ڄ  ڦ  )ڦ  بقوله:  هوؤلء  وي�ستدل 

تاريخ القراآن د / عبد ال�سبور �ساهني �ض ١٢7 .   )١(
ينظر: املف�سل يف تاريخ العرب قبل الإ�سلم جلواد على ٨ /١57 - ١٦٢ ط د�ر �لعلـم للمـالييـن ، ط ٢،   )٢(
١97٨م واأ�سل اخلط العربي وتاريخ تطوره اإلى ما قبل الإ�سلم بحث للدكتور/ خليل يحيى نامي بحث يف 

جملة كلية الآداب ، جامعة القاهرة، جملد ٣، مايو -١9٣5م ، ١/٢.
ه،   ٣95 ت  فار�ض  وابن   ، ٣٨5ه  ت  الندمي  وابن  ٣٣5ه،  ت  وال�سويل  ٣٢٨ه،   ت  ربه  عبد  ابن  اأمثال:   )٣(
اأ�سحاب هذا الراأي  والزرك�سي ت 79٤ه، والقلق�سندي ت ٨٢١ ه  ، وال�سيوطي ت 9١١ه ،واخلط عند 
د�ر  ط  �لرتحيني  �ملجيد  عبد  حت/   ،٢٣9  /  ٤ ربه  عبد  لبن  الفريد  العقد   . فيه  للب�سر  دخل  ل  توقيف 
�لكتب �لعلمية، ط ٣، ١9٨7م ، وكتاب الوزراء والكتاب للجه�سيارى ) اأبى عبد اهلّل حممد ( �ض ١ حت/
م�سطفى �ل�سقا و�آخرين، مطبعة �لبابي �حللبي ط ٢ ١9٨٠ م ، واأدب الكتاب لل�سويل )حممد بن يحيى( 
�ض٢٨، تعليق : حممد بهجة �لأثري، �لقاهرة : �ملطبعة �ل�سلفية، د. ط، ١٣٤١ هـ، والفهـر�ست لبن الندمي 
�ض٨-7، وال�سـاحبي فـي فـقه اللغة لبن فار�ض �ض 9 - ١5 ، حتقيق :�ل�سيد �أحمد �سقر ط �لهيئة �لعامة 
لق�سور الثقافة بالقاهرة ، واملحكم يف نقط امل�ساحف للدان �ض ٢٦، و�سبح الأع�سى يف �سناعة الإن�سا 

للقلق�سندي 7/٣ - ٨ ط �لهيئة �مل�سرية �لعامة للكتاب بالقاهرة .
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الندوات والمؤتمرات ١٤

ڇ  ڇ  چ  چ  )چ   : وقوله  ]القلم:1[   ک(  ڑ  ڑ  ژ  ژ  )ڈ  تعالى: 
گ  ک  ک  ک  ڑک  ڑ  ژ  ڈژ  ڈ  ڎ  ڌڎ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇڇ 

گ(   ]العلق:1-٥[. 

ويبدو اأن الذي دفع هوؤلء اإلى القول بالتوقيف هو احلبُّ العميُق للغة التي اأنزل 
العربي  واخلط  العربية  للغة  القد�سّية  من  نوع  اإ�سفاء  اإلى  وميلهم   ، القراآن  بها 
اإعطاء  اأ�سحاب كل حرفة  الو�سع يف احلديث حاول  اإنه ملا كرث  وحروفه ، حيث 
ال�سرعية حلرفته، واإ�سفاء القد�سّية عليها �سواء بو�سع الأخبار اأو اأخذها من اأهل 
الكتاب، واإن كانت ل تقوم على حقائق علمية، فمرًة ذهبوا اإلى اأن العربية لغة اأهل 
اجلنة، ومرًة اأخرى اإلى اأن احلروف العربية نزلت من ال�سماء، واأن من مل يوؤمن 
بها كاملًة وهي )٢9( حرفًا يكفر، اإلى غري ذلك من الكلم غري املبني على اأ�س�ض 

علمية اأو اأخبار �سحيحة)١(.

وهذا الراأي �سعيف؛ لأن كل ما ي�ستند اإليه من روايات �سعيفة، »لي�ض لها اأ�سل 
يعتمد عليه فيها«)٢(. 

٢- االخرتاع : ولهم يف ذلك روايتان م�سهورتان ، هما: 

ة، واحِلرية ها عن احِلرْيَ اأن العرب قد اأخذت خطَّ  الرواية االأولى: 
 اأخذته عن الأَْنَبار ، والأنبار عن اليمن ثم نقل اإلى مكة وتعلمه من تعلمه

وكرث يف النا�ض وتداولوه)٣(.

كتابة القراآن الكرمي يف العهد املكي تاأليف : عبد الرحمن عمر حممد ا�سبينداري  �ض ١5 ، ن�سر : املنظمة   )١(
الإ�سلمية للرتبية والعلوم والثقافة .

اأبو بكر بن العربي املعافري ال�سبيلي املالكي  اأحكام القراآن لبن العربي )القا�سي حممد بن عبد اهلل   )٢(
)املتوفى: 5٤٣هـ( ٤/ ٤٢٢ راجع اأ�سوله وخرج اأحاديثه وعلَّق عليه: حممد عبد القادر عطا - النا�سر: دار 

الكتب العلمية، بريوت - لبنان الطبعة: الثالثة، ١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م .
�لعلمية  �لكتب  د�ر  ر�سو�ن، ط  ر�سو�ن حممد   : مر�جعة   ) يحيى  بن  �أحمد   ( للبالذري  �لبلد�ن  فتوح    )٣(
١9٨٣م �ض٤5٦ - ٤57، و�سبح الأع�سى للقلق�سندى ٣/ ٨، وكتاب امل�ساحف ١/١، واملعارف لبن قتيبة 
الوزراء  الكتاب، �ض ٣٠، وكتاب  واأدب   ٤ �ملعارف، ط  : ثروت عكا�سة، ط د�ر  �ض 55٢- 55٣ ، حتقيق 
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اخلط من  ا�ستقت  العربية  الكتابة  اأن  يف  الراأي  هذا   ويتلخ�ض 
 امل�سند احِلْمرَيّي الذي يعرف - اأي�سًا - باخلط العربي اجلنوبي ، واأن
القوافل طريق  عن  ال�سام  وبلد  املناذرة  موطن  اإلى  و�سل  اخلط   هذا 
 التجارية التي كانت تتنقل بني اجلزيرة العربية و�سمالها، ثم انتقل عن

طريق احلجاز اإلى بقية اجلزيرة العربية)١(.

والكتاب، �ض ١، والفهر�ست، �ض 7 - ٨، واملف�سل ٨ / ١5٨ - ١59، ور�سم امل�سحف درا�سة لغوية تاريخية 
د/غامن قدورى احلمد  �ض ٣٣، واأ�سل اخلط العربي وتاريخ تطوره اإلى ما قبل الإ�سلم، �ض ٢، ودرا�سة 
يف تطور �لكتابات �لكوفية، ط د�ر �لفكر �لعربي  �س١7، و�خلط �لعربي لأميل يعقوب ط طر�بل�س ط ١، 
١9٨٦م �ض ١٨، و�سلمة اللغة العربية لعبد العزيز عبد اهلل حممد �ض١١٤، واملو�سوعة العربية العاملية، 

)�لريا�س: موؤ�س�سة �أعمال �ملو�سوعة، ط ١، ١99٦م( ١9 / ١٣٠.
العربي قبل  العربية واخلط  اللغة  ون�ساأة  الإ�سلم �ض ٣،  اإلى ما قبل  وتاريخ تطوره  العربي  اأ�سل اخلط   )١(
واملو�سوعة   .١٠١ �ض   ،٣٣ جملد  ١9٨٤م،  �لإ�سكندرية،  جامعة  مطبعة  ط  �لآد�ب  كلية  جملة  �لإ�سالم، 

العربية العاملية، ج ١٢9/١9.
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الندوات والمؤتمرات ١٤

اأ�شكال حروف امل�شند
املف�شل من تاريخ العرب قبل االإ�شالم )8/22٠(

ورحلة اخلط العربي �س 22

وهذا الراأي �سعيف ك�سابقه من عدة وجوه، منها: اأن اأهل اليمن كانوا يكتبون 
بامل�سند ، وامل�سند بعيد عن هذا القلم الذي ي�سميه اأهل الأخبار : القلم العربي اأو 
الكتاب العربي بعدًا كبريًا. وقد بقوا يكتبون بقلمهم هذا زمنًا يف �سدر الإ�سلم)١(.

ها من ملوك َمْدَين الذين كانوا من  الرواية الثانية : اأن العرب قد اأخذت خطَّ
العرب العاربة)٢(.

كتابة القراآن يف العهد املكي �ض ١7 .  )١(
اخلط والكتابة يف احل�سارة العربية د/ يحيى وهيب اجلبوري �ض ١٨ ط د�ر �لغرب �لإ�سالمي -  بريوت   )٢(

ط ١ �سنة ١99٤م .
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وهذا الراأي واإن بات غري مقبول عند الباحثني املعا�سرين، اإل اأنه يدّل على 
ها من الأنحاء ال�سمالية واقتطعته من كتابة �سعب كان  اأن العرب قد اأخذت خطَّ

ي�سكن يف َمْدين وما يجاورها من الأنحاء ال�سمالية للبلد العربية)١( . 
وجدير بالذكر هنا الإ�سارة اإلى اأنَّ الرتتيب الأبجديَّ كان معروًفا يف الع�سور 
لعلك  ف�ساأله:  اأعرابًيا  لقى  اخلطاب  بن  عمر  اأنَّ  روى  فقد  الإ�سلم،  من  الأولى 
ما  واهلل   : الأعرابي  فقال  القراآن  اأُمَّ  فاقراأ   : قال  نعم،  فقال:  القراءة،  حت�سن 
ة ، واأ�سلمه اإلى  رَّ اأح�سن البنات فكيف الأم، ف�سربه عمر - ر�سى اهلل عنه -  بالدُّ

الكتاب ليتعلم ، فمكث حيًنا ثم هرب ، فلما رجع اإلى اأهله اأن�سدهم )الوافر( : 

اأتيت مهــاجرين فعلمـوين ... ثالثـة اأ�شــــطر متتابعــــــــات
ا وقري�شات)2( وخطوا يل اأبا جاد وقالوا:...  تعلم  �شعف�شً

وهذا اخلطُّ العربيُّ ال�سمايلُّ املنحدر من الأنحاء ال�سمالية هو الذى نكتب به 
اإلى اليوم ، وقد »كان معروًفا منذ قرنني اأو ثلثة قرون قبل الإ�سلم ، لكن النقو�ض 
املعروفة منه من تلك الفرتة قليلة ، على عك�ض املُ�ْسند الذى وجد الباحثون مئات 

الن�سو�ض منه« )٣(. 

�شكل من اأ�شكال اخلط النبطي

كتابة القراآن يف العهد املكي �ض ١٨ .  )٣(
اأدب الكتاب لل�سويل �ض ٣١ ، و�سبح الأع�سى للقلق�سندي ٢٤/٣.  )٤(

علم الكتابة العربية د / غامن قدوري احلمد �ض ٣٤ - ٣5 .  )١(
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الندوات والمؤتمرات ١٤

يف 	 النقو�ض  عليها  تدل  كما  النبطية  باحلروف   جدول 
احلرف �سكل  فيه  امليلد،  قبل  الثان  القرن  يف  املبكرة   املرحلة 

بالنبطي وا�سم احلرف واملقابل العربي له.

نبطي ا�سم عربي

األف ا

بيت ب

گمل گ/ج

دال د

ها ه

واو و

زاء اأو زاي  ز

حا ح

طا ط

يا ي

كاف ك

لم ل

ميم م

نون ن
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�سني �ض

عني ع

فا ف

�ساد �ض

قاف ق

را ر

�سني �ض

تا ت

   

والقول باأن الكتابة العربية دخلت اأر�ض احلجاز من ال�سمال مبا�سرة ل يوجد 
هناك ما يعار�سه اأو يرده ، يقول د / غامن قدوري احلمد : »لي�ض هناك ما ينفي 
اأن تكون الكتابة العربية قد دخلت احلجاز من الأنحاء ال�سمالية مبا�سرًة، خا�سًة 
اأن العديد من الكتابات النبطية جاءت من الإقليم ال�سمايل لبلد احلجاز، من 
احلجر ـ مدائن �سالح ـ والعل وتيماء، هذا اإ�سافًة اإلى الت�سال التجاري امل�ستمر 
بالد  من  �جلنوبي  بالطرف  �حلجاز  فارتباط  �ل�سام.  وبالد  �حلجاز  �أهل  بني 
�لأنباط، وكون �لكثري من �لنقو�س �لنبطية من ذلك �لإقليم، و�لت�سال �مل�ستمر 

كلها عوامل م�سجعة لتطور كتابة عربية يف ذلك الإقليم« )١(.

ومن خلل ما �سبق يت�سح اأن الكتابة العربية امل�ستعملة اليوم قد ا�ستقت من 

)١(  ر�سم امل�سحف، �ض 5٤. 
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الندوات والمؤتمرات ١٤

الكتابة النبطية)١(، واأن الأولى ا�ستمرار متطور للثانية التي انحدرت من الكتابة 
النقو�ض واملكت�سفات  اأهم  الفينيقية، اعتمادًا على  الكتابة  الآرامية املتطورة عن 

الأثرية وهي : 

)١( نق�ش اأم اجلمـال )٢٥0م(:

الثالث  القرن  منت�سف  اإلى  يرجع  قرب  �ساهد  عن  عبارة  هو  النق�ض  هذا 
)٢5٠م( امليلدي وقيل اإلى �سنة ٢7٠م .

الن�س: 

o . دنه نف�سو فهرو
o . بر �سلي  جدمية
o . ملك  تنوخ

تف�شريه: 

هذا قرب فهر . 	

بن �ُسلْيـ]ـم[ مربي جذمية. 	
ملك تنوخ .  	

)٢(  اأ�سل اخلط العربي وتاريخ تطوره اإلى ما قبل الإ�سلم، �ض ٢٦ - ٨٤ ، ودرا�سة يف تطور الكتابات الكوفية، �ض ١7.    
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َّارة  )٣٢8م(: )٢( نقـ�ش النمـ

هذا النق�ض عرث عليه » امل�ست�سرقان : دو�سو ، وماكلر �سنة ١9٠١م على بعد 
جبل  �سرقي  رومان  ق�سر  اأنقا�ض  على  القائمة   ، ارة  النمَّ من  واحد  مرت  كيلو 
، املتوفى �سنة  القي�ض بن عمرو  الدروز، وهو �ساهد قرب ملك عربي ا�سمه امروؤ 
اإلى ا�سم املو�سع الذى عرث  ٣٢٨م . وقد عرف هذا النق�ض بنق�ض النمارة ن�سبة 

على النق�ض بالقرب منه« )١(.
وهذان النق�سان نبطيان لغًة وخّطًا، على اأن العرب ف�سلوا ا�ستخدام احلروف 

النبطية يف كتابتهم، واأن العربية فر�ست نف�سها لغًة للكتابة. 

)٣( نق�ش اأُ�صيـ�ش )٥٢8م( :
�سنة  �سوريا  الآثار يف  اأثناء حتريها عن  اأملانية  بعثة  عليه  النق�ض عرثت  هذا 
١9٦5م ، يف منطقة تبعد ١٠5 كيلومرتات جنوب �سرقي دم�سق عند جبل اأُ�سي�ض . 
ويعد هذا النق�ض اآخر نق�ض عربي جاهلي اكت�ساًفا - فيما نعلم - .... وكلمات هذا 
النق�ض مقروءة ب�سكل عام، وهى عربية خالية من اأي مظهر من مظاهر العجمة، 

وهو على ق�سره ذو دللة كبرية يف تتبع تطور اخلط العربي قبل الإ�سلم« )٢(. 

)١(   علم الكتابة العربية د/ غامن قدوري احلمد �ض ٤٤ . 
)٢(   علم الكتابة العربية د/ غامن قدوري احلمد �ض٤5 - ٤٦ . 
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ان )٥68م( : )٤( نقـ�ش حرَّ
حّران  منطقة  يف  ١٨٦٤م  �سنة  امل�ست�سرقني  »بع�ض  عليه  عرث  النق�ض  هذا 
اللجاة، يف املنطقة ال�سمالية من جبل الدروز على كتابة مدونة باليونانية والعربية 
على حجر مو�سوع فوق باب كني�سة، وهو موؤرخ ب�سنة ٤٦٣ ]من تقومي ب�سرى = 
نق�ض  يف  لحظناها  التي  الكتابية  باخل�سائ�ض  يتميز  حّران  ونق�ض   ... 5٦٨م[، 
كل  مثل  �حلركات،  وعالمات  �لإعجام  نقاط  من  خلوه  حيث  من  �أُ�سي�س،  جبل 

النقو�ض العربية اجلاهلية ...« )١(.

)١(  املرجع ال�سابق �ض ٤7 . 
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العربية  الكتابة  عن  كثريًا  كتابتهما  تختلف  ل  وحّران  اأُ�سي�ض  نق�ض  من  وكلٌّ 
ب�سورها التي كانت عليها عند ظهور الإ�سلم)١(.

تاألفت  التي  العنا�سر  جمموعة  حملت  النقو�ض  هذه  اأن  هنا  بالذكر  وجدير 
وقد  وانف�سالها.  حروفها  ات�سال  اأو  اإملئها  اأو  ر�سمها  يف  �سواء  الكتابة  منها 
ح الباحثون اأن تكون الكتابة ن�ساأت ومنت بني عهد نق�ض النمارة ونق�ض زبد،  رجَّ
واعتربوا اأن نق�ض حران ميثل اآخر مراحل النتقال من الكتابة النبطية اإلى الكتابة 
منها  الباحثون  ا�ستخل�ض   ، عليها  عرث  التي  ة  النبطيَّ النقو�ض  وهذه  العربية)٢(. 

�سفات اخلط النبطي وخ�سائ�سه ، واأهم مزاياه ، وتتلخ�ض يف الآتي :
)١( الكتابة تبداأ من اليمني اإلى الي�سار .

)٢( عدد حروفه : اثنان وع�سرون حرًفا .
)٣( فيه الف�سل والو�سل .

)٤( �سقوط حرف �لألف من بع�س �لأ�سماء مثل : )حرثت( �أي : حارث .

اأمة،   : اأي  )اأمت(  مثل  املب�سوطة  بالتاء  بل  بالهاء  تكتب  التاأنيث ل  تاء   )5(
و)حبت( اأي : حبة ، و )جدميت ( اأي : جدمية .

)٦( خلو اخلط من الإعجام ، واأنَّ بع�ض اأ�سكال حروفه ميّثل اأكرث من حرف، 
من هذه احلروف:

- د     :   توؤّدى معنى : د ذ ر .

- �س  :   توؤّدى معنى : �ض �ض .

- �س :   توؤّدى معنى : �ض �ض .

- ط  :   توؤّدى معنى : ط ظ . 

)٢(    املو�سوعة العربية العاملية ١٣٠/١9، وعلم الكتابة العربية �ض ٤٣ - ٤9.
)١(  املو�سوعة العربية العاملية ، ١٣٠/١9 ، وكتابة القراآن يف العهد املكي �ض ١9 .
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- ع    :   توؤّدى معنى : ع غ . 

)7( اأداة التعريف يف اخلط النبطي هي الألف املمدودة بنهاية ال�سم ، مثل : 
نف�سا ، وتعنى : النف�ض ، وملكا ، تعنى : امللك .

)٨( اأوزان الأفعال النبطية ت�سبه اأوزان الأفعال العربية .

)9( اأ�سماء الإ�سارة يف اخلط النبطي ، هي : ده ، الن ، دنه ، دا ) هذا ( ومثل 
العربية ميكن اأن يقدم ا�سم الإ�سارة على امل�سار اإليه . 

يقول ال�سويل : »من ذلك ال�سلوة والزكوة والغدوة واحليوة وامل�سكوة والربو، 
كتب كل هذا يف امل�سحف بالواو، وكان يجب اأن يكتنب بالألف للفظ، واإمنا كتنب 

كذلك على مثل اأهل احلجاز لأنهم تعلموا الكتاب من اأهل احلرية«)١(.

وخل�سة ما �سبق اأن هذه النقو�ض العربية تدلنا على اأن الكتابة كانت موجودة 

)١(  اأدب الكتاب لل�سويل �ض ٢55 .
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عند العرب كو�سيلة من و�سائل التعبري ، واإن مل تكن بدرجة النطق وامل�سافهة ، 
فالكتابة مل تكن مغيبًة.

يقول د. �سوقي �سيف : »واحلق اأنه ل يوجد حتت اأيدينا واإن مل منلك دليل 
مادّي على اأن العرب تركوا يف الع�سر اجلاهلي مدونات تاريخية اأو اأدبية، ولي�ض 
توؤكد  املكت�سفة حديثا  ن�ساأ، فالنقو�ض  العربي مل يكن قد  اأن اخلط  معنى ذلك 
انت�سر يف بع�ض  ال�ساد�ض امليلدي، ومنها  اأنه مت تكونه يف احلجار منذ القرن 

البيئات ال�سحراوية«)١(.
وجدير بالبيان هنا اأن كون اخلط العربي منحدر من القلم النَبطي »ل ينفي 
الدكتـور/  ذلك   اإلى  اأ�سار  املُ�ْسَند«  اأو  احِلْمرَييِّ  للقلم  العرب  ا�ستخدام  احتمال 
كانوا  العرب  اأن  اجلاهلية،  الن�سو�ض  درا�سة  من  “وتبنيَّ   : فقـال   ، علي  جـواد 
اأطلق  يدونون قبل الإ�سلم بقلم ظهر يف اليمن ب�سورة خا�سة، هو القلم الذي 
عليه اأهل الأخبار »القلم امل�سند« اأو »قلم حمري«. وهو قلم يباين القلم الذي نكتب 
به الآن. ثم تبني اأنهم �ساروا يكتبون يف امليلد بقلم اآخر، اأ�سهل واألني يف الكتابة 
الإ�سلم على ما  املتاأخر وذلك قبيل  النبطي  القلم  اأخذوه من  القلم امل�سند  من 
يظهر. وكما تبني اأن النبط وعرب العراق وعرب بلد ال�سام كانوا يكتبون اأمورهم 

بالآرامية وبالنبطية، وذلك ل�سيوع هذين القلمني بني النا�ض” )٢(.

ومن خالل ما �شبق ات�شح اأمامنا اأن العرب ا�شتخدموا قبل االإ�شالم نوعني 
من اخلط : 

١ - اخلط امل�شند احِلْمرَيّي.
2 - اخلط العربي ال�شمايّل .

õîõ

)١(  الفن ومذاهبه يف النرث العربي د. �سوقي �سيف )اأحمد �سوقي عبد ال�سلم �سيف ال�سهري ب�سوقي �سيف 
)املتوفى: ١٤٢٦هـ(  �ض ١7  النا�سر: دار املعارف - الطبعة: الثالثة ع�سرة.

)٢(  املف�سل ١5٣/٨ .
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المبحث الثاني

 الخط العربي بعد اإلســالم: 
الفن والجمال

جاء الإ�سلم ويف قري�ض �سبعة ع�سر كاتًبا)١(، ويف املدينة اأحد ع�سر)٢(، وكان 
بني البدو من يعرف الكتابة مثل اأكثم بن �سيفي حكيم العرب وخطيبها، وكان 

  . )٣(  - ابن اأخيه حنظلة بن الربيع من كتاب الر�سول
ر اخلط العربي مع تطور احلياة ، وقفـز قفزات �سريعة بعد الإ�سلم  لقد تطوَّ
والتزويق،  بالتح�سني  اخلطاطون  تناوله  حيث  الإبداع،  درجة  »اإلى  و�سل  حتى 

واأ�سفوا عليه من اإبداعهم جماليات مل تخطر على بال فنان �سابق«)٤(.

ول نكاد نتجاوز منت�سف القرن الأول للهجرة، حتى تتكامل الرغبات للعناية 
الفني،  واجلمال  التجويد  لها �سروًبا من  توفر   « عناية  العربي  واخلط  بالكتابة 
وكاأمنا مل تعد الغاية اأن توؤدي اأغرا�سها فح�سب، بل اأ�سيف اإلى ذلك غاية اأخرى 
اأو  مو�سيقية  قطعة  وكاأنها  وتنميقها،  بتحبريها  وال�سامعني  القارئني،  تروع  اأن 

لوحات ت�سويرية«)5(.

ان، واأبو ُعَبْيدة ْبن اجلراح، وطلحة ويزيد ابن  )١(  هم : ُعَمر ْبن اخلطاب وعلي ْبن اأَِبي طالب، وُعْثَمان ْبن َعفَّ
اأَِبي �ُسْفَيان، واأبو حذيفة ْبن عتبة ْبن ربيعة، وحاطب ْبن َعْمرو اأخو �سهيل بن عمرو العامري عن قري�ض، 
واأبو �سلمة ْبن َعْبد الأ�سد املخزومي، واأبان بن �سعيد بن العا�سي بن اأمية، وخالد بن �سعيد اأخوه، وعبد اهلل 
بن �سعد بن اأبي �سرح العامري، وحويطب بن عبد العزى العامري واأبو �سفيان ابن حرب بن اأمية، ومعاوية 
بن اأبي �سفيان، وجهيم بن ال�سلت بن خمرمة بن املطلب بن عبد مناف، ومن حلفاء قري�ض العلء بن 

احل�سرمي. فتوح البلدان للبلذري �ض ٤5٣ .
هم من الأو�ض واخلزرج : �َسْعد ْبن عبادة ْبن دليم واملنذر ْبن َعْمرو واأبي ْبن كعب وزيد ْبن ثابت، فكان   )٢(
يكتب العربية والعربانية ورافع ْبن َماِلك واأ�سيد ْبن ح�سري ومعن ْبن عدي البلوى حليف الأن�سار وب�سري 

ْبن �َسْعد و�سعد ْبن الربيع واأو�ض ْبن خولى وعبد اهللَّ بن اأبى املنافق. املرجع ال�سابق �ض ٤55 .  
الفن ومذاهبه يف النرث العربي د. �سوقي �سيف �ض ١٨ .  )٣(

رحلة اخلط �ض ٤5 .   )٤(
الفن ومذاهبه يف النرث العربي د. �سوقي �سيف �ض ١٠٦ .   )١(
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يقول يحيى بن خالد الربمكي: »اخلط �سورة روحها البيان، ويدها ال�سرعة، 
وقدمها الت�سوية، وجوارحها معرفة الف�سول«)١(.

 « الإ�سلم  يف  جديدة  بلد  ودخول  الإ�سلمية،  الفتوحات  انت�سار  ومع 
العربي  اخلط  رواد  يد  على  املن�سوب  باخلط  يعرف  ما  وظهر  اخلط،  حت�ّسن 
املتوفى  ُمْقَلة  بن  حممد  علي  واأبي  )١٣١هـ (،  �سنة  املتوفى  ر  املحرِّ ُقْطَبة  اأمثال: 
�سنة  املتوفى  البواب  بابن  املعروف  بن هلل  واأبي احل�سن علي  �سنة )٣٢٨هـ(، 
مي املتوفى �سنة )٦9٨هـ( )٤١٣هـ(ـ اأو)٤٢٠هـ(، وياقوت بن عبد اهلل امل�سَتْع�سِ

ـ، وغريهم«)٢(.

بل لقد ��ستطاع �خلطاط �لعربي »�أن يبتكر خطوطًا جديدة من خطوط �أخرى 
فهذا ابن مقلة يبتكر خط الثلث، لقد ا�ستقه من خّطي اجلليل والطومار، و�سّماه 
�أول �لأمر )خط �لبديع(  ...... و��ستطاع �خلطاط �لرتكي ممتاز بك)٣( اأن  يف 
يبتكر خط الرقعة من اخلط )الديوان( وخط )�سياقت( حيث كان خط الرقعة 

خليطًا بينهما«)٤( .  

�أو  �ملدن  باأ�سماء   « �سميت  �لعربية  �خلطوط  �أن  هنا  بالإ�سارة  �جلدير  ومن 
بع�سها،  يف  �خلطوط  هذه  تد�خلت  وقد  بها،  كتبت  �لتي  �لأقالم  �أو  �لأ�سخا�س 
وا�ستق بع�سها من الآخر، وتعددت ر�سوم اخلط الواحد، فكانت لكرثتها ت�سكل فنًا 
من الفنون التي اأبدعها اخلطاطون العظام كاخلط الكويف مثًل، وقد تطورت هذه 
�سني بكل خط منها، فبلغت ذروتها  �خلطوط نتيجة �إبد�ع �ملهتمني بها و�ملتخ�سّ
لدى املتاأخرين، واإن كان الأوائل قد نالوا ق�سب ال�سبق فيها على جدران بغداد 

اأدب الكتاب لل�سويل �ض ٤١ .   )٢(
تطور كتابة امل�سحف ال�سريف وطباعته د. حممد �سامل بن �سديد العويف �ض ٢ .  )٣(

�خلطاط �لرتكي ممتاز بك )�أبو بكر حممد بن م�سطفى �فندي( �بتكر خط �لرقعة �حلديث يف عهد   )٤(
ال�سلطان عبد املجيد خان حوايل �سنة ١٢٨٠هـ حيث عمل على درا�سته وتطويره  . 

رحلة اخلط �ض ٤5 .   )5(
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ودم�سق والقاهرة والأندل�ض«)١( .

يقول �ل�سويل: »ومن �لأعجوبة يف �خلطوط كرثة �ختالفها و�لأ�سول و�حدة 
الإن�سان  خط  اإن  حتى   ، ال�سنعة  يف  اجتماعهم  مع  النا�ض  �سخو�ض  كاختلف 
ي�سري كحليته ونعته يف الدللة عليه، واللزوم له والإ�سافة اإليه، حتى يق�سي به 

الكاتب له وعليه«)٢(.

واأخذ العرب يطورون اأدوات الكتابة، وي�ستحدثون اأدوات جديدة ت�ساعد على 
حت�سني اخلط ، واملحافظة على املكتوب ، وت�ساير الع�سر ومتطلباته ، فالكتابة  
بال�سناعة من اجللد، وعلى  املهياأة  والرقوق  » على اجللود،  الإ�سلم كانت  بعد 
»ال�سفاح«  زمان  كان  فلما  الأمويني؛  اآخر عهد  اإلى  نادًرا،  وغريه  ال�سيني  الورق 
اأول اخللفاء العبا�سيني »تويف �سنة ١٣٦هـ« غري وزيره خالد بن برمك »تويف �سنة 
من  كتًبا  كانت  ولكنها  الكتب؛  اإلى  اجللد«  »لفائف  الأدراج  من  الدفاتر  ١٦٣هـ« 
اجللد، وبقيت كذلك حتى اتخذ الف�سل بن يحيى الربمكي هذا الكاغد »الورق« 
واأ�سار ب�سناعته؛ ف�ساعت الكتابة فيه مع اجللود والقراطي�ض واأ�سناف اأخرى من 
الورق ال�سيني والتهامي واخلرا�سان؛ واتخذ النا�ض من ذلك ال�سحف والدفاتر، 
ومن ثم متت لهم اأدوات التاأليف، ولكن بعد اأن ا�ستبحرت فنون الرواية ودرج اأهلها 
على احلفظ وراأوا فيه �سلح الأمر و�سداد الراأي وبلغوا منه كل مبلغ؛ واإمنا كانوا 
يكتبون قبل ذلك يف الرق لكرثة احلفظ وقلة الر�سائل ال�سلطانية وال�سكوك، فلما 
طما بحر التاآليف والتدوين، وكرث تر�سيل ال�سلطان و�سكوكه �ساق الرق عن ذلك 

فلم يكن لهم بد من تلك ال�سناعة«)٣(.

كما جتدر الإ�سارة اإلى اأنواع اخلط العربي ، وهى كالتايل:

)١(  املرجع ال�سابق �ض ٤5 - ٤٦ .
)٢(  اأدب الكتاب لل�سويل �ض ٤٣ .

)٣(  تاريخ اآداب العرب مل�سطفى �سادق بن عبد الرزاق بن �سعيد بن اأحمد بن عبد القادر الرافعي )املتوفى: 
١٣5٦هـ( �ض ١97 - النا�سر: دار الكتاب العربي.
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١- اخلـط الكويف: 

)ن�سبة  �لنبطي  �خلط  من  م�ستق  وهو  �خلطوط،  �أقدم  »من  �خلط  هذ� 
لالأنباط( �لذي كان متد�وًل يف �سمال �جلزيرة �لعربية وجبال حور�ن، وقد ��ستقه 
الكويف( حيث  بـ)اخلط  بعد  فيما  و�سمي  العراق،  اأهل  والأنبار عن  اأهل احلرية 
انت�سر منها اإلى �سائر اأنحاء الوطن العربي، ولأن الكوفة قد تبّنته ورعته يف البدء. 
وقد كتبت به امل�ساحف خم�سة قرون حتى القرن اخلام�ض الهجري، حني ناف�سته 

�خلطوط �لأخرى كالثلث و�لن�سخ وغريهما«)١( .

قد  ، وهذا  الزوايا  ، حاد  ، م�ستقيم احلروف  باأنه جاف  ويتميز هذا اخلط 
اأعطاه طابًعا هند�سًيا .. وقد تطور هذا اخلط منذ نهاية القرن الثامن فزينت 
احلروف  ذو  امل�سفر  الكويف  اخلط  وهنالك   ، نباتية  بزخارف  حروفه  نهايات 
املرتابطة . وقد قلَّ ا�ستخدام اخلط الكويف منذ اأواخر القرن احلادي ع�سر ، وحلَّ 

حمله اخلط الن�سخي)٢(. 

وي�سمل اخلط الكويف اأكرث من ٣٠ نوعا، منها:الكويف املائل، والكويف املزّهر، 
الكويف املعّقد، الكويف املوّرق، الكويف املنح�سر، الكويف املع�ّسق، الكويف امل�سّفر، 
املدّور،  الكويف  املرّبع،  الكويف  املحّرر،  الكويف  امل�سّجر،  الكويف  املو�ّسح،  الكويف 
الكويف املتداخل، الكويف املن�سعب، الكويف ال�سطرجني، الكويف الفاطمي، الكويف 

امل�سرقي، الكويف املغربي)٣(،

)١(  رحلة اخلط �ض ٤٦.
)٢(  ينظر املو�سوعة العربية املي�سرة �ض 759 .

)٣(  ينظر املو�سوعة احلرة ويكبيديا .
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الندوات والمؤتمرات ١٤

ثالثة خطوط كوفية )من الأعلى اإلى الأ�سفل(: م�سحف يف القرن ال�سابع باخلط الكويف
كويف قدمي, كويف م�شرقي, كويف م�شّفر

اخلط الكويف املغربي اخلط الكويف املرّبع

ب�شملة كوفية زخرفية مت�شابكة معقودة االألفات والالمات وخط كويف زخريف
 يف دائرة تتو�شطها جنمة خما�شية

ن�شها:« العلم نعم ال�شرف » من كتابات يو�شف اأحمد امل�شري
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كتابة حكمة بخط كويف متاأخر ن�شها :
 »راأ�س احلكمة خمافة اهلل«

كتابة كوفية زخرفية على هيئة دائرية يف مركزها جنمة مثمنة ت�شم ثمانية اأ�شماء
للنبي حممد -- تبداأ قراءتها من حميط الدائرة .

كتابات كوفية زخرفية بو�شط دائرتني خمتلفتي الن�شو�س, 
وهي: العدل اأ�شا�س امللك , راأ�س احلكمة خمافة اهلل , 

   كتبها اخلطاط العراقي ها�سم حممد البغدادي
كتابة خط كويف زخريف على هيئة ثريا  ن�شها : 

يا ح�شرت موالنا, يف متحف جالل الدين الرومي يف تركيا
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الندوات والمؤتمرات ١٤

٢- خـط الن�صخ :

�لر�بع  �لقرن  يف  مقلة  �بن  يد  على  �لعربية  �خلطوط  من  �لنوع  هذ�  ظهر 
الهجري واأُطلق عليه ا�سم خط الن�سخ لكرثة ا�ستعماله يف ن�سخ الكتب ونقلها، لأنه 

ي�ساعد الكاتب على ال�سري بقلمه ب�سرعة اأكرث من غريه .

باإي�ساح  وامتاز  الأولى،  الإ�سلمية  الع�سور  منذ  امل�ساحف  به  كتبت  ثم 
احلروف واإظهار جمالها وروعتها. وقد اعتنى اخلطاطون امل�سلمون بهذا اخلط 

كونه ا�ستخدم يف كتابة القراآن الكرمي.

الكتب  خط  فهو  مطبوعاتها،  يف  اخلط  هذا  واملجلت  ال�سحف  وت�ستعمل 
املطبوعة اليوم يف جميع البلد العربية. وقد طّور املحدثون خط الن�سخ للمطابع 
)اخلط  و�سّموه  احلا�سوب،  يف  ال�سوئي  التن�سيد  ولأجهزة  الكاتبة،  والآلت 

ال�سحفي( لكتابة ال�سحف اليومية به.
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�لعربية هما:  �لكتب  �لن�سخ �مل�ستخدمة حديثا يف طباعة  �أ�سهر خطوط  ومن 
خط )البيان( وخط )اللوت�ض( على نظامي املاكنتو�ض والويندوز ملا ميتازان به 
الت�سكيل  علمات  وو�سوح  الن�سخ  خط  لقواعد  ومطابقتها  الأحرف  و�سوح  من 
خط  في�ستهر  للمجلت  بالن�سبة  اأما  للخط.  الأ�سا�سية  الأحرف  مع  وتزامنها 
و�سهولة  تراكيبه،  بو�سوح  وميتاز  الن�سخ  خط  قواعد  على  اأي�سا  املبني  )منى( 

قراءته مما جعله املف�سل لدى نا�سري املجلت ل�ستخدام هذا اخلط)١(.

هذ� �خلط يف  �متاز  »وقد  �لثلث  �إلى خط  �أقرب �خلطوط  يعد  وهذ� �خلط 
خطوط �لقر�آن �لكرمي، �إذ جند �أكرث �مل�ساحف بهذ� �خلط �لو��سح يف حروفه 

وقراءته، كما اأن احلكم والأمثال واللوحات يف امل�ساجد واملتاحف كتبت به«)٢(.

)١(  ينظر املو�سوعة احلرة ويكبيديا .
)٢(  رحلة اخلط �ض ٤9 .
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الندوات والمؤتمرات ١٤

ويتميز باأنه خط لنيِّ ذو حروف مدورة ا�ستعمل منذ القرن ال�سابع، مع اخلط 
الكوفى وبخا�سة يف املكاتبات املختلفة واأعمال التدوين العادية )١(. 

٣- خـط الرقعـة :

و�سهولة  و��ستقامته،  بجماله  ميتاز  و�أ�سهلها،   « �لعربية  �خلطوط  �أ�سل  هو 
تر�سم  اأو  تكتب  فهي  النقطة،  على  ويعتمد  التعقيد،  عن  وبعده  وكتابته،  قراءته 
ابتكروه حوايل  اإذ  ابتكاره للأتراك قدمًيا،  ... كان ف�سل  ب�سكل معروف  بالقلم 

عام ٨5٠هـ« )٢( .

وهو من �خلطوط �ملعتادة �لتي تكتب يف معظم �لدول �لعربية. وجميع حروفه 
مطمو�سة عدا الفاء والقاف الو�سطية.

وتكتب جميع حروف الرقعة فوق ال�سطر ما عدا الهاء الو�سطية واجليم واحلاء 
واخلاء والعني والغني املنف�سلت وميم اآخر الكلمة اأو امليم املنف�سلة.ب�سكل عام 

مييل القلم اإلى الأ�سفل عند التحرك من اليمني اإلى الي�سار يف الكتابة.

مزيجا  غالبا  يكون  الأيام  هذه  العامة  من  املكتوب  العربي  واخلط 
بني الن�سخ والرقعة.

)١(  املو�سوعة العربية املي�سرة �ض 759.  
)٢(  املرجع ال�سابق �ض ٤٨. 
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٤- خـط الثلث :

وكبري،  حجمه  حمدد  ورق  والطومار  الطومار،  يكتبون بخط  العرب  كان 
فيقت�سي �أن تكون ق�سبة �خلطاط تتنا�سب وحجم �لورقة. �إذ كان عر�س �لق�سبة 
١٨ �سعرة من �سعر احل�سان الرتكمان. لكنهم راأوا اأن اخلط اأعر�ض مّما يلزم، 
فاخت�سروا ثلثه واأبقوا على ١٢ �سعرة و�سموه خط الثلثني، بعده اخت�سروا الثلث 

الثان اإلى ٨ �سعرات و�سمي خط الثلث.

�أ�سل  �أنه  �أجمل �خلطوط �لعربية، و�أ�سعبها كتابة، كما  ويعد خط �لثلث من 
�بن  و�أبعاد هو  ومقايي�س  نقط  قو�عد هذ� �خلط من  وو��سع  �لعربية،  �خلطوط 

مقلة املتوفى �سنة )٣٢٨هـ()١(.

)١(  ينظر: املو�سوعة العربية املي�سرة �ض 5٠ ، 5١ .
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الندوات والمؤتمرات ١٤

منوذج ١ من خط الثلث

منوذج 2 من خط الثلث

كان  الإ�سلم  ظهور  قبل  العربي  اخلط  انت�سار  »اأن  اإلى  الإ�سارة  جتدر  كما 
حمدودًا جدًا مل يتجاوز �سبه اجلزيرة العربية وما يحاذي اأطرافها املطلة على 
العراق وبلد ال�سام، وكان ا�ستخدامه قليًل حيث مل تكن احلاجة تدعو اإليه اإل يف 
جمالت حمدودة، ول�سيما يف املدن اأما يف البوادي فقد كانت البداوة هي الغالبة 

على حياة العرب«)١(.

العربية  وخرجا من اجلزيرة  العامل  »انت�سرا يف  به  والكتابة  العربي  فاخلط 
بعد جميء الإ�سلم ونزول القراآن الكرمي بلغة العرب، فلول نزول القراآن الكرمي 
وكتابته به ملا كانت للعربية تلك ال�سهرة وذاك النت�سار يف الآفاق، حتى غدا كثري 
من ال�سعوب الإ�سلمية يكتبون لغاتهم باحلرف العربي تربكًا بلغة القراآن الكرمي 

)١(  كتابة القراآن يف العهد املكي �ض ١٢ . 
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التي اأ�سبحت لغة العلم والثقافة لقرون عدة، ومن تلك ال�سعوب : الكرد والفر�ض 
والأفغان واملليو والرتك اإلى عهد قريب وغريهم«)١(.

من  كثرًيا  وعمَّ  وا�سًعا  انت�ساًرا  العربي  اخلط  انت�سر  الكرمي  القراآن  وبف�سل 
وا�ستعمله   ، اليامريية  لغتهم  لكتابة  »الفر�ض  ا�ستخدمه  فقد   ، والأ�سقاع  البقاع 
الهنود لكتابة لغتهم الأوردية الهندو�ستانية ، وا�ستخدمه اأْرخبيل املليو يف كتابة 
اأهل املناطق  لغتهم اخلا�سة ، وا�ستعملته الأمم الرتكية والترتية ، كما ا�ستعمله 
الأ�سود  البحر  و�سمال  قزوين  بحر  حول  واملمتدة  وجيحون  �سيحون  بني  الواقعة 
اللغة  لكتابة  الأنا�سول  جزيرة  �سبه  وكذلك   ، رو�سيا  وجنوبي  الأورال  وجنوبي 
الق�ستاليون  به  كتب   ، منها  العرب  خروج  بعد  اأ�سبانيا  وفى   ، العثمانية  الرتكية 
ول تزال حتتفظ بع�ض املجموعات اخلطية الأثرية بنماذج من هذا النوع وهذا 

انت�سار هائل للعربية على اللتينية« )٢(.

وكان الغالب يف كتابة امل�ساحف اخلط الكويف حتى القرن اخلام�ض الهجري، 
الن�سخ حتى  كتبت بخط  ثم  الهجري،  التا�سع  القرن  الثلث حتى  ُكتبت بخط  ثم 

وقتنا احلا�سر)٣(.

اأخرى حتى �سار »واحًدا  اإلى  العربي وتطور من مرحلة  انتقل اخلطُّ  وهكذا 
قدمتها  التي  اجلميلة  الفنون  الإ�سلمية يف جمال  احل�سارة  اإجنازات  اأهم  من 
الب�سرية. اإذ جتلت فيها عبقرية الفنان امل�سلم، فا�ستطاع توظيفه يف اأبدع �سورة 
وال�سجاد،  النحا�سية  والأوان  امل�سكاوات  وعلى  واملدار�ض  امل�ساجد  جدران  على 

كتابة القراآن يف العهد املكي �ض ١٢.   )١(
اللغة العربية - جذورها - انت�سارها - تاأثريها يف ال�سرق والغرب ملاجد خري بك �ض ٨9 - 9٠ ، ط د�ر   )٢(

�سعد �لدين - دم�سق ط١ �سنة ١99٢ م . 
تطور كتابة امل�سحف ال�سريف وطباعته د. حممد �سامل بن �سديد العويف �ض ٢ .  )٣(
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الندوات والمؤتمرات ١٤

اإليه من  البديع، على ما و�سل  الفن  اإلينا حاملة هذا  التي و�سلت  الآثار  وت�سهد 
رقي واإبداع«)١(. 

منوذج من اخلطوط الرتكية يف ع�سر اخلالفة العثمانية .

هذه لوحة من امل�سحف ال�سريف مكتوب بخط حامد اآيتا�س االآمدي )١٨9١ ـ ١9٨٢(م
اآخر عباقرة اخلط العربي يف تركية، وقف حياته لكتابة امل�سحف ال�سريف. جملة الرتاث العربى �ض ١١ .

اإلى  وت�سجيله  املنطوق  عن  التعبري  مرحلة  من  العربي  اخلط  انتقل  وهكذا 
مرحلة الإبداع والفن واجلمال ، فاأ�سبحت تنظر اإلى بع�ض لوحات املكتوب وكاأنك 

تنظر اإلى اأ�سكال ور�سوم ، وفكر وح�سن ت�سميم .

)١(  ينظر » وديعة �لرت�ث �لعربي يف تركية �ملخوط و�خلطوط » مقال للدكتور/ حممد �لريد�وى  يف جملة 
الرتاث العربي العدد 99 �سنة ١٤٢٦ه = ٢٠٠5 م �ض ١٠ .



 هذه الطبعة اإهداء من املركز وال ي�شمح بن�شرها ورقياً اأو تداولها جتارياً 

5٤

وقد و�سف اأحمد بن اإ�سماعيل خطًا ح�سنًا، فقال: »لو كان نباتًا لكان زهرًا، 
وقالوا:  �سفوًا«.  لكان  �سرابًا  اأو  حلوًا،  لكان  مذاقًا  اأو  تربًا،  لكان  معدنًا  كان  ولو 

»القلم ق�سيم احلكمة«)١(.

فاحلروف يف ن�سقها وجمالها ،  ور�سمها و�سكلها بينها »ن�سٌب وقرابٌة ورحٌم 
�سجرٍة  من  متفرعٌة  واأغ�ساٌن  اململكة،  وعماد  امللك،  اأ�ض  وهي  وو�سيلٌة،  ما�سٌة 
واحدٍة، وهي قطب الأدب، وفلك احلكمة، ول�ساٌن ناطٌق، وهي نور العلم، وتزكية 
العقول، وميدان الف�سل والعدل، وهي زينٌة وحليٌة، ولبو�ٌض وجماٌل وهيئٌة وروٌح جاٍر 

يف اأج�ساٍم متفرقٍة، وبها ومن جهل حقها ر�سم بر�سم الغواة واجلهلة«)٢(.

فاحلرف العربي مبا له من خ�سائ�ض كتابية - حيث اإن اأكرثه ُيكَتُب مت�سًل - 
�ساعد كثرًيا على الت�سكيل الإبداعي يف كتابته اإلى درجة راأينا فيها كتابة حروف 
ا دقيًقا اأ�سيًل يعرب ب�سورته عن امل�ساعر الكامنة يف النفو�ض،  العربية �سارت فنًّ
وقد عرب عن ذلك �سهل بن هارون، فقال : »القلم اأنف ال�سمري، اإذا رعف اأعلن 
اأ�سراره، واأبان اآثاره«)٣(، وقال ابن اأبي داود: »القلم �سفري العقل، ور�سوله الأنبل، 

ول�سانه الأطول وترجمانه الأف�سل«)٤(. 

õîõ

)٢(  اأدب الكتاب لل�سويل �ض ٤5 .
ا�ض )اأحمد بن حممد بن اإ�سماعيل بن يون�ض املرادي النحوي )املتوفى:  حَّ )١(  عمدة الكتاب لأبي جعفر النَّ
٣٣٨هـ( �ض ٣٦٣ - ٣٦٤  املحقق: ب�سام عبد الوهاب اجلابي - النا�سر: دار ابن حزم - اجلفان واجلابي 

للطباعة والن�سر - الطبعة: الأولى ١٤٢5 هـ - ٢٠٠٤ م .
اأدب الكتاب لل�سويل �ض ٦7 .    )٢(

)٣(  املرجع ال�سابق �ض ٦٨ .
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المبحث الثالث

اإلبــداع الداللي))) للحرف العربي

اإنَّ �سلة احلرف بالدللة فكرة �ساربة يف اأعماق التاريخ ، جذورها متتد اإلى 
ع�سر اخلليل و�سيبويه ، وابن جني ، وغريهم .

وهذا اجلانب من الدرا�سة مهم ؛ لأنه يك�سف عن جماليات اللغة واإبداعاتها 
الدقيقة  اللفظية  القوالب  الدقة يف �سياغة  الكامنة فيها، ويعني على  واأ�سرارها 
األفاظ جديدة  اإيجاد  اأو  ابتكار  اإلى  وبخا�سة عند احلاجة   ، املحكمة  والرتاكيب 
ملخرتعات جديدة، كما اأنه يوؤ�سل فكرة »التاأ�سيل الدليل« اأو املعنى املحوري، تلك 
التي ت�سبع بها ونافح عنها ابن فار�ض يف معجمه مقايي�ض اللغة ، وتعود اأهمية هذا 
اجلانب اأي�سًا يف اأنه يرّد تلك ال�سهام التي ي�سوبها اأعداء الف�سحى نحوها تقليًل 

من �ساأنها، وحماولة ل�ستبدال العامية بها .

