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 كلمة العدد
  :الزمالء األعزاء

ــات اآلداب فــي الجامعــات األعضــاء فــي اتحــاد الجامعــات           فــي المــؤتمر التأسيســي لجمعيــة كلي
، اتخـذ أعضـاء   29/4/2001وك ، يـوم األحـد الموافـق    العربية ، الذي عقد في رحاب جامعة اليرمـ 

الهيئة العموميـة للجمعيـة قـرارًا باشـهارها والموافقـة علـى نظامهـا الـداخلي بمـا يتضـمنه هـذا النظـام             
ــود أودعــت فيمــا بعــد كُ     ــمــن مــواد وبن ــات    " النشــأة والتأســيس " ب تي ــى الكلي ــع وعمــم عل الــذي طب

ــرارات   . األعضــاء فــي الجمعيــة   ــذاك،      وقــد كــان مــن الق ــة حين ــة العموميــة للجمعي التــي اتخــذتها الهيئ
ــم     ــة باسـ ــة محكمـ ــة علميـ ــدار مجلـ ــآلداب  ": إصـ ــة لـ ــة العربيـ ــة    "المجلـ ــوث المعمقـ ــر البحـ ــى بنشـ تعنـ

فـي اآلداب واللغـات والعلـوم االجتماعيـة واالنسـانية والصـحافة واالعـالم         األصيلةوالدراسات العلمية 
فكرية والتخصصات العلميـة باالضـافة لنشـر التقـارير عـن      والسياحة واآلثار وغير ذلك من األنشطة ال

علــى  لخصـات رسـائل الماجســتير والـدكتوراة   النـدوات والمـؤتمرات التخصصــية العربيـة والعالميــة وم   
أن تصـدر المجلــة مــرتين كــل عـام عــن مقــر الجمعيــة الــدائم والـذي تقــرر أن يكــون فــي كليــة اآلداب      

  .بجامعة اليرموك في األردن 

ر األول للجمعية الذي عقد في رحاب جامعة قـاريونس فـي الجماهيريـة الليبيـة فـي      وفي المؤتم
ــن   ــرة مـ ــن      4/2002/ 31 -29الفتـ ــة مـ ــم المجلـ ــر اسـ ــًا بتغييـ ــة اقتراحـ ــام للجمعيـ ــين العـ ــدم األمـ   ، قـ

مقـدمًا بـين يـدي االقتـراح مسـوغات       "حوليـات جمعيـة كليـات اآلداب   "إلى  "المجلة العربية لآلداب"
قتـراح عـدد مـن الـزمالء     ى على االطلب مناقشة اقتراحه والتصويت عليه بعد أن ثّنثم . تغيير االسم
وبعد نقاش موسع من المؤتمرين تمت الموافقة على االقتراح المقدم والمطالبة بالعمـل   المشاركين،

وفـي المـؤتمر الثـاني للجمعيـة الـذي عقـد فـي رحـاب جامعـة الخرطـوم فـي             ،على اعتماده واألخذ بـه 
 بــالعودة الــى االســم األول للمجلــة،  ارتفعــت بعــض األصــوات المطالبــة  31/7/2003-29الفتــرة مــن 

 متـ كمـا   ن االنتصـار لالسـم الثـاني وتأكيـده،    ولكن نقاش أعضاء الهيئة العموميـة لهـذا األمـر أسـفر عـ     
فـي رحـاب    عقـد  مثل هذا النقاش مرة أخرى في اجتماع الهيئة العمومية للجمعية في مؤتمرها الـذي 

  .ولم يسفر عن جديد بهذا الشأن 16/4/2004-15مشق في الفترة من جامعة د

وهكذا، قررت هيئة تحرير المجلة المشكلة بقـرار مـن الهيئـة العموميـة للجمعيـة إصـدار المجلـة        
حوليـــات جمعيـــة كليـــات  ": باالســـم الـــذي وافقـــت عليـــة الهيئـــة العموميـــة فـــي مؤتمرهـــا األول وهـــو   

  ".اآلداب

ــدأت    ــه، فقــد ب ــات اآلداب فــي         وتأسيســًا علي ــة الــزمالء فــي كلي ــات بمخاطب ــة تحريــر الحولي هيئ
جامعات الوطن العربي الستقبال بحوثهم ودراساتهم التي يرغبون في نشرها بالشروط والمواصـفات  

  كمــا عملــت هيئــة التحريــر علــى ارســال مــا اســتقبلته مــن      . تعميمهــا التــي أقرتهــا هيئــة التحريــر وتــم



x  

أكفاء تم اختيارهم من الجامعات العربية واألجنبية بسرية تامة بغيـة  البحوث والدراسات الى مميزين 
بتعــديل يطلــب مــن   يم هــذه األعمــال واعتمــاد نشــر مــا يوصــي هــؤالء المميــزون بنشــره منهــا إن  يــتق

مـة المشـابهة وقـد اعتـذرت     بدونه كما هو معمول به في المجـالت العلميـة المحكّ   صاحب العمل وإن
  :بعض البحوث والدراسات التي وصلت إليها لسببين  هيئة التحرير عن عدم نشر

  .موضوعات خارجة عن اختصاص المجلة ن بعض هذه البحوث كتبت فيا:األول

ن المميزين الذين اطلعـوا عليهـا أجمعـوا علـى التوصـية باالعتـذار عـن عـدم نشـرها ألنهـا ال           ا  :الثاني
  .ترقى الى مستوى البحوث العلمية األصيلة

حرير الحوليات مـا تصـادفه هيئـات تحريـر المجـالت فـي مختلـف الجامعـات         وقد صادفت هيئة ت
والمراكــز األكاديميــة مــن التبــاطوء فــي الــرد عليهــا أو التقــاعس عــن كتابــة التقــارير المطلوبــة منهــا،      

ولكــن هيئــة التحريــر  . األمــر الــذي جعــل صــدور العــدد األول مــن الحوليــات يتــأخر كــل هــذا التــأخر    
اف أن تتحصل على تقويم جاد لعدد من البحوث والدراسـات التـي وصـلت    استطاعت في نهاية المط

  .إليها والتي وجدتها كافية لتشكيل مادة العدد األول من اإلصدار

، تضـع هيئـة تحريـر الحوليـات بــين أيـديكم اليـوم إصـدارها األول بحلتـه القشـيبة ومادتــه          وعليـه 
، وأال تواجـه الهيئـة بمـا واجهتـه وهـي تنشـط       العلمية الرصينة وأملهـا أال يتـأخر إصـدار العـدد الثـاني     

إلصــدار العــدد األول، آملــين مــن بعــد أن نكــون قــد وفقنــا فيمــا عملنــا مــن أجلــه وأن يحظــى هــذا        
  .اإلصدار  منكم بالرضا وعندكم بحسن القبول

  والله ولي التوفيق

  

  رئيس التحرير    

  ألمين العام لجمعية كليات اآلدابا
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توصيات املؤتمر األول لجمعية كليات اآلداب في الجامعات العربية 
   *األعضاء في اتحاد الجامعات العربية

  
  .إرسـال بـرقـيـة شـكر وتــقـديـر إلـى قـائـد ثــورة الـفـاتــح مـن سبتمبر تقديرًا لـمواقفـة الــقــومـية .1

يرهم لألستاذ الدكتـور مروان كـمال الطلب من األمين العام للجمعية نقل شكر المؤتمرين وتقد .2
فايزالخصاونة رئيس  الدكتور األمين الـعـام التـحـاد الـجـامـعـات الـعـربـيـة ولـمعـالـي األسـتاذ
  .جامعة اليرموك على دعمهما للجمعية ومساندتهما ألمينها العام

يـم استضافـتـها إزجاء الشكر لألطر العاملة في جامعة قار يونس على جهودها المباركة وكر .3
للمؤتمر والسهر على راحة المشاركين فية وتقديم كل الخدمات الممكنة إلنجاحة وبـخـاصـة 

 لشعبية لـلكـلية والمـعـاونين لـهمحمد المبروك الدويب أمين عام اللجنة ا/ األستاذ الدكتور 
 .من قسم العالقات العامة الذين قدموا أفضل ما لديهم في هذا المجال

 .الشرسة في األراضي الـمحـتلـة ةبيان ختامي يندد فية المشاركون بالهجمة الصهيونيإصدار  .4

مطالبة الجامـعات األعضاء في اتحاد الجامعات العربية بإعـفـاء الـطـالب الفلـسطينيين الذين  .5
 .يدرسون فيها من الرسوم الجامعية

ـبـة رؤسـاء الجامعات لتـسـديـد الطلب من األمانة العـامة التـحـاد الجامعات الـعربية مـخـاط .6
االشتراكات المترتبة على كلياتهم حتى تتمكن الجمعية من االستـمـرار في أداء رسالتها التي 

  .وجدت من اجلها

الطلب من المؤتمرين تزويد األمانة العامة بأسماء محكمين ممن يحملون رتبة األستاذية في  .7
 .مختلف التخصصات التي تحتضنها كلياتهم

لب إلى األمين العام التحاد الجامعات العربية مخاطبة المعنيين للتأكيد على اعتماد اللغة الط .8
  .العربية لغة التدريس في الجامعات العربية

وتخصيص كل من األمانة العامة  ،تبادل المجالت والمنشورات العلمية بين كليات اآلداب .9
 . للجمعية وكلية اآلداب في جامعة اليرموك بنسخة من كل إصدار

                                                        
  . م 4/2002/ 30-29في كلية اآلداب جامعة قار يونس ليبيا في الفترة من  عقد    *

  2004 جميع الحقوق محفوظة لجمعية كليات اآلداب في الجامعات األعضاء في اتحاد الجامعات العربية 



 مؤتمر األولتوصيات ال

 xii

بالعلماء وأعضاء هيئة التدريس الراحلين في منشورات الجمعية تكريمًا لهم وتقديرًا  التنويه .10
 .لعطائهم

ؤتـمر القادم على جدول أعـمـال الم) اللغة العربية والتعليم الجامعي(اقتراح تنظيم ندوة عن  .11
  .في الخرطوم

 .عـميـد كـلـيـة اآلداب في الـمـنيـا ،محمد نجيب التالوي/ قبول دعوة األستاذ الدكتور  .12

  .في رحاب جامعة المنيا بجمهورية مصر العربية 2005عقد المؤتمر الرابع عام  .13

  -: توجية الشكر والتقدير لكل من  .14

  .االجتماعية بشعبية بنغازيمنسق القيادة الشعبية  ،علي هاألستاذ عبدالل
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اآلداب للجامعات األعضاء في اتحاد  جمعية كلياتتوصيات املؤتمر الثاني ل
   * الجامعات العربية

  )ندوة اللغة العربية والتعليم الجامعي ( 
  

 .تحديد األهداف الواضحة لتعليـم اللـغـة العربـيـة في جمـيـع الــمــراحـــل .1
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 ةســتــنا األدبـيـة والنــحـوية ودراإدخـــال الــنــص الــقــرآنــي والـحـديـث بـقـدر كـــاف إلى مـنـاهـج .3
  .من حـيـث الـلغـــة والـبيـان واألسـالـــيــب والــصــور

اخــتيــار مــحــتـوى الـمنـاهــج فـي الـنحـو والبالغة مراعاة الجامعات العربية للجانب التطبيقي في  .4
 .والنـصوص األدبـية وأن يراعيها القائـمــون بالـتدريس كـذلـك

عدم إمالء الطالب وإلغاء المذكرات حتى يرجـع الطالب لألصول في كــل عــلـم كلما أمكن  .5
  .ذلك

ــة الــنــص الكـتــساب  طرق التفكير االهـتمـام بالـمهـارات والـتدريب اللغوي من خـالل دراس .6
  .السليم

 توحيد مناهج علم اللغة في الوطن العربي مع مراعاة الفروق الخاصة بكل قطر  .7

ربط منهج اللغويات بالجامعات العربية بما هو قائــم بالــجــامــعــات العالـمـيـة واالستفادة من  .8
  .وسائل التقنية الحديثة كالمعامل الصوتية

  .ــــتـــفادة مـن جـهـود الـــقـــدامــى في اللـــغة كالخليل وسيبوية وابن جني وغيرهماالس .9

إقامة ندوة تتبناها جمعية عمـداء كلـيـات اآلداب بالـوطـن العـربـي لـدراسـة المدارس المعاصرة  .10
 .في اآلداب والنقد وعلم اللغة

 .الحـرص على استعمال الـلغة العربية السليمةبـذل الـجهـود لـلقـضاء على استعـمـال الـعـامـيـة و .11
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   :كامي في روايات إسماعيل فهد إسماعيل أثر ألبري
  رباعية املستنقعات الضوئية نموذجًا

  

  *الرشيد بوشعير

  ملخص

فـي أعمـال الكاتـب الكـويتي اسـماعيل فهـد       يستقصي هذا البحث مالمح أثر الكاتـب الفرنسـي البيركـامي    
وقـد تجلـى هـذا    . فرنسـي فـي المقارنـة   ، موظفـًا المـنهج ال  "رباعية المستنقعات الضوئية"اسماعيل، متمثًال بـ 

  .األثر خاصة في رسم الشخصيات، وفي الرؤية الفكرية، وفي بعض المواقف والتيمات واألساليب

وقد تفاعل اسماعيل فهد اسماعيل مع طروحـات كـامي الفكريـة والجماليـة فـي فتـرة شـبابه عنـدما كـان          
  .تج عن ارتياب اآلخرين في انتمائه الوطنييبحث عن هوية انتماء أيديولوجي، ويعاني من تمزق نفسي نا

األصـيلة فـي   الجماليـة  وإلى أن اسماعيل فهد اسـماعيل كـان يفتقـر إلـى الرؤيـة الفكريـة       ويخلص البحث 
 .، ولكنه كان يتمثل مفردات تلك الرؤية تمثًال جيدًا"رباعية المستنقعات الضوئية"

عاش فـي الجزائـر، ونــال   كاتـب ومفكـر فرنســي عـالمي ولـدو     ALBERT CAMUSألبيركـامي  
، ونشــر عــددا كبيــرا مــن األعمــال الســردية والمســرحية والفكريــة،    1957ســنة " نوبــل"جــائزة 
 )3("La mort Heureuseالموت السـعيد  "و )2("la pesteالطاعون "و )l' étranger ")1الغريب "أهمها

 )6("Nocesراس أعـ "و )5("L'éxilet Le royaumeالمنفـى والملكـوت   "و )La chute")4السـقوط  "و
 )9("Les Justesالعــادلون "و )8("Le malentenduســوء التفــاهم "و )Caligula")7كــاليجوال "و
  .)11("Le mythe de sisypheأسطورة سيزيف "و )L' homme Revolté")10الرجل المتمرد "و

 وقد ترجمت كل هذه األعمال إلى العربية، وبعضها ترجم غير مرة، وخاصة رواية
التي حظيت باهتمام خاص من المترجمين بوصفها الرواية التي حظيت بتقدير لجنة  )12("الغريب" 

  .جائزة نوبل

ــهافي كلمـــة واحـــدة،وهي     ــر كـــامي بإيجـــاز فإننـــا نلخصـ ــة "وإذا أردنـــا أن نبلـــور أفكـــار ألبيـ عبثيـ
  .، ومؤداها أن الحياة ليس لها من معنى يسوغها"الحياة
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 بوشعير

  2

الـذي حكمـت عليـه اآللهـة الوثنيـة       )13("يزيفسـ "وقد عبر كامي عن أفكاره من خـالل أسـطورة   
فــي األســاطير اإلغريقيــة بــأن يــدفع صــخرة إلــى قمــة الجبــل كــي تعــود فتتــدحرج إلــى ســفحه، ويعــود    

  .ليدفعها من جديد إلى القمة، كي تتدحرج من جديد، وهكذا دواليك

  .ئهتخلو من أي معنى؛ فال جدوى من عمله العقيم الذي ال طائل من ورا" سيزف"إن حياة 

وفي ضوء هذا المنطلق الفكري أخـذ كـامي يستقصـي األبعـاد الحقيقيـة للوجـود اإلنسـاني فـي         
الحياة اليومية التلقائية، وهو مـانراه فـي أعمالـه األدبيـة التـي سـخرها للتعبيـر عـن فكـره دون التنـازل           

ء، ولـم  كل زيف، فلم يحجبـه عنهـا شـي   "عن المبادئ الجمالية، ومن هنا برزت له الحياة مجردة من 
فلـم يكـن هنـاك شـيئ يملكـه؛      .يقف بينه وبين ذلك العالم حائل من مال أو جاه أو دين أو معتقـدات  

ألنه هو نفسه لم يكن يملك شيئا؛ولذلك فقد استطاع أن يحتفظ بحريته الحقيقية تجاه نفسه وتجـاه  
  .)14("اآلخرين

الء الكتـاب إسـماعيل فهـد    وقد مارس ألبير كامي تأثيرًا قويًا في بعض الكتاب العرب، ومـن هـؤ  
  .إسماعيل الذي ولد في العراق من أب كويتي وأم عراقية

خطـوة  "وقد نشر إسماعيل فهد إسماعيل عددا من األعمـال الروائيـة والقصصـية، مـن أهمهـا      
، )18("كانـــت الســـماء زرقـــاء"، و)17("الكـــائن الظـــل"، و)16("الطيـــور واألصـــدقاء"، و)15("فـــي الحلـــم

  .)21("الضفاف األخرى"، و)20("الحبل"، و)19("المستنقعات الضوئية"و

رباعيــة "وهـذه الروايـات األربـع األخيـرة تشــكل عمـال واحـدا متواصـل األجــزاء يوسـم عـادة بــ           
إسـماعيل  "فـي روايـات   " ألبير كـامي "، وهو العمل الذي نتخذه نموذجا ألثر "المستنقعات الضوئية

  ".فهد إسماعيل

  :فيه" كامي"يدا لرصد مالمح أثر ويجدر بنا أن نلخص أجزاء هذا العمل تمه

  "كانت السماء زرقاء" -1

إن البطل في هـذه الروايـة يريـد أن يهـرب مـن العـراق إلـى إيـران فـي ظـروف سياسـية عصـيبة،             
فيحــاول أن يركــب زورقــا خاصــا يهــرب الفــارين والمتســللين والمطــاردين السياســيين، ولكــن خفــر          

ــابري     ــه، فهــم يتتبعــون الع ــون دون هروب ــار    الســواحل يحول ن المتســللين وال يتــرددون فــي إطــالق الن
عليهم واغتيالهم، ولذك فإنهم سرعان ما يكتشفون المجموعة الهاربة ويمطرونها بالرصاص فيصـاب  
أحـد أفرادهـا فـي مؤخرتــه، ويظـل معلقـا علــى األسـالك الشـائكة حتـى يكتشــفه بطـل الروايـة ويجــري           

هايتها، كانت تتخللـه االرتـددات وتيـار الـوعي     بينهما حوار طويل يستغرق الرواية من بدايتها حتى ن
والمونولوغ الـداخلي وغيرهـا مـن التقنيـات التـي تجعلنـا نقـف علـى قصـة ذلـك البطـل المحـبط الـذي              
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إحداهما تزوجهـا مجبـرا تحـت ضـغط والـده ثـم أنجبـت لـه صـبيا وطلقهـا،           : كان على عالقة بامرأتين
في ذاكرتـه، وهـي المـرأة التـي تبـذل قصـارى       " قذات الرداء األزر"واألخرى كان يحبها ويسميها بـ 

") الضـفاف األخـرى  "في ( جهدها من أجل الحيلولة دون سفره إلى إيران فتستسلم له، وفيما بعد 
  .نعلم أنها استطاعت أن تستبقيه أشهرا ثم عاوده الحنين إلى الرحيل فسافر تاركا ابنه كي تربيه

لمدينة والدخول إلى المشفى خوفا من االنتقام ولم يكن الضابط المصاب يستطيع العودة إلى ا
منه لجرائم ارتكبها في حق كثيـر مـن النـاس، وهـي الجـرائم التـي يـذكره بهـا بطـل الروايـة معبـرا عـن             
نفوره منه، ولذك فإنه لم يكن يرغب في مساعدته، وعندما يتعفن جرحه ويشرف على الموت يصبح 

  .فنه بعد موتهأقصى ما يتمناه أن يرأف به بطل الرواية فيد

  "المستنقعات الضوئية"  -2

المناضـل النقـابي المحكـوم عليـه بالسـجن      " حميـدة " في هذا الجزء الثـاني مـن الرباعيـة نـرى     
رئــيس السـجانين ومقربــا مـن مــدير الســجن   " عيسـى "المؤبـد مــع األشـغال الشــاقة يغـدو صــديقا لـــ    

ويحظـى بكثيـر مـن االحتـرام بـين      الذي يقضي فيه عقوبته، ولذلك فإنه يميز عن المساجين اآلخرين 
  ".جاسم صالح"زمالئه وسجانيه، خاصة وأنه كان ينشر مقاالت باسم مستعار وهو 

ذكرياته السابقة عندما كان حرا طليقا فنفهم منهـا أنـه كـان يومـا بصـحبة      " حميدة"ويسترجع 
هـا بقتلهـا   زوجته فرأى شقيقين ينهاالن ضربا علـى أختهمـا التـي لطخـت شـرف العائلـة ويغسـالن عار       

على مرأى من الناس دون أن يجرؤ أحد على التدخل وحمايتها من طعناتهما، وتعلق الفتـاة عينيهـا   
دون غيره متوسلة إليه أن يحميها، فتثور النخوة في صـدره ويصـرخ فـي    " حميدة"الضارعتين على 

  :وجه أحد الشقيقين اللذين كانا يطعنانها في عنقها

  .)22(" !دعها تموت … كفى " 

شـاهرا سـكينه فيتجنـب ضـربته ويعـود      " حميـدة " في فورة الغضب يهجـم ذلـك الشـقيق علـى     و
" حميـده "نصل السكين فينغرز فـي خاصـرته، ويتـدخل شـقيقه اآلخـر محـاوال االنتقـام ألخيـه فيقتلـه          

  .كذلك

  .بالسجن مدى الحياة" حميدة"لقد حدث كل شيء فجأة ودون تخطيط مسبق، ويحكم على 

وتحمــل رايــة النضــال النقــابي  " حميــدة"مــع زوجهــا الســجين " حمامــة"ف وفــي البدايــة تتعــاط
  .باإلنابة عنه، ولكنها ما تلبث أن تتخلى عنه وتتزوج من صديقه الحميم الغادر

علـى إعجـاب سـجانيه إلـى درجـة أنـه أصـبح يحكـم فـي النزاعـات التـي            " حميـدة "وقد اسـتحوذ  
جعل مدير السجن يعجب به فيصـطحبه إلـى    تنشب بين السجناء أو بين السجانين أنفسهم، وهو ما
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أن يفلت من سجانه ويقيده فـي مقعـده بعـد أن    " حميدة"السينما خفية، وفي قاعة العرض يستطيع 
  .يسرق مفتاح القيد من جيبه، ولكنه ما يلبث أن يعود إلى سجانه بمحض إرادته

  "الحبل"  -3

باعيـة هـو بطـل هـذه الروايـة،      الذي ال نعرف اسمه إال في الجزء األخيـر مـن الر  " كاظم عبيد"
ثـم فصـل مـن عملـه وألصـقت بـه تهمـة سياسـية         " الشركةالهندسية للمقـاوالت " وقد كان موظفا في 

فسجن مـدة سـتة أشـهر، ال لشـيء إال ألنـه كتـب قصـيدة شـعر يهجـو فيهـا عبـد الكـريم قاسـم الـذي               
  .يةحكم العراق في الستينيات من القرن العشرين ثم قتل في عملية اغتيال دمو

مــن الســجن كــي يبحــث عــن عمــل فــال يجــد أي عمــل بســبب ســوابقه    "ٍكــاظم عبيــد "ويخــرج 
العدلية،ويضطر إلى أن يسافر إلى الكويت تهريبا دون جواز سفر عندما تمنعه السلطات من السفر، 

، ويقــرر ان )بفــتح الغـين ( ويعمـل هنــاك فـي حفــر المجـاري أســابيع ثـم يعــي وضـعه بوصــفه مسـتغال        
  :يترك عمله

  ! )23("وفي النهاية دينار… ساعة عمل 14"               

ويسلم كاظم عبيد نفسه إلى الشرطة الكويتية التي تسلمه بدورها إلـى الشـرطة العراقيـة حتـى     
يضــمن العــودة راكبــا، ولكــن هــذه الشــرطة تصــادر حصــيلة جهــده فــي حفــر المجــاري، فتســلبه مبلــغ     

ها هديــة لزوجتــه، وحينئــذ يصــبح لصــا يتخـــذ      عشــرين دينــارا وقــارورة عطــر كــان يريــد أن يقـــدم      
  .أداة يستخدمها للوصول إلى المنازل التي يسرقها، وهي منازل ضباط الشرطة تحديدا" الحبل"

وبتوظيف تقنية االرتداد يطلعنا الكاتب على ذكريات بطـل الروايـة الـذي كـان يعـاني مـن الفقـر        
  .والظلم واالضطهاد منذ كان طفال

  "الضفاف األخرى"  -4

لنا إسماعيل فهد إسماعيل في هذا الجزء مـن رباعيتـه إلـى مصـنع يضـم ألفـا ومـائتي عامـل         ينق
ويشكل بؤرة الحدث في الروايـة؛ فالعمـال يطـالبون بحقـوقهم فـي تخفـيض سـاعات العمـل وتحسـين          
ظروف اإلنتاج وزيادة األجـور ومـا إلـى ذلـك مـن المطالـب والشـعارات التـي كـان يرددهـا العمـال فـي             

  .األيديولوجي االشتراكيسياق المد 

وفي غمرة التذمر نرى العمال يخططون إلضـراب عـام، وهنـا يتصـدى مـدير المصـنع للـرؤوس        
المحرضة والمخططة لإلضراب وينسق مـع األمـن العتقـالهم والـزج بهـم فـي السـجن، وخاصـة أحمـد          

  .عبد الله وكاظم عبيد وجعفر علي
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مـؤازرة العمـال، وخاصـة أنهـا كانـت محـل       سـكرتيرة المـدير دورا إيجابيـا فـي     " فاطمـة "وتلعب 
أمين مخزن المصنع فإنه يسعى ألن يحظى بثقـة العمـال ويأمـل أن    " كريم البصري"ثقة المدير، أما 

يقبل مناضال بروليتاريا في صفوفهم، ولكن العمال ال يثقون به، بل يعدونه جاسوسا يعمل لحسـاب  
  ).دكتاتورية البروليتاريا( ية المدير،ولذلك فإنه يحقد عليهم ويتهمهم بالدكتاتور

ــال أعضــاء مجلــس العمــال المضــربين، ويتــردد كــريم          ويحصــل مــدير المصــنع علــى أمــر باعتق
البصري في إخبارهم بأمر القرار فيلجأ إلى حانة قريبة ويشرب، متوهمـا أن الخمـرة سـوف تسـاعده     

ير المصـنع الــذي وعــده  علـى تحديــد موقفـه ومــا إذا كـان ينبغــي أن ينحــاز إلـى العمــال أم يـؤازر مــد      
  .بمنصب رفيع في حال تعاونه معه

قراره بان يحذر أعضاء مجلس العمـال وينـبههم إلـى    " كريم البصري"وفي غمرة السكر يتخذ 
الخطــر المحــدق بهــم حتــى يفــروا ويفلتــوا مــن رجــال األمــن الــذين كــانوا يهمــون باعتقــالهم واحــدا       

جميعــا، ولــذلك فــإن أعضــاء المجلــس يعتقلــون  واحــدا، ولكــن الوقــت لــم يتســع أمامــه لالتصــال بهــم   
الذي يتسلل من منزله في الوقت المناسب لحظة كانت الشرطة تطـرق  " كاظم عبيد"كلهم، ما عدا 

حيــث يختبـئ أيامــا يسـتطيع خاللهــا أن يسـتغل خبرتــه فـي الســرقة      " فاطمـة "بابـه، ويلجــأ إلـى منــزل   
  .تجاجهافيسطو على منزل مدير المصنع بالرغم من رفض فاطمة واح

فيقـدم لـه رشـوة     -رئيس السجانين سـابقا  -"الزاير"ويناور كريم البصري فيحاول ان يستميل 
مقابل العمل لصالحه بتزويـده بأخبـار اإلضـراب موهمـا إيـاه أن السـلطة تثـق فيـه أكثـر ممـا تثـق فـي             

طلعـه  يصعب عليه أن يخون المـدير الـذي وظفـه فـي المصـنع، ولـذلك فإنـه ي       " الزاير"المدير، ولكن 
على نوايا كريم البصـري، وحينئـذ يفصـله مـن منصـبه، فيخسـر بـذلك جميـع األطـراف، بمـا فـي ذلـك             

التي كان يحاول أن يغازلها ويعرض عليهـا الـزواج فترفضـه، وينتهـي بـه األمـر إلـى التسـكع         " فاطمة"
ولومهـا   فإنـه يفـر مـن تقريـع فاطمـة     " كـاظم عبيـد  "في الحانات واالعتقال بتهمة التعرض للمارة، أما 

  .لـه على سرقة منزل المدير، فيعيد المسروقات ويعود إلى الكويت حيث كان يعمل أجيرا من قبل

مطلقتـه  التي كانت تغزل خيوط األمل في عودة زوجها الذي ترك لـديها ابنـه مـن    " فاطمة"أما 
أظننــي … !مــاذا لــو أنــك عــدت اآلن؟:"وســافر إلــى إيــران، فإنهــا تظــل تنتظــر حانقــة حتــى نهايــة الروايــة   

  .)24("ابنك كبر، لكنه سيرفضك أيضا..كيف حالك؟: سأستقبلك قائلة

التـي نتخـذها نموذجـا فـي هـذه      " المسـتنقعات الضـوئية  "وبعد، فما مالمح أثركامي في رباعيـة  
  الدراسة؟

  :في هذه الرباعية فيما يأتي" كامي"لعلنا نستطيع أن نرصدمالمح أثر 
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  رسم الشخصيات  -1

" كانــت الســماء زرقــاء "عيل رســم شخصــيةبطل روايتــه الموســومة بـــ  إن إســماعيل فهــد إســما
بمالمــح تجعلهــا قريبــة جــدا مــن شخصــيات    ) وهــي الروايــة التــي تشــكل الجــزء األول مــن الرباعيــة   (

ــامي"روايـــات  ــعها      "كـ ــلة بوضـ ــئلة المؤرقةالمتصـ ــرح األسـ ــة، وتطـ ــات الوجوديـ ــن األزمـ ــاني مـ ــي تعـ التـ
، ولذلك فإن تلك الشخصيات تتمرد عادة على قيم المجتمـع  اإلنساني العبثي الذي يفتقر إلى المعنى

وأعرافــه ومواضــعاته الزائفــة وتواجــه الوجــه األرعــن للحيــاة بشــجاعة وتحــد، وينتهــي بهــا األمــر إلــى      
  .التي تعبر عن فلسفة كامي بقوة" الغريب"االرتماء في بركة الالمباالة على نحو مايبدو في رواية 

  .لكامي" الغريب"بطل رواية " ميرسو"ال يختلف عن " زرقاءكانت السماء "إن بطل رواية 

كامي يبدو مستخفا بالقيم االجتماعية واإلنسانية، مثل قيمة صلة الرحم والحـب  " ميرسو"إن 
  ":الغريب"والطموح على سبيل المثال؛ وهو ما يتراءى لنا منذ أول فقرة في رواية 

فقـــد تلقيــت برقيـــةمن دار المســـنين   !لســـت أدري. وربمـــا كانـــت بــاألمس . أمــي ماتـــت اليــوم  "
  .)25("فربما كان ذلك باألمس . وهذا ال يعني شيئا". تحيات طيبة. الدفن غدا. ماتت األم:"تقول

جنازة والدته يبدو هادئا غير مبال، بل إنـه يحتسـي القهـوة ويـدخن     " ميرسو"وعندما يحضر 
يريـد أن يـرى والدتـه قبـل رحيلهـا      ، وعندما يسأله مدير دار المسـنين عمـا إذا كـان    )26(عند تابوتها

  ! )27(إلى مثواها األخير يجيبه بالرفض

نــراه ينســى الحادثــة تمامــا ويــذهب إلـــى      " ميرســـو"وبعــد إنهــاء المراســيم الجنائزيــة لوالــدة      
  .)28("فيرنانديل"لمشاهدة فيلم فكاهي لـ " ماري"السينما مصطحبا الفتاة  

فه من عاطفة الحب؛ فماري التـي تعلقـت   بدورها تكشف عن موق" ماري"بـ " ميرسو"وعالقة 
، أي أنهـا امـرأة وحسـب،كما    )29(وحسـب " مـاري "به ال تعد عشيقة أو حبيبة بالنسبة إليه، إنما تعـد  

ال يـرى  "ميرسـو "تكشف عن موقفه من المؤسسة الزوجية؛ ذلك أن " ماري"بـ " ميرسو"أن عالقة 
هذا الموقـف يبـدو لنـا بوضـوح مـن خـالل       و. أهمية لهذه المؤسسة، فقيامها أو انهيارها عنده سواء

  :سردا" ماري"الحوار الذي يدور بينه وبين 

فــي المســاء جــاءت مــاري إلــى المكتــب لتصــحبني عنــد الخــروج، وســألتني إن كنــت أريــد أن        "
إن ذلك يتساوى لدي، وأننا نستطيع أن نتزوج إذا كانت تريـد ذلـك، ولكنهـا أرادت    : أتزوجها، فقلت

فأجبتها بما كنت قد قلته من قبل، بأن ذلك ال يعني شيئا، ولكنني أعتقـد  . ا أن تعرف إن كنت أحبه
ألن ذلــك لــيس لـــه أي أهميــة، إنهــا إن   :"فقلــت" لمــاذا تتزوجنــي إذن؟: "بــأنني ال أحبهــا، فســألتني  

، فراحـت تنظـر   "ال:"إن الـزواج شـيء خطيـر وهـام، فقلـت     : كانت تريد الزواج، فأنا مستعد، فقالـت  
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إذا مـا كنـت سـأقبل نفـس االقتـراح مـن       -بكل بسـاطة -كانت تريد أن تعرف .م تكلمتإلي في صمت، ث
  !)30("بالطبع: "امرأة أخرى تربطني بها نفس العالقة، فقلت

مــن الطمــوح عــن موقفــه مــن صــلة الــرحم والحــب والمؤسســة       " ميرســو"وال يختلــف موقــف  
بـاريس يعرضـها عليــه    الزوجيـة؛ وهـو مـا يتــراءى لنـا بوضـوح مـن خــالل رفضـه لوظيفـة مرموقـة فــي         

رئيس عمله الذي كان يتوقع أن يراه متحمسا لمثـل ذلـك العـرض، ولكنـه يفاجـأ بـه عنـدما يـراه غيـر          
  .)31("أن كل شيء في النهاية يتساوى لديه"مهتم بتاتا بتغيير مسار حياته مؤكدا  

كانـــت "وهــذه المواقــف ال تختلــف كثيــرا عــن مواقــف بطــل روايــة إســماعيل فهــد إســماعيل            
  ".ماء زرقاءالس

إن هذا البطل الذي كان يريد أن يعبر الحـدود لـم يكـن هاربـا ألسـباب سياسـية بقـدر مـا كـان          
ــا ــى مــن نفســه    "هارب ــه كــان  )32("مــن كــل شــيء حت ــا ونفســيا   "؛ ألن ــا عقلي وروحيــا   )33("يعــيش تمزق

ه ووجوديا يجعله في صدام مستمر مع المواصفات والقيم االجتماعية، ولذلك ال نستغرب عندما نـرا 
يعبر عن عبثية حياته وافتقاره إلى الحس اإلنساني، وهو ما نلمسه في مواقـف كثيـرة فـي حيـاة هـذا      

إنه يقابل ضابطا سابقا معلقا على األسالك يعاني من النزيف، وكان من المفترض أن يعامله . البطل
نـه يـراه فـي    إ. بوصفه إنسانا قبل كل شيء، ولكنه يعامله بجفاء وقسوة تخلو من أي لمسة إنسـانية 

البداية مغمض العينين مفتوح الفم، يسيل لعابه ودمـه عبـر األسـالك فيحسـبه ميتـا، وعنـدما يفحصـه        
  :ويحادثه ويسمع استغاثته يتراجع إلى الخلف ويرفض مساعدته

ويـذهب إلـى أبعـد مـن هـذا فيعبـر عـن كراهيتـه         . )34("أنا طلقـت اإلنسـانية  ..!يريد مساعدتي "
  :رف لـه بأنه ينتظر موته، فيزدرد الرجل المصاب لعابه ويسألهلهذا الرجل المحتضر ويعت

  .)35("!وعالم أحبك؟: " فيجيبه" !عالم تكرهني ؟"

وهذه اإلجابة تكشف عن مدى الفـراغ الروحـي واإلنسـاني الـذي يعانيـه بطـل الجـزء األول مـن         
  ".المستنقعات الضوئية" رباعية 

ة لـه أن يكفن ويدفن يرفض بطل الروايـة  وعندما يشرف الضابط على الموت وتصبح آخر أمني
  .)36(أن يحقق رغبته) الذي ال يسميه المؤلف(

وخالل العودة إلى ماضي بطل الرواية بوساطة تقنية االرتداد، نقف علـى عالقتـه بزوجتـه التـي     
ـــ           ــي يســميها ب ــامرأة أخــرى، وهــي الت ــه ب ــا ألســباب واهيــة، كمــا نقــف علــى عالقت ذات الثــوب "طلقه

عالقة ال تقوم على الحب بقدر ما تقوم علـى النـزوة العرضـية، وهـو مـا يـذكرنا فـورا         ، وهي"األزرق
  ".الغريب"في " ماري" بـ " ميرسو"بعالقة 
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  الرؤية الفكرية -2