اإلى  م�سريًا  اجلوهري  يقول   ،) َدلَّ   ( الثلثي  للفعل  م�سدر  اللغة  يف  ـ  وك�سرها  الدال  بفتح  ـ  للة  الدَّ   )١(
اأهال�سحاح   « اإليه  اأر�سده  معنى  يف   - وِدللًة  َدللًة  الطريق  على  َدلَّه  م�سدر  اللغة  فى  للة  الدَِّ ذلك:« 
ده اإليه« اأه ل�سان العرب  للًة فانَدّل: �سدَّ للجوهرى١٢7٤/٢م) دلل(. ويقال:« دلَّه على ال�سيء يُدلُّه َدلًّ وَدِ
للة بك�سر الدال  لبن منظور م)دلل(. ويقال اأي�سًا:« دَللُت على ال�سيء واإليه من باب َقَتَل .. وال�سم الدَّ

وفتحها، وهو ما يقت�سيه اللفظ عند اإطلقه« امل�سباح املنري للفيومي �ض١٢١. 
فاملعنى اللغوي للدللة اإذًا هو:» الهداية والتو�سيل اإلى طريق اأو �سيء هداية اأو تو�سيًل قويًا، اأي موثوقًا به 

« املوجز فى علم الدللة د. حممد ح�سن ح�سن جبل �ض 5 .
وم�سطلح الدللة عند علماء العربية يراد به:« العلُم الذى يدر�ض كلَّ ما اأَْعَطى معنى، اأو علُم درا�سة املعنى 
 « املعان  رموز  والإ�سارية واجل�سدية وغريها من  والكتابية  واللفظية  ال�سوتية  الرموز  يتحقق من  الذى 
الدللة اللفظية للدكتور/حممود اأبو املعاطي اأحمد عكا�سة، �ض٨ النا�سر مكتبة الأجنلو امل�سرية، ويراجع 
النا�سر عامل الكتب القاهرة، وعلم  اأي�سًا علم الدللة، د/اأحمد خمتار عمر، �ض١١، ط٢ �سنة١9٨١م، 
ط٢  �ض٦-7  الّداية  للدكتور/فايز  نقدية  تاأ�سيلية،  تاريخية،  درا�سة  والتطبيق  النظرية  العربي  الدللة 
الألفاظ  دللة  يف  ودرا�سات  بريوت،  املعا�سر-  الفكر  ودار  بدم�سق،  الفكر  دار  �سنة١٤١7هـ=١99٦م، 
�سنة١٤٢٤هـ=٢٠٠٣م، ط �جلريبي- الربكاوي، �ض٢٢ وما بعدها ط٢  الفتاح  اللغوية د. عبد  واملعاجم 

القاهرة.  
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فاحلرف العربي له دللته �سواء من حيث �سكله وكتابته اأو من حيث منطوقه ، 
وفيما يلي بيان ذلك على النحو التايل :

المطلب األول
احلرف العربي والقيمة الداللية 

اأذهان كثرٍي من علمائنا  العربية  للحرف يف كلمات  التعبريية  الدللة  �سغلت 
القدامى كاخلليل و�سيبويه ، وابن جني ، وغريهم، فاخلليل يقول: »كاأنَّهم توّهموا 
ّر، وتوّهموا يف �سوت البازي تقطيًعا،  ا، فقالوا: �سَ وت اجُلنَدب ا�ستطالًة ومدًّ يف �سَ

َر«)١(. ْر�سَ فقالوا : �سَ

ْلِزَلِة  لة والزَّ ْل�سَ ا -: »واأما احلكايُة املُ�ساعَفة فاإنها مبنزلة ال�سَّ اأي�سً ويقول- 
وما اأ�سـبهها يتوهمون يف ُح�سن احلركة ما يتوهمون يف َجْر�ض ال�سوت ي�ساعفون 
لت�ستمر احلكاية يف وجه الت�سريف، وامل�ساعف يف البيان يف احلكايات وغريها 
ما كان حرفا عجزه مثل َحْريَف �سدره وذلك بناء ي�ستح�سُنه الَعَرُب فيجوز فيه من 
ْتم  ْلق وال�سُّ ْلِق والطُّ تاأليف احلروف جميع ما جاء من ال�سحيح واملعتّل ومن الذُّ
َلة  ْل�سَ �سَ َيحكي  احلاكي  اأنَّ  احلكايِة  َترى  األ  ي�ساعفه  لأنه  الثنائي  اإلى  وُين�سب 
ة اكتفاء بها واإْن �ساء  ف مرَّ لَّ ُيَخفِّ َل اللََّجاُم واإن �ساء قال : �سَ ْل�سَ اللجام فيقول �سَ
ل يتكّلف من ذلك ما بدا له«)٢( ل�سَ اأعادها مرتني اأو اأكرث من ذلك فيقول : �سل �سَ

لُّ �سليًل فلو َحَكيَت  ا -: »األ ترى اأنَّهم يقولون: �سلَّ اللََّجاُم َي�سِ وقال - اأي�سً
َلة وهما جميعًا �سوت  ْل�سَ فَتها يف ال�سَّ دُّ اللم وتثّقلها وقد َخفَّ لَّ مَتُ ذلك ُقْلَت: �سَ

َقل مدٌّ والت�ساُعف ترجيٌع«)٣(.  الّلَجاِم فالثِّ

)١(  اخل�سائ�ض لبن جنى ٢/ ١5٤ - ١55 . 
)٢(  معجم العني للخليل ) مقدمة املوؤلف (  ١/ 55 . 

)٣(  املرجع ال�سابق ١/ 5٦ .   
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اأن اخلليل يدرك متام  اأمامنا  اآنًفا - يت�سح  اأقوال اخلليل - املذكورة  وبتاأمل 
الإدراك العلقة الطبيعية املاثلة بني اللفظ ومدلوله ، بل هو اأول من تنبه اإلى ذلك.

 ، للأ�سوات  التعبريية  القيمة  درا�سة  تولَّى  الذى  الجتاه  منبع   « هو  فاخلليُل 
ة عن  ومدى اّتفاق دقة املعنى مع َجْر�ض احلرف املختار؛ فقد �سغلته الألفاظ املعربِّ
نوع من  اإثبات  للطبيعة، وحاول  اأ�سواًتا حماكية  وراأى فيها  امل�سموعات،  اأ�سوات 
ال�سلة الطبيعية بني اأجرا�ض احلروف ودللتها من جهة ، ثم بني اأنغام الألفاظ 
ومعانيها الكلية من جهة اأخرى، وفى ذلك النظر تبدو الأ�سوات وال�سيغ مرتابطة 

مع الدللة«)١(. 

فيحاول  اخلليل  اأ�ستاذه  �ساقها  التي  التعبريية  القيمة  اإلى  �سيبويه  ويفطن 
التي  اآخر، فيقول: » ومن امل�سادر  تاأ�سيل فكرته من خلل عر�سه مللٍح تعبريٍي 
َقَزان والَقَفَزان،  َزَوان والنَّ جاءت على مثال واحٍد حني تقاربت املعان، قولك: النَّ
َتكان  واإمنا هذه الأ�سياء يف زعزعة البدن واهتزازه يف ارتفاع، ومثله الَع�َسلن والرَّ
ٌك، ومثله الَغَثَيان لأنَّه جتيُّ�ُض نف�ِسه وتثوٌُّر،  ه َزْعَزَعٌة وحترُّ ... ومثل هذا الَغَلَيان؛ لأنَّ

ك .. »))٢((. ومثله اخَلَطران واللََّمَعان، لأنَّ هذا ا�سطراٌب وحترُّ

ذلك  من   ، الدللية  احلرف  قيمة  فيها  ل  يوؤ�سِّ اأبواٍب  ة  عدَّ جنى  ابن  ويعقد 
)باب يف ت�ساقب الألفاظ لت�ساقب املعان(، قال فيه: » هذا َغْور من العربية ل 
 � ف منه ول يكاد ُيحاط به . و�أكرث كالم �لعرب عليه و�إن كان ُغْفال م�سهوًّ ُينت�سَ

ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  )ڌ  �سبحانه:  اهلل  قول  ذلك  من   ... عنه 
ژ ڑ ڑ(   ]مريم:83[

هم َهّزا والهمزة اأخت الهاء فتقارب  اأي تزعجهم وتقلقهم . فهذا يف معنى تهزُّ
وا هذا املعنى بالهمزة لأنها اأقوى من الهاء  اللفظان لتقارب املعنيني . وكاأنهم َخ�سّ

)١(  دللت الظاهرة ال�سوتية فى القراآن الكرمي د/ خالد قا�سم بنى دومى �ض ١٨ .   
)٢(  الكتاب ل�سيبويه ٤/ ١٤ .   
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وهذا املعنى اأعظم يف النفو�ض من الهّز لأنك قد تهّز ما ل بال له كاجِلْذع و�ساِق 
ال�سجرة ونحو ذلك . ومنه الَع�ْسف والأ�َسف والعني اأخت الهمزة كما اأن الأ�سـف 
يع�ِسف النْف�ض وينال منها والهمزة اأقوى من العني كما اأن اأ�َسف النف�ض اأغلظ من 

الرتّدد بالع�ْسف. فقد ترى ت�سـاُقب اللفظـني لت�ساقب املعنيني«)١(.  

ا باًبا وثيق ال�سلة بدللـة احلرف اأ�سماه ) اإم�سا�ض الألفاظ اأ�سباه  وعقد اأي�سً
نّبه عليه اخلليُل  وقد  لطيٌف.  �سريٌف  اأن هذا مو�سٌع  »اعلم  فيه:  قال  املعان (، 
كاأنهم   : قال اخلليل   . والعرتاف ب�سّحِته  له  بالقبول  ته اجلماعُة  وتلقَّ و�سيبويه 
رَّ وتوّهموا يف �سوت البازي  توّهموا يف �سوت اجُلْنُدب ا�ستطالة ومّدا فقالوا : �سَ
 : الَفَعلن  التي جاءت على  امل�سادر  �سيبويه يف  .وقال  : �سر�سر  فقالوا  تقطيعا 
اإنها تاأتي لل�سطراب واحلركة نحو الَنَقزان والغليان والغثيان . فقابلوا بتوايل 
حركات املثال توالى حركات الأفعال .  ووجدت اأنا من هذا احلديث اأ�سياء كثرية 
فة  على �َسْمت ما حّداه ومنهاج ما مثَّله . وذلك اأنك جتد امل�سادر الرباعية امل�سعَّ
َعة واجَلْرَجرة  ْع�سَ َلة والَقْعقعة وال�سَّ ْل�سَ ْعَزَعة والَقْلَقَلة وال�سَّ تاأتى للتكرير نحو الزَّ
تاأتى لل�سرعة  اإمنا  الَفَعلى ( يف امل�سادر وال�سفات  ا )  اأي�سً والَقْرقرة . ووجدُت 
اأعنى   - ر  املكرَّ للمعنى  املكرر  املثال  ... فجعلوا  والَوَلَقى  واجَلَمَزى  الَب�َسَكى  نحو 
باب القلقة - واملثال الذي توالت حركاته للأفعال التي توالت احلركات فيها«)٢(.

ا ما يدل على اأثر طبيعة ال�سوت يف جانب  وذكر ابن جنى يف هذا الباب اأي�سً
الدللة ، ذلك اأن العرب تقابل الألفاظ مبا ي�ساكل اأ�سواتها من الأحداث ، واأ�سار 
اأنهم  وذلك  ماأموم.  عارفيه  عند  ُمْتِلئب  وَنْهج  وا�سع  عظيم   « باب  ذلك  اأن  اإلى 
كثريا ما يجعلون اأ�سوات احلروف على �َسْمِت الأحداث املعربَّ بها عنها فيعدلونها 
بها ويحتُذونها عليهـا . وذلك اأكرث مّما نقّدره واأ�سعاف ما ن�ست�سِعره . من ذلك 
ْطب كالِبّطيخ والِقثَّاء وما كان نحوهما  م لأكل الرَّ م . فاخَل�سْ م وِق�سِ قولهم : َخ�سِ

)١(  اخل�سائ�ض لبن جنى ٢/ ١٤7 - ١٤٨ .   
)٢(  املرجع ال�سابق ٢/ ١5٤ وما بعدها.
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ة �سعريها ونحو  مِت الدابَّ ْلب الياب�ض نحو ق�سِ م لل�سُ من املاأكول الَرْطب . والَق�سْ
م اأي قد يدرك الرخاء بال�سّدة واللني  م بالَق�سْ ذلك . ويف اخلرب قد ُيْدَرك اخَل�سْ
فاختاروا  اهلل  واملوِعد  ونق�سم  مون  يخ�سَ  : الدرداء  اأبي  قول  وعليه   . بال�َسَظف 
الأ�سوات على  مل�سموع  َحْذوًا  للياب�ض  والقاَف ل�سلبتها  ْطب  للرَّ لرخاوتها  اخلاء 

حم�سو�ض الأحداث«)١(.

ا اأن الأمَر ل يقف عند حّد مقابلة الألفاظ  ويذكر ابن جنى يف هذا الباب اأي�سً
، واإمنا » من وراء هذا ما اللطف فيه  اأ�سواتها من الأحداث فَح�ْسب  مبا ي�ساكل 
اأظهر واحلكمة اأعلى واأ�سنع. وذلك اأنهم قد ي�سيفون اإلى اختيار احلروف وت�سبيه 
اأ�سواتها بالأحداث املعربَّ عنها بها ترتيبَها وتقدمي ما ي�ساهي اأّول احلدث وتاأخري 
املعنى  �َسْمت  على  للحروف  �َسْوقا  اأو�سطه  ي�ساهي  ما  وتو�سيط  اآخره  ي�ساهي  ما 
ب�سوتها  ُت�سبه  لغلظها  فالباء   . بحث   : قولهم  وذلك  املطلوب  والغر�ض  املق�سود 
الذئب  الأ�سد وبراِثن  ت�سبه خمالب  الأر�ض واحلاء َل�سحلها)٢(  الكّف على  َخفقة 
ونحوهما اإذا غارت يف الأر�ض والثاء للنفِث والبث للرتاب . وهذا اأمر تراه حم�سو�سا 
ل فاأيُّ �سبهٍة تبقى بعده اأم اأّي �سك يعر�ض على مثله . وقد ذكرت هذا يف  حم�سَّ
مو�سع اآخر من كتبي لأمٍر دعا اإليه هناك . فاأّما هذا املو�سع فاإنه اأهله وحقيق به 
لأنه مو�سوع له ولأمثاله . ومن ذلك قولهم : �سّد احلبل ونحوه . فال�سني مبا فيها 
ه بال�سوت اأّول اجنذاب احلبل قبل ا�ستحكام الَعْقد ثم يليه اإحكام  من التف�سّي ت�سبَّ
ال�سّد واجلذب وتاأريب الَعْقد فيعرب عنه بالدال التي هي اأقوى من ال�سني ل �سيما 

وهي مّدغمة فهو اأقوى ل�سنعتها واأدّل على املعنى الذي اأريد بها«)٣( .

وقد اأدرك عدٌد غري قليل من املحدثني هذا الذي فطن اإليه علماوؤنا القدامى 
واأملحوا اإليه ، فهذا اأحمد فار�ض ال�سدياق - وهو من اأوائل املوؤيدين لفكرة وجود 

)١(  اخل�سائ�ض لبن جني ٢/ ١59.
حل هنا: بحة ال�سوت. يقول اخلليل: » ولول بحة فى احلاء لأ�سبهت العني » اأ ه العني ٦٤/١ .  )٢(  املراد بال�سَّ

)٣(  اخل�سائ�ض لبن جنى ٢/ ١٦٤ .
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علقة بني ال�سوت ودللته)١(- ، يقول : فمن خ�سائ�ض حرف احلاء - على �سبيل 
�ملثال - : �ل�ّسعة و�لنب�ساط، نحو: �لبتحاح و�لبد�ح و�لرب�ح و�لأبطح ... و�ل�ّساحة 

وال�ّسطح ..«)٢(.

دين للعلقة القوية الكامنة بني ال�سوت ودللته د. �سبحى ال�سالح ،  ومن املوؤيِّ
حيث يقول : » واأما الذى نريد الآن بيانه فهو ما لحظه علماوؤنا من منا�سبة حروف 
العربية ملعانيها ، وما ملحوه يف احلرف العربي من القيمة التعبريية املوحية ... 
فكل حرف منها ي�ستقّل ببيان معنى خا�ّض ما دام ي�ستقّل باإحداث �سوت معنّي ، 

وكل حرف له ظل واإ�سعاع ، اإذ كان لكل حرف �سدى واإيقاع«)٣(.

ويذهب اأ. عبا�ض حممود العقـاد اإلى اأن احلكايـة ال�سوتيـة »وا�سحة يف الدللة 
والنَّجاح،  والفلح،  ماح،  وال�سَّ الرتياح  بكلمات:  الفم  يلفظ  حني  عة  ال�سَّ على 
يجوز  ولكن   ... احة  الرَّ على  نطقه  دللة  وما جرى جمراها يف   .... والف�ساحة 
اأن يكون البدء بهما مق�سوًدا به عند و�سع الكلمات الأولى اأن تتبعه احلركة التي 
تناق�ض معنى ال�سعة، لتدل على احلجر والتقّيد، فاإن اجليم ال�ساكنة بعد احلاء 
قدميه،  على  املا�سي  الرجل  �سورة  على  تو�سع  التي  الإلغاء  بعلمة  �سيء  اأ�سبه 
لي�ستفاد منها اأن امل�سي ممنوع يف هذا املكان ... وكذلك الباء ال�ساكنة بعد احلاء 

يف ا�سم »احَلْب�ض« فاإنها تنفى ال�سعة بعد الإ�سارة يف اأول الكلمة«)٤(.

جهود  بجانب  مكتمل  غري  حمدوٌد  فهو  اأهميته  من  غم  الرُّ على  �سبق  وما 
وحماولت كل من ال�سيخ عبد اهلل العليلي ، وال�سيخ حممود حممد �ساكر ، ود. 

حممد ح�سن جبل )5(. 

)١(  دللت الظاهرة ال�سوتية �ض ٦٠ . 
)٢(  ال�ساق على ال�ساق يف ما هو الفارياق لأحمد فار�ض ال�سدياق ١/٦5 .

)٣(  درا�سات يف فقه اللغة د/ �سبحى ال�سالح �ض ١٤٢ . 
)٤(  اأ�ستات جمتمعات يف اللغة والأدب للأ�ستاذ/ عبا�ض حممود العقاد �ض ٤5-٤٦ . 

)5(  حتديد معان حلروف العربية حماولت ومناهج ثلثة د. املوايف الرفاعي البيلي �ض ٢ وما بعدها ط ١ �سنة 
١٤١٢ هـ  = ١99٢ م.
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الندوات والمؤتمرات ١٤

»معان  ��ستنباط  �لعربية  ملعاجم  قر�ء�ته  خالل  من  حاول  �لعاليلي  فال�سيخ 
املهمل من  اإحياء   : ، منها  وراء ذلك دوافع  ، وقد كان  املفردة  العربية  حلروف 

ال�سيغ باإعطائه معان جديدة ثم ا�ستعماله«)١( .

وفيما يلي عر�ض للحروف العربية ودللتها عند العليلي ، وذلك على النحو 
التايل)٢(:

داللتهاحلرفم

تدل على اجلوفية ، وعلى ما هو وعاء للمعنى ، ويدل على اأ١
ال�سفة ت�سري طبعًا 

يدل على بلوغ املعنى يف ال�سيء بلوغًا تاّمًا ، ويدل على القوام ب٢
ال�سلب بالتفعل.

يدل على ال�سطراب يف الطبيعة اأو امللب�ض للطبيعة يف غري ت ٣
ما يكون �سديدًا

يدل على التعلق بال�سيء تعلقًا له علمته الظاهرة �سواء يف ث٤
احل�ض اأو املعنى .

يدل على العظم مطلقًا .ج5
يدل على التما�سك البالغ وبالأخ�ض يف اخلفيات ، ويدل على ح٦

املائية .
يدل على املطاوعة والنت�سار وعلى التل�سي مطلقًاخ7
يدل على الت�سلب وعلى التغري املتوزع د٨
يدل على التفرد .ذ9

)١(  حتديد معاٍن حلروف العربية �ض ٢7.
)٢(  مقدمة لدر�ض اللغة وكيف ن�سع املعجم اجلديد ؟ لل�سيخ عبد اهلل العليلي هام�ض �ض ٢١٠ - ٢١١  املطبعة 

الع�سرية مب�سر �سنة ٢٠٠٣م.
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يدل على امللكة ، ويدل على �سيوع الو�سف .ر١٠
يدل على التقلع القوي .ز١١
َعة والب�سطة من غري تخ�سي�ض .�ض١٢ يدل على ال�سَّ
يدل على التف�سي بغري نظام .�ض١٣
يدل على املعاجلة ال�سديدة .�ض١٤
يدل على الغلبة حتت الثقل .�ض١5
يدل على امللكة يف ال�سفة ، وعلى اللتواء والنك�سار .ط١٦
يدل على التمكن يف الغزور .ظ١7
يدل على اخللو الباطن اأو على اخللو مطلقًا .ع ١٨
يدل على كمال املعنى يف ال�سيء .غ١9
يدل على لزم املعنى ، اأي على الو�سع يف املعنى الكنائي .ف ٢٠
يدل على املفاجاأة التي حتدث �سوتًا .ق٢١
يدل على ال�سيء ينتج عن ال�سيء يف احتكام .ك٢٢
يدل على النطباع بال�سيء بعد تكلفه .ل٢٣
يدل على الجنماع .م٢٤
يدل على البطون يف ال�سيء .ن٢5
يدل على التل�سي .ه٢٦
يدل على النفعال املوؤثر يف الظاهر .و٢7
يدل على النفعال املوؤثر يف الباطن .ي٢٨

فكلمة : �سجر مثًل  عند العليلي :

�ض= التف�سي، نبات؛ ج = العظم ،ارتفاع ؛ ر = امللكة ،راأ�ض، اأي: نبات عظيم 
له راأ�ض.
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الندوات والمؤتمرات ١٤

واحلق يقال اإنه على الرغم من �سمو الهدف الذي من اأجله حاول العليلي اأن 
ي�سع دللت حلروف العربية فهو مل ُينب لنا عن الأ�سا�ض الذي بني عليه حماولته 
الناجت عنه  الثنائي ومعناه، ثم معنى ثلثيه  النظر يف  اأنه اعتمد على  تلك غري 
- بناًء على راأيه - من خلل ح�سوه بحرف ، ويكون الفرق بني املعنيني هو معنى 

حرف احل�سو)١(.

ف�سًل عن اأن منهجه هذا مل يقم على ال�ستقراء التام جلذور العربية ، ومن 
هنا ت�سادم مع بع�ض اجلذور التي ا�ستع�ست على فكرته ، ومن ذلك ما عر�سه 

د. املوايف البيلي للجذر )جل�ض( وتقليباته)٢(.

ومع هذا كله يكفي الرجل تفهمه للفكرة ، و�سرف املحاولة .

بنى  وقد   ، �ساكر  حممد  حممود  املحقق/  لل�سيخ  فهي  الثانية  املحاولة  اأما 
ا�ستخل�سه على اأمرين:

االأول: اجلر�ض ال�سوتي للحرف وما يح�سه من �سفات.

الثاين : املعان الفطرية ال�ساذجة للإن�سان. 

ومن الأحرف التي ذكر ال�سيخ / �ساكر معاٍن لها :

- الكاف :

»متثل يف النطق �سيئني لينني بني بني ، يزحم اأحدهما زحمًا �سديدًا ، والأكة يف 
ال�سيء: �سحقه....  واأكه: زاحمه.... وحك وعك وهك  وال�سيق،  الزحمة  اللغة: 
خطوه  قارب  م�سيه:  يف  وزك  ودك  ف�سدخه،  وطئه   : الرطب  اللني  ال�سيء  وتك 

وحرك ج�سده«)٣(. 

)١(  حتديد معان حلروف العربية حماولت ومناهج ثلثة د. املوايف الرفاعي البيلي �ض ٤٨.
)٢(  املرجع ال�سابق .

)٣(  مقال بعنوان : » �سر من اأ�سرار العربية - نرجو اأن ن�سل اإلى حقيقته يف ال�سليقة العربية » لل�سيخ املحقق 
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- ال�صني :

»ميثل �سوت احلركة اخلفيفة التي تكون كاأنها من احتكاك الثوب الق�سيب اأو 
�سوت وقوع الر�ض اخلفيف من املطر، اأو �سوت حفيف الورق الأثيث على اأ�سجاره 
نف�سه  انقذف  اإذا  ال�ساحك  �سوت   - اأي�سًا   - وميثل  املرتوح،  الن�سيم  فياأه  اإذا 
ب�سحكة خفيفة ل تبلغ القهقهة ... وجتد اأكرث هذه املعان دائرة يف : اأ�ض وه�ض 
وح�ض وخ�ض وب�ض ون�ست القدر تن�ض ... ور�ض الأر�ض باملاء، وك�ست احلية واملراأة 

-اأي�سًا- ك�سي�سًا وهو �سوت جلدهما ....«)١(. 

- اجليم :

اأ�سّد �سغطًا للهواء يف  »اأج�سى واأق�سى واأغلظ �سوتًا من ال�سني ، والل�سان بها 
غار احلنك، و�سوتها جاف على ال�سمع ظامئ ل ماء فيه ول قطر له ول هم�ض 
، ولكنها خرجت من  ال�سني يف بع�ض معانيها  ياأتي من قبله - لذلك دخلت مع 
بع�سها الآخر مبا اأخرجها من امليزة التي مازتها عنها يف م�ستقبل ال�سمع.. فاإن 
»اأج« هذه وما يليها من: هج وحج وعج بالدعاء، وثج املطر...وهج ولج - اجليم 

يف جميعها دالة حكاية �سوت و�سفناه مبا و�سفناه ..«)٢(.

- الالم :

»�سوت اللم اإذا حققته �سبيه باجلر�ض الذي ت�سمعه من ا�سطدام �سيء لني 
بع�ض اللني ب�سيء من مثله ، فيفزع �سمعك اإليه فت�سغي له ، وعلى ذلك فمعنى 
»األ« ابتداء يت�سمن الإ�سارة اإلى حركة مقرونة ب�سوت بني بني ، فل هو جا�ض 
ظامئ ، ول هو رطب ممتلئ مبائه ، وكذلك هو يف اللغة : األ الفر�ض اإذا اأ�سرع 
فاهتز ف�سمع من الرمل �سوت حافره اإذا وقع عليها متتابعًا مرتددًا ، وكذلك األ 

/ حممود حممد �ساكر من�سور يف جملة املقتطف يونيو ١9٤٠ م �ض ٦٠ .
املرجع ال�سابق �ض ٦١ .  )١(

مقال بعنوان : » �سر من اأ�سرار العربية - نرجو اأن ن�سل اإلى حقيقته يف ال�سليقة العربية » لل�سيخ املحقق   )٢(
/ حممود حممد �ساكر من�سور يف جملة املقتطف يونيو ١9٤٠ م �ض ٦١ .
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الندوات والمؤتمرات ١٤

الربق ، واآلت املراأة : رفعت �سوتها بالدعاء اأو غريه ... والقول فيه »هل« قريب 
منه ..«)١( .
 : النون -

تتحامل ل  التي  ال�سافية  املعان  عن  للبيان  احلروف  اأقرب   »وهو« 
الألفاظ يف  يدور  ما  اكرث  يدور  ولذلك   ، و�سوتها  املادة  اإلى   اأ�سواتها 
 ذوات املعان النف�سية ال�سافية التي تذوب فيها اآلم النف�ض واأحزانها
 واأحلمها واأفكارها التي ل تتكلم اإل ملحًا واإ�سارة وتلويحًا ، فكذلك هو يف
 معناه اإذا قلت: اأنَّ اأنينًا ، وحنَّ حنينًا وحنانًا ، وهنَّ هنينًا - وهو كاحلنني
اإلى  والأنني وكذلك خنَّ خنينًا ، وهو النتحاب والبكاء ... ولكن انظر 
اإلى ال�سموخ وال�ستعلء ورفع « وتدبر فعل اخلاء يف توجيه املعنى   »خنَّ
ومن باخلاء،  البدء  يف  جتدها  التي  ال�سوت  وخ�سونة  بالبكاء   ال�سوت 
تباينًا �سحيحًا يف الدللة  اأجل هذا يتباين الأنني واحلنني من اخلنني 

  على الأنني امل�سوب بال�سوت الذي و�سفناه لك«)٢( .

اأما املحاولة الثالثة ، فهي حماولة د. جبل وقد اأعرب عنها بقوله : »ا�ستخل�سُت 
فيه  اعتربت   ، علمّيًا  ا�ستخل�سًا  العربية  الألفبائية  للحروف  اللغوية  املعان 

الأ�سا�سني التاليني : 

االأول : هو معان كلمات الرتاكيب املكونة من احلروف املراد حتديد معناها، 
يتكون  باأن   ، عليها  غلب  اأو   ، الرتكيب  اأحرف  كل  التكوين  ذلك  ا�ستغرق  �سواء 

الرتكيب من حرفني مع حرف العلة ...

االأ�شا�س الثاين: لتحديد معنى احلرف : هو هياة تكونه يف اجلهاز ال�سوتي؛ 
ُيح�ض  اأن  وي�ستطيع   ، التنبه لذلك  الإن�سان عن  بها  ي�سعر  التكون هذه  فاإن هيئة 

)١(  �سر من اأ�سرار العربية �ض ٦١.
)٢(  املرجع ال�سابق املو�سع ذاته .
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منها مبذاٍق للحرف ُي�سهم مع ال�ستعمالت اللغوية له يف حتديد معناه«)١(.
والأ�سا�ض الثان عند د. جبل لي�ض يف قوة الأ�سا�ض الأول ، واإمنا ا�ستمد الثان 

قوته من اإقامة ال�سوتي على ال�ستعمايل .
ومعان احلروف الألفبائية عند د. جبل بيانها يف التايل )٢(: 

معناهاحلرفممعناهاحلرفم
تعرب عن جتمع تراكمي رخو ب٢تعرب عن �سغط .اأ١

- مع تل�سق ما . 
تعرب عن �سغط دقيق ت٣

)يوؤدي اإلى حب�ض �سعيف 
اأو غري �سديد ، وقد يوؤدي 

اإلى قطع(.

تعرب عن نفاذ ِدقاٍق بكثافة ث٤
وانت�سار ما كالتف�سي .

تعرب عن جتمع ه�ّض له ج5
حدة ما .

تعرب عن جفاف يف الباطن ح٦
ُز  مع احتكاك بِعَر�ض ُيرْبِ

وجود املّر اجلاّف يف اجلوف 
تعرب عن تخلخٍل ونحوه خ7

يف اأثناء ِغَلظ .
تعرب عن امتداد طويل دقيق د٨

مع انح�سار، اأي احتبا�ض 
عن الِعَر�ض .

تعرب عن ثخني رطب اأو ذ٨
غ�ض )حمتوًى ( ينفذ .

تعرب عن �سيولة اجلرم مع ر١٠
ا�سرت�ساٍل ، اأي �سيء من 
التما�سك يجعل الت�سال 

والمتداد وا�سحني .
تعرب عن �سدة اكتناز ز١١

بازدحام اأ�سياء اأو اأجزاء 
بع�سها اإلى بع�ض. 

تعربعن امتداد رقيٍق )حادٍّ �ض١٢
اأو قوّي( نافٍذ يف جرم اأو 

منه .

)١(  املعجم ال�ستقاقي املوؤ�سل لألفاظ القراآن الكرمي للدكتور/ حممد ح�سن ح�سن جبل �ض ٢5 ط ١ - النا�سر 
مكتبة الآداب بالقاهرة �سنة ٢٠١٠م .

)٢(  املرجع ال�سابق �ض ٢٦ - ٣9 .
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الندوات والمؤتمرات ١٤

تعرب عن ت�سيٍُّب وتفرٍق �ض١٣
اأي انت�ساٍر وتف�ٍض وعدم 

جتمع اأو تعقد.

تعرب عن كون ال�سيء غليظًا �ض١٤
قوّيًا يف ذاته خال�سًا مما 
يخالطه - اأو نفاٍذ كذلك.

تعرب عن ِغلٍظ وثقٍل �ض١5
له حدٌة ما ، يخالط 

فَي�سغط بِغَلِظه وثقله ما 
خالطه .

تعرب عن نوع من ال�سغط ط١٦
وثقٍل مع حدة خمالطة .

تعرب عن ِحّدة تخالط ظ١7
ال�سيء الكثيف ، اأي هي 

َت�ْسري يف اأثنائه .

تعرب عن رخاوة جرم ملتحم ع١٨
) ات�ساعًا اأو امتدادًا ( .

تعرب  عما ي�سبه الغ�ساء غ١9
الذي له �سيء من كثافٍة 

اأو قوة وحّدة ، مع تخلخل 
ما .

تعرب عن النفاذ بقوٍة ف٢٠
)كالطرد والإبعاد( اإلى 
ظاهر ال�سيء مع ات�ساع 

النافذ اأو انت�ساره .
تعرب عن جتمع )متعقد( ق٢١

ذي حّدة يف باطن ال�سيء 
اأو عمقه ) قد ينفذ 

منه( .

تعرب عن �سغط غثوري مع ك٢٢
حّدة اأو دقة .

تعرب عن نوع من ل٢٣
المتداد من �سيء 

كالتعلق مع متيز اأو 
ا�ستقلل .

تعرب عن ت�سامٍّ اأو ا�ستواٍء م٢٤
ظاهرىٍّ ل�سيء اأو على �سيء.

تعرّب عن امتداٍد لطيٍف يف ن٢5
جوٍف اأو باطن جرٍم منه .

تعرب عن فراغ يف اجلوف اأو ه٢٦
اإفراغ ما فيه قوة .

تعرب عن ا�ستمال و٢7
واحتواء .

تعرب  عن ات�سال املمتد ي٢٨
�سيئًا واحدًا ، وعدم تفرقه 

اأو ت�سيبه.
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والتتبع  الفح�ض  خلل  من  نتجت  دقيقة  حمكمة  جبل  د.  اأ�ستاذنا  وحماولة 
ال�سوتي  اجلانب  اأثر  ملحظة  عن  ف�سًل  احل�سية  العرب  ل�ستعمالت  الدقيق 
للحرف يف املعنى وتوجيهه ، ولكن تبقى نقطة مهمة هنا هي تلك التي اأعرب عنها 
اأ�ستاذنا د. املوايف حيث ذكر  »اأن ما طبق عليه الدكتور جبل - وهي جذور القراآن 
الكرمي - يبلغ اأقل من خم�ض جذور العربية ، وهي ن�سبة قليلة تقت�سي التحفظ يف 

الت�سليم مبا تو�سل اإليه من حتديد معان احلروف«)١(.

المطلب الثاني
احلـرف العربي وداللـــــــــــة االإيحــاء

للحرف ما يت�سم به من �سمات �سواء يف املخرج اأو ال�سفة و�سدى ذلك كله يف 
النف�ض يف اأموٍر تعبريية ، هي ما يطلق عليها ) الإيحاء ( .

اأبياتهم ال�سعرية ، يقول د. حممد  ولقد وظف بع�ض ال�سعراء ذلك يف بع�ض 
 Soundeffects العبد: »ا�ستعان ال�ساعر اجلاهلي بعدد من املوؤثرات ال�سوتية
يف عر�ض معناه والإيحاء به وت�سويره ، بحيث ميكننا القول - يف اطمئنان - باأن 

ا«)٢(. ال�ساعر اجلاهلي قد جعل من ال�سوت .. عن�سًرا اإبداعيًّا ت�سويريًّا مهمًّ

اأدق  فبع�ض الأ�سوات لها »قدرة على التكيف والتوافق مع ظلل امل�ساعر يف 
اللغة  ترثى  وهنا  ال�سعور،  باجتاه  للأ�سوات  املختلفة  الظلل  وترتبط  حالتها، 
ثراء ل حدود له. ول ترتك تلك الظلل - باعتبارها عنا�سر ذات قيم اأ�سلوبية 
يف العمل الفني اللغوي - حتت حكم الإلقاء ، واإمنا ترتبط ارتباًطا غري مبا�سر 

ل« )٣(. بامل�سمون ال�سعوري املت�سكِّ

)١(  حتديد معان حلروف العربية حماولت ومناهج ثلثة د. املوايف الرفاعي البيلي �ض ٨٢.
)٢(  اإبداع الدللة د. حممد العبد �ض ١٣ .

)٣(  املرجع ال�سابق/ املو�سع ذاته .
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فالأع�سى يف قوله:
�ساٍو ِم�َسلٌّ �َسلوٌل �ُسل�ُسٌل �َسِوُل)١( َوَقد َغَدوُت اإِلى احلانوِت َيتَبُعني  

ي�سف »يوًما من اأيام لهوه غدا فيه اإلى خمار مع رفيق نا�سط خفيف احلركة 
طيب النف�ض يف فتية ك�سيوف الهند م�ساء وقوة ورونًقا«)٢(.

التي  الكلمات  تلك  نقد)٣( يف جمعه  اإليه من  ه  ُوجِّ الرغم مما  والأع�سى على 
تكرر فيها حرف ) ال�سني ( فهو اأبدع يف ت�سوير احلدث ؛ حيث جعل من حرف 
ال�سني الذي من �سفاته التف�سي اإيحاء بحالة الن�سوة والنت�سار التي عا�سها وقت 

ذهابه اإلى احلانوت .

ل نف�سه مبجل�ض لهٍو و�سرٍب هنيء ، ين�سيه �سواغل الدنيا  فالأع�سى »كان يوؤمِّ
وهمومها . اإنه يتعجل تلك الن�سوة ، وي�سبق اإليها اخلطو ، وخلفه تابعه الذي مي�سي 
خفيًفا لهيًا هنا وهناك.يف اإطار هذه ال�سورة نرى اأن الأع�سى قد جنح باأ�سوات 
ال�سني ال�ستة .. اأن يحكي م�سية تابعه املنطلقة املتتابعة املرتاق�سة، وكاأنه ي�سطنع 

ال�سكر ويتكلف الن�سوة قبل وقوعهما«)٤(.

ولك اأن تف�سح عما ا�ست�سعرته من اإيحاءات حرف القاف )الذي من �سفاته 
القلقلة ( الوارد يف قول املتنبي:   َفَقْلَقْلُت بالهمِّ الَِّذي َقْلَقَل احل�َسا ... قلِقُل عْي�ٍض 

اأَي: ذهبت غْدَوة. واحلانوت: َبيت اخْلمار. وال�ساوي: الَِّذي ي�سوي اللَّْحم. وامل�سل ِبَك�ْسر امْلِيم َوفتح ال�سني:   )١(
ْيء  م ال�سينني: املتحرك.وال�سول ِبَفْتح اأَوله َوك�سر َثاِنيه: الَِّذي يحمل ال�سَّ اجة. وال�سل�سل ِب�سَ ِفيف يِف احْلَ اخْلَ
ُيَقال: �سلت ِبِه واأ�سلته. خزانة الأدب للبغدادي )١٠9٣ه ( ١١/ ٣5٤  حتقيق و�سرح: عبد ال�سلم حممد 

هارون - النا�سر: مكتبة اخلاجني، القاهرة - الطبعة: الرابعة، ١٤١٨ هـ - ١997 م.
تاريخ الأدب العربي الع�سر اجلاهلي د. �سوقي �سيف �ض ٣5٦ ط د�ر �ملعارف .  )٢(

)٣(   قال القزاز القريوان : » فهذه الألفاظ كلها مبعنى واحد، وهذا عيب« اهـ ما يجوز لل�ساعر يف ال�سرورة 
ملحمد بن جعفر القزاز القريوان اأبو عبد اهلل التميمي )املتوفى: ٤١٢هـ( �ض ١٣٦ حققه وقدم له و�سنع 
فهار�سه: الدكتور رم�سان عبد التواب، الدكتور �سلح الدين الهادي - النا�سر: دار العروبة، الكويت - 

باإ�سراف دار الف�سحى بالقاهرة
اإبداع الدللة د. حممد العبد �ض ١7 - ١٨ .  )٤(
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ُكلهنَّ قلقُل)١(

فاملتنبي ا�ستخدم �سوت القاف ا�ستخدامًا دقيًقا يف التعبري عما يريد اأن يبثه 
من القلق وال�سطراب الناجت عن الهم والن�سغال به .

اأو  اجلملة  يف  تكراره  �سورة  على  مق�سورة  للحرف  الإيحاء  دللة  ولي�ست 
العبارة، واإمنا يحدث ذلك الإيحاء بتكرار حرفني اأو اأكرث ي�سرتكون يف املخرج اأو 

بع�ض ال�سفات .

وتدبر معي �سورة الفلق ، قال اهلل تعالى : 

ڦ  ڦ  ڦ  ڤڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹٹ  ٹ  ٹ  ٿ  )ٿ 
ڇ  چ  چ  چ  ڃچ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄڄ  ڄ 

ڇ(   ]الَفَلق:1-٥[.

ْن  ْف�ِسرِي ِفيِه اإِ ْهِل التَّ ْعَنى َمْفُعوٍل، َوَتاأِْتي اأَْقَواُل اأَ قال اأبو حيان : »اْلَفَلُق: َفَعٌل مِبَ
اِعُر: . َقاَل ال�سَّ ْم�ُض: َغاَبْت، َواْلَعَذاُب: َحلَّ ُ َتَعاَلى. َوَقَب اللَّْيُل: اأَْظَلَم َوال�سَّ �َساَء اهللَّ

ُدوا ُموِم َفاأُْح�سِ َقْتُهْم َناُر ال�سَّ ُهْم ... حَلِ َوَقَب اْلَعَذاُب َعَلْيِهْم َفَكاأَنَّ

َة: َوِقيَل: َنْفٌخ ِبِريٍق َمَعُه، َقاَلُه  ْفِخ ُدوَن َتْفٍل ِبِريٍق، َقاَلُه اْبُن َعِطيَّ ْفُث: �ِسْبُه النَّ النَّ
ْفِخ ِمَن اْلَفِم يِف الرقية َوَل ِريَق َمَعُه،  اِحُب اللََّواِمِح: �ِسْبُه النَّ . َوَقاَل �سَ �َسِريُّ خَمْ الزَّ
ُيْفَقْد  َواإِْن   ... َعَلْيِه  اأَْنِفْث  َفَلْم  اأَْبَراأْ  َفاإِْن  اِعُر:  ال�سَّ َقاَل  ْفُل.  التَّ َفُهَو  ِبِريٍق  َكاَن  َفاإَِذا 

َفَحقَّ َلُه اْلُفُقوُد«)٢(.

املخلوقات،  �سر  من  ال�ستعاذة  ال�سورة  ت�سمنت  الزحيلي:«  وهبة  د.  يقول 

ِفيَفة خزانة الأدب ٣9٢/٨ . اقة اخْلَ )١(  قلقلت: حركت. والقلقل: جمع قلقل. كجعفر: النَّ
�لفكر - بريوت - ط  �لنا�سر: د�ر  البحر املحيط لأبي حيان ١٠/ 57٤ �ملحقق: �سدقي حممد جميل -   )٢(

١٤٢٠ هـ.
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وبخا�سة ظلمة الليل، وال�سواحر والنمامني، واحل�سدة، وهي در�ض بليغ وتعليم نافع 
عظيم حلماية النا�ض بع�سهم من بع�ض ب�سبب اأمرا�ض النفو�ض، وحمايتهم من 
�سر ذوات ال�سموم، و�سر الليل اإذا اأظلم، ملا فيه من خماوف ومفاجاآت، وبخا�سة 

يف الرباري والكهوف«)١(.

ويقول ال�سيخ/ القطان: » وخل�سة معنى ال�سورة الكرمية: اإن اهلل - تعالى 
- طلَب من الر�سول الكرمي اأن يلجاأَ الى رّبه، ويعت�سَم به من �سرِّ كل موؤٍذ من 
وملا  الوح�سة،  من  فيه  النفو�َض  ي�سيب  ملا  اأظلَم  اإذا  الليل  �سرِّ  ومن  خملوقاته، 
ر من َدفع �سرره. ومن �سرِّ املف�ِسدات ال�ساعيات يف َحلِّ ما بنَي النا�ِض من  يتعذَّ
على  اهلل  اأ�سبَغ  ما  زواَل  يتمّنون  الذين  احلا�سدين  �سرِّ  ومن  لت،  و�سِ روابَط 

عباده من النعم«)٢(.

جملب  منها  به  ال�ستعاذة  -تعالى-  اهلل  طلب  التي  والأ�سياء  الأمور  فتلك 
قلق وا�سطراب ، وقد جاءت بع�ض احلروف التي ا�ستملت عليها ال�سورة، وهي: 
)القاف، الباء، الدال( معربة عن ذلك ، فهذه احلروف كلها من اأ�سوات القلقلة .

المطلب الثالث:
احلرف العربّي والداللة ال�صامتة

الأ�سا�ض الأول الذي تبنى عليه الكتابة هو الأ�سوات امل�سموعة للكلمات، ولكن 
اأو  لي�ست هناك لغة ما يطابق املكتوب فيها املنطوق تطابقًا تاّمًا من دون زيادة 

نق�سان، وهذا اأمٌر وا�سح ل يحتاج اإلى دليل.

ومن الكتابات التي لوحظ خمالفتها للمنطوق يف بع�ض الكلمات مر�سوم كتاب 

)١(  التف�سري املنري يف العقيدة وال�سريعة واملنهج د.وهبة بن م�سطفى الزحيلي ٣٠/ ٤7٠ النا�سر : دار الفكر 
املعا�سر - دم�سق الطبعة : الثانية ، ١٤١٨ هـ.
)٢(  تي�سري التف�سري لإبراهيم القطان  ٣/ ٤59 .
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ر�سم  التي وردت يف  العلماء مع هذه احلروف   - وقد وقف كثرٌي من   - اهلل 
امل�سحف خمالفة ملنطوقها .

الإمام  يقول  دللتها،  امل�سحفي  الر�سم  يف  احلرف  عليها  كتب  التي  وللهيئة 
الدان: »ولي�ض �سيء من الر�سم ول من النقط ا�سطلح عليه ال�سلف -ر�سوان اهلل 
عليهم - اإّل وقد حاولوا به وجًها من ال�سحة وال�سواب، وق�سدوا به طريًقا من 
اللغة والقيا�ض، ملوقعهم من العلم، ومكانهم من الف�ساحة، علم ذلك من علمه، 

وجهله من جهله، والف�سل بيد اهلل يوؤتيه من ي�ساء، واهلل ذو الف�سل العظيم«)١(.

فاختلف ر�سم امل�سحف، له فوائد عديدة، اأهمها:

اأواًل - اأنه يحتمل القراءات القراآنية املتواترة ، ويدل عليها ، ومن اأمثلة ذلك 
كلمة: »الأيكة« وقعت يف القراآن الكرمي يف اأربعة موا�سع:

االأول: قوله تعالى: )چ چ چ ڇ ڇ ڇ(   ]احِلجر:78[.

الثاين: قوله تعالى: )ۅ ۉ ۉ ې ې(   ]الشعراء:176[.

الثالث: قوله تعالى: )وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ (   ]ص:13[.

الرابع: قوله تعالى: )ى ائ ائ ەئ (   ]ق:1٤[.

ر�سمت الكلمة يف �سورتي احلجر وق هكذا »الأيكة« باألف قبل اللم. ور�سمت 
يف �سورتي ال�سعراء و�ض هكذا »ليكة« بدون األف كما هو وا�سح يف ر�سم امل�سحف. 

وال�سبب يف ذلك اأن مو�سعي »ال�سعراء« و»�ض« فيهما قراءتان:

االأولى: »ليكة« بلم مفتوحة بل األف و�سل قبلها، ول همزة بعدها، وفتح تاء 
التاأنيث غري من�سرفة للعلمية والتاأنيث، وهي قراءة نافع وابن كثري، وابن عامر، 

)١(  املحكم للدان �ض ١9٦ .
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وقراأ الباقون بهمزة و�سل، و�سكون اللم، وبعدها همزة مفتوحة،  واأبي جعفر. 
وك�سر التاء »الأيكة«. والقراءتان �سحيحتان متواترتان.

يف  وال�سبب  )ڇ(  اللم  قبل  بالألف  فر�سمتا  وق  احلجر  مو�سعا  اأما 
ذلك: اأن هذين املو�سعني لي�ض فيهما اإل قراءة واحدة: )ڇ( بهمزة و�سل، 

و�سكون اللم، وبعدها همزة مفتوحة، وك�سر التاء.

ويف هذا املثال داللتان:

الكلمات وما �سابهها بهذه  اإمنا ر�سموا هذه   - اأن ال�سحابة -  اإحداهما: 
الطريقة بناء على قواعد واأ�س�ض دقيقة، واأن اهلل -تعالى- قد اختارهم مع ر�سوله 

-- حلفظ دينه وكتابه، فل ي�سح ن�سبة اخلطاأ اإليهم يف مثل هذا العمل.

الداللة الثانية: اأن القراءة �سنة متبعة. ل اجتهاد فيها ول قيا�ض، واإل فلماذا 
قرئت هذه الكلمة يف بع�ض ال�سور بقراءتني، ويف البع�ض الآخر بقراءة واحدة؟)١(.

واًوا يف  وال�سمة  ياء،  الك�سرة  ككتابة  اأ�سل احلركة  على  الدللة  ثانًيا - 
والزكاة  »ال�سلة  ككتابة:  احلرف  اأو  و�ساأوريكم«  القربى،  ذي  »اإيتائ  نحو: 

واحلياة« بالواو)٢(.

التاأنيث بالتاء على  اللغات الف�سيحة ككتابة هاء  اإلى بع�ض  ثالًثا- الإ�سارة 
لغة طيئ)٣(.

)١(  ر�سم امل�سحف و�سبطه بني التوقيف وال�سطلحات احلديثة د. �سعبان حممد اإ�سماعيل �ض 5٤ - 55 
النا�سر: دار ال�سلم للطباعة والن�سر - الطبعة: الثانية.

)٢(  التجديد يف الإتقان والتجويد املوؤلف: اأحمد حممود عبد ال�سميع ال�سافعي احلفيان �ض ١9٦ النا�سر: دار 
الكتب العلمية - بريوت - الطبعة: الأولى، ١٤٢٤/ ٢٠٠٣ م ، وينظر: تاريخ القراآن الكرميا ملوؤلف: حممد 
طاهر بن عبد �لقادر �لكردي �ملكي �ل�سافعي �خلطاط )�ملتوفى: ١٤٠٠هـ( �ض ١7٨ ملتزم طبعه ون�سره: 

م�سطفى حممد يغمور مبكة - ط ١ مبطبعة الفتح بجدة - احلجاز عام ١٣٦5 هـ و ١9٤٦ م.
التجديد يف الإتقان والتجويد �ض ١9٦ .  )٣(
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رابًعا - الدللة على املعان اخلفية ، كما ذكر الزرك�سي اأن كلمة )ۆئ(   

اْلأَْيِد الذي هو القوة، وبني »الأيدي«  اإمنا كتبت بياءين فرًقا بني  ]الذاريات:٤7[ 
يف  بالثبوت  اأحّق  هي  ال�سماء  بها  اهلل  بنى  التي  القوة  اأن  �سّك  ول   ، »يد«  جمع 
اإدراك  يف  اأظهر  مبعنى  اللفظة  لخت�سا�ض  الياء  فزيدت  الأيدي،  من  الوجود 

امللكوتّي يف الوجود«)١(.

ور�سم امل�سحف له خ�سو�سيته ، فل ننادي بتطبيقه وا�ستعماله يف كتاباتنا 
اليومية الآن ، كما ل ننادي بالتخلي عنه وا�ستبدال الإملء العادي به، لأنه ماأثوٌر، 

واأجمع ال�سحابة   - ، وما جتتمع اأمة النبي -- على �سللة .