فـإن إسـماعيل فهـد    ) نسـبة إلـى كـامي   (يعد مفتاح الفكر الكاموي ) L'absurde(إذا كان العبث 
المسـتنقعات  "الفكريـة فـي رباعيتـه، وخاصـة فـي       إسماعيل يلتقط خيوطه وينسج منها كثيرا من رؤاه

  ".الضوئية

يعبــر بطــل الروايــة صــراحة عــن حياتــه العبثيــة العقيمــة بلســان      " كانــت الســماء زرقــاء " ففــي 
  :الراوي على النحو اآلتي

كل الـذي يعرفـه أنـه ولـد عفـوا، ودون مبـرر، ثـم ألقـي         . هو ما عاد يحس إحساسات إنسانية"
ــذه الحيـــاة   ــي خضـــم هـ ــي     . بـــه فـ ــز فـ ــاس آخـــر يحـ ــعور بالالجـــدوى، وإحسـ ــي ســـوى الشـ ــو ال يعـ هـ

  .)37("الغثيان…نفسه

  .إنها المفردات ذاتها التي تتردد كثيرا في أعمال كامي وسارتر، كما هو معروف

ـ وهي البؤر الضوئية التي كان يرسمها النور القادم من كوى فـي  " المستنقعات الضوئية"وفي 
بالتــدخل فــي شــؤون "لمغــامر الــذي اليبــالي بشــيء مغرمــا  ا" حميــدة"أعلـى جــدار الســجن ـ نــرى       

الـذين  "على حد تعبير مدير السجن في هـذه الروايـة، أو مغرمـا باالسـتجابة لآلخـرين       )38("اآلخرين
  .، على حد تعبيره)39("يحشرون أنفه فيما بينهم

ــذا  ــرام"وهـ ــة قتـــل         " الغـ ــب جريمـ ــة فيتشـــاجر ويرتكـ ــف خالفيـ ــدخل فـــي مواقـ ــى التـ يقـــوده إلـ
دفة، وهو ما يجعله يراجع نفسـه ويسـائلها مسـاءلة فلسـفية تـزيح القنـاع عـن وجـه مـن أوجـه           بالمصا

  .العبث الكاموي

أزمــة وجوديــة، علــى حــد تعبيــر الــدكتور أحمــد     "فــي هــذه الروايــة تغــدو   " حميــدة"إن أزمــة 
الزعبي؛ فقد استوعب خيانة الزوجة والنقابيين والمجتمع، واسـتوعب حـال السـجن المـزري وخـواءه      

فقط لم يستوعب معنى ما حدث معه لحظة االقتتال، فـال عالقـة لـه بـاألمر مـن قريـب وال       … لقاتل ا
مـن بعيـد، مـا معنـى أن يكـون فـي تلـك اللحظـة فـي ذلـك المكـان؟، إن تـأخره دقيقـة أو تقدمـه دقيقــة               

ات يغير مسيرة حياته كلها، مـا معنـى هـو بالـذات الـذي تتعلـق بـه الفتـاة الهاربـة؟ مـا معنـى هـو بالـذ             
  .)40("الذي اضطر إلى التدخل فيما ليس يعنيه؟

وشـغل مـدير السـجن الـذي لفـت نظـره بحـدة        " حميـدة "ذلك هو السؤال المؤرق الـذي شـغل   
  .ذكائه وحرصه على التدخل فيما ال يعنيه

  هل قتلت شخصا ما؟   -"

  .شخصين -
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 حادثة سرقة؟ -

 .حادثة شرف -

 قضية عائلية؟ -

 .ال -

  .فروغ صبر على وجه المدير

  ن؟ماذا إذ -

 .هي قصة طويلة معقدة -

  !الأريد أن تقص علي، وإنما أسألك عن دافع القتل  -

 .)41("ال يوجد أي دافع -

إنها المصادفة العبثية التي تستعصي على الفهم وتشكل جوهر الحيـاة فـي نظـر إسـماعيل فهـد      
  .إسماعيل، وهي الفكرة التي استقاها من أعمال كامي دون شك

لم يكن يريد إصالح العـالم وينتصـر للحـق    " حميدة"ه هنا أن والذي ينبغي أن نلفت النظر إلي
أللفريـد فـرج، حيـث يتـدخل      )42("حـالق بغـداد  "على نحو ما نـرى فـي   " النهي عن المنكر"من باب 

بطل المسرحية في شؤون اآلخـرين بـدافع النـزوع الطبيعـي إلـى الخيـر، بـل كـان يفعـل ذلـك مـن بـاب             
مــن خــالل  " الغريــب"التــي يعبــر عنهــا كــامي فــي روايــة   المصــادفة العبثيــة وحســب، وهــي المصــادفة   

ومـن خـالل تلـك القصـة التـي عثـر عليهـا ملخصـة فـي قصاصـة           " ميرسـو "جريمة القتل التي يرتكبهـا  
أن رجال كان قد غادر قريته بحثا عن الثـروة، وبعـد خمسـة وعشـرين عامـا عـاد       "جريدة، ومؤداها 

فندقا صغيرا فـي   –برفقة أخته  -وكانت أمه تدير  الرجل إلى قريته بالثروة وبزوجة وأحد األطفال،
تلك القرية، فأراد الرجـل أن يـدبر لهمـا مفاجـأة،فترك زوجتـه وولـده فـي مكـان آخـر، وذهـب إلـى أمـه             
فلم تتعرف عليه عند دخوله عليها،وكذلك لم تتعرف عليه أخته، ولذا فقد راودتـه فكـرة مـداعبتهما،    

د أراهم ثروته، وفي الليل قامت األم واألخـت بقتـل الرجـل    فاستأجر إحدى الغرف، وكان قبل ذلك ق
وسرقة ثروته، ثم ألقتا بجثته في مياه النهر؛ وفي الصباح، أقبلت الزوجة، دون أن تعلـم بمـا حـدث،    
وكشفت النقاب عن الدعابة وعن شخصـية زوجهـا، وعنـد ذلـك شـنقت األم نفسـها، وانتحـرت األخـت         

  .)43("غرقًا

ي تستعصــي علــى الفهــم وتجــافي المنطــق فــي الفكــر الكــاموي هــي التــي     فالمصــادفة العبثيــة التــ 
صنعت مأساة تلك العائلة، وهـو مـا جعـل كـامي يهـتم بهـذه القصـة الحقيقيـة التـي جـرت فصـولها فـي             

  ".سوء التفاهم"، فيعود إليها فيما بعد كي يوظفها في مسرحيته "تشيكوسلوفاكيا"
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  التيمات والمواقف -3

ــه مــن أعمــال       إن إســماعيل فهــد إســماعيل    اســتوحى كثيــرا مــن التيمــات والمواقــف فــي رباعيت
  :كامي، ويمكن تحديد هذه التيمات والمواقف فيما يأتي

 تيمة الجريمة )أ 

" الغريــب" فـي روايـة    " ميرسـو "إن مـن يـوازن بـين طبيعـة ومالبسـات الجريمــة التـي ارتكبهـا        
يالحـظ تمـاثًال   " نقعات الضوئيةالمست"في رواية " حميدة"وطبيعة ومالبسات الجريمة التي ارتكبها 

كبيرًا بين الجريمتين، وهوالتماثل الذي يستبعد أن يـأتي مـن بـاب وقـع الحـافر علـى الحـافر، خاصـة         
  .وأن العالقة الفكرية والجمالية بين الكاتبين تظل حقيقة ال يمكن إنكارها

وعنـدما  جريمـة بالمصـادفة فيقتـل عربيـا علـى الشـاطئ       " ميرسـو "كـامي يرتكـب   " غريـب " في 
ذلــك قـد حــدث  "يمثـل أمــام المحكمـة ويســأل عـن الســبب الـذي حملــه علـى ذلــك الجـرم يجيــب بـأن         

  .الحارة التي كانت تضايق بصره )44("بسبب الشمس

جريمة بالمصادفة فيقتل شقيقين كانا يطعنان " حميدة"يرتكب " المستنقعات الضوئية"وفي 
  .أختهما التي دنست شرف العائلة

 تيمة السجن )ب 

ــي        " ميرســو"ن إذا كــا ــه الغريبــة الت قــد ســجن ولفــت نظــر المحــامين والقضــاة بأفكــاره ومواقف
ــة فــإن     ــدة"تتنــاقض مــع األعــراف االجتماعي ــذين      " حمي إســماعيل هــو اآلخــر يلفــت نظــر ســجانيه ال

  .يعجزون عن فهم مواقفه ودوافعه عند ارتكاب جريمته

وموقــف مــدير الســجن مــن   " ميرســو"ويكفــي فــي هــذه العجالــة أن نــوازن بــين موقــف قاضــي    
كان يريد أن يساعده ولكنـه يقـف حـائرا أمـام شخصـيته المبهمـة، فـال        " ميرسو"؛ فقاضي "حميدة"

يستطيع أن يفهم بعض تصرفاته في أثناء ارتكاب الجريمة، كـأن يواصـل إطـالق الرصـاص علـى جثـة       
  :قتيله

أطلقــت الرصاصــات إن كنــت قـد   -دون أن أفهــم المنطــق مـن وراء ذلــك  -ثـم ســألني القاضـي  " 
الخمـس علـى التـوالي، ففكـرت قلـيال، ثـم أوضـحت أننــي أطلقـت واحـدة فـي بـادئ األمـر، وبعـد عــدة              

فعـدت مـن   " ولمـاذا انتظـرت بـين الطلقـة األولـى والطلقـات التاليـة؟       : " ثوان أطلقت األربـع، فسـألني  
يئا، وعنـدها  جديد أتذكر الشاطئ المتوهج، وشعرت بلهيب الشمس فوق جبهتي، ولكنني لم أقـل شـ  

بدا القلق على القاضي، فجلس ثانية، ثم حـك رأسـه، ووضـع مرفقيـه فـوق مكتبـه، وانحنـى قلـيال إلـى          
لمـاذا ؟ لمــاذا أطلقـت النــار علـى جســد مطـروح علــى     : "نـاحيتي، وبــدا عليـه التعجــب وهـو يســألني   
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ي صـوت  ، وهنا أيضا لم أجـد مـا أقولـه، فمـر القاضـي براحتـه فـوق جبهتـه وكـرر سـؤاله فـ           "األرض؟
  .)45("ولكنني لم أتخل عن الصمت" لماذا ؟ يجب أن تقول لي لماذا ؟: "متهدج

، حيــث يتعــاطف مــع    "المســتنقعات الضــوئية " وكــذلك األمــر بالنســبة إلــى مــدير الســجن فــي       
ويقربه منه فيحاول أن يخفف عنه مشقة السجن باستقدام امرأة تؤانسه، ويصـطحبه معـه   " حميدة"

بخرق قوانين السجن، ولكنه في الوقت ذاته يقف حائرا أمام تصرفاته التـي   إلى السينما سرا مجازفا
، ويرتكـب جريمـة قتـل دون    )46(تستعصي على الفهم، كـأن يـرفض المـرأة التـي قـدمت لــه فـي السـجن        

  . )48(، ويصفع رئيس السجانين عند فض النزاع بينه وبين غريمه في القمار)47(مسوغ منطقي

 تيمة السينما )ج 

ويـومئ إلـى   " مـاري "يدخل إلى قاعة السينما مصطحبا عشـيقته  " ميرسو"عل إذ أن كامي يج
، وذلـك بعـد دفـن والدتـه مباشـرة، وهـو       "فيرنانـديل "مضمون الفيلم المعروض، وهـوفيلم فكـاهي لــ    
  ".ميرسو"حدث استغلته المحكمة فيما بعد عند محاكمة 

ــذي يجعــل         ــى إســماعيل فهــد إســماعيل ال يصــطحب معــه  " ةحميــد"وكــذلك األمــر بالنســبة إل
شـارلي شـابلن   " إلى السينما حيث يشاهدان فيلمـًا فكاهيـًا لــ    ) فاطمة(ذات الثوب األزرق "عشيقته 

، فـي صـحبة مـدير السـجن، وهـو مـايمكن أن       "زوربـا "، ثـم يجعلـه يشـاهد فيلمـا آخـر، وهـو فـيلم        "
  .يدخل ضمن مفهوم التناص

ــاء الروايــة فــي ســياق األ        ــك يؤكــد     وقــد يــدخل توظيــف األفــالم فــي بن جــواء العامــة، ولكــن ذل
  .لكامي" الغريب " استيحاء إسماعيل هذه التيمة من رواية 

 الموقف من الحرية )د 

ال نريد في هذه الفقرة أن نـوزان بـين مـوقفي كـامي وإسـماعيل مـن إشـكالية الحريـة التـي تعـد           
يرة مشـتركة بـين   قضية فلسفية ال تهمنا كثيرًا في هذا المقام، بل نريد أن نقف قليًال عند تمية صـغ 

  .في حد ذاته" القيد " الكاتبين، وهي تيمة الموقف من 

يقـدم موقفـا طريفـًا يتعلـق بمجـرم      " الضـيف  " وتفصيل ذلك أن كامي في قصته الموسومة بـ 
  .تتاح لـه فرصة الهرب من قبضة سجانه دون أن يستغلها

مـه، عبـر دروب جبليــة   الـدركي فـي هـذه القصـة يقـود عربيـًا أسـيرًا قتـل ابـن ع         " بالدوسـي "إن 
  :بالجزائر ويسلمه إلى معلم مدرسة كي يسمله بدوره إلى مخفر آخر

" العمـور "اسمع يا بنـي، إننـي أحبـك كثيـرًا، يجـب أن تفهـم ذلـك، فـنحن اثنـا عشـر رجـًال فـي             "
لقد قـالوا لـي بـأن أعهـد إليـك بهـذا الحمـار        . وعلي أن أعود. مكلفون للعسكرة في أرض بيت صغير
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كانـت قريتـه تتحـرك،    . لقد كـانوا يسـتطيعون أن يحتفظـوا بـه هنـاك     . أعود دون تأخيرالوحشي وأن 
عشــرون كيلــو متــرًا ال تخيــف  . فعليــك أن تقــوده إلــى تنغيــت، نهــار غــد  . وكــانوا يريــدون اســترجاعه

ــل شـــيء  . رجـــًال صـــلبًا مثلـــك  ــد ذلـــك، ينتهـــي كـ ــاة   . وبعـ ــن جديـــد تالمـــذتك والحيـ فســـوف تجـــد مـ
  .)49("الرغدة

بالقيام بهذه المهمة الخطيرة، ولكن " دارو"الدركي أن يقنع المعلم " الدوسيب"هكذا حاول 
لم يكن ليقتنع تمامًا، ولذلك فإنه كان يتمنى أن  يفلت منه ذلك األسير وينجو بجلده، " دارو"

ولذلك فإنه تظاهر بالنوم ليال حتى يتيح لـه فرصة النجاة؛ وخيل إليه أن األسير سوف يفر عندما 
  :ويتجه إلى باب الغرفة المغلقةرآه ينهض 

على وشك أن يناديه حين رأى العربي يبدأ بالمشي مشية طبيعية هذه " دارو"وكان " 
. كان يتجه نحو الباب الداخلي الذي يؤدي إلى حائط السقف الصغير. المرة، ولكنها غريبة بصمتها

قد " دارو"ولم يكن . قهوأخذ يلعب بزالج الباب بحذر، وخرج وهو يدفع الباب خلفه دون أن يغل
لم يكن الدجاج . ومع ذلك فقد أرهف سمعه". كان يفكر بأنه يهرب وأنه لتخلص مريح. "تحرك

وعندها تناهى إلى سمعه صوت خافت لسقوط ماء لم . إن العربي إذا كان في النجد: يتحرك 
ن جديد من دون أن يتبينه إال عندما التصق العربي من جديد بالباب، وأغلقه بعناية، وعاد لينام م

  .)50("له ظهره ونام" دارو"وإذاك أدار . يحدث ضجة

بخيبة أمل وجودية عندما يضيع ذلك األسيرفرصة الفرار واستعادة " دارو"وهكذا يصاب 
  .حريته

إن مدير السجن الذي يعجب بـ  ".المستنقعات الضوئية"وهذا الموقف نفسه يطالعنا في 
" زوربا"امر فيصطحبه معه إلى السينما كي يشاهد فيلم السجين في هذه الرواية يغ" حميدة"

فرصة انهماك المدير بأحداث الفيلم فيخرج " حميدة"مجازفا بوظيفته ومكانته، وهناك ينتهز 
مفتاح القيد من جيبه ويفتح القفل محررا يده ثم يربط الغل إلى المقعد بإحكام وينصرف إلى 

، وهوما يجعل المدير !السينما ويجلس بجوار سجانه الشارع، ولكنه ما يلبث أن يعود إلى قاعة 
  :يفقد صوابه

  !!أقسم بالله أنت مجنون ! .. أنت مجنون    –"

- …  

فكرت أن ..سحبت مسدسي .. أنت هربت وأنا بقيت مقيدا بالكرسي…!كدت أصاب بالجنون  -
 لوكنت مكاني فما الذي تفعله؟.. أطلق عليك النار

 .أنتظر أنتهاء الفيلم -
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 ي إلى الكرسي؟عالم قيدتن -

 .حتى ال تركض ورائي -

 )51(!"عالم عدت إذن؟… !!أنت تحيرني -

في قصة " دارو"وكما نرى فإننا أمام موقفين يكادان يكونان متطابقين، وهما موقف أسير 
إلسماعيل، وال ريب في أن " المستنقعات الضوئية"في " حميدة"لكامي، وموقف " الضيف"

  .حال ، هذا بغض النظر عن اختالف السياق بطبيعة الإسماعيل استوحى موقفه من موقف كامي

  تيمة الفعل العقيم  )هـ

الذي كان محكوما " أسطورة سيزيف"لقد عبر ألبير كامي عن عقم الفعل البشري من خالل 
عليه أن يدفع صخرته إلى قمة الجبل باستمرار دون أن يجني أي ثمرة من وراء هذا الجهد 

من خالل األعمال الشاقة التي يقوم " المستنقعات الضوئية"ك في الشاق، وهو ما يتراءى لنا كذل
في السجن؛ فقد حكم عليه بالسجن المؤبد مع األعمال الشاقة العقيمة التي ال طائل " حميدة"بها 

، وبعد أيام )53("الحفرة التي هناك"ليردم  )52("األرض هنا"من ورائها؛ فقد كان مضطرًا أن يحفر 
  !)55("هنا"ويردم  )54("هناك"يعود ليحفر 

وهذا التماثل في التيمات والمواقف ال يحتاج إلى استقصاء مصدره؛ فليس من ريب في أن 
  .لكامي" أسطورة سيزيف"إسماعيل استقى ذلك من 

  األسلوب -4

إن إســماعيل فهـــد إســـماعيل فـــي رباعتيـــه أفـــاد مـــن المواصـــفات الجماليـــة لألســـاليب والصـــيغ    
فـي كتاباتـه السـردية، وخاصـة فيمـا يتصـل باسـتخدام األفعــال        " كـامي  " التعبيريـة التـي يتميـز  بهـا     

الحـي،   )57("رعشة الوجـود  " ، والتخلص من )56("بتالحق األحداث " الماضية العادية التي توحي 
" درجـة الصـفر   " أو  )58("البيـاض  " من جهة، وتوحي ببرودة التعبير وحياده وكثافته واتسـامه بــ   

  .، من جهة أخرى)Roland Barthes ")59روالن بارت " على حد تعبير 

وال نريد في هذا المقام أن نغرق القارئ في كثير من التفصيالت والشواهد المملة التـي تخـل   
بإيقـاع هــذا البحـث وتــوازن فقراتـه، وإنمــا نكتفــي بـالوقوف قلــيًال عنـد العينــات اآلتيـة المــأخوذة مــن        

  " :إسماعيل " و " كامي"بعض أعمال 

األحــداث مسـتخدمًا األفعــال الماضــية  " الغريــب"بطــل روايـة  " Meursault ميرســو " يسـرد  
ــل الفعــل    ــة، مث " ، والفعــل  " Passé simpleالبســيط " ، والفعــل  " Participeالمســاعد " العادي

  : على النحو اآلتي"  impartfaitالناقص 
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“ J’ai pris l’autobus à deux heures. Il faisait tré chaud. J’ai mangé au restaurant, 
chez Céleste, comme d’habitude. Ils avaient tous beacucoup de peine pour moi et 
Céleste m’a dit : «  On n’a qu’une mére. » Quand je suis Parti, ils m’ont accompagné à 
la porte. J’étais un peu étourdi parce qu’il afallu que je monte chez Emmanuel pour lui 
emprunter une cravate noire et un brassard. Il a perdu son oncle, il y a quelques mois. 

  : ومؤدى هذه العينة بالعربية 

أكلــت ـ       دقبــل ذلـك كنــت قــ . كـان الجــو شــديد الحــرارة . ركبـت الحافلــة فــي الســاعة الثانيــة " 
قـــال لـــي . رين كثيـــرًا مـــن أجلـــي، كـــان الجميـــع متـــأث"سيليســـت " كالعـــادة ـ فـــي المطعـــم، عنـــد          

كنــت متضــايقًا . عنــدما انصــرفت صــحبوني حتــى البــاب ". لــيس لنــا ســوى أم واحــدة": "سيليســت"
. كي أستعير ربطة عنـق سـوداء وعالمـة حـداد    " إيمانويل"قليًال، ألنه كان علي أن أصعد إلى منزل 

  ".لقد فقد عمه منذ أشهر

الماضـي البسـيط   " ماضـية العاديـة، مثـل الفعـل     في هـذه العينـة يسـتخدم األفعـال ال    " كامي"إن 
P.simple "  النـاقص  " ، والفعـلimparfait "    فيــوحي بـوتيرة متســارعة لألحـداث علــى إثـر تلقــي "
مـن  "  Marengoمـارينغو  " برقيـة مـن الملجـأ الـذي كانـت تقـيم فيـه والدتـه المتوفـاة بــ           " ميرسو 

ة يسـرد األحـداث ببـرودة وإيجـاز وحيـاد تـام       في هـذه العينـ  " مياك"ضواحي مدينة الجزائر، كما أن 
  .بلسان بطل روايته الذي يبدو كأن األمر ال يعنيه بتاتًا

وهــذا الســرد الحيــادي المتالحــق المكثــف لألحــداث هــو ذاتــه يتــراءى لنــا فــي أســلوب الســرد      
  .الذي يوظفه إسماعيل فهد إسماعيل في رباعيته

  :داث على النحو اآلتييسرد إسماعيل األح" المستنقعات الضوئية "ففي 

  .أعلنت صفارة السجن عن بدء فترة الراحة" 

  .المساجين يهرعون ضمن مجموعات صغيرة نحو أقرب ظل

  .)60("هو تعود أن يجلس وحده في ظل خزان المياه. حميدة يترك معوله منغرسًا في األرض

  : يسرد بطل الرواية األحداث على النحو اآلتي" الحبل"وفي 

. أنا أخاف مـن أبـي  . لكني رفضت. أمي حاولت منعي. االستعانة بحبل الغسيلولم أتوان عن "
ألقيتـــه باتجـــاه األخشـــاب البـــارزة مـــن أعلـــى  . أمســـكت بطـــرف الحبـــل. وهـــي تخـــاف مـــن أن تبكينـــي 

  .)61("الجدار
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إن إســماعيل فهــد إســماعيل فــي هــاتين الفقــرتين يســرد األحــداث بأســلوب حيــادي مكثــف ذي   
بالرغم من أنه لم يقرأ أعمالـه فـي   " كامي " ما يرجح إفادته من أسلوب جمل سريعة اإليقاع، وهو 

  . لغتها األصلية

 * * *  

مارس تأثيرًا قويًا في إسماعيل فهد " كامي " وأيا ما يكون األمر، فالذي نخلص إليه أن 
المستنقعات "وفي " كانت السماء زرقاء " إسماعيل كما يبدو لنا من خالل رباعيته، وخاصة في 

عن "، وهي الفترة الزمنية التي كان إسماعيل يبحث فيها 1967اللتين كتبهما قبل سنة " لضوئية ا
الخطابات الوجودية والعبثية "، ومن هنا كان هناك خليط واضح من )62("هوية انتماء أيديولوجي

  .، على حد اعتراف إسماعيل نفسه)63("وهامش من الفكر الماركسي وآخر من الفكر القومي

يطغى عليه الخطاب " الضفاف األخرى"الجزء األخير من الرباعية،ونعني به رواية  إال أن
الفاقعة، " البروليتارية"الماركسي كما يتراءى من خالل معالجة موضوع الطبقة العاملة وشعاراتها 

  .وهوالخطاب الذي يهيمن على األعمال الروائية األخرى التي كتبها إسماعيل بعد هذه الرباعية

فإننا " إسماعيل " و " كامي " م من اختالف ثقافة وظروف و سياق تاريخ كل من وبالرغ
  .ال نستطيع أن ننكر تأثر هذا بذاك وإفادته من طروحاته الفكرية وأساليبه السردية

حسب، وإنما كان إفرازًا من " إسماعيل " ولعل هذا التأثر لم يكن إفرازًا من إفرازات ثقافة 
كذلك؛ فنحن ال نستطيع أن نتجاهل إحساسه الممض بعدم االنتماء التام إفرازات حياته الخاصة 

إلى موطن بعينه، بحكم كون والده كويتيًا ووالدته عراقية، وخاصة على إثر مطالبة عبدالكريم 
  :، وما جره عليه من مضايقات يصفها بنفسه على النحو اآلتي1961قاسم بالكويت سنة 

ولود في العراق، وكان في البال أيام مطلع الشباب أن أظل فأنا كويتي من أم عراقية، وم" 
أحدثت تميزًا بيني وبين كتاب  1961هناك، بيد أن حادثة مطالبة عبدالكريم قاسم بالكويت عام 

عراقيين آخرين من جيلي، فتعرضت لمضايقات جراء كوني كويتيًا، وأصبحت هذه الصفة أشبه 
تخبارات العراقية ألول مرة، بسبب قصيدة نشرتها في بالنعت، وتعرضت لالعتقال من جانب االس

التي كانت تصدر في بيروت، وقد كانت قصيدة هجاء للزعيم عبدالكريم " الحضارة " جريدة 
بعد ذلك تعددت االعتقاالت، مما اضطر العائلة أن تتخذ . قاسم ومطالبته بضم الكويت للعراق
ستقراري في الكويت وجدت حالي غريبُا على عندها وبعد ا. قرارها بضرورة عودتي إلى الكويت

البيئة الكويتية، وصنفت من بعض النقاد العرب على أني كاتب عراقي مقيم في الكويت، بعدما كنت 
  ". )64( !أصنف على أني كاتب كويتي مقيم في العراق
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فهذا التمزق النفسي الذي يعبر عنه إسماعيل فهد إسماعيل هنا بمرارة يعكس تشظيًا في 
وعي باالنتماء، ال يمكن أن نتجاهله عند محاولة استقصاء أسباب التقاطه لخيط الفكر العبثي ال

  .في فترة شبابه" كامي"الوجودي من 

وصفوة القول، فإذا كان إسماعيل فهد إسماعيل في هذه الرباعية يفتقر إلى الرؤية الفكرية 
و " غرييه"لجديدة كما صاغها األصيلة، فإنه استطاع أن يتمثل أساليب الرواية األوربية ا

نفسه، وخاصة فيما يتصل بتقنيات السرد " كامي " ، و "فولكنر"و " جويس"و" بروست"
المعاصرة، كتيار الوعي والحوار الداخلي واالسترجاع وتعدد األصوات والمونتاج السينمائي 

جدل حبلي "ى والتكثيف والحياد وسرعة اإليقاع وما إلى ذلك، هذا فضال عن قدرة إسماعيل عل
كانت "في مقدمته لـ " صالح عبد الصبور"، على حد تعبير "الماضي والحاضر في حبل واحد

  .)65("السماء زرقاء

The Influence of Albert Camus on the Narrative of Ismail Fahad 
Ismail (The Quatrain of the Illuminating Marshes as a Model) 

 

Al-Rasheed Bushair, Department of Arabic Language, UAE University, Alain, UAE. 

 

Abstract 

This paper examines features of the influence of the French writer Albert 
Camus on the works of Kuwaiti writer Ismail Fahad Ismail, represented by "the 
Quatrain of the illuminating marshes" using the french method in comparison. 

This influence is manifested especially in depicting personalities, and in the 
intellectual vision, and in certain conditions, theme and styles. And Ismail Fahad 
Ismail has interacted in his youth with aesthetic and intellectual ideas of Camus 
when he was searching for an identity of ideological belonging and was 
suffering from psychological frustration as a result of other people's suspicion on 
his patriotic belonging. 

The paper concludes that Ismail Fahad Ismail was lacking original aesthetic 
and itellectual vision in "the Quatrain of the illuminating marshes", but was 
emulating excellently elements of that vision. 

  

  8/9/2004وقبل في    10/12/2003 قدم البحث للنشر في 
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  الشعر املقطعي البن عربي املرسى
  فيدريكو كورينتيل

 

* عبدالله الزيات: تعريب  

 

   ملخص

الشعر المقطعي هو شعر الموشحات واألزجال الذي ظهر وتطور باألندلس، وقد عرض الباحثون 
القدامى والمحدثون، وخاصة المستشرقين والمستعربين، ألمور عديدة في هذين الفننين، وكان من بين 

موضوع أيهما أسبق؟ ومن كان المخترع األول لهذا الفن أو ذاك؟ وكان من بين الموضوعات التي ذلك 
بحثت في هذين األغراض التي تناوالها، ومن بينها غرض الزهد والتصوف، وقد عرف رأي شاع بين بحاث 

لششتري قد األدب األندلسي، مفاده أن أهم شاعرين في التصوف باألندلس وهما ابن عربي وأبو الحسن ا
الصوفي في هذين  اطوعا فني الموشحات واألزجال لموضوع التصوف؛ فوضعا جزءًا كبيرًا من شعرهم

اإلطارين الشعريين، وشاع أن ابن عربي هو أول من استعمل الموشحات في التصوف، بينما أبو الحسن 
دم له بهذا الششتري هو أول من استخدم فن الزجل في التصوف، لكن صاحب هذا البحث الذي نق

يثبت هنا رأيا  –وهو أستاذ كبير في االستعراب عامة، وفي دراسة الشعر المقطعي بوجه خاص  –الملخص 
جديدا مفاده أن ابن عربي هو أول من استعمل الفنين معا؛ الموشحات واألزجال، في موضوع التصوف، 

كان يعتقد؛ حيث إن ابن عربي وان الششتري لم يكن السابق إلى استعمال الزجل في موضوع التصوف كما 
وهو المتقدم عصرًا على الششتري قد وصلنا له زجل وحيد وقد كانت حرجة هذا الزجل هي نفسها مطلع 

  . المترجم. أحد أزجال ابن قزمان

  :  )1( 22الزجل رقم 

مـن بـين مـا شـملت عليــة الموضـوعات الكثيـرة الجـديرة باالهتمـام التــي قـام بهـا الباحـث الكبيــر            
للمتصـوف الكبيـر ابـن     )2(معالجة الزجل الوحيـد  ) األندلسي ( ستيرن في الشعر المقطعي صمويل 

قصـيدة مقطعيـة، وقـد أبـان سـتيرن فـي الوقـت         29ضـمن   )3(عربي المرسي الـذي جـاء فـي ديوانـه     
فــي ديــوان ابــن   85نفســة أن هــذا الزجــل جــاء علــى شــكل معارضــة، أو تتبــع عروضــي للزجــل رقــم     

وقـد كـان هـذا    ، )5(طلع هـو الخرجـة نفسـها التـي جـاءت فـي موشـح البـن عربـي          الذي له م )4(قزمان 
مهما؛ ذلك ألنه جـاء ليؤكـد أن ابـن عربـي كـان قـد أدخـل اسـتعمال الموشـحات فـي التصـوف             العمل
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الـذي فعـل    )6(وكان يجـب أن يتطـابق معـه وطنيـه األصـغر منـه سـنا بـبعض السـنوات أي الششـتري           
كما نرى وإن لم يكن هذا ذا داللة كبيرة الشأن فـي هـذا السـياق إال    األمر نفسه بجدارة مع الزجل، 

انـه يفيــد مؤقتـا علــى أقـل تقــدير أن ابـن عربــي كانـت لــه الريـادة فــي الزجـل كمــا يقتضـي االفتــراض          
م عنـدما كـان الششـتري فـي الثالثـين      1240هــ   638المنطقي في ذلك؛ إذ أن ابن عربي تـوفي عـام   

  . ل األول كان شيئا سابقا على أشعار الثانيمن عمره، وهو ما يعني أن زج

كاملة، بل اكتفى لهدفه بمقطع واحد فقط، كما أنه ] الزجل [ لكن ستيرن لم ينقل القصيدة 
لم يكن من السهل تنفيذ ذلك القول أو إجراؤه بنجاح كبير، بل حذر من استعراضه بسبب الطابع 

في أيامه تلك أكثر حياء  لر، إذ كان ال يزاأو المظهر الذي كان يحمله البحث في مثل تلك األمو
وترددا، ولم يكن مثل اليوم، حيث أصبح يعرض بثقة كبيرة في النظرية العروضية لهذة األنواع، كما 
هو الشأن في المشهور بدرجة أكبر في المعارف غير المنضبطة في الوجة العامي األندلسي، 

في طباعة نص الديوان البن العربي؛ فعلى  وخاصة بسبب التغيير الكثير الذي يحدث من الخطأ
األقل في هذه المقاطع، سيكون هدفا ساميا، أن تعاد طباعة هذا الديوان وأن يدرس في ضوء 
هذه الطباعة الجديدة، وسيكون ذلك مفيدا سواء بالنسبة لألعمال المتقدمة في ميدان التصوف، 

المقطعي الذي يتضمنة هذا الديوان، وهو أو بالنسبة لإلمكانيات المعاصرة لتحسين تقديم الشعر 
الشعر الذي يشتق منه معلومات تتصل بتطور ومالمح هذين النوعين المقطعيين، وعلى أمل أن 
ينتج هذا التقدم يبدو لنا أنه من الممكن والمناسب أن نتصدى لدراسة تمهيدية لكل الشعر 

هيدية رغم اعتمادنا فيها على نشرة المقطعي الذي يتضمنه ديوان ابن العربي، وهذه الدراسة التم
  . الديوان بمحدوديتها، فإنها يمكن أن تكون مفيدة جدا باعتبارها بحثا متفردا ومقارنا

نشرع إذن في جزء أول من الدراسة التمهيدية المذكورة لنعرض نسختنا من الزجل وترجمته 
  "في نشرتنا ألعمال والمالحظات أو التعليقات عليه، حسب النظرية والطرق التي تبنيناها

 The meters of the muwassah an Andalusian ")7(ابن قزمان والتي جاءت في مقالتنا 
adaptation of arud " ] وفي أعمالنا المذكورة في ] أوزان الموشحات األندلسية تتبنى العروض

  :  11الهامش 

  ) 8( 215ــ  214نص الزجل كما في الديوان ص 

  :  )9(زجلي وهو لحن العوام يذكر فيه ألفاظ الجواهر ألبي حامد وقال أيضا من نظم  

  ترى جميع الناس عبيد عبيدك  انظر وجودك  )10(يا طالب التحقيق 

  البحر األخضر  قعدْت في ساحْل 
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 ارمْت لي أمواجه  الدر األزهر  

  ياقوتي األصفر   ْلفقلت ال تفع

  11(وارم فيه(  تطلع)12(  إلى محيدك  

  ماعو دار أكهب  لي فالحين  ارمات

  عنبرك األشهب  أوفيني : فقلت 

  تعمل لي مركب  نعم إن كان : قالت 

  وخْذ نزيدك 13(من عودك الفواح(  

 أخضر 14(ومسكا   زبر جدن (أذفر)15(  

  الله أكبر  األكبر )16(ودرياق 

  وقال، وعزر  فأنا والمطلوبْ  

  تردني قل إليك نريدك) 17(لمن  

  )19(واطلب وأفتش   على الساحْل) 18(عمل وا

ياقوتي األحمر    لعل تنعش  

 فأن لقيت إنسان    أعمى أو أعمش  

  لمن تطلب فقل لسيدك: وقال     

  وفر حياتك    الصنعة بيا طال

  على صفاتك    وانظر إلى اإلكسير 

 ه من ذاتكتجد    يسري لذاتك  

 مربع التركيب على وجودك  

معلوم) 20(لقد هو     كبريتك األحمر  

  وهو على التحقيق  أجل معدوم  

خفي ظهر للعين    مرموز ومفهوم  

وعمت أسراره أركان جديديك قد بانْت حوار وريدك فذاب  
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  البد يندم     العبد إذا فرْط

 ويعمل الحيله    وال تفيدْ ثم  

  من قد تقدم  قال قبلك : فقلت 

من أول العاشور  الحيلة وق  انظر ِفعيدك 21(يا  ت الضيق (ليس يفيدك  

  : في أن وزن هذا الزجل هو  )22(مشكوكا ومن الناحية العروضية ال يبد

  فعولن     مستفعلن   مستفعلن 

 6انظر الزجلين رقم (وهو وزن ينتمي إلى شكل بحر الرجز المستعمل من قبل ابن قزمان 
الى العجب في الشعر ولكن هذا الوزن يغيب في شكل يدعو ) 85إضافة إلى رقم  31ورقم 

  .المنسوب الى الششتري وهو غائب حتى في شكل معدل

إنه ليلفت االنتباه أن يأتي مع مستفعلن الثانية وأن تبدو فيها نظرية طويلة في الوضع 
وفي دوره " انظر " إمكانية؛ ففي مطلع البيت األول  31مرة مقابل  12القصير، ال شيء أقل من 

وفيه " أطلب " وفي دور البيت الرابع " تعمل لي " و " الدر" الثاني وفي دور البيت " البحر " 
وفي " اركان" و "مرموز"وفي السادس " يسري"و " وفر" وفي دور الخامس " واعمل " أيضا 

؛ أي تقريبا في نصف هذه الحاالت يمكن أن يكون قد استبدل شكل "انظر"و " من "السابع 
قررناها تتكرر في مواد منسوبة الى الششتري يبدو أنها بنت  مستفعلن بفاعالتن؛ هذه الحاالت التي

مصدرا أو رخصة ليست شاذة في بناء األزجال والموشحات، وهو ما سيتحدث عنه مستقبال عند 
دراسة عروضها، لكن في كل الحاالت اإلثنتي عشرة فإنها عبارة عن مقاطع غير منبورة عادة في 

ها مجزوءة ـ طبقا لنظريتنا ـ مقبوال نظريا على األقل ليس اللهجة األندالسية وهو ما يجعل وجود
كثير بل في المعتاد الذي اعتاد علية المؤلفون المثقفون، وفي شكل متردد كثيرًا، متزامنة مع 
تأليف في هذه األغراض واألنواع، أو من تأليف فيها، وفي شعر تقليدي مع احترام لتقاليده ولو 

، وفي شكل متردد كثيرًا، متزامنة مع )23() مغالطة ( بر الصناعة كان هذا االحترام نظريا أو ع
األصول العروضية اليستغرب معها، وال تأليف في هذه األغراض أو األنواع، أو من تأليف فيها 

في هذه القصيدة أية حالة مشابهة للتفعيلة مستفعلن األولى، وهو ما  ييكون عجيبا أن ال يأت
به المؤيدون أو القائلون بقلة وزن أو تقطيع كمي صارم كدليل على يستطيع أن، يحاجج فيه، أو 

  : أن البحر الصحيح أو الحقيقي هو 

  فعولن   مستفعلن    مستفعلن 
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وهكذا ألغيت تلك المجموعة من األدلة التي تؤيد االفتراضات العروضية المتبناة في إنشاد 
  . منبور

أيضا أبدا إمكانيات من استعمال  لكن المنطق نفسه كان يتطلب شرحا لماذا لم تستغل
عندما ) فيما عدا ثالث حاالت (  )24(مستفعلن : المقطع الثاني من كال التفعيلتين ancepsالــ

لمعرفة أن قلة النظريات التي  )25(يمكن أن يجاب على هذا السؤال فإنه سيكون هنالك وقت كاف 
ديالت للتفاعيل يعد مغالطة، وأن المصدر تقول بالبحور القصيرة المتبناة في الشعر الشعبي عبر تع

  . المتطرف من التنغيمة الطويلة غير المشددة في وضع قصير كان ذا معنى كبير

وإن بقيت أسئلة كثيرة يجب أن يجاب عنها لشرح طبيعة تبني العروض في الشعر المقطعي 
ما يتضح أكثر في بشكل مرض كل الرضا، فإننا مازلنا نرى أن افتراضنا هو األكثر اقتصادية، ك

هذه الحالة، ألنها تشرح بحر القصيدة عمليا، ضمن الجداول المعروفة وبدون اللجوء إلى بناء 
بعض منه ال يمكن أن يكون خليليا، إنه واضح أيضا أنه فيما عدى . غريب جدا من التفاعيل

أو شذوذ آخر التفعيلة األخيرة من البيت كان قد وجد تسامح ما لبناء التفاعيل وضرورات أخرى 
  . )26(كالسيكية ) الموشحة أو الزجل(في القطع القصيرة، وهو تسامح كبير عندما تكون القصيدة 

لكن المواظبة نفسها التي في الغالب يحافظ معها على الكميات، تجعلنا نظن أن اإليقاع لم 
يما بعد في يكن يعتمد مطلقا على عدد المقاطع وال على النبرة في المقطع األخير، كما حدث ف

الشعر القشتالي، وإنما كان له بعض الحضور على طول البيت بالنسبة لنا نحن الذين نعتقد أنه 
كان قد ظهر أن اللهجة األندلسية قد أحلت التنغيم محل الكمية المقطعية، إنه من الطبيعي التفكير 

  . من العروض الخليلي في أن ذلك اإليقاع يعتمد على نتائج نبرية لنقل العالقات الكمية الوضعية

من وجهة نظر مقطعية فإن الزجل يعتبر هو اآلخر شيئا خاصا، بالفعل فإنه يقال أن بناءه هو 
في عمله المشار إليه سابقا ص ( أو هو بالضبط االفتراض الذي اقترحه ستيرن -أ-ب-ب- ب - أ-أ

ولكن من جانب ) ن وهو بالفعل ما نجده بشكل أكثر في أزجال ابن قزما( كبناء خاص بالزجل  53
عكس ما هو معروف طبقا لما يقوله ستيرن مرجع سابق ص ( أ  –آخر ليس له خرجة من البناء أ 

االستثناءات المتكررة في أزجال ابن قزمان ليس هذا فقط وإنما  –بالقدر نفسه  –أين تظهر )  54
  . أ -أ –ب  -ب –ب : يظهر المقطع السادس أيضا في بناء 

هذه الضرورات ألن المعنى في المقاطع السابقة يبقى متكامال وليس من  إنه من الصعب شرح
السهولة التصور بأنها كلها قد أضاعت أو ضاع منها بيت ثان في األدوار، فمن الشروحات أو 

من ( أو الدور السابع، قد جاء في رواية أولى أكثر قصرا /التعديالت المتاحة أن المقطع السابع 
في  يبدو أنها كانت هي الطول األكثر اعتيادًا] أو أبيات أو أدوار[ مقاطع  5 الناحية الفعلية فإن

، وفي كل األحوال إذا أخذنا في اعتبارنا الوضع التأملي في المواد المنسوبة إلى )هذه األشعار 



 الزيات

  38

الششتري فإنه يخلط في تلك األشعار المقطعية بين األزجال والموشحات، سواء كان ذلك بسبب 
واز اللغة المتوسطة ليس بواسطة تهجين مقصود وانما عبر ج نالتي في الغالب ما تكو( اللغة 

، أم بسبب البناء )عروضي يسمح باللهجة الدارجة أو اللغة الفصحى بمناسبات من الوزن والقافية 
، ويبدو أنه معقول أن نختم )27(أ ومشتقاته -ب أ- ب-أ،ب-مع تغلب واضح للشكل أ( المقطعي 

إن زجل ابن عربي يمثل شكال، أو نصف شكل، أو منتصف الطريق بين ابن : حديثنا بالقول 
ان والششتري وهو ما يتوافق جيدا من الناحية التاريخية المتعاقبة، دون ضرر من القول بأن قزم

  . )28(األزجال والموشحات في العصور واألوساط الالحقة من جديد مختلفة 

بشكل كبير ) الموشح(وعلى العكس من ذلك فإنه من وجهة نظر لغوية تتطابق هذه القصيدة 
مع استطاعة )29(نية التي تشجب استعمال اللغة الفصيحة في الزجل وبقدر كاف مع األصول القزما

، فمن بين المالمح التي تؤكد بشكل مسلم بما )30(األندلسية  التأكيد على أن كل النص في اللهجة
  : ال يستطاع إغفاله من أي قراءة بشكل مقصود لهجيا عندنا األمثلة التالية 

 ,Sketchانظر ( سيدك  4/4غام منقوص من إد: من ناحية علم األصوات الوظيفي   -أ
1.4.4,5y 5.2.2  3 ,1,2.1الديوان االسباني العربي ابن قزمان؛ قواعد وعروض ونصوص. 

انظر ( فالحين، : التي كتبت ( فلحين  1.2في ] بما قبلها [ مع ثبات األداة الـ متصلة )  1
Sketch5.3.1  .(  

  ). Sketch 5.12.1انظر (  ـاك في قواف عديدة .…الالحقة : صرفيا    -ب

 Sketchانظر ( دون تطابقاتها النظامية  7/1، و ال بد في 4/2تراكيب مثل لعل في : نحو   ج 
لقد في جملة اسمية قبل الضمير هو ] أو مرققة أو مؤكدة [ ليس مفخمة . 9.3.2 ،2.2 .9
لمفعول به حرف الجر لـِ يدل على الفضلة أو على ا)  Sketch 7.4.4انظر (  6/1تأكيد 

وديوان اإلسباني العربي ابن قزمان؛ قواعد وعروض  ،Sketch 7.2.1انظر (  )31( 4.5في
  ).  3.1.2.2ونصوص 

  8/9/2004وقبل في   1/3/2004قدم للنشر في 

  الهوامش

 zajalالمأخوذ عن العربية زجل  cejelقررنا أن نستعمل من اآلن فصاعدا المصطلح المؤسبن  )1(
األول تجنب تبني مصطلح غير منضبط في القاعدة : ل، وذلك لسببين ثيخي zejelوليس بالشكل

المتحرك والنبرة القوية، وهو ما يعتبر البحث عنه نوعا من العبث  zالقشتالية التي تفترض الحرف 
في لغتنا، في مقابل ما يجرى إذا نبرت صوتا قويا خاصة عندما يوجد سبب ثان هو رئيس بالنسبة 

لقواعد المشرقية الحالية تنبر هذة الكلمة العربية في مقطعها األول فإنه يحدث لنا، ألنه وإن كانت ا
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 -AGramatical Sketch of the Spanishانظر بحثنا ] إقليم أسبانيا الجنوبي[العكس في أندلثيا 
Arabic dialect bundle 3. 17, 5. 1.2 y 5.6.1  تنوع الزجل أو  - أين يشرح ـ إضافة الى ذلك

الذي  cantar Zejelأغنية الزجل  Edicion Lagarde , p.38 ابه الذي نقله الكالالزجل المش
استلهم أو استوحى خطأ الذين قشتلوه أو جعلوه قشتاليا، كما هو دون أن يأخذوا في حسابهم 
طابعه االستثنائي فيما يتعلق بالشكل األصلي للزجل، وهي الصورة الموجودة أو المنعكسة، ونحن 

لنكون أوفياء لنطقه األصلي األندلسي المنور، كما نرفض قشتلة الموشحة والخرجة نميل الى هذا 
حتى اليشوه أو يعوج النطق العربي بشكل غير متسامح فيه، ولكن أيضا بدون أن نضبطه بالمنهج 
القشتالي التقليدي في نقل الكلمات العربية، وهو ما يبدو لنا أقل تعسفا أو تحكما من احتفاظنا 

اسم جنس، ومفردة تدل على (منقولة بالمصطلحات العلمية لنقل الحروف في كلمة موشحة بالكلمة 
أو يفضل أن تكتب بحروف اصطلح عليها في نقل ] التي تكتب مقشتلة [ واحدة من أفراده، وخرجة 

إلخ طبقا ... الكلمات في النطق نفسه من حروف العربية الى الالتينية مطلقا أو القشتالية فقط
الذي نميز به هذا الزجل فإنه هو الرقم الذي يحملة  12فيما يتعلق بالترقيم ) المطبقللمنهج 
  . قصيدة مقطعية البن العربي 29ضمن 

  . 215،214م، ص 1855هـ  1271طبعة بوالق  )2(

  Hispano– Arabic strophic (ed.L. p. Harvey) Oxford 1974 pp. 85- 86انظر  )3(

: أين يوزن  548، ص 1980باني العربي للثقافة، مدريدتحقيق ودراسة كورينتي، المعهد االس )4(
مستفعلن مستفعلن فعولن والبحر كما نرى هو بالضبط المستعمل من قبل ابن عربي، ونقل أو 
اقتباس ستيرن كان يشير في سياق أكثر اتساعا الى حاالت أخرى من المعارضة لما هو إلهي من 

ي المرسي وهو ما فعله الششتري مبرزا نقوالت أو الموشحات العلمانية المشهورة في ديوان الصوف
البن قزمان أما  24الذي يعارض به الزجل رقم  96استشفافات نغمية أخرى كالذي في الزجل رقم 

  : مطلعه  يزجل ابن قزمان فهو الذ

  الحيلة وقت الضيق يا لس تفيدك     من أول العاشور فكر في عيدك    

  : وهي  557ص  1999ار صادر بيروت الديوان، شرح وتقديم نواف الجراح د )5(

  ماليس يفيدك   الحيلة وقت الضيق   انظر فعيدك  من أول العاشور

) 1983 – 1982( 6- 5مجلة أوراق العددين " مالحظات حول عروض الششتري " انظر مقالنا  )6(
39-87  

ة هذه المجلة انتهت قبل فترة وجيز Journal of Arabic Literature 13) 1982( 72ــ  76في  )7(
 Again on the metrical system of“من نشر مقال آخر لنا في الموضوع نفسة بعنوان 

muwassah and zajal”  ص ) 1986( 17عودة للمنهج العروضي في الموشح والزجل في العدد
  .46ــ  34
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ــ  555ص  1999الطبعة التي رجعنا إليها هي التي بشرح وتقديم نواف الجراح دار صادر، بيروت  )8(
  ]. المترجم [ وبها اختالفات في ضبط الكلمات عما هو موجود بما أثبته الباحث  557

بالفعل هذا الزجل يدور حول الرموز أو االستعارات المخترعة من قبل الغزالي في كتابه جواهر  )9(
حيث يدعي أن ) الفصل التاسع  1983لندن  kigan y Paulترجمة محمد أبو القاسم، ( القرآن 

وعا واسعا في الجواهر والدرر، ومن هذه األخيرة الكبريت األحمر القادر على القرآن يتضمن تن
تحويالت عجيبة، إنها معارف المسك األذفر أو األكثر أريجا، إنها علم الفقه، أو فقه القانون، الذي 
تزود معرفته صاحبها شهرة وأثرا ينتشر دون أن يستطاع إخفاؤه ونبات الصبر هو عذاب الله ينزله 

يرونه ويسعون للجنة، من بين الجواهر األخرى الياقوت والعنبر الرصاصي الزجاجي أو بمن 
  . الشفاف، وال يعتقد الغزالي أنه من الضروري إعطاء السبب، تاركا شرحه لحرية اختيار القارئ

  ]. المترجم [ هكذا هي في الديوان وقد أثبتها الباحث التحق وهو خطأ ولعله طباعي  )10(

 ]. المترجم [بيه، وقال يجب أن تصحح هكذا : وأثبتها الباحث  هكذا في الديوان )11(

 ]. المترجم [هكذا هي في الديوان وأوردها الباحث نطلع  )12(

 144انظر . ( إن الله يحب الذين يتلقون نعمه بالشكر: إشارة إلى المبدأ اإلسالمي الذي يقول  )13(
,1 ,7 gr. Cor.  ]( 144األعراف  )الناس برسالتي وبكالمي  إني اصطفيتك على ىقال يا موس

  . ويكافئ الله على ذلك الشكر بالزيادة من النعم) ]. فخذ ما آتيك وكن من الشاكرين 

 ]. المترجم [قال الباحث بأنها جاءت دون األلف والصحيح إثباتها   )14(

هنا وبشكل عجيب وكمبدأ للغة األندلسية المستعارة للزجل في حاالت كثيرة النطق  سال ينعك )15(
أين يوجد بشكل أكيد تصحيح  Sketch, num.57 ,انظر( ذي يجب أن يكون أظفر الدارج ال

 ). 100/1،2اقتباس ابن قزمان كما في 

 ]. المترجم [أثبتها الباحث باأللف والالم وهي في الديوان بدونهما  )16(

 ]. المترجم[لما أن تردني، وأراها أوقع في السياق مما جاء في الديوان : أوردها الباحث  )17(

 ]. المترجم [يوان وامش في الد )18(

  ]. المترجم[وفتش : هكذا جاءت باأللف في الديوان وعن الباحث، وارودها تصح في الوزن  )19(

  . زيادة يقتضيها الوزن العروضي ومناسبة في اللسان العامي )20(

 . عند الباحث تفيدك )21(

إذ أن هذا  له مكان أصال بمعنى أنه الأحد يزعم أنه الوزن الذي ذكر دفي الواقع نفي الشك ال يوج )22(
الزجل ألوزن له، والصورة التي ذكرها ربما أتت في أجزاء بعض األدوار أو األقفال وبشكل غير 
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متكامل ويوجد من صور تشكيل التفاعيل ما يوجد في هذا الزجل وهذا أمر طبيعي ألن األوزان 
 ]. المترجم[ الخليلية لم توجد ألن يكون عليها الزجل العامي 

  . 18 – 17ص  1956لصفي الدين الحلي تحقيق أنرباخ وسبادن  انظر العاطل الحالي )23(

ألن هذا النبر كان ]. في روايته كما كتب تجدو، ولكنه في الديوان تجده [ليس المثال الجيد تجدو  )24(
 . كثيرا ما ينقص بسبب القراءة إذا حدث خطر في اإليقاع طبقا لما يسميه بعضهم إشباع

 41بمجلة األندلس  Acento y cantidad en la fonologia del hispanoarbeفي مقالنا  )25(
)1976 (1 - 13 .  

يالحظ هذا بشكل جيد مثال في أشعار الششتري التي بها هذه الظاهرة في المقابل أشعار عروضية  )26(
أكثر شعبية وإيحائية مع تطبيقات حوارية من كونها  47تقريبا غير مستغلة، أشعار أخرى مثل رقم 

  تتبنى العروض 

مجلة أوراق " مالحظات حول عروض الششتري " علومات الخاصة بهذا الشأن في مقالنا انظر الم )27(
  . 87- 39)  1983- 1982( 6-5العددين 

وعلى سبيل المثال فإن هذا هو ما يبدو أنه حال أزجال ابن الخطيب التي يتضمنها كتاب نفاضة  )28(
األقل فيما يتعلق باللغة، أما  أطروحة دكتوراة لسعدية فاغية بجامعة الكومبلوتنسي، على( الجراب 

انظر الكتاب محققًا [ فيما يتعلق ببنائها من حيث المطلع واألدوار فإنها متطابقة، أو متماثلة 
ومطبوعا وهو جزء من البحث السابق نفاضة الجراب في عاللة االغتراب، تحقيق السعدية فاغية 

  ] المترجم.[245 -238/ 3 1989الدار البيضاء 

 El Cancionero Hispanoárabe ( de Ibn Quzman ) Madrid , Editora. اانظر ترجمتن )29(
Nacional 1984 p. 42.   

تقدم بـ أتقدم وهو ما يمكن أن يكون راجعا إلى تصحيف قام به  7/3ليس استثناء أكيدًا بالنسبة لـــ )30(
لس كثيرا ما ناسخ مشرقي أو هي محاولة لقراءة أصلية ألن لغة الزجل وبخاصة المكتوبة خارج األند

 .تكون تقليدا لألندلسية غير المضبوطة في بعض األحيان

   2/1، و 1/2حرف لـِ في البيت الذي أشار إليه وإنما يوجد قبله في  دال يوج )31(
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  عليها املحموالتو ليس أشكال التمرد على قواعد
  عرض وتحليل 

  
  

  * عبد المهدي هاشم الجراح

  ملخص

مـا، ال،  (يهدف هذا البحث إلى رصد جميع أشكال التمـرد علـى قواعـد المحمـوالت علـى لـيس       
ـ      ؛؛ وذلك إلبراز قيمة هذا التمرد)الت، إندها وبيان مدى تأثيره في كيـان القاعـدة النحويـة التـي قع
  .الجمهور

دوات موضـع البحـث بصـورة منفصـلة     مـن األ  سار البحث بخطـة منهجيـة اقتضـت بحـث كـل أداة     
داة األخــرى مــن جهــة؛ وألن  األعــن األخــرى؛ كــون كــل أداة تخــتص بأحكــام قــد ال تتفــق مــع أحكــام     

ذكر القاعـدة  فكانت تـ من جهة أخرى؛ ) العمل(أشكال التمرد يمكن أن ُتختزل في عنصر واحد وهو 
  .كلما دعت الحاجة لذلكالتعليق  بتلك الشواهد الخارجة عليها، مع تتبعلمتفق عليها ثم ا

بشــواهد نعتــت أثبــت البحــث أن كثيــرًا مــن الشــواهد التــي اســتدل بهــا بعــض النحــويين والتــي      
  .نظار إلى إعادة النظر فيما قرره الجمهوراأل تتالتمرد، كانت مؤثرة، ولف

  مقدمة

النحو وشواهده، يجد أن بعضًا من القواعـد بحاجـة إلـى مراجعـة؛ ألن      القارئ المحلل لمباحث
تساوي الشـواهد األصـلية بـل تفوقهـا فـي بعـض األحيـان        ) الخارجة عن القاعدة(الشواهد المتمردة 

  .في العدد وفي طريقة التأثير، وحجمه

ــأتي هــذا البحــث لرصــد جميــع أشــكال التمــرد        حــث  فــي مب ) الخــروج عــن القاعــدة النحويــة    (ي
ــيس    ــى ل ــك إل)نمــا، ال، الت، إ (المحمــوالت عل ــ؛ وذل ــى كيــان       ب ــأثير عل ــك فــي عمليــة الت راز قيمــة ذل

  .القاعدة النحوية التي قعدها الجمهور سلبًا وإيجابًا

                                                        
  2004 جميع الحقوق محفوظة لجمعية كليات اآلداب في الجامعات األعضاء في اتحاد الجامعات العربية 
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اختيار هذا الباب تحديدًا من أبواب النحو؛ ألّنه ينطوي على خصوصية كبيرة جدًا، قـد ال  تم 
نذ زمن طويل منشغلون بمسألة رصد الشـواهد الخارجـة عـن    فنحن م. تجدها في غيره من األبواب

القاعــدة النحويــة فــي مباحــث النحــو، ولقــد وقفنــا علــى أن الشــواهد الخارجــة عــن القاعــدة فــي هــذا    
  .كثر من الشواهد التي اتخذها النحاة أساسًا في عملية تقعيد قواعده وضبطهاأ المبحث هي

مـن األدوات موضـع البحـث بصـورة منفصـلة       سار البحث بخطـة منهجيـة اقتضـت بحـث كـل أداة     
كل أداة تختص بأحكام قد ال تتفق مع أحكام األداة األخرى من جهة؛ وألن أشكال  ألنعن األخرى، 

العمـل مـن   : هـي  ةيمكن أن تختزل فـي عنصـر واحـد، أو قضـية واحـد     ) التمرد(الخروج عن القاعدة 
بالشواهد الخارجة عليها معلقين كلما دعت  فكنا نذكر القاعدة المتفق عليها ثم نتبعها. جهة أخرى

  .الحاجة لذلك

ويعد البحث في أشكال التمرد على القواعد النحوية من األبحاث التي تأخـذ الطـابع الـدينامي،    
وكان أول من بدأ بهذا النوع من األبحاث فـي حـدود اطالعنـا الـدكتور حنـا جميـل حـداد فـي بحثـه          

ثبات المصطلح وتمرد االستعمال، والمنشـور فـي مجلـة مجمـع     بين " السيما"و " بيد"الموسوم بـ 
، وهـو بحـث قـيم إذ تتبـع فيـه الـدكتور حنـا بالتحليـل اسـتخدامات          1992اللغة العربي األردنـي سـنة   

  .السيما عند القدماء والمحدثين وخرج بنتائج هامةو بيد

  )ما(أشكال التمرد على قواعد : أوًال

  .التمرد في مجاالت العمل) أ(

إعمال ما على لغة وإهمالها على لغة أخرى يعد أولى اإلشكاالت التي يواجهها هـذا البحـث،    إن
هل القياس النحوي الذي أقـره النحويـون أنفسـهم يقبـل أن يعمـل      : وبداية يمكن طرح السؤال اآلتي
  الحرف غير المختص باالسم؟

لـى األسـماء واألفعــال   مــا حـرف نفـي يــدخل ع  :"  )1(إن القيـاس ال يقبـل ذلـك يقــول ابـن يعـيش     
وقياســه أن ال يعمــل شــيئًا وذلــك ألن عوامــل األســماء ال تــدخل علــى األفعــال وعوامــل األفعــال ال          

: أّال تعمل لعدم اختصاصها، ألنك تقـول ) ما(أن القياس في : وبعد ذلك قرر". تدخل على األسماء
  .)2(ما زيد قائم فيليها االسم والفعل: ما قام زيد كما تقول

 اللغـة الحجازيـة قـد أعملتهـا     هو بحـد ذاتـه تمـرد، واألصـل أّال تعمـل، إّال أن      ) ما(عمال إذن فإ
تشبيهًا بليس، واحتج البصريون بأن إعمالها هو لغة أهل الحجاز، وبينوا أن وجه الشبه بينهـا وبـين   

علـى   ليس هو أنها تدخل على المبتدأ والخبر مثل ليس، وأنها تنفي ما فـي الحـال مثـل لـيس، وبنـاءً     
نفســها، أمــا الكوفيــون فــذكروا أن عامــل  ) مــا(هــو ) مـا (مـذهبهم هــذا يكــون عامــل النصــب فــي خبــر   
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ال ) مــا(أن خبرهــا منصــوب علــى نــزع الخــافض، وأن  : هــو نــزع الخــافض أي) مــا(النصـب فــي خبــر  
  .)3(تعمل في لغة الحجازيين وهذا توهم من البصريين

عنـــدهم ال تعمـــل؛ كونهـــا غيـــر  ) مـــا(فــــ والـــذي يلحـــظ أن مـــذهب الكـــوفيين منهجـــي ودقيـــق،  
مختصـة، فـالحرف يعمـل إذا كـان مختصـًا كحـروف الجــر فـي األسـماء وكحـروف الجـزم فـي األفعــال؛            

  .وكونه غير مختص وجب أّال تعمل تمامًا كحروف االستفهام والعطف

 لها بليس لم يقو على العمل في الخبر كمـا عملـت لـيس،    الحجازيين يرى الكوفيون أن تشبيه 
حرف والحرف اضعف من الفعل، ومذهبهم هذا اكثر دّقة وقبوًال عندي مـن  ) ما(فعل و ) ليس(ألن 

ورود السماع بـذلك كقولـه   : مذهب البصريين، وحجج البصريين التي قدموها ضعيفة، فمن حججهم
ء ، وأن دخـول البـا  ]2المجادلـة [ )ما هن أمهـاتهم : (وكقوله تعالى ]31يوسف[)ما هذا بشرًا: (تعالى

  .)4(في خبرها ليس دائمًا وإنما هو دخول عارض هدفه التوكيد والنفي

عاملة عمل ليس هو أصًال قليل فـي اللغـة،   ) ما(وهذه الحجج ال تصمد أمام النقد؛ ألن ورود 
فمـا حكـاه الكوفيـون هنـا صـحيح،      . فـي هـذه الشـواهد القليلـة    ) مـا (ولكثـرة ورود البـاء مقترنـة بخبـر     

لـم يثبتـوا علـى    فهـذه المسـألة    قـد سـعوا إلـى تفسـير     أن البصـريين : أكيـده والشيء الذي البد مـن ت 
وذلــك حينمــا جعلــوا ألعمالهــا شــروطًا، فهــذه الشــروط   ) مــا(رأيهــم إذ اعترفــوا ضــمنًا بضــعف عمــل  

  .في خبرها، وقد رافق هذه الشروط تمردات عليها) ما(تمثل ضعف عمل 

  ):إن(إعمالها النصب في خبرها مع وجود . 1

  .)5(بعدها فإن زيدت بطل عملها) إن(عدم زيادة ) ما(البصريون إلعمال اشترط 

فهــذا هــو األصــل، ولقــد خــرج الكوفيــون علــى هــذا األصــل، فجــوزوا النصــب مســتدلين براويــة    
  :يعقوب بن السكيت لقول الشاعر

ــُتم َذهبــــــــــاً     ــا إن َأْنــــــــ ــة مــــــــ ــى ُغداَنــــــــ   بَنــــــــ
  

    فــز ــن َأْنـــــــُتم الَخـــــ   )6(وال صـــــــريفًا، ولكـــــ
  

نافية وأنتم اسمها وذهبـًا خبرهـا، وزعمهـم هـذا صـحيح      ) ما(عموا أن الرواية بالنصب، وأن فز
ــالمنطق التــاريخي يثبــت    ــة الشــعر مــن البصــريين      أف ، وذهــب البصــريون إلــى    )7(نهــم أقــدر علــى رواي

ليســت ) نإ(لروايـة فـإن    ه ابصـحة هـذ   –علــى حـد تعبيـرهم    –سـّلم   والتشـكيك فـي هـذه الروايـة فلـ     
  ).ما(ما نافية موّكدة لنفي زائدة، وإن

والحـق   )8(وذكر االشموني أن هذه الرواية مخرجة واعتمد ذلك المـرادي والـدماميني والصـبان   
  .أّنه ال حاجة تدعو إلى التأويل أو التخريج، وقبول الشاهد كما ورد أولى
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  ):إًال(مع انتقاض النفي بـ ) ما(إعمال . 2

إذ يجـب بقـاؤه   ) إّال(عـدم انتقـاص النفـي بــ     ) مـا (مـال  اشترط البصريون والجمهـور عمومـًا ألع  
، فهـذا  ]9األحقـاف  )[مبـين  مـا أنـا إّال نـذير   (و  ]15يـس  [)ما أنتم إال بشر مثلنـا : (نحو قوله تعالى

 ضمع انتقـا  سعمل لي) ما(هو األصل بنظرهم، إّال أن يونس بن حبيب والشلوبين قد جوزا إعمال 
  :)9(ل الشاعرمستدلين بقو) إّال(نفي خبرها بـ 

ــهِ   ــًا بأِهِلــــــــ ــدهر إالَّ مْنجُنوَنــــــــ ــا الــــــــ   ومــــــــ
  

  ومــــــــا صــــــــاِحب الحاجــــــــاِت إّال معــــــــذَّباً   
  

  :)10(قول اآلخروب

  مـــــــــــا حـــــــــــق الـــــــــــذي يعُثـــــــــــو َنهـــــــــــارًا  
  

ــه إالَّ ِنَكــــــــــــــــــــَاالً     ــرق َليَلــــــــــــــــــ   ويســــــــــــــــــ
  

: ذوف تقـديره مفعـوًال بـه لفعـل محـ    ) منجنونـاً (ولقد أول البصريون هـذين الشـاهدين، فجعلـوا    
) معـذباً (وما الدهر إال يشبه منجنونًا، وجملة الفعل وفاعله في محل رفع خبر المبتدأ، وكذلك قوله 

وما صاحب الحاجات إال يشبه معذبًا، وبعضهم ذكر أن معذبًا ليس اسم مفعول بل هـو مصـدر   : أي
فعـوًال مطلقـًا لفعـل    ميمي؛ بمعنى التعذيب فهو مفعول مطلق لفعل محذوف وكذلك جعلوا منجنونـًا م 

ومــا الــدهر إّال يــدور دوران منجنــون ومــا صــاحب الحاجــات إال     : محــذوف علــى تقــدير مضــاف أي  
: ومـا حـق الـذي يفسـد إال ينكـل بـه نكــاًال أي      : وكـذلك فـي البيـت الثــاني   . تعـذيباً : يعـّذب معـذبًا أي  

، وعلَّــق ابــن )11(نافيـة ال) مــا(ت الواقعـة بعــد  آخبــار للمبتــدأوهــذه الجمــل هـي فــي محــل رفـع   . تنكـيالً 
إّال يسـير سـيرًا والتقـدير إّال يـدور     : أي) مـا زيـد إّال سـيراً   : (هشام على ذلك بان كّل ذلـك مـن بـاب   

وذكـر األشـموني أن هـذين البيتـين شـاّذان أو      . )12(دوران منجنون وإّال يعذب معذبًا وإّال ينكـل نكـاالً  
إلـى   اعلى ظـاهر البيتـين ولـم يلجـأ    حكماما ، واألولى عندنا مذهب يونس والشلوبين، ألنه)13(مؤوالن

فــي التأويــل صــرفًا للكـالم عــن ظــاهره إلــى مـا يحتــاج إلــى تــدبر     ألنالتأويـل، فــاألولى عــدم التأويـل؛   
  .، فتعود اإلشكالية من جديد)14(وتقدير

  :جواز عملها مع تكريرها. 3

): مـا (تؤكد بـ  عمل ليس هو أال) ما(من الشروط التي اشترطها الجمهور والبصريون إلعمال 
ــي عــدم التكريــر   ــًال عــن جماعــة مــن          )15(يعن ، ولكــن هــذا األصــل رافقــه تمــرد، إذا أجــاز الفارســي نق

  :)16(الكوفيين وكذلك ابن الدهان جواز النصب مع التكرير مستدلين بقول الشاعر

ــا   ــيًا َفمـــــــ ــى َتأســـــــ ــك اَألســـــــ   وال يْنِســـــــ
  

  مـــــــا ِمـــــــن ِحمـــــــام َأحـــــــد معَتصـــــــما   
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ضـمن هـذا   تلسـيوطي هـذا الشـاهد مسـتندًا علـى أحكـام مسـبقة وضـعها النحـاة، و         ولقـد خـرج ا  
، وعمومـًا نظـر النحـاة    )17(ليست مؤكدة وإنمـا نافيـة فكررهـا توكيـدًا وأبقـى عملهـا      ) ما(أن : التخريج

  .إلى هذا الشاهد على أنه شاذ أو مؤول

  :رجواز إعمالها مع تقدم خبرها على اسمها وهو غير ظرف أو جار ومجرو. 4

عمل لـيس عـدم تقـدم خبرهـا علـى اسـمها وهـو غيـر ظـرف وال          ) ما(اشترط النحويون إلعمال 
جار ومجرور، فإذا تقدم وجب رفعـه، ولقـد رافـق هـذا األصـل خـروج عنـه، إذ خـرق هـذا االشـتراط           
بعــض النحــويين، فجــوز كــل مــن الفــراء والجرمــي واألخفــش جــواز النصــب مطلقــًا مســتدلين بقــول        

  :)18(الفرزدق

ــا    إْذ ــم ُقـــــريش وإْذ مـــ   بشـــــر  مـــــثلهم هـــ
  

  عمــــــَتهمنَفَأصـــــبحوا َقـــــد َأعــــــاد اللـــــه      
  

ولقــد عّلــق النحويــون علــى هــذا البيــت فنعتــوه بالشــذوذ، وذهبــوا إلــى مــا هــو أبعــد مــن ذلــك        
نـه تميمـي أراد أن يـتكلم بلغـة الحجـاز      ا وقيـل غلـط سـببها   " )19(: يقـول األشـموني  . فخّطأوا الشاعر

أن مـن شـروط النصـب عنـدهم بقـاء الترتيـب بـين االسـم والخبـر وُذكـر كـذلك أن الجمهـور              ولم يـدر 
مــا مــثلهم فــي  : فيهــا قائمــًا رجــل والخبــر محــذوف، وهــو العامــل فيهــا أي   : "أولــه علــى الحــال نحــو 

  .)20("الوجود

كيف يمكن للشاعر أن ينطق بغير لغته، فما جاء به النحاة بحاجة إلى مراجعـة، وتأويـل   : نقول
الشاهد على أّنه حال أمر غير مقبـول ألن عامـل الحـال محـذوف هنـا وحذفـه إذا كـان معنويـًا ممتنـع          

  .)21(باتفاق

وبناء على ما تّقدم فإن مذهب الفـراء والجرمـي واألخفـش هـو األصـح، ويجـوز أن يتقـدم خبـر         
  .على اسمها بقطع النظر عن رتبته) ما(

  :)22(ومثل الشاهد المتقدم قول الشاعر

)رَنجان إْذ ما ِمْثلها نجران(  

  ):إضمار ما(التمرد في مجاالت اإلضمار ) ب(

إجـازتهم إلضـمارها، فـالجمهور يمنـع إضـمارها، إال      ) مـا (ومن أشكال التمرد التـي وجـدتها فـي    
  :)23(األمر مستدًال بقول الشاعر على سبيل التفسير لهذا أن الكسائي أجاز هذا

  رَفُقْلــــــُت َلهــــــا، واللــــــِه يــــــدِري مســــــاف 
  

     ــانع ــه صـــ ــا اللـــ ــمرْته األرض مـــ   إذا أضـــ
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ِلم لجأ الكسائي إلى اإلضمار؟ : وذلك على تقدير ما يدري، إن السؤال الذي يمكن طرحه هنا
أمـر ال يقبلـه القيـاس أيضـًا؛ ألن      ، فهـو هنا يوّلد إشكالية) ما(إن إضمار : وما هي قيمة ذلك؟ برأينا

مــا يــدري  : ُأضــمرْت تكــون داخلــه علــى الفعــل إذ التقــدير  ال تــدخل علــى الفعــل وهــي هنــا إذا   ) مــا(
  .مسافر؛ لذا فإن هذا الشاهد ال قدرة له على التأثير في القاعدة التي وضعها الجمهور

  :التمرد في مجاالت البناء والتركيب) ج(

فــي التركيـب والبنــاء،  ) ال(تشـبيههم لهــا بــ   ) مـا (مـن أشـكال التمــرد التـي وجــدناها فـي قواعــد     
أمـر  ) ال(النافيـة مـع النكـرة تشـبيهًا لهـا بــ       ) مـا (بنـاء  : لقاعدة التي رسمها الجمهـور تـنص علـى أن   فا

  :)24(نادر، ومن ذلك قول الشاعر

  ومــــــا بــــــأس لــــــو ردْت علينــــــا تحيـــــــة    
  

ــا     ــرف عابهــــــ ــن يعــــــ ــى مــــــ   قليــــــــُل علــــــ
  

ث لـم  وهذا أمر نادر فعًال، فما ذهب إليـه الجمهـور هـو األصـح، فمـن خـالل تتبعنـا لهـذا المبحـ         
نجد سوى هذا التركيب، فالشعر والنثر، يخلـوان تمامـًا ممـا يشـبه هـذا التركيـب، فهـذا الحكـم علـى          

  .هذا الشاهد مدعم بالسماع، وكذلك مدعم بالقياس إذ يرفض القياس ذلك

التي أقرها الجمهور شـهدت التمـردات السـابقة الـذكر، فبعضـها      ) ما(إن قواعد : وصفوة القول
في القاعدة، وبعضها لم يكن له ذلك األثر الـذي يـدفعنا إلـى إعـادة النظـر فـي اصـل        كان له أثر كبير 