المطلب الرابع
احلرف العربّي واالختزال اللغوي

واأي�سًا:  �ِسيَبويه.  غرِي  عن  اأَْعِرُفه  ول  �ِسيَده:  ابُن  قال  احَلْذُف،  الْخِتزاُل: 
القِتطاُع يقال: اْخَتَزَل املاَل: اإذا اْقَتَطَعُه)٢( .

وهي  الختزال،  بطريقة  كتبه   : النَّ�ضَّ اختزل   « عمر:  خمتار  د.اأحمد  يقول 
طريقة �سريعة للكتابة، ت�ستخدم فيها الرموُز بدًل من الكلمات«)٣(.

والختزال اأو الخت�سار : عبارة عن اقتطاع حرٍف اأو اأكرث من كلمة اأو من 
ومواد  والوقت  للجهد  توفرًيا  ا�سطلحية  معان  على  لتدل  كلمات  جمموعة 

الكتابة واأدواتها.

بريوت   - املعرفة  دار  النا�سر:    ٢١/٢ الزرك�سي  اهلل  عبد  بن  حممد  املوؤلف:  القراآن  علوم  يف  الربهان   )١(
الطبعة: الأولى، ١٤١٠هـ / ١99٠ م .

تاج العرو�ض للزبيدي م خزل .  )٢(
١، ١٤٢9 هـ -  معجم �للغة �لعربية �ملعا�سرة  د. �أحمد خمتار عمر ، م خزل �لنا�سر: عامل �لكتب- ط   )٣(

٢٠٠٨ م - النا�سر: عامل الكتب.
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وهو فن قدمي ا�ستعمله علماء احلديث فورد عندهم :

- ثنا: حدثنا .

- اأنا: اأخربنا.

- ح: حتويل ال�سند.

وا�ستخدمت الرموز اخت�ساًرا لأ�سماء اأئمة احلديث، قال الذهبي:

َفاْلُبَخاِري:  تَراُه  َكَما  تَّة  ال�سِّ اْلإِ�ْسَلم  كتب  يِف  ِرَواَية  َلُه  من  على  رمزت  »َوقد 
�َساِئّي: �ض ، َولْبن َماَجه: ق  ِمِذّي: ت ، َوالنَّ ْ ُبو َداُود: د ، َوالرتِّ َخ ، َوُم�سلم: م  ، َواأَ

َماَعة كلهم: ع ، َوال�ّسنَن اْلأَْرَبَعة عه«)١(. َواجْلَ

وابن حجر الع�سقلن جعل : » لل�ستة »ع« وللأربعة »٤« وللبخاري »خ« ومل�سلم 
»م«، ولأبي داود »د« وللرتمذي »ت« وللن�سائي »�ض«،ولبن ماجة »ق« وللبخاري يف 
»التعاليق« »خت«، ويف »الأدب املفرد« »بخ«، ويف »جزء رفع اليدين« »ي« ويف »خلق 
افعال العباد« »عخ«، ويف »جزء القراءة خلف الإمام« »ز«، ومل�سلم يف »مقدمة كتابه« 
»مق«، ولأبي داود يف »املرا�سيل« »مد«، ويف »القدر« »قد«، ويف »النا�سخ واملن�سوخ« 
»امل�سائل«  ويف  »�سد«،  الأن�سار«  »ف�سائل  ويف  »ف«،  »التفرد«  كتاب  ويف  »خد«، 
»ل«، ويف »م�سند مالك« »كد«، وللرتمذي يف »ال�سمائل« »مت«، وللن�سائي يف »اليوم 
والليلة« »�سي«، ويف »م�سند مالك« »كن«، ويف »خ�سائ�ض علي« »�ض«، ويف »م�سند 

علي« »ع�ض«، ولبن ماجة يف »التف�سري« »فق«)٢(.

الذهبي  َقامْياز  بن  عثمان  بن  اأحمد  بن  حممد  اهلل  عبد  اأبو  الدين  �سم�ض  املوؤلف:  ال�سعفاء  يف  املغني   )١(
)املتوفى: 7٤٨هـ( �ض 5 املحقق: الدكتور نور الدين عرت.

الع�سقلن )املتوفى:  اأحمد بن حجر  بن  اأحمد بن علي بن حممد  الف�سل  اأبو  املوؤلف:  التهذيب  تهذيب   )٢(
٨5٢هـ( ١/ 5- ٦ النا�سر: مطبعة دائرة املعارف النظامية، الهند - الطبعة الأولى، ١٣٢٦هـ .
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ويف علم الفقه واأ�سوله جند ا�ستخداًما للمخت�سرات ، قال املو�سلي احلنفي: 
النجباء  اأخي  بني  اأولد  بع�ض  مني  طلب   ... الفقهاء  من  جماعة  حفظه  »وملا 
عائدته  وتعم   ، فائدته  لتكرث  الفقهاء  بقية  مذاهب  بها  ُيعرف  رموًزا  اأرمزه  اأن 
اأ�سماء الفقهاء حرفًا يدل عليه من  ا�سٍم من  اإلى طلبه ... وجعلُت لكل  فاأجبته 
حروف الهجاء ، وهي : لأبي يو�سف: �ض ، وملحمد: م ، ولهما: �سم ، ولُزَفر: ز ، 

ولل�سافعي: ف«)١(.
وورد الختزال عند اأ�سحاب املعاجم العربية:

ٌع، َوَبَلٌد،  فالفريوز اأبادي اكتفى ِبِكَتاَبِة: ع، د، ة، ج، م، َعْن َقْوِله: َمْو�سِ
ْمُع، َوَمْعُروٌف)٢(. َوَقْرَيٌة، َواجْلَ

وا�ستخدمت املعاجم احلديثة نظام الختزال واملخت�سرات ، فالب�ستان يقول 
يف مقدمة معجمه: »واعلم اأن ج مقطوعة من جمع«)٣( .

وجممع اللغة العربية ا�ستعان بالختزال والخت�سار يف معجميه، ففي املعجم 
الو�سيط على النحو الآتي:

- ) ج ( : لبيان اجلمع .
- ) مو ( املولد .

- ) مع ( : املعرب .
- ) د ( : الدخيل .

- ) مج ( : ما اأقره جممع اللغة العربية .

�لن�سائر  د�ر  املو�سلي احلنفي ت ٦٨٣ ١/ 5 ط  بن مودود  لعبد اهلل بن حممود  املختار  لتعليل  الختيار   )١(
بدم�سق �سنة ١99٦م .

القامو�ض املحيط املوؤلف: جمد الدين اأبو طاهر حممد بن يعقوب الفريوز اآبادي )املتوفى: ٨١7هـ( �ض   )٢(
٢٨ حتقيق: مكتب حتقيق الرتاث يف موؤ�س�سة الر�سالة باإ�سراف: حممد نعيم العرق�ُسو�سي النا�سر: موؤ�س�سة 

الر�سالة للطباعة والن�سر والتوزيع، بريوت - لبنان - الطبعة: الثامنة، ١٤٢٦ هـ - ٢٠٠5 م
مقدمة حميط املحيط لبطر�ض الب�ستان طبعة مكتبة لبنان بريوت �سنة ١9٨7م.  )٣(
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- ) حمدثة ( : اللفظ امل�ستعمل يف الع�سر احلديث)١(.

ويف الوجيز اقت�سر على جعل :

- ) ج ( : للدللة على اجلمع .

- )جج( : للدللة على جمع اجلمع))٢(( .

 وقد جعل معجم اللغة العربية املعا�سرة خمت�سرات لكثري من العلوم
، وفيما يلي بيانها:

اخت�صارات العلوم وامل�صطلحات:

)بغ( = البلغة.

)جب( = اجلرب والإح�ساء.

)جد( = التجويد.

)جر( = التجارة.

)جغ( = اجلغرافيا.

)جو( = البيئة واجليولوجيا.

)حد( = احلديث.

)ح�ض( = احلا�سبات واملعلومات.

)حن( = احليوان.

املعجم الو�سيط ملجمع اللغة العربية بالقاهرة �ض ٣١ ط ٤ �سنة ١٤٢5ه = ٢٠٠٤م مكتبة ال�سروق الدولية .  )١(
تاريخ  م�سر-   - والتعليم  الرتبية  وزاره   : النا�سر  ل   �ض  بالقاهرة  العربية  اللغة  ملجمع  الوجيز  املعجم   )٢(

الطبعة: ١99٤ م .
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)حي( = الأحياء.

)دب( = الآداب.

)دن( = الديانات.

)ر�ض( = الريا�سة والرتبية البدنية

)رع( = الزراعة.

)�سة( = ال�سيا�سة.

)�سف( = الفل�سفة والت�سوُّف.

)�سق( = املو�سيقى.

)�سك( = العلوم الع�سكرية.

)�سر( = الت�سريح.

)طب( = الطب.

)عر( = العرو�ض.

)فز( = الطبيعة والفيزياء.

)فق( = الفقه.

)فك( = الفلك.

)فن( = الثقافة والفنون.

)ق�ض( = القت�ساد.

)قن( = القانون.
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)كم( = الكيمياء وال�سيدلة.

)لغ( = العلوم اللغوية.

)مع( = علوم الجتماع.

)نت( = النبات.

)نح( = النحو وال�سرف.

)نف( = علوم النف�ض.

)ه�ض( = الهند�سة.

اخت�صارات املعلومات ال�صرفية:

ج = اجلمع.

جج = جمع اجلمع.

ج موؤ = جمع املوؤنث.

موؤ = املوؤنث.

مث = املثنى.

مذ = املذكر.

مف = املفرد)١(.

وجاءت الرموز اأو املخت�سرات عند جربان م�سعود على النحو الآتي:

- ج : اجلمع .

معجم اللغة العربية املعا�سرة د. اأحمد خمتار عمر �ض ٢9 .  )١(
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- جج : جمع اجلمع .

- م : املوؤنث .

- مث : املثنى .

- م�ض : امل�سدر .

- فا : ا�سم الفاعل .

- مف : ا�سم املفعول .

- ر  : راجع ))١((.

وت�ستخَدم :

اإلخ  = اإلى اآخره.

اهـ  =  انتهى.

ويف العلوم :

ك : كيمياء .

ف: فيزياء .

ويف التاريخ : 

ق. م =  قبل امليلد .

م = ميلدي .

هـ = هجري .

الرائد معجم لغوي ع�سري جلربان م�سعود طبعة 7 دار العلم للمليني - بريوت - �سنة ١99٢م.  )١(
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ويف التعليم :

ب = ابتدائي .

ع = اإعدادي .

ث = ثانوي .

م  = م�ستوى .

�ض = �سعبة .

ويف اأ�سماء البلدان والهيئات احلكومية:

ج . م . ع = جمهورية م�سر العربية .

وا�ض : وكالة الأنباء ال�سعودية .

�ض ب = �سندوق بريد .

واحلق ُيقال اإن الختزال اللغوي اأو املخت�سرات اأو الرموز مو�سوع يحتاج اإلى 
مزيد من البحث والدرا�سة التاأ�سيلية التحليلية.

�ستى  علوٍم  اللغوي يف  فيها للختزال  التي عر�سُت  ال�سريعة  العجالة  فهذه 
نلحظ فيها عدم وجود منهجية حمددة لو�سع هذه الرموز اأو املخت�سرات ف�سًل 
عن وجود اختلٍف وا�سح بني بع�ض الكتب يف احلرف اأو احلروف امل�ستخدمة 

يف الختزال .

فـــ ) م ( = موؤنث يف معجم ، ويف معجم اآخر الرمز له ) موؤ ( ، ويف ا�ستعمال 
اآخر خرجت عن هذا املجال.

ويف القتطاع من الكلمة املخت�سرة نلحظ تارة ُيوؤخذ احلرف الأول والأخري ، 
واأخرى يقتطع احلرف الأول والثان .
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المطلب الخامس
احلـــرف العربّي والنحــت

النحت و�سيلة من و�سائل منو اللغة وجتديدها، ونهج �سليم مل�سايرة الف�سحى 
يف تعريب امل�سطلحات واختزالها على وزن من اأوزان العربية.

اخل�سبة  َنَحَت  و  النجاُر اخل�سب  وِنَحَت  يقال:   ، نحت  اللغة: من  والنحُت يف 
التنزيل  ويف  قطعه،  ينِحته:  اجلبل  ونحَت   .... نحتًا  وينَحتها  ينِحتها   ، ونحوها 

العزيز: )ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ(   ]الشعراء:1٤9[، واأي�سًا:)گ 
گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ(   ]احِلجر:82[ )١(.

ويف ال�سطلح: ا�ستخراج كلمة واحدة من كلمتني اأو اأكرث)٢(.

من  جن�ض  وهو  واحدة،  كلمًة  كلمتني  من  َتْنَحُت  »العرب  فار�ض:  ابن  قال 
الخت�سار«)٣(.

كلمة  وثلث  كلمتني  من  »َتْنِحُت  العرب  اأن:  اإلى  ا-  اأي�سً  - الثعالبي  وي�سري 
واحدة وهو جن�ض من الخت�سار كقولهم: رجٌل عْب�َسمٌي من�سوب اإلى عبد �سم�ض 

واأن�سد اخلليل: ]من الوافر[

ُزْنِك َحْيَعَلُة املُنادي؟ اأقوُل َلها وَدْمُع الَعنِي جاٍر ... اأمَلْ حَتْ

لة«)٤( . من قولهم: »َحيَّ على ال�سَّ

ل�سان العرب لبن منظور م نحت .  )١(
من اأ�سرار اللغة د. اإبراهيم اأني�ض �ض ٨٦ - ط7 �سنة ١9٨5م مكتبة الأجنلو امل�سرية .  )٢(

ال�ساحبي يف فقه اللغة العربية وم�سائلها و�سنن العرب يف كلمها لأحمد بن فار�ض بن زكرياء القزويني   )٣(
الأولى  الطبعة:  بي�سون  علي  حممد  النا�سر:   -  ٢١٠ �ض  ٣95هـ(  )املتوفى:  احل�سني  اأبو  الرازي، 

١٤١٨هـ=١997م.
)فقه اللغة و�سر العربية املوؤلف: عبد امللك بن حممد بن اإ�سماعيل اأبو من�سور الثعالبي )املتوفى: ٤٢9هـ(   )٤(
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الكلمة  ترجمة  تكون  ما  فكثرًيا  خا�سة،  �سليم  ذوق  اإلى  »يحتاج  والنحت 
الأعجمية بكلمتني عربيتني اأ�سلح واأدل على املعنى من نحت كلمة عربية واحدة 

ميجها الذوق وي�ستغلق فيها املعنى«)١(.

معتدًل،  موقًفا  النحت  من  الوقوف  اإلى  »مييلون  اأكرثهم  اأن  مع  واملحدثون 
اإليه، مل يجدوا باأ�ًسا يف اأن يقال  ول ي�سمحون به اإل حني تدعو احلاجة امللحة 
»درعمي« ن�سبة اإلى دار العلوم و«اأنفمي« لل�سوت الذي يتخذ جمراه من الأنف 
والفم مًعا، ومل ي�ستثقلوا كلمة »ُلْباأْرز« املنحوتة من لبنان واأرز، وهو ا�سم �سجر 
من ف�سلية ال�سنوبريات، .. ومل ي�ستهجنوا نحت كلمة »قبل« ب�سكل »قب« وحذف 
حرف التعريف حتى ميكن اأن يقال: »قبتاريخ« »Phehistoire« فتقابل »قب« 
العربية »pre« الإفرجنية. وكلتاهما حينئذ من ال�سوابق املزيدة نحًتا وت�سديًرا 

.»Perfixe«

وكان قرار جممع اللغة العربية يف القاهرة حكيًما حني وافق ال�سادة الأع�ساء 
�سنة ١9٤٨ على جواز النحت عندما تلجئ اإليه ال�سرورة«)٢(.

و��سرتط �لعلماء يف �لنحت »�ن�سجام �حلروف عند تاأليفها يف �لكلمة �ملنحوتة، 
وتنزيل هذه الكلمة على اأحكام العربية، و�سياغتها على وزن من اأوزانها. فبمثل 
هذه  لتنمية  ر�ئعة  و�سيلة  �ل�ستقاق-  �أنو�ع  -كجميع  �لنحت  يكون  �ل�سروط  هذه 
اأو عدوان  لطبيعتها،  والبيان من غري حتيف  التعبري  اأ�ساليبها يف  اللغة وجتديد 

على ن�سيجها املحكم املتني«)٣(.

�ض ٢٦9 املحقق: عبد الرزاق املهدي - النا�سر: اإحياء الرتاث العربي - الطبعة: الطبعة الأولى ١٤٢٢هـ = 
٢٠٠٢م .

امل�سطلحات العلمية يف اللغة العربية »حما�سرات للأمري م�سطفى ال�سهابي« �ض١5.  )١(
١9٤٨م« قراره العلمي  الثانية ع�سر للموؤمتر »يف ٢١ من فرب�ير »�سباط« �سنة  اأ�سدر املجمع يف اجلل�سة   )٢(
ب�ساأن النحت: »انظر جملة املجمع 7/ ١5٨« نقًل عن: درا�سات يف فقه اللغة املوؤلف: د. �سبحي اإبراهيم 
ال�سالح )املتوفى: ١٤٠7هـ( �ض ٢7٣ - النا�سر: دار العلم للمليني -الطبعة: الأولى ١٣79هـ - ١9٦٠م.

درا�سات يف فقه اللغة  �ض ٢7٤ .  )٣(
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ومن اأمثلة النحت :

الكلمات املنحوتةالنحتالكلمات املنحوتةالنحت

قال ال�سلم عليكم.�سمعلقال ب�سم اهلل .ب�سمل

قال فذلك كذا وكذا.َفْذَلكقال جعلت فداك.جعفد

قال كبت اهلل عدوك .      كبتعقال ل حول ول قوة اإل باهلل.حوقل

قال ما �ساء اهلل .   م�ساألهقال اأدام اهلل عزك.  دمعز

قال ما �ساء اهلل كان .م�سكنقال �سبحان اهلل .  �سبحل

 

المطلب السادس :
احلرف واإعجاز القراآن: ) احلروف املقطعة اأمنوذًجا (

َوِر)١(َثَماِنَيٌة َو�َسْبُعوَن َحْرًفا َفاْلَكاُف َوالنُّوُن ُكلُّ  ِل ال�سُّ اأَوَّ اَة يِف  احلروف »امْلَُتَهجَّ
اُد  ، َوال�سَّ َواِحٍد يِف َمَكاٍن َواِحٍد، َواْلَعنْيُ َواْلَياُء َواْلَهاُء َواْلَقاُف ُكلُّ َواِحٍد يِف َمَكاَننْيِ
اُء يِف �َسْبَعٍة،  ٍة، َواحْلَ اُء يِف �ِستَّ نُي يِف َخْم�َسٍة، َوالرَّ اأَْرَبَعٍة َوال�سِّ اُء يِف  يِف َثَلَثٍة، َوالطَّ
يِف  َذِلَك  ُهْم  َبْع�سُ َجَمَع  َوَقْد  َع�َسَر  �َسْبَعَة  يِف  َوامْلِيُم  َع�َسَر،  َثَلَثَة  يِف  ُم  َواللَّ َواْلأَِلُف 

َبْيَتنْيِ َوُهَما:

نُي َخْم�ٌض َعَل اُء اأَْرَبَعٌة َوال�سِّ ُكْن َواِحٌد َعْيَهٌق اثنان ثلثة �سا ... ُد الطَّ

ال�سعراء  البقرة واآل عمران )امل(القلم )ن( ، ق، �ض، الأعراف )امل�ض( ي�ض، مرمي )كهيع�ض( طه،   )١(
غافر   ، )امل(  لقمان  )الر(  واحلجر  ويو�سف  وهود  يون�ض  )ط�سم(  الق�س�ض  )ط�ض(  النمل  )ط�سم( 
)الر(  اإبراهيم  )حم(  والأحقاف  واجلاثية  والدخان  الزخرف  ع�سق(  )حم  ال�سورى  )حم(  وف�سلت 

ال�سجدة والروم والعنكبوت )امل( والرعد )املر(.
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اُء اآُل َوَدٍج ...َوِميُمَها �َســــْبَع َع�ســٍْر مَتَّ َواْكَتـَمــَل اُء �ِستٌّ َو�َسْبُع احْلَ َوالرَّ

َوِهَي يِف اْلُقْراآِن يِف ِت�ْسَعٍة َوِع�ْسِريَن �ُسوَرًة َوُجْمَلُتَها ِمْن َغرْيِ َتْكَراٍر اأَْرَبَعَة َع�َسَر 
. )١(» َحْرًفا َيْجَمُعَها َقْوُلَك: َن�ضٌّ َحِكيٌم َقاِطٌع َلُه �ِسرٌّ

َوَجْدَتَها  َوَر  ال�سُّ ِبَها   ُ اهللَّ اْفَتَتَح  ِتي  الَّ ُروَف  احْلُ ْلَت  َتاأَمَّ »َواإَِذا   : �َسِريُّ خَمْ الزَّ َقاَل 
اَء  َوالرَّ اَد  َوال�سَّ َوامْلِيَم  َم  َواللَّ اْلأَِلَف  َع�َسَر  ْرَبَعَة  اأَ امْلُْعَجِم  ُحُروِف  اأَ�َساِمي  َف  ِن�سْ
ِت�ْسٍع  يِف  َوالنُّوَن  َواْلَقاَف  اَء  َواخْلَ نَي  َوال�سِّ اَء  َوالطَّ َواْلَعنْيَ  َواْلَياَء  َواْلَهاَء  َواْلَكاَف 
ُدَها ُم�ْسَتِمَلًة َعَلى اأ�سناف اأجنا�ض احلروف  وع�سرين َعَدُد ُحُروِف امْلُْعَجِم ُثمَّ جَتِ
اْلَقْلَقَلِة،  َوُحُروِف  ِة  َوامْلُْنَخِف�سَ َوامْلُ�ْسَتْعِلَيِة  املهمو�سة واملجهورة وال�سديدة واملطبقة 
اأَنَّ  َوَدِليُلُه  َبِقَي،  ا  َدْوًرا مِمَّ اأَْكرَثُ  ِهَي  ُروَف  َهِذِه احْلُ ُد  اْلَكَلَم جَتِ ا�ْسَتْقَرْيَت  اإَِذا  ُثمَّ 
َتَد�ُوًر� َجاَءْت يِف ُمْعَظِم َهِذِه �ْلَفَو�حِتِ َف�ُسْبَحاَن �لَِّذي  �أَْكرَثَ  مَلَّا َكاَنْت  َم  �ْلأَِلَف َو�لالَّ

ْت يِف ُكلِّ �َسْيٍء ِحْكَمُتُه«)٢( . َدقَّ

امْلُْعَجِم  ُحُروِف  ِف  ِن�سْ َعَلى  َجاَءْت  ا  َ »اإِمنَّ الباقلن:  َبْكٍر  اأَُبو  ي  اْلَقا�سِ َقاَل 
ْب َعَلْيِه َلْفًظا  ْطَر اْلَباِقَي َوُيَركِّ ُه ِقيَل َمْن َزَعَم اأَنَّ اْلُقْراآَن َلْي�َض ِباآَيٍة َفْلَياأُْخِذ ال�سَّ َكاأَنَّ

َقاِئِق«)٣(. ًة ِلْلُقْراآِن َوَقْد َعِلَم َذِلَك َبْع�ُض اأَْرَباِب احْلَ ُمَعاَر�سَ

قال ابن قتيبة : »اختلف املف�سرون يف احلروف املقّطعة: فكان بع�سهم يجعلها 
اأ�سماء لل�سور، تعرف كل �سورة مبا افتتحت به منها. وكان بع�سهم يجعلها اأق�ساًما. 
يف  بها  يجتمع  تعالى،  اهلل  �سفات  من  ماأخوذة  حروفا  يجعلها  )بع�سهم(  وكان 
املفتتح الواحد �سفات كثرية، كقول ابن عبا�ض: )ٱ ٻ(   ]مريم:1[: 
)العني(  و  حكيم،  من  )الياء(  و  هاد،  من  )الهاء(  و  كاف،  من  )الكاف(  اإّن 

الربهان يف علوم القراآن ١/ ١٦7 .  )١(
الك�ساف عن حقائق غوام�ض التنزيل املوؤلف: اأبو القا�سم حممود بن عمرو بن اأحمد، الزخم�سري جار اهلل   )٢(

)املتوفى: 5٣٨هـ(  ١/ ٢9  النا�سر: دار الكتاب العربي - بريوت - الطبعة: الثالثة - ١٤٠7 هـ .
الربهان يف علوم القراآن ١/ ١٦7 .  )٣(
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من عليم، و )ال�ساد( من �سادق. وقال الكلبّي ، هو: كتاب كاف، هاد، حكيم، 
عامل، �سادق. ولكل مذهب من هذه املذاهب وجه ح�سن، ونرجو األ يكون ما اأريد 
اأ�سماء لل�سور، فهي اأعلم تدل  باحلروف خارجا منها، اإن �ساء اهلل. فاإن كانت 
على ما تدل عليه الأ�سماء من اأعيان الأ�سياء وتفرق بينها. فاإذا قال القائل: قراأت 
امل�ض اأو قراأت �ض اأو ن- دّل بذاك على ما قراأ ... واإن كانت اأق�ساما، فيجوز اأن 
يكون اهلل، عز وجل، اأق�سم باحلروف املقّطعة كّلها، واقت�سر على ذكر بع�سها من 
ذكر جميعها، فقال: »امل« وهو يريد جميع احلروف املقطعة، كما يقول القائل: 
تعلمت »اب ت ث« وهو ل يريد تعلم هذه الأربعة الأحرف دون غريها من الثمانية 

والع�سرين، ولكّنه ملا طال اأن يذكرها كّلها، اجتزاأ بذكر بع�سها«)١(.

َعُة ُكلُّ  ُروُف امْلَُقطَّ قال العكربي: » َقْوُلُه َتَعاَلى: )ٱ ٻ(   ]البقرة:1[ َهِذِه احْلُ
 ُ ْرِف الَِّذي يِف َقاَل. َوَلٌم ُيَعربَّ ُ ِبِه َعْن ِمْثِل احْلَ ِلٌف: ا�ْسٌم ُيَعربَّ َواِحٍد ِمْنَها ا�ْسٌم ؛ َفاأَ
َها اأَ�ْسَماٌء اأَنَّ  ِليُل َعَلى اأَنَّ ْرِف اْلأَِخرِي َمْن َقاَل. َوَكَذِلَك َما اأَ�ْسَبَهَها َوالدَّ ِبَها َعِن احْلَ
َك َل ُتِريُد اأَْن ُتْخرِبَ َعْنَها ِب�َسْيٍء  ٌة ؛ ِلأَنَّ ُكلًّ ِمْنَها َيُدلُّ َعَلى َمْعًنى يِف َنْف�ِسِه َوِهَي َمْبِنيَّ
َواِت َنْحَو َغاٍق  ُروِف الَِّتي ُجِعَلْت اأَ�ْسَماًء َلَها َفِهَي َكاْلأَ�سْ ا ُيْحَكى ِبَها اأَْلَفاُظ احْلُ َ َواإِمنَّ

ْوِت اْلُغَراِب«)٢(. يِف ِحَكاَيِة �سَ

ا�ُض يِف احلروف املقطعة الواردة يف اأوائل ال�سور َعَلى قولني: َوَقِد اْخَتَلَف النَّ

القول االأول:التفوي�س :

يُق  دِّ ال�سِّ َقاَل  َوِلَهَذا  ِبِه   ُ ا�ْسَتاأَْثَر اهللَّ ُجوٌب  حَمْ َو�ِسرٌّ  َم�ْسُتوٌر  ِعْلٌم   « َهَذا  اأَنَّ  اأي 
ِمَن  َها  اإِنَّ  : ْعِبيُّ ال�سَّ َوِر،وَقاَل  ال�سُّ اأََواِئُل  اْلُقْراآِن  يِف  ُه  َو�ِسرُّ �ِسرٌّ  ِكَتاٍب  ُكلِّ  يِف   :- -

تاأويل م�سكل القراآن لأبي حممد عبد اهلل بن م�سلم بن قتيبة الدينوري )املتوفى: ٢7٦هـ( �ض ١٨٣ املحقق:   )١(
اإبراهيم �سم�ض الدين النا�سر: دار الكتب العلمية، بريوت - لبنان.

التبيان يف اإعراب القراآن لأبي البقاء عبد اهلل بن احل�سني بن عبد اهلل العكربي )املتوفى : ٦١٦هـ( ١٤/١   )٢(
املحقق : علي حممد البجاوي النا�سر : عي�سى البابي احللبي و�سركاه .
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. »-  - ِ امْلَُت�َساِبِه ُنوؤِْمُن ِبَظاِهِرَها َوَنِكُل اْلِعْلَم ِفيَها اإَِلى اهللَّ

َيِرَد يِف  اأَْن  َيُجوُز  َل  َوَقاُلوا  اْلَقْوَل  َهَذا  امْلَُتَكلُِّموَن  اأَْنَكَر  َوَقْد  اِزيُّ  الرَّ اْلإَِماُم  َقاَل 
َ َتَعاَلى �أََمَر ِبَتَدبُِّرِه َو�ِل�ْسِتْنَباِط ِمْنُه َوَذِلَك َل  ْلُق ِلأَنَّ �هللَّ ِ َما َل َيْفَهُمُه �خْلَ ِكَتاِب �هللَّ
ا َل ُيْعَقُل َمْعَناُه يِف اْلأَْفَعاِل َفِلَم  َعبُُّد مِبَ ُه َكَما َجاَز التَّ ْعَناُه َوِلأَنَّ ِكُن اإِلَّ َمَع اْلإَِحاَطِة مِبَ مُيْ
ا َل  ا َنِقُف َعَلى َمْعَناُه َوَتاَرًة مِبَ ُ َتاَرًة ِباأَْن َنَتَكلََّم مِبَ َل َيُجوُز يِف اْلأَْقَواِل ِباأَْن َياأُْمَرَنا اهللَّ

ُد ِمْنُه ُظُهوَر اِلْنِقَياِد َوالتَّ�ْسِليِم. َنِقُف َعَلى َمْعَناُه َوَيُكوُن اْلَق�سْ

اْلَقْوُل الثَّاِن: التاأويل :

اأي اأَنَّ امْلَُراَد ِمْنَها َمْعُلوٌم َوَذَكُروا ِفيِه وجوًها كثرية ، منها:

ُ َعْنُهَما - اأَنَّ ُكلَّ َحْرٍف ِمْنَها َماأُْخوٌذ  َي اهللَّ ا�ٍض - َر�سِ اأحدها: َوُيْرَوى َعِن اْبِن َعبَّ
ِمِن ا�ْسٍم من اأ�سمائه - �سبحانه - فالألف من اهلل واللم من لطيف وامليم من 
ِدِه. َقاَل اْبُن َفاِر�ٍض َوَهَذا  جميد اأو الألف من اآلئه واللم من لطفه وامليم َمْن جَمْ

ٌد َوَلُه يِف َكَلِم اْلَعَرِب �َساِهٌد: َوْجٌه َجيِّ

ُقْلَنا َلَها ِقِفي َفَقاَلْت ق

َ َعْن َقْوِلَها وقفت بـ ق. َفَعربَّ

ٌد ُهَو  مَّ ُروِف ِباأَنَّ َهَذا اْلِكَتاَب الَِّذي َيْقَراأُُه حُمَ َ اأَْق�َسَم ِبَهِذِه احْلُ الثَّايِن: اأَنَّ اهللَّ
َكاَنْت  اإِْذ  ُروِف  احْلُ َهِذِه  َقْدِر  َجَلَلِة  َعَلى  َيُدلُّ  َوَذِلَك  ِفيِه  �َسكَّ  َل  ُل  امْلَُنزَّ اْلِكَتاُب 
اْلأَُمِم  َكَلِم  وُل  اأُ�سُ َوِهَي  امْلُْخَتِلَفِة  ِباللَُّغاِت  َلِة  امْلَُنزَّ  ِ اهللَّ ُكُتِب  يف  وما  البيان  َة  َمادَّ
َفَكَذِلَك �َساأُْن َهِذِه  )ں(  )ٱ(  ِبـ:  َتَعاَلى   ُ اأَْق�َسَم اهللَّ َوَقْد  َيَتَعاَرُفوَن  ِبَها 

ُروِف يِف اْلَق�َسِم ِبَها. احْلُ

اإِلَّ  َحْرٌف  ِمْنَها  َفَلْي�َض  َواْلِع�ْسِريَن  �ْسَعِة  التِّ ُروِف  احْلُ ِمَن  اِئَرُة  الدَّ َها  اأَنَّ الثَّاِلُث: 
ْقَواٍم اأَْو اآَجاِلِهْم  ِة اأَ ْو ُمدَّ ْو َبَلِئِه اأَ َوُهَو ِمْفَتاُح ا�ْسٍم ِمْن اأَ�ْسَماِئِه - َعزَّ َوَجلَّ - اأَْو اآَلِئِه اأَ
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ِبيِع ْبِن اأََن�ٍض َقاَل اْبُن  اأَْرَبُعوَن ُرِوَي َعِن الرَّ ُم َثَلُثوَن �َسَنًة َوامْلِيُم  َفاْلأَِلُف �َسَنٌة َواللَّ
ِه اْلُفْرَقاَن َفَلْم َيَدْع َنْظًما  َ َتَعاَلى اأَْنَزَل َعَلى َنِبيِّ َفاِر�ٍض: َوُهَو َقْوٌل َح�َسٌن َلِطيٌف ِلأَنَّ اهللَّ

اُه َعِلَم َذِلَك َمْن َعِلَمُه َوَجِهَلُه َمْن َجِهَلُه. َعِجيًبا َوَل ِعْلًما َناِفًعا اإِلَّ اأَْوَدَعُه اإِيَّ

ويف حقيقة الأمر هذا القول لي�ض له دليل قاطع يدعمه ، واإن �سحَّ القول املروي 
اأ�سماء اهلل تعالى ل  اإلى اهلل تعالى؛ لأن  عن ابن عبا�ض« فمراده تفوي�ض علمها 

نقف عليها اإل بالن�سو�ض ال�سريحة«)١(.

ُ اأَْعَلُم َويِف  ا - يِف َقْوِلِه َتَعاَلى امل اأََنا اهللَّ ا�ٍض - اأَْي�سً اِبُع: َوُيْرَوى َعِن اْبِن َعبَّ الرَّ
ْرِف الواحد على ال�سم  ُ اأََرى َوَنْحُوُه ِمْن َدَلَلِة احْلَ امل�ض اأنا اهلل اأف�سل والر اأََنا اهللَّ

ِة. َفِة التَّامَّ العام َوال�سِّ

اأَنَّ  َوَذِلَك  ِلِتْلَك  ا�ْسٌم  وحم  لهذه  ا�سم  امل  َف  وِر  ِلل�سُّ اأَ�ْسَماٌء  َها  اأَنَّ اِم�ُس:  اخْلَ
َها  َوِر ِمْن َغرْيِ َعْت ِلَتْمِييِز َهِذِه ال�سُّ ُروُف ُو�سِ ْمِييِز َفَهَكَذا َهِذِه احْلُ َعْت ِللتَّ اْلأَ�ْسَماَء ُو�سِ

يَن َواأَنَّ �ِسيَبَوْيِه َن�ضَّ َعَلْيِه يِف ِكَتاِبِه.. �َسِريُّ َعِن اْلأَْكرَثِ خَمْ َوَنَقَلُه الزَّ

ومل يرت�ض د. حممد بكر اإ�سماعيل هذا الراأي ، حيث قال : »وهذا القول يف 
نظري لي�ض ب�سيء؛ لأن ال�سور التي افتتحها اهلل بهذه احلروف لها اأ�سماء اأخرى قد 
ا�ستهرت بها، ومتيََّزت بها عن غريها، ومل تتميز بهذه احلروف. فاإذا قلت: هذه 
ال�سورة »اأمل«، مل تعرف بهذه احلروف على التحديد اإّل اإذا قلت: »اأمل البقرة« »اأمل 
اآل عمران« »اأمل لقمان« »اأمل ال�سجدة« وهكذا. فكيف تكون مبفردها اأ�سماء لل�سور؟ 

ى«)٢(. ا: هذه احلروف جزء من ال�سورة، ول يكون ال�سم جزًءا من امل�َسمَّ واأي�سً

َوِر، َقاَل �ْبُن َفاِر�ٍس َو�أَُظنُّ  �، َو�ِسرُّ �ْلُقْر�آِن َفَو�حِتُ �ل�سُّ اِد�ُس: �أَْن ِلُكلِّ ِكَتاٍب �ِسرًّ ال�شَّ
ا�ِسُخوَن يِف اْلِعْلِم َواْخَتاَرُه  ُ َوالرَّ رِّ الَِّذي َل َيْعَلُمُه اإِلَّ اهللَّ ُه ِمَن ال�سِّ َقاِئُل َذِلَك اأََراَد اأَنَّ

 - املنار  دار  النا�سر:  )املتوفى: ١٤٢٦هـ( �ض  ٢٠7   اإ�سماعيل  بكر  د. حممد  القراآن  علوم  درا�سات يف   )١(
الطبعة: الثانية ١٤١9هـ = ١999م.

درا�سات يف علوم القراآن د. حممد بكر اإ�سماعيل  �ض ٢٠٦ - ٢٠7  .  )٢(
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اَن. َجَماَعٌة ِمْنُهْم اأَُبو َحامِتِ ْبُن ِحبَّ

)ھ  ُهْم:  َبْع�سُ َوَقاَل  ِفيِه  َلَغْوا  اْلُقْراآَن  �َسِمُعوا  اإَِذا  َكاُنوا  اْلَعَرَب  اأَنَّ  اِبُع:  ال�سَّ
ْظَم اْلَبِديَع ِلَيْعَجُبوا  ُ َهَذا النَّ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ( َفاأَْنَزَل اهللَّ
قُّ  ُبُهْم �َسَبًبا ِل�ْسِتَماِعِهْم َوا�ْسِتَماُعُهْم َلُه �َسَبًبا ِل�ْسِتَماِع َما َبْعَدُه َفرَتِ ِمْنُه َوَيُكوُن َتَعجُّ

اْلُقُلوُب َوَتِلنُي اْلأَْفِئَدُة.

ُروِف  احْلُ ِمَن  ُموؤَلٌَّف  اْلُقْراآَن  اأَنَّ  َعَلى  ِلَتُدلَّ  ُذِكَرْت  ُروَف  احْلُ َهِذِه  اأَنَّ  الثَّاِمُن: 
ِذيَن َنَزَل  ًفا ِلَيُدلَّ اْلَقْوَم الَّ اُمَها ُموؤَلَّ ًعا َوَجاَء مَتَ َها ُمَقطَّ الَِّتي ِهَي اأب ت ث َفَجاَء َبْع�سُ

ِتي َيْعِقُلوَنَها َوَيْبُنوَن َكَلَمُهْم ِمْنَها ُروِف الَّ ُه ِباحْلُ اْلُقْراآُن ِبُلَغِتِهْم اأَنَّ

اِقَدِة  الرَّ ِلْلِهَمِم  َوامْلُوِقَظِة  َحاِء  اْلُف�سَ ِمَن  �َسِمَعَها  مِلَْن  َجِة  َكامْلَُهيِّ َها  اأَنَّ اْلتا�شع: 
ْعِد  الرَّ َرِة  َزجْمَ ْنِزَلِة  مِبَ َوِهَي  التفا�سيل  يف  والأخذ  التَّ�َساُجِل  ِلَطَلِب  اْلُبَلَغاِء  ِمَن 
َفَظ َما اأُِفي�َض َعَلْيَها ِمَن  َل اْلَغَماِم َوحَتَ اِظِر يِف اْلأَْعَلِم ِلَتْعِرَف اْلأَْر�ُض َف�سْ ِقَبَل النَّ
َظِر ِفيِه َواْلُوُقوِف َعَلى َمَعاِنيِه َبْعَد ِحْفِظ َمَباِنيِه)١(. ُنُه َخِليٌق ِبالنَّ اْلإِْنَعاِم َوَما َهَذا �َساأْ

ومييل د. حممد بكر �إ�سماعيل �إلى �أن هذه �لفو�حت »�إمنا جاءت يف �أو�ئل هذه 
ال�سور للتنبيه على الأ�سول العتقادية .. ولهذا جاءت على غري ما األَّف العرب، 

لتكون اأجلب لنتباههم، واأقرع لآذانهم وقلوبهم«)٢(.

ا من الأ�سرار التي اأودعها اهلل -  - كتابه  وهكذا تظل احلروف املقطعة �سرًّ
املحكم ، و�ساهًدا على عجز بني الب�سر ، واأنهم مهما بلغ �ساأوهم ، وارتفع �ساأنهم 
يف جمال العلم �سيعي�سون يف رحاب قوله -�سبحانه وتعالى- : ) وما اأوتيتم من 

العلم اإل قليًل ( .

)املتوفى:  الزرك�سي  بهادر  بن  اهلل  عبد  بن  حممد  الدين  بدر  اهلل  عبد  لأبي  القراآن  علوم  يف  الربهان   )١(
م   ١957  - هـ   ١٣7٦ الأولى،  الطبعة:   - اإبراهيم  الف�سل  اأبو  حممد  املحقق:   ١77  -  ١7٢  /١ 79٤هـ( 

النا�سر: دار اإحياء الكتب العربية عي�سى البابى احللبي .
درا�سات يف علوم القراآن د. حممد بكر اإ�سماعيل  �ض ٢١٢  .  )٢(
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الخاتمة
- اأ�شاأُل اهلل ح�شنها -

احلمد هلل الذى بنعمته تتم ال�ساحلات ، املوفق اإلى معامل اخلري وال�سداد، 
نا حممٍد وعلى اآله  ثم �سلة و�سلًما على �سيد العاملني واإمام العاملني �سيدنا ونبيِّ

و�سحبه ومن واله ، اأما بعد: 

؛  بها  الرغم مما لقيت فيها من عناء وم�ساق - �سعدت  فهذه رحلة - على 
لأنى ع�ستها يف رحاب لغة القراآن الكرمي نطًقا ور�سًما من اأجل الوقوف على اأهم 
من  العديد  بني  خللها  طوفت   ، ومعاجلتها  العربي  باحلرف  املتعلقة  الق�سايا 
القدامى واملحدثني،  ال�ساأن ، وغريها من موؤلفات  املعنية بهذا  العلمية  املوؤلفات 
اأهم  اإلى الوقوف على  وقد وفقني اهلل - تعالى - يف نهاية هذه الرحلة املباركة 

النتائج والتو�سيات التالية:

التي  بالكتابة  تاأثرت  واإمنا   ، الكتابات  العربية مل تكن بدًعا من  الكتابة   - ١
كانت معهودة عند غريها يف ذلك الوقت ، �سواء كانت الأنحاء اجلنوبية 
املتمثلة يف امل�سند احلمريي ، اأو من الأنحاء ال�سمالية املتمثلة يف اخلط 

النَبطي ال�سمايل .

اأن ما ورد يف مكتوب  األ وهي  اإ�سارًة جّد مهمة  اأية حالة فاإن يف ذلك  وعلى 
القراآن الكرمي من حذف الألف اأو الإبدال ككتابة الهاء املربوطة مب�سوطة 
لي�ست من خطاأ الكتبة كما زعم ذلك بع�ض العلماء القدامى اأو املحدثني، 

مع الأخذ بعني العتبار ما لر�سم امل�سحف من خ�سو�سية . 

العربية منحدرٌة من  الكتابة  اأن  القدمية عن  النقو�ض  البحُث يف  ك�سف   -  ٢
اخلط النَبطي ، وتاأثرت بالكتابات الأخرى املعهودة وقتئذاك .
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٣ - اأفاد البحُث اأن كتابة القراآن الكرمي مثَّلت مرحلة جديدة يف تاريخ اخلط 
حبي�ض  كان  اأن  بعد  لنطلقه  حقيقة  بداية   - بحقٍّ   - فكانت   ، العربي 
كان  اأنه  عن  ف�سًل   . وغرًبا  �سرًقا  النت�سار  اإلى  حمدودة  ا�ستخدامات 

عامًل من عوامل تطويره وحت�سينه .

بًة ، واإمنا على الرغم من  ٤ - ك�سف البحُث عن اأن الكتابة العربية مل تكن مغيَّ
قلة ا�ستخدامها كانت و�سيلة من و�سائل التعبري عند العرب .

اإلى  تعبري  و�سيلة  كونه  من  انتقل  العربي  اخلط  اأن  اإلى  البحث  تو�سل   -  5
غاية اأخرى ترافقها ، وهي الت�سوير الفني والإبداع اجلمايل، حتى بدا 

املكتوب يف �سورة ت�سكيلية معربة بر�سمها كما هي معربة بحروفها .

املتنوعة  الإبداعية  باأ�سكاله  منقو�ًسا   - يزال  ول   - العربيُّ  اخلطُّ  كان   -  ٦
 ، النحا�سية  الأوان  وعلى  ومرتفعاتها،  امل�ساجد  جدران  على  واملتعددة 

وال�سجاد وغري ذلك .

الإ�سلمية يف جمال  اإجنازات احل�سارة  اإجناز من  اأنه  دليل على  كله  وهذا 
الفنون التي قدمتها للب�سرية.

7 - للحرِف العربيِّ ظلُله الوارفة، واأ�سداوؤه التعبرييُة يف النفو�ض ، وهو ما 
يطلق عليه » دللة الإيحاء« .

٨ - ك�سف البحُث عن اأن احلرف حذًفا، واإبداًل، وو�سًل وقطًعا، واإبقاًء وترًكا، 
له دللته املعربة ال�سامتة ، خا�سة املعهود منه يف مكتوب القراآن الكرمي .

و�سائل منو  و�سيلة من  الذي هو  العربي  النحت  اأثره يف  العربيِّ  للحرِف   - 9
ا�ستخدام  يف  املاثلني  وال�سطراب  اخللل  عن  البحُث  وك�سف  اللغة، 
احلرف يف الختزال اللغوي اأو املخت�سرات ، مما يعوز اإلى اإعادة النظر 

فيه من املجامع اللغوية وغريها من اأجل توحيده وتقنينه .
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الباحثني  واإخوان  الكرام  واأ�ساتذتنا  الأجلء  علماءنا  اأو�سى  اخلتام  وفى 
بالهتمام باأمر الر�سم القراآن فما زال - على الرغم من البحوث التي تناولته 
- خ�سًبا ، بحاجة اإلى مزيٍد من البحث والتنقيب ، وبخا�سة عن الأ�سرار املودعة 

فيه ، واهلل من وراء الق�سد .

اإبراز احلقائق مدعومة بالأدلة  اأجتهد يف  اأن  وبعد فقد حاولت - قدر جهدي - 
التي توؤيِّدها مريًدا بذلك وجه اهلل تعالى ، والأجر واملثوبة منه فهو الكرمي املنان ، فاإن 
كنُت قد ُوفقُت فهذا ف�سل �ساقه اهلل اإلّى األزم به ال�سكر الوا�سب هلل الواحد الواهب، 
جمتهد  وكل   ، ال�سعيف  ح�سيلة  البحث  هذا  اأن  فعذري  ال�سواب  جانبت  كنُت  واإن 

ماأجور . و�سلى اهلل و�سلم وبارك على نبينا حممد وعلى اآله و�سحبه ومن واله .

ثبــت بأهم المراجع والمصادر
الكتب العلمية : 	

١9٨5م  �سنة  ط7  �للغة،  �أ�سر�ر  من  )دكتور(  �أني�س  �إبر�هيم   -  1
مكتبة الأجنلو امل�سرية .

٢ - اأحمد فار�ض بن يو�سف بن من�سور ال�سدياق )املتوفى: ١٣٠٤هـ( 
يو�سف  بن�سره/  ، عنى  الفارياق  ما هو  ال�ساق يف  ال�ساق على 

توما �لب�ستاين ، ط مكتبة �لعرب -  بالقاهرة .

يف  التجديد   - احلفيان   ال�سافعي  ال�سميع  عبد  حممود  اأحمد   -  ٣
 - بريوت   - العلمية  الكتب  دار  النا�سر:   ، والتجويد  الإتقان 

الطبعة: الأولى، ١٤٢٤/ ٢٠٠٣م . 

٤ - اأحمد خمتار عمر ) دكتور ( :

- علم �لدللة - ط٢ �سنة١9٨١م، النا�سر عامل الكتب القاهرة.
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الندوات والمؤتمرات ١٤

 ،١ ط   - �لكتب  عامل  ،�لنا�سر:  �ملعا�سرة  �لعربية  �للغة  معجم   -
١٤٢9 هـ - ٢٠٠٨ م - النا�سر: عامل الكتب.

5 - و�إميل يعقوب �خلط �لعربي ط طر�بل�س ط ١، ١9٨٦م.

حممد  ال�سلم  عبد  و�سرح:  حتقيق  الأدب،   خزانة  البغدادي   -  ٦
الطبعة:   - القاهرة  اخلاجني،  مكتبة  النا�سر:   - هارون 

الرابعة، ١٤١٨ هـ - ١997م.

7 - البلذري ) اأحمد بن يحيى ( فتوح البلدان مراجعة : ر�سوان 
حممد ر�سو�ن، ط د�ر �لكتب �لعلمية ١9٨٣م.

٨ - بطر�ض الب�ستان - حميط املحيط ، طبعة مكتبة لبنان بريوت 
�سنة ١9٨7م.

9 - الثعالبي )عبد امللك بن حممد بن اإ�سماعيل اأبو من�سور الثعالبي 
)املتوفى: ٤٢9هـ( فقه اللغة و�سر العربية، املحقق: عبد الرزاق 
الطبعة  الطبعة:   - العربي  الرتاث  اإحياء  النا�سر:   - املهدي 

الأولى ١٤٢٢هـ = ٢٠٠٢م .

دار   7 ، طبعة  لغوي ع�سري  الرائد معجم   - ١٠ - جربان م�سعود 
العلم للمليني - بريوت -�سنة ١99٢م.

اإ�سماعيل بن يون�ض  ا�ض )اأحمد بن حممد بن  حَّ اأبو جعفر النَّ  - ١١
املرادي النحوي )املتوفى: ٣٣٨هـ( - عمدة الكتاب ، حتقيق: 
ب�سام عبد الوهاب اجلابي - النا�سر: دار ابن حزم - اجلفان 
واجلابي للطباعة والن�سر - الطبعة: الأولى ١٤٢5 هـ - ٢٠٠٤ 

م .
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والكتاب   الوزراء  كتاب   ) اهلّل حممد  عبد  اأبو   ( - اجله�سياري   ١٢
حتقيق/ م�سطفى �ل�سقا و�آخرين، مطبعة �لبابي �حللبي ط 

٢ ١9٨٠م.

١٣ - ابن جني )اأبو الفتح عثمان بن جني املو�سلي )املتوفى: ٣9٢هـ( 
:

�مل�سرية  �لهيئة  ط  �لنجار  علي  حممد  حت/   ، �خل�سائ�س   -
�لعامة للكتاب ط٣ ١٤١٨هـ = ١9٨٨م 

- �سر �سناعة الإعراب ، النا�سر: دار الكتب العلمية ، بريوت- 
لبنان ، الطبعة: الأويل ١٤٢١هـ- ٢٠٠٠م

د�ر  - ط  �لإ�سالم   قبل  �لعرب  تاريخ  �ملف�سل يف  على  - جو�د   ١٤
�لعلـم للمـالييـن ، ط ٢، ١97٨م .

بن علي بن حممد  اأحمد  الف�سل  )اأبو  الع�سقلن  ابن حجر   -  ١5
تهذيب  ٨5٢هـ(   )املتوفى:  الع�سقلن  حجر  بن  اأحمد  بن 
التهذيب  النا�سر: مطبعة دائرة املعارف النظامية، الهند - 

الطبعة الأولى، ١٣٢٦هـ .

١٦ - اأبو حيان )حممد بن يو�سف بن علي بن يو�سف بن حيان اأثري 
الدين الأندل�سي )املتوفى: 7٤5هـ( البحر املحيط يف التف�سري، 
املحقق: �سدقي حممد جميل - النا�سر: دار الفكر - بريوت 

- ط ١٤٢٠ هـ.

١7 - خالد قا�سم بنى دومى ) دكتور ( دللت الظاهرة ال�سوتية 
ط١  �لأردن   - �حلديث  �لكتب  عامل  ط   ، �لكرمي  �لقر�آن  فى 

�سنة ٢٠٠٦م .
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الندوات والمؤتمرات ١٤

العني،   ) ١75هـ  ت  الفراهيدي  اأحمد  بن  )اخلليل  اخلليل   -  ١٨
�لأعلى  موؤ�س�سة  من�سور�ت  ط  و�آخر  �ملخزومي  مهدي  د  حت/ 

للمطبوعات بريوت ط١ ١٤٠٨هـ = ١99٨م.

١9 - خليل يحيى نامي ) دكتور (  اأ�سل اخلط العربي وتاريخ تطوره 
اإلى ما قبل الإ�سلم بحث بحث يف جملة كلية الآداب ، جامعة 

القاهرة، جملد ٣، مايو -١9٣5م .

٢٠ - الدان )عثمان بن �سعيد بن عثمان بن عمر اأبو عمرو الدان 
)املتوفى: ٤٤٤هـ( ، �ملحكم يف نقط �مل�سحف ، حت/ د. عزة 
ح�سن النا�سر: دار الفكر - دم�سق الطبعة: الثانية، ١٤٠7 هـ .  

٢١ - الزبيدي  )حممد مرت�سى احل�سيني( تاج العرو�ض من جواهر 
�لقامو�س للزبيدي حتقيق/ علي �سريي ط د�ر �لفكر بريوت 

١٤١٤ = ١99٤ م . 

القراآن  علوم  يف  الربهان  اهلل(  عبد  بن  )حممد  الزرك�سي   -  ٢٢
 / ١٤١٠هـ  الأولى،  الطبعة:  بريوت   - املعرفة  دار  ،النا�سر: 

١99٠ م .

اأحمد،  بن  عمرو  بن  حممود  القا�سم  )اأبو  الزخم�سري   -  ٢٣
الزخم�سري جار اهلل )املتوفى: 5٣٨هـ(، امل�ستق�سى يف اأمثال 
الطبعة:   - بريوت   - العلمية  الكتب  دار  النا�سر:   - العرب 

الثانية، ١9٨7م

٢٤ - �سيبويه )اأبو ب�سري عمرو بن عثمان بن قنرب( كتاب �سيبويه، 
 - �جليل  د�ر  ط  هارون  حممد  �ل�سالم  عبد  و�سرح/  حتقيق 

بريوت .
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و�سبطه  امل�سحف  ر�سم   ) دكتور   ( اإ�سماعيل  حممد  �سعبان   -  ٢5
ال�سلم  دار  النا�سر:  احلديثة،  وال�سطلحات  التوقيف  بني 

للطباعة والن�سر - الطبعة: الثانية.

٢٦ - �سم�ض الدين اأبو عبد اهلل حممد بن اأحمد بن عثمان بن َقامْياز 
املحقق:   ، ال�سعفاء  يف  املغني  7٤٨هـ(  )املتوفى:  الذهبي 

الدكتور نور الدين عرت.

٢7 - �سوقي �سيف )اأحمد �سوقي عبد ال�سلم �سيف ال�سهري ب�سوقي 
�سيف )املتوفى: ١٤٢٦هـ( ) دكتور (:

- تاريخ �لأدب �لعربي �لع�سر �جلاهلي  ط د�ر �ملعارف .

 - املعارف  دار  النا�سر:   - العربي  النرث  يف  ومذاهبه  الفن   -
الطبعة: الثالثة ع�سرة.

٢٨ - �سبحى �ل�سالح ) دكتور ( در��سات يف فقه �للغة،  ط١٢ دار 
العلم للمليني - بريوت ١99٤م .

تعليق   ، لل�سويل  الكتاب  اأدب  يحيى(   بن  )حممد  ال�سويل   -  ٢9
ط،  د.  �ل�سلفية،  �ملطبعة   : �لقاهرة  �لأثري،  بهجة  حممد   :

١٣٤١هـ

٣٠ - �بن عبد ربه �لعقد �لفريد حت/ عبد �ملجيد �لرتحيني ط د�ر 
�لكتب �لعلمية، ط ٣، ١9٨7م .

اللغة  يف  جمتمعات  اأ�ستات  اأ�ستاذ(   ( العقاد  حممود  عبا�ض   -  ٣١
و�لأدب ، ط٣ دار املعارف -  م�سر ١9٦٣م.
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الندوات والمؤتمرات ١٤

الكرمي  القراآن  كتابة  ا�سبينداري   حممد  عمر  الرحمن  عبد   -  ٣٢
والعلوم  للرتبية  الإ�سلمية  املنظمة   : ن�سر  املكي  العهد  يف 

والثقافة.

مطبعة  ط   - �لقر�آن  تاريخ   ) دكتور   ( �ساهني  �ل�سبور  عبد   -  ٣٣
ال�سعادة مب�سر ١٤١5هـ = ١995م.

٣٤ - عبد الفتاح عبد العليم الربكاوي ) دكتور ( درا�سات يف دللة 
ط  �سنة١٤٢٤هـ=٢٠٠٣م،  ط٢  �للغوية  و�ملعاجم  �لألفاظ 

اجلريبي-القاهرة .

٣5 - عبد اهلل العليلي ) ال�سيخ ( مقدمة لدر�ض اللغة وكيف ن�سع 
املعجم اجلديد ؟  املطبعة الع�سرية مب�سر �سنة ٢٠٠٣م.

٦٨٣هـ  ت  احلنفي  املو�سلي  مودود  بن  حممود  بن  اهلل  عبد   -  ٣٦
�لختيار لتعليل �ملختار ، ط د�ر �لن�سائر بدم�سق �سنة ١99٦م 

.

٣7 - العكربي )اأبو البقاء عبد اهلل بن احل�سني بن عبد اهلل العكربي 
علي   : املحقق  القراآن  اإعراب  يف  التبيان  ٦١٦هـ(  )املتوفى: 

حممد البجاوي النا�سر: عي�سى البابي احللبي و�سركاه . 

٣٨ - على رواى - اخلط العربي ن�ساأته . تطوره . قواعده - توزيع 
من�ساأة املعارف بالإ�سكندرية �سنة ١99٢م .  

٣9 - على حممد ال�سباع ) ال�سيخ ( �سمري الطالبني فى ر�سم و�سبط 
�لكتاب �ملبني ، ط مكتبة ومطبعة �مل�سهد �حل�سينى .
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٤٠ - على امل�سري بن اإ�سماعيل ) ال�سيخ ( القواعد اجلليلة والفوائد 
والر�سوم  القراآن  وجتويد  القيا�سية  الكتابة  يف  اجلميلة 

�لعثمانية خمطوط حمفوظ باملكتبة �لأزهرية لوحة .

٤١ - غامن قدوري احلمد ) دكتور ( : 

- ر�سم �مل�سحف در��سة لغوية تاريخية - ط �جلمهورية �لعر�قية 
ع�سر  اخلام�ض  القرن  مبطلع  للحتفال  الوطنية  اللجنة 

�لهجري ط١ - ١٤٠٢هـ= ١9٨٢م

- علم الكتابة العربية  - دار عمار. . 

٤٢ - ابن فار�ض )اأبو احل�سن اأحمد بن فار�ض زكريا ت ٣95 ه(  :

- �ل�سـاحبي فـي فـقه �للغة حتقيق :�ل�سيد �أحمد �سقر ط �لهيئة 
العامة لق�سور الثقافة بالقاهرة، وطبعة النا�سر: حممد علي 

بي�سون الطبعة: الأولى ١٤١٨هـ=١997م.

د�ر  ط  هارون  حممد  �ل�سالم  عبد  حتقيق/   ، �للغة  مقايي�س   -
�جلبل بريوت ط١ ١٤١١هـ = ١99١م.

٤٣ - فايز الّداية ) دكتور ( علم الدللة العربي النظرية والتطبيق 
در��سة تاريخية، تاأ�سيلية، نقدية ط٢ �سنة١٤١7هـ=١99٦م، 

دار الفكر بدم�سق، ودار الفكر املعا�سر- بريوت.
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الندوات والمؤتمرات ١٤

يعقوب  بن  حممد  طاهر  اأبو  الدين  )جمد  اآبادي  الفريوز   -  ٤٤
الفريوز اآبادي )املتوفى: ٨١7هـ( القامو�ض املحيط، حتقيق: 
حممد  باإ�سراف:  الر�سالة  موؤ�س�سة  يف  الرتاث  حتقيق  مكتب 
نعيم العرق�ُسو�سي النا�سر: موؤ�س�سة الر�سالة للطباعة والن�سر 
والتوزيع، بريوت - لبنان - الطبعة: الثامنة، ١٤٢٦ هـ - ٢٠٠5 

م.

٤5 - �لفيومي )�أحمد بن حممد بن علي �ملقرئ( �مل�سباح �ملنري ، ط 
دار احلديث بالقاهرة ١٤٢١هـ = ٢٠٠٠م .

: ثروت عكا�سة، ط د�ر �ملعارف،  ٤٦ - �بن قتيبة  �ملعارف حتقيق 
ط ٤.

٤7 - �لقلق�سندي و�سبح �لأع�سى يف �سناعة �لإن�سا ط �لهيئة �مل�سرية 
العامة للكتاب بالقاهرة .

والفروق  امل�سطلحات  يف  معجم  الكليات   ) البقاء  اأبو   ( الكفوي   -  ٤٨
النا�سر:   - امل�سري  حممد   - دروي�ض  عدنان  حتقيق:  اللغوية  

موؤ�س�سة الر�سالة - بريوت .

٤9 - ماجد خري بك اللغة العربية - جذورها - انت�سارها - تاأثريها 
يف ال�سرق والغرب �ض ٨9 - 9٠ ، ط د�ر �سعد �لدين - دم�سق 

ط١ �سنة ١99٢ م.

5٠ - حممد بكر اإ�سماعيل )املتوفى: ١٤٢٦هـ(  ) دكتور ( درا�سات 
يف علوم القراآن النا�سر: دار املنار - الطبعة: الثانية ١٤١9هـ 

= ١999م.
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التميمي  اهلل  عبد  اأبو  القريوان  القزاز  جعفر  بن  حممد   -  5١
حققه   ، ال�سرورة  يف  لل�ساعر  يجوز  ما  ٤١٢هـ(   )املتوفى: 
التواب،  عبد  رم�سان  الدكتور  فهار�سه:  و�سنع  له  وقدم 
الدكتور �سلح الدين الهادي - النا�سر: دار العروبة، الكويت 

- باإ�سراف دار الف�سحى بالقاهرة.

5٢ - حممد ح�سن ح�سن جبل  ) دكتور ( :

ط٢   ، ولغوية  قر�آنية  تطبيقات  مع  �لدللة  علم  يف  �ملوجز   -
١٤٢٤هـ = ٢٠٠٣م  مطبعة الرتكي -  طنطا .

النا�سر   - الكرمي  القراآن  لألفاظ  املوؤ�سل  ال�ستقاقي  املعجم   -
مكتبة الآداب بالقاهرة �سنة ٢٠١٠م .

5٣ - حممد الريداوى )للدكتور(  » وديعة الرتاث العربي يف تركية 
�لعربي  �لرت�ث  جملة  يف  من�سور  مقال   « و�خلطوط  �ملخوط 

العدد 99 �سنة ١٤٢٦ه = ٢٠٠5 م.

5٤ - حممد �سامل بن �سديد العويف  ) دكتور ( تطور كتابة امل�سحف 
ال�سريف وطباعته.

55 - حممد طاهر بن عبد �لقادر �لكردي �ملكي �ل�سافعي �خلطاط 
طبعه  ملتزم   ، الكرمي  القراآن  تاريخ   - ١٤٠٠هـ(   )املتوفى: 
الفتح  مبطبعة   ١ ط   - مبكة  يغمور  حممد  م�سطفى  ون�سره: 

بجدة - احلجاز عام ١٣٦5 هـ و ١9٤٦ م.

 ( اجلاهلي  ال�سعر  الدللة يف  اإبداع   ) دكتور   ( العبد  5٦ - حممد 
�سنة  املعارف  دار   - الأولى  الطبعة   ) اأ�سلوبي  لغوي  مدخل 

١9٨٨م.
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علم  يف  املفيد  القول  نهاية   ) ال�سيخ   ( ن�سر   مكى  حممد   -  57
�لتجويد ط١ املطبعة الأمريية العامرة بالقاهرة �سنة ١٣٠٨ه. 

5٨ - حممود اأبو املعاطي اأحمد عكا�سة الدللة اللفظية  -  النا�سر 
مكتبة الأجنلو امل�سرية .

59 - حممود حممد �ساكر )ال�سيخ( مقال بعنوان : » �سر من اأ�سرار 
 « العربية  ال�سليقة  اإلى حقيقته يف  اأن ن�سل  نرجو  العربية - 

من�سور يف جملة املقتطف يونيو ١9٤٠ م .

٦٠ - جممع اللغة العربية بالقاهرة :

- �ملعجم �لو�سيط  ط ٤ �سنة ١٤٢5هـ = ٢٠٠٤م مكتبة ال�سروق 
الدولية .

- املعجم الوجيز ملجمع اللغة العربية بالقاهرة �ض ل  النا�سر : 
وزاره الرتبية والتعليم - م�سر- تاريخ الطبعة: ١99٤م. 

٦١ - ابن منظور )اأبي الف�سل جمال الدين حممد بن مكرم( ل�سان 
العرب -  طبعة  دار �سادر بريوت.

٦٢ - املوايف الرفاعي البيلي ) دكتور ( حتديد معان حلروف العربية 
حماولت ومناهج ثالثة ، ط ١ �سنة ١٤١٢ هـ  = ١99٢ م.

٦٣ - امليدان )اأبو الف�سل اأحمد بن حممد امليدان الني�سابوري( ، 
النا�سر : دار املعرفة - بريوت ، حتقيق : حممد حميى الدين 

عبد احلميد .
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يف  املنري  التف�سري   ) دكتور   ( الزحيلي   م�سطفى  بن  وهبة   -  ٦٤
 - املعا�سر  الفكر  دار   : النا�سر   ، واملنهج  وال�سريعة  العقيدة 

دم�سق الطبعة : الثانية ، ١٤١٨ هـ.

٦5 - يحيى وهيب اجلبوري  ) دكتور ( اخلط والكتابة يف احل�سارة 
�لعربية  ط د�ر �لغرب �لإ�سالمي -  بريوت ط ١ �سنة ١99٤م .

املجالت العلمية واملو�صوعات:	 

- جملة كلية �لآد�ب ط مطبعة جامعة �لإ�سكندرية، ١9٨٤م، جملد 
.٣٣

- املو�سوعة العربية العاملية، )الريا�ض: موؤ�س�سة اأعمال املو�سوعة، 
ط ١، ١99٦م(

فر�نكلني  موؤ�س�سة  و  �لقلم  د�ر  ط  �ملي�سرة   �لعربية  �ملو�سوعة   -
للطباعة والن�سر. 
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خصائــص العربية وأثرها في التعليم
د سعود بن عبد اهلل آل حسين

األستاذ المشارك في قسم النحو 
والصرف وفقه اللغة

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم 

احلمد هلل رب العاملني وال�سلة وال�سلم على �سيد الأنبياء واملر�سلني نبينا 
حممد وعلى اآله و�سحبه اأجمعني 

اأما بعد فاأتوجه بال�سكر اجلزيل والثناء العطر اإلى القائمني على هذه اجلامعة 
عموما واإلى عميد هذه الكلية خ�سو�سا ف�سيلة الدكتور اأحمد الع�سيب ووكلئه 
اإلى ف�سيلة الدكتور عبد  اأثني بال�سكر م�ستداما  وبالعرفان معطرا  الكرام  كما 
العربية وذلك جلهودهم  اللغة  امللك عبد اهلل خلدمة  الو�سمي مدير مركز  اهلل 
املخل�سة يف خدمة هذه اللغة ال�سريفة وفاء حلقها وتعلية ملوقعها بني اللغات، اأيها 
الف�سلء ترتبع العربية بني اللغات اليوم يف منزلة جيدة ومكانة مرموقة فهي من 
اأو  توجد جامعة  تكاد  ول  الثالثة عامليا  اأو  الثانية  تكون  تكاد  النت�سار  �سعة  حيث 
قطر اإل وللعربية يف اأق�سامها  ق�سم خمت�ض و بني اأبنائها طالبون ومهتمون،  وهذه 

املكانة العلية من اآثار ارتباطها بالقراآن الكرمي وحملها للفكر الإ�سلمي 

ثقافة عاملية من  اللغات وحملت  اإلى مكانة مرموقة بني  العربية  و�سلت  لقد 
اأرقى الثقافات، و�ساحبها تاريخ طويل ل جمال معه اأن نقول هي يف خطر زوال 
اأو حتول وتبدل، ولكن هذا ل يعني اأن نتوقف عن البحث فيها اأو اأن نرتك التفكري 
يف كل الو�سائل التي ميكن اأن تخدم م�ستهدفها بالتعلم، اإن العربية كبقية اللغات 
يعلي التعليم من �ساأنها ويخفف العبء عن متعلمها اإذا ا�ستغل ال�ستغلل الأمثل، 
اأن ي�ستثمر فيما يعود على اللغة ومكانتها  واإن الحتفاء بها يف هذا اليوم ينبغي 
وتدري�سها بالعائدة احلميدة والتو�سية املفيدة، ولذا فقد اآثرت اأن يكون حديثي 
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�سلبا  توظيفها  وحديًثا، وخطر  قدمًيا  التعليم  واأثرها يف  العربية  عن خ�سائ�ض 
راجيا التوفيق فيما ابتغي واأرجو .

خصائص العربية
كرث ا�ستعمال هذا املركب الإ�سايف يف لغة العرب قدميا وحديثا وتتابع الدار�سون 
والباحثون على ا�ستعماله، وقد حاولت باأن اأظفر له بدللة ا�سطلحية فلم اأمتكن 
لأن هذه الكلمة مل تبتعد عند الدار�سني عن دللتها اللفظية املعجمية املذكورة يف 
: خ�سه  يقال  فاخل�سائ�ض جمع خ�سي�سة  الو�سيط،  املعجم  ويف  العرب  ل�سان 
بال�سيء خ�سا وخ�سو�سا وخ�سو�سية واخت�سه بكذا اأي خ�سه به فاخت�ض وتفرد 
واخل�سي�سة : ال�سفة التي جتمع ال�سيء وحتدده وجمعها خ�سائ�ض)١(، ومل تذكر 
املعجمات العربية معنى حملته الكلمة غري هذا على مر الع�سور)٢(، وميكن من 
واملزايا  ال�سفات  العربية هي  املراد بخ�سائ�ض  اإن  اأقول  اأن  الدللة  خلل هذه 
التي تفردت بها العربية اأو غلبت عليها من بني اللغات. ول يدخل فيها الأ�ساليب 
وطرائق التعبري التي ا�ستقلت بها العربية عن غريها فاأ�سحت لغة م�ستقلة تباين 
على  تدل  ول  تف�سيل  توجب  ل  اللغات  امل�سرتكة يف  الأمور  اإن   ، الأخرى  اللغات 
اخت�سا�ض فطرائق التعبري متعددة، وكل لغة قد ا�ستحوذت على طرائق خا�سة، 
ول جمال لدعاء الخت�سا�ض والتفا�سل يف هذا امليدان، لقد ت�ساوت اللغات يف 
كونها اأ�سوات فل جمال يف وجهة نظري اأن اأقول: اإن عدد الأ�سوات يف هذه اللغة 
اأو تلك مزية رفعة اأو موجب اخت�سا�ض، ول جمال للقول باأن نظرة العرب اإلى ما 

يف الوجود تذكريا وتاأنيثا ت�ستجلب خا�سية وت�ستوجب مزية. 

اإن اخل�سائ�ض هي ما امتلكته اللغات جميعا اأو اأمكن اأن متتلكه فوجدنا يف 

انظر ل�سان العرب واملعجم الو�سيط مادة خ�ض.  )١(
كلمة خ�سائ�ض عرب  ا�ستعمال  ا�ستعر�ض  للدكتور حممد ح�سن جبل �ض9فقد  العربية  انظر خ�سائ�ض   )٢(

تاريخ العربية .
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فيها  ووجد  بثقافات  ارتبطت  اللغات  فكل  تف�سيل،  ودالة  انفراد  مزية  اإحداها 
�رتباط  �أن  �لإ�سالمية �سيء مغاير، كما  بالثقافة  �لعربية  �رتباط  ن�سو�س ولكن 
ت�ساهي  اللغات  من  لغة  من  ،ولي�ض  خمتلف  �سيء  احلديثة  بالثقافة  الجنليزية 

�لعربية �أو �لإجنليزية يف هذ� �لرتباط 

اإن الكلم يف اخل�سائ�ض يجب اأن ينطلق من هذا املعيار يف وجهة نظري واإل 
فاإنه �سيكون دعوى بل دليل ورواية بل �سند، وهذا هو ما اأغرق فيه الباحثون الذين 
تعر�سوا لهذه الق�سية من العرب لقد ادعوا اأن ال�سرتاك من خ�سائ�ض العربية 
وهو موجود يف اللغات كلها وادعوا التوليد والتعريب من خ�سائ�ض العربية)١( وكل 
اللغات تتبدل فيها الدللت وتقرت�ض من اللغات الأخرى وادعوا ال�سعر واحلكمة 
وكل هذا يف اللغات موجود حتى لقد �سار احلديث يف اخل�سائ�ض عند الكثريين 
حديث تغن بذكر حما�سن حمبوب ل جمال للقول فيه بدليل ول مطالبة بربهان 
والرباهني  العلل  ا�ستغناء عن ذكر  الأحاديث  اأ�سد  واملع�سوق  العا�سق  لأن حديث 

وحجج العقل واإقناعات املنطق. 

لقد ت�ساءل عند اللغويني املحدثني القول بتفا�سل اللغات فلم يعد يلفت اأنظار 
الباحثني البحث يف عنا�سر التفا�سل والتمايز بني اللغات وهذا يف وجهة نظري 
مقبول يف اخل�سائ�ض وال�سمات الداخلية للأنظمة اللغوية، ولكن القول بالتفا�سل 
بني اللغات بالنظر للأمور اخلارجية مقبول بل لبد منه ما الذي يجعل لغة من 
اللغات حمل الهتمام والعناية ولغة اأخرى يف مو�سع هجر واطراح ؟ اإذا ت�ساوت 
اللغات يف اإمكانية اأمور خارجية وف�سلت لغة لغة فل بد من القول بالتفا�سل وقد 
اأول اأن التف�سيل  ذكر ابن تيمية قاعدة عامة يف التفا�سل يقول : يجب اأن يعلم 
اإمنا يكون اإذا ثبت من اخل�سائ�ض مال يوجد مثله للمف�سول فاإذا ا�ستويا وانفرد 

انظر كلم ال�سيوطي يف املزهر١٨٦/١و خ�سائ�ض اللغة العربية ملحمد ح�سن جبل ٢١ ومن خ�سائ�ض   )١(
اللغة العربية للدكتور الع�سيلي ٣5 وما بعدها وكذلك فعل من حتدثوا عن خ�سائ�ض العربية دون اإفرادها 

بكتاب مثل حممد املبارك و�سبحي ال�سالح وحامت ال�سامن وكا�سد الزيدي وغريهم .



 هذه الطبعة اإهداء من املركز وال ي�شمح بن�شرها ورقياً اأو تداولها جتارياً 

١٠٦

على  تف�سيله  توجب  فل  امل�سرتكة  الأمور  اأما  اأف�سل  كان  بخ�سائ�ض  اأحدهما 
غريه«)١( فالأمور اخلارجية ممكنة جلميع اللغات موجودة فيها ولكن بع�ض اللغات 
فاقت غريها يف هذا اجلانب ومن فل بد من القول بالتفا�سل يقول د عبدالعزيز 
الع�سيلي : فاللغات ل تتفا�سل من حيث هي لغات وو�سائل توا�سل واإمنا تتفا�سل 

مبا حتمله من فكر وثقافة« 

خصائــص العربية عند الباحثين 
كتابه  جني  ابن  الفتح  اأبو  الإمام  األف  عندما  و�سهر  الرتكيب  هذا  ظهر 
اخل�سائ�ض ولكون مو�سوع كتابه العام يرتبط باللغة العربية فقد ت�سور الباحث 
نينيت ابراهيم  خ�سور اأن غاية ابن جني الحت�ساد لذكر ما تخت�ض به العربية 
فكتب ر�سالة عن خ�سائ�ض العربية يف خ�سائ�ض ابن جني)٢( وابن جني رحمه 
اهلل  يف كتابه ا�ستهدف مو�سوعات متفرقة يجمعها ال�ساأن اللغوي، ومل يظهر يف 
كتابه ما يدل على ا�ستهداف مقارنة بني اللغات فيما يبدو يل ول حتديد ملا تخت�ض 
به العربية من بني اللغات، وقد ظهرت كتب اأخرى يف الثقافة الإ�سلمية بعنوان 
وكما  الن�سائي،  كتاب  كما يف  واملزايا  واملاآثر  املناقب  بها  واملق�سود  اخل�سائ�ض 
هو احلال يف كتاب اخل�سائ�ض الكربى لل�سيوطي، اأما ا�ستهداف مزايا العربية 
بالتاأليف وذكر خ�سائ�سها فقد ظهر يف فرتة مبكرة مرتبطا باحلديث عن �سرف 
العربية من بني اللغات كما فعل اأحمد بن فار�ض يف كتابه ال�ساحبي)٣( وكما هو 
حممود  عبا�ض  فعل  وكما  واملعاجم  اللغوية  الكتب  من  كثري  مقدمات  يف  ظاهر 
العقاد يف كتابه اللغة ال�ساعرة ود لطفي عبد البديع يف كتابه عبقرية العربية فقد 
ذكر حديثا عن بع�ض اأ�ساليب العربية يف ت�سمية الأ�سياء ويفهم من كلمه القول 

)١(  جمموع الفتاوى٤١/٤
)٢(  الدرا�سة من من�سورات اجلامعة الأردنية وقد اطلعت على ما عر�ض من بع�ض اأجزائها يف ال�سبكة .

)٣(  انظر ١٦
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مبنطقية العربية وحكمة اأهلها)١( وكتب فيه با�ستقلل ال�سيوطي يف املزهر فو�سع 
بابا بعنوان خ�سائ�ض العربية كما كتب فيه ف�سول خا�سة د �سبحي ال�سالح يف 
كتابه درا�سات يف فقه اللغة ود كا�سد يا�سر الزيدي يف كتابه فقه اللغة،وحممد 
املبارك يف كتاب فقه اللغة وخ�سائ�ض العربية، ود حامت ال�سامن يف كتابه فقه 
اللغة ، وقد األف د اإميل بديع يعقوب كتابا بعنوان فقه اللغة وخ�سائ�سها فظهرت 
كلمة خ�سائ�ض يف عنوان الكتاب ولكنها مل تظهر يف مباحث الكتاب لكنه اأورد يف 
اأول الف�سل التا�سع قول لبن فار�ض عن اإبانة العرب  يدل على اأنه ينحو نحو غريه 
يف هذه اخل�سائ�ض  وممن اأفردوها بالتاأليف د ا�سماعيل اأحمد عمايرة يف كتابه 
خ�سائ�ض العربية يف الأفعال والأ�سماء، ود حممد ح�سن جبل يف كتابه خ�سائ�ض 
العربية تف�سيل وحتقيق ود عبد العزيز الع�سيلي يف كتابه من خ�سائ�ض اللغة 
يف  الأ�سيل  ومنهجها  العربية  خ�سائ�ض   : بعنوان  بحث  يل  ذكر  وقد   ، العربية 
التجديد والتوليد ملحمد املبارك ومل يت�سن يل الطلع عليه واأما كتابا د جبل ود 
ع�سيلي فهما اأبرز البحوث التي ظهرت فيما اطلعت عليه يف خ�سائ�ض العربية ، 

اإن مو�سوع البحث يف اخل�سائ�ض لي�ض من نافلة القول ول من ترف البحث 
والرغبة يف ال�ستطلع، اإن البحث فيه له ما ي�ستدعيه وي�ستوجبه لأن اللغات واإن 
عليها  وانطبقت  والنحوية  وال�سرفية  ال�سوتية  م�ستوياتها  من  كثري  ت�سابهت يف 
قوانني عامة يف تبدلها وتغريها ويف انح�سارها  وانت�سارها واإن تلقت يف و�سائل 
تعليمها وطرائق تدري�سها، اإل اأنها تفرتق يف خ�سائ�سها و�سماتها املميزة وطرق 
التباين  ذلك  اأن  �سك  من   ولي�ض  والت�سور،   واحلياة  الكون  ما يف  تعبريها عن 
يف اخل�سائ�ض والتنوع يف ال�سمات وطرائق التعبري �سيتبعه تباين واختلف يف 
انني  كما  اللغوية  اخل�سو�سية  ينفي  ممن  ل�ست  اإنني  وتعليمها،  اللغات  تدري�ض 
ل�ست ممن يعممها، توجد خ�سو�سية لبع�ض اللغات لكنها يف اإطار لي�ض بالوا�سع . 

اإن تعليم اللغات وتدري�سها على مقدار قربه من طبيعتها وانطلقه من مزاياه 

انظر التمهيد والف�سل الأول من الكتاب .  )١(
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الأهداف  لتحقيق  وو�سوله  النجاح  من  قربه  �سيكون  خ�سائ�سها  من  وانبثاقه 
ولأجل هذا فقد �سعى الباحثون قبل و�سع مناهج تعليم اللغات اإلى درا�سة اللغات 
نف�سها وو�سف اأنظمتها والتعرف على خ�سائ�سها الداخلية واخلارجية ،لأنها هي 

املنطلق والعتداد بها هو اأي�سر الطرق للنجاح

بني  وموقعها  اللغة  عن  ت�سورا  �سيعطي  ومزاياها  اللغات  �سمات  حتديد  اإن 
اللغات و�سري�سم خمططا ي�سريا لطرائق التعبري فيها و�سي�سور باخت�سار اأ�سلوب 
اأهلها يف التعبري عن الأ�سياء ،ولأجل هذا بادر الدار�سون اإلى احلر�ض على ح�سد 
من  العربية  ن�سيب  كان  ولقد  اخل�سائ�ض،  وح�سر  املزايا  حتديد  يف  الطاقات 
هذه البحوث وافرا كثريا اإل اأن البحوث التي ا�ستهدفت خ�سائ�ض العربية فيها 

اأمور معيبة هي  : 

١/ انطلقها من حب العربية والتغني برتاثها مما جعلها اأقرب اإلى حديث 
العاطفة منها اإلى حديث العلم .

٢/ اأن من حتدثوا عن خ�سائ�ض العربية غيبوا عنهم ا�ست�سعار اأو ت�سور ما يف 
اللغات الأخرى ف�سارت اأ�سبه بحديث من ي�سف نف�سه غري ناظر يف املراآة .

٣/ اأن غالبية من حتدثوا عن اخل�سائ�ض ا�ستولى عليهم ما قرره القدماء يف 
خ�سائ�ض العربية ف�ساروا مكررين ومف�سلني ملا قيل، غري ناظرين اإلى 
ما خل�ض اإليه علم اللغة يف الع�سر احلا�سر ب�ساأن اللغات، لقد بقي كلم 
اجلاحظ يف البيان والتبيني حا�سرا يف اأذهان من كتبوا يف اخل�سائ�ض 
دون مراجعة حني قال : ول بد اأن نذكر ... الدليل على اأن العرب اأنطق، 
واأن لغتها اأو�سع، واأن لفظها اأدل، واأن اأق�سام تاأليف كلمها اأكرث، والأمثال 
التي �سربت فيها اأ�سري، واأن نذكر الدليل على اأن البديهة مق�سورة عليها، 
واأن الرجتال والقت�ساب خا�ض فيها«)١( وكذلك ابن قتيبة يف تاأويل م�سكل 

)١(  البيان والتبيني ٣٨٤/١
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الندوات والمؤتمرات ١٤

القراآن فقد ذكر اأن من خ�سائ�ض العربية البيان وزيادة حروف املبان 
والإعراب وال�سعر والعرو�ض .....اإلخ)١( لقد راح اأغلب الباحثني يف�سلون 
تقديري  مع  الن�سان  وهذان  واأ�سرابهما،  الن�سني  هذين  يف  اأجمل  ما 
لقائليهما كتبا بروح عا�سقة للعربية ناظرة اإليها من خلل الن�ض القراآن 

الكرمي، غري مفرقة بني ما هو نظام وبني ما هو كلم  

اأثر هذا الو�سع يف موقع ما ح�سد من اخل�سائ�ض للعربية عند املخت�سني  وقد 
يف  اليجابي  التاأثري  �سلبها  كما  الهتمام  من  ق�سي  موقع   يف  فجعلها  العربية،  يف 
املناهج وطرق التعليم على م�ستويات مراحل التعليم كلها،كما اأن املبالغة فيها جعلها 
نظر  يف  جتعله  ال�سيء  و�سف  يف  املبالغة  اإن   ، احلقيقة  حيث  من  ت�ساوؤل  مو�سع  يف 
خ�سائ�ض  اأن  العلماء  بع�ض  زعم  وقد   : عا�سور  ابن  يقول  كذبا  م�ستحيل  ال�سامع 
وجود  ل  �دعاء خ�سو�سية  �إفر�ط يف  نظري  �لزعم يف  «)٢(هذ�  تنح�سر  ل  العربية 
لها بحجم غري متناه كما يقول هذا الزاعم ،  وكم �سيكون له من الأثر ال�سلبي الذي 
للنفي  عر�سة  الواقعة  العربية  خ�سائ�ض  احلقيقة،فت�سري  عن  يدعيه  مبا  �سيناأى 
لعنانه يف  القلم  اإعطاء  ت�ساهل يف  املبالغة، ولقد وجدت  تلك  لل�سك جراء  و�سحية 
هذا املو�سوع ب�سورة لي�ض عليها الأمر يف مو�سوع اآخر ح�سب اطلعي حتى لقد ادعوا 
مثل  الفنون  من  األوانا  واأدخلوا  العربية)٣(  خ�سائ�ض  من  والإدغام  والقلب  الإبدال 
ال�سعر وبع�ض اأنواع البيان يف خ�سائ�ض العربية بل اإنهم اأدخلوا التجويد وهو خا�ض 
باأداء الن�ض الكرمي)٤( وجتاوزوا ذلك فقال د. حممد ندمي فا�سل : ومن خ�سائ�ض 
العربية يف اأفعالها وما متيز به بع�سها اأنه يتعدى بحرف خم�سو�ض ل يتحول عنه «)5(

)١(  تاأويل م�سكل القراآن ١٢
)٢(  التحرير والتنوير 9/١9٤

)٣(  انظر املف�سل يف تاريخ العرب قبل الإ�سلم ٢7٠/١
)٤(  انظر فتاوى ال�سبكة الإ�سلمية �سمن املكتبة ال�ساملة رقم 5٤٠

)5(  الت�سمني النحوي يف القراآن الكرمي ٦7 وانظر املو�سوعة القراآنية ٤١/٣ و١5٢/٤فقد اأورد خ�سائ�ض مل 
يقل بها �سواه .
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اإخال اأننا بحاجة عند احلديث عن خ�سائ�ض العربية اإلى ح�سر اأمرين :

١/ ما تنفرد به لغتنا ولي�ض يف �سواها منه �سيء.

٢/ ما ا�سرتكت فيه مع غريها ولها فيه زيادة مزية . 

٣/ اأن تناق�ض اخل�سائ�ض الداخلية يف دائرة النظام اللغوي، ولي�ض يف دائرة 
الكلم والن�سو�ض لأن الن�سو�ض اأمر خا�ض تعود مزاياه وعلو �ساأنه اإلى 
من قاله، ولي�ض اإلى النظام العام الذي ميتلكه جميع اأفراد متكلمي اللغة، 
وهذا الأمر قد غفل عنه كثريون ،واإخال ن�ض اجلاحظ وابن قتيبة يف هذا 
القراآن ،وابن قتيبة كذلك كان يف  البيان  ال�سياق فاجلاحظ عينه على 
معر�ض الدفاع عن القراآن، وما يف القراآن الكرمي من بيان واإعجاز فهو 
�ساأن كلم  اللغوي وكذلك  النظام  اإلى  وتعالى ل  اإلى اهلل �سبحانه  عائد 

. امل�سطفى

وجمال  النظم  برقي  تت�سم  وال�سعرية  النرثية  الن�سو�ض  من  ثروة  وجود  اإن 
لها  وجتعل  رفعة  ومتنحها  رقيا  اللغات  تعطي  الإبداع  وجوه  واكتمال  الأ�سلوب 
اأن  املنهج  ،ومن اخلطاأ يف  داخلية  ولي�ست  لكنها خ�سائ�ض خارجية  خ�سائ�ض 
تختلط الأمور فل نفرق بني اخل�سائ�ض اللغوية الداخلية ذات ال�سبغة النظامية، 

واخل�سائ�ض اللغوية اخلارجية ذات ال�سبغة الثقافية. 

هذه الأمور هي عندي مبثابة املعيار الذي ميكن اأن نزن به ما اأورده الباحثون 
وما ح�سدوه من قوائم تت�سمن مزايا العربية وخ�سائ�سها، وذلك طلبا للتحديد 
مناهج  يف  موؤثر  اأنه  نت�سور  فيما  احلقيقة  من  جانبا  لنا  �سيكفل  الذي  الدقيق 

العربية وتدري�سها من اخل�سائ�ض واملزايا  .
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الندوات والمؤتمرات ١٤

خصائــص العربيــة المؤثرة في تعليمها
اإن للعربية مزايا وخ�سائ�ض بع�سها داخلي يعود اإلى طبيعة اأنظمتها ، وبع�سها 
خارجي يعود اإلى ما يت�سل بها من ثقافة وتاريخ وا�ستعمال، والنوعان يتمثلن يف 
كثري من الأمور �ساأكتفي يف هذا البحث منها مبا اأراه وثيق ال�سلة مبا ميكن اأن 

جنعله �سمن خ�سائ�ض العربية وهي :

اأوال : مما يعود �إلى  �أنظمتها �لد�خلية يف �جلانب �ل�سوتي ذلك �لن�سباط 
يف ال�سور املقطعية للعربية فهي ثلثة ت�سل اإلى �ستة يف حال الوقف والإدغام ـ 
ول عربة مبا قاله د متام ح�سان يف كتابه مناهج البحث اللغوي)١( من وجود مقطع 
�سابع ـ وتلك الثلثة ذات تركيب مت�سق منتظم  من�سبط يقوم بع�سه على بع�ض 

فيه من ال�سمات:

١/ الو�سوح

٢/ القلة وعدم التعدد الزائد

٣/ النتظام والتتابع 

٤/ ل تقل عنا�سرها عن اثنني، ول يتكون مقطع فيها من �سامت واحد 

واأ�سكال عنا�سرها هي :

١/ �ض ح  مثل َب ِب  ُب 

٢/  �ض ح �ض   مثل بح  من بحٌر 

٣/ �ض ح �ض �ض  مثل  �سعب عند الوقوف عليها 

٤/ �ض ح ح مثل نا من نا�سر 

 ٦9  )١(
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5/ �ض ح ح �ض مثل باع عند الوقوف عليها  

٦/ �ض ح ح �ض �ض  مثل راد امل�سددة عند الوقوف عليها.

اإلى �ست ع�سرة �سورة كما قال  اإن تنوعات املقاطع يف اللغات الأخرى ت�سل 
ما  اإل  العربية منها  لي�ض يف  اللغوي)١(،  ال�سوت  درا�سة  اأحمد خمتار عمر يف  د 

و�سحت مع ي�سر و انتظام وتتابع

ومع هذا مل ت�ستثمر هذه املزايا يف التعليم فخريج اأق�سام البكالوريو�ض ومن 
يتولى تعليم العربية بل واملنهج املو�سوع لتدري�سها ل يراعي هذا، فقد قرر على 
الطلب يف معظم البلدان العربية مقطعا يوجد يف اللغات الأخرى ول يوجد يف 
ال�سوتية يف مراحل  املقاطع  العربية وقد و�سحت هذا يف بحث كتبته عن  اللغة 
الإ�سلمية)٢(  �سعود  بن  حممد  الإمام  جامعة  جملة  يف  من�سور  الأولية  التعليم 
 STY وذلك املقطع هو املكون من �سامت �ساكن فهو يف الجنليزية مثل يف مثل
وقد ي�ساعف يف مثل STRONG  ويف البها�سا يف اندوني�سيا وماليزيا يف مثل 

KNAPA   مبعنى ملاذا  

اإن هذا املقطع ل يوجد يف العربية، فاأقل ما فيها يكون من عن�سرين �ساكن 
ومتحرك فلماذا يعر�ض على الطلب؟ وملاذا يجربون على نطق ما لي�ض من لغتهم 
كما  �ساكنة  الباء  انطق  للطالب  نقول  اأن  اخلطاأ  من  األي�ض  ؟   عادتهم   من  ول 
نطقتها حمركة ؟ اإنه �سوء املعرفة مبا للعربية من خ�سائ�ض ،و�سوء و �سعف ما 
مقطعا  املتحركة متثل  الباء  اإن  العلمية،  الأق�سام  املتخرجني يف  للطلب   يقدم 
ق�سريا يف العربية لكنها �ساكنة ل متثل مقطعا منف�سل، واإمنا تكون عن�سرا من 

مقطع ل ينفرد وحده .

ومل يقف الأمر عند هذا بل اإن املقطع الق�سري يكاد ي�ستويل على �سيغة املا�سي  

)١(  �ض ٢٦٢
)٢(  العدد احلادي والثلثون ربيع الآخر ١٤٣5هـ
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الندوات والمؤتمرات ١٤

يف �سورتها الأ�سلية دومنا اإ�سناد اأو ات�سال ب�سمائر، ومع هذا ا�ستبعد ا�ستثمار 
هذه املزية يف التعليم وكرث التمثيل بال�سم والفعل امل�سارع وفعل الأمر، واحلال مع 

هذه  لي�ست على احلال التي عليها املا�سي .

ثانيا : مما يت�سل بالنظام ال�سوتي قلة تنوع ال�سوائت، واإن تنوعت فب�سكل 
ي�سري يف الإمالة والتفخيم والرتقيق والإ�سمام اإل اأن ذلك ل يوؤثر يف توجيه املعنى 
العاملية  اللغات  ال�سوائت يف  تنوعات  اأن  الدار�سني يف حني  اأمام  ول ميثل عقبة 
ت�سل اإلى اأكرث من خم�سني تنوعا منها يف الجنليزية اثنان وع�سرون تنوعا كما 
املعنى يف  توجه  فالإمالة مثل ل  فيه  وتوؤثر  املعنى  توجه  الباحثون)١( وهي  يذكر 
العربية ،ها نحن نقول بيت بفتح الباء ونقولها باإمالة الفتحة ولكنك يف الجنليزية 

 car ،care ، جتد فرقا يف املعنى بني

وت�ساوؤل تنوع ال�سوائت يف العربية وقلته مينح العربية مزية من بني اللغات 
ذات التنوعات الكثرية لل�سوائت ، وي�سهم يف ت�سهيل تعلم نظامها ال�سوتي فيكون 

الطالب يف اإطار غري مت�سعب . 

ثالثا : مما يت�سل بنظامها الكتابي ذلك الطراد والنقيا�ض الذي يقل معه 
العربية فيها اطراد وا�سح يقل  امل�سموع واملكتوب  فالكتابة يف  ال�سطراب بني 
معه التق�سيم  وقيا�ض من�سبط يند معه اخلروج عن القاعدة وذلك لقيامها على 

اأ�س�ض ثلثة : 

١/ مطابقة املكتوب للمنطوق اإل يف اأحوال ي�سرية .

٢/ مراعاة حال الوقف .

٣/ اعتبار حالة الهمز والت�سهيل بني لهجة احلجاز وجند.

انظر درا�سة ال�سوت اللغوي ٢57و الدر�ض ال�سوتي بني القدامى واملحدثني ١١7و علم الأ�سوات للبهن�ساوي   )١(
.١١٢
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كما قال ابن مالك يف باب الهجاء يف كتاب الت�سهيل)١(، وكما اأف�سح عنه ابن 
عقيل يف امل�ساعد على ت�سهيل الفوائد)٢( ،على حني اأنك جتد النظام الكتابي يف 

كثري من اللغات قائما على عادة واإلف ل على قاعدة ونظام

ولكن هذا النطلق من هذه الأ�سول قد اعرتاه اخللل، وذلك  اأن هذه الأ�سول 
مل تعد تراعى يف تعليم  مهارة الكتابة وال�سبب يف ذلك هو عر�ض قواعد الإملء 
عند املتاأخرين يف كتب خا�سة دون الإ�سارة اإلى تلك الأ�سول  التي كانت مرعية 
عند النحاة ،وب�سببها �سار الهجاء اأحد مو�سوعات النحو العربي، ف�سعب التعرف 
على ال�سواب يف النظام الكتابي، وات�سعت دائرة املنطوق الذي يخالف امل�سموع، 
و نقلنا مهارة تعليم الكتابة من دائرة ما يعلم بقاعدة  اإلى دائرة ما يعلم بقائمة 
،وتب�سر يف تعليم كتابة �سمري الغائب يف عليه ومنه واإليه واأمثالها، واقراأ تعليل 
القدماء وتعليل املحدثني اإنه عند القدماء معلل مبا يفر�سه امل�سموع من الكلمة 
عند الوقف، وعند املحدثني معلل مبخالفة املكتوب للمنطوق، لأنهم ت�سوروا اأن 
�ساأن الكتابة هو �ساأن القراءة يف مراعاة الو�سل وانظر ما اعرتى التعرف على 
من  نقلها  ب�سبب  التعليم  مراحل  جميع  يف  �سعوبة  من  واملربوطة  املفتوحة  التاء 

دائرة ما يعلم بقاعدة اإلى دائرة ما يعلم بقائمة.

رابعا : تعد العربية من اللغات ال�ستقاقية واإن �ساركتها اأخواتها ال�ساميات يف 
هذا)٣( اإل اأن قانون ال�ستقاق يف العربية اأمر يلفت النتباه فمفرداتها املعجمية 
األف  اإلى مائة وع�سرين  اأكرب املعجمات  اثني ع�سر مليون تعود يف  التي جتاوزت 
مادة، وان�سواء امل�ستقات الكثرية حتت اجلذور يف العربية يدل على ات�ساع دائرة 

ال�ستقاق وهذا ي�ستتبعه اأمران :

١/ �سهولة تزود طلبها بالألفاظ ،لأن اإثراء املعجم الذهني �سيكون عن طريق 

انظر كتاب الت�سهيل٣٣٢  )١(
امل�ساعد على ت�سهيل الفوائد٤/٣٣5  )٢(

انظر ال�ساميون ولغاتهم ٢١  )٣(
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يتعرف  فالطالب  ال�سريف،  ال�ستقاق  يف  امل�ستقات  �سياغة  قواعد  تفهم 
بقية  على  التعرف  ال�ستقاقية يف  القاعدة  ي�ستثمر  ثم  الفعل  اأو  امل�سدر 
يجدها  ل  التح�سيل  يف  �سهولة  الطالب  �سيمنح  وهذا  امل�ستقة،  الألفاظ 
يف اللغات التي ميثل كل لفظ فيها و�سعا منفردا ، اإن حت�سيل كثري من 
الطالب  بها  يزود  ثم  قوائم حتدد  يكون عن طريق  لن  امل�ستقة  الألفاظ 
خلل  من  �سيكون  بل   ، فح�سن  اللغة  علم  يف  املف�سلة  الطرق  باإحدى 

ا�ستثمار القاعة والقيا�ض .
النطقي  الرتتيب  اطراح  املعجمي  التدوين  على  اخلا�سية  هذه  فر�ست   /٢
الرتتيب  اأن  حني  يف  املعجمية  املادة  �سيبعرث  بل  العربية  ينا�سب  ل  لأنه 
النطقي منا�سب للغات الأخرى، ومن ثم فاملحاولت املعجمية التي رامت 
تقليد املعجمات الغربية يف الرتتيب النطقي باءت بالف�سل الذريع وبقيت 

حماولت فردية غري ناجحة)١(
اإن هذا النوع من ال�ستقاق هو الذي ي�سح اأن يكون من خ�سائ�ض العربية اأما 
ال�ستقاق الكبار )النحت( وال�ستقاق الكبري فقد عدهما كثري من الباحثني من 
خ�سائ�ض العربية)٢( ولي�ض هذا ب�سحيح يف نظري، لأن النحت موجود يف جميع 
اللغات بل اإن ن�سيب لغتنا منه لي�ض باأوفر مما يف غريها، واأما ال�ستقاق الكبري 
وهو اإدارة تقليبات املادة حول معنى واحد كما قال ابن جني)٣( فهو حم�سلة تفكري 
وا�ستنتاج لغوي ولي�ض من عمل املتكلمني، اإنه قول من يتكلم عن اللغة ولي�ض بقول 
من يتكلم اللغة فهو كالعلة النحوية ولي�ض من �سميم النظام اللغوي ، ولي�ض من 
ال�سواب اأن يجعل ما نتج عن ت�سور اللغويني وتعليلتهم من خ�سائ�ض العربية بل 
يجب اأن ي�ستبعد لكيل نخلط بيم ما هو من طبيعة اللغة وبني ما هو من ا�ستنتاج 

الباحثني وت�سوراتهم العقلية  
انظر ما قيل عن الرتتيب النطقي املعجم العربي د ح�سني ن�سار ١٨٤/٢  )١(

انظر مثل  من خ�سائ�ض العربية �ض٣5  )٢(
انظر اخل�سائ�ض١٣٣/٢  )٣(
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خام�شا : اللغات الإن�سانية يتكلم بها يف حالة تركيب وتق�سيمها اإلى مفردات 
اأمر يعود لعمل اللغويني، اأما الناطق الفطري فل يعرف �سوى اجلمل اأما حتليل 
اجلمل اإلى كلمات والكلمات اإلى مورفيمات وفونيمات واألفونات ثم فونات كما هو 

معروف عند اللغويني فهو لي�ض بفطري)١( .