  .القاعدة

  )ال(أشكال التمرد على قواعد : ًاثاني

يعـاني مـن اضـطرابات كثيـرة، ومـرد ذلـك هـو تـرددهم فـي إلحـاق           ) ال(إن بحث النحاة لمسـائل  
ين من أشكال التمرد على قواعد من خالل البحث شكل نا، وعمومًا وجد)25(في العمل) ليس(بـ ) ال(
  :وهما) ال(

  :جواز إعمالها في المعرفة) أ(

ــًا لجــواز إعمــال       المبتــدأ  : أن تعمــل فــي اســمين نكــرتين   ) ال(اشــترط الجمهــور والنحــاة عموم
إّال أن جماعة من النحـويين خرجـوا علـى هـذا األصـل، فـذهب ابـن جنـي وابـن الشـجري           . )26(والخبر

  :)27(في المعرفة مستدلين بقول النابغة الجعدي) ال(لى جواز عمل وابن مالك وجماعة آخرون إ

ــاً    ــا باغيـ ــِب، ال أَنـ ــواد الَقْلـ ــْت سـ   وحلَّـ
  

  ِســـــــواها وال فـــــــي حبهـــــــا مَتراِخيـــــــا   
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  :وذلك ابن مالك أن المتنبي قد قاس عليه في قوله

    األَذى ــن ــًا ِمـ ــرزق خَالصـ ــم يـ ــود َلـ   إذا الجـ
  

    ــوب ــد مْكســ ــال الحمــ ــاً فــ ــاُل باقيــ   ًا وال المــ
  

ــًا، فحــذف الفعــل وانفصــل الضــمير،     : ولقــد أول الجمهــور الشــاهد األول فقــدروا    ال أرى باغي
إن الواقع اللغوي يقبل هذا التركيـب، والمعنـى يقبلـه    : لم التأويل؟ نقول: والسؤال هنا. وباغيًا حال

جني وصحبه صحيح، وهل يضـير  أيضًا، وهذا التأويل فيه ما فيه من التكلف والتمحل، فمذهب ابن 
) ال(علـى قناعــة تامـة بضـعف عمــل     اتعمـل فــي المعرفـة وفـي النكــرة، مـع أننـ     ) ال(إن : اللغـة إذا قلنـا  

  .أصًال؟

  :عدم عملها في الخبر) ب(

هـي التـي تنصـب الخبـر، وهـي ليسـت مختصـة برفـع االسـم          ) ال(المتفق عليه عنـد الجمهـور أن   
) ال(لجمهـور لـم يسـلم مـن الهجـوم، فهـذا الزجـاج يجـري         ولكـن هـذا األصـل الـذي أصـله ا     . وحسب

  :مجرى ليس في رفع االسم خاصة، فهي عنده ال تعمل في الخبر، واستدل بقول الشاعر

ــا   ــن ِنيراِنهـــــــــــــ ــد عـــــــــــــ   مـــــــــــــــن صـــــــــــــ
  

     احــر ــيس ال بـــــــــــ ــن َقـــــــــــ ــا ابـــــــــــ   َفأَنـــــــــــ
  

  :)28(وقوله

ــبخ   ــوال أن َتَخـــــــــــش الطُّـــــــــ ــِه لـــــــــ   واللـــــــــ
  

ــين ال مستَ    ــيم ِحـــــ ــي الجحـــــ ــرُخبـــــ   صـــــ
  

ــاج قــول          الزجــاج بأنــه لــم يســمع النصــب فــي خبرهــا ملفوظــًا بــه، ومثــُل مــا ذكــره الزج واحــتج
  :)29(الشاعر

  َنصـــــــرُتك إْذ ال صـــــــاحب غيـــــــر َخـــــــاِذل
  

ــيَنا     ــنًا بالَكمــــــــاِء حِصــــــ   فبوئــــــــُت ِحصــــــ
  

  :ومذهب الزجاج يرده أمران

  .أن مذهبه يعيدنا إلى مبدأ التأويل .1

  :)30(ي االسم والخبر وذلك كقول الشاعرعاملة ف) ال(ورود  .2

ــاً    ــى األرض باقيــــ ــيء علــــ ــال شــــ ــز َفــــ   َتعــــ
  

ــاً   وزروال    ــى اللــــــــه واِفيــــــ   ِممــــــــا َقضــــــ
  

ســه فيــه تمــرد، ولكــن النحــاة أعملوهــا وبمــا أّنهــم أعملوهــا          افــي أس ) ال(إن إعمــال  : وبرأينــا 
الـذي نشـأ نتيجـة هـذا      فمهمتنـا هنـا هـي متابعـة مـذاهبهم المختلفـة ومحاولـة تجسـير فجـوة الخـالف          

  .اإلعمال
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ــي رســمها         : وصــفوة القــول  ــى خروجهــا عــن القاعــدة الت ــي ســيقت للتــدليل عل إن الشــواهد الت
الجمهور ليست متساوية مـن حيـث القـوة والكميـة أيضـًا، فبعضـها أّثـر فـي القاعـدة وذلـك كالشـواهد            

لـم يـؤثر كتلـك الشـواهد      التي استدل بها على جواز دخول ال على المعرفة والنكـرة، والـبعض اآلخـر   
  .التي استدل بها الزجاج

  ):إن(أشكال التمرد على قواعد : ثالثًا

من الحروف غير المختصة فالقيـاس يقتضـي عـدم عملهـا،      كغيرها )إن(اجمع الجمهور على أن 
عزي ذلك إلى سيبويه والفراء وأكثر البصريين والمغاربة، إّال أن هذا األصـل لـم يسـلم مـن الهجـوم،      
إذ ذهـب اكثـر الكـوفيين إلــى إعمالهـا، تـبعهم فـي ذلــك ابـن السـراج والفارسـي وابــن جنـي وابـن مالــك            

) إن الـذين تـدعون مـن دون اللـه عبـادًا امثـالكم      :()32(مستدلين بقراءة سعيد بن جبيـر  )31(وأبو حيان
هــذه القــراءة فــي المحتســب، وذكــر قــراءة الجمهــور بالتشــديد،   وذكــر ابــن جنــي]. 194: األعــراف[

  :)33(عاملة عمل ليس ومن ذلك قول الشاعر) إن(وبناًء على القراءة األولى تكون 

ــدٍ   ــَتوِليًا علــــــــــــى أحــــــــــ   إن هــــــــــــو مســــــــــ
  

     نــــــــــــــــاِنيجِف المــــــــــــــــعأض لــــــــــــــــىإالَّ ع  
  

  :)34(وقول اآلخر

ــه   ــاِء حياِتـــــــ ــًا بانقصـــــــ ــرُء ميتـــــــ   إن المـــــــ
  

    ــأن ــن بــــــ ــذالً  ولكــــــ ــه فيخــــــ ــى عليــــــ   يبَغــــــ
  

رغـم أن مـنهجهم هـو العـام فـي      ) إن(ال نـدري لـم هـذا الـتحمس عنـد الكـوفيين إلعمـال        : نقـول 
  هذا المبحث هو االبتعاد عن إعمال هذه األدوات؟ 

  ):الت(أشكال التمرد على قواعد : رابعًا

  :وغيره) الحين(جواز دخولها على . أ

    تعمـل عمـل لـيس فـي لفـظ الحـين خاصـة، إال أن        ) الت( األصل المتفـق عليـه عنـد الجمهـور أن
مـا وان  (ابن مالك خرج على تقديرهم هذا مؤكدًا إنها ال تقتصـر علـى الحـين بـل تعمـل فـي مرادفـه        

  :)35(مستدًال بقول الشاعر )وساعة

 مْنــــــــــــدنــــــــــــدم البغــــــــــــاُة والَت ســــــــــــاعَة م  
  

    مــي ــِه وِخــــــــــ ــع مبَتِغيــــــــــ   والبغــــــــــــي مرْتــــــــــ
  

ق وصحيح فهي تدخل على لفظ الحين وغيره، فهو متأخر، وتـأخره هـذا   ومذهب ابن مالك دقي
  .منذ العصر الجاهلي وحتى عصره) الت(أنه راقب االستعماالت اللغوية لـ . يضمن لنا

  



 عليها المحموالتو أشكال التمرد على قواعد ليس

 51

  ):الت(إجازة الجر بـ . ب

  :)36(، فذهب الفراء إلى إجازة ذلك مستدًال بقول الشاعر)الت(أجاز بعض النحاة الجر بـ 

ــلْ  ــوا صـــــــــــــــــــــــــــ   حَنا، والَت َأوانَطَلبـــــــــــــــــــــــــــ
  

ــاءِ     ــين بَقــــــــــ ــيس ِحــــــــــ ــا أن َلــــــــــ   فأحبَنــــــــــ
  

  .)37(بالرفع وبالنصب وبالجر) والت حين مناص: (وقد ُقرئ قوله تعالى

  .حرف جر أمر مقبول ويقبله القياس ويدعمه السماع) الت(إن اعتبار : وبرأينا

المحمـوالت علـى   (: إن الشواهد التي خرجت علـى قواعـد الجمهـور فـي مبحـث     : وصفوة القول
فبعضـها كـان قويـًا والـبعض اآلخـر لـم يكـن كـذلك، فلـم يـؤثر فـي مسـار              –متنوعة رغم قلتهـا  ) ليس

  .القاعدة التي وضعها الجمهور

كانـت فـي معظمهـا     –إن الشـواهد التـي تمـردت علـى قواعـد النحـاة       : وفي النهاية يمكـن القـول  
فــال بـد مــن أن نأخــذ بهـا؛ ألن أكثــر الشــواهد    ، ولكنهـا وإن كانــت مجهولــة القائـل   )38(مجهولـة القائــل 

  .التي احتج بها في بناء القاعدة النحوية عمومًا هي مجهولة القائل

أن مـذاهب النحـاة فـي هـذا المبحـث متضـاربة       : والبد من تقرير حقيقة نخالها مهمة جـدًا وهـي  
تضارب، فدعا ومتداخلة وأسباب ذلك كثيرة، ولقد حاول المحدثون تخليص النحو من بعض هذا ال

الدكتور شوقي ضيف إلى تيسير هذا المبحث وتخليصه من بعض العويص، فـدعا إلـى األخـذ بـرأي     
ألن إعمالهــا ال يطــرد، واالقتصــار علــى حالــة النصــب فــي    ) ال(، واالســتغناء عــن  )مــا(الكــوفيين فــي 

  .)39(وأن ما بعدها منصوب على الظرفية وأنها أداة نفي خاصة بالظروف) الت(

نا ليس كل ما قدمه الـدكتور ضـيف مـن شـأنه أن ييسـر هـذا المبحـث إْذ لـو اسـتغنينا          وباعتقاد
 –هــذا البــاب   موهــي أ –) مــا(، ألن )إن(و ) الت(و ) مــا(فمــن الواجــب أن نســتغني عــن  ) ال(عــن 

ويـروى  : " )40(، يقـول ابـن يعـيش   )ال(اضـعف مـن    –وهو من هو في رواية اللغـة   –برأي األصمعي 
  ".المشبهة بليس) ما(قال ما سمعته في شيء من إشعار العرب يعني نصب خبر عن األصمعي أّنه 

ــذا فالواجــب أن تبقــى هــذه األدوات     ألن الواقــع   –رغــم أن إعمالهــا هــو بحــد ذاتــه تمــرد       –ل
اللغوي يحّتم علينا ذلك، ولكن يجـب أن نطـور نظرتنـا إليهـا، فنوجـه قواعـدها بمـا يقتضـيه السـماع          

ة إلــى إدخـال ذوقنـا اللغــوي فـي توجيـه هـذه القواعــد، ألن مـن الشـواهد التــي        والقيـاس معـًا باإلضـاف   
تمـردت علـى القواعـد التــي قعـدها الجمهـور لهـذه األدوات مــا يعـادل الشـواهد األم؛ صـحًة وإقناعــًا،          

  :ونقترح بناًء على ما جاء في شواهد التمرد األمور اآلتية

  .)إن(النصب في خبرها مع وجود ) ما(إجازة إعمال  .1

  ).إّال(ما انتقاض النفي بـ ) ما(إجازة إعمال  .2
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  .مع تكريرها) ما(إجازة إعمال  .3

  .مع تقدم خبرها على اسمها وهو غير ظرف أو جار ومجرور) ما(إجازة إعمال  .4

  .في المعارف والنكرات على حد سواء) ال(إجازة إعمال  .5

  .كباقي األدوات األخرى دون تردد) إن(إجازة إعمال  .6

  .على لفظ الحين وغيره) تال(إجازة دخول  .7

فـي السـياقات المختلفـة، فتكـون حـرف جـر وعاملـة للنصـب وعاملـة          ) الت(إجازة تعدد وظـائف   .8
  .للرفع

فالواقع اللغوي يقبل كل ذلك، وبناًء على ما تقدم تخـف حـدة الخـالف، وتكـون الشـواهد التـي       
دة فــي هــذا المبحــث،  تمــردت علــى األصــل هــي بمثابــة عناصــر مهمــة تخفــف مــن اإلشــكاالت الموجــو   

والشيء الذي ال بد من تأكيده أن عدد الشـواهد المتمـردة اكثـر مـن الشـواهد التـي وافقـت قواعـد         
الجمهور، والتي قعدوا القواعد بناًء عليها، إذ بلغت الشواهد التي اعتبرهـا النحـاة هـي األصـل سـتة      

ــة عشــر شــاه  ) المتمــردة(عشــر شــاهدًا فــي حــين الخارجــة عــن األصــل       ــى   ثماني ــا إل دًا، ولهــذا ذهبن
  .التمسك ببعض الشواهد التي عدها النحاة متمردة

  نتائج البحث

ــى قواعــد       ــى لــيس  (بعــد البحــث فــي أشــكال التمــرد عل ــائق   ) المحمــوالت عل ــر الحق يمكــن تقري
  :التالية

إن كثيرًا من الشواهد التي اسـتدل بهـا بعـض النحـويين والتـي نعتناهـا بشـواهد التمـرد، كانـت           .1
  .لفتت أنظارنا إلى إعادة النظر فيما قرره الجمهورمؤثرة، و

والكــوفي، فكــان للبصــريين فــي بعــض المســائل    يالبصــر: تســاوى فــي هــذا المبحــث المــذهبان  .2
  .نظرات جيدة، وكان للكوفيين نظرات كذلك

  .إن التأويل هو الذي عّقد بعض جزئيات هذا المبحث ومرد ذلك هو نظرية العامل .3

4.  (نصب مع وجود قد تعمل ال) ما(ثبت أنوثبـت إنهـا تعمـل    ) إّال(، ومـع انتقـاض النفـي ب،    )إن
  .وهي مكررة وقد ُذكرت أمور كثيرة أشير إليها في مواضعها في هذا البحث

تعمـل كبـاقي األدوات،   ) إن(تعمل في المعارف وفي النكرات على حد سواء، وأن ) ال(ثبت أن  .5
وحسـب بـل وتـدخل علـى مرادفـة أيضـًا،       غير مختصة بالدخول على الحين ) الت(كما ثبت أن 

  .جارة وناصبة ورافعة: فتكون) الت(وثبت أنه يجوز تعدد وظائف 
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Types of Departure From Grammatical  
Rules Based on the Article( Laysa) 

  

Abdel-Mohdi Hashim Al-Jarrah, Humanties Department, JUST, Irbid, Jordan. 

 

Abstract  

This study Aims At Investigating forms of departure from grammatical rules 
based on the article (laysa) such as the articles : ma,la,lata,enna , So as to  show 
the value of the departure to see to what extent it influences the entity  of the 
grammatical rule which is formulated by the most of grammarians.  

The study's  methodology  was base on discussing each of the items covered 
in the study  separately because each of the items is governed by rules which 
may not be used for the other items on the other hand because departure forms 
can be abbreviated to cover on element namely the agent on the other hand.  

Therefore ,we mentioned  the agreed upon rule, then we introduced 
examples on departing from it and introduced comments whenever this was 
necessary.  

This study revealed that many of the examples which were adopted by 
grammarians and which we described as examples of departure, were of great 
influence, and they drew our attention to the need for reengineering what was by 
the most of  grammarians.      

  26/10/2004وقبل في   8/6/2004قدم للنشر في 

  الهوامش
  .109ص /1شرح المفصل، ج. ابن يعيش، موفق الدين علي )1(
، وذكــر ابــن مالــك بعــض التفصــيالت فــي شــرح عمــدة الحــافظ    109ص /1المصــدر نفســه، ج: انظــر )2(

  .118وعده الالفظ، ص 
ــين النحــويين البصــريين       : انظــر )3( ــي مســائل الخــالف ب ــو البركــات، اإلنصــاف ف ــاري، أب ــوفيين األنب والك

  .55ص/1، وكذلك ابن السراج، األصول، ج166ص /1ج
  .167-166ص ص /1األنباري، أبو البركات، اإلنصاف، ج: انظر )4(
والســيوطي، جــالل الــدين، همــع     . 266ص / 1ابــن هشــام األنصــاري، أوضــح المســالك، ج     : انظــر )5(

  .112ص / 2الهوامع، ج
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ــر )6( ــم، ص    : انظــ ــن قاســ ــن بــ ــرادي، الحســ ــام األنصــــ   .328المــ ــن هشــ ــح المســــالك،  وابــ اري، أوضــ
  .112ص/2والسيوطي، جالل الدين، ج .266ص/1ج

  .199-198األفغاني، سعيد، في أصول النحو، ص ص : انظر )7(
والســيوطي،  .368ص/1الصـبان، محمـد بـن علـي، حاشــية الصـبان علـى شـرح األشـموني، ج        : انظـر  )8(

  .112ص/2جالل الدين، همع الهوامع، ج
وابن عقيل، شرح ابن عقيـل علـى ألفيـة     .268ص/1ك، جابن هشام األنصاري، أوضح المسال: انظر )9(

ــدين، همــع الهوامــع، ج   .258ص/1ابــن مالــك، ج ــد،   .11ص/2والســيوطي، جــالل ال واالزهــري، خال
والصبان، محمـد بـن علـي، حاشـية الصـبان علـى شـرح         .197ص/1شرح التصريح على التوضيح، ج

  .365ص/1األشموني، ج
ــدين، همــع الهوا   : انظــر )10( ــع، جالســيوطي، جــالل ال ــد، شــرح التصــريح،     .111ص/2م واالزهــري، خال

  .197ص/1ج
والســـيوطي، جـــالل الـــدين، همـــع الهوامــــع،      .269ص/1ابـــن هشـــام، أوضـــح المســـالك، ج    : انظـــر  )11(

  .111ص/ج
  .269ص/1ابن هشام، أوضح المسالك، ج/ انظر )12(
  .366ص/1الصبان، محمد بن علي، حاشية الصبان على شرح األشموني، ج: انظر )13(
وعيـد،   .56ور شوقي ضيف في كتاب الرد على النحاة البن مضاء القرطبي، ص مقدمة الدكت: انظر )14(

  .155محمد، أصول النحو العربي في نظر النحاة ورأي ابن مضاء وضوء علم اللغة الحديث، ص 
  .112، ص 2والسيوطي، همع الهوامع، ج .328المرادي، الجني الداني، ص  )15(
  .المصدرين نفسيهما: انظر )16(
  .112ص/2الدين، همع الهوامع، ج السيوطي، جالل: انظر )17(
وابـن عقيـل، شـرح ابـن عقيـل       .270ص/1ابن هشام، أوضح المسالك إلى ألفيـة ابـن مالـك، ج   : انظر )18(

  .113ص/2والسيوطي، جالل الدين، همع الهوامع، ج .259ص/1على ألفية ابن مالك، ج
  .366ص/1الصبان، محمد بن علي، حاشية الصبان على شرح األشموني، ج: انظر )19(
  .113ص/2السيوطي، جالل الدين، همع الهوامع، ج: انظر )20(
  .201ص /1الرضي االستراباذي، شرح الكافية، ج: انظر )21(
  .151ص/2السيوطي، همع الهوامع، ج: انظر )22(
  .152ص/2المصدر نفسه، ج: انظر )23(
  .115ص/2المصدر نفسه، ج: انظر )24(
هـور إلحاقـًا بلــيس،   مـن الحـروف غيــر المختصـة فإعمالهـا هـو تمــرد، إْذ أعملهـا الجم      ) ال(األصـل أن   )25(

  .115ص /2السيوطي، الهمع، ج: انظر
ــداني، ص     : انظــر )26( ــي ال ــي    293المــرادي، الحســن بــن قاســم، الجن ــدين، مغن ــال ال ــن هشــام، جم ، واب

  :، وقد جوز سيبويه في الضرورة رفع المعرفة مستدًال بقول الشاعر316اللبيب، ص 
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ــَترجعْت ُثــــــــم آذنــــــــت    بَكــــــــْت جزعــــــــًا واســــــ
  

ــا   ــا  ركائبهـــــــــــ ــا رجوعهـــــــــــ   أن ال إَليَنـــــــــــ
  

  .298ص/2سيبويه، الكتاب، ج
  .316ابن هشام، مغني اللبيب، ص : انظر )27(
  .316المصدر نفسه، ص : انظر )28(
  .316المصدر نفسه، ص : انظر )29(
  .316المصدر نفسه،  ص : انظر )30(
  .16ص/2، والسيوطي، همع الهوامع، ج316ابن هشام، مغني اللبيب، ص : انظر )31(
  .271ص/1ثمان، المحتسب في شواذ القراءات، جابن جني، أبو الفتح ع )32(
وابـن مالـك، اإلمـام     .28ص/1ابن هشام، جمال الدين، أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك، ج: انظر )33(

  .120محمد، شرح عمدة الحافظ وعدة الالفظ، ص 
واالزهـري، خالـد، شـرح التصـريح علـى      . 116ص/2السيوطي، جالل الدين، همـع الهوامـع، ج  : انظر )34(

  .201ص/1يح، جالتوض
  .209المرادي، الحسن بن قاسم، الجني الداني في حروف المعاني، ص : انظر )35(
، والسيوطي، جالل الدين، همـع  271ص/1ابن عقيل، شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك، ج: انظر )36(

  .122ص/3الهوامع، ج
  .122ص/3، والسيوطي، همع الهوامع، ج368ص/7أبو حيان االندلسي، البحر المحيط، ج: انظر )37(
االقتـراح فـي   " ال يجـوز االحتجـاج بشـعر وال نثـر ال يعـرف قائلـه      :  "األصل كما يقول السيوطي أنـه  )38(

  .7، سعيد في أصول النحو، ص فغانياأل: وانظر .55علم أصول النحو ص 
  .99-98ضيف شوقي، تيسير النحو التعليمي، ص ص : انظر )39(
  .109ص/1ابن يعيش، موفق الدين، شرح المفصل، ج: انظر )40(
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  لمصادر والمراجعا

عبـد  . د: ، تحقيـق األصول في النحـو ، )هـ316ت (ابن السراج، أبو بكر محمد بن سهل النحوي 
  .م1985، 1الحسين الفتلي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط

علـي النجـدي   : ، تحقيـق المحتسـب فـي شـواذ القـراءات    ، )هــ 392ت (ابن جني، أبو الفتح عثمان 
  )ت.د(.ورفيقه، القاهرة

شـرح ابـن عقيـل علـى     ، )هــ 769ت (بهاء الـدين عبداللـه بـن عقيـل العقيلـي الهمـذانهي        ابن عقيل،

ــة ابــن مالــك   ــر، بيــروت، ط      : ، تحقيــقألفي ــد، دار الخي ــد الحمي ــدين عب ، 1محمــد محيــي ال
  .م1990

. د: ، تحقيــقشــرح عمــدة الحــافظ وعــدة الالفــظ ، )هـــ672ت (ابــن مالــك، جمــال الــدين محمــد  
  .م1977، بغداد، عدنان الدوري، مطبعة العاني

  ).ت.د(، 3شوقي ضيف، دار المعارف، ط. د: ، تحقيقالرد على النحاةابن مضاء القرطبي، 

ــي اللبيــب عــن كتــب    ):هـــ761ت (ابــن هشــام، أبــو محمــد عبداللــه جمــال الــدين بــن يوســف      مغن

  .م1992، 1مازن المبارك ومحمد علي حمدالله، دار الفكر، ط. د: ، تحقيقاإلعاريب

وضح المسالك إلى ألفية ابن أ):هـ761ت (بو محمد عبدالله جمال الدين بن يوسف ابن هشام، أ

بركـات هبـود، دار الفكـر،    : ، تـأليف مالك ومعه كتاب مصباح السالك إلى أوضح المسـالك 
  .م1994بيروت، 

  ).ت.د(، عالم الكتب، بيروت شرح المفصل، )هـ643ت (ابن يعيش، موفق الدين يعيش بن علي 

عـادل أحمـد   : ، تحقيـق الشـيخ  البحر المحيط، )هـ745ت (ندلسي، محمد بن يوسف أبو حيان األ
ــروت، ط       ، 1عبــد الموجــود، والشــيخ علــي محمــد معــوض ورفاقهمــا، دار الكتــب العلميــة، بي

  .م1983

ــن عبداللــه      ، دار الفكــر،  شــرح التصــريح علــى التوضــيح   ، )هـــ 905ت(االزهــري، الشــيخ خالــد ب
  ).ت.د(

، دار الكتـب  شـرح الكافيـة فـي النحـو    ، )هــ 686ت (محمـد بـن الحسـن    باذي، رضي الدين ااالستر
  .م1982العلمية، بيروت، 
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  ).ت.د(، دار الفكر، بيروت، في أصول النحواألفغاني، سعيد، 

نصــاف فــي مســائل ، اإل)هـــ577ت (األنبـاري، أبــو البركـات كمــال الــدين عبـد الــرحمن بــن محمـد      

محمــد محيـــي الــدين عبـــد   : تحقيـــق ،الخــالف بـــين النحــويين والبصـــريين والكــوفيين   
  ).ت.د(الحميد، دار الفكر، 

ــات المصــطلح وتمــرد االســتعمال، مجلــة      " الســيما "و " بيــد" :حــداد، حنــا  مجمــع اللغــة  بــين ثب

  .192، )43-42(، العددان المزدوجان العربية األردني

هـارون،   عبـد السـالم  : ، تحقيـق الكتـاب ، )هــ 180ت (بـن عثمـان بـن قنبـر      وسيبويه، أبو بشـر عمـر  
  .م1988، 3مكتبة الخانجي، القاهرة، ط

، االقتـراح فـي علـم أصـول النحـو      ):هــ 911ت (السيوطي، جالل الدين عبد الـرحمن بـن محمـد    
، 1محمــد أحمــد قاســم، جــروس بــرس، لبنــان، ط   . أحمــد ســليم الحمصــي، ود . د: تحقيــق
  .م1988

ــرحمن بــن محمــد       ــد ال ــدين عب ـــ911ت (الســيوطي، جــالل ال ــع الهوا ):ه ــي شــرح جمــع    هم مــع ف

  .م1979عبد العال سالم مكرم، دار البحوث العلمية، الكويت، . د: ، تحقيقالجوامع

حاشـية الصـبان علـى شـرح األشـموني علـى ألفيـة ابـن         ، )هــ 1206ت (الصبان، محمد بـن علـي   

إبــراهيم شــمس الــدين، دار الكتــب  : ، تصــحيح وضــبطمالــك ومعــه شــرح الشــواهد للعــين 
  .م1997، 1العلمية، بيروت، ط

  ).ت.د(، دار المعارف تيسير النحو التعليمي قديمًا وحديثًا مع نهج تجديدهضيف، شوقي، 

ــة        ، محمــد، عيــد ــم اللغ ــن مضــاء وضــوء عل ــي نظــر النحــاة ورأي اب ــي ف أصــول النحــو العرب

  .م1989، 4، عالم الكتب، القاهرة، طالحديث

فخـر الـدين   : ، تحقيـق معانيالجني الداني في حروف ال، )هــ 749ت (المرادي، الحسن بن قاسم 
  .م1992، 1قباوة ورفيقه، دار الكتب العلمية، بيروت، ط
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  ضاءات على جوانب من سرية سيبويه وكتابها
  

  * حـنا حــداد

   ملخص

في حياة سيبويه وكتابه  الغامضةتهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على بعض الجوانب 
الجوانب بحاجة إلى إعادة درس وتأمل بغية وضع األمور في  هذه بعد أن أتضح أن كثيرًا من

ل على بعض أشياخه وعدة الشواهد الشعرية التي ضمنها مساراتها الصحيحة من حيث تتلمذ الرج
كما تحاول إثبات أن هذه النسخة التي  ،كتابه وطرائق رواية هذه الشواهد وموقفه من أصحابها

 أيدي، وأن عنهانتداولها اليوم من كتاب سيبويه ليست هي النسخة األم وال هي النسخة المنقولة 
) نسخ(ر األيام بحيث أصبح من الالزم البحث عن نسخة قد عبثت بها على م والوراقينالنساخ 

أخرى من الكتاب تستند إليها نشرته الجديدة لكي نعطي الرجل حقه وال ننسب اليه ما مخطوطة 
  . هو برئ منه 

  تقدمة

مازال سيبويه بعد ثالثة عشر قرنًا من الزمان يشغل الناس بآرائه ويبهرهم بعبقريته التي 
فوصفه العلماء بقرآن النحو تارة وبالبحر  ،الذي عز نظيره في تراثنا العربيتجلت في وضعه لكتابه 

تارة أخرى وقالوا عنه مالم يقولوه في أي مصنف من وضع األناسي وكتبوا عنه أضعاف أضعاف 
   .حجمه

أقرأ فيه وأعالج  ،وقد عشت مع هذا الكتاب وصاحبه فترة زمنية تجاوزت ربع قرن من الزمان
تارة بمحاولة نسبة ما لم يأت منسوبًا منها وأخرى بتتبع  الشعريةوأتتبع شواهده مشكل قضاياه 

كما جعلت من بعض قضاياه المشكلة موضوعات  .رواياتها وإكمال ما جاء ناقصًا أو مبتورًا منها
كما كتبت عنه عددًا من البحوث والدراسات  .لبعض البحوث والرسائل الجامعية لعدد من طالبي

  .المجالت العلمية المتخصصة التي نشرتها

وكنت طوال تلك المدة التي انشغلت فيها بالرجل وكتابه أقف أمام بعض الجوانب المضببة في 
وتشغلني االجابة عن عدد من األسئلة المتعلقة بهما فأصل إلى أشكال من الجوابات عن هذه  كل
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ند المتسائل حالة من الشعور األسئلة ولكنها في كل مرة لم تكن الجوابات الشافية التي تخلق ع
بالرضا عما توصل إلية أو االقتناع بما توصل إليه فتزداد قناعتي بصحة ما وصفوا الكتاب به 

   .ويقيني بأهلية صاحبه بما دار حوله من جدل وتضارب في اآلراء و وجهات النظر

تي تركها فهل حقًا أن نسخة الكتاب التي بين أيدينا اليوم هي صورة عن النسخة األم ال
سيبويه وتداولتها األيدي من بعده؟ وهل حقًا أن هذه النسخة لم تعبث بها أيدي النساخ على مر 

    ؟األحقاب ولم يدخلها شيء من اإلضافه أو يسقط من متنها جانب

أم أن  ؟هل حقًا كان سيبويه معنيًا بمعرفة اسم صاحب الشاهد الشعري الذي يستشهد به
ضمنه هذا الشاهد أو ذاك مما يخدم القضية التي يتحدث عنها وال يقيم الذي كان يعنيه هو ما يت

  ؟بعد ذلك وزنًا لصاحب الشاهد وال إلى الفترة الزمنية التي عاش فيها أو القبيلة التي ينتمي إليها

إن علمين من أعالم النحو العربي هما أبو عمر : تقول مظان ترجمة الرجل والتعريف به
ازني كانا السبب في شهرة الكتاب وإعجاب الناس به على الرغم من أن الجرمي وأبو عثمان الم

ي وكيف  يعقل أن رجلين ف ؟فهل حقًا كان هذا .في حياته - لم يلتق سيبويه -كما قيل  -الجرمي 
كيف   .يعيشان في بلد واحد ويتتلمذان على أساتيذ بأعينهم عمر واحد ولهما اهتمامات مشتركة

  ؟قيا في حياتهمايعقل أال يكونا قد الت

هل حقًا كان أبو زيد االنصاري واحدًا من أشياخ سيبويه الذين تتلمذ عليهم ونهل من 
  ؟كان الثقة الذي أكثر سيبويه من النقل عنه في كتابه - دأبا زي -وأنه أي  .معينهم

 هل حقًا كان سيبويه معنيًا باالستشهاد بشعر من عاش في عصر نقاء اللغة وسالمتها وأنه لم
أم أنه قد خلط في  ؟يورد في كتابه من أبيات االستشهاد غير ما تحقق اإلجماع على سالمته

 .بين السليم والسقيم والصحيح والمصنوع والمعروف والمجهول والتام والمبتور الشعريةشواهده 
باسم المسألة  المعروفةالمشهورة و الخالفية المسألةوهل كان سيبويه خصمًا للكسائي في 

كانت من صنع المؤرخين وهواة اإلثارة في صياغة األحداث ورواية  المسألةرية؟ أم أن الزنبو
  ؟األخبار

ة أسئلة كثيرة تحاول هذه الدراسة اإلجابة عن بعض منها بحياد وموضوعي ،وهل ،وهل ،هل
إن بعض جوانب هذه الدراسة جاءت ضمن  :ونقول بداءة .بعيدًا عن التعصب للرجل أو عليه

ولكن بعد العهد بهذه البحوث  المتخصصةصاحب الدراسة أن نشرها في المجالت بحوث سبق ل
وندرة أعداد المجالت التي نشرتها شجع الباحث على اعادة توظيفها في هذه الدراسة لكي تتاح 

طالع على ما سبق أن نشره الكهول في سنوات الفرصة أمام األجيال الجديدة من الدارسين لال
  .ا تفيدعّله .إنتاجهم الثرة
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     ألولىاإلضاءة ا

  :(*)أبو زيد األنصاري وسيبويه

لم يصرح من الذين ترجموا للرجلين أو عرفوا بهما أن سيبويه تلقى العلم على أبي زيد أو 
وقد أخذ عن أبي زيد اللغة أكابر الناس منهم "  :)1(أخذ عنه شيئًا أال أبو الطيب اللغوي الذي قال

وكان أبو زيد األنصاري من  :)2(اإلنصافاري الذي قال في كتابه ثم أبن األنب ."سيبويه وحسبك
يريد " سمعت الثقة "وكان سيبويه إذا قال  .الثقات اإلثبات في نقل اللغة وهو من مشايخ سيبويه

  ."يأبا زيد األنصار

الذي وضعه في تراجم  "نزهة األلباء"ولم يأت ابن االنباري على ذكر لهذا التتلمذ في كتابه  
إن سيبويه  :أما سواهما من كتاب التراجم فقد أجمعوا على القول .ويين والنحاة والتعريف بهماللغ

 .تلقى علومه وأخذ النحو عن الخليل بن أحمد وعيسى بن عمر الثقفي ويونس بن حبيب وغيرهم
 ."أو غيرهم" وغيره" :فحشروا أبا زيد تحت قولهم. واللغة عن أبي الخطاب األخفش وغيره

د أن أبا زيد كان حينذاك ممن ينضوون تحت هذا التعميم الذي ينم عن خمول وال نعتق
 ،أن حظ أبي زيد االنصاري من معرفة الناس به وشيوع ذكره دكما ال نعتق .المكانة وضئآلةالذكر 

كانا إذ ذاك أقل من حظ  الخليل ويونس وعيسى بن عمر واألخفش وهارون وال أن مكانته العلمية 
  .وثقافته مذ عليهم سيبويه وكانوا مصدر علمهاسمه صريحًا بين من تتل رال يذك كانت دونهم حتى

كيف اذن عرف أبو زيد األنصاري عند الدراسيين شيخًا من أشياخ سيبويه  ،ويسأل سائل
   ؟ومصدرًا من مصادر علمه التي اتكأ عليها في تأليف كتابه

ولم أر سيبويه في  ،ـ أبو زيد والرابع ـ من شيوخ سيبويه" :)3(يقول علي النجدي ناصف 
  :)4(ومع هذا فقد اعتمد ناصف على ما أثر عن أبي سعيد السيرافي من قوله " الكتاب يروي عنه 

"  :كل ما قال سيبويه :قال ،وذكر أبو زيد النحوي اللغوي كالمفتخر بذلك بعد موت سيبويه
  ."وأخبرني الثقة فأنا أخبرته 

وهو كالم يدل على أن السيرافي يشك في صحة " :)5(لهويعلق ناصف على هذا الخبر بقو
ولكن بعد موت سيبويه حين  ،هذه الدعوى ألنه يحمله تبعتها ويردها فيه إلى ما يشبه الفخر بها

وأرى برغم ")6( :قائًال ناصف ثم يتابع  .تقطع ما بينه و بين األحياء فما يستطيع إنكارًا وال إقرارًا
وأخبرني الثقة أو ما يشبهها غير  :ديق فقد قال سيبويه في الكتابذلك أن أبا زيد حقيق بالتص

   ."مرة وُادعى أبو زيد أنه المعني بها ولم يذكر الرواة أن أحدًا نازعه إياها

  واتكأ علية ناصف فيما ذهب إليه ) هـ368ت (إن الخبر الذي ذكره السيرافي  :ونقول 
 :)7(فقد قال ابن قتيبة  .من قرن من الزمانقبل ما يقرب ) هـ276ت ( مسبوق بقول ابن قتيبة
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 :كان سيبويه غالمًا يأتي مجلسي وله ذؤابتان قال :قال ،بو زيدأحدثني  :حدثني ابو حاتم قال
يرافي كان قد وقف وال شك أن الس" حدثني من أثق بعربيته فإنما يريدني" :وإذا سمعته يقول
سنادها حتى جاءت على شكل يوحي بأنه كتابه بعد أن اسقط إ يفساقها ف ،على هذة المقولة

   .مصدرها األول

وقد تضمن كتاب سيبويه الذي بين أيدينا اليوم ذكرًا صريحًا ألبي زيد وهو ذكر لم يقف 
عليه ناصف في نشرة بوالق التي اعتمد عليها في تأليف كتابه إذ جاء اسم أبي زيد في موضعين 

   :من الكتاب

ألنسبة إلى محاسن : " وقال ابو زيد: " )8(جمع فقد جاء فيه في باب اإلضافة الى ال  :األول  
  ".محاسني ألنه ال واحد له فصار بمنزلة نفر 

سمعت ) كذا ( قال أبو عمرو : )9(فقد جاء فيه " في باب عدة ما يكون علية الكلم "  :الثاني   
  : رميت عن القوس، وناس يقولون رميت عليها وانشد: أبا زيد يقول

  وهي فرع أجمع         وهي ثالث اذرع وإصبعأرمي عليها 

  :وهذا الذي ذكر في كتاب سيبويه مدفوع من وجوه

صالح بن اسحق الجرمي تلميذ أبي زيد ولكن تحريفًا ) أبو عمر(هذا هو ) أبو عمرو(إن   : األول
 . وقع في كنية الرجل لم يلتفت اليه محقق الكتاب فأثبته على حاله

من كتاب سيبويه جاءت خالية من هذين النصين مما يؤكد أنهما من  إن طبعة بوالق  : الثاني
كتاب فيما بعد، فضًال عن خلو بعض النسخ التي اعتمد عليها الالزيادات التي أضيفت الى 

 .)10(هارون في تحقيق الكتاب منهما، كما صرح هو نفسه بذلك 

 االثاني على انه مم النص إن األعلم الشنتمري قد ساق الشاهد الشعري الذي تضمنه :الثالث 
  .)11(الجرمي في الباب أنشده

 :وتأسيسا على  ما سبق فإننا نحتمل مما يلي

أن سيبويه لم يتتلمذ على أبي زيد االنصاري وأنه لم يأخذ عنه شيئًا إن  في اللغة و إن في : أوًال
كل ما "  :ن قولهغيرها وأن ادعاء أبي زيد وما نسب اليه فيما ذكره ابن قتيبة والسيرافي م

ليس " فإنما يريدني " أو " فإنما يعنيني " "أو " قال سيبويه وأخبرني الثقة فأنا اخبرته 
إال نوعًا من االفتخار والمباهاة ـ كما قال ناصف ـ ولكن بعد موت سيبويه حين تقطع مابينه 

   .وبين األحياء فما يستطيع انكارًا وال إقرارًا
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ذ حقًا على أبي زيد االنصاري ونقل عنه ولكنه لم يصرح باسمه أسوة أن سيبويه قد تتلم :ثانيًا
بن ابغيره من األعالم الذين أفاد منهم كالخليل ويونس وعيسى بن عمر واالخفش وهارون 

   .موسى لعقوق منه أو ألمر في نفسه

" وسمعت الثقة"أو " وحدثني من أثق بعربيته " وتجدر االشاره هنا الى أن الصيغ المدحية 
ولكنه تضمن  ،ليست هي وحدها الصيغ المدحية التي ذكرت في الكتاب" وأخبرني الثقة " أو 

كما أن هذة الصيغ ال تعني انسانًا بعينه إذ ربما عنى بها  .صيغًا أخرى ذات معان مدحية متقاربة
سيبويه أي أعرابي أطمأن الى سالمة لغتة وفصاحة لسانه فسمع منه أو نقل عنه كما تظهره 

   :اذج المدحية التاليةالنم

  )12( :وسمعت من أثق به من العرب يقول*  

  :)13(وسمعنا الثقة من العرب يقول *  

  :)14(وسمعنا ذلك ممن يوثق به من العرب * 

  :)15(وسمعنا بعض من يوثق بعربيته يقول * 

وغير ذلك من عشرات الصيغ المدحية التي ال تدل على أن سيبويه قد أخلصها إلى إنسان 
وأما ما يمكن أن يكون خاصًا بإنسان محدد وشخص بذاته  .بها شخصًا بذاته أو قصدعين م

   :قليلة جدًا من كتابه أماكنويكون المقصود به  أبا زيد ـ كما قيل ـ فقول سيبوبه في 

   :)16(وزعم من نثق به أنه سمع رؤبة يقول *    

   :)17(وحدثني من نثق به أنه سمع من العرب من يقول *    

    :)18(أنشدنا من نثق به وزعم أنه جاهلي *    

  :)19(به أنه سمع من العرب  وزعم من يوثق*    

    :)20(وحدثني من ال أتهم عن رجل من أهل المدينة موثوق به *    

وواضح أن المقصود بهذا القول األخير رجًال غير أبي زيد االنصاري ألن سيبويه هنا يعين 
ولم يكن أبو زيد من سكان المدينة وال هو من المنسوبين  .ه من المدينةوأن ،الرجل الموثوق به

   .أليها

غالمًا يافعًا يطلب العلم  نأن سيبويه قد حضر دروس أبي زيد عندما كا ،والذي نرجحة
كان سيبويه "  :ويتنقل بين حلقات العلماء ومجالسهم وقد صرح أبو زيد نفسه بهذا في قوله

ولكنه لم يالزمه مالزمة التلميذ ألستاذه ولم يرتبط به  )21(" ذؤابتان غالمًا يأتي مجلسي وله 
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وقد يكون سيبويه قابس  .ارتباطه بالخليل ويونس وعيسى بن عمر وغيرهم من األساتذة والشيوخ
ولكن هذا لم يتم ـ في اعتقادنا ـ في  .أبا زيد مرة أو مرارًا في بعض قضايا اللغة أو ناقشه فيها

ولكنه تم عرضًا بين رجلين مهتمين باللغة ومصادفة بين  ،ة وبين أستاذ وتلميذهحلقات درس منظم
   .ثنين يشغلهما هم واحدا

" فإذا هو إياها" :والذي يؤكد ما نذهب اليه أن سيبويه قد بلغه عن أبي زيد جواز أن يقال
 د ولم يوافقهيالمشهورة بينه وبين الكسائي ولكنه لم يأخذ برأي أبي ز )22(الخالفية  المسألةفي 

 )23(عليه وهو كما قيل عنه العالم الثبت واللغوي الثقة ألن سيبويه كما يقول أبو حيان االندلسي 
قد بلغتة هذه اللغة فلم يقبلها وال عرج عليها ألنه ليس كل من سمع منه أهًال عنده للقبول منه " 

يرها ـ ليس أهًال للقبول منه فأبو زيد عند سيبويه في هذه المسألة ـ وربما في غ" والحمل عنه 
   ؟إنه كان شيخه ومصدرًا من مصادر علمه وثقافته:  والحمل عنه فكيف إذن يقال من بعد

  اإلضاءة الثانية

  :(**) الشواهد الشعرية وعدتها في الكتاب

نظرت في كتاب سيبويه فإذا فيه ألف وخمسون " :تقول المصادر إن أبا عمر الجرمي قال
  )24(".وأما الخمسون فلم أعرف قائليها ،فعرفت أسماء قائليها فأما األلف ،بيتا

إال أن العدد في كل منها في بعض المصادر، وعلى الرغم من االضطراب في رواية الخبر 
الشعرية في نسخة الجرمي من كتاب سيبويه ـ وهي التي اطلع عليها  أي أن عدد الشواهد .واحد

وهذا ما يدفعنا الى التسليم ـ الى حين ـ  .من الشعر في عصر صاحبها ـ كان ألفا وخمسين بيتا
بأن العدد الصحيح للشواهد الشعرية في النسخة األصلية لكتاب سيبويه هو الذي ذكره أبو عمر 

   .الجرمي

   ؟كم عدد الشواهد الشعرية في نسخة الكتاب التي بين أيدينا ،ولكن

على أني ال "  :صنعه لكتاب سيبويه يقول األستاذ أحمد راتب النفاخ في مقدمة الفهرس الذي
أن يكون األصل الذي نشر عنه الكتاب أتم أصوله في هذا الباب وذلك أن عدة الشواهد  دأستبع

يقارب ما أثر عن الجرمي  ،وقد بلغت في إحصائي سبعة وأربعين بيتا وألف بيت بإلغاء المكرر ،فيه
م الذي ذكره األستاذ النفاخ ينقص عن وهذا الرق )25(" في تعداد شواهده في كلمته المشهورة 

 ،أي أن الرقمين متطابقان تقريبا ،الرقم الذي أحصيته بعد تفريغ شواهد الكتاب شاهدا واحدا
فالفرق ضئيل  ،وال بأس في هذا .وينقصان عما ذكره الجرمي في الخبر السابق شاهدين اثنين

   .وداللته واهية
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د الشعرية ادعى أصحاب المصنفات التي وردت ولكنني عثرت على عدد غير قليل من الشواه
وقد كان ممكنا عدم االلتفات إلى هذه النسبة أو االطمئنان إلى أقوال  .فيها بأنها من أبيات الكتاب

لو أن عدد هذه الشواهد كان قليال، أو لو أن هذه الشواهد  ،أصحاب المصادر التي أوردتها
صادر مختلفة كان من جملتها مصنفات وضعت ولكنها جاءت في م ،جاءت في مصدر أو مصدرين

في المقام األول لخدمة كتاب سيبويه وشرح شواهده ومعظمها لعلماء أجالء نثق بهم ونطمئن إلى 
وماذا تعني هذه الشواهد غير القليلة التي نسبت إلى الكتاب  ؟فما داللة هذا .أمانتهم العلمية

هذا الكتاب فأضافت إليه وحذفت منه ونسبت  قد امتدت إلى ثإال أن تكون يد العب ،وليست فيه
   .إلى صاحبه ما هو بريء منه

   .وفيما يلي ثبت بهذه الشواهد مع تعليقات أصحاب المصادر التي أوردتها

1 بعشم ََََّقالح بعشإالّ م اِليمٌة          وِشيع إال آل أحمد اِليـ    َفم  

قال  :أنه مما أنشده سيبويه في كتابه وقدمه بقوله على)26(ذكره ابن السيرافي في كتابه  
  .الخ.. .فما لي إال آل :قال الكميت ،سيبويه في االستثناء

  ـ   دعِني َفأْذهب جاِنبًا                  يـومـا وأكـفـك جـَانـِـبا 2

لوال  رب( )28(وسأل سيبويه الخليل عن قوله تعالى :وقدمه بقوله )27(ذكره الزمخشري
ٍ فاصدق وأُكن ِمن آلصاِلحين  أخَّرتني معد يكرب دعني  نهذا كقول عمرو ب :فقال) إلى أجل
   .الخ.. .فأذهب

بيت معد يكرب لم يورده  :أقول :على ما قاله الزمخشري قائال )29(وقد علق البغدادي
  . ال هنا وال في موضع آخر ،سيبويه في كتابه البتة

3  كِكيبِب ـ   يـجـٌبـانَ ِلـْلعوِلـلش ا َللـْكـٌولي         اِر مغتربالد عيدناٍء ب  

فإذا استغثت باسمين أحدهما على "  :في باب االستغاثة وقدمه بقوله )30(أورده الصيمري
ياَلزيٍد  :اآلخر كسرَت الم المعطوف ألن حرف العطف أزل اللبس و شرك بين االسمين فتقول

   .الخ.. .يبكيك ناء بعيد :لما بيَّنا وأنشد سيبويه ،بكسر الالم من عمرو ،وِلعمرو

  ـ  َتَكاد أواِليها َتَفرى جُلودها         ويْكَتِحُل الّتاِلي بمور وحاِصِب  4

وكأن الخليل إنما ذهب إلى القلب في هذا النه  :وقدمه بقوله ) 31(ذكره ابن جني في كتابه
  .. .تكاد أوليها :مما المه صحيحة نحو قول الشاعر أنشده سيبويه  رآهم قلبوا نظيره

5 هه  ِكذََابْنَفعرُء  يوآلم                  ُتهوَكَذب دْقُتهـ    َفص  
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   :وقدمه بقوله" من أبنية المصادر " في باب  )32(أورده الصيمري

  الَخ .. .فصدقته وكذبته :سيبويه وأنشد ،وكتب ِكَتاب ،كذب ِكَذاب :قالوا ،وجاء على فعال 

  ـ         أتيُت مهاجرينَ فعّلموني            َثالَثَة أحرف متتابعٍات  6

  وَخطوا لي أبا جاد وقالوا            َتعّلم صعفضا وقريساِت              

تك الحروف تسمي" على أنهما مما أنشده سيبويه في باب  )33(شرحهما االعلم الشنتمري
   ."بالظروف وغيرها من األسماء 

  ـ      صِفية ُقوِمي وَال َتعجزي                وبّكي الّنساء على حمزة 7

صفية  :غير أن سيبويه أنشد فيما يجوز تقييده واطالقه :وقدمه بقوله )34(ذكره ابن رشيق
  .الخ...قومي

  ُكْنَت َقبْلَت حجِتجـ                         يارب إن   8

                             جب أِتيكي اِحـجزاُل شَفال ي  

                           ي وْفـرِتـجـَنـزــاٌت يَنــه ـرأْقــم  

وقد يبدلونها ـ أي الجيم ـ من  :وقدمه بقوله" أبدال الجيم " في باب   )35(أورده الصيمري
  .الخ...يارب إن كنت :أنشد سيبويه ،ة أيضاالياء الخفيف

  أمسى َلمجهودا :ـ مروا عـجـالى وَقالوا َكيف سيدكم            َفَقال من سئلوا 9

  . هذا من أبيات الكتاب ولم ينسب فيه إلى أحد أقول: وعلق عليه بقوله) 36(شرحه العيني

  بيدي ِصـغـار َطارفًا وَتِليدا                    ـ    ألجدَلّنك أو َتمّلك ِفْتيي  10  

   .أنشده سيبويه ولم ينسبه إلى أحد :أقول :وعلق عليه بقوله) 37(شرحه العيني

11  لماِء غرلُة ُقْنبرطَغْت ع ِله         وَلكنِف َخيعي ِمن ضسالَقي قبـ َفما س  

 :وقدموه بقولهم )41(، وابن عبد ربه)40(شجريوابن ال) 39(والبغدادي) 38(ذكره ابن السيرافي
  .الخ...فما سبق القيسي :وأنشد سيبويه للفرزدق

هذا آخر جملة ما اشتمل عليه الكتاب  :إلى هذا الشاهد بقوله )42(كما أشار االعلم الشنتمري
وفي بعض النسخ في آخر الكتاب مما يحمل عن المازني أنه الفاه مثبتا فيه قول  ،من الشواهد
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أن هذا الشاهد وجد  )43(الخ وقد ذكر األستاذ عبد السالم هارون...فما سبق القيسي :لفرزدقا
   .غرلة خالد بخط سيبويه نفسه عند رجل من بني هاشم يقال له عبد السالم بن جعفر :برواية

  اِطر ـ وَغبراء يحمي دوُنها ما وراءهـا       وَاليْخَتبْطها الدهـر إّال مَخ 12

   .الخ...وغبراء يحمي :قال ذو الرمة ،قال سيبويه :وقدمه بقوله) 44(ذكره ابن السيرافي

13  دورالص االِحن ْت ِمنئرب َلموا إنا أُخوكم                َفَقدـ َفَقلنا إس  

فقلنا  :أما قول اآلخر وهو من أبيات الكتاب :وقدمه بقوله) 45(ذكره ابن الشجري
   .الخ...أسلموا

  َلــمــا رأيُت ِمـْلــجـراِد عـاِذرا   ـ                         14

  أخْذُت ُكرزى ودعـوُت عـاِمرا                               

  ِلكّل عـيــســـاء ُتــسر الّناِظـرا  

  ـاجرايـــخــرج منـْهــا َذَنبــًا حبـ                              

  ِرزق ِمن الرزق يجــيُء المــاِئرا                              

  سرْت وضرْت بـاِديــًا وحاضـِرا                              

أنشدني الجرمي عن سيبويه  :قال أبو هفان :في كتابه وقدمها بقوله )46(أوردها ابن االنباري
   .الخ...لما رأيت ملجراد :ألعرابي

  وَخــادعـُت المـنيَة ِعْنك ِسرا    ـ                      15

  .الخ...وخادعت المنية :بداللة ما أنشده سيبويه :وقدمه بقوله )47(أورده ابن سيده االندلسي

16 عالم ـــَتجزـسِمـي المري ـهميها         أدب دـفــَار َتجمًا سون يدَتى َترراـ مو  

  .الخ...متى تردن يوما :أنشده سيبويه :قال الشاعر :وقدمه بقوله) 48(أورده ابن هشام

  ـ َنـجـا سـاِلم والّنفس ِمْنه مشوَقة           وَلم يْنُخ إال جْفن سيف ومْئزرا  17

 :ال سيبويهوجد بخط أبي الطيب أخي الشافعي ق :ما نصه ) 49(ورد في شرح أشعار الهذليين
" جفن سيف " ونصب  ،اذا كان كالمه خفيفا ،تكلم ولم يتكلم :كما تقول ج،نجا ولم يْن :كأنه قال

  اهـ .على االستثناء المنقطع
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ويشير هذا التعليق ـ كما هو واضح ـ الى أن هذا البيت وهو من قصيدة ألبي ذؤيب الهذلي 
لم أجده ـ  :هذليين على هذا التعليق بقولهولذا علق محقق شرح أشعار ال ،هو أحد أبيات الكتاب

   .يعني الشاهد ـ في الكتاب لسيبويه المطبوع ولعله ساقط منه

18  نيا َلمْغرورك في الددعِدي وبعاِحدة           بنيا وه في الدأمرءًا َغر ـ إن  

   .الى أحدأقول هذا البيت احتج به سيبويه ولم يعزه  :وقدمه بقوله )50(شرحه العيني

19    اِمسش  انرى َلديِه وهو َنصح ضـَتحّنفًا          ويا مالِعش اراه إَذا دـ      َتر  

وأنشد  .واحد النصارى نصري كمهري ومهارى :قال الخليل :وقدمه بقوله )51(ذكره القرطبي
  .الخ...تراه اذا دار العشا :سيبويه شاهدا على قوله

  وَقيــس عيالن ومن َتقيــســأ      ـ               20

  الخ...وقيس عيالن :وأنشد سيبويه :وقدمه بقوله )52(ذكره السهيلي

21 َنها والكعِب ُغوُط َنَفانفيا بوَفنا       وميواِري سفي ِمثل الس لقـ     ُنع  

  الخ ...رينعلق في مثل السوا :سيبويه وأنشد :وقدمه يقوله) 53(أورده الفخر الرازي

   .الخ....لـــَواحــــِق االقـــــراب     ـ           22

   .الخ...لواحق االقراب :ونظيره ما أنشده سييبويه :وقدمه بقوله )54(ذكره ابن منظور 

23  تيقأنَت وال الع ـا بــالحررًا                     وملو  ُكْنَت ح ـ أما واللِه أن  

   .أنشده سيبويه ولم يعزه الى أحد :لق عليه بقولهوع )55(أورده العيني

24 مألب وشُنوج ــجْتها ِمنرسمها       لـِمـانٍَس فعي ْقراِة َلمفالم ضحـ َفتو  

  .الخ...فتوضح فالمقراة :كما أنشد سيبويه :وقدمه بقوله) 56(ذكره القرطبي

 25  بيِدي الشُتب اِئبجـ                  ع ِفي ُقّلِة الّطفل  

عجائب تبدي  :وأنشد سيبويه :وقال الجوهري :وقدمه بقوله )57(أورده الصغاني
   .ولم أجده في أبيات سيبويه :و قد علق الصغاني على هذا الشاهد بقوله .الخ...الشيب

26 ديٍث وال صح ِمن ا إنَلناموا َفم             رلفُت لها باللِه حلفَة َفاجـ    حال  

  .الخ...واستشهد سيبويه والرضي بهذا البيت :وعلق عليه بقوله )58(أورده الشنقيطي
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27 ـمـَلــِهعَلى ج اِكــبى            إْذ أَتــى رحبالَكِثيِب ض َنما َنحنيـ     ب  

  الخ ...بينما نحن بالكثيب :واستشهد سيبويه بقوله :وقدمه بقوله )59(أورده المرزوقي

  َفما أصبحْت عاألرض َنْفس َفِقيرة          وال َغيرها إال سَليمان ماُلها    ـ  28

قال سيبويه في باب ما جاء شاذا فخففوه على  :وقدمه  بقوله) 60(أورده ابن السيرافي
   :ومن الشاذ قولهم في بني العنير وبني الحارث :ألسنتهم

ثم علق ابن  .الخ...فما أصبحت عاألرض :ال الفرزدقق ،بلحارث وبلعنبر وعلماء بنو فالن
   ."وفي بعضها ال يقع  ،هذا البيت يقع في بعض النسخ" :السيرافي على هذا الشاهد بقوله

  ـ         ِلهّنِك ِمن عَبٍسة َلوسيمٌة             على هَنواٍت َكاذب من يُقوُلها  29

   .الخ...لهنك من عبسية :وأنشد سيبويه :وقدمه بقوله ) 61(ذكره ابن فارس

30  لمالخد أص الكالِب مصغي اماَة َكأّنه             أممَفاَت الر وَقد ـ       َتراه  

   .هكذا أنشده صاحب الكتاب بالرفع :عليه بقوله وعلق )62(أورده ابن الخشاب

  ْتالُكم وَلظى الهيجاء َتضطرم ـ   َكي َتجَنحون إلى ِسْلم وما َثِئرت         َق 31

هو من أبيات الكتاب ولم يعز  :وعلقا عليه بقولهما  )64(والسيوطي)   63(أورده كل من العيني
   .الى قائل

32  ثمَتي ا َلمِمها ِفي َقوُقْلَت م ـ                           َلو  

                                لها في حيـَْفضــِْسم   سٍب ومـَي

نسبه .. .من رجز لحكيم بن معية الربعي.. :.وعلق عليهما بقوله )65(البغدادي اأوردهم
   .سيبويه في موضع آخر من كتابه

ويفيد كالم البغدادي هذا أن سيبويه قد استشهد بهذا الرجز مرتين في كتابه فصرح بنسبته 
وجدنا أن سيبويه لم  ،خة الكتاب التي بين أيدينافاذا عدنا الى نس .في األولى وأغفلها في الثانية

   .)66(يستشهد بهذا الرجز اال مرة واحدة من غير نسبة

33   مَكمالم ُكرًا ِمْثَل الَغسيلنعم ب               أبْنبم ان بحفرعأض اقْتكـ    أش  

   .الخ...اقتك أظعانأش :وأنشد سيبويه لطفيل الغنوي :وقدمه بقوله) 67(أورده ياقوت الحموي

  وإن ِمن َخريٍف َفَلن يعِدما     .............................          .ـ 34
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   .الخ...وان من خريف :وأنشد من بعده قول النمر :وقدمه بقوله )68(ذكره االعلم الشنتمري

  َغيرَنا وجَفانا ـ    وأَتى صواِحبها َفُقْلن هَذا اّلِذي           مَنح المودَة 35

  .الخ. وأتى صواحبها :وأنشد سيبويه :في باب ابدال الهاء وقدمه بقوله )69(أورده الصيمري

  ِشـعر وضاح اليـماني              :عجب الّناس وَقالواـ             36

                 َقد ُخِلْط بالج                  ى َقْندرـا ِشـعالِنيإّنـملـج  

ومن قولهم في تسكين المتحرك وقد  :وقدمهما بقوله )70(أوردهما ابن عبد ربه االندلسي
   .الخ.... عجب الناس :استشهد به سيبويه في كتابه

37 اينبمى في الَخليِط المْليعت       َذَكرُت سجخين راء َفرَخْطب ـ     إذا َفاِقد  

هكذا أنشده سيبويه بتقديم خطباء  :قال ابن سيده :يه بقولهوعلق عل ) 71(أورده ابن منظور
   .على فرخين

38  هوه نَقاَل مي ا إنَفم               َنا الُغالمرع ِفيا َترعـ    إَذا م  

من االسماء المضمرة فان األكثر الوقف عليها " هو"وأما  :وقدمه بقوله)  72(أورده ابن يعيش
منه شيئا كما تحذف  فهيه وال تحذ :تقول" هي"الواو، وكذلك الوقف على  بالهاء لبيان حركة

   .الخ... اذا ما ترعرع :قال الشاعر أنشده سيبويه ،من المتمكن

  ـ                      ال ينفع الشاوي ِفيها شاته 39

   .الخ...ال ينفع الشاوي :وعليه بيت الكتاب :وقدمه بقوله )73(أورده ابن جني

  ـ    َفَقال أراها يحِسر االُل مرَة              َفَتبدو وأْخرى يْكَتِسي االُل دوُنها  40
وقد يكون دونها  :قال سيبويه في الظروف :في كتابه وقدمه بقوله )74(أورده ابن السيرافي 
من الكتاب  وقيل أنهما ليسا،ووقع بعد هذا في الكتاب بيتان ،يريد أنه يجوز فيه التمكن ،الرفع

   .الخ.. .فقال أراها يحسر :أحدهما بيت ذي الرمة

  ـ     َفأشهد ِعند اللِه أن َقد رأيُتها             وعشــرون مِِْتها إصبعًا من ورائيا  41

فأشهد  :وأنشد سيبويه لعبد بني الحسحاس :وقدمه بقوله) 75(أورده ابن يعيش في كتابه 
  .الخ... عند الله
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جملُة أبيات كتاب سيبويه مما جمعه من الخليل بن أحمد "  :)76(ويقول أبو جعفر النحاس
ألف وخمسون بيتا منها خمسون  ،وأبي عمرو بن العالء ويونس بن حبيب وأبي الخطاب وغيرهم

   ."غير معروفة ـ سأوجز في شرح معانيها وحل مشكالتها وال أِخلُّ بمهم من اعرابها 

بعد اسقاط  ،الشعريةمجموع ما أورده النحاس في كتابه من الشواهد  فاذا نحن أحصينا
  .في كتاب سيبويهشاهدا غير موجودة ) 68(من بينها  شاهد) 709( هلوجدنا ،المكرر

وأكبر الظن أنها ـ أي االبيات غير الموجودة في : " )77(وقد نتفق مع محقق الكتاب في قوله
فقد نص النحاس نفسه " مشكلة  نكتاب سيبويه ـ مما استشهد به النحاس لتوضيح قضية أو تبيي

) هـ 212ت بعد ( )78(على ذلك صراحة عندما ساق بعض هذه األبيات رواية عن أبي علي قطرب
 :معه في بعضها اآلخر وقد صدرت بالقول ولكن أنى لنا أن نتفق ،وهو أحد تالميذ سيبويه

هي عبارات سيبويه في  ونحن نعرف أن هذه العبارات)79(أنشدني الخليل أو أنشدني الخليل ويونس
  .وان معظم مارواه سيبويه في كتابه كان عن الخليل بن أحمد ويونس بن حبيب ،كتابه

بياتا أوردها النحاس لتوضيح أ ،ويبدو مقبوال أن نعد األبيات التي جاءت في ثنايا الباب
ولكن ما موقفنا من أألبيات التي افتتح النحاس بها بعض أبواب كتابه  ،القضايا وتبيين المشكلة

اال يعني أن يفتتح الرجل الباب من كتابه بشاهد شعري أن هذا الشاهد هو من أبيات  ؟هذا
  .؟مشكالتها كما وعدوالتي سيقوم بشرح معانيها وحل  ،سيبويه التي سيدور الحديث عنها

سوف نفترض أن معظم هذه األبيات ـ ومنها التي قام الدليل عليها ـ مما استشهد به النحاس 
ولكن بعضها اآلخر ال يمكن اال أن يكون من أبيات  ،لتوضيح مشكل أبيات سيبويه فنستبعدها

ه، أما هذه األبيات الكتاب التي شرحها فالمنطق والعقل يقوالن هذا واألدلة تنهض دليال على إثبات
     :فهي

43  قيمم وا به َلهما َفاها                      ومهِفي موال َتأِثي ـ        َفال َلْغو  

ال ماَل وال ماُل لك اذا  :تقول :وقدمه بقوله" النفي والجحود " باب )  80(افتتح به النحاس
 ،ففتحت من غير تنوين" االسم"و" ال" ، فتحت ذهبت به مذهب النفي وصيرت شيئين شيئا واحدا

   .الخ.. .فال لغو وال تأثيم :أنشدني الخليل ،ليس ماٌل لك :وأما الرفع فعلى معنى قولك

  ـ َتعدونَ عَقر النيب أْفضل مجدكم         بني ضوطرى لوال الكمي المَقّنعا  44

  ."قبله منعوت ما  يختار فيه النصب وليس " باب   )81(افتتح به النحاس

45   اِملاٍء و جَقاماٍت وشُل مالذي أَنا ِمْنهم            أله و القوم يالح ـ إن  
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من  :وقدمه بقوله" الحروف التي تكون مخففة في معنى مشددة " باب  )82(افتتح به النحاس
ان الحي  :بن أحمدأنشدني الخليل  :قال .مخففة في معنى مشددة" إن"َفـ  ،إن زيدًا قائم ،ذلك

  .الخ.. .والقوم

46 صيرَفب لها َليـى وأمـمه          َفاعارهان أما َنهَنب ِمن ورْاعـ     و  

 :وأنشدني الخليل ويونس في لغة النجديين والغوريين تهامة :وقدمه بقوله )83(أورده النحاس
  .الخ... وأعور من نبهان

  ْذن ِمني           َكـما أَخذ السرار ِمن الهالل ـ     رأْت مر السنين أَخ 47

  .ما يخبر فيه عن المضاف مرة و إن شئت عن المضاف اليه" باب  )84(افتتح به النحاس

فإذا نحن أضفنا هذه الشواهد إلى ما قيل انها جاءت في كتاب سيبويه في أوثق نسخه 
ونكون حينئذ أمام واحد من هذه  ،شاهد) 1097(واهد الكتاب الشعرية ألصبح مجموع ش ،وأتمها

    :االحتماالت الثالثة

واهد فيكون مجموع ش ،إن هذه الشواهد الشعرية الجديدة هي حقا من شواهد الكتاب :األول
ويقوى عندنا االعتقاد بأن نسخة الكتاب التي بين أيدينا  ،شاهد) 1097(الكتاب الشعرية 

ويكون كالم الجرمي ال اساس له من  ،عهاتنقص كثيرا عن النسخة االم وال تتطابق م
   .الصحة

وادعوا بأنها من أبيات الكتاب ـ  ،ان اصحاب المصادر والمراجع التي ذكرت هذه الشواهد:الثاني
وينسبون اليه ما ليس  ،وكلهم ثقات أفاضل ـ مخطئون جميعا، يتقولون على الكتاب وصاحبه

   .ن في أمانتهم العلميةوهذا ما يزعزع الثقة بهوالء األعالم ويطع ،منه

 ،الرقم الذي ذكره أبو عمر الجرمي لشواهد الكتاب الشعرية هو الرقم     الصحيح ان :الثالث
وان هذه الشواهد التي عثرنا عليها كانت أصال من شواهد الكتاب الشعرية ولكنها 

الذي وهذا أيضا ما يقوى االعتقاد  .أسُتبعِدْت مع األيام وحلت محلها شواهد جديدة
وأنها  ،هذه النسخة التي بين أيدينا اليوم من كتاب سيبويه تنقص الكثير من أننعتقده 

  .ليست مطابقة للنسخة االم وال للنسخة المنقولة عنها

فأنها ليست أفضل حاال من نسخ  ،وإذا كانت هذه حال النسخة التي بين أيدينا من الكتاب
وأن بعض شواهده  ،يادات قد وقعت في الكتابفقد أدركوا هم أيضا مثلنا أن ز ،السلف منه

ومع  ،الشعرية ليست مما رواه سيبويه عن شيوخه وساقه في كتابه فأشاروا الى ذلك ونصوا عليه
    .إال أن لألمر داللته التي ال تخفى ،أن أكثر هذه الشواهد ليست مما في النسخة التي بين أيدينا
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  اإلضاءة الثالثة

  (***)متداولةكتاب سيبويه في طبعته ال

وإذا كان أبو عمر الجرمي وأبو عثمان  ،ُنشر كتاب سيبويه في العصر الحديث غير مرة
المازني  أول من أظهراه  للناس والسبب في تعريفهم به وإشهار أنه لسيبويه في العصور السابقة 

بين هو أول من قام بنشره  Hartaig  Derenbourgدرنبرغ . المستشرق الفرنسي هـ فإن .)85(
الناس في العصر الحديث بعد أن ظل قرونًا طويلة حبيس خزائن المخطوطات ودور الكتب عزيز 

وقد أجمل لنا المتتبعون لمسيرة هذا الكتاب  .المنال بعيدًا عن أيدي الدارسين والمهتمين
كانت أول طبعة من الكتاب بعناية المستشرق الفرنسي درنبرغ  :)86(فقالوا  ،وطبعاتة المختلفة

ستاذ العربية الفصحى بالمدرسة الخاصة للغات الشرقية في باريس الذي نشره في باريس عام أ
وقد جاءت هذه الطبعة في مجلدين مع مقدمة باللغة الفرنسية ثم أعاد الناشر  1889ـ  1881

كما أعيدت مرة أخرى  1970األلماني جورج أولس إصدار هذه النشرة بطريقة األوفست سنة 
  .ا والسنة نفسها في نيويوركبالطريقة نفسه

 1898وبين العامين  1887الهند سنة / كما نشر الكتاب بعناية كبير الدين أحمد في كلكتا 
صدر الكتاب عن مطبعة بوالق االميرية في مصر بعناية محمود مصطفى في مجلدين  1899و

تحصيل عين "  وعلى هامشه تقريرات من شرح أبي سعيد السيرافي للكتاب وبأسفل صفحاتة كتاب
لألعلم الشنمتري وهو شرح لشواهد " علم مجازالت العرب "الذهب من معدن جوهر األدب  في 

الكتاب الشعرية وتعليقات عليها  وقد أعادت مكتبة المثنى في بغداد نشر هذه الطبعة بطريقة 
ة كما صدرت للكتاب نشرة عن مؤسسة األعلمي للمطبوعات في بيروت سن ،1964االوفست سنة 

ـ  1966تلك التي صدرت عن دار القلم بالقاهرة عام  ،وقد كانت آخر طبعات الكتاب ،1967
وقد صدرت عن هذه الطبعة نشرة ثانية عن دار الكتاب العربي  .بتحقيق عبد السالم هارون 1977

في  1977ـ  1971وأخرى عن الهيئة المصرية العامة للكتاب  1968للطباعة والنشر بالقاهرة سنة 
ة مجلدات خصص الخامس منها لفهارس الكتاب واقاليده التي صنعها محققه ليخدم قراءه خمس

   .بها

وقد تعاورت المكتبات التجارية في العالم العربي هذه الطبعة من بعد فقامت بتصويرها 
  .ونشرها بأجزائها الخمسة غير مرة

هارون هي الموجودة اآلن  وهذه الطبعة التي أصدرتها المكتبات المختلفة بتحقيق عبد السالم
بين أيدى الباحثين والدارسين يعودون أليها ويصدرون عنها فيما يقررونه من أحكام في اللغة 

وقلما تجد مهتمًا بالتراث النحوي واللغوي ال يمتلك نسخة من هذه الطبعة  .والنحو واألصوات
  .وال يحيل أليها فيما يكتبه من بحوث ودراسات
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 تناوًالعة من الكتاب هي السائرة بين الناس وهي أقرب طبعات الكتاب ولما كانت هذه الطب 
  .كان لنا أن نلقي هذه اإلضاءة عليها ونسأل

هل هذا الكتاب الذي نتداولة اليوم منسوبًا لسيبويه هو صورة عن النسخة األم أو النسخة  
   ؟المنقولة عن األم

ث النساخ بمادتها والزيادة عليها مما هل النسخة التي بين أيدينا اليوم هي المبرأة من عب
   ؟ليس في األصل منها

لسنا ننكر أن األستاذ هارون قد اجتهد في اختيار النسخ المخطوطة التي اتخذها أصًال لهذه 
النشرة وأنه اعتمد األمثل منها وأنه بذل جهدًا حميدًا في خدمتها وإخراجها على هذه الصورة 

ا نعتقد أن الكتاب كما تركه صاحبه وكما كان عليه لكنا مع هذه مازلنو .التي نراها اليوم بين أيدينا
مازلنا نعتقد أنه بعيد عن متناول أيدينا يقبع في ركن من أركان  .وبعد ذلك بعقود في زمن تأليفه

خزائن المخطوطات المتناثرة في أرجاء المعمورة ينتظر من يكشف عنه ويقدمه للناس وعندها 
  .الشافية عن كثير من األسئلة التي طرحت ومازالت فقط سوف نجد اإلجابات

التي اعتمد عليها هارون وجعلها أصًال لنشرة الكتاب ) النسخ ( والذي نميل أليه أن النسخة 
أحدث عصرًا وأغنى عبثًا بها وَأثرى تزيدًا عليها من تلك ) نسخ (الذي نتداوله اليوم هي نسخة 

لتنا على هذا أنا وجدنا سيبويه في نشرة هارون يترحم على ومن أد .التي كانت أصًال لنشرة بوالق
والذي ال خالف علية عند المؤرخين أن يونس  .أستاذيه الخليل بن أحمد ويونس بن حبيب معًا

لما  :فقد قالوا .بن حبيب كان حيًا بعد وفاة سيبويه وأنه نظر في كتابه وصدقه فيما نقله عنها
فقال يونس ومتى  .في علم الخليل ألف كتابًا من ألف ورقة إن سيبويه :مات سيبويه قيل ليونس

يجب  :فلما نظر في الكتاب ورأى ما حكى قال .جيئوني بكتابه ؟سمع سيبويه من الخليل هذا كله