يف  تختلف  ولكنها  الرتكيب  م�ساألة  يف  وتت�ساوى  مركبة  بها  ينطق  اللغات  اإن 
كيفية الرتكيب وتخت�ض العربية مبحافظتها على عن�سر الإعراب املتغري بتغري 
العوامل من بني اللغات ال�سامية بل من بني اللغات العاملية، يقول د ح�سن ظاظا 
رحمه اهلل عند كلمه عن خ�سائ�ض اللغات ال�سامية : هذه ال�سفات العامة التي 
انطلق بها ال�ساميون من موطنهم الأ�سلي كل يف جهته، ي�ساف اإليها �سيء اآخر 
بقي يف بع�ض هذه اللغات واندثر من بع�ض فهناك تغيري يف احلركات الواقعة على 

اأواخر الألفاظ لتحديد وظيفتها يف اجلملة » )٢( 

يكلف  اجلملة   تركيب  على  الزائد  العن�سر  هذا  بوجود  العربية  انفراد  اإن 
واإن  وهذا  اللغات،  يف  مباألوف  لي�ض  نحوي  عن�سر  نظام  تعلم  ب�سرورة  متعلمها 
ميكن  ول  نظامها  وطبيعة  العربية  طبيعة  هي  هذه  اأن  اإل  جديدا  عن�سرا  �سكل 
التفلت من هذا، ولي�ست امل�سكلة الكربى يف وجود هذا العن�سر فهو ظاهرة ميكن 
والتطبيق  والتدريب  التعليم  منهج  �سلح  اإذا  وي�سهر  ب�سهولة  الطالب  ياألفها  اأن 
لكن امل�سكلة تكمن يف حتول ذلك العن�سر اإلى ق�سية ات�سع الكلم فيها وت�سعب 
تعلم  يف  الطالب  يبذله  ما  اأ�سعاف  هو  وجهدا  وقتا  الطلب  من  تاأخذ  و�سارت 
الإعراب ذاته، فالأمر مل يقف عند حدود الظاهرة بل اأ�سحى ق�سية ا�ستنفدت 
مما  لي�ست  عنا�سر  لدخول  وذلك  كبريين،  وجهدا  طاقة  العربية  متعلمي  من 
املبذولة  باجلهود  مت�سلة  هي  بل  الإعراب  ول  �سيء  يف  الرتاكيب  بتعليم  يت�سل 

درا�سة  وانظر  اللغويني  بني  واختلف  اإ�سكال  مو�سع  هو فطري  ما  بعيدة عن  اإلى جزئيات  اللغة  حتليل   )١(
ال�سوت اللغوي ٢٢7

)٢(  ال�ساميون ولغاتهم ٢٣
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اأن  املطلع  وح�سب  والتاأ�سيل،  والتعليل  ال�ستدلل  النظر يف  ووجهات  التقعيد  يف 
يعود اإلى بع�ض الكتب النحوية و�سيجد عنا�سر يف كل مو�سوع ل علقة لها بتعليم 

الرتاكيب النحوية.    

�شاد�شا : طول عمر هذه اللغة فقد عا�ست قرونا طويلة يف اجلاهلية ل يعلم 
عنها �سيء ، ولكن اإ�سارات املتاأخرين من اجلاهليني يف اأ�سعارهم تومئ اإلى ذلك 

يقول زهري : 

ما اأرانا نقول اإل معادا      اأو معارا من قولنا مكرورا 

املعاد  املعار  وذلك  ومعا�سروه مكرر معاد  يقوله هو  ما  اأن  اإلى  ي�سري  فزهري 
املكرر مفقود غري حا�سر يف كتب الأدب وال�سعر فهو ي�سري اإلى ن�سو�ض مفقودة 

ويومئ اإلى مقول وافر .

ول  اأو حذام  ابن خذام  ا�سمه  �ساعر  اإلى  اأ�سار يف ق�سيده  قد  القي�ض  وامروؤ 
معرفة لذلك ال�ساعر ول جليله، فقد قال :  

لعلنا نبكي الديار كما بكى ابن حذام 

ويقول عنرتة بن �سداد : 

هل غادر ال�سعراء من مرتدم      اأم هل عرفت الدار بعد توهم 

اإن عنرتة ي�سائل نف�سه ما الذي حملها على القول واأغراها به، بقاء مو�سوع مل 
يعرب عنه اأم معرفتها بدار قد اأقفرت ؟ واملعنى الأول يوحي  باأن موا�سع القول قد 
ا�ستاأثر بها من تقدم ، فهو ي�سري اإلى من مل يحفظ تعبريه و مل يبق قوله . اإننا اأمام 
لغة قدمية وتاريخ عريق موغل يف القدم عرف منه ما قيل يف اجلاهلية املتاأخرة 
قبل الإ�سلم  وجهل الكثري، وهذا العمر الطويل والتاريخ املديد قد احتفظت فيه 
تبدلت  قد  اللغات  فجميع  للعربية  اإل  هذا  ولي�ض  ميتة  ببقائها حية غري  العربية 

وحتولت اأو ماتت ثم رجعت للحياة كما يف العربية ب�سورة لي�ست هي الأولى .
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اإن هذا العمر الطويل الذي عا�سته العربية حية غري ميتة وبقيت فيه متما�سكة 
غري متحولة  قد جلب لها اأ�سياء قد عدها الباحثون من اخل�سائ�ض، ولي�ض الأمر 
كذلك فهي نتيجة طبيعية لطول العمر والبقاء  فقد عدوا �سعة املعجم وكرثة الألفاظ 
وزيادة املرتادف وامل�سرتك من خ�سائ�ض العربية يقول د كا�سد يا�سر الزيدي: 
تتجلى هذه اخل�سائ�ض يف ظاهرة الإعراب وال�سرتاك والرتادف والت�ساد »)١( 
يدعيه  بع�سهم  واأ�سحى حمل جتاذب  القدماء)٢(  اأي�سا من  قال هذا غريه  وقد 
مزية واآخرون يرونه ت�سويها  تقول د عائ�سة عبد الرحمن : وما اأكرث من يباهون 
تقدم  كان  واإن  ال�سريفة،  العربية  مزايا  ميزة من  ويعدونها  اللغوية  الرثوة  بهذه 
الدرا�سات اللغوية قد جاوز بنا مرحلة املفا�سلة ال�ساذجة بني لغتنا وغريها من 
اللغات ووجهنا اإلى البحث يف خ�سائ�ض العربية منتفعني مبا هدت اإليه البحوث 
العلمية يف اللغويات وال�سوتيات فلم تعد كرثة الألفاظ الدالة على املعنى الواحد 
مدعاة فخر ومباهاة واإمنا اأ�سبحت ق�سية تلتم�ض حل »)٣( اإن امل�سرتك اللفظي 
يف العربية واملرتادف اأغلبه من النوع امليت فل وجود له اإل يف املعجم ول وجود له 
يف ذاكرة املتكلمني ولذا فهو يت�سل بالزمن وتاريخ اللغة ، ويتوافر يف ذاكرة الأمة 

)املعجم( ول يوجد يف ذاكرة كل جيل منه اإل القليل .

اإنني ل�ست مع من يدعي اأن هذا الأمر من خ�سائ�ض العربية كما اأنني ل�ست 
عائد  بل  مت�سل  ت�سوري  الأمر يف  لأن   ، ت�ستدعي حل  مع�سلة  يت�سوره  من  مع 
اإلى طول عمر اللغة وكرثة م�ستعمليها وكل لغة طال عمرها وكرث م�ستعملوها فاإن 
بالعربية  بال�ستعمال خا�سة  املعجم  زيادة  فلي�ست  الزمن،  مع  �سيزداد  معجمها 
لكن الذي من خ�سائ�سها وملا يتح لغريها هو طول حياتها وبقائها خالدة مع هذه 
الدهور املتعاقبة، هذا هو الذي تفردت به العربية ، ولي�ض ثراء املعجم ، لأن ثراء 

املعجم ناجت عن طول عمر اللغة وكرثة متكلميها وتعدد بياآتهم. 
)١(  فقه اللغة العربية ١٢9

)٢(  ا�ستعر�ض د جبل ذلك يف كتابه خ�سائ�ض العربية ٢١
)٣(  الإعجاز البيان للقراآن ٢١٠
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اأن  اأرى  اأنني  اإن طول عمر اللغة وبقاء نظامها الأ�سيل حيا ل يعني  �شابعا : 
اللغات  اأن  غري  وتتحول  تتبدل  اللغات  فكل  البتة  عليها  ممتنع  والتبدل  التطور 
تطورت وتبدلت وحتولت اإلى لغات اأخرى، يف حني اأن التبدل اللغوي والتطور يف 
م�ستوى  الف�سيح  امل�ستوى  بجانب  �سنع  لكنه  اأخرى،  لغة  اإلى  يحولها  العربية مل 
اآخر بجانب ذلك الف�سيح ، م�ستوى عامي لي�ض ببعيد عن الف�سيح ولي�ض بقريب 
منه يختلف قربه وبعده  من بلد اإلى بلد ومن م�ستوى اإلى م�ستوى فهو يف اجلانب 
اأوجد  وقد  والنحوي،  ال�سوتي  امل�ستوى  منه يف  للف�سيح  اأقرب  املعجمي  اللفظي 
اللغات  يف  احلال  عليه  مما  اأعظم  اإخالها  العربية  يف  وا�سحة  ازدواجية  هذا 
الأخرى ، وقد بقي امل�ستويان متعاي�سني منذ فرتة مبكرة تبدو بو�سوح يف بع�ض 
موؤلفات القرن الرابع الهجري على نحو ما نرى يف الر�سالة البغدادية لأبي حيان 
اأ�سحت هذه الزدواجية متثل عقبة عند متعلمي  )١(. وقد  التوحيدي رحمه اهلل 
العربية مع اأن الإعلم قد خفف من ذلك التباعد بني العامية والف�سحى يف هذا 
اأما ذلك النقا�ض الفكري  اإيجاد م�ستوى لغوي بني امل�ستويني  الع�سر وعمل على 
حول تبني العامية فقد خفت لأنه مبني على دعاوى هدم باطلة مل يعد يف عاملنا 

العربي من يتحم�ض لها وهلل احلمد .

املطهرة  وال�سنة  القراآن  بن�سو�ض مقد�سة هي  العرب   لغة  ارتبطت   : ثامنا 
التي  العظيمة  الثقافة  وتلك  تراث  يدانيه  الذي ل  ال�سخم  الأدبي  الرتاث  وذلك 
متثل ثقافة لربع �سكان املعمورة وقد جعل هذا لها من اخل�سائ�ض ما لي�ض للغات 
الأخرى وهذه اخل�سائ�ض متثل خ�سائ�ض خارجة عن النظام اللغوي ، وكثريون 
العربية قدميا وحديثا قد خلطوا بني اخل�سائ�ض  ممن حتدثوا عن خ�سائ�ض 
الداخلية واخلارجية فرتتب على هذا اأن جعلوا مزايا القراآن الكرمي ومزايا البيان 
�لنبوي من خ�سائ�س �للغة ونظامها  و�رتباط �لعربية بهذين �لن�سني و�لعائدة 
�ملحمودة لهذ� �لرتباط �سيء وحتويل خ�سائ�س هذين �لن�سني وتعميمهما على 

)١(  انظر الر�سالة البغدادية ٢٦٠عن اإيراده ل�سعر غلم الأمراء .
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النظام اللغوي �سيء اآخر ، وعلم اللغة يف اأمر من البدهيات املقررة الآن يفرق بني 
النظام اللغوي والكلم)١( ومن اخلطاأ اخللط بني معطيات تطبيق النظام اللغوي 
عند فرد وبني النظام يف هيئته العامة وال�ساملة ، اإن هذا اخللط هو ال�سبب يف اأن 
الكثريين قدماء وحمدثني جعلوا من خ�سائ�ض العربية ما لي�ض من خ�سائ�سها 
فانطلقوا من البيان القراآن والنبوي وادعوا اأن البيان للعرب ولي�ض الأمر كذلك 
فلي�ض كل عربي مببني ول ببليغ ولو كانت الإبانة والبلغة عائدة للنظام لكانت 
البلغة والبيان متحققة يف كل ناطق بالعربية  وانطلقوا من الن�سو�ض ال�سعرية 
وادعوا اأن ال�سعر واحلكمة من خ�سائ�ض العربية وما كل عربي ب�ساعر، وال�سعر 
فن تعرفه حميع ال�سعوب باختلف فيما يطرب له كل �سعب واأمة من الإيقاعات، 
اإن هذا اخللط يف نظري هو امل�سوؤول عن التزيد يف اخل�سائ�ض مبا لي�ض منها ، 
ومن ثم �سار املحدثون ممن تكلموا عن اخل�سائ�ض اللغوية للغة العربية اأ�سارى 
لتلك الن�سو�ض املاأثورة عن اجلاحظ وابن قتيبة وابن فار�ض رحمهم اهلل واأ�سحى 
الن�سو�ض،  تلك  ملا يف  و�سرح  تف�سيل  اللغوية هو جمرد  الكلم يف اخل�سائ�ض 
ذكرت  قد  التي  العربية  خ�سائ�ض  يف  املو�سوعة  الكتب  اإلى  تنظر  اأن  وح�سبك 

و�سيت�سح لك هذا بجلء.

�لن�سو�س  وبني  �لعربية  بني  �لرتباط  ذلك  ��ستدعاها  �لتي  �خل�سائ�س  �إن 
املقد�سة وما تفرع عنها من ثقافة اإ�سلمية منح العربية اخل�سائ�ض الآتية :

تتفاوت  اللغات  وهذه  لغة)٢(  اآلف  ثلثة  عل  يربو  ما  اليوم  العامل  يف   / اأول 
يف عامليتها فل تكاد تت�سم بالعاملية منها اإل لغات جد قليلة، ل تكاد متثل ن�سبة 
من حيث املجموع العام واللغات التي ميكن اأن نطلق عليها العاملية هي ما توافر 
لناطقيها عن�سر �سعة النت�سار وكرثة الراغبني املقبلني على تعلمها نتيجة لعظم 

انظر اأ�سواء على الدرا�سات اللغوية املعا�سرة د نايف خرما  �سل�سلة عامل املعرفة ١٠٨  )١(
انظر الل�سان ةالإن�سان ١٣٤ وعدد اللغات خمتلف فيه نظرا لختلف املعيار بني ما يعد لغة وبني ما يعد   )٢(

لهجة .



 هذه الطبعة اإهداء من املركز وال ي�شمح بن�شرها ورقياً اأو تداولها جتارياً 

١2١

الندوات والمؤتمرات ١٤

بني  متقدمة  منزلة  يف  العربية  واللغة  الفكري،  وخمزونها  احل�ساري  اأثرها 
جعلتها  التي  والعنا�سر  املعدودة  العاملية  اللغات  من  �سك  بل  فهي  اليوم  اللغات 
عاملية ر�جعة �إلى ذلك �لرتباط بالن�سو�س �ملقد�سة �لعظيمة ومن ثم فعامليتها 
تلك  بقاء  باقية  خالدة  عاملية  ولكنها  والتحول  للزوال  قابلة  مباديات  ترتبط  ل 
الن�سو�ض املقد�سة ، وهذا هو الأمر الذي حفظ للعربية مكانتها بني اللغات واإن 

كان متكلموها الآن لي�سوا يف املقام احل�ساري املبتغى واملوؤمل .

اإن  والتغري،  التطور  اأقول   ول  والتحول  التبدل  على  ا�ستع�ساوؤها   / ثانيا 
وا�سحة  حية  وبقيت  �سابقا  اإليه  اأ�سرت  قد  تاريخ طويل  ا�ستمرت يف  العرب  لغة 
ويحيلها  عليه  كانت  عما  يبعدها  تطورا  تتطور  ومل  طويل  تاريخ  عرب  الن�سو�ض 
اإلى لغة اأو لغات اأخرى فبقيت ن�سو�سها متداولة غري غريبة، وهذا ال�ستمرار يف 

�لبقاء و�لتخليد منح لها بقوة ذلك �لرتباط.

ثالثا / ينبني على ذلك �لرتباط عند تعليمها �أن ن�ستهدف بالتعليم م�ستوى 
لي�ض هو امل�ستوى املتداول املنطوق اليوم، بل امل�ستوى املنطوق الذي جاءت به تلك 
فامل�ستهدف  الأخرى  اللغات  تعليم  عند  مبوجود  لي�ض  وهذا  املقد�سة،  الن�سو�ض 

عند تعليمها هو امل�ستوى املنطوق احلا�سر و انبنى على هذا :

اأ�ساليبها ما ينبني على تلك الن�سو�ض حتى  اأن نعلم من قواعدها و   /١
الأ�ساليب  ازدادت  فقد  هنا  ومن  لغة اخلطاب،  عن  بعيدة  كانت  ولو 
والقواعد التي تعر�ض على متعلم العربية لأنه واقع بني ن�سو�ض من 
تراث قدمي ون�سو�ض من لغة الع�سر احلا�سر، ولو ا�ستعر�ست اأي باب 
يف النحو لوجدت اأن كثريا من الأ�ساليب فيه اإمنا تعر�ض للطالب عند 
القراءة الرتاثية، ولي�ض عند امل�سموع اليوم ول املقروء اليوم ، ولي�ض من 
غ�سا�سة يف هذا لأن خ�سائ�ض لغتنا هي التي فر�ست هذا وا�ستوجبته 
ويخطئ يف نظري من يطالب بتعليم املنطوق اليوم فقط ، وهذا نداء 
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اللغة  نايف خرما حني قال متحدثا عن  د  راأيته عند كثريين ومنهم 
امل�ستهدفة بالتعليم : اإن اللغة هي لغة احلياة اليومية التي ي�ستعملها 
النا�ض فعل ل تلك اللغة التي يو�سي بع�ض النحويني با�ستعمالها على 
الو�سفي  املنهج  اإلى  الجتاه  نلحظ  وهنا  ال�سحيحة  اللغة  هي  اأنها 
الكلم  هذا  اإن   « اللغوي)١(  البحث  يف  املعياري  املنهج  عن  والبتعاد 
الذي قاله د نايف قد ردده كل املتحم�سني للمنهج اللغوي الو�سفي ومل 
يرددون  �لن�سو�س فر�حو�  بتلك  �لعربية  �رتباط  يلحظو� خ�سو�سية 
العربية  خ�سائ�ض  متجاهلني  العربية  غري  على  ينطبق  اأن  ميكن  ما 
وتو�سط  كثريون  لهذا  حتم�ض  وقد  اخل�سائ�ض،  تلك  تفر�سه  وما 
ذلك  ومع   : قال  فقد  اهلل  رحمه  ب�سر  كمال  د  تو�سط  وممن  البع�ض 
املعيارية هي  الطريقة  اأن  اإلى حقيقة مهمة هي  ن�سري هنا  اأن  ينبغي 
الأن�سب للمراحل الأولى من تعليم اللغة القومية وقواعدها حيث عن 
من  والتمكن  املعينة  اللغة  على  املحافظة  حماولة  هو  حينئذ  الهدف 
بتلقني  اإل  بالطبع  ذلك  يكون  ول  واحد  بل�سان  الأمة  وربط  قواعدها 
نظرته  تو�سطه يف  ومع   )٢(» القواعد  النا�سئة جمموعة من�سبطة من 
اإل اأن املنهج املعياري يف تعليم العربية يف وجهة نظري اأمر مفرو�ض 
ا�ستوجبته خ�سائ�ض العربية وارتباطها بن�سو�ض مقد�سة ل ميكن اأن 

تروى باملعنى. 

٢/اأن يظل تعليم العربية عموما يف اإطار خدمة تلك الن�سو�ض املقد�سة 
تعلموها  اإمنا  يتعلمونها  غالبية من  ،لأن  اأمر طبيعي  وهذا  وقراءتها 
ن�ستهدف  اأن  ميكن  ل  العربية  اأن  هذا  معنى  لي�ض  الإ�سلم  لفهم 
م�ستوى حمددا فيها بالتعليم كلغة التجارة اأو العلقات ونحوها، هي 

اأ�سواء على الدرا�سات اللغوية 5١  )١(
علم الغة ٢١7  )٢(
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يف هذا مثل بقية اللغات ول خ�سو�سية يف هذا فكل اللغات ميكن اأن 
ي�ستهدف حقل لغوي منها بالتعليم لكن الغالب الأعم عند تعليم لغة 

العرب  هو ذاك .

املناهج  وتلك  بحثية  ملناهج  والبحث  الدر�ض  عند  تخ�سع  اللغات  اإن   : رابعا 
ل يجب التزام �سيء منها فاللغات تدر�ض باملنهج الو�سفي والتاريخي واملعياري 
وتو�سع قواعدها وتعلم بعد البحث فيها با�ستخدام تلك املناهج)١(، وت�ستمر تلك 
معياري  م�ستوى  فر�ض  غري  من  وتتبدل  تتحول  حينما  اللغة  متابعة  يف  املناهج 
عند التعليم حتى قيل يف علم اللغة: اإن اللغوي ي�سف ول يختار وقد نقدوا املنهج 
املعياري فقالوا :اإن اللغة عند اأ�سحاب هذا املنهج هما مل يقال بل هي ما يجب اأن 
يقال، وكل اللغات ل ت�ستهدف م�ستوى حمددا بالتعليم ول يفر�ض الباحثون معيارا 
فيها ، فما وافقه فهو �سواب وما خالفه فهو خطاأ ،هذا ل يكون غالبا اأما يف لغة 
�لعرب فقد فر�س ذلك �لرتباط على مناهج �لبحث عند �لو�سف و�لتقعيد �ختيار 
م�ستوى حمددا يجب اأن يكون هو املعيار فما وافقه فهو �سواب وما خالفه فهو خطاأ 
وحلن، وهذا الأمر ا�ستوجبه تقدي�ض امل�ستوى اللغوي الذي ا�ستمد قدا�سته من تلك 
الن�سو�ض الواردة به وهذا الذي يحدث يف العربية مو�سع نقد من قبل كثريين 
وقد اأوردت اآنفا قول د نايف خرما ، ولكن من يتدبر خ�سائ�ض العربية �سيظهر 

له بجلء �سعف هذا املذهب .  

تا�شعا : امتازت العربية عن بقية اللغات باأن و�سف اأنظمتها وتدوين معجماتها 
ودرا�سة اأ�ساليبها قد حدث منذ األف وثلثمائة عام، ويوم اأن حدث كان ب�سورة 
اللغات  يف  �سيبويه  زمن  يف  �سيبويه  كتاب  ي�سبه  كتاب  من  فهل  وعميقة  �ساملة 
الأخرى؟ وهل من معجم ي�سبه معجم العني يف زمن اخلليل يف اللغات الأخرى ؟ 
ثم تتابع ذلك اجلهد وتعددت م�ساربه واأ�سحت املكتبة العربية ت�ستمل على نتاج 

انظر عنها مناهج البحث للدكتور متام ح�سان   )١(
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علمي يف درا�سة العربية ل يدانيه تراث، وقد اأثر ذلك يف تعليمها اليوم ب�سورة 
ي�ستحق  الإكبار والإعجاب وهو  اإلى ذلك الرتاث بعني  �سلبية للأ�سف فلقد نظر 
هذه  للعربية  جعلت  التي  الن�سو�ض  تلك  ون�سيان  وحده  به  ال�ستغال  لكن  ذلك 

املكانة هو الأمر ال�سلبي 

اللغة وين�سغل به عن  اإلى ما قيل عن  التعليم  اأن ين�سرف  األي�ض من اخلطاأ 
ن�سو�ض اللغة ؟  يف اأهداف كل الكليات والأق�سام يربز ا�ستهداف خدمة القراآن 
ويف التعليم تت�ساغر تلك اخلدمة ول تظهر اإل ب�سكل عار�ض ل ب�سكل م�ستهدف، 
يف كل الأق�سام يبطل �سيء ا�سمه رفع ح�سيلة الطالب املعجمية ويربز النقا�ض 
الظواهر  بع�ض  �ساأن  يف  والختلف  العرب  كلم  حول  دارت  التي  الق�سايا  يف 
اإلى درا�سة  مثل الأ�سداد وامل�سرتك واملرتادف مثل ، اأمل تتحول درا�سة الن�ض 
ن�سو�سه  وحتولت  الأدب  تاريخ  درا�سة  تتحول  اأمل  الن�ض؟  عن  قيلت  نظريات 
اإلى درا�سة ال�سياق الجتماعي الذي قيل فيه الأدب؟ اأمل تتحول املحا�سرات يف 
جميع علوم اللغة اإلى حديث عن مناق�سة ق�سايا دارت بني من خدموا اللغة ولي�ض 
فيها �سيء من ن�سو�ض اللغة ، اإن �سخامة تلك الأعمال وعظم حمتويات املكتبة 
اللغة عموما، واخت�سا�ض العربية ب�سخامة تلك اجلهود  العربية املتعلقة بعلوم 
بينهما وهما من وجهة  التفريق  بد من  اأمرين ل  وكرثتها قد جعلنا نخلط بني 
نظري ما كان ظاهرة يف كلم العرب، وما كان ق�سية انبنت على تلك الظاهرة 
ومعطيات  وتاأثري  وتاأثر  فكر  وتاريخ  عقلية وحجاج  واأدلة  وعلل  فكري  من جدل 
اختلف يف مناهج البحث، اإن هذه ل يجوز بحال اأن ت�سغلنا عن تلك لكن الواقع 
امل�ساهد واملوجود اليوم يف اجلامعات العربية هو اأن اأكرث ما ت�سرف فيه �ساعات 
اأن تطلع على خطط كليات الآداب واللغة العربية يف  التعليم هو الأول وح�سبك 
عاملنا العربي، وتزن ما ا�ستهدف الظواهر اللغوية وما ا�ستهدف ما قيل عن تلك 
اللغة،  عن  الكلم  ل�سالح  راجحة  والكفة  طائ�سا  امليزان  �ستجد  ثم  الظواهر، 

ولي�ض ل�سالح الكلم باللغة  .
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الخاتمة

يف هذا اليوم العاملي للغتنا التي واإن تقادم عهدها ف�ستظل جديدة، واإن مات 
غريها ف�ستظل حية، واإن تبدل غريها ف�ستبقى خالدة باإذن اهلل ي�سعدن ت�سجيل 

هذه النتائج لهذا البحث : 

١/ اأن خ�سائ�ض العربية ق�سمان ق�سم يعود اإلى النظام اللغوي وق�سم يعود 
اإلى خارج النظام وما ات�سل باللغة من ن�سو�ض وثقافة .

٢/ بالغ القدماء يف خ�سائ�ض العربية فاأدخلوا فيها ما لي�ض منها .

فتزيدوا  اللغوي  بالنظام  اخلا�سة  الن�سو�ض  خ�سائ�ض  القدماء  خلط   /٣
بخ�سائ�ض لي�ست للغة .

٤/ تكلم يف خ�سائ�ض اللغة كثري من املحدثني ولكنهم ظلوا يف �سياق ما قال 
القدماء ووقفوا عند حدود �سرح كلم املتقدمني .

5/ للعربية خ�سائ�ض اإيجابية ينبغي اأن ت�ستثمر يف تعليمها .

٦/ اجلهل ببع�ض اخل�سائ�ض اللغوية قد ا�ستجلب اأخطاء علمية عند تعليم 
املقاطع والكتابة ، وعند احلديث عن تعليم اللغات .

7/ اإن �سخامة الرتاث الذي ا�ستهدف العربية ون�سو�سها بالبحث والتقعيد 
قد وظف توظيفا �سلبيا يف اجلامعات العربية فطغى الكلم يف الق�سايا 

على الكلم يف الظواهر يف الكليات املعنية بتعليم العربية .

٨/ ا�ستمر الت�ساهل يف ح�سد اخل�سائ�ض للعربية يف الع�سر احلا�سر دون 
ا�ستناد اإلى معيار وا�سح اأو انطلق من منهج قومي فكل باحث وجد يف 
حتى  العربية،  خ�سائ�ض  من  بجعله  �سارع  النظر  يلفت  ما  العرب  لغة 
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قارب اأن يرادف م�سطلح خ�سائ�ض اللغة م�سطلح فقه اللغة .

خ�سائ�سها  من  فيه  والنطلق  العربية  تعليم  مراجعة  اإلى  اأدعو   /9
م�ستثمرين اخل�سائ�ض اليجابية يف تعليمها متنبهني اإلى عدم توظيف 

بع�ض اخل�سائ�ض توظيفا �سلبيا.

واحلمد هلل رب العلمني وال�سلة وال�سلم على �سيد الأنبياء واملر�سلني.  

�سعود بن عبد اهلل اآل ح�سني    

المصادر والمراجع 
املعرفة  عامل  �سل�سلة  خرما  نايف  د  احلديثة  اللغوية  الدرا�سات  على  اأ�سواء 

�سوال ١٣9٨هـ

�لإعجاز �لبياين للقر�آن د عائ�سة عبد �لرحمن د�ر �ملعارف ط٣ 

القاهرة  اخلاجني  مكتبة  الطناحي  حممود  د  حتقيق  ال�سجري  ابن  اأمايل 
ط١ ١٤١٣هـ

البيان والتبيني للجاحظ حتقيق عبد ال�سلم هارون  البابي احللبي ١9٦5م 

التحرير والتنوير لبن عا�سور  الدار التون�سية للن�سر ١9٨٤م

الت�سمني النحوي يف القراآن الكرمي د حممد ندمي فا�سل  دار الزمان املدينة 
�ملنورة ط١ ١٤٢٦هـ

اخل�سائ�ض لبن جني ت النجار دار الكتاب العربي بريوت

خ�سائ�ض العربية يف الأفعال والأ�سماء دار حنني ١99٢م 

خ�سائ�ض العربية تف�سيل وحتقيق د حممد ح�سن جبل دا الفكر العربي 
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درا�سات يف فقه اللغة د �سبحي ال�سالح دار النه�سة العربية ١97٦م 

در��سة �ل�سوت �للغوي د �أحمد خمتار عمر ط٢ عامل الكتب ١9٨١م 

ال�ســـالــجـي  عـبــود  حتقـيـق  الــتوحـيــدي  حيــان  لأبي  البغــداديــة  الر�ســالــة 
من�سورات اجلمل 

�ل�ساميون ولغاتهم د ح�سن ظاظا د�ر �لقلم دم�سق ط٢ ١٤١٠هـ

ال�ساحبي لبن فار�ض حتقيق اأحمد �سقر عي�سى البابي احللبي

دار  ط١  �لنجار  �ملنعم  عبد  د  و�ملحدثني  �لقد�مى  عند  �للغوي  �ل�سوت 
الطباعة املحمدية 

عبقرية �لعربية د لطفي عبد �لبديع �ل�سركة �مل�سرية ط١ ١٤٢7هـ

علم �لأ�سو�ت د ح�سام �لبهن�ساوي مكتبة �لثقافة �لدينية ط١ ١٤٢5 هـ 

علم اللغة د كمال ب�سر 

فقه �للغة د حامت �ل�سامن د�ر �لآفاق ط١ ٢٠٠7م 

فقه اللغة د كا�سد يا�سر الزيدي جامعة املو�سل ١٤٠7هـ

للمليني  العلم  دار  يعقوب  بديع  اإميل  د  وخ�ســائـ�سها  العــربـيـة  اللغـة  فـقـه 
ط٢ ١9٨٦م 

فقه اللغة وخ�سائ�ض العربية د حممد املبارك دار الفكر بريوت ١٤٠١ هـ 

ل�سان العرب لبن منظور دار �سادر بريوت 

�لل�سان و�لإن�سان د ح�سن ظاظا د�ر �لقلم ط٢ ١٤١٠هـ

اللغة ال�ساعرة عبا�ض العقاد املكتبة الع�سرية بريوت
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جمموع فتاوى ابن تيمية  جمع القا�سم ن�سر الرئا�سة العامة الريا�ض 

املزهر لل�سيوطي حتقيق حممد جاد املولى وزملوؤه دار اجليل بريوت 

املعجم العربي د ح�سني ن�سار مكتبة م�سر القاهرة ١95٦م 

املعجم الو�سيط جممع اللغة العربية بالقاهرة 

�ملف�سل يف تاريخ �لعرب قبل �لإ�سالم د جو�د علي د�ر �ل�ساقي ط٤ ١٤٢٢هـ 

اآل ح�سني جملة جامعة  �سعود  د  الأولية  التعليم  ال�سوتية يف مراحل  املقاطع 
الإمام حممد بن �سعود الإ�سلمية اعدد ٣١ عام ١٤٣5هـ

مناهج البحث اللغوي د متام ح�سان دار الثقافة ١٤٠٠هـ

العلمية  اجلمعية  الع�سيلي   العزيز  عبد  د  اأ  العربية  اللغة  خ�سائ�ض  من 
�ل�سعودية للغة �لعربية ط١ ١٤٢9

�ملو�سوعة �لقر�آنية جعفر �سرف �لدين د�ر �لتقريب ط١ ١٤٢٠هـ
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المستشــرقون وقضايا الحرف العربي
أ.د. محمد بن إبراهيم القاضي
جامعة اإلمام محمد بن سعود 

اإلسالمية
كلية اللغة العربية

قسم األدب

المقدمة
يختلف الباحثون يف تقومي درا�سات امل�ست�سرقني الأوروبيني منذ اأواخر القرن 
الثامن ع�سر حول الثقافة العربية والإ�سلمية ب�ستى فروعها وجمالتها، بني منّوه 
مل  باأّنهم  بها  القائمني  مّتهم  غاياتها  يف  وم�سكك  اأ�سحابها،  جلهود  مقّدر  بها 

يكونوا اإل اأداة لل�ستعمار ومعول لهدم الإ�سلم وح�سارته. 

يقال-  واحلق   - اأحيانا  له  التي  الذي  الإيديولوجي  املنظور  هذا  عن  وبعيدا 
اأجنزه  الذي  العلمي  الر�سيد  على  نقف  اأن  الإطللة  هذه  يف  راأينا  ي�سّوغه،  ما 
عدد من امل�ست�سرقني يف مو�سوع احلرف العربي لنتبني املناحي التي اهتموا بها 
اإلى  �ساعني  مل�ساغلهم،  البيان  اخلط  ر�سم  حماولني  طرحوها،  التي  والأ�سئلة 
فهم التحولت الطارئة على اأفكارهم ونظرتهم اإلى املو�سوع. فمما يجايف طبائع 
الأ�سياء اأن نتحدث عن ظاهرة ثقافية متحولة كما لو كانت جوهرا ثابتا ل يرمي. 
واإلى قريب من هذا املعنى ذهب حممد بن عبود اإذ قال: »اإن التطور الذي اأحدثه 
امل�ست�سرقون - اأو رمبا الثورة - وكتاباِتهم التاريخية يف جمال التاريخ الإ�سلمي 
قد تعر�ست لتغيريات ثورية لأن اخللفية البيئية الفكرية التي ن�ساأت فيها قد طراأ 
]الثانية[ فقد تاأثر  عليها تغيري كبري ول �سيما اإبان فرتة ما بعد احلرب العاملية 
العلوم الجتماعية، كما  ن�ساأت يف  التي  امل�ست�سرقني بالجتاهات اجلديدة  تطور 

تاأثرت بها كذلك كتاباتهم التاريخية ب�سورة ملحوظة اإلى حد كبري«)١(. 

امل�ست�سرقني  مناهج   - كتاب  الإ�سلمي، �سمن  التاريخ  درا�سة  ال�ست�سراق يف  بن عبود: منهجية  حممد   )١(
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جلهود  �سامل  مب�سح  نقوم  اأن  وكدنا  جنعل  مل  املداخلة،  حدود  اإلى  ونظرا 
اأن  ميكن  اأنها  راأينا  عينات  على  اقت�سرنا  واإمنا  املجال،  هذا  يف  امل�ست�سرقني 
تكون ممثلة لهتماماتهم، عاك�سة لتطور املعرفة يف الغرب ولنظرة الغربيني اإلى 
الف�ساء العربي الإ�سلمي، راجني اأن يقودنا ذلك اإلى فهم اأو�سع واأ�سمل حلركة 

ال�ست�سراق، وتقومي اأكرث مو�سوعية للر�سيد املعريف الذي اأجنزته.

فيها  يتبني  اأن  ميكنه  العربي  اخلط  عن  امل�ست�سرقني  كتابات  يف  املتاأمل  اإن 
انعك�ست على  اهتمامات خم�سو�سة  ثلثة اجتاهات كربى غلبت على كل منها 
اإليه. فالجتاه الأول كانت غاية الدرا�سات  املو�سوع املدرو�ض وعلى زاوية النظر 
فيه تاريخية تاأثيلية تطرح �سوؤال الت�سكل والبدايات. وكان الجتاه الثان م�سكونا 
الجتاه  اأما  العربي.  للحرف  التزويقي  اجلمايل  بالبعد  قل  اأو  الوظيفة  بهاج�ض 
الثالث فقد اندرج يف �سياق ثورة و�سائل الت�سال احلديثة وما ترتب عليها من 
حتولت  هنا  ومن  والثقافية،  املعرفية  القطاعات  لكل  احلا�سوبية  الثقافة  غزو 
احلرف  يف  بالنظر  الإعلمي  التقني  اجلانب  اإلى  الهتمام  واأقطاب  امل�ساغل 

العربي وطرائق مواكبته لتلك التحولت. 

١ - االجتاه التاريخي التاأثيلي:

لفتت خ�سو�سية احلرف العربي اأنظار امل�ست�سرقني الأوائل، فانربوا يبحثون 
عن اأ�سله ون�ساأته وكيفية ت�سكل ملحمه، وت�ساءلوا عن الزمن الذي اأخذت فيه 

الكتابة العربية تقرتب من �سورتها احلالية املتداولة.

وقد حاول عدد من امل�ست�سرقني اأن يكت�سفوا جذور اللغة العربية اعتمادا على 

يف الدرا�سات العربية الإ�سلمية، املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم، مكتب الرتبية العربي لدول 
اخلليج، تون�ض، ١9٨5، ج١، �ض ٣٤٤-٣٤5. 
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ما عرثوا عليه من نقو�ض يف �سبه اجلزيرة العربية، وهي نقو�ض اأ�ساءت لهم عددا 
من امل�سائل املتعلقة بن�ساأة احلرف العربي. فمن الناحية املعجمية يرى »كري�ستيان 
روبني«)Christian Robin( يف درا�سة له بعنوان: »اأقدم اآثار اللغة العربية«)١(  
�سبه  يف  للإ�سلم  ال�سابقة  الكتابات  من  عليها  تعّرْفنا  كثرية  كلمات  توجد  اأنه 
اجلزيرة العربية يبدو اأنها قريبة جدا من العربية الف�سحى. وذكر اأن امل�ست�سرق 
الإجنليزي »فيلبي« )Philby( حتدث منذ �سنة ١9٣9 عن موقع اأثري هو قرية 
الفاو التي تقع على بعد ٢٨٠ كلم �سمال �سرقي جنران. وتعود اأقدم الكتابات فيها 
اإلى القرن الثالث وخا�سة القرن الثان ق م. وقد ا�ستخدمت فيها اللغتان العربية 

وال�سبئية. وترجع اأقدم الن�سو�ض العربية فيها اإلى مائتي عام قبل امليلد. 

اإلى  تعود  املعروفة  العربية  الكتابات  اأقدم  كانت  الفاو  قرية  اكت�ساف  وقبل 
�سوريا  يف  وجدت  وقد  امليلديني.  وال�ساد�ض  الرابع  القرنني  بني  املمتدة  الفرتة 
الو�سطى وكتبت باحلرف النبطي اأو ال�سريان، اأقدمها �ساهدة قرب امرئ القي�ض 
يف   ١9٠١ �سنة  منذ   )Dussaud( »دو�سو«  امل�ست�سرق  اكت�سفها  التي  عمرو  بن 
النمارة جنوب �سرق دم�سق، وتوجد اليوم مبتحف اللوفر بباري�ض. واأكرث احلروف 

التي تذّكر بالعربية اأداة التعريف »الـ«، واإدغام اللم اأمام احلروف ال�سم�سية. 

وكما كان بني الدار�سني اإجماع على اأن اللغة العربية تنتمي اإلى اأ�سرة اللغات 
احلرف  �سليل  العربي  احلرف  اأن  على  التفاق  ي�سبه  ما  بينهم  فاإن  ال�سامية، 
النبطي. فهذا النق�ض املوجود على قرب امرئ القي�ض يف النمارة بحوران يبدو اأنه 
تو�سل  وقد  العربية.  احلروف  اإلى  النبطية  احلروف  من  انتقايل  اأجنز يف طور 
امل�ست�سرقون اإلى عدد من النقو�ض لعل اأكرثها اأهمية ما يعرف بنق�ض حران، وهو 
نق�ض على حجر بباب اإحدى الكنائ�ض كتب باليونانية والعربية، يعود تاريخه اإلى 
�سنة 5٦٨م. يقول عنه  »ولفن�سون«: »ونق�ض حّران هو اأول ن�ض جاهلي عربي كامل 

(1)  Christian Robin: Les plus anciens monuments de la langue arabe, in Revue du monde musul-
man et de la Méditerranée, n 68, 1991, pp 113-125. 



 هذه الطبعة اإهداء من املركز وال ي�شمح بن�شرها ورقياً اأو تداولها جتارياً 

١٣2

يف كل كلماته، ]وهو[ ُيعترَب، ح�سب ر�أينا، �أقرب �إلى �خلطوط �لعربية يف �لقرن 
الأول للهجرة من جميع النقو�ض العربية التي اكت�سفت اإلى الآن«)١(.

 Silvestre( »وقد كان للم�ست�سرق الفرن�سي البارون »�سيلفا�سرت دي �سا�سي
De Sacy( اهتمام بهذا املو�سوع جتلى يف بحث له مو�سوم بـ«نظرات جديدة 
يف تاريخ الكتابة عند عرب احلجاز« ن�سره بباري�ض �سنة )٢(١٨٢7. وهو يرى فيه 
اإل  ال�سهرية  الوثنيني، ويف قبيلة قري�ض  الكتابة مل تدخل احلجاز بني العرب  اأن 
�سنوات قليلة قبل مولد الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم، واأنها جاءت من بلد ما 
�عتنقت  �لتي  �لعربية  �لقبائل  �أو�ساط  يف  �ل�سوريون  ن�سرها  حيث  �لنهرين  بني 
زال  ما  التي  الكتابة هي  تلك  كانت  اإذا  �سا�سي« عما  »دي  ويت�ساءل  الن�سرانية. 

ي�ستخدمها اليوم اأبناء اأولئك الأعراب والأمم التي دخلت الإ�سلم. 

لذلك يثري �لباحث م�ساألة �خلطوط، فريى �أن �خلط �لكويف كان �إلى حدود 
القرن الثالث الهجري هو ال�سائد، واأن الأمور مل تتغري اإل مع ابن مقلة )تـ٣٢٨هـ( 
امل�ستخدم  الن�سخ  ين�سب خط  واإليه  العبا�سيني،  والرا�سي  والقاهر  املقتدر  وزير 

اإلى اليوم. 

�سنة  من  ابتداء  ال�سكة  وعلى  القراآن  خمطوطات  يف  وجد  الكويف  اخلط  اإن 
75هـ، واإن مل يظهر الإعجام ول احلركات اإل اأواخر القرن الهجري الأول. يقول 
كثري  تختلف حجما يف  تغيريات وحتويرات  العربي  »�سهد احلرف  �سا�سي:  »دي 
اأن اخلط  ويبدو  والأندل�ض.  واإفريقية  والهند  فار�ض  املفتوحة كبلد  البلدان  من 
يعزى اخرتاعها  التي  اأَ�ْسَبَه منه باحلروف  القدمي  الكويف  الإفريقي كان باخلط 
اإلى ابن مقلة«)٣(. ويرى املوؤلف اأن اخلط الكويف - على قدمه - ل ميكن اأن ُيعّد 

ا�سرائيل ولفن�سون: تاريخ اللغات ال�سامية، جلنة التاأليف والرتجمة والن�سر، مطبعة العتماد، القاهرة،   )١(
١٣٤٨هـ - ١9٢9م، �ض ١9٣-١9٤.

(2)  Le Baron Silvestre De Sacy: Nouveaux aperçus sur l’histoire de l’écriture chez les arabes du 
Hedjaz, Librairie Orientale, Paris, 1927.

م. ن. �ض ١٠.  )٣(
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اخلطَّ العربي الأول، واإمنا هو على احلقيقة الرابع يف الرتتيب بعد اخلط املكي 
واخلط املدن واخلط الب�سري.

ومهما يكن من اأمر، فاإن درا�سات امل�ست�سرقني للحرف العربي اأثبتت، اعتمادا 
على النقو�ض الباقية، واأن له �سلة وثيقة باخلط النبطي الذي تطور مبتعدا عن 
اخلط الآرامي ومقرتبا من امل�سند احلمريي الذي ظهر يف جنوب �سبه اجلزيرة 
بالنبطية  ترتبط  �سمالية  عربية  كتابة  عن  امل�ست�سرقون  حتدث  ولهذا  العربية. 

الآرامية، وكتابة عربية جنوبية ترتبط بخط امل�سند احلمريي.

وهم  و«كربا�سك«  و«فوجيه«  »نولدكه«  قبيل  من  امل�ست�سرقني  من  عدد  ويرى 
يعتمدون على در��سة �خلطوط در��سة مو�سوعية ومقارنتها، �نطالقا من �لنقو�س 
املتطورة  الآرامية  احلروف  من  ا�ستقت  العربية  »احلروف  اأن  واملخطوطات 
وبخا�سة من الكتابة اللينة بالذات. ويتفرع القائلون بهذا الراأي اإلى منحيني الأول 
لكل  اأن  نرى  ونحن  النبطي.  اخلط  نحو  والثان  باأنواعه،  ال�سريان  اخلط  نحو 
�سامي  و�سط حجازي -  ال�سمالية متت يف  العربية  فالكتابة  بع�ض احلق،  منهما 
ح�سري بينما الو�سط ال�سحراوي املجاور، الثمودي واللحيان وال�سفائي،  قد 
تاأثر بالكتابة العربية اجلنوبية يف اليمن )املعينية - ال�سبئية - احلمريية - التي 

تعرف باخلط اأو القلم امل�سند(«)١(. 

وقد عمد عدد من امل�ست�سرقني ومنهم خا�سة »ميليك« )Milik( و»�ستاركي« 
)Starcky( اإلى توجيه الدرا�سات يف هذا املجال وجهة جديدة يف مطلع الن�سف 
اخلط  هو  اإمنا  العربي  اخلط  اأ�سل  اأن  اإلى  فذهبا  الع�سرين،  القرن  من  الثان 
ال�سريان، وذلك اعتمادا على ما ذكره املوؤلفون العرب القدامى كه�سام الكلبي 
والبلذري وابن الندمي وياقوت، وا�ستئنا�سا بالنقو�ض املوجودة يف مدينة البرتاء.

 ١99٣ �سنة  اأ�سدرته  كتاب  يف  امل�ساألة  هذه  يف  امل�ست�سرقني  اآراء  جمعت  وقد 

عدنان البني: العرب والكتابة، جملة »الرتاث العربي«، ع ٨١-٨٢، ٢٠٠٣، �ض ١٠7.  )١(



 هذه الطبعة اإهداء من املركز وال ي�شمح بن�شرها ورقياً اأو تداولها جتارياً 

١٣٤

و�لكتابة  �خلطوط  »تاريخ   )Beatrice Gruendler( غرويندلر«  »بياتري�ض 
�لعربية من �لأنباط �إلى بد�يات �لإ�سالم« طبعت ترجمته �لعربية �سنة )١(٢٠٠٤.

ولئن كان الهتمام بجذور احلرف العربي وبداياته من املوا�سيع الأولى التي 
الكت�سافات  وجتدد  الق�سية  اأهمية  فاإن  اهتمامهم،  امل�ست�سرقون  اإليها  �سرف 

واحلفريات جعلها متثل �ساغل م�ستمرا من م�ساغل امل�ست�سرقني.

٢ - االجتاه اجلمايل التزويقي:

باأ�سله  املت�سلة  امل�سائل  عند  العربي  باحلرف  امل�ست�سرقني  اهتمام  يقف  مل 
وت�سكل ملحمه عرب الع�سور، واإمنا اأولوا بعده اجلمايل ق�سطا من عنايتهم منذ 
التاريخي  املجال  الن�سغال باحلرف من  ينتقل  ال�ست�سراق. وهنا  بدايات ع�سر 
التاأثيلي اإلى املجال اجلمايل، فينظر اإليه بو�سفه اأداة فنية ل تق�سد اإلى الإبلغ 

بقدر ما ت�ستهدف الذائقة وترمي اإلى اإحداث اأثر جمايل يحقق املتعة الفنية.

ومما دفع اإلى ظهور هذا البعد اجلمايل ما يتميز به احلرف العربي من تنوع 
امل�ساجد  �ستى يف  موا�سع  ي�ستخدم يف  ما جعله  وهو  وان�سجام،  وتنا�سق  ومرونة 

واملدار�ض والقبور واملقامات والأدوات امل�ستعملة يف احلياة اليومية.

الإ�سلم مبهمة مزدوجة: هي من  بدايات  منذ  العربي  ا�سطلع احلرف  لقد 
عظمة  على  الدللة  اأخرى  جهة  ومن  القراآن،  يف  املنزل  اهلل  كلم  تثبيت  جهة 
هدفه  اإميان  اأحدهما  بعدان:  العربي  احلرف  تاريخ  يف  تعاي�ض  لذلك  اخلالق. 
حفظ كلم اهلل وتنزيله منزلة خم�سو�سة من الذاكرة اجلمعية، والثان جمايل 
بدور  ي�سطلع  الذي  احلرف  هذا  اأمام  والده�سة  بالنبهار  �سعور  اإحداث  غايته 

الو�سيط بني عامل الأحياء الفان وعامل اخللود الأبدي.

عنوان الكتاب الأ�سلي هو:   )١(
Beatrice Gruendler: The Development of the Arabic Scripts: From the Nabathean era to the 
first Islamic century according to dated texts.

وقد نقله �إلى �لعربية �سلطان �ملعاين وفردو�س �لعجلوين، م�سروع بيت �لأنباط للتاأليف و�لن�سر، عمان، ٢٠٠٤. 
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ومما �ساعد على قيام احلرف العربي بهذه املهمة اجلمالية اأن التمثيل كان 
الرتقاء  �سبل  من  �سبيل  احلرف  جعل  ما  وهو  الإ�سلمية،  ال�سريعة  يف  حمرما 

بالكائن الب�سري والعروج به من مناطق التج�سيم اإلى مناطق التجريد.

التوثيقية  امل�سحة  الإ�سلم  بدايات  يف  العربي  احلرف  على  غلبت  ولئن 
من  واإنقاذها  ال�سفوية  الذاكرة  على  احلفاظ  اإلى  اأول  تهدف  التي  التقعيدية 
يف  تطورا  �سهد  الأموي  الع�سر  يف  التدوين  حركة  جنوم  مع  فاإنه  ال�سياع، 
والتوحد  التقنني  اإلى  ميال  فاأ�سبح  والتوازن،  النتظام  ب�سمة  وو�سمه  اأ�ساليبه 
حتى يكون اأداة ي�سرتك يف فهمها وا�ستخدامها العرب وغريهم من الأمم التي 
دخلها الإ�سلم. اأما الطور الثالث فقد ترافق وظهور اخلط الكويف يف العراق يف 
عهد الدولة العبا�سية وو�سم تلك احلقبة التاريخية، فتعددت وجوه ا�ستخدامه 
الغاية  و�سارت  اليومية،  احلياة  واأدوات  البنايات  تزويق  اإلى  القراآن  ر�سم  من 

اجلمالية غالبة فيه على الغاية التبليغية. 

الغربية  الثقافة  �سهدته  وما  الجتاه  هذا  بني  نربط  اأن  اخلطاإ  من  ولي�ض 
اإلى الندماج فيه  امل�سرق و�سعي  اإلى  الثامن ع�سر من اجتاه  القرن  اأواخر  منذ 
يعرف  ما  ظهر  هنا  والروح.  للج�سد  املرهقة  وح�سارته  الغرب  من  والتخل�ض 
بالتغريب )exotisme( وهي نزعة اإلى ت�سوير كل ما يحويه ال�سرق باعتباره 
غريبا وخمتلفا عما يوجد يف �لغرب. ومن هنا جاء �لإعجاب �ملفرط بكل ما هو 
�سرقي مرتبطا برف�ض الغرب وقيمه املادية. غري اأن �سورة ال�سرق كانت يف هذه 
احل�سا�سية مغرقة يف املثالية بعيدة عن فهم الواقع. يف هذه الفرتة بداأ اهتمام 
امل�ست�سرقني باخلط العربي باعتباره جزءا ل يتجزاأ من التعبري الفني عن حقيقة 

ال�سرق الروحانية والعاطفية واحلاملة.

�سابقة  اإلى فرتة  يعود  الغربية  العربي يف احل�سارة  اأن ح�سور احلرف  على 
للقرن الثامن ع�سر وخا�سة القرن التا�سع ع�سر الذي ظهرت فيه حركة ال�ست�سراق 
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وانت�سرت يف خمتلف بلدان اأوروبا وا�ستد عودها. وقد اهتم باأ�سول ذلك احل�سور 
واأ�سكاله و�سوره »اأدريان دي لون بريييه« )Adrien de Longpérier( يف 
بحث له عنوانه«: »حول ا�ستخدام احلروف العربية يف التزويق عند �سعوب الغرب 

امل�سيحية«)١(.

انطلق »دي لون بريييه« من فكرة موؤداها اأن درا�سة الفن الأوروبي والفرن�سي 
خا�سة ل ميكن اأن تتم دون معرفة �سابقة بفنون �سائر البلدان. واأقر منذ بداية 
واأنه يتطلب من �ساحبه �سنوات  املرتقى  اإليه �سعب  الذي يدعو  املنهج  اأن  بحثه 
طوال من البحث والتنقيب، ولكن نتائجه اأف�سل. ومن هنا راأى اأن يقوم بتق�سي 
الفن  من  عينة  بو�سفه  الفرن�سي  الفن  يف  ال�سرقي  الفن  ح�سور  �سور  من  عدد 

الأوروبي باإجمال.

اأهل الغرب باخلط العربي كانت يف القرن  اأن معرفة  لحظ �ساحب البحث 
الثامن ع�سر حمدودة للغاية. نعم، كان الفار�ض »�ساردان« )Chardin( �ساحب 
»الرحلة اإلى فار�ض وبلد �سرقية اأخرى« ال�سادر �سنة ١7٤٠ اأح�سر من ال�سرق 
ن�سخا من الكتابات العربية، ولكنها مل تلق من الدار�سني عناية تذكر. كما اأورد 
 )René Prosper Tassin( تا�سان«  برو�سبري  »رينيه  البينيدكتيان  العاملان 
كتابهما  يف   )Charles François Toustain( تو�ستان«  فران�سوا  و»�سارل 
الدبلوما�سية« ال�سادر �سنة ١7٦5 �سورة من كتابة ل يخفى  »م�سنف جديد يف 
اأنها كتابة عربية. ومع ذلك، فاإن  على املرء مهما كان حظه �سئيل من املعرفة 
يذهبان  جعلهما  عربية  حروفا  ت�ستخدم  اللوحة  تلك  باأن  الكتاب  �ساحبي  جهل 
مذاهب �ستى يف تاأويلها والت�ساوؤل عما تعنيه، يف بحث ل يخلو من التمحل والتزيد.

من  عدد  اأخذ  حني  ف�سيئا  �سيئا  يتغري  بداأ  الأمر  اأن  برييه«  لون  »دي  ويذكر 

(1) Adrien de Longpérier: De l’emploi des caractères arabes dans l’ornementation chez les peuples 
chrétiens de l’Occident, in Revue Archéologique, 2e Année,  Revue Archéologique,  2e Année, 
No. 2, 15 Octobre 1845- 15 Mars 1846, pp. 696-706.
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العربي  باحلرف  اهتماما  يبدون  الغربيني  الآثار  وعلماء  واملوؤرخني  امل�ست�سرقني 
الذي   )Neibuhr( »نيبور«  هوؤلء  ومن  جمالية.  اأبعاد  من  عليه  ينطوي  وما 
 )Condé( و«كوندي«  العربية،  الكتابات  من  جيدة  ن�سخا  رحلته  من  اأح�سر 
الذي �سّمن كتابه عن »تاريخ �سيادة العرب على اإ�سبانيا« ر�سوما حلجارة اأثرية 
عليها كتابة كوفية، و»دول بورد« )de La Borde( الذي اأورد عددا ل باأ�ض به 
من العبارات الدينية التي تزين الأفاريز وتيجان ال�سواري يف ق�سر احلمراء. ويف 
الذي حّلى   )Grégorio( »غريغوريو« به  قام  الذي  العمل  يندرج  ال�سياق  هذا 
ا�ستمدها  العربية  الكتابات  من  ب�سور  �سقلية«  بعرب  املت�سلة  الوثائق  »جمموع 

مما بقي من الرتاث العربي ب�سقلية يف العمارة واملنحوتات واجلواهر والثياب.

اأن  لنا  ي�سرت  اأوروبا رمبا  اإلى  الإ�سلم  نقلت من بلد  التي  الوثائق  اإن هذه 
تبلغها  اإليها ول  ُيلتفت  بل قرونا متطاولة جمهولة ل  �سنوات  نفهم ظاهرة ظلت 
كانت وظيفته  اأوروبا وظهوره يف حالت  اإلى  العربي  ت�سلل احلرف  الأفهام، هي 
فيها التزويق والتزيني دون اأن ي�سار اإلى اأ�سله. ويورد »دي لون بريييه« اأمثلة على 

ذلك منها:

خمطوط من �لإجنيل باللغة �لالتينية ت�سمه �ملكتبة �مللكية، يف �سدره �سورة 
داخل  معني  �سكل  يف  اإحداها  نظام،  غري  على  اأ�سكال  حوا�سيها  على  ر�سمت 
مربع مكون من �سريط اأزرق لزوردي عليه ر�سوم باللون الأخ�سر مل تلفت نظر 
اإلى القرن اخلام�ض  اأندل�سية تعود  اإل ن�سخا لكتابات  اأحد. وتلك الر�سوم لي�ست 
�لهجري/ �حلادي ع�سر �مليالدي. وبالتاأمل يتبني �أن هذ� �ملخطوط كتب يف دير 
من اأديرة الرهبان ي�سمى »دير �سان �سيفري« مبقاطعة »غا�سكونيا« بجنوب فرن�سا. 
وحني نقارن ذلك الر�سم مبا بقي من �ساهدة �سريح املن�سور عبد اهلل بن حممد 
بن م�سلمة اأول حكام بطليو�ض من بني الأفط�ض من ملوك الطوائف املتوفى �سنة 
٤٣7 هـ/ ١٠٤5م نلحظ متاثل غريبا بينهما. فعلى ال�ساهدة �سريط اأخ�سر عليه 
اآثار من حروف عربية كاد الزمن  ر�سوم باللون الأ�سفر متكررة ما زالت عليها 
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قد  �لإجنيل  خمطوط  زوق  �لذي  �مل�سيحي  �خلطاط  �أن  و�لظاهر  عليها.  يعفي 
وقع يف هوى احلرف العربي الذي يتقبل على نحو رائع نزوات اخليال، فنقل اإلى 
ح اأنه مل يكن يرى فيها اإل اأنها زخارف. ولعل ذلك  كتابه توليفات من اأ�سطر يرجَّ
�خلطاط لو علم �أنه كان ي�سع حروفا عربية على �إجنيل �مل�سيحيني ملا فعل ذلك. 

دللة  لذو  بفرن�سا  كتب  م�سيحي  ن�ض  العربي يف  للحرف  ال�ستغلل  اإن هذا 
على وجود �خلط �لعربي يف تلك �لديار يف زمن متقدم، ذلك �أن �ملخطوط �ملذكور 
وهو  الهجري.  امليلدي/اخلام�ض  ع�سر  احلادي  القرن  اأواخر  اإلى  كتابته  تعود 
قرن كانت تتداول فيه يف فرن�سا �سروب من الأدوات والأوعية املنزلية واملواعني 

والقما�ض والأردية والأغطية العربية.

وجد حتى يف  بل  الأندل�ض  بلد  القريبة من  املناطق  على  الأمر  يقت�سر  ومل 
اأنه  يرجح  راهب  بري« جثمان  دي  »�سان جرمان  كني�سة  اكت�سف يف  اإذ  باري�ض. 
حملة  �سرقية  اأردية  عليه  الهجري  الرابع  امليلدي/  العا�سر  القرن  يف  عا�ض 

بكتابة عربية.

املجال  اإلى  الدنيوي  املجال  الغرب جاوز  ديار  العربية يف  تقليد احلروف  اإن 
 )Velay( »الديني. فعلى حواف اأبواب كني�سة »نوتردام دي بوي« مبدينة »فيلي
بجنوب �سرقي فرن�سا ر�سوم فيها حماكاة للحروف العربية. وهذا النوع من التزويق 
للأبواب املطلية كان م�سرتكا بني امل�سيحيني وامل�سلمني يف القرون الو�سطى. ولكن 
تلك  يف  حماكاتهم  اإلى  بامل�سيحيني  اأدت  براعة  فيه  برعوا  امل�سلمني  اأن  الظاهر 
الكتابات التي كانوا يزينون بها الأبواب دون اأن يفقهوا املعنى اأو املعان التي ت�سري 
اإليها. ولئن كان من الع�سري علينا اأن جند لتلك احلروف العربية التي تزين اأبواب 
�سهادة  م�ستمدة من  كانت يف جمملها  اأنها  الظاهر  فاإن  وا�سحا  معنى  الكني�سة 
اأن »ل اإله اإل اهلل« التي تفنن امل�سلمون يف تزويقها وحر�سوا على ا�ستح�سارها يف 

خمتلف املجالت التي كانوا يبدعون فيها.
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عند  يقف  العربية مل  باحلروف  الأبواب  تزويق  من  النوع  هذا  اأن  والطريف 
جنوبي فرن�سا بل انتقل اإلى و�سطها. ففي مدينة »بورج« )Bourges( الواقعة 
�سورة  عليه  منحوت  �سقفه هرمي  للكني�سة  مقابل  بيت  باري�ض  من  اجلنوب  اإلى 
�سخ�ض يحيط به اإطار تزينه حروف عربية ظاهرة. ويرجح اأن هذا البيت �سيد 

يف القرن الثان ع�سر امليلدي/ ال�ساد�ض الهجري. 

وباإمكاننا اأن نعرث على احلروف العربية يف الأوان. من ذلك مزهرية مذهبة 
وجدت يف �سريح اأحد الرهبان تويف يف القرن الثالث ع�سر امليلدي عليها كتابة 
عربية. واملزهرية يف �سكلها �سبيهة مبا كان ي�سنع يف بلد الأندل�ض، مما قد يبعث 
على الظن باأنها اأندل�سية. ولكن بداخل املزهرية كتابة تثبت اأنها من �سنع ِحَريف 
يف مدينة »ليموج« )Limoges(. وهذه احلروف نف�سها موجودة على �سندوق 
م�سنوع يف تلك املدينة يف فرتة قريبة من تلك التي تعود اإليها املزهرية، مما يقوم 
�ساهدا على اأن احلروف العربية �سارت عن�سرا من عنا�سر التزويق يف الأوان 

امل�سنوعة يف فرن�سا يف القرون الو�سطى.

التزويقي  بجانبه  اإل  تهتم  مل  العربي  احلرف  على  الإطللة  هذه  اإن 
الذي ت�سرب اإلى خمتلف مظاهر العي�ض يف فرن�سا، ل بل اإنه جاوز ذلك اإلى 
املجال الديني اإذ يذكر »دي لون بريييه« اأن اأحد الباحثني اكت�سف يف كني�سة 
»�سان جوليان« مبدينة »مان�ض« )Le Mans( الواقعة جنوب غرب باري�ض 
زجاجا مع�سقا كبريا فيه حروف عربية اإن تاأملناها وجدناها تر�سم عبارة 

»احلمد هلل«. 

اجلمايل  بالبعد  الحقة  الفرتات  يف  امل�ست�سرقني  اهتمام  تزايد  ولقد 
للخط العربي واأخذوا يف جمع عينات منه والتعريف بها ودرا�ستها وعر�سها 
اإلى روؤية العامل  لبيان ما تنطوي عليه من دللت جتاوز اجلمال الهند�سي 

عند امل�سلمني.
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٣ - االجتاه التقني االإعالمي: 

يف  الإن�سان  اأجنزها  التي  الثورات  اأعظم  من  ثورة  احلديث  الع�سر  �سهد 
والت�سال  الإعلم  تقنيات  ثورة  اأو  الإعلمية  الثورة  وهي  التاريخية  م�سريته 
احلديثة. ويق�سد بها اأ�سا�سا تقنيات الإعلمية اأو علوم احلا�سب الآيل وال�سمعي 
التوا�سل  النا�ض  على  تي�سر  التي  والو�سائل  والأنرتنت  الو�سائط  وتعدد  الب�سري 
واإنتاجها  وا�ستخدامها  وتخزينها  املعلومات  م�سادر  اإلى  والو�سول  بينهم  ما  يف 
اأو  اأو وثائق �سوتية  اأو �سورا  اأ�سكالها: �سواء كانت ن�سو�سا  وتبادلها يف خمتلف 

واجهات ر�سومية تفاعلية.

ي�سمى  ما  اإلى  متتد  واإمنا  الريا�سية،  العمليات  على  تقت�سر  ل  احلو�سبة  اإن 
النواحي  اأبرز  ومن  الطبيعية)١(.  اللغات  على  مداره  الذي  ال�سطناعي  بالذكاء 
اجلهود  ظهرت  ال�سياق  هذا  ويف  الكتابة.  ال�سطناعي  الذكاء  بها  يهتم  التي 
الهادفة اإلى تقنني ترميز احلرف العربي على احلا�سوب و�سول اإلى اإن�ساء الرمز 

.)Unicode( العاملي املوحد

العامل الفرتا�سي غدا �سرورة ملحة لتزايد  العربي على  انفتاح احلرف  اإن 
عدد م�ستخدمي و�سائل الإعلم والت�سال العرب يوما بعد يوم. ومن هنا ان�سرف 
بجعل  الكفيلة  احللول  اإيجاد  اإلى  والعرب  الغربيني  الباحثني  من  عدد  اهتمام 

احلرف العربي واللغة العربية يحتلن موقعا جديرا بهما يف هذه املمار�سات. 

ال�ست�سراقي، لأن حركة  التقليد  نتحدث عن  اأن  يع�سر علينا يف هذه احلالة 
ال�ست�سراق يف ذاتها قد تقل�ست اأو اجتهت وجهات جديدة. فاختلفت الآراء بني 
قائل بنهاية ال�ست�سراق وقائل بولدة ا�ست�سراق جديد. ومهما يكن من اأمر، فاإن 
يجمعون  الذين  الباحثني  من  فئة  ظهور  فر�ض  والت�سال  العلم  و�سائل  تطور 

اأفدنا يف هذا التقدمي من حما�سرة األقاها بعنوان: »احلرف العربي والعوملة«، جممع اللغة العربية، عمان،   )١(
الأردن، ١٤٢٣هـ/٢٠٠١م. 
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بني حقلي العربية والإعلمية، وي�سعون اإلى املواءمة بينهما واإثارة ق�سايا الزواج 
املعريف بني علوم العربية وعلوم احلا�سب.  

يف هذا ال�سياق ت�سارعت الدرا�سات والأبحاث وبرزت وحدات بحثية وخمابر 
درا�سية يف �سلب اجلامعات ومراكز البحوث الغربية للإ�سهام يف اإيجاد احللول 

الكفيلة بدخول العربية واحلرف العربي خ�سم املعاجلة الإعلمية.

ويعالج  املو�سوع  بهذا  يت�سل  بحث  اإلى  العجالة  هذه  يف  ن�سري  اأن  وميكننا 
التحول  هي  الآيل،  احلا�سب  بعلوم  �سلته  يف  العربي  احلرف  ق�سايا  من  ق�سية 
من �ملخطوط �إلى �لآيل. عنو�ن هذ� �لبحث هو: منهج �شريع لتقطيع احلروف 
العربية املخطوطة والتعرف عليها)١(، وقد ا�سرتك يف اإعداده باحثان اإحداهما 
غربية هي »كاترين روميو- باكر« )Katerin Romeo-Pakker(. والآخر 
عربي هو »عبد الرحيم عامر«. ومداره على و�سف طريقة بنائية للتعرف على 

الكتابة العربية املخطوطة. 

املخطوطة  للحروف  الآلية  القراءة  اإلى  بالن�سبة  الأكرب  امل�سكل  كان  وملا 
املرتابطة يكمن يف تقطيع املفردة اإلى عنا�سرها التاأ�سي�سية، فقد راأى الباحثان 
اأن يقّطعا الن�ض اإلى اأ�سطر، والأ�سطر اإلى كلمات، والكلمات اإلى حروف. ويقوم 
مرحلة  اأما  العربية.  بالكتابة  اخلا�سة  ال�سياقية  املميزات  على  التقطيع  هذا 
املح�سوبة  املعطيات  ت�ستخدم  لأنها  بالتقطيع  وثيقا  ات�سال  التعرف فهي مت�سلة 
اأويل. ولبلوغ تلك الغاية عّمق الباحثان و�سف احلروف  م�سبقا لإجراء ت�سنيف 
يف جمموع اأ�سغر حجما باعتماد التحليل الرتاتبي الذي ي�سمح بالعودة اإلى ال�سكل 
لطرح بع�ض اأوجه الغمو�ض التي تواجه النظام يف حماولته التعرف على احلروف 

العربية املخطوطة.

(1)  K. Romeo-Pakker et A. Ameur: Une méthode rapide de segmentation et de reconnaissance 
de caractères manuscrits arabes, GRETSI, Groupe d’Etudes du Traitement du Signal et de 
l’Image, 1993.
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يف  ��سرتك  خمطوط  عربي  ن�س  مائة  على  طريقتهما  �لباحثان  جرب  وقد 
يف  النجاح  ن�سبة  وكانت  حرًفا،   ٣٤٤٨ امل�سح  و�سمل  كاتبا،  ع�سر  �ستة  كتابتها 
التعرف فقد بلغت ن�سبة جناحه الإجمالية  اأما  اإذ بلغت 9،%9٨.  التقطيع عالية 
٨٣% ، واأخفق يف 9،7 % من احلالت، وبلغت ن�سبة اخللط بني احلروف ٣،7 %. 
ولعل اللجوء اإلى حتليل �سياقي يف م�ستوى اللفظ كفيل بتجاوز اأغلب حالت اللب�ض.

حتظى  التي  املباحث  اأكرث  من  اليوم  يعد  جمراه  جرى  وما  البحث  هذا  اإن 
من  حا�سوبيا  والإفادة  العربية  احلروف  ترقيم  لت�سهيل  �سواء  الباحثني  بعناية 
اآلف املخطوطات العربية املوجودة يف مكتبات العامل املختلفة، اأو لتعزيز كفاءة 

الأنظمة احلا�سوبية واإيجاد اأ�سواق جديدة لها يف البلدان العربية.

الخاتمة
لقد مكنتنا هذه الإطللة ال�سريعة على عدد من مقاربات امل�ست�سرقني للحرف 
العربي من اأن نتبني فيها اجتاهات ثلثة: اجتاه تاريخي تاأثيلي كان ال�سوؤال الأبرز 
ثانوية تت�سل  اأ�سئلة  العربي؟ وتفرعت عنه  اأ�سل احلرف  الذي طرح فيه هو ما 
م�ساره  يف  بها  متيز  التي  واخل�سائ�ض  واأنواعه  العربي  اخلط  تطور  مبراحل 
التاريخي. واجتاه جمايل تزويقي كان هم اأ�سحابه اأن ينظروا يف احلرف العربي 
التي  التزويقية  الوظائف  جهة  ومن  بها  ين�سح  التي  اجلمالية  الأبعاد  جهة  من 
ينه�ض بها. وقد وقفنا هنا عند ظاهرة فذة متثلت يف ت�سرب احلرف العربي اإلى 
املجال الأوروبي، ودخوله يف املجالني الديني والدنيوي باعتباره عن�سرا تزويقيا، 
وجزءا ل يتجزاأ من املمار�سات اليومية يف الغرب. اأما ثالث الجتاهات فهو الذي 
الإعلم  و�سائل  يف  الثورة  وليد  وهو  الإعلمي،  التقني  بالجتاه  عليه  ا�سطلحنا 
احلرف  متكني  اإلى  تهدف  درا�سات  من  عليها  ترتب  وما  احلديثة،  والت�سال 
العربي من اقتحام هذا املجال الذي اكت�سح اللغات كلها ومل يعد باإمكان العربية 

اأن تبقى مبعزل عنه.
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باب  تفتحان  رمبا  مبلحظتني  ال�سريعة  اجلولة  هذه  ننهي  اأن  بنا  ويح�سن 
بني  العلقة  على  مدارها  الأولى  امللحظة  امل�ساألة:  هذه  معاجلة  يف  التو�سع 
باأن  ي�سي  البحث  هذا  يف  املعتمد  فالرتتيب  املذكورة.  الثلثة  الجتاهات  تلك 
ومنها  اجلمالية  اإلى  التاريخ  من  مرت  العربي  باحلرف  امل�ست�سرقني  اهتمامات 
حتجب  اأن  ينبغي  ل  اأنها  اإل  اإجمال،  �سحيحة  الفر�سية  وهذه  الإعلمية.  اإلى 
عنا تداخل تلك امل�ساغل وت�سافرها وتفاعلها يف الك�سف عن خ�سائ�ض احلرف 
العربي وميزاته. اأما امللحظة الثانية فهي تتولد من ال�ستقراء الأويل الذي ينبئنا 
العربي يف خدمة احلرف  الل�سان  اأهل  به  اأخذ ي�سطلع  الذي  املتزايد  الدور  عن 
العربي والك�سف عن اأ�سراره واإدراجه يف حركية املعرفة الإن�سانية. ورمبا اأيد هذه 
الفكرة ما �سرنا نلحظه يف ال�سنوات الأخرية من ظهور عدد من الباحثني العرب 
ما  هذا  ويف  الغربيني.  الباحثني  مع  بالتعاون  العربي  احلرف  لدرا�سة  يت�سدون 
يفتح للحرف العربي اأبواب امل�ستقبل، ويثبت خطاأ الزعم باأنه عاجز عن مواكبة 

التطور، والدعوة اإلى ال�ستغناء عنه وا�ستبدال احلرف اللتيني به.

و�سلى اهلل و�سلم على نبينا حممد وعلى اآله و�سحبه اأجمعني

اأ.د. حممد بن اإبراهيم القا�سي   

الريا�ض، ٢5 �سفر ١٤٣٦هـ/ ١7 دي�سمرب ٢٠١٤م      
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حفــظ العربية من حفظ الدين
د. ناصر بن عبد الرحمن الخنين
عضو هيئة التدريس في قسم 

البالغة والنقد ومنهج األدب 
اإلسالمي

بكلية اللغة العربية بالرياض
العام الجامعي: 1435-1436هـ

المقدمة
اإن احلمد هلل نحمده ون�ستعينه، ون�ستغفره ونتوب اإليه، ونعوذ باهلل من �سرور 
اأنف�سنا، ومن �سيئات اأعمالنا، من يهد اهلل فل م�سل له، ومن ي�سلل فل هادي 

له، واأ�سهد اأن ل اإله اإل اهلل وحده ل �سريك له، واأ�سهد اأن حممدًا عبده ور�سوله؛

اأما بعد:

باأن  كرمي؛  و�سريف  عظيم،  بف�سل  العرب  لغة  على    اهلل  تف�سل  فقد 
وا�سطفى  املبني،  كتابه  ل�سان  لتكون  اأجمعني،  الب�سر  لغات  بني  من  ا�سطفاها 
؛ النبي العربي الأمي ليكون ر�سوله للثقلني؛ وجعل �سنته مبّينة  خامت النبيني 
لكتابه العزيز؛ فاأ�سبحت لغة الدين املرت�سى اإلى قيام ال�ساعة هي اللغة العربية؛ 
ي�ستقيم  ل  الذي  الإ�سلم؛  لغة  كونها  اإلى  معينني  قوم  ل�سان  كونها  من  فرتّقت 
اإ�سلم امرئ اإل باأن جتري على ل�سانه، ليًل ونهارًا، يف �سلواته واأذكاره، وتلواته 
وتكبرياته، وملّا كان لهذه اللغة املبينة هذه املنزلة املكينة يف الدين؛ وملا راأيته من 
العربية،  طلب  من  قليلة  غري  فئة  قبل  من  العجيبة  املنزلة  هذه  اإدراك  �سعف 
واملنت�سبني اإليها ؛ بل ومن قبل بع�ض امل�ستغلني يف حقولها؛ لذلك ولغريه انتهزت 
منا�سبة الحتفاء باليوم العاملي للغة العربية؛ الذي يوافق اليوم الثامن ع�سر من 
بن عبد  امللك عبداهلل  »مركز  اإلى  ببحث  فتقدمت  ؛  دي�سمرب من كل عام  �سهر 
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العزيز الدويل خلدمة اللغة العربية« وجعلت عنوانه: »حفظ العربية من حفظ 
الدين«)١(؛ وذلك لأهداف �سامية اأرمي اإليها؛ منها: تذكري اإخوان املتخ�س�سني 
يف جمالت اللغة العربية بعظم اأهمية تخ�س�سهم، و�سرف ر�سالتهم، واأنهم من 
وملقام  احلكيم،  الذكر  يف  ال�سريعة  اللغة  هذه  ملكانة  وذلك  ؛  الدين  هذا  حّفاظ 
اأثرها يف فهم الإ�سلم، و�سّدة الحتياج اإليها بني امل�سلمني ؛ لي�ست�سعروا الثواب 
اجلزيل؛ في�ساعفـوا اجلهــد والجتهاد ؛ لتنطلــق طاقاتهــــــم وتتبارى قدراتهــم: 

تعليمــًا وتاأليفًا، وتعاونًا وت�سديدًا.

ومن الأهداف بّث الوعي ال�سرعي يف نفو�ض الطلب والطالبات املقبلني على 
هذا  عملهم  باأن  الدين  يف  درجتها  منزلة  عنهم  غابت  الذين  اأو  العربية  اللغة 
اإذ هو  عمل علمي �سريف؛ مثاب عليه �ساحبه �سرعًا، فهو قيام بواجب �سرعي؛ 
جهاد بيان ؛ فاإذا �سحت نية �ساحبه، مع اجلد واملثابرة ؛ كان على ثغر من ثغور 
الإ�سلم حار�سا ؛ ولأ�سل من اأ�سوله حمرزا ؛ كما ن�ض على ذلك غري واحد من 

اأهل العلم.

لغة  نحو  امل�ساعر  الهمم، وحتريك  اإثارة  اأي�سًا-   - البحث  اأهداف هذا  ومن 
منحى  لتاأخذ  بها،  الهتمام  عجلة  ودفع  حولها،  اجلهود  ومللمة  وال�سنة،  القراآن 
موؤ�س�سيًا حمليا وعامليًا ؛ فيعلو �سوتها، ويرتفع �ساأنها يف ع�سر تي�ّسرت فيه �سبل 
اجليوب  يف  غدت  حتى  العاملي؛  والبّث  املعريف،  الن�سر  �سور  وتكاثرت  املعارف، 
والبيوت، عرب مواقع التوا�سل العامة واخلا�سة؛ فلعل النيات اخلال�سة، واجلهود 
املباركة ُتوّظف ذلك كلَّه اأو بع�سه يف �سبيل التب�سري بلغة القراآن وال�سنة ؛ ليعلو 
واأولئك ممن هّياأهم اهلل حلفظ  اأهله؛ فيكون هوؤلء  ويرتفع ذكر  الإ�سلم  �ساأن 
مندرجني  وال�سلم- جنودًا جمّندين؛  ال�سلة  عليه   - ر�سوله  و�سنة  كتابه،  لغة 

األقيت خل�سة هذا البحث يف الندوة العلمية الكربى التي اأقيمت يف القاعة الكربى بكلية اللغة العربية ؛   )١(
�سحى الإثنني : ٢٠١٤/١٢/١٨ م . 
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)ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ  ال�سامي:  املقام  �سّخرهم اهلل يف هذا  َمن  يف عموم 
ڱ ں(   ]احِلجر:9[ .

هذا وقد جعلت البحث يف خم�سة مطالب؛ ت�سهيًل لعر�سه، وتقرير مقا�سده، 
وذلك على النحو الآتي:

١ - ف�سل اللغة العربية على �سائر اللغات العاملية.

٢ - اللغة العربية حمفوظة بحفظ اهلل تعالى لها، دون غريها من اللغات.

3 - �رتباط دللت �لأحكام �ل�سرعية بدللت معاين �ألفاظها.

٤ - اللَّحن يف اللغة العربية يحّرف املعنى املراد.

5 - حقوق لغة القراآن وال�سنة على كل م�سلم وم�سلمة.  

وجعلت كل مطلب من مطالب هذا البحث اأ�سبه مبقال بيان، معّزٍز مبا يجّذره 
وذلك  به؛  ُعْلقة  له  والباحثني؛ مما  العلماء  بع�ض  اأقوال  من  منه؛  املراد  ويحّرر 
يف اإطار مو�سوع البحث، مع مراعاة الوجازة الدالة، واللَّْمحة العابرة؛ ثم ذيلته 
الباب  تفتح  بتو�سيات عامة،  البحث، وختمتها  نتائج  اأبرز  بخامتة؛ �سجلت فيها 

عمليًا ملقا�سد البحث، وتو�ّسع فكرته، وتقّرب الغايات املن�سودة منه.

هذا ول يفوت الباحث اأن ي�سكر مركز امللك عبداهلل بن عبد العزيز الدويل 
وعلى  ؛  عليه  القائمون  واجتهد  جليلة؛  لغاية  اأن�سئ  الذي  العربية؛  اللغة  خلدمة 
هو  ويبذل  بذل  فقد  ؛  الو�سمي  �سالح  بن  اهلل  عبد  د.   : الأريب  الأديب  راأ�سهم 
وزملوؤه الكرام جهودًا يف �سبيل حتقيق غاياته النبيلة، والنهو�ض بر�سالته العاملية 
بع�ض  وا�ستكتاب  العربية،  للغة  العاملي  باليوم  العناية  جملتها  ومن  ال�سامية، 
املتخ�س�سني فيها؛ من اأجل اإثراء جمالتها، والعناية مبقاماتها؛ احتفاء بذلكم 
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اليوم املتميز الذي مّكن لها لتكون لغة عاملية يف هيئة الأمم املتحدة؛ �سائًل اهلل 
بلدنا  يجعل  واأن  وعاملّيًا،  واإعلميًا  علميًا  متكينًا  املركز  لهذا  ميّكن  اأن  تعالى 
�سّباقة للمكارم؛ عزيزًة بالإ�سلم وبلغته، واحة اأمن واأمان واإميان؛ اإنه ويل ذلك 
والقادر عليه، و�سلى اهلل و�سلم على نبينا حممد، وعلى اآله واأتباعه باإح�سان اإلى 

يوم الدين . 

المطلب األول
ف�صل اللغة العربية على �صائر اللغات العاملية

لقد انفردت اللغة العربية من بني �سائر لغات العامل ب�سرف اأعلها على �سار 
اللغات؛ ف�سارت هي علمًا عليه، و�سار هو علمًا عليها؛ ذلكم هو ا�سطفاء اهلل 
تعالى لها دون غريها من �سائر الأل�سنة؛ لتكون ل�سان كتابه العزيز؛ فنزل بها، 
فاأ�سبحت علمًا على دين الإ�سلم؛ فاإذا ُذكر الإ�سلم ذكرت العربية، واإذا ورد 
القراآن  تعالى حاَل  فلقد بنيَّ اهلل  الإ�سلم؛  ا�سم  الأذهان  اإلى  العربية قفز  ذكر 

وذكر �سفته، بعد اأن اأ�سند فعل اإنزاله اإليه قائًل: )ہ ھ ھ ھ     ھ 
ے ے( ]يوسف:2[ ويف تف�سري معنى هذه الآية يقول العلمة ابن كثري: 
التي تقوم  للمعان  تاأدية  واأكرثها  واأو�سُعها،  واأبيُنها،  اللغات  اأف�سُح  العرب  »لغة 
بالنفو�ض؛ فلهذا اأنزل اأ�سرُف الكتب باأ�سرف اللغات؛ على اأ�سرف الر�سل؛ ب�سفارة 
اأ�سرف  يف  اإنزاله  وابتدئ  الأر�ض،  بقاع  اأ�سرف  يف  ذلك  وكان  امللئكة،  اأ�سرف 

�سهور ال�سنة وهو رم�سان؛ فكُمَل من كل الوجوه«)١(.

وبهذا جمعت اللغة العربية �سرفًا بكونها لغة القراآن الكرمي، كلم رب العرب 
بن  حممد  للدين؛  املبلِّغ  اد؛  بال�سّ نطق  من  اأف�سِح  ل�ساَن  وبكونها  والأعجمني، 

)١(  تف�سري القراآن العظيم: ٦/٨.
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الدين،  اأحكام  بها  ُتعرف  التي  اللغة  و�سارت هي  اأجمعني؛  الب�سر  �سّيد  عبداهلل 
بعد  الدين  اأركان  اأعظم  التي هي  ال�سلة  رّبهم يف  اإلى  بل�سانها  العباُد  ويتوجه 
ال�سهادتني، اللتني ل ت�سحان اإل بالل�سان العربي املبني؛ فانت�سبت العربية �سعارًا 
الدين؛ وعلمًا على امل�سلمني؛ يقول �سيخ  الإ�سلم، وغدت دثارًا لهذا  من �سعائر 
الإ�سلم ابن تيمية: »اإن الل�ساَن العربيَّ �سعار الإ�سلم واأهله، واللغات من اأعظم 
�سعائر الأمم التــي بها يتميـــزون«)١(. ويقول الطويف: »وفــــي اإنـزال القراآن عربّيًا 

من اأعلى املراتب العلّية اأ�سنى املناقب لعلم العربية«)٢(.

ل بها جعلها لغًة عامليًة، ولي�ست لغًة قومية؛  اإن ت�سّرف العربية بوحي اهلل املنزَّ
يف  امل�سلمني  ح�سارة  لغة  و�سارت  عليها،  واأقبلت  لها،  امل�سلمني  قلوُب  فهفت 
لغٍة  اإلى  العربية  الأوراغي: »حتولت  الأ�ستاذ حممد  يقول  املعمورة؛  اأقطار  �سائر 
لتبليغ  واأداًة  لكلمه،  وعاًء    اختارها اهلل  قومية؛ مذ  لغًة  تبَق  ح�سارية، ومل 
ر�سالته اإلى اخللق؛ بهذا الختيار �سارت العربية تتبع الإ�سلم يف النت�سار؛ َمْن 
ى  دخل يف دين الإ�سلم تعلَّم لغَة الر�سول ؛ لأن ق�سمًا كبريًا من العبادة ل يوؤدَّ
بغري العربية، ولأنه ل �سبيل اإلى معرفة �سرع اهلل- كما ن�ض عليه القراآن الكرمي 
واحلديث ال�سريف - بغري معرفة اللغة العربية، وعليه فما كان و�سيلة اإلى معرفة 

واجبة فمعرفته لذاته يف حكم الواجب«)٣(.

بل اإن املن�سفني من امل�ست�سرقني قد �سهدوا بف�سل العربية و�سرفها على �سائر 
اللغات؛ يقول امل�ست�سرق )جو�ستاف جروينباوم(: »عندما اأوحى اهلل ر�سالته اإلى 
لنبيه:  يقول  واهلل  عربيًا،  قراآنًا  اأنزلها   - و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  حممد-  ر�سوله 

ٿ(    ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  )ڀ 
]مريم:97[، وما من لغة ت�ستطيع اأن تطاول اللغة العربية يف �سرفها؛ فهي الو�سيلة 
وحدها  هي  الروحية  منزلتها  ولي�ست  النهائية،  اهلل  ر�سالة  لتحمل  اختريت  التي 

)١(  �قت�ساء �ل�سر�ط �مل�ستقيم: ١/5١9.
عقة الغ�سبّية: ٢٣٦. )٢(  ال�سّ

)٣(  ل�سان ح�سارة القراآن: 5١، وانظر: نظرات لغوية يف القراآن الكرمي: ١٨-١9.



 هذه الطبعة اإهداء من املركز وال ي�شمح بن�شرها ورقياً اأو تداولها جتارياً 

١5٠

عة فالأمر  التي ت�سمو بها على ما اأودع اهلل يف �سائر اللغات من قوة وبيان، اأما ال�سَّ
فيها وا�سح، ومن يتتّبع جميع اللغات ل يجد فيها - على ما �سمعته - لغة ت�ساهي 
اإلى ثروتها املده�سة يف املرتادفات، وُتزيِّن  اللغة العربية، وي�ساف جمال ال�سوت 
الدقة ووجازة التعبري لغة العرب، ومتتاز العربية مبا لي�ض له �سريب من الُي�ْسر يف 
ا�ستعمال املجاز، واإن ما بها من كنايات وجمازات وا�ستعارات لريفعها كثريًا فوق 
كل لغة ب�سرية اأخرى، وللغة خ�سائ�ض جّمة؛ يف الأ�سلوب والنحو لي�ض من امل�ستطاع 
اأن ُيكت�سف له نظائر يف اأي لغة اأخرى، وهي مع هذه ال�سعة والكرثة اأخ�سر اللغات 
يف اإي�سال املعان، ويف النقل اإليها، يبني ذلك اأن ال�سورة العربية لأي مثل اأجنبي 
اأق�سر يف جميع احلالت«)١(. وهذه املعان وتلك ال�سجايا يف اللغة العربية ملحوظة 

لدى الباحثني واملتخ�س�سني يف علم املعان وعلم الأ�سوات والدللت. 

المطلب الثاني
اللغة العربية حمفوظة بحفظ اهلل لها دون �صائر اللغات

وهذا �سرف ت�سرفت به اللغة العربية وو�سمها اهلل به من بني اللغات، كما 
ف به الناطقني بها- اأّيًا كانت جن�سياتهم-؛ لأن العربة بالناطق باللغة ل  �سرَّ
بجن�سه وعرقه، واإن كان الناطقون بها بالأ�سالة هم اأول من يرد على الذهن 

والفهم؛ وهم العرب؛ وهذا م�ستفاد من قوله تعالى: )ۅ ۅ ۉ ۉ 
القراآن  هذا  اأن  اإلى  اإ�سارة  ففيه  ى(]األنبياء:10[   ى  ې  ې  ې  ې 
ففيه  القر�سّيون،  العرب  وهم  املخاطبني،  بلغة  جاء  عظاٍم  اآياٍت  من  فيه  مبا 

�سرف لهم)٢(. 

د  تعهَّ اأن  العربية  اللغة  بها  تعالى  اهلل  كّرم  التي  الكرامات  اأعظم  ومن 
ومن  الدنيا  بزوال  تعالى  اهلل  ياأذن  اأن  اإلى  ل�سانها  وبقاء  بحفظها،  �سبحانه 

)١(  الف�سحى لغة القراآن: ٣٠١.
)٢(  ينظر: التحرير والتنوير: ١٨/١7.
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عليها، وهذه منقبة عظمى لهذه اللغة ال�سريفة مل حتَظ بها اأيُّ لغة على وجه 
ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  )ڳ  تعالى:  قوله  يف  جاء  ما  ذلكم  �سواها؛  الأر�ض 
ڱ ں(   ]احِلجر:9[؛ اإن من املعلوم املتقّرر اأن القراآن العظيم نزل بل�ساٍن 

عربي مبني؛ كما قال تعالى يف �سورة ال�سعراء: )گ گ گ ڳ ڳڳ 
ہ(  ۀ  ۀ  ڻڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱڱ  ڱ  ڱ  ڳ 
ت على كون هذا القراآن نزل  ]الشعراء:192-19٥[؛ فاآيات »ال�سعراء« هذه ن�سَّ
ت على اأن اهلل  بل�سان عربي مبني، وهي �سورة مكية، واآية »احلجر« املتقدمة ن�سَّ
د بحفظه، وهي �سورة مكية، نزلت بعد »ال�سعراء« ب�ست  تعالى الذي اأنزله تعهَّ
�سور)١(، وقد جاء فيها تاأكيد اإ�سناد فعل تنزيل القراآن اإلى اهلل تعالى، و�سّمت 
اأن من لزم حفظ  ومعلوم  �سبحانه،  اإليه  م�سندًا  تاأكيد خرب حفظه  اإلى ذلك 
»الذكر« الذي اأنزله اهلل عز وجل حفظ لغته التي اأُنزل بها، وهي اللغة العربية؛ 
ليتحّقق  وتقعيدًا؛  ومدار�سًة  م�سافهًة  النا�ض  يتلقاها  ة  طريَّ حيَّة  تبقى  بحيث 
معنى احلفظ الربان، ويظهر يف الواقع الب�سري حم�سو�سًا وملمو�سًا، وقد ورد 
الإخبار عن حفظ اهلل - جل يف عله - لكتابه لغًة ور�سمًا ومعنى - ورد ذلك 
« املوؤكدة؛ التي هي مبنزلة تكرير جملة مدخولها  موؤكدًا بعدة موؤكدات؛ هي: »اإنَّ
مرتني، واجلملة ال�سمية - املكونة من ا�سم اإن وخربها - الدالة على الثبات 
)ڱ(،  »اإن«  خرب  على  الداخلة  املزحلقة  واللُم  وال�ستمرار؛  والدوام 
وتقدمي اجلار واملجرور )ڱ( على متعلَّقة؛ الذي اأفاد تاأكيد احلفظ مق�سورًا 
على هذا الكتاب دون غريه من الكتب ال�سماوية؛ التي اعرتاها ما اعرتاها من 
بهذا  خم�سو�سًا  موؤكدًا  �سريحًا  تعالى  اهلل  حفظ  فوقع  والتحريف؛  التبديل 
ومادة وحية  ودللته  واأحرفه  واآياته  للغته  العظيم حفظًا عامًا مطلقًا  القراآن 
اأو حتديد  ب�سكل عام، يدل على ذلك اإطلق املحفوظ وعدم تخ�سي�ض كنهِه 

)١(  ينظر: الربهان يف علوم القراآن: ٢٨١/١.
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طبيعته)١(؛ بل �سيغة ا�سم الفاعل الواردة باأ�سلوب العظمة جاءت دللة اخلرب 
بها مطلقة غري مقيدة )ڱ(، ومن اأعظم اأ�سباب حفظه حفظ العربية 
التي هي ل�سان بيانه، وهي التي من خللها وعرب اأ�ساليبها ُت�ستنبط اأحكامه، 
الثقلني؛  على  اهلل  حجة  هو  الذي  نظمه؛  اإعجاُز  بها  ويظهر  دللته،  وُتعرف 

الإن�ض واجلن اأجمعني اإلى يوم الدين: )ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ 
ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ 

ڦ(   ]اإلرساء:88[.
يقول القا�سمي يف تف�سري اآية احلجر )ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں(   
]احِلجر:9[. »اأي من كل َمْن بغى له كيدًا؛ فل يزال نور ذكره ي�سري، وبحر هداه 
يجري، وظلل حقيقته يف علومه متتد على الآفاق، ودعائم اأ�سوله الثابتة تطاول 

ال�سبع الطباق؛ رغمًا عن كيـــد الكائدين، واإف�سـاد املف�سديـــــن؛ )ڌ ڌ ڎ 
ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک(   ]الصف:8[. ويف اإيراد اجلملة 

الثانية ا�سمية دللة  على دوام احلفظ«)٢(. 

من  ب�سارات  ثلث  »احلجر«  �سورة  يف  الواردة  للذكر  احلفظ  اآية  ففي 
التاريخ منذ  للم�سلمني عامة، ولعلمائهم خا�سة، ي�سهد لوقائعها  اهلل تعالى 
اإلى الآن، وهذه  ظهور الإ�سلم وانت�ساره ، ومنذ تدوين علومه عرب الأزمان 

الب�سارات هي:

بت�سخري  ؛  �سبحانه  له  الكرمي  للقراآن  تعالى  اهلل  حفظ  اإ�سناد  االأولى: 
كل  يف  لأحكامه  وامل�ستنبطني  لآياته،  واملف�سرين  لكتابه،  احلفظة 

زمان ومكان.

)١(  ينظر : التف�سري الكبري: ١٦١/١9، وانظر: حا�سية �سيخ زادة: ٣/١٤7.
)٢(  حما�سن التاأويل: ٣7٤٨/١٠-٣7٤9.
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نًة للقراآن الكرمي؛ كما قال تعالى:  الثانية: حفظ ال�سنة املطهرة؛ لكونها ُمبيِّ
)ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ(   
له،  املُبنيِّ  حفظ  القراآن؛  وهو  املبنيَّ  حفظ  لزم  فمن  ]النحل:٤٤[، 
احلافظ  بعظمة  اللئق  احلفظ   كمال  بذلك  ليح�سل  ال�سنة؛  وهي 
الدين؛  لهذا  العظيمني  الأ�سلني  نعمة حفظ  بذلك  فتتم  واملحفوظ؛ 

وهما الكتاب وال�سنة.

الثالثة:حفظ اللغة العربية؛ لكونها ل�ساَن الوحيني، القراآن وال�سنة بالإجماع؛ 
اإذ حفظهما ل ميكن اأن يتم ول يظهر اإل بحفظ ل�سانهما، وهو ل�سان 

فه اهلل بهما؛ فحواهما لفظًا ومعنى. العرب؛ الذي �سرَّ

وبناًء على مدلول اآية احلفظ ال�ساملة للقراآن وال�سنة والعربية فاإن ُكلَّ َمْن 
ا�ستغل بالقراآن؛ حفظًا وتعليمًا وتف�سريًا؛ وكلَّ َمْن لزم ال�سنة �سبطًا ومتحي�سًا 
اأولئكم جميعًا  اأقبل على العربية تعلمًا وتعليمًا وتدوينًا؛ فاإن  َمْن  وتفقيهًا، وكلَّ 
اأ�سوله  املتمثلة  الدين؛  َمْن �سّخرهم اهلل مبّنه وف�سله حلفظ  يعدون من جملة 
يف الوحيني ول�سانهما العربي املبني؛ فهم جماهدون يف �سبيل اهلل تعالى جهادًا 
ًا؛ يعظم اأجرهم، وُتكتب اآثارهم اإذا �سُلحت نياتهم، وبذلوا ُق�سارى  بيانيًا دعويَّ

ڻ  ڻ  )ڻ  تعالى:  قال  وتدوينًا؛  وتقعيدًا  وتعليمًا،  تعلمًا  جهودهم؛ 
ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ(   ]العنكبوت:69[.

المطلب الثالث
ارتباط دالالت االأحكام ال�شرعية بدالالت معاين األفاظ العربية

�لأحكام  ��ستنباط  فاإن  �ملبني؛  �لعربي  بالل�سان  �لكرميان  �لوحيان  كان  ملا 
العربي  بالل�سان  بالإحاطة  اإل  يتم  ول  يت�سّهل  ل  بها  العباد  ُكلف  التي  ال�سرعية 
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نف�سه؛ من جهة دللت األفاظه على املعان، ومن جهة اأن معرفة املقا�سد ل تتي�سر 
العلماء على ذلك،  نّبه جمع من  لذا فقد  ؛  البيان  اأ�ساليب  اإل من خلل معرفة 
واأّكدوا عليه؛ يقول �سيخ الإ�سلم ابن تيمية: »ل بد يف تف�سري القراآن واحلديث من 
اأن ُيعّرف ما يدل على مراد اهلل ور�سوله من الألفاظ، وكيف ُيفهم كلمه؛ فمعرفة 
بكلمه،  ور�سوله  اهلل  مراد  نْفَقه  اأن  على  ُيعني  مما  بها  خوطبنا  التي  العربية 
وكذلك معرفة دللة الألفاظ على املعان؛ فاإن عامة �سلل اأهل البدع كان بهذا 
ال�سبب؛ فاإنهم �ساروا يحملون كلم اهلل ور�سوله على ما يّدعون اأنه دال عليه، ول 

يكون الأمر كذلك«)١(.

وقال الإمام مالك بن اأن�ض: »ل اأوتى برجل غري عامل بلغات العرب يف�ّسر كتاب 
وبدللت  بالعربية  على اجلاهل  العلم  اأهل  ولهذا حّرم  نكاًل«)٢(.  اإل جعلته  اهلل 
فهم  على  متوقفة  ن�سو�سها  دللت  لكون  ال�سرعية؛  امل�سائل  يف  الفتيا  األفاظها 
دللت األفاظ الل�سان العربي؛ يقول ابن حزم: »وفر�ض على من ق�سد التفقه يف 
الدين - كما ذكرنا - اأن ي�ستعني على ذلك من �سائر العلوم مبا تقت�سيه حاجته 

اإليه يف فهم كلم رّبه تعالى وكلم نبيه ؛ قال تعالى: )ڳ ڳ ڳ ڳ 
ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ 

بل�سان  عاملًا  يكون  اأن  الفقيه  على  ففر�ض  ]إبراهيم:٤[  ھ(    ھ  ہ 
هو  الذي  بالنحو؛  عاملًا  ويكون   ، النبي  وعن   ، اهلل  عن  ليفهم  العرب؛ 
ترتيب العرب لكلمهم الذي به نزل القراآن، وبه ُتفهم معان الكلم التي ُيعربِّ 
عنها باختلف احلركات وبناء الألفاظ؛ فمن جهل اللغة، وهي الألفاظ الواقعة 
على امل�سميات، وجهل النحو الذي هو علم اختلف احلركات الواقعة لختلف 
املعان؛ فلم يعرف الل�سان الذي به خاطبنا اهلل تعالى ونبينا ، ومن مل يعرف 
ذلك الل�سان - مل يحلَّ له الفتيا فيه؛ لأنه ُيفتي مبا ل يدري، وقد نهاه اهلل عن 

)١(  الإميان: ١١١.
)٢(  الربهان يف علوم القراآن: ١١١/٢.
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ذلك بقوله: )وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی 
ی ی جئ(   ]اإلرساء:36[« )١(.