   .)87(كما صدق فيما حكى عنى  ،أن يكون هذا الرجل قد صدق عن الخليل فيما حكاه

 :إذن قول سيبويه في غير موضع من كتابهوإذا كان سيبويه قد توفى بعد يونس فكيف نفسر 

  )89("وهذا قول يونس والخليل رحمهما الله" وقوله  )88(" وزعم يونس والخليل رحمهما الله "

كيف نفسر مثل هذا إال بأن الذي نسخ هذه  )90("ولم يجز يونس والخليل رحمهما الله " :وقوله
   .إليها هذا الترحمالنسخة كان قد نسخها بعد موت الرجلين بأمد وأضاف 

إال في هذه وتجدر اإلشارة هنا إلى أن الترحم على يونس بخاصة لم يرد في الكتاب  
 ع التي أشرنا إليها على الرغم من أن اسم يونس قد ذكر في الكتاب من أوله إلى أخره فيالمواض

وسماع  كما أن اسمه كثيرًا ما كان يقترن مع اسم الخليل في خبر  واحد )91(موضع ) 200(
   :ومع هذا نجد الترحم على الخليل وحده دون يونس مثل قوله .واحد
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  .)92(وزعم الخليل رحمه الله ويونس 

  .)93(وسمعناه من الخليل رحمه الله ويونس . أو

  .)94(وسألت الخليل رحمه الله ويونس . أو 

  ).95(وهذا قول الخليل رحمه الله ويونس . أو

األمر الذي يدفع  .في الدعاء الى الرجلين والتفريق بينهما وغير هذا من التفاوت في النظر
الى االعتقاد أن الذين تعاوروا الكتاب وتناوبوا على استنساخه كانوا مختلفي المشارب موزعي 

وليس من حرج بعد هذا إن ادعينا أن هؤالء النساخ قد خلطوا بين أجزاء الكتاب أألم  .األهواء
ما أضافوا تلك الشواهد الشعرية التي سبق الحديث عنها في  وانهم قد أضافوا إليه من جملة
  .اإلضاءة الثانية من هذه الدراسة

قد رتبوا بعض مواده ترتيبًا عشوائيًا هو  النساخ وليس من حرج أيضا إن ادعينا أن هؤالء 
غير أقرب الى ترتيب الوراقين منه الى ترتيب النحاة وفقهاء العربية فجاءت بعض مواد الكتاب في 

ومن غير رابط يربطها بما حولها أو موجب يفرضها حيث , موضعها الذي يجب أن تكون فيه
 ،وقد كشف علي النجدي ناصف رحمه الله عن هذا الوجه من اضطراب الترتيب في الكتاب .جاءت
على أن ثمة أبوابًا تبدو في موضعها غريبة مقحمة لم أستطع أن أجد تأويًال لمقامها حيث " :فقال
كما تحدث عما أصاب الكتاب من تحريف وتصحيف وما أضيف إليه من زيادة وتعليق . )96("م تقي

 .ما تعرضت الكتب القديمة له من تغيير في نصوصها وتحريف تعرض الكتاب لبعض ولقد" :فقال
وأول ما أصابه من ذلك زيادات أضيفت إليه من تعليقات األخفش على حواشيه ويظهر أن أمر هذه 

ومن بين هذه الزيادات ما  )97(يجهله أحد أويماري فيه أحد دكان معروفًا مسلمًا ال يكاالزيادات 
   .)99(ومنها أيضا ما نسب ألبي عمر الجرمي )  98(نسب ألبي الخطاب األخفش كما هو معروف 

أما األخفش فعالقة سيبويه به عالقة معروفة ومشهورة فهو من أساتيذه الذين أخذ عنهم 
  .)100(يه وروى عنه في كتابه سبعًا وأربعين مرة وقد ذكره سيبو

   .وأما الجرمي فهو كما قيل صاحب نسبة كثير من شواهد الكتاب الشعرية الى قائليها

فأما األلف فعرفت  .نظرت في كتاب سيبويه فإذا فيه ألف وخمسون بيتًا"  :فقد أثر عنه قوله
  .")  101(يهاأسماء قائليها فأثبتها  وأما الخمسون فلم أعرف قائل

فوا به وذكروا فضله في اريون وكتاب التراجم عن أبي عمر الجرمي فعربوقد تحدث اإلخ
كما تحدثوا  .إظهار كتاب سيبويه للناس ومعرفتهم أنه له بعد أن هم األخفش بادعائه لنفسه أو كاد
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بويه ولم يعرفه سي) 102(عن أعجاب الجرمي بسيبويه وكتابه مع أن الجرمي ـ كما زعموا ـ لم يلتق
   .وهو ماال نعتقده وماال يجب أن يؤخذ به .شخصية معرفة

الخ وليس في هذا الخبر ما يدل على ...فقد مربنا أن الجرمي قال  نظرت في كتاب سيبويه
كما ال يستفاد من هذا الخبر أن الجرمي كان يعرف سيبويه  .أن الجرمي لقي سيبويه أو لم يلقه

السيوطي يروي لنا هذا القول المنسوب للجرمي بشكل مغاير يثير  ولكن .معرفة شخصية أو ال
 .في كتاب سيبويه ألف وخمسون بيتًا: قال الجرمي :فقد قال السيوطي .أكثر من قضية وتسأؤل

والفاعل المقدر ) سألته( فضمير الغائب من قوله ) 103(خمسين يعرفألفا ولم  فعرفعنها  سألته
عائد على سيبويه الذي لم يرد لغيره ذكر ) يعرف ( و) عرف (ين بالضمير المستتر لكل من الفعل

وهذا يعني أن الجرمي كان يعرف سيبويه معرفة شخصية وأنه اطلع على الكتاب  .في سياق الخبر
   .في حياته وأنه سأله عن شواهده فعرف سيبويه من أصحابها ألفًا ولم يعرف خمسين

   :لينفي رواية الخبر يضعنا أمام احتما والجديد

أن رواية الخبر كما أوردها السيوطي صحيحة وأن الجرمي كان يعرف سيبويه معرفة  :األول
شخصية وأنه اطلع على كتابه وسأله عن بعض جوانبه وكان االخباريون قد زعموا أن 

كما  .الرجلين لم يلتقيا وأن الكتاب لم يكن متداوًال ولم يعرفه الناس اال بعد وفاة صاحبه
   .يحتج في كتابه بشعر ال يعرف قائلهواية الخبر أن سيبويه كان يستفاد من ر

أن السيوطي قد وهم في هذا الخبر أو أنه ساقه من الذاكرة وأنه نسب للجرمي مالم يقله  :الثاني
وبهذا يكون السيوطي قد أساء الى  .على الرغم من شهرة هذا القول وتداوله بين الناس

   .ث لم يقدرمن حي) سيبويه والجرمي(الرجلين 

والذي نميل اليه من االحتمالين هو األول إذ ليس عندنا ما يمنع أن يكون الجرمي قد لقى 
   .سيبويه وعرفه معرفة شخصية وأنه سأله وناقشه في كتابه

  .فالرجالن بصريا الموطن

  .والرجالن من عصر واحد

  .وقابساه في كثير من القضايا .والرجالن كانا قد ناظرا  الفراء

  .ن أخذا علمهما عن أساتيذ بأعينهمجالوالر

  . والرجالن كانا من المشتغلين بالنحو واللغة والمهتمين بقضاياهما

   .إلى غير ذلك من األمور التي يشترك فيها الزمالء واألقران في كل عصر
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   ؟فكيف يعقل إذن أال يلتقي رجالن توافرت لهما هذه المزايا والظروف

ض الدروس وعند واحد من األساتيذ أو في البلد الذي وكيف يعقل أال يجتمعا في بع
  ؟يسكنانه

لسنا ننكر أن سيبويه أسن من الجرمي فقد أجمع الذين ترجموا للرجلين على ان الجرمي 
هـ ولكنهم اختلفوا على وفاة سيبويه فجعلوها في واحدة من السنوات المحصورة 225توفي سنة 

لفارق السني بين الرجلين ولكننا ننكر أن يكون هذا لسنا ننكر ا :نقول .هـ 194هـ ـ 161بين 
ولهذا تكون  .الفارق حائًال دون أن يلتقي الرجالن وعقبة تحول دون أن يعرف كل منهما اآلخر

رواية الخبر كما أوردها السيوطي ـ عندنا ـ أكثر دقة وصدقًا من تلك التي ذكرها سواه ويكون 
قاه وسأله وناقشه في كتابه ويكون سيبويه استنادًا الى الجرمي بهذا قد عرف سيبويه عن قرب والت

هذا قد احتج في كتابه بشعر ال يعرف قائله وماال يعرف قائله فليس بحجة كما أتفق عليه أهل 
   .هذه الصناعة

ولعل ما يدعم هذا الذي ندعيه عن احتجاج سيبويه بالشعر المجهول القائل أننا وجدنا 
ولكنه ال يسألهم عنه وكأنه ال يريد أن يعرفه  ن أن يعرفوه بقائلهشعر ممن يملكوسيبويه يسمع ال

   .أو أن الذي كان يعنيه من الشاهد تحديدًا ما جاء فيه ال من قاله

   :فقد استشهد في كتابه بقول الشاعر

  وهيج الحي من دار فظل لهم           يوم كثير تناديه وحيهله

ذا أعرابي من أفصح الناس وزعم أنه شعر وأنشدناه هك" :ثم علق على  الشاهد بقوله
فلو كان سيبويه معنيًا بمعرفة قائل هذا الشاهد لسأل هذا األعرابي عن اسم أبيه " ) 104(أبيه

ولكنه لم يفعل فبقي الشاهد في كتابه حتى يومنا هذا ال يعرف له قائل إال  .ولنسب البيت الى قائله
   .البأنه لرجل من بجيلة أو من بني أبي بكر بن ك

وجدنا سيبويه يسمع الشعر من أصحابه الذين قالوه ثم يستشهد به  .واألكثر غرابة من هذا
   :فقد استشهد في كتابه بقول الشاعر .في كتابه دون أن يذكر اسم من قاله

  فتى الناس ال يخفى عليهم مكانه         وضرغامه إن هم بالحرب أوقعا

   :وبقول الشاعر

  ن خالتهم          وكلب على االدنين والجار نابحإذا لقى االعداء كا

  ")105(كذلك سمعناهما من الشاعرين اللذين قاالهما" :ثم علق على الشاهدين بقوله
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بل لو كان  .ولو أن سيبويه كان يعرف الشاعرين صاحبي هذين الشاهدين لذكر اسميهما
لها  فلة الشواهد التي ال يعرالشاعران من المشهورين لما بقي الشاهدان حتى هذا اليوم من جم

إن سيبويه لم يكن يهتم كثيرًا بمعرفة أصحاب الشواهد التي  :وهذا ما يشجعنا على القول .قائل
 أنهيحتج بها ولم يكن لديه فرق بين أن يكون الشاعر الذي يحتج بشعره مشهورًا أو مغمورًا أو 

   .وهذه قضية تستوجب النظر ،أو ال مممن يجوز االحتجاج بشعره

 

 

Focus on Some Aspects of Siboeh's  
Biography and his Kitab 

 

Hanna Haddad, Department of Arabic Language and literature, Yarmouk University, Irbid, 
Jordan. 

 

Abstract 

This study aims at shedding light on some obscure aspects of Siboeh’s life 
and his Kitab, after it has become clear that these aspects are in need of 
reconsideration and deep meditation. Various related issues, e.g. who a mong his 
elders tutored him, what tools he used in his poetic illustrations in his Kitab, in 
what ways he used to convey these illustrations, and what position he took 
regarding its authors, need to be reconsidered. The study tries also to prove that 
the copy of his Kitab we currently use is neither the original copy nor the next-
in-line to the original, and that copyists and bookkeepers have slightly modified 
it over the years. It then becomes urgent to look for another manuscript (other 
manuscripts) of the Kitab, on which the present edition of the Kitab is based, so 
that we will not ascribe to him what is not his and give the grammarian his right. 

  

  26/10/2004وقبل في     25/6/2004قدم البحث للنشر في 

  الهوامش
 األنصاري الذي حققته ألبي زيد" الهمز"التي وضعتها لكتاب  ان وما يندرج تحته جزء من المقدمةهذا العنو  (*) 

) 9(عودية في الجزء الس/ التي تصدر عن النادي األدبي الثقافي بجده" جذور"مجلة  وقامت بنشره
  . م 2000هـ تموز 1423الصادر في ربيع اآلخر ) 5(المجلد

  .74مراتب النحويين واللغويين ص )1(
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 . 84المسألة / اإلنصاف في مسائل الخالف  )2(
 . 96سيبويه إمام النحاة ص  )3(
 . 582/ 1ةوبغية الوعا 126ونزهة األلباء ص  64أخبار النحويين ص  )4(
 .96ص  سيبويه إمام النحاة )5(
 . در نفسهالمص )6(
 . 67وطبقات اللغويين ص  544المعارف ص  )7(
 . 379/  3) هارون ( الكتاب  )8(
 . 226/  4) هارون ( الكتاب  )9(
 ). هامش (نفسه  )10(
 . 308/  2تحصيل عين الذهب  )11(
  230/  1) هارون  (الكتاب  )12(
 . 244/  2نفسه  )13(
 . 405/  1نفسه  )14(
 . 121/  4نفسه  )15(
 . 113/  2نفسه  )16(
 . 140/  2نفسه  )17(
  .406/  3نفسه  )18(
 . 265/  3نفسه  )19(
 . 152 3نفسه  )20(
 . 544والمعارف ص  67طبقات اللغويين ص  )21(
 .99/ اإلنصاف، المسألة  )22(

 19( في العدد المزدوج " حول كتاب سيبويه " نشر معظم ما جاء تحت هذا العنوان في بحث مطول باسم   (**) 
  .م 1983يران سنة من مجلة مجمع اللغة العربية األردني الصادر في كانون الثاني ـ حز)  20ـ 

  424/  2تحصيل عين الذهب   ) 23(

  . 178، 8/ 1وخزانة األدب  75طبقات النحويين واللغويين ص   ) 24(

  . 9فهرس شواهد سيبويه ص   ) 25(

  . 133/ 2شرح أبيات سيبويه   ) 26(

  . 255المفصل ص   ) 27(

  . 10/ سورة المنافقون   ) 28(

  . 664/  3خزانة األدب   ) 29(

  . 359بصرة والتذكرة ص الت  ) 30(

  . 57/  2المنصف   ) 31(
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  . 759التبصرة والتذكرة ص   ) 32(

  .  36/  2تحصيل عين الذهب   )33(

  . 148/  1العمدة   ) 34(

  . 866ـ  865التبصرة والتذكرة ص   ) 35(

  . 310/ 2المقاصد النحوية   ) 36(

  . 385/  4المقاصد النحوية   ) 37(

  . 370/ 2شرح أبيات الكتاب   ) 38(

  . 196/  3خزانة األدب   ) 39(

  . 4/ 2األمالي الشجرية   ) 40(

  . 487/  2العقد الفريد   ) 41(

  . 180تذكرة النحاه ص   ) 42(

  . 26/  1) هارون (الكتاب   ) 43(

  . 114/  1شرح أبيات الكتاب   ) 44(

  . 38ـ  37/  2األمالي الشجرية   ) 45(

  . 552المذكر والمؤنث ص   ) 46(

  . 81/  3خصص الم  ) 47(

  . 96شرح شذور الذهب ص  ) 48(

  . 558شرح أشعار الهذليين ص   ) 49(

  . 476/  2المقاصد النحوية   ) 50(

  . 433/  1الجامع ألحكام القرآن   ) 51(

  . 99/  2الروض االنف   )52(

  . 132/  3التفسير الكبير   ) 53(

  .  132/  14" مثل " لسان العرب   ) 54(

  . 409/  4ة المقاصد النحوي  ) 55(

  . 331/  3الجامع لحكام القرآن   ) 56(

  . 424/  5الذيل والتكملة والصلة   ) 57(

  . 96/  1الدرر الوامع   ) 58(

  . 1784شرح حماسة ابي تمام ص   ) 59(

  . 344ـ  343/  2شرح أبيات سيبويه   ) 60(

  . 773الالمات ص   ) 61(

  . 40المرتجل ص   ) 62(

  . 378/  4المقاصد النحوية   ) 63(
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  . 172شرح شواهد المغني ص   ) 64(

  . 311/  2خزانة األدب   ) 65(

  . 311/  1الكتاب   ) 66(

  ). أبنم ( معجم البلدان   ) 67(

  . 471/  1تحصيل عين الذهب   ) 68(

  . 858التبصرة والتذكرة ص   ) 69(

  . 357/  5العقد الفريد   ) 70(

  . 334/  4) فقد (لسان العرب   ) 71(

  . 84/ 9مفصل شرح ال  ) 72(

  . 65التمام في تفسير أشعار هذيل ص   ) 73(

  . 107/ 1شرح أبيات سيبويه   ) 74(

  . 130/  4شرح المفصل   ) 75(

  . 38شرح أبيات سيبويه للنحاس ص   ) 76(

  . 19المصدر السابق ص   ) 77(

  . 205، 77ص  السابق  ) 78(

  . 68ـ  61ص  السابق  ) 79(

  . 61شرح أبيات سيبويه ص   ) 80(

  . 87ص  المصدر السابق  ) 81(

  . 68ص  المصدر السابق  ) 82(

  . 61ص  المصدر السابق  ) 83(

  . 48ص  المصدر السابق  ) 84(

جزء مما جاء تحت هذا العنوان سبق أن نشره صاحب الدراسة في العدد السادس واألربعين من مجلة **** 
الخليل بي أحمد : " بعنوان 1998رب سنة المغ/ اللسان العربي الصادر عن مكتب تنسيق التعريب بالرباط

  ". والكتاب 

  . 134نزهة األلباء ص   ) 85(

  . 584/  1ذخائر التراث العربي اإلسالمي    ) 86(

  . 52طبقات النحويين واللغويين ص   ) 87(

  . 428/  1) هارون ( الكتاب   )89(

  . 338، 14/ 2نفسه   ) 89(

  . 159/  2نفسه   )90(

  . 102، 94نحاه ص سيبويه امام ال  ) 91(

  . 205/  2) هارون ( الكتاب   ) 92(

  . 214/  2نفسه   ) 93(
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  . 236م  2نفسه   ) 94(

  . 374/  2نفسه   ) 95(

  . 184سيبويه إمام النحاة ص   ) 96(

  . 156نفسه ص   ) 97(

    80/  1) هارون ( الكتاب : انظر مثاًال له  ) 98(

  . 637ـ  636 / 3) هارون ( الكتاب / أنظر مثاًال له   ) 99(

  . 102، 95سيبويه إمام النحاة ص ) 100(

وقد نسب هذا القول الى ابي عثمان المازني . 178/  1، وخزانة األدب 75طبقات اللغويين والنحاة ص ) 101(
  ).  8/ 1" خزانة األدب" انظر ( أيضًا 

  . 314/  9وتاريخ بغداد ، 485/  2، ووفيات األعيان 80/  2، وابناه الرواة 143نزهة األلباء ص ) 102(

  . ترجمة سيبويه 229/ 2بغية الوعاة ) 103(

  . 52/  2بوالق (  300/  3) هارون (الكتاب )104(

  . 251م  1) بوالق ( 69ـ  68/  2) هارون (الكتاب ) 105(

 المصادر والمراجع

قاهرة  ال ،3تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد ط ،اإلنصاف في مسائل الخالف :بن االنباريا
   .م 1955

   .م 1978بغداد  ،الدكتور طارق الجنابي :تحقيق ،المذكر والمؤنث: بن االنباريا

  .م1967القاهرة  ،تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ،نزهة األلباء: يرابن األنبا

   .م 1972دمشق  ،علي حيدر :تحقيق ،المرتجل: بن الخشابا

   .م 1974القاهرة  ،د علي الريحتحقيق محم ،شرح أبيات سيبويه :بن السيرافيا

   .هـ 1349الهند ، حيدر أباد ،األمالي الشجرية: بن الشجريا

   .م 1962تحقيق أحمد ناجي القيسي وآخرين بغداد  ،التمام في تفسير أشعار هذيل: بن جنيا

تحقيق إبراهيم مصطفى وعبدالله أمين، القاهرة  ،المازني تصريفالمنصف في شرح : بن جنيا
  . م 1960ـ  1954

   .م1955القاهرة  ،2ط ،تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد ،العمدة: بن رشيق القيروانيا

   .)طبعة مصورة ( هـ  1321ـ  1316 ،المخصص :بن سيدها
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ـ  1940دار الكتب بالقاهرة  ،تحقيق أحمد أمين وآخرين ،العقد الفريد: بن عبد ربه االندلسيا
   .م 1968

 48العدد  4مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق ج ،تحقيق شاكر الفحام ،ماتالال :، احمدبن فارسا
   .م 1973لسنة 

   .م1969القاهرة  ،2ط ،الدكتور ثروت عكاشة :تحقيق ،المعارف: بن قتيبةا

   .)طبعة مصورة ( هـ  1307ـ  1300بوالق  ،لسان العرب: بن منظور اإلفريقيا

القاهرة ) طبعة مصورة (يي الدين عبد الحميد تحقيق محمد مح ،شرح شذور الذهب: بن هشاما
   .بال تاريخ

   .مطبعة المنيريه بالقاهرة بال تاريخ ،شرح المفصل: بن يعيشا

   .م 1974زهير غازي زاهد بغداد  :تحقيق ،شرح أبيات سيبويه، جعفر النحاس أبو

   .م 1986بيروت  ،تحقيق الدكتور عفيف عبد الرحمن ،تذكرة النحاة: حيان االندلسي أبو

 القاهرة محمد ابراهيم البنا،. ، تحقيق دأخبار النحويين البصريين :سعيد السيرافي أبو
  .م1985

   .م1955القاهرة  ،تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم ،مراتب النحويين: الطيب اللغويأبو

  .هـ 317بوالق  ،، مطبوع بهامش كتاب سيبويهتحصيل عين الذهب: ألعلم الشنتمريا

   .هـ1299بوالق  ،خزانة األدب :لبغداديا

  . م 1973تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم القاهرة ،طبقات النحويين واللغويين: لزبيديا

   .)طبعة مصورة (بيروت  ،ن دار الجيل 2ط ،المفصل :زمخشريال

   .القاهرة بال تاريخ ،عبد الستار أحمد فراج :تحقيق ،شرح أشعار الهذليين: لسكريا

  . م 1973القاهرة  ،نشره عبد الرؤوف طه سعد ،األنف الروض: لسهيليا

   .م1983بيروت  .3ط) طبعة مصورة ( تحقيق عبد السالم هارون  ،الكتاب: سيبويه

   .هـ 1316طبعة بوالق ، الكتاب :سيبويه
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  .م 1965القاهرة  ،تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ،بغية الوعاة: لسيوطيا

   .)طبعة مصورة ( هـ  1328رة القاه ،الدرر اللوامع: لشتقيطيا

دار الكتب المصرية  ،تحقيق عبد الحليم الطحاوي وآخرين ،الذيل والتكملة والصلة: لصفانيا
   .م 1977ـ  1970

منشورات جامعة أم القرى  ،تحقيق الدكتور فنحي أحمد مصطفى ،التبصرة والتذكرة: لصيمريا
   .م 1982

   .م 1981بغداد  ،عربي اإلسالميذخائر التراث ال :عبد الجبار، عبد الرحمن

دمشق  ،تحقيق عبد العزيز رباح وأحمد دقاق ،شرح أبيات مغني اللبيب: عبد القادر البغدادي
   .م 1973

  . هـ1299مطبوع على هامش خزانة األدب للبغدادي بوالق  ،المقاصد النحوية، لعينيا

   .م1949ـ  1923، دار الكتب المصرية الجامع ألحكام القرآن: لقرطبيا

   .م 1973ـ  1950دار الكتب المصرية  ،تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم ،أنباه الرواة: لقفطيا

ـ  1951القاهرة  ،تحقيق أحمد أمين وعبد السالم هارون ،شرح حماسة أبي تمام: لمرزوقيا
   .م 1953

   .م 1979عالم الكتب بالقاهرة  ،2ط  ،سيبويه إمام النحاة :علي النجدي، ناصف

   .م1970بيروت ، فهرس شواهد سيبويه :أحمد راتب ،فاخالن

   .)طبعة مصورة ( دار صادر بيروت  ،معجم البلدان: ياقوت الحموي
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  ة اللغة العربية في عصر الحوسبة واملعلوماتي
  )مقاربة من الهيكل العام ألنظمة العربية(

  

  *صالح أبوصيني

  ملخص

يــدرس هــذا البحــث قيمــة التأســيس النظــري فــي تطــوير الدراســات اللغويــة، ويتنــاول الجهــود       
ام اللغـوي بشـكل عـام،    لغويًا يشّكل مقاربة من النظـ " نموذجًا"اللسانية في التراث العربي، ثم يقدم 

لكّنه ينطلق من التراث اللساني العربي، مستفيدًا من التطور الهائل  الذي حققته علـوم  اللسـانيات،   
كما ينطلق من أنظمة العربيـة، فهـو يمثـل العموميـات اللغويـة المشـتركة بـين العربيـة وبـاقي اللغـات،           

اذج التــي يمكــن أن تحــاوره، تطــويرًا  كمــا يمثــل خصــائص العربيــة، ولــذلك يرجــى أن يقــدم، مــع النمــ  
   .نافعًا في درس اللسانيات النظري والتطبيقي

ويستثمر البحث هذا النموذج النظـري المقتـرح لتطـوير نمـوذج ثـان فـي اللسـانيات التطبيقيـة،         
  .العتماده ألغراض تعّلم العربية وتعليمها، للناطقين بها والناطقين بغيرها

  أهداف البحث 

  :لبحث في اإلجابة عن األسئلة اآلتيةتتمثل أهداف ا

  ما قيمة التأسيس النظري في تمكين اللغة العربية من القيام بدورها على المستوى العالمي؟ – 1

ــة         – 2 ــات اللغويـ ــع العموميـ ــجم مـ ــة وينسـ ــن العربيـ ــق مـ ــذي ينبثـ ــب الـ ــوي المناسـ ــوذج اللغـ مـــا النمـ
  المناسبة؟

مـن اللسـانيات التطبيقيـة وعلـم اللغـة التدريسـي فـي        الى أي مدى يمكن ان تنتفع اللغـة العربيـة      -3
ــر      : تطــوير عمليــات  اكتســاب اللغــة العربيــة، وإكســابها، وتعلمهــا وتعليمهــا  للنــاطقين بهــا ولغي

  الناطقين بها؟      

الى أي مدى ينسجم النموذج المقترح مع التقنيـات الحديثـة فـي تقـديم بـرامج تعّلميـة تعليميـة           -4
  ناجحة للغة العربية؟
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  :ولإلجابة عن هذه األسئلة تم توزيع الدراسة على مقدمة وثالثة فصول، على النحو اآلتي

  .عرض موجز عن أهمية الدراسة: تم في المقدمة -

تبين الدراسة قيمة التأسيس النظري في تمكـين اللغـة العربيـة  مـن القيـام      : وفي الفصل األول -
  .بدورها على المستويين العربي والعالمي

لعــرض النمــوذج المقتــرح الــذي يفتــرض أن يتضــمن المنظومــة     :قــد خصــص الفصــل الثــاني  و      -
 .اللغوية؛ بمدخالتها، ومخرجاتها، وعمليات المعالجة في أنظمتها الداخلية التي تنجز الكالم

فقد خصص لتوضيح عمليات اإلدماج بين األنظمـة المشـتّقة مـن النمـوذج     : أما الفصل الثالث -
علوم التربوية، وهذا ما ينبغي أن يتكفل به النموذج الثاني الذي خصص النظري، ومنظومة ال

  .  ألغراض اللسانيات التطبيقية

  مقدمة

 باللغــة اســتطاع اإلنســان أن يحلــل العــالم كلــه، وأن يفهمــه، وأن يعبــر عنــه، ويــرى العلمــاء أن     
ــة ــالم مــن خــالل       تقني ام، والمؤشــرات،  البيانــات، و االرقــ : المعلومــات أصــبحت وســيلة الســتيعاب الع

واإلحصاءات، والرسـوم البيانيـة، ومـن خـالل التجريـد، والمحاكـاة  وبنـاء النمـاذج وإعـادة الصـياغة،           
المعلومـات هـو الوسـيلة الوحيـدة التـي يتعـذر        قنيـة والتحالف الوثيق بـين اللغـة وت  . والتمثيل الرمزي

  )1(.دونها استيعاب العالم من حولنا

ناعي لتهــــذيب  القــــدرة الحســــابية  الهائلــــة للحاســــوب   وقــــد بــــرزت اســــاليب الــــذكاء االصــــط  
ومؤازرتهــا، ليــتمكن مــن محاكــاة وظــائف الــذهن البشــري فــي أســلوب حــل المشــاكل وإدراك الــنقص     
والتعويض عن المحذوف، واستنتاج   ما تتضمنه البيانات من حقائق وعالقات ومفاهيم، وتوقـع مـا   

الجهود الحالية الى اسـتخدام  اللغـات الطبيعيـة      وتسعى. توحي به هذه البيانات من نتائج ومؤشرات
المســتخدمة فــي الحيــاة اليوميــة، فــي برمجــة الحاســوب وفــي التخاطــب مــع قواعــد البيانــات لصــياغة      

  .طلبات البحث عن المعلومات والمعارف

علمـــاء الحاســـوب أن عمليـــة المعالجـــة المتوازيـــة حاســـوبيا،  إنمـــا هـــي فرصـــة مواتيـــة    ويـــرى
للغات الطبيعية آليا  بصـفة عامـة ومعالجـة اللغـة العربيـة بصـفة خاصـة، وذلـك نظـرا          لمطالب معالجة ا

ــرامج          ــيح الفرصــة للب ــة تت ــة، فالمعالجــة المتوازي ــا  الفرعي ــين منظوماته ــداخل  ب لشــدة التماســك والت
ــة   ــة المتخصصـ ــة(اللغويـ ــة  : المعالجـ ــة، والدالليـ ــرفية، والنحويـ ــوتية، والصـ ــق   ) الصـ ــل بتناسـ ألن تعمـ

امن، بصــورة تمكــن  مــن تنفيــذ مهــام التحليــل اللغــوي المعقــدة، وهــذا ســيجعل  مــن        افر وتــزضــوت
الممكـن  معالجـة النصـوص العربيـة  بصـورة فوريـة، ممــا يتـيح الفرصـة لتطبيقـات  تبـدو حاليـا  فــي            
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 لـــيعـــداد الخيـــال العلمـــي، كالترجمـــة مـــا بـــين اللغـــة العربيـــة  واللغـــات األجنبيـــة، ونظـــم الفهـــم  اآل   
  .المكتوبة والمنطوقة  للنصوص العربية

وتأمل هذه الدراسة مع مثيالتها من الدراسات، أن تكشف عن الـدور الـذي يمكـن أن تقـوم بـه      
اللغة العربية، والدراسات اللغوية المنبثقة عنها، وعن التفكيـر اللسـاني عنـد العـرب، بتطـوير النظريـة       

  .ن العربي والعالمياللسانية الحديثة، والتطبيقات اللسانية المحوسبة على المستويي

قنيـة  لقد استطاع علماء اللسانيات أن يقـدموا الجـداول والنمـاذج اللسـانية التـي تتناسـب مـع ت       
المعلومـات  و مــع عمليــات المعالجــة المتوازيــة حاســوبيا، ولــم يكــن ذلــك ليتحصــل لــديهم دون تلــك    

ــين           ــى تأســيس نظــري مت ــاتهم فيهــا عل ــارة التــي طــوروا نظري وهــذه الجهــود   . الجهــود اللغويــة الجب
المعلومات والحوسبة لم يـتح للعربيـة أي شـيء     قنيةالمتصلة التي أتيحت للغات األمم المتقدمة في ت

فالدراســات اللغويـة التــي عالجــت اللغـة العربيــة لــم ينظرفـي تأسيســها منــذ نهايـة القــرن العاشــر      .منهـا 
مــرتين، وقــد تــال   الهجــري، فــي حــين أن القــرن العشــرين شــهد إعــادة التأســيس النظــري للســانيات     

التأسـيس األول فـي بدايــة القـرن العشـرين كــل النظريـات اللسـانية البنيويــة التـي اسـتطاعت أن تقــدم         

، فأعادت للدرس اللغـوي مكانتـه بـين العلـوم، بـل جعلـت       مجدولة ومصنفةاللغات على شكل أنظمة 
ــدقيق، و        ــة ومناهجهــا فــي البحــث العلمــي ال ــات اللغوي ــوم تنتفــع  بالنظري فــي منتصــف القــرن   كــل العل

العشرين أعيد التأسيس النظري مرة أخرى وبنيت فوقه نظريات لسـانية معرفيـة قـدمت اللغـات علـى      

لقد قام ذلك التأسيس كلـه بعـد   .تمكن من توليد كل الجمل المقبولة  الممكنة في اللغة نماذجشكل 
وجية والمقارنة حتى نهايـة  استقصاء الدراسات الهندية و اليونانية والرومانية وكل الدراسات الفيلول

: القــرن التاســع عشــر، ومــن المالحــظ أن الدراســات اللغويــة العربيــة التــي بلغــت أوجهــا فــي القــرون        
  .الهجرية لم تكن واردة في التأسيس الحديث) الثاني  والثالث والرابع (

حرمـت  لقد أغفلت لسانيات القرن العشرين كل الجهـود اللسـانية العربيـة التراثيـة، وبـذلك فقـد       
نفســها مــن االنتفــاع بثــروة لغويــة تجــاوزت التفكيــر اليونــاني والرومــاني والتفكيــرا للســاني الســرياني     
والهندي قبل ذلك ، وأسست مدرسة لسـانية قامـت علـى اسـتقراء الواقـع اللغـوي وتصـنيفه وتحليلـه         

  . وتفسيره، ووضعت قواعد للغة العربية على أساسه

  اللسانيات التأسيس النظري في: الفصل األول

  :)دي سوسور وتالميذه (جهود

موقفه من الدراسات السابقه ؛ فالدراسات اليونانيه كانت معيارية، وقـد  ) دي سوسور (حدد 
 ، ركـزت علـى التصـحيح اللغـوي، فقاسـت الكـالم الطبيعـي علـى قواعـدها العقليـة المنطقيـة االفتراضــية           

وكانـــت . غـــة فـــي ذاتهـــا ومـــن أجـــل ذاتهـــا وكانـــت الدراســـات الرومانيـــة تقليـــدا لهـــا، ولـــم تـــدرس الل 
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تتخــذ اللغـــة وســـيلة لدراســة الحضـــارت القديمـــة ونصوصــها القـــد يمـــة،     ) الفيلولوجيـــة(الدراســات  
وقـد ركـزت الدراسـات المقارنـة علـى دراسـة اللغـة        . فدرست اللغة مكتوبة ولم تدرسها حيـة منطوقـة  

لم توفق هـذه المـدارس إلـى     .ل فصيلةفي إطار الفصيلة اللغوية، وانشغلت بالبحث عن اللغة األم لك
تأسيس علم اللغة الحق؛ ألنه لم يكن من مشاغلها اسـتخالص طبيعـة موضـوع دراسـتها، والحـال أن      

  )2(.أي علم من العلوم عاجز  أن يتخذ لنفسه منهجا إن هو لم يقم بهذا العمل البسيط األول

مقارنة بين علم إلشارة وعلم بال مجال علم اللغة): دي سوسور ( وبناء على ما تقدم حدد 

فـي علـم اللغـة     مـنهج البحـث  علـم اللغـة بالمقارنـة بـين الكـالم واللغـة، وحـدد         موضوعاللغة، وحدد 

فــي اللغــة بالمقارنــة بــين  مــادة البحــثبالمقارنـة بــين الدراســة الزمانيــة والدراســة اآلنيـة، كمــا حــدد    
لغوي ينبغـي أن تنصـب علـى دراسـة النظـام      وبين أن جهود الباحث ال.دراسة اللغة مكتوبة أو منطوقة

اللغوي، والهدف األساس هو الوصول إلى مكونـات هـذا النظـام، و تحديـد الوظـائف التـي يقـوم بهـا         
   .، من خال ل تحديد العالقات بين هذه المكوناتنكل مكو

متماســك مــن الوحــدات ذات القــيم الدالليــة، وهــذا    )بنــاء (نظــام  )دي سوســور (اللغــة عنــد 
ولقد قامت كل المـدارس اللسـانية البنيويـة مـن بعـده علـى مفهـوم النظـام،          .م قائم على المخالفةالنظا

فقــد طــورت المدرســة البنيويــة درس اللغــة وفــق األســس المنهجيــة التــي وضــعها لدراســة الوحــدات      
الوحــدات  أنــه يترتــب علــى اللغــوي أن يبــدأ بالمســتوى الصــوتي فيحــدد     إلــىاللغويــة، حينمــا أشــار  

، فانطلقـت الدراســات إلــى الوحـدات الصــوتية واسـتمرت علــى أيــدي     )3(للغــة حسـب قيمهــا   الصـغرى 
في  بنـاء الداللـة فـي     وزمالئه إلى أن أنضجت مفهوم السمات الصوتية المميزة  وقيمتها) ياكبسون(

الوحــدات الدالــة الكبــرى، وهكــذا بــدأت تتجلــى العالقــة البنائيــة بــين المســتوى الصــوتي والمســتوى     

 التقطيــعثــم جــاءت المدرســة البنيويــة الوظيفيـة، فطــورت مفهــوم   ، )5( )4(علــى أســس دالليــةالصـرفي  

ــذي جــاء بــه    ــى مــنهج  ) دي سوســور (ال ــذي أخــذ يقطــع السلســلة اللغويــة      التقطيــع الثنــائي إل ال
المنطوقة إلى وحدات دالة كبرى ثم يقطع الوحدات الكبرى إلى وحدات صغرى، وبينـت أن اإلنسـان    