ول �سك يف �أن �رتباط دللة �حلكم �ل�سرعي بدللة �للفظ �لعربي متالزمة، 
اللفظ  بدللة  الإحاطة  عليه  فاإن  وفقهها  الأولى  اإدراك  اأراد  فمن  منفكة؛  وغري 

العربي؛ تركيبًا ودللة على املعنى املراد من خلل مقامات ال�سياق .

المطلب الرابع
اللحن يف اللغة العربية يحّرف املعنى املراد

انغلق من  ينفتح ل�ساحبها ما  بها  ناجعة  وو�سيلة  اآلة فعالة،  العربية  اإن علم 
كنوز العلوم؛ وكلما ا�ستقامت هذه الآلة فاإن فهم �ساحبها �سيكون �سليمًا ومكينًا، 
والعك�ض �سحيح؛ يقول اأبو نعيم الأ�سبهان: »ثم يتلو الفقه من العلوم علم العربية 
والنحو؛ لأنه اآلة جلميع العلوم؛ ل يجد اأحد منه ًبّدًا؛ ليقيم به تلوة كتاب اهلل، 

ورو�ية كالم ر�سول �هلل؛ لكي ل ُيخرجه جهل �لإعر�ب �إلى �إ�سقاط �ملعاين«)٢(.

العربي؛  الكلم  يف  اللحن  مقا�سدها  عن  ويحرفها  املعان،  يحيل  مما  اإن 
ذلك اأن اللَّحن هو اإمالة الكلم عن جهته ال�سحيحة، و�سرفه عن �سننه اجلاري 
عليه)٣(، فتنحرف املعان، وتتغري املقا�سد، ويف�سد املعنى الأ�سلي املراد، ولهذا 
فاإن اللحن يف القراآن �سرب من الِعَوج؛ الذي يخرجه عن �سفته القومية التي اأنزل 

)ۉ  بعلمه:  اأنزله  الذي  العزيز  كتابه  حال  وا�سفًا  �سبحانه  قال  فقد  عليها؛ 
العوج  الّطويف عن معنى  َمر:28[؛ يقول  ]الزُّ ې ې ې ې ى ى ائ(   
املذكور يف الآية: »والِعَوج النق�ض وعدم ال�ستقامة، واَللحن فيه: نق�ض؛ فمن حلن 

)١(  الإحكام يف اأ�سول الأحكام: ١١7/5-١١٨.
)٢(  ال�سعقة الغ�سبية: ٢٤١.

)٣(  ينظر: معجم مقايي�ض اللغة ، ول�سان العرب ، واملفردات يف غريب القراآن؛ مادة: حلن.
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فيه فقد قراأه على ِعَوج، وذلك ترك واجب، وحت�سيل الواجب واجب مهما اأمكن، 
ك�سائر الواجبات«)١(.

وبهذا يعلم اأن اإقامة العربية على اأ�سولها، وقراءة القراآن الكرمي ُمعربًا كما 
اأنزل؛ على ال�سورة التي و�سل اإلينا بل�سان عربي مبني هو املتعني �سرعًا)٢(؛ لفهم 

الأحكام ال�سرعية، ومعرفة اخلطاب الربان على ال�سنّن الذي نزل بها.

يقول الزرك�سي: »واأما الإعراب: فما كان اختلفه حُميًل للمعنى وجب على 
من  القارئ  ولي�سلم  احلكم،  معرفة  اإلى  ر  املف�سَّ ليتو�سل  تعّلمه؛  والقارئ  املف�ّسر 
اللحن، واإن مل يكن حميًل للمعنى وجب تعّلمه على القارئ لي�سلم من اللحن«)٣(؛ 

حتى ل يقع يف العوج الذي َبّراأ اهلل كتابه منه.

قال:  فقد  حزم؛  �بن  �للثام  عنه  و�أماط  �ملقام،  هذ�  يف  تكلم  من  �أبرع  ومن 
يقول:  اهلل  لأن  قدمنا-؛  كما  اأي�سًا  الكفاية-  على  ففر�ض  واللغة  النحو  »واأما 
واأنزل  ]إبراهيم:٤[.  ں(    ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  )ڳ 
القراآن على نبيه- عليه ال�سلم- بل�سان عربي مبني؛ فمن مل يعلم النحو واللغة، 
فلم يعلم الل�سان الذي به بنيَّ اهلل لنا ديننا، وخاطبنا به، ومن مل يعلم ذلك مل 
اأن يتعّلمه، وفر�ض عليه واجب تعّلم  يعلم دينه، ومن مل يعلم دينه ففر�ض عليه 
النحو واللغة، ول بد منه على الكفاية«)٤( ثم يقول: »ولو �سقط علم النحو ل�سقط 
فهم القراآن، وفهم حديث النبي ، ولو �سقط ل�سقط الإ�سلم؛ فمن طلب النحو 
واللغة على نّية اإقامة ال�سريعة بذلك، وليفهم بهما كلم اهلل تعالى وكلم نبّيه، 
ولُيفهمه غريه؛ فهذا له اأجر عظيم، ومرتبة عالية؛ ل يجب التق�سري عنها لأحد«.

)١(  ال�سعقة الغ�سبية: ٢٣7.
)٢(  ينظر: علم اإعراب القراآن تاأ�سيل وبيان: ١٠5.

)٣(  الربهان يف علوم القراآن: ٢/١٦5.
)٤(  ر�سائل ابن حزم: ١٦٢/٣.
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وبهذا يعلم اأن اللغة العربية من الدين؛ بل هي من اأ�سول فهمه التي ل ميكن 
اأن يو�سل اإليه اإل بها؛ يقول الغزايل يف هذا املعنى: »ومن اأراد اأن يتكلم يف تف�سري 
القراآن، وتاأويل الأخبار، وي�سيب يف كلمه؛ فيجب عليه اأوًل: حت�سيل علم اللغة 
اأ�سناف  يف  والت�سّرف  الإعراب،  ميدان  يف  والر�سوخ  النحو،  فّن  يف  والتبّحر 
الت�سريف؛ فاإن علم اللغة �سّلم ومرقاة اإلى جميع العلوم، ومن مل يعلم اللغة فل 
�سبيل له اإلى حت�سيل العلوم؛ فاإن من اأراد اأن ي�سعد �سطحًا عليه متهيد املرقاة 
اأوًل؛ ثم بعــــــد ذلك ي�سعــــد، وعلم اللغـــة و�سيلة عظيمــــة، ومرقاة كبرية؛ فل 

ي�ستغني طالب العلم عن اأحكام اللغة؛ فعلم اللغة اأ�سل الأ�سول«)١(.

وي�سّدد ابن حزم على َمْن يجهل العربية، ثم يدعي الفقه يف الدين، ويت�سّدى 
جاهل  وهو  والفقه؛  العلم  با�سم  ا�سمه  و�سم  َمْن  »واأما  فيقول:  امل�سلمني؛  لتعليم 
اأن  امل�سلمني  اأن يفتي يف دين اهلل بكلمة، وحرام على  واللغة فحرام عليه  للنحو 
ي�ستفتوه؛ لأنه ل علم له بالل�سان الذي خاطبنا اهلل تعالى به، واإذا مل يعلمه فحرام 

عليه اأن يفتي مبا ل يعلم: قال اهلل تعالى: )وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ 
على  وي�سرب  ]اإلرساء:36[«)٢(  جئ(    ی  ی  ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ 
اأنف�سهم  ين�سبون  الذبن  ؛  بالعربية  اجلهال  على  م�سّنعًا  اأمثلة؛  ب�سدده  هو  ما 
مفتني اأو مف�ّسرين؛ فيقول: »فمن مل يعلم الل�سان الذي به خاطبنا اهلل عز وجل، 
ومل يعرف اختلف املعان فيه لختلف احلركات يف األفاظه؛ ثم خرّب عن اهلل 
باأوامره ونواهيه؛ فقد قال على اهلل ما ل يعلم؛ وكيف يفتي يف الطهارة َمْن ل يعلم 
عيد يف لغة العرب؟! وكيف يفتي يف الذبائح َمْن ل يدري ماذا يقع عليه ا�سم  ال�سَّ
كاة يف لغة العرب؟! اأم كيف يفتي يف الدين من ل يدري خف�ض اللم اأو رفعها  الذَّ

)١(  الر�سالة الّلدنّية: 9٨.
)٢(  ر�سائل ابن حزم: ١٦٢/٣.
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]التوبة:3[، ومثل هذا  )ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ(    من قول اهلل تعالى: 
يف القراآن وال�سنة كثري«)١(.

وما حمل هوؤلء العلماء واأمثالهم على قول ما قالوا اإل اإدراكهم لأهمية الل�سان 
�لعربي �ملبني يف فهم مقا�سد �لدين، ولتوقف ��ستنباط �أحكامه �لكلية و�جلزئية 
التي حوت  العربية  اللغة  على  وال�سنة  الكتاب  الواردة يف  التف�سيلية  اأدلتها  من 
مع  بحفظها    اهلل  فتعّهد  بخلودهما؛  وخلدت  بهما،  وت�سرفت  ن�سو�سهما، 
حفظهما؛ فعل �ساأنها بهما، وارتفع قدرها ونُبه ذكر من نطق بها، وعظم اأجر َمْن 
عّلمها وتعّلمها؛ مريدًا وجه اهلل تعالى والدار الآخرة؛ فهنيئًا ملن اختاره اهلل تعالى 
حلفظ دينه من جهة ح�سن فهم العربية، وبراعته يف تقرير معانيها على اأ�سول 
قواعدها؛ فرت�ّسم هدي الرواد الأوائل؛ يقول اأبو بكر بن العربي: »وملّا اأراد اهلل 
من حفظ دينه، و�سبط �سريعته، واإجناز وعده يف اإكمال دينه اختار »اخلليل«..، 
وي�ّسر له �سبط اللغة، وترتيب قوانينها، وجاء باملعجز للعامل يف ذلك، واألقى ما 
علم منه اإلى حّذاق من اأ�سحابه؛ فلم يكن فيهم َمْن لقنه اإل �سيبويه«)٢(. وال�سعيد 
من طلب العربية ومعلميها من ا�ست�سحب معّية اأولئك الرجال، وا�ست�سعر عظم 
العربية،  يتعلم  ؛  م�سالكهم  و�سلك  ركابهم،  ف�سار يف  البيانية اجلهادية؛  مهمته 
ويتذوقها، وُيعلِّمها، ويتلّذذ بتعليمها، ويعّمق اأبحاثه فيها، ويوّظفها خلدمة معان 
الدين؛ يجّلي بها اأحكامه، ويعّرف من خللها مقا�سد الإ�سلم؛ ويربزها للعاملني 
يتوّخى  بليغ؛  واأ�سلوب  وعبارة قومية،  املبني؛ يف حكمة حكيمة،  العربي  بالل�سان 
فيه العدل والعتدال، ويبتعد عن ال�سطط والغلو، ويناأى عن اخلور والوهن؛ وما 
ى ذلك اإّل الذين �سربوا، )ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ(؛ جعلنا اهلل منهم،  ُيَلقَّ

ومكن لنا معهم؛ بلطفه ومّنه وكرمه؛ اإنه ويل ذلك والقادر عليه.

)١(  ر�سائل ابن حزم: ١٦٣/٣.
)٢(  قانون التاأويل: 5١7.
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المطلب الخامس
حقوق لغة الكتاب وال�صنة على كل م�صلم وم�صلمة

لعلي اأخل�ض ما اأراه من حقوق هذه اللغة ال�سريفة على كل م�سلم وم�سلمة يف 
الأمور الآتية:

تعلُّمها عند اهلل تعالى، وا�ست�سعار ا�سطفاء اهلل تعالى لها لتكون - ١ احت�ساب 
ل�سان كتابه، ول�سان �سنة نبيه عليه ال�سلة وال�سلم؛ وعدُّ هذا التعلم لها 
جهادًا بيانيًا علميًا يف �سبيل معرفة اأحكام الدين، للعمل به، ون�سر هديه بني 

العاملني؛ على قدر اجلهد والطاقة.
احت�ساب تعليمها للآخرين؛ مّمن هم يف اأم�ّض احلاجة اإليها، �سواء اأكان هذا - ٢

التعليم عمًل وظيفيًا مهنيًا، اأو عمًل احت�سابيًا دعوّيًا؛ ويتاأكد ذلك عند قيام 
احلاجات لها ، وظهور دواعي املقامات اإليها .

لي�سهل - ٣ الأ�سلوب،  �سل�ض  الألفاظ،  بل�سان ف�سيح، �سحيح  بها  التكلم  اعتياُد 
احتذاء الآخرين بنا، ويتعلموا اأ�سلوب احلديث املنهجي ال�سليقي منا؛ املت�سم 

بالبعد عن التقّعر والتعقيد املنّفر.

الرتكيز يف اأثناء تعليميها على ن�سو�ض القراآن وال�سنة، وجعلهما عمدة يف - ٤
بيان قواعدها، وا�ستدرار اأ�سرارها؛ لربط املتعلم بهما، وللإفادة من مادة 

الوحيني؛ تعليمًا وتوجيهًا وتب�سريًا.

الطلب - 5 واقع  من  وتقريبها  م�سائلها،  وتي�سري  العربية،  قواعد  تذليل 
لٍة م�سّهلة؛ ليظهر  واملتعلمني؛ يف �سورة اأحاديث اإن�سائية، و�سور تعبريية، مذلَّ
مقدور  مي�سورة؛  لذيذة  لغة  اأنها  املتعلمني  من  واملقبلني  املبتدئني،  للطلب 
اأو  �سعوبات  من  ذلك  حول  علق  ما  لت�سحيح  بها؛  والنطق  اإدراكها  على 

�سبهات واإثارات.
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النزول اإلى واقع اجليـــل النا�سـئ مــــن اأبنائنا وبناتنـــــــــا فـــــــــــــــي بيوتنــا؛ - ٦
لتعليمهم اأ�ساليبها، واحلوار معهم بلغة ف�سيحة، واأ�ساليب جميلة، من خلل 

الق�س�ض الهادف، واحلوار اجلذاب، واحلديث املاتع.

ا�ستغلل و�سائل الت�سال املعا�سرة، وتقنياتها احلديثة، وتوظيف هذا املجال - 7
ي�سرها، وعظيم  وبيان  العربية؛  باللغة  الهتمام  روح  بّث  �سبيل  احليوي يف 
�سرفها، وجليل قدرها، وتنظيم درو�ض مي�ّسرة من خلل تلكم الو�سائل التي 

متكنت من النفو�ض، وتي�ّسرت يف معظم املواقع والبلدان.

الهتمام باجلوانب التطبيقية يف اأثناء تدري�ض العربية، وا�ستنطاق الطلب - ٨
غري  من  واإعرابها،  ال�سحيحة،  اجلمل  بناء  على  وتعويدهم  باأ�ساليبها، 

تعنيف اأو �سخرية اأو ازدراء.

مّد ج�سور التعاون البناء مع كل موؤ�س�سة تعليمية حكومية اأو اأهلية اأو خريية؛ - 9
والتطبيقات  والتجارب  الروؤى  وتقدمي  اخلربات،  لتبادل  عاملية؛  اأو  حملية 
التي  الهمم  ودفع  العزائم،  �سّد  اأجل  من  البّناءة  والآراء  املرثية  والبحوث 

تنه�ض بلغة القراآن وال�سنة؛ حمليًا وعامليًا.

بل�سانه الف�سيح، وراأيه ال�سحيح، - ١٠ العربية ومعلمها  ُيعرف طالب  اأن  ينبغي 
التدري�ض  جمالت  يف  املتدفق  وعطائه  املتوا�سعة،  املتميزة  و�سخ�سيته 
والتوجيه املتعلق ببيان هذه اللغة، وقواعدها، وبلغتها واأدبها؛ بحيث يكون 
اأ�سوًة مثلى؛ ُيحتذى به من قبل ال�سغار والكبار من املتخ�س�سني وغريهم؛ 
ويف هذا املنهج القومي دعوة �سمنية و�سريحة اإلى لغة القراآن وال�سنة؛ حتبيبًا 

لها واإغراء بها، وهذا من الدعوة اإلى اهلل تعالى.
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الخاتمـــة
بعد هذه اجلولة البحثية املاتعة مع لغة القراآن وال�سنة؛ بيانًا لف�سلها على �سائر 
اللغات العاملية ال�سائدة، ووقوفًا علميًا مع الن�ض القراآن احلكيم الذي تعهد اهلل 
تعالى فيه بحفظ الدين وحفظهـا؛ لكونها وعاء الدين الأمني ول�سانه املبني، وك�سفا 
عن �رتباط دللت �لأحكام �ل�سرعية بدللت �ألفاظها، ونقاًل لأقو�ل بع�س �أهل 
العلم املعتربين املحّذرين من خطورة اللحن يف العربية، وحرمته يف اأثناء قراءة 
القراآن الكرمي؛ وعر�سًا جلملة من احلقوق ال�سرعية والأدبية للغة العربية على كل 

م�سلم وم�سلمة؛ بعد ذلكم كله اأ�سّجل اأبرز النتائج؛ جمملة يف الآتي:

اأن اللغة العربية اأكمل اللغات، واأ�سرفها، واأمتنها، واأمكنها يف نقل املعان،   - ١
والتعبري عن املقا�سد، والت�سوير للم�ساعر؛ ي�سهد لذلك ا�سطفاء اهلل تعالى 

لها، وتعبري فحول ال�سعراء عن م�ساعرهم بها.

بل�سانها،  الكرمي  الوحي  اإنزال  من  لها  وقع  �ساأنها  وعلو  العربية  �سرف  اأن   -  ٢
بها،  مقرتنا  �لإ�سالم  دين  �أ�سبح  حتى  �ألفاظها؛  بدللة  معانيه  و�رتباط 

و�سارت هي علمًا عليه، ودليًل اإليه.

٣ - اأن اللغة العربية مل تعد بعد نزول القراآن بها خا�سة بالعرب، منح�سرة يف 
األ�سنتهم، اأو مقت�سرة على اأقاليمهم، بل اأ�سبحت لغة ح�سارية عاملية؛ ت�سري 

مع الإ�سلم، وتنتقل مع الأقوام؛ تدّينًا وتعليمًا، وحتّدثًا وتاأليفًا.

٤ - اأن العربية جمعت بني ال�سمّو الروحي، والكمال البيان، واجلمال ال�سوتي، 
والي�سر املعريف؛ مما �سهد به واقعها، والدار�سون لها من غري اأهلها.

  - عله  يف  جل   - تعهد  اأن  بها  العربية  تعالى  اهلل  اأكرم  كرامة  اأعظم  اأن   -  5
)ڳ ڳ ڳ  اآية جمعت عنا�سر التوكيد يف عرفها؛ قائًل:  بحفظها؛ يف 
اأنزله  الذي  الذكر  ]احِلجر:9[؛ ومن لزم حفظ  ڱ ڱ ڱ ڱ ں(   
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اهلل بل�سانها حفظ الل�سان نف�سه الناطق به؛ فت�سّمن الن�ض احلكيم حفظ 
القراآن الكرمي بدللة املنطوق، وحفظ ال�سنة املطهرة بدللة الت�سّمن؛ لكونها 
وعاءهما،  لكونها  العربية؛  وحفظ  للقراآن،  مبينة  ولأنها  الذكر  معنى  يف 

ول�سانهما للعاملني.

على   - الأزمان  مدى   - الثقلني  حتدي  يف  املتمثل  القراآن  الإعجاز  اأن   -  ٦
اآخر على خلود  ياأتوا مبثل هذا القراآن، ولو اجتمعوا له- يعّد دليًل  اأن 
لفظًا  عليها؛  واعتماده  بالإعجاز،  لرتباطها  حفظها  ومتام  العربية 

ومعنى، ونظمًا واأ�سلوبًا.

لينال كل  واإمنا ميتد  للعربية ل يقت�سر عليها؛  جُه اهلل  توَّ الذي  ال�سرف  اأن   - 7
م�ستغل بها، تعلمًا وتعليمًا، وبحثًا وتاأليفًا، ويرتفع قدره، ويعظم اأجره، على 

قدر اإخل�سه، وِعظم جّده واجتهاده، وامتداد عموم نفعه.

٨ - اأن العربية تعد اأ�سًل اأ�سيًل من اأ�سول فهم الدين؛ ل يعرف مراد اهلل تعالى 
اإل من خلل فهم دللت  وال�سنة  القراآن  تفهم دللت  بها، ول  اإل  بكلمه 
�ملعاين يف نظمها؛ ولو �أحاط �إن�سان بلغات �أهل �لأر�س �إل �لعربية مل يفهم 
من الدين �سيئًا، ولو جهل العارف بدللت العربية اللغات الأخرى مل ي�سلبه 

ذلك �سيئًا يف اجلانب ال�سرعي.

9 - اأن العلماء املعتربين قد ذّموا اجلهل بلغة العرب، وحرموا على من كان كذلك 
بدللت  جاهًل  دام  ما  وال�سنة؛  للقراآن  حافظًا  كان  ولو  للفتوى،  الت�سّدي 
�لن�سو�س �ل�سرعية، وبكيفية ��ستنباط �لأحكام �لفقهية منها؛ �لو�ردة على 

اأ�ساليب العرب واجلارية على نحو كلمهم.

١٠ - اأن للغة العربية؛ التي هي لغة الكتاب وال�سنة، ولغة ح�سارة الإ�سلم- حقوقًا 
كثرية على كل م�سلم وم�سلمة؛ ينبغي اأن يتقي اهلل فيها كل واحد منهم؛ على 
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ل�ساأنها،  ورفعًا  بها،  عليها، وحتدثا  واإقباًل  لها،  وطاقته؛ حمّبة  قدرته  قدر 
وذّبًا عنها، وتعليمًا ملن يجهلها، وتي�سريًا لأ�ساليبها.

ومن اأبرز ما يو�سي به الباحث ما يلي:

بني  قيمتها  واإظهار  الدين  العربية يف  اللغة  اأهمية  عن  ال�سرعي  الوعي  بثُّ   -  ١
امل�سلمني، واأن تّعلمها وتعليمها من الواجبات ال�سرعية الكفائية ؛ اإذا اقت�ست 
القراآن  الإ�سلم وقراءة  اأن فهم  الأمر، ذلك  الزمان واملكان لهذا  مقامات 
واأداء الواجبات ال�سرعية؛ كال�سلة والأذان وال�سهادتني متوقف على تعّلمها 
علمي حممود  وعمل  بيان،  عليه  جهاد  والقيام  بذلك،  فالقيام  وتعليمها، 
�سواء  منفعته؛  وعموم  نيته،  قدر  على  اأجره  ويتعاظم  فاعله،  يثاب  �سرعا؛ 
على م�ستوى الأفراد، اأو املوؤ�س�سات، اأو احلكومات، واأن هذا العمل يعد من 
اأ�سا�سيات هوية الأمة الإ�سلمية، ومن اأمارات و�سمها بني الأمم املعا�سرة، 

ومن اأظهر �سعاراتها املعروفة بها يف ما�سيها وحا�سرها وم�ستقبلها.

واإ�سعار  تعليمها،  تي�سري  اإلى  العربية  اللغة  جمالت  يف  املتخ�س�سني  �سعي   -  ٢
اأبنائهم وطلبهم ومن يحتكون بهم اأو يقروؤون عنهم اأنها لغة لذيذة ي�سرية 
عاملية ولي�ست حملية اأو اإقليمية، واأنها لغة دين، ولي�ض لغة جن�ض اأو اإقليم، 
واأن احلاجة اإليها والتكلم بها وتعّلمها والفقه فيها فقه يف الدين، وقربة اإلى 

رب العاملني.

٣ - مّد ج�سور التعاون والتن�سيق مع كل املواقع واملراكز املعنّية باللغة العربية؛ 
واملقرتحات  والروؤى  التجارب  وتبادل  ن�سرًا؛  اأو  اأو عناية  بحثًا  اأو  تعليمًا 
ر و�سائل الت�سالت احلديثة من �سبكة معلومات  بينهم، وخا�سة مع تي�سُّ
عاليًا؛  تقنيًا  توظيفًا  وتوظيفها  وغريها،  ذكية،  واأجهزة  وحوا�سيب، 
وذلك  من اأجل اأن ت�سل املعرفة اللغوية، والقاعدة النحوية والإملئية، 
والأ�سلوب البلغي اإلى كّل متعط�ض اإليه، اأو باحث عنه؛ م�سوؤوًل كان، اأو 
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اأولى  اأو دولة، ومن  اأو جامعة  اأو موؤ�س�سة  اأو موقعًا  غري م�سوؤول، مركزًا 
اللغة  يف  املتخ�س�سة  املراكز  له  وتت�سدى  بذلك  تنه�ض  التي  اجلهات 
اللغة  خلدمة  الدويل  العزيز  عبد  بن  عبداهلل  امللك  كمركز  العربية؛ 
وبحوثها  العلمية،  واأق�سامها  وكلياتها،  العربية،  اللغة  وجمامع  العربية، 
الهتمام  وذوي  املتخ�س�سني،  قبل  من  الفردية  واجلهود  اجلامعية، 

اللغوي املتمّيز.

بجميع  العربية  اللغة  يف  املتخ�س�سني  من  للمتقاعدين؛  رابطة  اإن�ساء   -  ٤
ودقائقها،  اللغة  بجوانب  واملعرفة  والدراية  اخلربة  حازوا  ممن  فروعها؛ 
واأ�سبحت التجربة اللغوية لديهم نا�سجة متوافرة؛ للإفادة من خرباتهم، 
املعرفة  بتنمية  املتعلقة  واملقرتحات  البحوث  واإحالة  باآرائهم،  وال�ستعانة 
اللغوية اإليهم، وطلبها منهم، وا�ستثمار طاقاتهم يف خدمة لغة الدين، ونفع 

الوطن وامل�سلمني.

الأخرى  والوزارات  املدنية،  اخلدمة  وزارة   مع  احلثيثة  امل�ساعي  بذل   -  5
والت�سحيح  اللغوي،  بالتدقيق  تتعلق  قطاعاتها؛  يف  وظائف  لتخ�سي�ض 
العليا؛  الدولة  ر�سالة  مع  لت�ستقيم  معاملتها؛  و�سائر  خلطاباتها،  البيان 
النظام  الر�سمية؛ كما جاء يف  لغتها  الف�سحى  العربية  اللغة  التي اعتمدت 
الأ�سا�سي للحكم يف اململكة العربية ال�سعودية ال�سادر يف ١٤١٢/٨/٢7هـ؛ 
ويف ذلك توفري فر�ض وظيفية متعّددة يف جهات كثرية خلريجي اجلامعات؛ 

من املتخ�س�سني يف اللغة العربية واآدابها.
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�ل�سيد حممد وزمالوؤه، د�ر عامل �لكتب، ط١، ١٤٢5هـ-٢٠٠٤م.

التف�سري الكبري للفخر الرازي؛ دار اإحياء الرتاث العربي، بريوت، لبنان، 	 
ط٣.

حا�سية حميي الدين �سيخ زادة على تف�سري البي�ساوي، املكتبة الإ�سلمية، 	 
تركيا.

العربية 	  املوؤ�س�سة  اإح�سان عبا�ض،  د.  الأندل�سي؛ حتقيق:  ابن حزم  ر�سائل 
للدر��سات و�لن�سر؛ بريوت؛ ط١، ١9٨١م.

ر�سائل 	  )جمموع  �سمن  مطبوعة  الغزايل،  حامد  لأبي  اّللدنّية؛  الر�سالة 
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الإمام الغزايل(؛ دار الكتب العلمية، بريوت، ١9٨٨م.

ال�سعقة الغ�سبية يف الرد على منكري العربية، للطويف احلنبلي؛ حتقيق: 	 
�لريا�س، ط١، ١٤٠7هـ- �لعبيكان،   مكتبة  �لفا�سل؛  بن خالد  د. حممد 

١997م.
دار 	  العي�ساوي،  خلف  بن  يو�سف  د.  وبيان؛  تاأ�سيل  القراآن  اإعراب  علم 

�ل�سميعي للن�سر، ط١، ١٤٢٨هـ-٢٠٠7م.
الف�سحى لغة القراآن، لأنور اجلندي، النا�سر: دار الكتاب اللبنان.	 
قانون التاأويل؛ لأبي بكر بن العربي؛ حتقيق: حممد ال�سليمان؛ دار القبلة 	 

١٤٠٦هـ- بريوت؛ ط١،  �لقر�آن؛  علوم  موؤ�س�سة  �لإ�سالمية؛ جدة،  للثقافة 
١9٨٦م.

�سنة 	  ط١،  �لرباط،  �لأمان،  د�ر  �لأور�غي؛  ملحمد  �لقر�آن؛  ح�سارة  ل�سان 
١٤٣١هـ.

ل�سان العرب؛ جلمال الدين حممد بن مكرم بن منظور؛ دار �سادر، بريوت، 	 
لبنان.

حما�سن التاأويل؛ للعلمة حممد جمال الدين القا�سمي؛ دار اإحياء الكتب 	 
العربية، في�سل عي�سى البابي احللبي.

حتقيق: 	  زكريا،  بن  فار�ض  بن  اأحمد  احل�سن  لأبي  اللغة؛  مقايي�ض  معجم 
عبد�ل�سالم حممد هارون؛ د�ر �جليل، بريوت، ط١، ١٤١١هـ-١99١م.

املفردات يف غريب القراآن؛ لأبي القا�سم احل�سني بن حممد الأ�سفهان، 	 
دار املعرفة، بريوت، لبنان.

نظرات لغوية يف القراآن الكرمي؛ د. �سالح بن ح�سني العايد؛ كنوز اأ�سبيليا 	 
للن�سر و�لتوزيع، ط٣، ١٤٢5هـ-٢٠٠٤م.
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الندوات والمؤتمرات ١٤

تجربتــي في تعليم اللغة العربية 
للناطقين بغيرها

أ.د. حمد بن ناصر الدخيِّل

مقدمة:
التي يبذلها مركز امللك عبد اهلل بن عبد  اإطار اجلهود  ياأتي هذا البحث يف 
العزيز العاملي خلدمة اللغة  العربية، ومن �سمن هذه اجلهود الجتاه اإلى تقدمي 
بغريها  للناطقني  العربية  اللغة  بتعليم  املت�سلة  والربامج  والدرا�سات  البحوث 
والإ�سلمي،  العربي  والرتاث  النبوي،  واحلديث  الكرمي  القراآن  ل�سان  ب�سفتها 
مع  اجلهود  هذه  وتتعا�سد  عريق.  متنوع  وتراث  وح�سارة  ثقافة  لغة  وب�سفتها 
العربية  تعليم  ملمو�سة يف  نتائج  وحققت  امليدان،  �سبقتها يف هذا  اأخرى  جهود 
وتي�سريها ون�سرها يف عدد من البلدان. وهذه النتائج الطيبة ت�سجع على ال�سخاء 
مبزيد من التعاون بني جميع الهيئات واملراكز واجلامعات واملوؤ�س�سات التي تعنى 
بهذا النوع من التعليم، وي�سمل ذلك الأفراد الذين لهم جتارب واأعمال يف هذا 

امليدان.

تعليم  يف  جماعية  جتربة  �سمن  �سخ�سية  جتربة  عن  يتحدث  البحث  وهذا 
حتققت  عامًا  ع�سر  اثني  من  اأكرث  امتدت  بغريها،  للناطقني  العربية  اللغة 
خللها منجزات يف م�ستوى الأداء، والكتاب املقرر، وتاأهيل املدر�سني القادرين 
تتعانق  جتربة  وهي  املهم.  امل�سار  هذا  يف  مقررات  واإعداد  تعليمًا  العطاء  على 
مع جتارب كثرية، اأ�سهمت يف تاأطري تعليم العربية وتقدميها لغة مي�سرة لأبناء 

العامل. واهلل املوفق لكل عمل نافع.
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تمهيد:
العربية  اللغة  تعليم  ميدان  رائعًا يف  اإجنازًا  ال�سعودية  العربية  اململكة  حققت 
الإ�سلمية  اجلامعة  اأن�سئت  اأن  منذ  قرن،  ن�سف  مدى  على  بغريها  للناطقني 
يف املدينة املنورة عام ١٣٨5هـ/ ١9٦5م، ون�ض نظامها على تخ�سي�ض معظم 
مقاعد الدرا�سة فيها للطلب امل�سلمني من خارج اململكة الذين يقبلون للدرا�سة 
اآلف  جت اجلامعة  التاريخ َخرَّ على منح درا�سية تتكفل بها اململكة، ومنذ ذلك 
تاأهلوا  اأن  بعد  بلدانهم  اإلى  عادوا  الإ�سلمي،  العامل  اأنحاء  جميع  من  الطلب 

لغوّيًا، وعينوا معلمني للغة العربية يف مدار�ض بلدانهم وجامعاتها.

اأربعة  فاأن�سئت  التعليم،  من  النوع  هذا  يف  ون�ساطها  اململكة  اهتمام  وتتابع 
�سعبة  جانب  اإلى  ـ  جامعات  ثلث  يف  بغريها  للناطقني  العربية  لتعليم  معاهد 
اللغة العربية يف اجلامعة الإ�سلمية التي حتولت بعد ذلك اإلى معهد ـ هي جامعة 
وجامعة  املكرمة،  مبكة  القرى  اأم  وجامعة  الإ�سلمية،  �سعود  بن  حممد  الإمام 
امللك �سعود يف الريا�ض، وجامعة الأمرية نورة بنت عبد الرحمن، ويحمل ا�سم 
)معهد تعليم اللغة العربية للناطقات بغريها(؛ فاأ�سبح لدينا يف اململكة خم�سة 

معاهد، تعنى بتعليم اللغة العربية للناطقني والناطقات بغريها.

فافتتحت خم�سة  للعامل؛  العربية  تقدمي  الإمام جهودها يف  و�ساعفت جامعة 
وجيبوتي،  موريتانيا،  من  كل  يف  الإ�سلمية  والثقافة  العربية  لتعليم  معاهد 
املعاهد  هذه  واأ�سهمت  واليابان،  واأندوني�سيا،   ، الأمريكية  املتحدة  والوليات 
اأعداد  وتخريج  واإثرائها،  التجربة  تكوين  يف  وخارجها  اململكة  داخل  يف  جميعًا 

كثرية من الطلب الذين ينت�سبون اإلى جميع قارات العامل.

ولبد من الإ�سارة اإلى اجلهد الذي قام به مكتب الرتبية العربي لدول اخلليج 
البحوث  بع�ض  باإعداد  واإثرائها  التجربة  تع�سيد  يف  الريا�ض -  يف  - ومقره 

والدرا�سات التي خدمت هذا اجلانب من التعليم.
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اأن�ض مركز امللك عبد اهلل بن عبد العزيز الدويل خلدمة اللغة  اأن�ض فل  واإن 
العربية الذي خ�س�ض جانبًا من ن�ساطه اللغوي يف تع�سيد تعليم اللغة العربية يف 
بع�ض البلدان التي ل يتحدث اأهلها اللغة العربية كال�سني، والهند، وقيامه بن�سر 
�لكتب و�لبحوث عن ن�ساط �للغة �لعربية و�لتاأليف بها يف هذه �لبلد�ن. و�أ�سهمت 
العربية  اللغة  لتعليم  الفر�ض  اإتاحة  يف  ينكر  ل  بن�سيب  العربية  الدول  جميع 
معهد  اأو  ق�سم  عربية  دولة  كل  ففي  املتاحة؛  اإمكاناتها  ح�سب  بغريها  للناطقني 
ول  الوافدين.  الطلب  من  العربية  معرفة  يف  يرغب  من  تعليم  تتولى  �سعبة  اأو 
يغيب عن البال جهود املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم يف هذا النوع من 
التعليم، وكذا جهود املنظمة الإ�سلمية للرتبية والعلوم والثقافة )الإي�سي�سكو(.

وتبقى جهود اململكة علمة بارزة بني اجلهود الكثرية املبذولة؛ لت�سهيل تعلم 
لغة القراآن الكرمي للراغبني فيها من غري اأهلها.

وتبلورت هذه الن�ساطات يف جت�سيد مكانة اللغة العربية يف العامل، فاأن�سئت لها 
وملا حتمله من األوان الثقافة اأق�سام و�سعب يف معظم جامعات العامل، وا�ستقدم 
عدد من الأ�ساتذة العرب لتدري�سها، وتطلع كثري من اأبناء ال�سعوب يف العامل اإلى 

تعلمها والطلع على ما تعرب عنه من �سوؤون الثقافة واملعرفة.

بداية التجربة:
ترجع �سلتي بتعليم اللغة العربية للناطقني بغريها اإلى عام ١٣95هـ/ ١975م، 
حممد  الإمام  جامعة  اأن�ساأت  حينما  وذلك  تزيد،  اأو  عامًا  اأربعني  نحو  منذ  اأي 
 Scholarships الدرا�سية  املنح  �سوؤون  اإدارة  الريا�ض  يف  الإ�سلمية  �سعود  بن 
الطلب  ا�ستقبال  تنظيم  تتولى  جديدة  اإدراة  وهي  اإدارتها،  اإيّل  واأ�سندت 
بلدان  اإلى  ينت�سبون  الذين  امل�سلمني  اأبناء  من  العربية  اللغة  تعلم  يف  الراغبني 
ا�ستقبال  يف  التاريخ  ذلك  منذ  اجلامعة  وبداأت  العربية،  اللغة  اأهلها  يتحدث  ل 
اأنهوا درا�ستهم  الذين  العرب  الطلب  بع�ض  الطلب، ومنهم  عدد حمدود من 
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وكان  اجلامعة،  كليات  يف  اجلامعية  درا�ستهم  يوا�سلوا  اأن  ويودون  الثانوية، 
معظمهم - يف بداية الأمر - من الأردن، واأذكر اأنني خ�س�ست ملفًا لكل دولة 
قدم منها طلب لتعلم اللغة العربية، وفتح للطلب القادمني ف�سلن اأو ثلثة 
يف كلية اللغة العربية يف مقرها الأول القدمي الواقع يف �سارع امللك في�سل )�سارع 
الوزير(، وعهد بالإ�سراف عليها اإلى الدكتور حممد خري العرق�سو�سي - رحمه 
النف�ض،  وعلم  الرتبية  يف  ومتخ�س�ض  الفرن�سية  اللغة  يجيد  �سوري  وهو   - اهلل 

و�سغل مدة خبريًا تربويًا للأمم املتحدة يف جنيف.

كنت من اأوائل من احتك بهوؤلء الطلب، ودر�سهم يف هذه الف�سول، ومل يكن 
والإ�سارة،  ال�سبورة  �سوى  تعليمية  و�سائل  ول  طريقة،  ول  كتب  ول  منهج  لدينا 
التعليم  فكان  الألفاظ؛  على  للدللة  الأحيان  بع�ض  الإجنليزية  اللغة  وا�ستعمال 

يعتمد على اجلهد ال�سخ�سي للمعلم، وخربته املحدودة يف هذا املجال.

الدرا�سة  ليتمكنوا من  لغويًّا؛  تاأهيلهم  العربية  اللغة  تعليمهم  الهدف من  كان 
مع زمالئهم �ل�سعوديني و�لعرب يف كليات �جلامعة، فمن �سروط قبول �لطالب 
اأن اجلامعة  الثانوية. ندرك  ال�سهادة  اأن يكون حا�سًل على  على منحة درا�سية 
اأبوابها ل�ستقبال الطلب امل�سلمني من  اأقدم جامعة �سعودية فتحت  الإ�سلمية 
جميع دول العامل، وهياأت لهم فر�ض الدرا�سة، وندرك اأي�سًا اأن جامعة الأزهر 
مدينة  الغر�ض  لهذا  واأن�ساأت  مبكر،  وقت  منذ  الطلب  لهوؤلء  مفتوحة  جامعة 
البعوث الإ�سلمية، ولكن جتربة اجلامعتني يف هذا النوع من التعليم مل تكن بني 
اإلى مركز  الف�سول  الدرا�سية فحولت اجلامعة  اأيدينا. ازداد عدد طلب املنح 
تعليم اللغة العربية، و�سغلُت بعد ذلك باإعداد ر�سالة الدكتوراه الذي ا�ستغرق من 

وقتي �سنوات ابتعدت خللها عن التعليم يف هذا املجال. 
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الندب إلى اليابان:
يف اإطار �سعي جامعة الإمام حممد بن �سعود الإ�سلمية؛ لفتتاح معاهد خارج 
اململكة تعلم اللغة العربية والثقافة الإ�سلمية، كانت اليابان من الدول التي وقع 
عليها الختيار لفتتاح معهد فيها يتولى تعليم اللغة العربية للطلب امل�سلمني من 
اليابانيني واجلاليات الإ�سلمية، والراغبني يف معرفة العربية يف هذا  ال�سقع 
مركز  وجود  هذا  على  اجلامعة  �سجع  ومما  العربية.  البلد  عن  البعيد  النائي 
اإ�سلمي يف طوكيو، وعدٍد من اجلمعيات الإ�سلمية التي ينت�سب اإليها يابانيون 
واأتراك وغريهم ممن يقيم يف اليابان كبع�ض الهنود. وكان بع�ض اليابانيني قد 
دخلوا الإ�سلم، ودانوا به منذ وقت مبكر ن�سبّيًا بتاأثري من وفد اإلى اليابان من 

امل�سلمني، ومعظمهم كانوا من التجار، ول يزال عدد منهم يعلن اإ�سلمه)١(.

اجلمعيات  راأي  ت�ستطلع  اأن  املعهد  فتح  على  الإقدام  قبل  اجلامعة  ورغبت 
الإ�سلمية يف اليابان، ومن ينت�سب اإليها من اأع�ساء، وراأي ال�سفارة ال�سعودية يف 
طوكيو بحكم خربتها يف املجتمع اليابان، ومعرفتها باأحوال امل�سلمني، فندبتني 
ثقافات  من  حتمله  وما  العربية  اللغة  ن�سر  يف  ي�سهم  الذي  املهم  الأمر  لهذا 
متنوعة يف جزء من العامل املتح�سر. كنت اآنذاك اأعمل م�سرفًا على �سوؤون املنح 

الدرا�سية يف عمادة �سوؤون الطلب.

�سافرت اإلى اليابان يوم الأربعاء ١٣9٦/٦/٤هـ املوافق ١97٦/٦/٢م وبلغتها 
املركز  زرت  اإقامتي  اأثناء  ويف  ١97٦/٦/٦م.  املوافق  ١٣9٦/٦/٨هـ  الأحد  يوم 
جمعية  منها  الإ�سلمية  اجلمعيات  من  وعددًا  طوكيو،  وم�سجد  الإ�سلمي، 
اليابان،  م�سلمي  وجمعية  الإ�سلمية،  الثقافة  وجمعية  الإ�سلمية،  الرعاية 
وجمعية ال�سداقة الإ�سلمية، وقابلت ال�سفري ال�سعودي يف طوكيو الأ�ستاذ زين 

انظر عن الإ�سلم يف اليابان: اجلرجاوي علي بن اأحمد )ت نحو ١٣٤٠هـ - ١9٢٢م( الرحلة اليابانية،   )١(
الطبعة الأولى، م�سر، مطبعة جريدة ال�سوري، ١٣٢5هـ - ١9٠7م، �ض ١١9. 
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اليابانية  ال�سخ�سيات  ومن  ال�سعدي،  العزيز  عبد  وم�ساعده  الدباغ،  العابدين 
اإلى اللغة اليابانية،  املهمة التي قابلتها عمر ميتا مرتجم معان القراآن الكرمي 
واأع�سائها  روؤ�ساء اجلمعيات  قابلت من  اآراء من  وا�ستطلعت  �سيخًا كبريًا  وكان 
والإقبال عليه،  العربية، ومدى جناحه  اللغة  تعليم  يتولى  اإمكانية فتح معهد  يف 
ومل�ست قبوًل مبدئيًا لفتتاح املعهد. ويف جتوايل راأيت بع�ض الف�سول الدرا�سية 
التي تعلم اللغة العربية لليابانيني يف كل من طوكيو وكوبي التي تبعد عن العا�سمة 
55٠ كيًل. واآتت هذه الزيارة ثمرتها، وافتتح املعهد، ول يزال يوؤدي ر�سالته يف 

تعليم العربية هناك)١(.

تكوين التجربة:
اأ�ستاذًا  وملا ح�سلت على موؤهل الدكتوراه عينت يف معهد تعليم اللغة العربية 
م�ساعدًا يف �سهر رم�سان عام ١٤٠٢هـ/ ١9٨٢م، وكان مركز تعليم اللغة العربية 
قد حتول عام ١٤٠١هـ/ ١9٨١م اإلى معهد تعليم اللغة العربية، بعد اأن كرث عدد 
الطلب، واأ�سبح م�ستقًل كغريه من كليات اجلامعة بعد اأن كان تابعًا لكلية اللغة 
اللغة  كلية  جانب  اإلى  النا�سرية  حي  يف  له  مقّرًا  اجلامعة  وا�ستاأجرت  العربية، 

العربية.

علوم  فتدري�سي  اجلديد،  التخ�س�ض  بغربة  اأ�سعر  مل  املعهد  اإلى  وجهُت  حني 
اللغة العربية يف التعليم العام �سنوات، وتعليمي مبادئ العربية للناطقني بغريها 
يف الف�سول الأولى جعلن اأن�سجم مع الو�سع اجلديد، واأجد �سهولة يف التفاهم 
خمتلف  من  كثرية  اأعدادًا  املعهد  اإلى  يوجهون  اأ�سبحوا  الذين  الطلب  مع 

الأقطار، وينتظمون يف درا�سة العربية.

للعرب جتربة ناجحة يف تعليم اللغة العربية لأبناء الأمم وال�سعوب التي دانت 
بالإ�سلم بعد حركة الفتوحات الإ�سلمية الوا�سعة، فقد كان الإقبال على تعلمها 

قدمت للجامعة عن هذه الزيارة تقريرًا يف اإحدى وع�سرين �سفحة واأحتفظ بن�سخة منه.   )١(
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الوقت  اللغة الإجنليزية يف  الإقبال على تعلم  الثان الهجري مياثل  القرن  منذ 
الإقبال  الآن من  ن�سهده  يفوق ما  العربية وعلومها  اإن مل تكن درا�سة  احلا�سر، 
العربية،  تتحدث  التي  الأقطار  ثانية يف  لغة  وعدها  الإجنليزية  اللغة  تعلم  على 
لغة  فهي  العربية،  الدول  يف  احلياة  منا�سط  من  كثري  يف  الوحيدة  اللغة  وتعترب 
املواد  من  لكثري  والتدري�ض  وال�سياحة،  والتجارة  والطب  والفنادق،  الطريان، 

واملقررات يف اجلامعات.

وللإ�سبان جتربة ثرية اأي�سًا يف تعلم العربية طوال احلكم العربي يف الأندل�ض، 
وكانوا يقبلون على تعلمها اأكرث من اإقبالهم على تعلم الإ�سبانية واللتينية، يقول 
األربوا القرطبي اأحد ق�ساو�سة الن�سارى يف الأندل�ض ي�سكو ان�سراف الن�سارى 
اإخوان يف الدين يجدون لذة  » اإّن  واآدابهم:  بلغة العرب  اإلى الهتمام  الإ�سبان 
كربى يف قراءة �سعر العرب، وحكاياتهم، ويقبلون على درا�سة مذاهب اأهل الدين 
ذلك  من  يكت�سبوا  لكي  واإمنا  وينق�سوها،  عليها  لريدوا  ل  امل�سلمني،  والفل�سفة 
اأ�سلوبًا عربيًّا جميًل �سحيحًا. واأين جند الآن واحدًا من غري رجال الدين يقراأ 
الدين  رجال  �سوى  ومن  املقد�سة؟  الأناجيل  على  كتبت  التي  اللتينية  ال�سروح 
اإن  َلْلح�سرة!!  يا  والر�سل؟  الأنبياء  واآثار  احلواريني،  كتابات  درا�سة  على  يعكف 
املوهوبني من �سبان الن�سارى ل يعرفون اليوم اإل لغة العرب. واآدابها، ويوؤمنون 
بها، ويقبلون عليها يف نهم، وهم ينفقون اأمواًل طائلة يف جمع كتبها، ويفخرون 
يف كّل مكان باأن هذه الآداب حقيقًة جديرٌة بالإعجاب، فاإذا حدثتهم عن الكتب 
انتباههم،  اإليها  باأن ي�سرفوا  باأنها غري جديرة  ازدراء  اأجابوك يف  الن�سرانية 
اأن�سي الن�سارى حتى لغتهم، فل تكاد جتد يف الألف منهم واحدًا  اللأمل!! لقد 
اإلى �ساحبه كتابًا �سليمًا من اخلطاأ، فاأما عن الكتابة يف لغة  اأن يكتب  ي�ستطيع 
هم  بل  منمق،  اأ�سلوب  يف  يجيدونها،  عظيمًا  عددًا  منها  واجد  فاإنك  العرب، 

ا وجماًل«)١(. ينظمون من ال�سعر العربي ما يفوق �سعر العرب اأنف�سهم فنًّ

بالنثيا اآنخل جنثالث )١٨٨9 - ١9٤9م(، تاريخ الفكر الأندل�سي، ترجمة: ح�سني موؤن�ض، الطبعة   )١(
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انخرطوا  العربية  اللغة  تتحدث  ل  التي  الإ�سلمية  ال�سعوب  اأبناء  كثريون من 
يف درا�ستها واأتقنوها، وملكوا مهارة التعبري بها، بل اأ�سبح منهم �سعراء وكتاب 
وعلماء وموؤلفون، ل يقلون امتيازًا عن نظرائهم العرب، بل منهم من تفوق وبز 
يف  بتدوينها،  يحِفلوا  ومل  التجربة،  هذه  ر�سد  اأهملوا  املوؤلفني  اأن  غري  اأقرانه. 
اأوليات تعليم العربية �سمن  حني ذكروا بع�ض الكتب التي تدر�ض، وياأتي اإغفال 
ما اأغفلوه من تدوين مراحل الن�ساأة وال�سبا ملن يرتجم له من الأدباء والعلماء، 
فتاريخ الرتاجم ل يتجاوز يف معظم الأحوال ذكر ن�سب املرتجم، وبع�ض �سيوخه، 
اأن  ذلك  يف  وال�سبب  عنه،  واأخذ  الأدباء  اأو  العلماء  من  عليه  تتلمذ  من  وبع�ض 
يروى،  اأن  ي�ستحق  ما  ال�سبا  مرحلة  يف  يجدون  ل  ال�سري  ومدون  املرتجمني 
الرتاث  يف  مفقودة  حلقة  اأنف�سهم  عن  اأ�سحابها  يكتبها  التي  الذاتية  وال�سري 
اأن  الطبيعي  فاإن من  . لذلك  تكتمل  قليلة مل  والتاريخي، ما عدا مناذج  الأدبي 
الكتاتيب  ولعل  العلمي،  الرتاث  يف  العربية  اللغة  تعلم  جتارب  مدونة  عنا  تغيب 
التي عرفناها منذ عدة عقود هي النموذج املتبقي لفك احلرف العربي والكلمة 

العربية.