  .نوع من التقطيع على كل الكائنات الحيةيتميز بهذا ال

وصار التحليل يبدأ من الوحدات الكبرى إلى الوحدات الصـغرى علـى أسـس الوظـائف الدالليـة       
بعــد أن كــان يبــدأ مــن الوحــدات الصــغرى إلــى الوحــدات الكبــرى علــى أســاس القيمــة،  وهكــذا أخــذ   

علمــاء يجــدِولون الوحــدات  الــدرس اللغــوي يؤســس لتحليــل الجملــة علــى أصــول وظيفيــة، وصــار ال     
الدالة ويصنفونها ويبينون وظائفها في كل  لغة، ثم يبينون أن اللغة تؤدي وظيفة اإلبـالغ علـى هـذا    

   .)6(األساس
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) سوسـور   دي(عنـد   العالقات السياقيةوأما المدرسة البنيوية السلوكية، فقد طورت مفهوم 

مل مـع السلسـلة المنطوقـة علـى أنهـا مؤلفـة مـن        الذي تعا المكونات المباشرةإلى منهج التحليل إلى 
مكونين متالزمين يمكن تحليل كل منهما إلى مكونين متالزمين جديدين، ويمكن تحليـل  كـل مكـون    
جديد إلى مكونين جديدين آخرين، وهكذا حتى يصل المحلل إلى وحدات ال يمكن تحليلها، وهـذه  

ــا اللغــ       ــألف منه ــرة هــي الوحــدات التــي تت ــذي جــاء بــه       .ةالوحــدات األخي   وقــد تطــور هــذا المــنهج ال

الذي أخذ يدرس الوحدات اللغوية حسب موقعها  إلى  منهج الفئات) هاريس(، على يد)بلومفيلد(
فـي السلسـلة المنطوقــة، فيحـدد الوحـدات التــي تسـبقها والوحــدات التـي تقـع بعــدها، وبـذلك يحــدد          

لغة محددة،  وهكذا يستمر اللساني في قه ويلحق به في بتوزيع الفئة ؛ فتوزيع االسم منوط بما يس
ال التعريـف، االسـم، الفعـل،    :فئـة ( استقصاء الوحدات التي تحيط بالفئـة، إلـى أن يصـنف كـل الفئـات      

ــوزيعي ، وقــد عــرف هــذا المــنهج   ) الــخ... الصــفة،  ــالمنهج الت ألنــه قــائم علــى تحليــل الوحــدات     ب
  . )8( )7(اللغوية حسب توزيع مواقعها في  السياق

، فأصـبح مسـاويا لمجمـوع    المعنـى الـداللي  نضجت المدرسة البنيويـة االجتماعيـة مفهـوم    وقد أ

  :                ، كما يتضح في المعادلة اآلتيةلمقاميوالمعنى االمقالي المعنى 

  .(Jackson، 1995: 15، 23)المعنى المقامي  +   المعنى المقالي  = المعنى الداللي  

ــى )  + النحــوي +  الصــرفي  + الصــوتي : المعنــى(  :والمعنــى المقــالي يتــألف مــن   المعن

أبـا، أو أمـا ، أو   : دور الفـرد فـي المجتمـع، فقـد يكـون     : بينما يراعى في المعنى المقامي.  المعجمي
 ...متكلمــا، أوســامعا، أوكاتبــا، أو قارئــا: فقـد يكــون : ودور الفــرد فــي األداء .الــخ.. .أخـا، أو أختــا 

فقــد تكــون الغايــة التعامــل بقصــد التــأثير، كمــا فــي مجــاالت البيــع           : داءكمــا تراعــى غايــة األ    .الــخ 
تكـون غايـة األداء اللغـوي اإلفصـاح بقصـد التعبيــر       وقـد .الـخ  ...والشـراء، والتعلـيم والبحـث العلمـي    
   .)9(الخ.. .المدح، والذم، التعجب، والقسم: عن موقف نفسي ذاتي، ومن ذلك

دت أهميــة المعنــى الــوظيفي، وأضــافت  إليــه مفــاهيم    وهكــذا تكــون البنيويــة االجتماعيــة قــد أكــ  

التـي أخـذت تتعامــل مـع الوحــدات     لسـانيات الــنص  وبــذلك تكـون قـد أسســت لظهـور   . داللـة المقـام  
  .لتصبح الدراسة  أ كثر إحاطة وشموال، الكبرى في الدراسات اللغوية

  :جهود المدرسة التوليدية التحويلية

البنيويـــة  التـــي ظهـــرت قبلـــه فـــي القـــرن    لســـانيةموقفـــه مـــن الدراســـات ال ) تشومســـكي(حـــدد 
ــلوكية    ــة السـ ــة البنيويـ ــة المدرسـ ــرين، وبخاصـ ــة    ، العشـ ــى النظريـ ــرة علـ ــتفهام كبيـ ــات اسـ ــع عالمـ ووضـ

التجريـب  والمنهج، فرفض نظـريتهم فـي اكتسـاب الطفـل للغـة، وهـي النظريـة التـي كانـت قائمـة علـى            
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إذا كــان الطفــل  : ن ســؤاله كمــا يــأتي وكــاوالتعزيــز،  واالســتجابةوالخبــرة، علــى أســاس اإلثــارة  
ــى           ــا مــن قبــل، ولــم يتــدرب عل يكتســب لغتــه بــالخبرة، فكيــف يســتطيع أن يركــب جمــال لــم يســمع به

، فالطفـل يولـد   بالفطرة واإلبـداع  إن الطفل يكتسب لغته: وقال له بها أي خبرة؟ تركيبها، ولم يكن

م لغـة أي مجتمـع يولـد فيـه،     يـتمكن بـه أن يكتسـب نظـا     علـى نظـام نحـو كلـي    بدماغ متميز يشـتمل  
 إلـى وحينما يستمع الطفل إلى كالم أبناء مجتمعه، يبـدأ عمليـة موازنـة بـين نظـام اللغـة التـي يسـتمع         

كالمهــا ونظــام النحــو الكلــي الموجــود فــي دماغــه، فتســتمر هــذه العمليــة إلــى أن يتطــابق النظامــان،      
 .)10(وحينئذ يكون قد اكتسب لغته بنفسه

المــنهج التــوزيعي الــذي اعتمدتــه المدرســة الســلوكية ال يســتطيع أن   ن أ )تشومســكي ( وبــين 

ــل        : يفســر ــر مقبولــة دالليــا، مث : وجــود جملتــين توزيعهمــا واحــد لكــن إحــداهما مقبولــة والثانيــة غي

ووجــود جملتــين توزيعهمــا مختلــف ومعناهمــا       .ُأعجبــت اآلالم بالعنــب : ُأعجبــت األم بولــدها، و 

ووجـود جملـة    .هزمـت حضـارة الباطـل   : ضـارة الباطـل، و  هزمت حضارة الحق ح :واحد، مثل

رفــض : ؛ فهــي تحتمـل  رفـض النــاس اسـتغالل الــدول الصـناعية    :تحتمـل معنيـين مختلفــين، مثـل   
  .رفض الناس أن يستغل أحد الدول الصناعية: الناس أن تستغل الدول الصناعية غيرها، و

حــدد علــى  ٍأساســه    )11()1957(أول نمــوذج لغــوي عــام  أن يقــدم ) تشومســكي(واســتطاع 
التراكيب األساسية في اللغـة اإلنجليزيـة، وقـد جعـل هـذا  النمـوذج فـي ثـالث بنيـات، خصـص البنيـة            
األولى للقواعد التوليدية، وهي قواعد تركيبية بناها على مفهوم إعادة الكتابة، تسـتطيع أن تولـد مـا    

ن أن تولِّـد جمـال غيـر مقبولـة،     ال حصر لـه مـن جمـل أي لغـة، ولكـن مشـكلة هـذه القواعـد أنهـا يمكـ          
ولذلك صمم القواعد التحويلية في البنية الثانية، مـن أجـل أن توّلـد القواعـد الجمـل المقبولـة لغويـا        

 يوخصص البنية الثالثة للقواعد الصرفية الصوتية التي تمّكن المتكلم مـن نطـق الجمـل التـ     .فحسب
ــه     ــي دماغـ ــبس فـ ــن اللـ ــفاها مـ ــا وصـ ــع و ،)12(ركبهـ ــ(أخضـ ــوذج  ) كيتشومسـ ــذه النمـ ) 1957(وتالميـ

للمحاكمة العلمية الصـارمة علـى مـدى تسـع سـنوات، فتبـين لهـم أن البنيـة السـطحية والبنيـة العميقـة            

ــر إلــى مكــون داللــي، فــاقترح        ــا واضــحتين، وأنــه يفتق ــوذج  )تشومســكي (فيــه لــم تكون  )1965(نم
  .لتفادي ذلك الخلل

ي البنيــة العميقــة، وأصــبحت القواعــد الصــوتية   ح المكــون الــداللي يقــدم تــأويال  دالليــا فــ  بفأصــ
ومـع ذلـك وجـد تشومسـكي وتالميـذه  أن       .الصرفية تقدم تأويال صوتيا صرفيا فـي البنيـة السـطحية   

، وال بــد مــن ضــبط هــاتين   انالمكــونين التوليــدي والتحــويلي فيهمــا قــوة توليديــة  وتحويليــة عاليتــ    

لضبط المكون التوليـدي، كمـا كثفـت القـوانين      )14(س :نظرية وبناء على ذلك ظهرت   .)13(القوتين

، الذي أصبح مسـؤوال عـن تحديـد العنصـر     )ألفا : حرك: ( قانونالتحويلية في قانون واحد هو  
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الذي يمكن أن يتحرك في الجملة، وعن اتجاه حركته، وعن الموضع الذي يمكن أن يحل فيه ، كمـا  

ن المكون التوليدي فيه ازدواجية وتكـرار، فهـو   ثم تبين أ. تحدد مستويات الجملة س أخذت نظرية

ظهــرت وبنـاء علــى ذلــك  . )15(يتكـون مــن قواعــد تركيبيــة وقواعــد معجميــة تقومــان بالوظيفــة نفســها  

 1986( المعرفة اللغويةالتي تجلت معالمها في كتاب تشومسكي   نظرية العامل والربط اإلحالي
ــى المعجــم، فأصــبحت القواعــ     ) ــز عل ــا التركي ــم فيه ــة فحســب، وهــذه      ، وت ــة قواعــد معجمي د التوليدي

ــدد األصـــناف المعجميـــة    ــتويات الممكنـــة للمركبـــات، وتحـ ــب  القواعـــد المعجميـــة تحددالمسـ ( للمركـ
كمــا تحــدد المــداخل   ) المركــب االســمي، والمركــب الفعلــي، والمركــب الحرفــي، والمركــب الوصــفي      

التوليديـة   شـديد مـن النظريـات    رضـت نظريـات تشومسـكي إلـى نقـد     عوقد ت ،)16(المعجمية للمركبات
  .)17(وغير التوليدية، مما كان له أكبر األثر في تطوير النظرية اللسانية وتنوع مناهجها

  الجهوداللسانية في التراث العربي

عنــدما نتنــاول التــراث اللســاني العربــي علــى أنــه كــل متكامــل، لغــرض إعــادة تشــكيله، فإننــا ال        
ل التـاريخي لألزمنـة التـي حـدث فيهـا بنـاء كـل فقـرة  مـن فقراتـه؛ ألن           نحتاج حينئذ الى ذكر التسلس

، ووفـق ذلـك فحسـب،    )بنـاء متكـامال   ( الهدف يصبج منصبا على دراسة هذا التـراث بوصـفه نظامـا    
  .نستطيع استبعاد عنصري المكان والزمان اللذين تشّكل وفقهما هذا العمل اللساني باألصل

تــراث العربــي معظـم األبعــاد العلميــة التــي يتناولهــا درس اللغــة   تناولـت الدراســات اللغويــة فــي ال 

دراسـات فقـه   ، وهـذا يبـدو جليـا فـي     علـى البعـد التـاريخي   الحديث، فقد ركـزت بعـض الدراسـات    

العلـوم اللغويـة،   علـى  لتي انشغلت في بعض جوانبهـا بأصـل اللغـة ونشـأتها، كمـا ركـز بعضـها        اللغة ا
، والثعـالبي فـي   )حبي فـي فقـه اللغـة وسـنن العـرب فـي كالمهـا        الصـا ( كما فعل ابن  فارس في كتابـه  

وجـالل الــدين السـيوطي فــي    )19()مقدمتـه ( وابــن خلـدون فــي  )18()فقـه اللغــة وأسـرار العربيـة   (كتابـه  
، وانشــغلت  دراســات أخــرى بتعريــف اللغــة وبيــان حــدها  )المزهــر فــي علــوم اللغــة وأنواعهــا ( كتابــه 

ويمكـن أن تعـد دراسـات    .  البـن جنـي    كتاب الخصـائص  ذلـك  ومن أبرز اآلمثلة على .وخصائصها
ابن سينا ودراسات عبدالقاهر الجرجاني أهم الدراسات التي ركزت على كيفية حدوث الكـالم، وعلـى   

  وهـذا مـا يمكـن أن نـراه واضـحا     ، المقـام والداللـة والتركيـب والكـالم المنطـوق     تفسيرالعالقة بـين  
وعند عبـد القـاهر الجرجـاني     )20()كمة المنطقية والطبيعة اإللهيةالنجاة في الح: (عند ابن سينا  في

الصــوتية ( ،  ودرســت أنظمـة اللغـة فــي مسـتوياتها    ))22(وأســرار البالغـة ، )21(دالئـل اإلعجــاز :(فـي 
ــام       ) والصــرفية والنحويــة والدالليــة   دراســة علميــة دقيقــة تــدل علــى أن العلمــاء كــانوا علــى وعــي ت

يبـدو ابـن    سـر صـناعة اإلعـراب    ظائفهـا التركيبيـة والدالليـة، ففـي كتـاب     بالعالقة بين المسـتويات وو 
كمـا تبـدو هـذه     ،)23(جني واعيا تمامـا للعالقـة البنائيـة والدالليـة بـين المسـتويين الصـوتي والصـرفي        
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) الصـوتية والصـرفية والنحويـة    ( بـين المسـتويات البنائيـة     كتاب سـيبويه  العالقة واضحة تماما في
ونحن نتحدث هنا عن ثمانية قرون من البحث اللغوي، فإلى أي مـدى أفـاد   . )24(يوالمستوى الدالل

  علماء العربية المعاصرون من هذه الجهود؟

  الجهود اللسانية عند علماء العربية المعاصرين

  :يمكن أن نجمل هذه الدراسات في الفئات اآلتية

تقـاء، وتـأ ثـرت فـي الوقـت نفسـه       الدراسات التي عالجـت العربيـة فـي أطـار نظريـة النشـوء واالر        .1
بالمفاهيم اللغوية التراثية، وبخاصة تلك المفاهيم التـي أوردهـا ابـن جنـي فـي كتـاب الخصـائص        

األحاديــة، والثنائيــة، الثالثيــة التــي  : حــول نشــأة اللغــة، وقــد انشــغلت هــذه الدراســات باألصــول 
  .)25(نشأت منها كلمات اللغة

ــأثرت      .2  ــي تـ ــة التـ ــه اللغـ ــات فقـ ــدها     دراسـ ــى قواعـ ــي أرسـ ــة التـ ــات المقارنـ ــا والدراسـ بالفيلولوحيـ
المستشرقون الذين استقدموا لتدريس مادة فقه اللغة العربية في الجامعـة المصـرية فـي بدايـة     
القرن العشرين، وقـد تـأثرت كـذلك بالدراسـات التـي جـاءت تحـت عنـوان فقـه اللغـة فـي التـراث             

التــي ) اللســانيات(ن مفــاهيم علــم اللغــة  اللغــوي عنــد العــرب، وقــد خلطــت هــذه الدراســات بــي    
ظهرت في بدايـة القـرن العشـرين عنـد البنيـويين، ومفـاهيم الفيلولوجيـا التـي سـادت فـي الغـرب            
قبل ذلك، كما خلطت بين مفاهيم الفيلولوجيا ومفاهيم فقـه اللغـة التـي كانـت تعنـي التعمـق فـي        

  .دراسة اللغة، في التراث اللغوي عند العرب

): دي سوســور ومارتنيــه و فيــرث: (الوصــفية التــي تــأثرت بالدراســات البنيويــة عنــد الدراســات   .3
توجهت هذه الدراسات في مسربين، فقد اكتفى بعضـها بـالتعريف بالنظريـة البنيويـة، كمـا فعـل       

محمـود السـعران فـي كتابـه علـم اللغـة الـذي شـرح فيـه مفـاهيم أسـتاذه فيـرث، بينمـا توجــه              . د
. ريـة البنيويـة الوظيفيـة االجتماعيـة علـى اللغـة العربيـة، كمـا فعـل د         فريق آخـر الـى تطبيـق النظ   

يــة عتمــام حســان فــي كتابــه اللغــة العربيــة معناهــا ومبناهــا، الــذي أدمــج فيــه آراء فيــرث االجتما   
   .بآراء مارتنيه الوظيفية، ولذلك أشار إلى أن دراسته وظيفية شكلية

توجهت هذه الدراسات في أربعـة مسـارب،   : تحويليةالدراسات التي تأثرت بالنظرية التوليدية ال.  4
فـاقترح  )  1957(توجه بعضها إلى التطبيق على النظريـة التـي مثلهـا نمـوذج تشومسـكي       فقد

ــكي       )26(الخـــولي .د ــا تشومسـ ــي اقترحهـ ــك التـ ــرار تلـ ــة، علـــى غـ ــة العربيـ ــة للغـ ــد  تحويليـ قواعـ
نحـو نظريـة لسـانية عربيـة،      فـي كتابـه   )27(مـازن الـوعر  . وفـي مسـرب آخـر قـدم د      .لإلنجليزيـة 

ــة، وفـــق نظريـــات تشومســـكي     ــة)  1981- 1957( التراكيـــب األساســـية للغـــة العربيـ  التوليديـ
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، الــداللي، وقــد أفـــاد مــن نظريــة اإلســناد التراثيـــة      )ولتـــر كــوك (التحويليــة، وحســب تصــنيف    
  .وبخاصة عند كل من سيبويه والزمخشري

ــبعض     فقــد قــدم الوظــائف ا   )28(أحمــد المتوكــل  .د  أمــا ــة كمــا قــدم  دراســة ل لتداوليــة للعربي
مسـتفيدا مـن بعـض     )29(في النحو الوظيفي) سيمون ديك(الوظائف النحوية فيها، بناء على نظريات 

وباالشــتراك مــع  ، واعتمــادا علــى النظريــة المعجميــة الوظيفيــة   . المنــاحي البالغيــة فــي النحــو العربــي   
دراساته المعجمية الوظيفية للعربية،  )30(ر الفهريعبد القاد .د بيرزنن وبعض العلماء الغربيين قدم

   .رافضا اللجوء الى التراث اللساني عند العرب

  )31(الدراسات التي اهتمت بالتراث اللساني العربي -5

) البنيويـــة والتوليديـــة التحويليـــة    ( اســـتثمرت بعـــض الدراســـات مفـــردات النظريـــة اللســـانية       
  .)34)(33)(32(.ان المحاور النظرية المشتركة بينهماالستنطاق التراث اللساني العربي، وبي

عبــدالرحمن . ومــن أهــم الدراســات التــي تلتقــي فــي إطارهــا العــام مــع دراســتنا هــذه دراســات د  
النظريــة الخليليــة، وهــي تتضــمن مقاربــات ممتــازة إلعــادة     : الحــاج صــالح التــي جعلهــا تحــت عنــوان   

ســاني العربــي تســتنبط مــن اللغــة العربيــة، ذلــك ألن   صــياغة النظريــة اللســانية المنبثقــة مــن التــراث الل 
مــع أن دراسـتنا هــذه   )35(النظريـات الغربيـة مســتنبطة مـن لغـات تغــايرفي أنظمتهـا نظــام اللغـة العربيـة       

مــن أجــل أن يتضــمن النمــوذج المشــتق منهــا    ، تســعى إلــى أن تقــدم منظومــة اللغــة فــي إطــار أشــمل   
العلـم، والتعلـيم، والترجمـة، أي    : ة العربيـة  لغايـات  بيانات ومعلومات ومعارف تمكن مـن دراسـة اللغـ   

  .أن دراستنا هذه تتعامل مع اللغة على أنها منظومة منفتحة

ويتضح مما تقدم أن اللسانيات الغربية استطاعت أن تدرس لغاتها وفق أحـدث التقنيـات ألنهـا    
وعــي تــام بأنظمــة   بنــت أسســها النظريــة بعــد مراجعــة علميــة وعمليــة لتراثهــا اللســاني وانطالقــا مــن   

لغاتها استغرق عشرات السنين من المحاكمة والتمحيص، فكانت كل نظرية تتجاوز سابقتها بعـد أن  
 ات اللسـانية سـ له مثـيال فـي الدرا   وهذا ما لم نجد.تستوعب خالصات األبعاد العلمية المتضمنة فيها

خة اســتنهاض  لهمــم  العربيــة فــي القــرن العشــرين، وهــو الــذي يبــرر قيــام دراســتنا هــذه لتكــون صــر     
العلماء في هذا المقام، من أجـل تعظـيم دور التأسـيس النظـري فـي اللسـانيات العربيـة، لتنطلـق منـه          

ــة  ــة، وتقــدم أدق         النمــاذج اللغوي الجــادة بعــد محاكمــة صــارمة تمكــن مــن  تصــميم الهياكــل المتكامل
ن من تحديد العالقات بـين  التفاصيل للعالقات الوظيفية بين المستويات اللغوية في النظام، كما تمك

  .وحدات كل نظام على أسس داللية
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  النموذج النظري المقترح لدراسة العربية : الفصل الثاني

هــذا النمــوذج محاولـــة إلعــادة صــياغة الفكـــر اللســاني العربــي وفـــق تقنيــات التفكيــر اللســـاني         
هنـــا المكـــون  الحـــديث، فهـــو يجمـــع تصـــور علمـــاء العربيـــة لـــدورة الكـــالم، وتصـــورهم لمـــا ســـميناه   

  . التركيبي، وهو عندهم ميدان فسيح تعالق فيه علم الداللة بالعلوم الصوتية والصرفية والنحوية

ويســتفيد هــذا النمــوذج مــن الدراســات العربيــة الحديثــة التــي قــدمت شــروحا لــبعض المفــاهيم   
ــام، الوظيفــة، اإلســناد،  : العربيــة القديمــة، مثــل  ــة كمــا يســتفيد مــن الدراســ  . الــخ...  المق ات البنيوي

الوحــدة الصـــغرى،  : والتوليديــة التحويليــة التـــي قــدمت تحديــدا علميـــا دقيقــا للمصــطلحات، مثـــل      
ــة، التكملــة   ــخ ...الوحــدة الدالــة، الجمل ــدواعي     . ال ويســتخدم البحــث بعــض المصــطلحات الخاصــة ل

الـة  النـواة اإلسـنادية، د  : الضبط العلمي ولشرح بعض المفاهيم القديمـة بأسـلوب حـديث، وذلـك مثـل     
  .الخ...ألمر، الجذع، االمضارعة، دالة 

  

  مكونات النموذج:أوًال

  :يتألف هذا النموذج من مكونين داخليين هما 

صـور  ) الـخ  .. .السـمع والبصـر  ( تنشأ الداللـة عنـدما تنقـل وسـائل اإلدراك     : المكون الداللي  . أ
  . تركيب اللغويالمقام إلى دماغ اإلنسان لشرحها وترميزها وإعدادها لتكون صالحة لل

  :  يتألف هذا المكون من ثالثة مستويات، هي: المكون التركيبي   .ب
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لف من جدول للوحدات الصوتية ومن مجموعة من القواعد أالذي يت: المستوى الصوتي .1
  . الصوتية التي تشرح عمل الوحدات ووظائفها

جموعــة مــن  الــذي  يتــألف مــن  جــدول للوحــدات الصــرفية ومــن م    : المســتوى الصــرفي  .2
  . القواعد الصرفية التي تشرح طريقة بناء الوحدات الصرفية وعملها

ومن مجموعة ) التراكيب ( الذي يتألف من جدول للوحدات النحوية : المستوى النحوي .3
ويتصـل بهـذين المكـونين    . من القواعد النحوية التي تشـرح طريقـة بنـاء التراكيـب وعملهـا     

  :حقالن خارجيان، هما

ويقصد به واقع الحياة بكل المواقف المادية والمعنوية التـي تنشـأ أو تحـدث    : قامالم   .أ
  .فيها، وفيه تنشأ الداللة ويحدث الكالم

هـــو اإلنجــاز الصــوتي اللغـــوي الــذي يمثـــل الداللــة المقاميـــة المشــحونة فـــي       :الكــالم    .ب
  .التراكيب

  عمل المكونات: ثانيًا

ظومــة معجميــة مــن الحقــول الدالليــة، فهــو معجــم  يمكــن أن نشــبه المقــام فــي هــذا النمــوذج بمن 
ضخم تتشكل فيه قاعدة بيانات تصـنف فيهـا كـل أشـياء الحيـاة الماديـة والمعنويـة، بمـا يتناسـب مـع           

ــداللي فــي الــدماغ، تنتقــل هــذه الصــور المقاميــة إلــى المكــون الــداللي فــي الــدماغ،         طبيعــة المكــون ال
الها الخبرية واإلنشائية بأنماطها الداللية المحـددة ثـم   فتكتسب صورتها الداللية اللغوية، وتظهربأشك

يقــدم المكــون التركيبــي الوحــدات التــي تناســب صــيغ الداللــة، وتتناســب مــع طاقــة جهــاز النطــق علــى    
إنجاز الكالم، وبذلك ينتج الكالم الذي يمثل موقفًا محـددًا مـن مواقـف الحيـاة، جـرده الـدماغ صـيغًا        

وحمــل جهــاز النطــق هــذه التراكيــب كالمــًا إلــى أذن    ، تراكيــب نحويــة  دالليــة، ونســق للصــيغ الدالليــة 
  . السامع

ــي فــي دمــاغ الســامع، فيحللهــا ويقــدمها للمكــون           ــى المكــون التركيب ــة إل ــب الكالمي تصــل التراكي
  .الداللي الذي يقدم لها تفسيرًا  دالليًا فيفهمها السامع

ين جعلوا دورة الكالم تبدأ من صورة ويتبنى البحث، في هذا المقام، نظرية علماء العربية الذ
األعيان الحقيقية في واقع الحياة، ثم تتحول إلى صورة ذهنية عقلية، ثم ُتنجز على شكل صورة 

الذي يتطلق من التركيب للوصول إلى ) تشومسكي (وهذا مخالف لنظريات  .كالمية أو كتابية
. )ياكبسون(دي سوسور و(الكالم عند كل من  وبهذا أيضًا نتجاوز دورة. التمثيل الداللي للجملة

  :وتظهر دورة الكالم التي نعتمدها هنا، على النحو اآلتي
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  التركيب
     

      
  
  

  
  التحليل

    

    

  

  

  الفهم: د/االستماع : ج/الكالم : ب/المقام: أ

  النظام النحوي     : 4/ النظام الصرفي : 3/ النظام الصوتي : 2/ المكون الداللي : 1

لبحث تركيزه في هذا المقام على العالقة بين المكون التركيبي والمكون الداللي  فـي  وسيوجه ا
ــى            ــة العربيــة بصــفة خاصــٍة، وســنعتمد عل ــد اإلنســان بوجــه عــام، وفــي اللغ ــه، عن إنتــاج الكــالم وفهم

  :المقدمات اآلتية لتوضيح هذه المقاربة

ــي الوحــدات الصــرفية، فتأخــذ الوحــدات الصــرف      .1 ــا الدالليــة مــن   الوحــدات الصــوتية تبن ية قيمه
الســمات المميــزة للوحــدات الصــوتية التــي تكســبها داللتهــا المعجميــة، ومــن الداللــة الســياقية    
التي تكتسبها مـن المكـون الـداللي الـذي يمّثـل موقفـًا محـددًا فـي المقـام الـذي ينقلـه المكـون             

  . الداللي مباشرة من الواقع

ي بناء الجملة، وتكتسب الجملة داللتها من الداللـة  افر النظام الصوتي والنظام الصرفي فضيت .2
الســياقية للوحــدات الصــوتية والصــرفية، َإضــافة إلــى الداللــة التركيبــة التــي تقــدمها األنمــاط           

 . التركيبية األساسية والفرعية

تتــرابط الجمــل فيمــا بينهــا فتبنــي الفقــرة، فتكتســب الفقــرة داللتهــا العامــة مــن تــرابط الجمــل،      .3
 . لة فيها داللتها الخاصة من خالل الداللة العامة للفقرةوتؤدي كل جم

تتــرابط الفقــرات فيمــا بينهــا فتبنــي الــنص، فيكتســب الــنص داللتــه العامــة مــن تــرابط الفقــرات،       .4
 . وتؤدي كل فقرة فيه داللتها الخاصة من خالل الداللة العامة للنص

1 3 

4 3 2 1 

4 2 
 أ

 ب

 د 
 ج
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ت الترجمـة، مـن الـنص، لتتناسـب مـع      تبدأ عمليات التحليل لغايات تعُلم اللغة وتعليمها، ولغايا .5
و ســيقدم هــذا البحــث وصــفا مبــدئياًً  للنظــامين    .  المعالجــة الحاســوبية النصــية  للمعلومــات  

الصرفي والنحـوي فـي اللغـة العربيـة، مبينـًا عالقتهمـا بـالمكونين الصـوتي والـداللي، فـي أثنـاء            
ّنـه يحتـاج إلـى بحـوث خاصـة،      أمـا الوصـف الـدقيق لكـّل نظـام فإ     . (إنتاج الكالم العربـي وفهمـه  

  ).تحدد األنظمة الداخلية لكّل نظام، وتحدد القواعد األساسية والتفصيلية فيه

  المكون الداللي

إنما هو تطبيق عملـي لنظريـة الـنظم عندعبـد     " علم المعاني" فضل عباس حسن أن .يرى د 
تامـًا ليوافـق المعـاني التــي     يمًاوأنـت تنطـق بـه قـد صـمم تصـم      " القـاهر الجرجـاني ؛ فترتيـب الكـالم     

عبــد الكــريم مجاهــد فــي دراســته الموضــوعية للتقريــب بــين   . ويؤيــد ذلــك د )36(نريــد أن نعبــر عنهــا
ــة، ويــرى أن الجرجــاني اســتطاع          التــراث اللســاني العربــي والفكراللســاني الحــديث، فــي مجــال الدالل

فــي النقــد ) كـولردج (والمعنــى، مثلمـا تجاوزهــا بنظريـة الــنظم ان يتجـاوز إشــكالية الثنائيـة بــين اللفـظ     
  .)37(األدبي الحديث

تمام حسان إلى مدى الفائدة التي جناها من دراسة نظرية النظم عندالجرجاني،  .د أشاروقد 
ولكّنه، في الجانب التطبيقي، انطلـق فـي    )38(قمة الدراسات النحوية" المعانيعلم "واقترح أن يكون 

واكتفـى بـأن ذكـر عنـاوين     ، م يجعـل دراسـة  التركيـب فـي إطـار دراسـة الداللـة       بحثه مـن التركيـب، ولـ   
  .األنماط الخبرية وإلنشائية في رأس جدول النحو

ملحظـًا ضـروريًا فـي اسـتكمال      المعنـى  النحـاة العـرب قـد اعتـدوا    : "نهاد الموسـى أن  .وأكد د
  )39("التحليل وعمل المعرب

ي الداللة مّثلت التطـور الطبيعـي للنظريـة اللغويـة التـي      ويرى هذا البحث أن نظرية الجرجاني ف
جــــاءت فــــي كتــــاب ســــيبويه وفــــي الدراســــات التــــي تلتــــه حتــــى القــــرن الخــــامس الهجــــري، فكانــــت     

، "الــربط  " وعمليــات  " توزيعهــا  " الكلمــات و " وظــائف " و" اإلســناد " تفســيرّاتطبيقيًا لعالقــات   
  .في الجملة والفقرة والّنص" ة ترتيب وإعاد" تقليص "و" توسيع "ومايطرأ عليها من 

ويعد بحثنا هذا تجديدًا لهذا التأصيل الذي يجعل المكـون الـداللي هـو األسـاس الـذي تـنظم       
في إطـاره دراسـة التركيـب، لتنسـجم الجمـل فـي الفقـرة والـّنص، فتـؤدي مقاربةمعنويـة دقيقـة للداللـة             

هــذا  ن المكــون الـداللي يصــّنف الداللــة، فــي  وتأسيســًا علـى مــا تقــدم، فــإ  .التـي انطلقــت مــن المقــام 
  :، على النحو اآلتيجالنموذ

   ...–المنفي  –المؤّكد  –المثبت : الخبر .1
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 ...–بالقسم  –با لتعجب   - بالذم  –بالمدح  : اإلفصاح .2

ض بالعر- بالنداء  –بالدعاء  –بالترجي  –بالتمّني –باالستفهام     -بالنهي - باألمر  : الطلب  .3

           ...-بالتحضيض  –

    .وفي إطار هذه األصناف يعمل المكون التركيبي، ويؤدي كل الوظائف اللغوية

  المكون التركيبي     

  : النظام الصوتي في العربية. أ  

، في العربية، حسب المعايير نظام الصوامت وأنصاف الصوائت يمّثل الجدول اآلتي 
  :يةالنطقية العالم

  شفوي  
فوي ش

  أسناني
  بين أسناني

  

  

  أسناني

  أسناني

  لثوي
  حنجري  حلقي  لهوي  طبقي  غاري  لثوي

غير   مطبق  غير مطبق  مطبق      
  مطبق

غير   مطبق
  مطبق

            

              د  ض            ب  1

      ق  ك      ت  ط              2

    ع    غ  ج        ز    ذ  ظ      3

  ه  ح    خ  ش        س  ص  ث    ف    4

            ن                م  5

            ل                  6

            ر                  7

          ي                  و  8

  / أنفي : 5/ احتكاكي مهموس : 4/ احتكاكي مجهور :3/وقفي مهموس : 2/ وقفي مجهور: 1
  . نصف صائت: 8/ تكراري: 7/ جانبي : 6

  :جدول الصوائت العربية
  والهمس/الجهر  ممر الهواء  وضع اللسان  وضع الشفتين  المدة  ورمزه/الصائت

  مجهور   واسع  متوسط   منفرج  قصير  /َ -/حة القصيرةتالف
  مجهور  واسع  متوسط  منفرج  طويل  /ََ -/الفتحة الطويلة 

  مجهور   ضيق   أمامي    منفرج  قصير  /ِ - / الكسرة القصيرة 
  مجهور   ضيق   أمامي   منفرجطويل             ِِِِ - /الكسرة الطويلة
  مجهور   ضيق   خلفي   مدور   قصير  /ُ-/الضمة القصيرة
  مجهور   ضيق   خلفي   مدور  طويل  /ُُ - /الضمة الطويلة
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توصف كّل وحدة صوتية، في هذين الجدولين، حسب السمات التي تشترك فيها مع باقي 
  الوحدات في حقل واحد، وتتميزكّل وحدة في الحقل بسمة نطقية خاصة؛ فالباء، والميم، 

، )صامت وقفي: ( ولكن تتميزالباء بأّنها شفوية، مجهورة،: ، مثًال/)و/ ، /م /، /ب(/ والواو
وهكذا يتم الوصف في  0)نصف صائت:(، بينما تتميز الواوبأّنها)صامت أنفي(وتتميز الميم بأّنها 

  .كّل الحقول

 :ويالحظ أن العربية تتميز بمجموعة من الوحدات الصوتية عن كثير من لغات العالم، هي
وسيتم توضيح ذلك مع بعض الظواهر  ،/. )ء/ ، /ح، ع /، /ق/ ، /خ، غ / ص، ض، ط،  ظ، (/

  . الصوتية الخاصة بالعربية، في مكانه المناسب، عند عرض النموذج التطبيقي

  )نظام بناء الكلمة ( النظام الصرفي في العربية . ب

  :تبنى معظم الكلمات في اللغة العربية وفق ثالثة أنظمة، هي 

  . نظام التصريف اإلسنادي . 3نظام االلصاق         . 2نظام االشتقاق        .1  

وتحافظ مجموعة أخرى محددة من الكلمات على صورها االصطالحية األولى، وسيتم توضيح 
  :ذلك من خالل الجدول اآلتي

  األنظمة/ الكلمات
  

نظام التصريف   نظام اإللصاق  نظام االشتقاق
  اإلسنادي

االصطالح 
  االرتجالي

  ال  ال  منع  نعم  لمصادرا

  ال  ال  نعم  نعم  المشتقة االسماء
  ال  نعم  نعم  نعم  األفعال

  نعم  ال  نعم  ال  االسماءالجامدة
  نعم  ال  ال  ال  االسماء المبنية

  نعم  ال  ال  ال  المعاني حروف

  :نالحظ من القراءة األولى للجدول ما يأتي

ام االشتقاق ونظام نظ: أن المصادر واألسماء المشتقة، يدخل في بنائها نظامان، هما  . 1
  .االلصاق

نظام االشتقاق ونظام اإللصاق ونظام التصريف :أما األفعال فيدخل في بنائها ثالثة أنظمة، هي  . 2
  . اإلسنادي

وأما األسماء الجامدة، فإّنها قائمة على االصطالح االرتجالي، ثم تخضع لنظام واحد هو   . 3
  . نظام اإللصاق
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 مجموعة من الوحدات الصوتية: والجذر .بية قائم على الجذرفي العر نظام االشتقاق  .أ
، وتظهر هذه الوحدات الصوتية )الصوامت وأنصاف الصوائت، وال تد خل في بنائه الصوائت(