العرب  العلماء  طريقة  من  �سيء  اإلى  اأ�سل  اأن  اآخر)١(  مو�سع  يف  حاولت  وقد 
البحث  اإلى مزيد من  واملو�سوع يف حاجة  العربية.  تعليم  واملوؤديني يف  القدامى 
والتنقيب وال�سرب، فرمبا يعرث الباحث على اإ�ساءات تر�سُم �سورة مقاربة ملنهج 

القدامى يف تعليم العربية للناطقني بغريها، كالفر�ض والهنود والإ�سبان. 

الأولى، القاهرة، النه�سة امل�سرية، ١955م، �ض ٤٨5- ٤٨٦. 
انظر: الدخيل حمد بن نا�سر، ق�سايا وجتارب يف تعليم اللغة العربية لغري الناطقني بها، الطبعة   ١
الأولى، الريا�ض، معهد تعليم اللغة العربية، جامعة الإمام حممد بن �سعود الإ�سلمية، ١٤١5هـ/ 

١99٤م، �ض 9 وما بعدها. 
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رئاســة قسم اإلعداد اللغوي:
بعد ثلثة اأ�سهر من تعييني يف املعهد ، اأ�سند اإيّل رئا�سة ق�سم الإعداد اللغوي، 
الذين  املنح  طلب  اإعداد  عن  امل�سوؤول  هو  اإذ  املعهد؛  يف  الأ�سا�ض  الق�سم  وهو 
مع  اجلامعة  كليات  يف  الدرا�سة  من  ميكنهم  لغويًّا  اإعدادًا  العربية  يتحدثون  ل 
الق�سم �سنتان،  الدرا�سة يف  الرئي�سة، ومدة  لغتهم  العربية  الذين تعد  زملئهم 
ل  الذين  اجلدد  الطلب  الأول  بامل�ستوى  ويلحق  م�ستويات،  اأربعة  على  مق�سمة 
يعرفون �سيئًا من العربية البتة. مل مي�ض على حتويل املركز اإلى معهد �سوى عام، 
جتربة،  اأو  خربة  لديه  من  ا�ستقطاب  جمتهدًا  يحاول  كان  اإليه  قدمت  وحينما 
ولو كانت ي�سرية يف تعليم العربية لغري الناطقني بها، راأيت عددًا من املدر�سني 
ال�سودانيني ممن در�سوا يف معهد اخلرطوم الدويل الذي اأن�سيء عام ١٣9٤هـ/ 
١97٤م، وهو  يهتم بنوع التعليم الذي يهتم به املعهد. وعددًا اآخر من املدر�سني 
تعلم  دولة  وكل  بعد،  تن�سج  العربي مل  العامل  م�ستوى  التجارب على  امل�سريني، 
العربية حتاول اأن ترثي جتربتها بنف�سها، وبع�ض التجارب ا�ستفادت من الغرب 
ما  بحكم  اأخرى  لغة  تعليم  عن  يختلف  العربية  تعليم  اأن  غري  لغاتها،  تعليم  يف 
تخت�ض به، وما متتاز به عن اللغات الأخرى من طريقة النطق والرتكيب والأداء، 
واإن كانت هناك اأ�س�ض تعليمية عامة ت�سرتك فيها اللغات. التجربة عند الإجنليز 
والفرن�سيني والأملان وغريهم من اأ�سحاب اللغات امل�سهورة كانت نا�سجة بحكم 
اإتقانها  يف  الراغبني  وكرثة  مبكرة،  اأوقات  يف  اللغات  هذه  تعلم  على  الإقبال 
ب�سفتها لغة علم واخرتاع وح�سارة و�سياحة. مل يكن مع الطلب كتب تعليمية 
العربية  مقررات  تدري�ض  ال�سابق  يف  جرب  وجتربة،  خربة  عن  األفت  منا�سبة 
للنا�سئني )منهج متكامل لغري الناطقني بها( الذي ن�سرته وزارة املعارف )وزارة 
�ستة  كتابًا،  ع�سر  اثني  من  تتكون  ١9٨٣م،  ١٤٠٣هـ/  عام  والتعليم(  الرتبية 
للطالب، و�ستة للمعلم. ومن خلل التجربة تبنّي اأن هذه املقررات ل تفي بالهدف 
�لتعليمي و�لرتبوي �لذي يوؤهل طالب �ملنح لالنخر�ط يف �لدر��سة �جلامعية ومل 
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ت�ستكمل؛  تعليمية مل  لو�سع مذكرات  بداية  تكن طباعتها م�سجعة. كانت هناك 
لتكون  نو�ة لكتب تتو�فر فيها �ملنهجية، وحتقق �سروط �لكتاب �ملدر�سي �لناجح 
اأين  ولكن  كثريون،  العربية  اللغة  علوم  يف  املخت�سون  العربية.  لتعليم  ال�سالح 
املخت�سون يف تعليم العربية للناطقني بغريها، الذين يحملون �سهادات يف هذا 

التخ�س�ض عينه، ولديهم اخلربة الكافية؟! 

�سرعُت يف اإعداد مذكرة ملقرر البلغة والنقد للم�ستوى الرابع يف ق�سم الإعداد 
اللغوي، وهو اآخر م�ستوى يف الق�سم، وتوليُت تدري�ض املادة، ليكون اإعداد املذكرة 
�سمن  مطبوع  مقرر  اإلى  ذلك  بعد  املذكرة  هذه  وحتولت  جتربة،  على  مبنّيًا 
وامل�ستوى  الثالث  امل�ستوى  يف  الأدب  مقرر  اإعداد  يف  واأ�سهمت  املعهد،  مقررات 

الرابع يف الق�سم نف�سه، و�سياأتي احلديث عن ذلك مف�سًل.

وكالة المعهد:
اللغوي، عينت  الإعداد  ق�سم  برئا�سة  تكليفي  اأ�سهر من  بعد م�سي نحو ثلثة 

وكيًل للمعهد وكان اأمام املعهد حني عينُت وكيًل له حتقيق ثلثة اأهداف:

بغريها. . ١ للناطقني  العربية  اللغة  تعليم  يف  خمت�سني  معلمني  تاأهيل 
املجال  بها، وفتح  الناطقني  العربية لغري  اللغة  تاأهيل معلمي  فاأن�ساأ ق�سم 
عددًا  وعني  الق�سم،  يف  للدرا�سة  والآداب،  العربية  اللغة  كليات  خلريجي 
من املعيدين؛ ليتفرغوا للدرا�سة، وعهد بالتدري�ض فيه ملن لديه جتربة اأو 
اأ�ساتذة  ياأتون  خربة من الأ�ساتذة من داخل اململكة ومن خارجها، كانوا 

زائرين اأو مقيمني.

مع . ٢ اللغوي  الإعداد  ق�سم  يف  املقررة  املواد  جميع  يف  تعليمية  كتب  تاأليف 
الأدلة التعليمية التي تر�سد املدر�ض اإلى الطريقة املنهجية لتدري�ض املقرر.
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تاأهيل الطلب الذين يلتحقون بق�سم الإعداد اللغوي اإعدادًا لغويًّا جيًدا، . ٣
يجعلهم ل يتعرثون يف درا�ستهم. وهذا الق�سم واجه م�ستويات خمتلفة من 
يتاأقلمون  واأفغان�ستان  كباك�ستان  اإ�سلمية  دولة  من  فالقادمون  الطلب، 
�سريعًا مع الكلمة العربية؛ لأن اآذانهم واأل�سنتهم األفت اللفظ العربي من 
خلل تلوتهم القراآن الكرمي وحفظه، واللغة الأوردية، واللغة الفار�سية، 

ولغة الب�ستون غنية بالألفاظ العربية، وتكتب بحرف عربي.

العربي  احلرف  نطق  يف  �سعوبة  فيجدون  واأمريكا  اأوروبا  من  القادمون  اأما 
واملفردة العربية؛ لأنهم مل ياألفوا �سماع الكلمة العربية، ومل يجر على األ�سنتهم 
نطق لفظ عربي، فكانت هذه الفئة من الطلب تتعرث اأحيانًا، ول تتجاوز امل�ستوى 
الواحد يف ف�سل واحد، وحتتاج اإلى مزيد من التدريب والتعليم حتى تتمكن من 

جماراة الطلب الذين اأظهروا تفوقًا.

تفوقًا  اأظهروا  نيجرييا  من  �سيما  ول  اإفريقية،  من  الطلب  بع�ض  اأن  واحلق 
اللغوي،  الإعداد  �سهادة  على  ح�سلوا  وملا  زملئهم،  على  به  تقدموا  ملحوظًا 
وا�سلوا درا�ستهم يف كليات اجلامعة، وا�ستمروا يف تفوقهم على جميع زملئهم 
زملئهم  على  حتى  الأول  ترتيبهم  وكان  اجلامعية،  الدرا�سة  م�ستويات  يف 
املاج�ستري  على  فح�سلوا  العليا  درا�ستهم  وا�سلوا  وبع�سهم  ال�سعوديني، 

والدكتوراه، واأ�سبحوا اأع�ساء تدري�ض يف جامعات بلدانهم.

وهناك طلب تعرثوا يف درا�ستهم، واآخرون مل يح�سلوا على التقدير من ق�سم 
لهوؤلء  يفتح  اأن  املعهد  فا�سطر  لدخول اجلامعة،  يوؤهلهم  الذي  اللغوي  الإعداد 
�سنتان،  فيه  الدرا�سة  ومدة  الإ�سلمية(،  والعلوم  العربية  )ق�سم  �سماه  ق�سمًا، 

مينح الطالب بعد جناحه فيه �سهادة الدبلوم.

مدر�سني  العربية  تعليم  يف  واخلرباء  اللغة  علماء  من  عددًا  املعهد  ا�ست�ساف 
اأو زائرين، ومنهم عبد الرحمن اأيوب، ومتام ح�سان، ور�سدي طعيمة، وحممود 
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اإبراهيم،  وحمادة  بدري،  وكمال  الراجحي،  وعبده  ب�سر،  وكمال  الناقة،  كامل 
وعبده  اأيوب،  الرحمن  كعبد  يدر�ض  �سنوات  املعهد  يف  مكث  هولء  من  وبع�ض 
اإلى معهد العلوم العربية  اأن ينتقل  اآثر بعد ذلك  الراجحي، وكمال بدري الذي 

والإ�سلمية يف اأندوني�سيا.

لبناء  التجارب واخلربات اجلماعية  تكوين  ال�ست�سافة  الهدف من هذه  كان 
لتخريج  والرتبوية؛  التعليمية  الأ�س�ض  و�سع  حيث  من  للمعهد  متكامل  منهج 

الطلب لتاأهيلهم لغوّيًا من خلل املواد التي در�سوها.

تجربتــي في التدريس:
تعليم اللغة العربية لأهلها يختلف عن تعليمها لغري اأهلها يف املنهج والطريقة 
لغتهم، ل جتد �سعوبة يف  العربية  املعلومة؛ فحني تدر�ض طلبًا  واأ�سلوب تقدمي 
وينطبق  وا�سحة،  والدر�ض  ال�سرح  لغة  لأن  الطلب؛  واإفهام  املعلومات  اإي�سال 
ذلك على كل من يدر�ض اللغة لأهلها. والأمر يختلف حني تدر�ض العربية لطلب 
م�ستويات  ذوو  �سي�سادفك طلب  ولأول مرة  كثريًا،  ول  قليًل  منها  يح�سنون  ل 
متباينة يف التلقي، فهناك فئة من الطلب األفت احلرف العربي، ونطق الكلمة 
فيمن  الفئة  هذه  وتتمثل  تقريبًا،  العربي  ينطقها  كما  العربية  واجلملة  العربية 
تعود تلوة القراآن الكرمي، وحفظ بع�ض �سوره، وقد راأينا من يقراأ القراآن الكرمي 
من امل�سحف، ولكنه ل يفهم معناه. فهوؤلء واأمثالهم ياألفون نطق اللفظ العربي 

ول يجدون م�سقة يف نطقه بقليل من التدريب والتوجيه.

الكلمة  نطق  ول  العربي  احلرف  تاألف  مل  الطلب  من  فئة  توجد  املقابل  ويف 
العربية، وت�سادف م�سقة يف نطق بع�ض احلروف التي متتاز باأ�سوات معينة ل 
توجد يف لغاتها مثل احلاء وال�ساد، والطاء، والظاء، والعني، وهي ظاهرة قدمية 
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يف تعلم غري العربية، وقد اأ�سار اجلاحظ اإلى �سعوبة نطق بع�ض احلروف مما 
يعد من عيوب النطق والل�سان)١(.

ر اأن اأمامك طلبًا ل يح�سنون نطق كلمة عربية، ول يعرفون معناها اإذا  ت�سوَّ
اأحيانًا يف  اأنك ل تعرف لغة و�سيطة ت�ستعني بها  اأي�سًا  اإياها، وت�سور  اأ�سمعتهم 
حال ال�سرورة يف اإفهام طلبك، لي�ض لديك مندوحة اإل اأن ت�ستعني بالإ�سارة اإلى 
ال�سيء �سورة اأو ر�سمًا، اأو ج�سدًا �ساخ�سًا، ت�سري اإليه مع نطق ا�سمه، وعليك اأن 
القريب  واملعنى  النطق،  و�سهولة  احلروف،  بقلة  متتاز  التي  بالألفاظ  اأوًل  تبداأ 
الذي يعرفه الطلب. ومن هنا عرفُت اأن اأول مرحلة ينبغي اأن يبداأ بها يف تعليم 
�سماع احلرف  الطلب  تعويد  القائمة على  ال�ستماع،  العربية هي مرحلة  اللغة 
بالإ�سارة  معنًى،  من  الكلمة  تعنيه  ما  اإلى  الدللة  مع  العربية،  واللفظة  العربي 
�سرب،  �سمع،  قراأ،  كتاب،  درج،  قلم،  الألفاظ:  مثل  عنه،  املعربة  ال�سورة  اإلى 
اأكل. جل�ض، قام. ولتقريب الألفاظ وما تدل عليه من معاٍن، وتر�سيخها يف ذهن 
الطلب ميكن اأن ي�ستخدم املدر�ض اأ�سلوب املفارقة والت�ساد؛ للدللة على املعنى 
وعك�سه، مثل: قام وجل�ض، نام ونه�ض، ليل ونهار، برد وحر، م�سى ووقف. ولكن 
اأرى من ال�سروري اأن ن�ستفيد من الطريقة القدمية يف تهجئة احلروف، وهي اأول 
در�ض ي�سرع فيه الطالب حينما ينتظم اأول مرة يف الُكتَّاب اأو املدر�سة، وتتمثل يف 
حفظ حروف الهجاء مع نطقها نطقًا �سليمًا؛ لأن هذه الطريقة �ست�ساعده على 
اإلف احلرف العربي، والنطق العربي، و�ستمهد له ال�سبيل يف ا�ستيعاب الدرو�ض 

القادمة.

مل يتح يل تدري�ض هذه املرحلة املبتدئة حينما عينُت يف املعهد، ومل اأكن راغبًا 
واإلى  الطويلة،  والتجربة  اخلربة  من  مزيد  اإلى  حتتاج  لأنها  فيها،  التدري�ض  يف 
�َض ف�سًل متقدمًا، نال - بالن�سبة  مقدار كبري من الأناة وال�سرب، واخرتُت اأن اأَُدرِّ

اجلاحظ، البيان والتبيني، حتقيق : عبد ال�سلم حممد هارون، الطبعة الثانية، القاهرة، مكتبة   )١(
اخلاجني، ومكتبة املتنبي ببغداد، ١٣٨٠هـ/ ١9٦٠م، ١٢/١ وما بعدها، �ض ٦9- 7٤.. 
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مل�ستواه - حّظًا وافرًا من درا�سة العربية وعلومها، كالنحو وال�سرف، والتعبري، 
والأدب، اإلى جانب ما ناله من العلوم الإ�سلمية كالقراآن واحلديث، والتوحيد، 
اآخر  وهو  الرابع،  امل�ستوى  هو  ذلك  كالتاريخ،  امل�ساندة  العلوم  وبع�ض  والفقه، 
م�ستوى يف ق�سم الإعداد اللغوي، الذي يوجه الطالب بعد تخرجه فيه وح�سوله 
على �سهادته اإلى اإحدى كليات اجلامعة، راأيت اأن اأدر�ض مادة البلغة والنقد - 
بالإ�سافة اإلى العمل الإداري - و�سبق اأن در�ست مادة البلغة يف التعليم العام. 
مل يكن لدى الطلب كتاب مقرر، ومقررات البلغة والنقد التي يدر�سها الطلب 
اأ�سا�سها  يف  م�سممة  وهي  والعلمي،  اللغوي  م�ستواهم  فوق  بالعربية  الناطقون 
للطلب العرب، ول يتوافر كتاب يف هذه املادة م�سمم للطلب غري الناطقني 
ق�سم  للمقررات يف  متكامل  منهج  و�سع  ال�سعي يف  ب�سبيل  املعهد  كان  بالعربية. 
الإعداد اللغوي، مب�ستوياته الأربعة، وهي مقررات كثرية ت�سل اإلى �ستة وثلثني 
واأن  التدري�ض،  يف  ال�سخ�سي  اجلهد  على  اأعتمد  اأن  على  العزم  ف�سح  مقررًا. 
اأقرب قطوف املقرر للطلب بال�سروع يف و�سع مذكرة مبتدئة يف الأبواب التي 
ْيت يف تدري�ض املقرر دون �سعوبة اأو عقبات، لقد كانت  اأدر�سها، واأذكر اأنني َم�سَ
طلب  من  وكلهم   - الطلب  كان  مرات.  تكررت  ناجحة،  التدري�ض  يف  جتربة 
ويقبلون  املعرفة،  اإلى  ويتطلعون  العلم،  تلقي  على  يحر�سون   - الدرا�سية  املنح 
وجتدهم  احل�سور،  على  ويواظبون  درو�ض،  من  عليهم  يلقى  ما  ا�ستيعاب  على 
وعقولهم،  باأب�سارهم  املادة  فنون  من  عليهم  يلقى  ما  على  اأقبلوا  قد  من�ستني 
اأو  عبارة؛  اأو  جملة  يف  معنى  اأو  اللغة  يف  لفظة  من  عليهم  ي�سكل  عما  ي�ساألون 
م�ساألة يف البلغة اأو الأدب اأو النقد. كانت مادة البلغة جديدة عليهم يف اللغة 
العربية، اإن عرفوا �سيئًا ي�سريًا منها يف لغاتهم، فاإنهم يجهلون ال�سيء الكثري عن 
يقال  وما  فنًا،  وب�سفتها  وقواعد،  اأ�سول  له  علمًا  ب�سفتها  العرب  عند  البلغة 
عن البلغة يقال عن النقد، اإذ يرتتب على معرفة ف�سوله وق�ساياه ومباحثه اأن 
يكون الدار�ض متقدمًا يف در�ض الأدب، قد اطلع على تاريخه، وعرف م�سريته، 
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ومار�ض در�ض ن�سو�سه؛ لأن الأدب مادة النقد والبلغة، ول تدرك بلغة الن�ض 
اإل اإذا قراأته، ول ت�ستنبط ما يف ن�سو�سه من بلغتٍة اإل اإذا حللتها، ومتهلت يف 
قراءتها. كان الطلب قد در�سوا مادة الأدب يف امل�ستوى الثالث ويدر�سونها يف 
امل�ستوى الرابع، وهي جتمع بني درا�سة الن�ض الأدبي ودرا�سة تاريخ الأدب، وهي 

رافد مهم ملقرر البلغة والنقد.

اإليها من املعهد يف منت�سف عام  اأن انتقلت  مل�سُت يف كلية اللغة العربية منذ 
١٤١٣هـ نتيجة اجتهاد الطلب الذين تخرجوا يف املعهد؛ فقد كانوا يف الطليعة 
الدرجات،  باأعلى  يظفرون  الثمانية،  الكلية  م�ستويات  درا�ستهم يف جميع  طوال 
ويت�سنمون الأولية على ف�سولهم، ويواظبون على ح�سور املحا�سرات، قد مي�سي 
اإليهم  يوجهه  ما  وينفذون  واحدة،  حما�سرة  عن  يتخلف  ل  وبع�سهم  الف�سل 
اأ�ستاذ املادة، ويح�سرون مراجع الدر�ض دون تاأخري، وين�ستون ملا يلقى عليهم، 
جميع  راأي  بل  فقط،  راأيي  هذا  ولي�ض  فوائد،  من  اأ�ستاذهم  ينرثه  ما  ويدونون 
كليات  اأ�ساتذة  جميع  راأي  اأنه  جازمًا  واأعتقد  الثلثة.  باأق�سامها  الكلية  اأ�ساتذة 
جميعًا  طلبنا  يكون  اأن  متنيت  الدرا�سية.  املنح  طلب  در�سوا  الذين  اجلامعة 
على  ومناف�سة  العلم،  تلقي  على  وحر�سًا  ومواظبة  اجتهادًا  امل�ستوى  هذا  على 

الأولية يف احل�سول على اأعلى الدرجات.

تجربتــي في التأليف:
لي�ض من الأمر ال�سهل تاأليف مقرر لتعليم اللغة العربية للناطقني بغريها؛ لأن 
منهج التاأليف �سيختلف - حتمًا - عن تاأليف مقرر للمتحدثني بالعربية؛ فتاأليف 
مقررات امل�ستوى  املبتدئ يفرت�ض اأن ل ي�ستند فيها اإلى اأي معجم لغوي �سابق؛ 
لأن الطلب الذين �سيكلفون بدرا�ستها ل يعرفون كلمة واحدة من اللغة العربية. 
الذي  الر�سم  اأو  املعربة،  بال�سورة  وال�ستعانة  ال�ستماع  مرحلة  كانت  هنا  ومن 
منها  يعرف  ل  الذي  العربية  طالب  يتلقاه  ما  اأول  من  اللفظة،  معنى  يخت�سر 
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الكلمة  �سماع  اأذنه على  الطالب  فيها  اأولية يدرب  �سيئًا من درو�ض.وهي مرحلة 
العربية، ويدرب ل�سانه على نطقها، ويقرن �سماعها ونطقها بفهم معناها. واإذا 

جنح الطالب يف هذه املرحلة الأ�سا�ض تي�سر له اجتياز ما ي�ستقبله من مراحل.

بداية  وهي  اجلديدة،  املقررات  درا�سة  يف  الطالب  ي�سرع  املرحلة  هذه  وبعد 
وم�سطلحات  األفاظًا  املعجم  هذا  ويت�سمن  للطالب،  اللغوي  املعجم  لتكوين 
متنوعة تفر�سها املقررات املطلوبة، وهي متنوعة، منها علوم دينية، ومنها علوم 
يف اللغة العربية، ومنها التاريخ، وما يقرر من مواد اأخرى. وتقدم هذه الألفاظ 
ن الطالب من ا�ستيعابها  وامل�سطلحات بن�سب معقولة، واإح�سائية حمدودة، متكِّ
وحفظها، وا�ستعمالها يف التعبري عن الأ�سياء. ولبد من بناء كل وحدة درا�سية يف 
ال�سابقة فيما يت�سل بالألفاظ وامل�سطلحات  الدرا�سية  املقررات على الوحدات 
وحدة  كل  تت�سمن  اأن  ال�سروري  ومن  اللغوي.  الطالب  معجم  اإلى  ت�ساف  التي 
وخلل  باملقرر،  اخلا�سة  وامل�سطلحات  الألفاظ  من  عدد  على  جديدة  درا�سية 
اأن ح�سيلته اللغوية منت وتكاثرت، واأ�سبحت  عامني من الدرا�سة اجلادة يجد 
ن معجمًا لغوّيًا يت�سمن اآلف الألفاظ وامل�سطلحات، وبعملية ح�سابية ي�سرية  تكوِّ
اإذا فر�سنا اأن الطالب مي�سي يف درا�سة اللغة عامني، تتكون من اأربعة م�ستويات، 
َوْحدة  ع�سرة  خم�ض  يت�سمن  مقرر  وكل  مقررًا،  وثلثني  �ستة  خللها  يدر�ض 
درا�سية ، ويف كل َوْحدة نحو خم�ض ع�سرة لفظة جديدة، من �سمنها م�سطلحات 
خا�سة بالَوْحدة الدرا�سية، فكم ي�سبح عدد الألفاظ وامل�سطلحات التي عرفها 
اأنه  �سك  ل  وال�سطلحي؟  اللغوي  منها معجمه  وتكّون  درا�سته،  الطالب خلل 
يدر�ض  اأن  الطالب،  يوؤهل  كبري،  قدر  وهو  وامل�سطلحات،  الكلمات  اآلف  �سيلغ 

الدرا�سة اجلامعية مع زملئه الناطقني بالعربية دون عوائق.

يف  الإ�سهام  يف  اأ�سرع  اأن  قبل  ناظري  اأمام  التح�سريية  البدايات  هذه  كانت 
اأن  وكنت منذ  بغريها،  للناطقني  العربية  اللغة  تعليم  تاأليف ثلثة من مقررات 
عينت يف املعهد اأحر�ض على اقتناء اأي كتاب اأو مقرر اأو درا�سة، اأو جتربة تت�سل 
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بتعليم العربية ملن ل يجيدون التحدث بها، فتكونت لدي مكتبة �سخ�سية متنوعة 
اللغة  لتعليم  منهج  )ت�سميم  كتاب  اقتنيته  ما  اأقدم  من  بها.  اأحتفظ  اأزال  ل 
بحث  واأ�سله  يون�ض)١(،  علي  فتحي  للدكتور  جتريبي،  بحث  للأجانب:  العربية 
بجامعة  الرتبية  بكلية  والثقافات  الأجنبية  اللغات  ق�سم  يف  املوؤلف  اأجراه  علمي 
�سهر  يف  مطبوعًا  واأجنزه  ١97٦م،  عام  الأمريكية  املتحدة  بالوليات  ميني�سوتا 

فرباير عام ١977م. وميتاز الكتاب بثلثة اأ�سياء:

ر�سد البحوث التي �سبقته يف تعليم اللغة العربية للأجانب َوْفقًا لت�سميته، . ١
من  اللون  بهذا  اهتمت  التي  واملعاهد  واملراكز  واملوؤ�س�سات  واجلامعات 
التجارب  على  يطلع  اأن  يود  ملن  مهم  ر�سد  وهو  مبكر.  وقت  يف  التعليم 
للناطقني  العربية  اللغة  لتعليم  يوؤرخ  اأن  يرغب  وملن  ال�سابقة،  واخلربات 
هذا  يف  كثرية  اأخرى  ومعاهد  واأق�سام  مراكز  ا�ستجدت  وقد  بغريها. 
وثلثني  ثمانيًة  املتحدة  الوليات  يف  اأن  ذكر  املثال  �سبيل  فعلى  امليدان، 

مركزًا لتعليم العربية)٢(، وهي تفوق اآنذاك ما يف البلد العربية كلها.

ا�ستفادته من التجربة الأمريكية يف تعليم الإجنليزية للأجانب.. ٢

امل�ستوى . ٣ يف  اأجنبيًة  لغًة  العربية  اللغة  تعليم  منهج  ت�سميم  يف  ا�ستعانته 
الرتبية  بكلية  والثقافات  الأجنبية  اللغات  ق�سم  اأ�ساتذة  من  باثنني  الأول 
بجامعة ميني�سوتا، وال�ستفادة من خربتهما وجتربتهما، وهما خمت�سان 

يف مو�سوع البحث.

الطبعة الأولى، القاهرة، دار الثقافة للطباعة والن�سر، ١97٨م.  )١(
فتحي علي يون�ض، ت�سميم منهج لتعليم اللغة العربية للأجانب )بحث جتريبي(، مرجع �سابق، �ض   )٢(

.٢7٢- ٤7٢
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ها مراحل التعلم ـ يف اأربع خطوات  حدد املوؤلف الأهداف التعليمية ـ التي اأَُعدُّ
هي: ال�ستماع - احلديث - القراءة - الكتابة. وي�سم كل هدف اأو مرحلة جملة 

من العنا�سر، لي�ض هذا مو�سَع �َسْرِدها)١(. 

اللغويني  بغريها من  للناطقني  الكرمي  القراآن  لغة  بتعليم  املهتمني  بع�ض  كتب 
مل  اأنهم  غري  املقرتحة،  واملناهج  والبحوث  الدرا�سات  من  عددًا  والرتبويني 
فعل  كما  بع�سًا،  بع�سها  ي�سند  مرتابطة،  متكاملة  مقررات  تاأليف  على  يقدموا 
ويف  الإ�سلمية)٢(.  �سعود  ابن  حممد  الإمام  بجامعة  العربية  اللغة  تعليم  معهد 
ن�سرها  التي  بالإ�سدارات  الإ�سادة  بد من  ل  الإمام  المتياز جلامعة  اإطار هذا 
معهد اللغة العربية بجامعة اأم القرى منذ وقت مبكر، م�ستعينًا باخلربة العربية 

- ول �سيما امل�سرية - يف هذا امليدان.

اأ�سهمُت يف �سناعة ثلثة مقررات، اثنني بال�سرتاك هما مقرر الأدب للم�ستوى 
البلغة  مقرر  وهو  ا�ستقلًل،  والثالث  الرابع،  للم�ستوى  الأدب  ومقرر  الثالث، 
والنقد للم�ستوى الرابع يف ق�سم الإعداد اللغوي. مل اأجد عائقًا يف تاأليف الكتاب 
اأ�سيف  التجريب،  حتت  مذكرًة  كتبته  اأن  �سبق  فقد  ب�سنعته؛   ا�ستقللت  الذي 
اإليها واأحذف واأعدل، واأ�سّوب طوال تدري�سي للمادة. والأمر الآخر الذي اأعان 
يتعلم  م�ستوى  اآخر  وهو  الرابع،  امل�ستوى  لطلب  املقرر  اأن  التجربة  جناح  على 
فيه الطالب اللغة العربية من خلل املواد املقررة. ومعنى هذا اأن معجمه اللغوي 
اختيار  يف  اأو�سع  جماًل  للموؤلف  يتيح  وهذا  اخلتام،  على  �سارف  وال�سطلحي 
اأما املو�سوعات  الألفاظ وامل�سطلحات يف تو�سيح مو�سوعات املقرر ومفرداته. 
العلمية للمادة فهي مي�سورة، ل تتجاوز املباحث الرئي�سة اأو معظمها يف البلغة، 
ي�ساف اإلى ذلك بع�ض مو�سوعات النقد مثل ال�سرقات الأدبية، وبع�ض ما ميتاز 

به الأ�سلوب واملعان من خ�سائ�ض.

املرجع ال�سابق: ٢79- ٢٨9.  )١(
تتكون من ٣7 مقررًا للطلب، وخم�سة اأدلة للمعلمني.  )٢(
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الف�سل  اأ�سابيع  على  موزعة  درا�سية  َوْحدة  ع�سرة  خم�ض  من  املقرر  يتكون 
�سبعة  الغالب  يف  تتجاوز  ل  التدريبات،  من  بعدد  وحدة  كل  وذيلت  الدرا�سي، 
التي  وامل�سطلحات  الكلمات  معجم  الكتاب  نهاية  ويف  وحدة.  لكل  تدريبات 
الوحدة  رقم  وذكر  لها،  والتمثيل  و�سرحها،  ت�سريفها  مع  املقرر،  يف  ا�ستجدت 
التي ورد فيها امل�سطلح اأو الكلمة.والطلع على الكتاب يغني عن التف�سيل)١(.

صناعة المعجم:
للناطقني  العربية  اللغة  تعليم  ملنهج  نظرية  اأو  تطبيقية  درا�سات  ي�سع  من 
لغوي  معجم  على  يعتمد  اأن  من  لبد  تعليمها،  يف  مقررات  يوؤلف  ومن  بغريها، 
ومع  الدرا�سية.  الوحدات  اأو  الدرو�ض  تكوين  اأي�سًا يف  علمية  ي�سم م�سطلحات 
حتى  ويكرب،  مواده،  وتكرث  املعجم،  ينمو  امل�ستويات  جميع  يف  الوحدات  تعدد 
العربية  اللغة  ن�سره جممع  الذي  الوجيز  كاملعجم   - املثال  �سبيل  على   - ي�سبح 
اإلى التاأليف يف علوم اللغة  بالقاهرة. واإتقان �سناعة املعجم �سرورية ملن يتجه 
غنيٍّ  علم  يف  يوؤلف  من  اأو  الرتاث،  خمطوطات  حتقيق  ميار�ض  من  اأو  العربية، 
الجتماع..  وعلم  النف�ض،  وعلم  التاريخ،  مثل  اخلا�سة  واألفاظه  مب�سطلحاته 
األف من معجمات ومو�سوعات قدمية وحديثة  وجتربة ال�سنعة متاحة لكرثة ما 
يف اللغة العربية ويف غريها من اللغات. ومن يقدم على �سناعة معجم لغوي اأو 

ا�سطلحي، لبد له من اأن يراعي اأمورًا خم�سة:

اللتزام بذكر ت�سريف الكلمة، الفعل املا�سي، الفعل امل�سارع، امل�سدر مع . ١
�سبط ذلك كله بال�سكل؛ فقد راأيُت بع�ض احلا�سرين واملتحدثني يخطئون 

اأحيانًا يف �سبط الفعل امل�سارع.

�سرح الكلمة اأو امل�سطلح �سرحًا دقيقًا وا�سحًا وافيًا بعيدًا عن اللب�ض.. ٢

ن�سر �سمن مقررات املعهد.  )١(
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التفريق بني معنى اللفظة احلقيقي، واملجازي، وقد تدل اللفظة على اأكرث . ٣
من معنى حقيقي، وقد تطلق على معاٍن جمازية كثرية جدًا.

مرة . ٤ اأول  اللفظة  فيه  ا�ستعملت  الذي  التاريخي  الع�سر  اإلى  الإ�سارة 
)جاهلي، اإ�سلمي، اأموي، عبا�سي، اأندل�سي، مملوكي، عثمان، حديث(.

ذكر اللغة املنقولة عنها اأو املعربة اإذا كانت غري عربية.. 5

وقد اآن الأوان اأن نعيد النظر يف معجمات اللغة، ونعيد اإليها احلياة من جديد؛ 
لتليف التكرار والتداخل، والع�سوائية يف الرتتيب ملعان املادة اللغوية، ون�سيف 
لغة  من  اأ�سله  كان  ما  على  وندلل  وامل�سطلحات،  للألفاظ  مقاربًا  ولو  تاريخًا 
اأخرى؛ فاملعجم اللغوي يف لغة  العرب على الرغم من �سخامته ل يزال يف حاجة 

اإلى مراجعة واإكمال، وتن�سيق.

و�سبق اأن ن�سرت املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم عام ١9٨9م املعجم 
اإليه،  اأ�سرت  بالعربية ومتعلميها، ولكنه ل يحقق ما  للناطقني  الأ�سا�سي  العربي 
اإ�سافات على املعجم  العربية، ولكن فيه  باللغة  للمتكلمني  اأنه موجه  ف�سًل عن 
الو�سيط، فيما يت�سل بالكلمات وامل�سطلحات احلديثة اإلى زمن ن�سره، غري اأنه 
ربع  ن�سره  على  م�سى  اإنه  ثم  الو�سيط،  املعجم  انت�سار  املهتمني  بني  ينت�سر  مل 
قرن، ا�ستجد فيه كثري من الألفاظ وامل�سطلحات. وقد لحظت فيه نق�سًا كبريًا 
يف معان املواد، واإن كان ميتاز على غريه من املعجمات يف اأنه ي�سوق الكلمة يف 
مثال؛ لتت�سح دللتها. وهذا يجعله معجمًا مفيدًا ملتعلمي اللغة العربية للناطقني 

بغريها.

تاأليف  يف  ي�سهم  اأن  يف  وقدرة  وجتربة  خربة  ذي  لكل  مفتوحًا  املجال  ويبقى 
لغوي  معجم  تاأليف  ويف  بها،  الناطقني  لغري  العربية  اللغة  لتعليم  مقررات 

ا�سطلحي يت�سل باملو�سوع.
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مؤتمــرات ونــدوات في تعليم اللغة العربية:
حينما كنت اأتولى اإدارة معهد تعليم اللغة العربية )١٤٠7 ـ ١٤١٣هـ( وحينما 
غادرت املعهد اإلى كلية اللغة العربية، اأ�سهمت يف موؤمترين وندوتني يف تخ�س�ض 

تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها، وكلها عقدت خارج اململكة.

يف . ١ عقد  الذي  باك�ستان،  يف  العربية  اللغة  تعليم  لتطوير  الدويل  املوؤمتر 
جامعة العلمة اإقبال املفتوحة يف اإ�سلم اآباد يف باك�ستان يف �سهر �سعبان 
بتعليم  املهتمني  من  عدٌد  وح�سره  فيه  وا�سرتك  ١9٨٨م،  اآذار  ـ  ١٤٠٨هـ 
وقدمُت  وخارجها،  باك�ستان  داخل  من  بغريها  للناطقني  العربية  اللغة 
للموؤمتر بحثًا عنوانه: )تقومي برامج تعليم اللغة العربية يف باك�ستان()١(، 
جلنة  اأع�ساء  اأحد  وكنت  املوؤمتر،  جل�سات  من  الثالثة  اجلل�سة  يف  نوق�ض 
التو�سيات والقرارات، و�سكل املوؤمتر جمل�سًا اأعلى للنهو�ض باللغة العربية 
كنت  ع�سوًا،  ع�سر  اأحد  من  يتكون  املفتوحة  اإقبال  العلمة  جامعة  مقره 

اأحدهم)٢(.

اللغة . ٢ معلمي  اإعداد  يف  املتخ�س�سة  العربية  املعاهد  مديري  اجتماع 
العربية وتدري�سها لغري الناطقني بها، الذي دعا اإليه ونّظمه جهاز التعاون 
الدويل لتنمية الثقافة العربية الإ�سلمية التابع للمنظمة العربية للرتبية 
والثقافة والعلوم بجامعة الدول العربية . عقد الجتماع يف تون�ض يف �سهر 
�سفر عام ١٤١٢هـ ، اأيلول ١99١م، وا�سرتكُت فيه ببحث عنوانه: )جتربة 

ن�سر البحث يف كتاب )بحوث( الذي اأ�سدرته جامعة العلمة اإقبال املفتوحة عام ١9٨٨م، �ض 7٠- 9٣.  )١(
: الدخيِّل حمد بن نا�سر، ق�سايا وجتارب، مرجع �سابق،  انظر تقريرًا وافيًا عن املوؤمتر وقراراته يف   )٢(
اهلل،  عبد  حممد  حممود  انظر:  باك�ستان،  يف  العربية  اللغة  و�سع  عن  وللمزيد   =  =١٢٦  -١٠٣ �ض 
التعليم  وزارة  الإ�سلمية،  البحوث  وحدة  الأولى،  الطبعة  وتاريخًا،  درا�سة  باك�ستان:  يف  العربية  اللغة 
الفيدرالية باإ�سلم اآباد، ١٤٠٤هـ - ١9٨٤م، و�سمري عبد احلميد اإبراهيم، اللغة العربية وق�سية التنمية 

يف باك�ستان، الطبعة الأولى، القاهرة، دار املعارف، ١9٨٢م.
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الإ�سلمية يف  �سعود  بن  الإمام حممد  بجامعة  العربية  اللغة  تعليم  معهد 
جمال تعليم اللغة العربية لغري الناطقني بها()١(، واألقيت كلمة يف جل�سة 

الفتتاح)٢(.

وامل�ستقبل. . ٣ الواقع  الأندوني�سية:  اجلامعات  يف  العربية  اللغة  تعليم  ندوة 
عقدت يف مقر معهد العلوم الإ�سلمية والعربية يف جاكرتا يف �سهر جمادى 
الآخرة ١٤١٣هـ املوافق لآخر نوفمرب واأول دي�سمرب ١99٢م، ا�سرتك فيها 
واملعاهد  واملدار�ض  اجلامعات  وبع�ض  اأندوني�سيا،  اجلامعات يف  من  عدٌد 
من خارجها، واأ�سهمت ببحث عنوانه: )جتربة معاهد تعليم اللغة العربية 
العربية  تعليم  يف  منها  ال�ستفادة  ومدى  اململكة،  يف  بها  الناطقني  لغري 
الندوة  تو�سيات  جلنة  رئا�سة  اإيّل  واأوكل  الأندوني�سية()٣(،  اجلامعات  يف 

وقراراتها)٤(.

ندوة تعليم اللغة العربية لغري الناطقني بها يف دول جمل�ض التعاون: الواقع . ٤
والتطلعات، عقدت يف كلية الآداب بجامعة البحرين )ق�سم اللغة العربية 
والدرا�سات الإ�سلمية( يف �سهر رجب عام ١٤٢٠هـ املوافق �سهر ت�سرين 
الثان )اأكتوبر( ١999م، ا�سرتكت فيها ببحث عنوانه : )روؤية جديدة يف 

تعليم الأدب العربي لغري الناطقني باللغة العربية()5(.

يف  بغريها  للناطقني  العربية  اللغة  تعليم  مو�سوع  يف  املقالت  بع�ض  ون�سرت 
مقابلت  جانب  اإلى  الريا�ض،  اإذاعة  من  بع�سها  واأذعت  املحلية،  ال�سحافة 

ن�سر البحث يف كتاب: تعليم اللغة العربية لغري الناطقني بها: ق�سايا وجتارب، املنظمة العربية للرتبية   )١(
والثقافة والعلوم، تون�ض ١99٢م، �ض ٦9- 9١.

انظر تقريرًا وافيًا عن الجتماع يف: الدخّيل حمد بن نا�سر: ق�سايا وجتارب، مرجع �سابق، ١٢5- ١٣5.  )٢(
ن�سر البحث يف املرجع ال�سابق، �ض 7٨- ١٠٤.  )٣(

انظر تقريرًا وافيًا عن الندوة وتو�سياتها يف املرجع ال�سابق، �ض ١٣٦- ١٤٤.  )٤(
الريا�ض،  الأولى،  الطبعة  ومنهجه،  الأدب  خ�سو�سية  يف  نا�سر،  بن  حمد  الدخيل،  يف:  البحث  ن�سر   )5(

مطبعة الرنج�ض، ١٤٢9هـ - ٢٠٠٨م،  �ض٨9- ١١٠.
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�سحفية يف املو�سوع نف�سه، ثم ن�سرتها يف كتابي )مقالت واآراء يف اللغة العربية( 
عام ١٤١5هـ ـ ١99٤م.

خاتمة:
مو�سوع  بغريها  للناطقني  العربية  اللغة  تعليم  اأن  التجربة  خلل  من  تبنّي 
قدمي حديث، واأن جتربة القدامى غابت عنا باأ�س�سها ومناهجها على الرغم من 

جناحها.

اإقباًل جيدًا من الراغبني  اإلى تعليم لغتهم لغريهم حينما راأوا  التفت العرب 
اأو  ووظيفة،  عمل  لغة  اأو  وح�سارة،  ثقافة  لغة  اأو  دين،  لغة  العربية  اكت�ساب  يف 
لغة معرفة. وبداأت التجربة يف العامل العربي والإ�سلمي، ويف الأق�سام ال�سرقية 
على  الإقبال  ل�سدة  الإثراء  يف  التجربة  هذه  واأخذت  الغربية،  اجلامعات  يف 
كانت  اأن  بعد  تطبيقيًا  م�سارًا  تاأخذ  وبداأت  الأخرية،  ال�سنوات  يف  العربية  تعلم 
الدرا�سات النظرية واملقرتحات هي الغالبة، وراأينا التجربة تثمر بع�ض املقررات 
القرى،  اأم  وجامعة  الإمام،  بجامعة  العربية  اللغة  تعليم  معهد  مقررات  مثل 
على  لديها  املقبولني  امل�سلم  الطالب  اإلى  وجهت  التي  الإ�سلمية،  واجلامعة 
لهذه  وتنوعه ميدانًا  وتعليماته  الإ�سلمي مبفاهيمه  الرتاث  منح درا�سية. وكان 
. ولكن التجربة يف حاجة اأي�سًا اإلى مقررات  املقررات، ياأخذ منها، وَيْنَهُل وَيُعلُّ
موجهة اإلى الطالب غري امل�سلم الذي يقدم على درا�سة العربية لدوافع واأهداف 

اأخرى.

واأخل�ض من هذا كله اإلى ذكر بع�ض التو�سيات التي اأراها �سرورية؛ للنهو�ض 
بتعليم اللغة العربية للناطقني بغريها:

العربية؛ تخ�س�ض . ١ واأق�سام يف اجلامعات  التو�سع يف فتح معاهد ومراكز 
ت�سم  التي  اململكة  م�ستوى  فعلى  نطقها؛  يح�سنون  ل  ملن  لغتنا  لتقدمي 
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بهذا  تهتم  اأربع جامعات  اإل  يوجد  ل  الكليات  ومئات  ع�سرات اجلامعات 
التعليم.

اإثراء التخ�س�ض باملقررات املنهجية املتكاملة املوجهة اإلى امل�سلمني وغري . ٢
امل�سلمني.

لل�ستمرار . ٣ لهم؛  الفر�سة  واإتاحة  والتجربة،  املحافظة على ذوي اخلربة 
يف العمل اأو التخ�س�ض الذي عرفوه، واكت�سبوا مداخله وخمارجه، فكثريًا 
ما راأينا اأ�سخا�سًا ناجحني يف تخ�س�سهم وعملهم، يكلفون باأعمال اأخرى 

ل متت اإلى تخ�س�سهم ب�سلة، فنفقد اخلربة يف فقدان من ميلكها.

�سرورة مد يد العون ماديًا ومعنويًا اإلى جامعات العامل يف ال�سرق والغرب، . ٤
لفتتاح اأق�سام اأو �سعب لتعليم اللغة العربية، واإقناعها بذلك، ب�سروب من 

الإقناع مقبولة.

تبادل اخلربة واملعرفة مع اجلامعات واملراكز واملعاهد املعنية بتعليم اللغة . 5
العربية.

العامل . ٦ دول  بع�ض  يف  العربية  اللغة  لتدري�ض  خربة  ذوي  مدر�سني  اإيفاد 
املتقدم، والطلع على جهودها يف ذلك.

الهتمام بتعليم اأبناء العرب يف املهاجر الآ�سيوية، والأ�سرتالية، والأوروبية . 7
والأمريكية)١(.

للرتبية  العربية  املنظمة  اأقامتها  ندوة  وثائق  اأوروبا،  يف  املهاجرين  العرب  العمال  اأبناء  تعليم  انظر:   )١(
والثقافة والعلوم، ومنظمة العمل العربية يف باري�ض ٢٤-٢7 يناير ١9٨٣م، تون�ض ١9٨٨م.
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الندوات والمؤتمرات ١٤

المصادر والمراجع

بالنثيا اآنخل جنثالث )١٨٨9 ـ ١9٤9م(.. ١
النه�سة . ٢ القاهرة،  الأولى،  الطبعة  موؤن�ض،  ح�سني  ترجمة:  الأندل�سي،  الفكر  تاريخ 

امل�سرية، ١955م.
اجلاحظ، اأبوعثمان عمرو بن بحر )١5٠ ـ ٢55هـ(.. ٣
القاهرة، . ٤ الثانية،  الطبعة  هارون،  حممد  ال�سلم  عبد   : حتقيق  والتبيني،  البيان 

مكتبة اخلاجني، ومكتبة املتنبي ببغداد، ١٣٨٠هـ ـ ١9٦٠م.
جامعة العلمة اإقبال املفتوحة.. 5
بحوث، الطبعة الأولى، اإ�سلم اآباد، ١9٨٨م.. ٦
 اجلرجاوي، علي بن اأحمد )ت ١٣٤٠هـ ـ ١9٢٢م(.. 7
الرحلة اليابانية، الطبعة الأولى، م�سر مطبعة جريدة ال�سورى، ١٣٢5هـ ـ ١9٠7م.. ٨
ل، حمد بن نا�سر.. 9 الدخيِّ

ـ يف خ�سو�سية الأدب ومنهجه، الطبعة الأولى، الريا�ض، مطبعة الرنج�ض، ١٤٢9هـ . ١٠
ـ ٢٠٠٨م.

ـ ق�سايا وجتارب يف تعليم اللغة العربية لغري الناطقني بها، الطبعة الأولى، الريا�ض، . ١١
ـ  ١٤١5هـ  الإ�سلمية،  �سعود  بن  حممد  الإمام  جامعة  العربية،  اللغة  تعليم  معهد 

١99٤م.
ـ مقالت واآراء يف اللغة العربية ، الطبعة الأولى، الريا�ض، دار ال�سبل للن�سر والتوزيع . ١٢

والطباعة، ١٤١5هـ ـ ١99٤م.
�سمري عبد احلميد اإبراهيم.. ١٣
املعارف، . ١٤ دار  القاهرة،  الأولى،  الطبعة  باك�ستان،  يف  التنمية  وق�سية  العربية  اللغة 

١9٨٢م.
فتحي علي يون�ض.. ١5
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الأولى، . ١٦ الطبعة  جتريبي(،  )بحث  للأجانب  العربية  اللغة  لتعليم  منهج  ت�سميم 
القاهرة، دار الثقافة للطباعة والن�سر، ١97٨م.

حممود حممد عبد اهلل.. ١7
وحدة . ١٨ اآباد،  اإ�سلم  الأولى،  الطبعة  وتاريخا،  درا�سة  باك�ستان:  يف  العربية  اللغة 

البحوث الإ�سلمية، وزارة التعليم الفيدرالية، ١٤٠٤هـ ـ ١9٨٤م.
املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم.. ١9
ـ تعليم اأبناء العمال العرب املهاجرين يف اأوروبا، تون�ض ١9٨٨م.. ٢٠
ـ تعليم اللغة العربية لغري الناطقني بها: ق�سايا وجتارب، تون�ض، ١99٢م.. ٢١
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الندوات والمؤتمرات ١٤
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الندوات والمؤتمرات ١٤

الفهر�ش
االإ�صمعنوان امل�صاركة

احلرف العربي بني جمـــال ال�سورة 
واإبــداع الدللــــة 

١٣د. حمدي �ســلطان ح�ســن اأحمد العدوي

١٠٣د �ســعود بن عبد اهلل اآل ح�ســنيخ�سائ�ــض العربية واأثرها يف التعليم

١٢9اأ.د. حممــد بن اإبراهيم القا�سيامل�ست�ســرقون وق�سايا احلرف العربي

١٤5د. نا�ســر بن عبد الرحمن اخلننيحفــظ العربية من حفظ الدين

جتربتــي يف تعليــم اللغة العربية للناطقني 
بغريها

ل ١٦7اأ.د. حمــد بن نا�سر الدخيِّ
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وال ي�شمح بن�شرها 
ورقيًا اأو تداولها 

جتاريًا