المصادر واألسماء المشتّقة (بالترتيب نفسه، في كّل  الكلمات التي تشتق من الجذر
   .)واألفعال

وهذه الداللة . لداللة كل الكلمات في نظام االشتقاقوأصوات الجذر مع ترتيبها هذا تؤسس 
التأسيسية هي داللة المصدر، بدليل أن المصدر هو أصغر وحدة دالة في االسماء واألفعال العربية 

: وهذا يظهر من خالل الموازنة بين الكلمتين اآلتيتين). أقل عدد من األصوات يؤدي معنى (

 سرس /  درس، فالمصدر )َ ر س –د / َ –َ س –َ ر -د( دريتكون من أربعة وحدات صوتية،  د
ذات قيمة داللية، بينما يتكون الفعل ) الحركات ( باحتساب الفتحة صوتًا ألنها مثل كل الصوائت 

سرلمن ست وحدات صوتية، وهذا يعني أن  المصدر على وزن  دهو أبسط الوحدات  ّفع
تقاق، ولذلك جعله علماء العربية األوائل أصل الكالم كله االسمية والفعلية الدالة في نظام االش

وتأسيسًا على ما تقدم فإن الجذر هو األصل التركيبي ". أصل الكالم على َفعل :" حينما قالوا
تها من  داللة صيغها ومن داللة دالالوالداللي في هذا النظام، وتتفرع عنه الصيغ الباقية، فتأخذ 

  .)40(األساس في جذرها

مع أن مصطلح االشتقاق ورد في كتب اللغة المتقدمة إالأن ابن جّني هو أول من قدم فيه و
وهو " االشتقاق الصغير:" في ثالثة مجاالت، هي الدراسات من بعده هتدراسة مفصلة ، وقد تناول

ة في وهو ما اّتحدت فيه األصوات األصلي:واالشتقاق الكبير. االشتقاق الذي نعتمده في هذا البحث
وهو أن يكون بين الكلمتين :وجذب ، واالشتقاق األكبر/جبذ:الكلمات واختلفت في الترتيب، مثل

  .وردع/ رد:تناسب في المعنى وفي مخارج األصوات، مثل

ومن الطريف أن نظام االشتقاق الذي تبنى على أساسه معظم كلمات العربية، ال يظهر 
في الفعل الماضي الثالثي ومصدره، وأما الماضي فوق مستقّال عن باقي األنظمة الصرفية إّال 

الثالثي، والمضارع، واألمر، والمصدرفوق الثالثي، واألسماء المشتقة، فإن بناءها يحتاج إلىنظام 
  . إلى جانب نظام االشتقاق، اإللصاق

 تدخل األفعال واالسماء المشتقة والمصادر واألسماء الجامدة كلها، في: نظام اإللصاق   .ب
نظام اإللصاق، وهذا النظام تستعمله معظم لغات العالم، وهو قائم على إضافة وحدات 
صوتية في بداية الكلمة أو في وسطها أو في نهايتها، فتؤدي الكلمات بصيغها الجديدة 

  .دالالت جديدة



 الحوسبة والمعلوماتية اللغة العربية في عصر

 101

وفي اللغة العربية تؤدي المصادر و االسماء المشتقة واالسماء الجامدة، دالالت التعريف  
تنكير، ودالالت اإلفراد والتثنية والجمع، ودالالت التذكير والتأنيث، وتتخذعالماتهااإلعرابية لتدل وال

ماض ومضارع : على وظائف األسماء، وفق هذا النظام، ووفق هذا النظام كذلك، يتفرع الفعل إلى
لصاق وأمر، كما يؤدي كل فعل دالالته الجديدة، حسب دالالت صيغه الجديدة التي تتحقق بإ

  .السوابق والحواشي واللواحق، قبل فاء الفعل أو بعد المه أو في وسطه

تخــتص العربيــة  بنظــام التصــريف اإلســنادي، وهــو نظــام خــاص     :نظــام التصــريف اإلســنادي   . ج
ــلة بـــآخر الفعـــل     ــر ( باألفعـــال العربيـــة، إذ تتصـــل الضـــمائر المتصـ ) الماضـــي والمضـــارع واألمـ

  ثالثون جملة فعليـة، تظهـر كـل منهـا فـي صـيغة كلمـة واحـدة         فتتشكل من الجذر الواحد أربع و
فإننـا نسـتطيع   ) م  –ل  –ع ( الجـذر  : وكلها تنتج من جذر واحد، مثـال ذلـك  ) نطقًا وكتابة(

  :أن نصوغ منه الجدول اآلتي
  فعل األمر  الفعل المضارع  الفعل الماضي

      
    أعلم  علمُت
    نعلم  علمنا
  اعلم  تعلم  علمَت
  اعلما  انتعلم  علمتما
  اعلموا  تعلمون  علمتم
  اعلمي  تعلمين  علمِت
  اعلما  تعلمان  علمتما
تعلمن  علمُتن  ناعلم  
    يعلم  علم
    يعلمان  علما
    يعلمون  علموا
    تعلم  علمْت
    تعلمان  علمتا
علمن  نيعلم    

دًا جديـدًا  ومن الجدير بالذكر أن كَل فعل في العربية يمكن أن نصوغ منه جدوُال يتضـمن عـد  
مماثًال لعدد الجمل الفعلية في هذا الجدول، فإذا أخذنا عشرة أفعال فقط من كل نمط مـن األنمـاط   

/ انفعـل  / فعلـل  / فاعـل  /فعـل  / أفعـل  / فِعـل  / فعل / فعـل: الصحيح السالم  على: ( الفعليةاآلتية
. والربـاعي / الثالثـي  : عفوالصـحيح المضـا  . افعوعـل / اسـتفعل  / تفعلـل  / تفاعـل  / تفعل / افتعل 

: وألجـوف . واليـائي / الـواوي  : والمعتـل المثـال  . أو آ خـره / أو وسـطه  / أولـه  : والصحيح المهموز
ــائي/ الــواوي  ــاقص. والي ــاأللف : والن ــاء/ أو بــالواو / ب ــا أن أنمــاط  المضــاعف   . أو بالي وإذا علمن
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ــًا، يمكــن أن يصــاغ مــن كــل من      ــَل، المــذكورة آنف ــاعي    والمهمــوز والمعت ــي والرب هــا كــل أنمــاط  الثالث
والخماسي والسداسي التي ذكرت للصـحيح السـالم، فإننـا سـندرك حينئـٍذ العـدد الهائـل مـن األفعـال          

  .التي يمكن أن يولدها هذا الجدول) الجمل الفعلية(

وهذا التصنيف لألنماط الصرفية يساعدنا كثيـرًا فـي تحديـد أنـواع المعـاجم التـي نحتـاج إليهـا         
األســماء الجامــدة، واألســماء المبنيــة، وحــروف المعــاني، فاألســماء الجامــدة يمكــن أن   : يهــالنــدرج ف

ــة، بينمــا تــوزع             ــات المقامي ــا فــي قاعــدة البيات ــي أشــرنا إليه ــى معــاجم الحقــول الدالليــة الت ــوزع عل ت
يمكـن أن  سماء المبنية على أبواب المعاجم النحوية مع الوظائف اإلسنادية ووظائف التكملـة، كمـا   الا

  . توزع حروف المعاني على أبواب نظام الربط في المعاجم النحوية

  في اللغة العربية ) نظام بناء الجملة (النظام النحوي   .ج

  :تبنى الجملة في اللغة العربية من خالل التفاعل الذي ينشأ بين األنظمة األربعة اآلتية

ة اإلسـنادية، ويمكـن أن نقـوم بعمليـة إدمـاج بـين       وهو النظام المكلف ببناء النوا: نظام اإلسناد   .1
علمي البالغة والنحو لنحدد البنيـة التركيبيـة األساسـية التـي نشـتق منهـا التـركيبين اإلسـناديين         

  :      األساسيين في العربية، وبناًء على ما تقدم تكتب البنية التركيبية األساسية كما يأتي

  ).تكملة) +( مسند وصفي + ( مسند إليه ) + مسند فعلي ( 

  :ويمكن أن نشتق من هذه البنية، التركيبين اآلتيين

  ).تكملة +( مسند إليه + مسند فعلي . أ

  ).تكملة + ( مسند وصفي + مسند إليه . ب

مسند و مسـند إليـه، وهمـا العنصـران اللـذان      : يتضح مما تقدم أن النواة اإلسنادية تتكون من
مـن بنـاء    ) أ( يمكننـا التركيـب   . ية لدى السامع، فهمـا أسـاس الداللـة التركيبيـة    يمثالن الفكرة األساس

) ب(كما يمكننا التركيب . كل الجمل الفعلية الممكنة في العربية، بمساعدة األنظمة النحوية األخرى
  . من بناء كل الجمل االسمية الممكنة

وظــائف إســنادية، ووظــائف غيــر   : فــي هــذا النظــام نوعــان مــن الوظــائف   : نظــام الوظــائف  .2
الفاعل، ونائـب الفاعـل، والمبتـدأ، والخبـر،     : والوظائف اإلسنادية  هي) وظائف التكمالت ( إسنادية 

المفعـول  : والوظائف غير اإلسنادية هي. واسم إن وأخواتها، وخبرها، واسم كان وأخواتها، وخبرها
ألجلــه، والحـــال،   مفعــول معــه، والمفعـــول  ، وال)الظـــرف ( المطلــق ، والمفعــول بـــه، والمفعــول فيــه     

  .الخ ...والتمييز، والمستثنى، والمنادى، 
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،  فقـط، بهـذه الوظـائف،    )المصـادر المؤولـة أو الجمـل    ( تقوم االسماء  أو ما يحُل محَلهـا    
  :ويكون إعرابها على النحو اآلتي

، واسـم كـان وأخواتهـا    )لخبـر  الفاعل ونائب الفاعل والمبتدأ وا( الوظائف اإلسنادية األساسية   . أ
  .وخبر إن وأخواتها، وتوابعها جميعًا، تكون مرفوعة أو في محل رفع، دائمًا

كُلهـا تكـون منصـوبة أو فـي محـل      ) الـخ   ...المفعول المطلـق، والمفعـول بـه   (وظائف التكمالت   . ب
  ).مع خصوصية للمستثنى والمنادى في هذا المقام (نصب 

حروف الجر في مركبات الجـر، وبعـد المضـاف إليـه فـي مركبـات اإلضـافة،        بعد  وتكون االسماء   .ج
  .    وتكون توابعهما، مجرورة أو في محّل جر دائما

وتأخذ كُل وظيفة قيمتها الداللية من عالقاتها بالكلمات التـي تسـبقها او تلحـق بهـا ؛ فالفاعـل      
إليه، ونائـب الفاعـل يكتسـب    ) ننسبه ( نده يأخذ قيمته الداللية من الفعل المبني للمعلوم  الذي نس

قيمته الدالليـة عنـدما نسـند إليـه الفعـل المبنـي للمجهـول، والمفعـول بـه هـو االسـم الـذي ينقـل إليـه               
الفاعل أثر الفعل المنسوب إليه، وظرف المكان هو االسـم الـذي يـدُل علـى المكـان الـذي حـدث فيـه         

ألجلـه هـو   ل لى الزمان الذي حدث فيه الفعل، والمفعـو الفعل، وظرف الزمان هو االسم الذي يدّل ع
االسم الذي يدّل على السبب الذي حدث ألجله الفعل، والمفعول معه هو االسم الـذي يكـون بمعيـة    

هيئـة أو صـورة أو شـكل الشـيء     : شيء آخر إبان حدوث الفعل، والحال هـو االسـم الـذي يـدّل علـى     
يحـدد األســماء أو الكميـات أو النسـبة المبهمـة التــي      عنـد حـدوث الفعـل، والتمييـز هــو االسـم الـذي      

فإذا جاءت بعض التكمالت بعد الجملة االسمية فإّنها تأخذ قيمها الداللية مـن عالقاتهـا   . تكون قبله
  .المنسوب إلى المبتدأ) الوصف(بالخبر 

لية، تتغلغـل فـي   ومن الجدير بالذكر أن كّل هذه الدالالت الوظيفية إّنما هي دالالت سياقية مقا
ثنايا األنماط الخبرية واإلنشائية، وتعضد داللة المقام، ليتكون من هـذا االنـدماج الـداللي كّلـه داللـة      

  .كلية متكاملة

  :نظام التوزيع. 3

هذا النظام معني بتحديد موضع كّل عنصر من عناصر اإلسناد أو عناصـر التكملـة فـي الجملـة     
؛ فاألصل في ترتيب النواة اإلسنادية في الجملة االسمية أن يتقدم المسـند   العربية الفعلية واالسمية

إليه على المسند، فترتيب المبتدأ قبل الخبـر، وترتيـب اسـم كـان قبـل خبرهـا، وترتيـب اسـم إن قبـل          
ألن  أما الجملة الفعلية فإن ترتيب النواة االسنادية فيها إلزامـي، وذلـك  . خبرها، وكذلك كّل أخواتهما

ــب الفاعــل يمكــن أن يكونــا ضــميرين مّتصــلين       ، ويســتحيل أن يتقــدم  ســمعُت، ســبقنا : الفاعــل ونائ
أمــا فــي تكملـة الجملــة الفعليــة  . الضـمير المّتصــل علــى فعلـه فهمــا بمنزلــة كلمـة واحــدة لفظــًا وكتابـة     
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عـل وجوبـًا   فيجوز أن يتقـدم االسـم الـذي يشـغل وظيفـة المفعـول بـه علـى الفاعـل وعلـى الفعـل والفا           
وكــذلك يجــوز أن يتقــدم الخبـر علــى المبتــدأ، كمــا يجـوز أن تتقــدم الــتكمالت بعضــها علــى     . وجـوازاً 

بعـض، ويترّتــب علــى الترتيــب علـى األصــل داللــة أساســية، كمايترّتــب علـى كــل تقــديم وتــأخير داللــة      
  .فرعية جديدة

تيــب عناصــر الجملــة العربيــة،     وقــد قــدم علمــاء اللغــة العربيــة المحــدثون أنماطــًا تركيبيــة لتر       
سنناقشها في الفصل الثالث، وسنوازن بينها وبين ما اقترحناه في هـذا المجـال، وسـنقدم فـي مجـال      
التطبيق، القاعدة التي يمكن أن يجري علـى أساسـها التحليـل والتركيـب، فـي دراسـة الجملـة العربيـة         

  وداللتها 

  :نظام الربط. 4

ــين       يمّكــن نظــام الــربط مــن التما   ــة فــي الــّنص، مــن خــالل الــربط ب ســك بــين أجــزاء الفكــرة الكّلي
أما  .الفقرات، كما يتحّقق التماسك بين أجزاء الفكرة الجرئية في الفقرة، من خالل الربط بين الجمل

في سياق الجملة فـإن التماسـك الـداللي يكـون بـين المرّكبـات، وتتماسـك عناصـر المرّكـب فيمـا بينهـا            
مرّكب إسنادي أم مرّكب تكملة؟ مرّكب اسمي أم مرّكب فعلي؟ مرّكـب  : هل هو( ّكب حسب نوع المر

  :ويتم الربط في العربية حسب األنماط اآلتية.الخ ...إضافي أم مرّكب إتباع؟

ومــن أمثلتــه الــربط بــين المســند والمســند إليــه فهــو ربــط بــال وســيط يفهــم       : الــربط بــالتالزم   .ا
من نسبة الفعل إلـى الفاعـل أو نائـب الفاعـل،     (المسند إلى المسند إليه العربي داللته من نسبة 

ومـن أمثلتـه كـذلك الـّتالزم بـين المضـاف       ). ومن نسبة الوصف الذي يمّثله الخبـر، إلـى المبتـدأ   

عـين  : والمضاف إليه في المرّكب اإلضافي، فهو يتأّلف من اسمين أولهما جزء من الّثاني، مثـل 

  .قلم الطفل: األول ينتمي إلى الّثاني، مثل، أو أن االسم الّطفل

ــاف    .ب ــربط  باالكتن ومــن ذلــك الجمــل الكبــرى التــي تكتنــف فــي داخلهــا جمــًال صــغرى ومــن        : ال
مثل الجمل التي ) التي تشغل وظيفة االسم المفرد( أمثلتها الجمل التي لها محّل من اإلعراب 

 .الـخ ... ضـاف إليـه، أو النعـت، أو الحـال    الخبر بأنواعـه، أو المفعـول يـه، أو الم   : تشغل وظيفة
كمـا تـرتبط األسـماء    ) الفعـل أو المبتـدا   ( وهذه الجمـل تـرتبط تركيبيـًا ودالليـًا بـرأس الجملـة       

  .التي شغلت وظيفتها برؤوس جملها

  : ومن أنماط االكتناف في العربية كذلك  االرتباط التركيبي والداللي بين  

  .ي عبداللهإّن: قال: القول، ومقول القول -

  .يا نار، كوني بردًا وسالمًا على إبراهيم: النداء، وجواب الّنداء -
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  .تا الله، ألكيدن أصنامكم: القسم، وجواب القسم -

  .الخ ...إن تتوبا إلى الله، فقد صغت قلوبكما: الشرط، وجواب الشرط -

ظيفتـه تمامـًا   ومع أن المصدر المـؤول مرّكـب حرفـي، فإّنـه يحـّل محـّل االسـم المفـرد ويشـغل و         
كمـا تشـغل وظيفتـه الجملـة الصـغرى كمـا تقـدم، ولـذلك ينسـحب عليـه حكـم الـربط باالكتنـاف الـذي               

  . انسحب عليها

ــالحروف        . ج ــربط  باالســماء الموصــولة، والضــمائر، وأســماء اإلشــارة، وب األســماء الموصــولة   : ال
ني، وتشــغل وظائفهــا،  والضــمائر وأســماء اإلشــارة تحــّل محــّل أســماء  الــّذوات وأســماء المعــا   

أمـا الحـروف   . ولذلك فإّنها تتكرر بدّال منها وتربط الكالم الذي تكون في سياقه بتلـك االسـماء  
األسماء واألفعال والجمل والفقرات، وفق قواعد محددة، فحـرف الجـر مـثًال،    : فإّنها تربط بين

  :ه، مثال ذلكينقل معنى الفعل أو شبه الفعل ومعناه هو إلى االسم الذي يقع بعد

   ــد علــى الكرســيــس محم ــى (؛ فحــرف الجــر   جل ــى الجلــوس واالســتعالء إلــى     ) عل نقــل معن

  . الذي نسبهما إلى الفاعل محمد جلس الكرسي، وربطهما بالفعل

ويحتـاج كـّل نظـام مـن أنظمــة الـربط إلـى دراسـة خاصـة تنمطــه وتبـين األبعـاد الدالليـة فـي كــّل             

مـع نظـام الـربط، لتكـون عمليـات الـربط والمطابقـة متكاملـة          م المطابقـة نظانمط، ويحسن أن يـدرس  
  وجاهزة للمقابلة مع أنظمة اللغات األخرى، وتكون المطابقة بين األركان المتالزمة 

، بدراسة أوجه الشبه وأوجه )الخ  ...بين الفعل والفاعل، والمبتدأ والخبر، والتابع والمتبوع(
  )، والتخصيص، واإلعراب العدد، والجنس( االختالف، في

  النموذج المقترح لتعّلم اللغة  وتعليمها : الفصل الثالث

 دقةعرضنا في الفصل الثاني نموذجًا لغويًا عامًا لوصف أنظمة اللغة العربية، وتوخينا فيه ال
رأى ما  المضبوطة أنه اسُتنبط من النظريات اللسانية العربية التراثية: فيه دقةفجانب ال .والشمول

أنه يمثل الهيكل العام ألنظمة اللغة اإلنسانية، وجعل منطلقًا لوصٍف حديث للعربية، فأصبح بإمكان 
النقد اللغوي الحديث أن يحاور أنظمًة ونظريات وقواعد محددة، مما يتيح الفرصة لتطوير هذا 

ه يتمّثل في وأما وجه الشمول فيه؛ فإن. النموذج، وإلبداع نماذج جديدة تستنبط من محاورته
كفاية النموذج على وصف دورة الكالم عند العربي بشقيها، فيستطيع أن يجيب عن السؤالين 

  كيف يرّكب اإلنسان الكالم؟ وكيف يفهمه؟: الكبيرين في اللغة

وفي هذا الفصل نعرض النموذج الثاني، المقترح لتعّلم اللغة  وتعليمها للناطقين بالعربية 
   .ولغير الناطقين بها
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  :مكونات النموذج المقترح

  ). المدخالت، واإلجراءات،  والمخرجات :( يتكون هذا النموذج  من ثالثة مكونات، هي

  : المدخالت.1

، كما )لغته األم (استعداد لغوي قبلي : وهو مزود بـ(تتكون المدخالت من الطالب الجديد 
، )ها اللغوية المحددة، وثقافتها اللغوية بنظامها اللغوي المحدد، ومهارات( يتكون من اللغة الهدف 

مراحل النمواللغوي، ومتطّلبات النمو، عند المتعّلم، كما تشتمل : ومن العلوم التربوية التي تحدد
وصف لساني تطبيقي للغة الهدف يساعد الطالب الجديد على اكتساب نظام اللغة : المدخالت على

  .وأهدافه اللغويةالهدف ومهاراتها، وفق استعداده اللغوي 
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  :اإلجراءات. 2

المنهاج، والمادة الدراسية، وأساليب التدريس المناسبة، إضافة إلى : تِعد المؤسسة التعليمية
   .قيامها بإعداد المعلم المؤهل

  :المخرجات. 3

لى تتمّثل نتائج التعّلم والتعليم، بالطالب بعد أن اكتسب نظام اللغة الهدف ومهاراتها، إضافة إ
  .نظام لغته األم ومهاراتها

  :التقابل اللغوي

، يبين من خالله )الهدف واألم ( يجري عالم اللسانيات التطبيقي مقابلة بين نظامي اللغة 
أوجه الشبه وأوجه االختالف بين النظامين، ويكون ذلك بالمقابلة بين األنظمة الداخلية للغتين؛ 

، والنظام الصرفي بالنظام الصرفي، والنظام النحوي بالنظام بمقابلة النظام الصوتي بالنظام الصوتي
  . مع ربط الدالالت باألبنية التركيبية في كّل نظام. النحوي

وفي حال أبناء العربية، فإن باستطاعة اللساني التطبيقي أن يجري مقابلة بين أنظمة الفصيحة 
يات البحث العلمي فقط، ولتمكين العربي وأنظمة العامية، وتكون دراسة العامية في هذا المقام لغا

  . من ممارسة فصيحته في كّل شؤون الحياة

  :تحليل األخطاء

يستطيع اللساني التطبيقي، بناء على المقابلة بين النظامين، أن يحدد األخطاء التي يمكن أن 
خطاء قبل أن يقع فيها الطالب قبل التعلم ؛ لذلك فإن بإمكانه أن يقدم الُخطط العالجية لتلك األ

  وهذا اإلجراء ال يغني عن االختبارات التكوينية التي تكشف األخطاء الواقعية . تحدث

وسنحاول، في األسطر اآلتية . وتعالجها، وتضيف خبرات واقعية في معالجة الظواهر اللغوية
لمعالجة  رصد بعض الظواهر الصوتية والصرفية والنحوية بين األنظمة اللغوية العربية واإلنجليزية،

  األخطاء التي يمكن أن يقع فيها الطالب اإلنجليزي الذي يتقدم لتعّلم العربية   

  : معالجة األنظمة الصوتية و الصرفية والنحوية في العربية وفق النموذج المقترح

ويستند الباحث ( التراثية " القياس " نظرية تعتمد هذه اّلدراسة في المجاالت الّتطبيقية 
بعد تحديٍد ) القياس النحوي في كتاب  سيبويه: ذا المقام على بحث له غير منشور  بعنوانفي ه

  حمل فرع على أصل لعّلة جامعة : وهذه النظرية قائمة على. جديد لمفاهيم مصطلحاتها
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في كّل مستوى من المستويات  الوحدة الصغرى: بينهما، ونعني باألصل في هذه الدراسة

التغيرات كما نعني بالفرع  .)صوتية، والوحدة الصرفية، والوحدة النحويةالوحدة ال( اللغوية

را ت التركيبية، حسب هذا البحث، يالتي تطرأ على الوحدة في كل مستوى، وهذه   التغ الّتركيبية
إما أن تكون استجابة للتغير الداللي، في أثناء تركيب الكالم، أو أن تكون اساسًا للداللة التي 

  .مها السامع بعد تفسير التركيب الذي ينطلق من المتكلميفه

وبذلك نتمّكن من تحديد أصل الداللة التي تؤديها الوحدة الصغرى، ومن تحديد األنماط 
  .الداللية التي تتفرع عن الوحدة من خالل تحديد التفريعات الّتركيبية التي  تفرعها أنظمة الّنموذج

مستوى يتم ّ تحديد العالقات التركيبية والداللية بين وحداته من ناحية،  وبعد دراسة كل
وحينئذ يكون النظام جاهزّا لمقابلته مع أنظمة . وبينه وبين المستويات األخرى من ناحية أخرى

  .واألعمال المعجمية الخاصة بها، لينتفع به في علم اللغة وتعليمها وترجمتها .اللغة األخرى

  : بية لغايات التعّلم والتعليمالنظام الصوتي في العر

:  ستة وعشرين صامتًا، ومن وحدتين تسمى كل منهما:يتكون النظام الصوتي للعربية من
، ومن ستة صوائت ؛ ثالثة منها قصيرة تقابلها / )ي : / والياء/ و: / الواو:( نصف صائت وهما

  :اضع نطقهاوسنقدم الصوامت وأنصاف الصوائت، في مجموعات حسب مو. ثالثة طويلة

 -/ ث ظ ذ : / بين األسنانية - /ف : / الشفوي األسناني -/ ب م و : / الشفوية-
من الحنك ( الغارية  -/ل ن ر:/ اللثوية -/د ض ت ط :/ األسنانية اللثوية - /س ص ز :/ األسنانية
ح ع : /الحلقية - /ق / -:اللهوية-/خ غ ك ): / من الحنك اللين( الطبقية  -/ ي ج ش ):/ الصلب 

  /.ه ء :/ الحنجرية - /

/ ض /ب( وقفية مجهورة : - 1: وتنقسم الصوامت العربية حسب هيئتها في ممر النطق إلى 
احتكاكية  -4) ع/غ / ج/ ز/ ذ/ ظ(احتكاكية مجهورة:-  3) ق/ ك/ ت/ ط(وقفية مهموسة :- 2) د

  / ).ر(/ ريةتكرا:- 7/ ) ل(/ جانبية :- 6) ن/ م( أنفية :- 5/) ح/ خ/س/ ص/ ث/ ف( مهموسة 

، الكسرة /َ -َ- ): /األلف المدية ( ، الفتحة الطويلة /َ - :/الفتحة القصيرة:أما الصوائت فهي
، الضمة الطويلة /ُ - /  :، الضمة القصيرة/ِ -ِ- ): /الياء المدية ( ، الكسرة الطويلة/ِ -: /القصيرة

  /.ُ –ُ -): / الواو المدية ( 

  :بعض الخصائص الصوتية للعربية

ض / ، /ص/ ، /ظ : /صوامت ليست موجودة في اإلنجليزية، هي ةعلى عشرتشتمل العربية 
  /.ء /، /ع / ، /ح / ، /غ / ، /ق / ، /خ / ، /ط / ، /
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  :التفخيم والترقيق في العربية

الّتفخيم سمة سمعية تشترك فيها العربية مع أخواتها الساميات، وهذه السمة ناتجة عن 
قبل الّلهاة من ناحية :الحنك اللين( ، ترتفع فيها مؤخرة اللسان باّتجاه الطبقيةنطق ظاهرة صوتية

  :  ، وتحدث هذه العملية النطقية عند نطق مجموعتين من األصوات العربية، هما)الفم

: وتسمى العملية النطقية في المجموعة األولى/ ). خ، غ، ق ( /، و/ )ص، ض، ط، ظ (/ 
وفي الثانية إطباقًا جزئيًا ؛ ألن مؤخرة اللسان ترتفع نحو الطبق  في األولى حتى  )41(إطباقّا كليًا

  تكاد تالمسه وينطبق عليها، بينمكا يكون ارتفاعها في الثانية أقّل من ارتفاعها في األولى، ويرتقع
ين موضع اللسان في أثناء النطق بهذه األصوات، فينحصر الهواء، في حجرة اّلرنين، التي تتشّكل ب

    .النطق والطبق، وينطلق هواء الصوت منها مفّخمّا إلى أذن السامع

من هذه  واجهه صوٌت ايتوقع من الطالب اإلنجليزي أن ينطق أصواتًأ بديلة من لغته إذ
األصوات، وعلى اللساني أن يتوقع هذه البدائل، ويقدم وصفًا لكل زوج منها، ليتمّكن الطالب من 

بدل / ذ / يتوقع أن ينطق الطالب الّذال : يزة لكّل من الصوتين، مثال ذلكتحديد السمة المم
  :، وحينئذ نقدم وصفا لكل منهما، كما يأتي/ظ/ الظاء 

  .غير مطبق  -مجهور    -احتكاكي   -بين أسناني    - صامت  /:  ذ / 

  .مطبق- مجهور    - احتكاكي    -بين أسناني   –صامت /: ظ / 

  :كّل السمات بينهما متشابهة، وأنهما يختلفان في سمة واحدة، هي وسيالحظ  الطالب أن

مع الصورة، ، وحينئٍذ على اللساني أن يقدم وصفًا علميًا لإلطباق، ليبين. مطبق/ غير مطبق 
فيصبح شكل )الطبق(، أن مؤخرة اللسان ترتفع، في كل األصوات المطبقة، باتجاه الحنك اللين ،

فإذا استوعب المعّلم هذا الوصف فإنه سيكون . شكل الطبق ويكاد يالمسهمؤخرة اللسان شبيهًا ب
ومع التدريب المستمر يقتنع الطالب بالصوت الجديد . قادرًا على شرحه مع الصوت والصورة

س / ص : / األزواج وهكذا يكون األمر مع باقي .ويستوعبه، ثم يمارسه من خالل األمثلة المميزة
  .الخ../.َ - / ع / ، /ه  /ح / /  g/ غ / ، /ك / ق / ، /ك / خ / ، / ت/ ط / ، /د / ض /، / 

فيها ومن  ويجدر بمعّلم العربية لغير الناطقين بها أن يكون على وعي بكّل الظواهر الصوتية
التعريف، والصوت الذي ) ال(بين الم  )42(وذلك عندما تحدث عملية مماثلة ،ذلك اّلالم الشمسية
ل الالم إلى صوت مماثل يقع بعدها في أوة، فتتحود من الكلمات العربيل الكلمة، في عدد محد

للصوت الذي يقع بعدها؛ ففي كلمة الشمس، مثّال، تتحول الالم شينّا وتنطق مدغمًة بالشين التي 
  :بعدها، على النحو اآلتي
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ا عالقة بقرب وهذه الظاهرة له). الشمس :َ م س-َ ش ش -َ م س          ا -َ ل ش - ا( 
مخرج الصوت الذي يقع بعدها وبعده ؛ فتقع المماثلة في األصوات التي تشترك مع الالم في 
المخرج، أو التي مخارجها قريبة من مخرج الالم من جهة الفم، وتنطق الالم مع األصوات التي 

األصوات التي ،  وتظهر كذلك مع )الشفوية، والشفوية األسنانية( مخارجها بعيدة من جهة الفم 
)  الغارية، والطبقية، واللهوية، والحلقية، والحنجرية(مخارجها بعد مخرج الالم من جهة الحنجرة، 

  .مما يدّل على أن تأثير هذه األصوات على الالم أقّل

  :المقطع والنبر والتنغيم

  :المقطع. أ

في الّنَفس، يحدث بعد توّقف قصير جدًا يرافقه انقطاع : يرى علماء األصوات أن المقطع 
وقد ذكر علماء األصوات أربعة أنواع من المقاطع . عدد من األصوات في أثناء النطق بالكلمة

  :هي، )43(للكلمة العربية

  /. َ - ع / ِ -م / ُ -س : سمع:المقطع القصير المفتوح، مثل  . 1

  /. ُ - ُ -ن / َ -َ - ك : كا نو:المقطع الطويل المفتوح، مثل  . 2

  /.ُ م -ت / ُ ن- ك : كنتم: المقطع الطويل المغلق، مثل  . 3

، فإذا نونت / )ِ ل م -ع :/ ِعْلم:( ، مثل كلمةقابل لالنقسام:المقطع المديد، وهو نوعان  . 4

   ، مثل المقطع األول في كلمةغير قابل لالنقسامو/. ُ ن-م / ِ ل -ع : انقسمت إلى مقطعين
  / ).ُ ن- ت/ َ- ف/ َ ف-َ- ك: َ ه- ف/ َ ف-َ- ك: كاّفة(

ويرى العلماء أن النبر نشاط في جهاز النطق، يظهر فيه أحد المقاطع أكثر وضوحًا   :النبر  . ب

أي أن النبر فيها ال ؛  والعربية ليست لغة نبرية، )45)(44(في السمع، من باقي مقاطع الكلمة
إذا كانت الكلمة مكونة : ل، ويظهر النبر على المقطع األو)داللية ( يؤدي وظيفة تمييزية   

، أو كانت مكونة من ثالثة مقاطع الثاني منها قصير، /َ -َ -ن /  ُ م-ص : من مقطعين، مثل
   ./ُ م -ت/  َ ح-م / َ -س:، فإذا كان الثاني طويًال وقع النبرعليه، مثل/َ-ح /َ- م /َ-س  : مثل

/ َ -ي  :الث إذا كان طويًال، مثلوإذا كانت الكلمة مكونة من أربعة مقاطع كان النبر على الث
ِِِ -ج / َ ر-ت / ُ - ي  :فإذا كان الثالث قصيرًا كان النبر على الثاني، مثل ./َ م - ل / َ ل - ع / َ- ت 
فإذا كانت الكلمة مكونة من خمسة مقاطع فما فوق، كان النبر على المقطع الثالث مهما /.ُ  - م / 
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ع / َ -ج / َ -َ - ر/ َ - ت  /َ -ت/ َ -ء : ، ومثل/ُ - م / َ -  ح/ َ ح -ر / َ -ت/ َ - ن :كان نوعه، مثل
  /.َ - ن / ُ -ُ -

، في أثناء نطق الجملة، يؤدي به )ارتفاع، وانخفاض(تغيير في درجة الصوت : التنغيم   .ج
المتكّلم داللة معينة دون أي تغيير في كلمات الجملة؛ فإذا كان اّتجاه التنغيم صاعدًا دّل على 

أو تعجب، أو استنكار، وإذا كان هابطاّ دّل على التأكيد، وإذا كان مستقيمّا دّل على  استفهام،
وقد يقوم الوقف مقام . ويقوم التنغيم في الكالم المنطوق مقام الترقيم في الكتابة. الخبر

هذا الطفل :التنغيم، في العربية، فتتغير به وظائف الكلمات في ا لجملة، و مثال ذلك قولنا
بدل، : الطفل(الفطين / ، هذا الطفل )خبر: الطفل(الطفل الفطين / هذا : ينالفط

  ). هنا عالمة الوقف( / ):، )نعت : بدل، الفطين: الطفل/ ( ، هذا الطفل الفطين)خبر:الفطين

  :            النظام الصرفي في العربية لغايات التعّلم والتعليم

ن وصف نظام اللغة لإلنسان وتوصيف هذا النظام يرى الدكتور نهاد الموسى أن هناك فرقًا بي
قة من وحدات النظام يلكّل وحدة دق )46(يحتاج إلى بيانات معجمية" للحاسوب، ذلك ألن الحاسوب 

و يتكّفل اللساني، حسب هذا النموذج، بتقديم توصيف دقيق لكل نظام من أنظمة اللغة، . اللغوي
املة، للنظام الصرفي في العربية، ينبغي أن يصمم ومن أجل الوصول إلى قواعد بسيطة دقيقة ش

اللساني جداول شاملة تغطي كّل أصناف الكلمات العربية، وأن يستخدم آلة مناسبة لضبط الوحدات 
الصغرى للكلمة في حقول الجدول، وهذا يتطّلب جهودًا مكثفة من علماء الصرف في العربية، 

مل الذي يمكن أن يقدمه اللساني في توصيف بناء وسنقدم في األسطر اآلتية بعض مالمح الع
  .الفعل في العربية

  نظام بناء الفعل في اللغة العربية 

  :سنستخدم المعادلة اآلتية لدراسة الكلمات في العربية

 + (    )1   +  (    )2   +  (     )3  (   )  

الكلمة، على الّتوالي، على  فاء الكلمة وعين الكلمة والم: تمّثل األرقام أصول الجذر الثالثة
وتمّثل األقواس الفارغة موضعًا لألصوات المحتملة . أساس أن معظم كلمات العربية ثالثية الجذور

  :وسنحاول كتابة الكلمات اآلتية وفق هذه المعادلة. قبل كّل أصل من أصول الفعل وبعده

( بـ ) + َ -( تـ ) + َ  - ( كـ ) + × : ( َكَتب - َ         (                                                                                                                             

  )×  ( بـ ) + ُ  -( تـ  ) + ×( كـ ) +يـ : ( يْكُتب

( بـ )  + ُ  - ( تـ ) + × ( كـ ) +ُا   : ( ُاْكُتب  ×(  
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تستطيع هذه المعادلة  أن تستوعب أنظمة الفعل الثالثة، فالفعل فيها قائم على الجذر، 
وقد خصصت ا لحقول ا لفارغة قبل األصول )ل - ع-ف( وأصوات الجذر هي أصول الفعل الثالثة 

  . لكل فعل) السوابق والدواخل واللواحق :( وبعدها لتستوعب

الحقلين ) 1، 2، 3( أرقام المعادلة  ونالحظ أن منه كّل فعل، وأن تمثل الجذر الذي يشتق
و ) 1(يمثالن سوابق األفعال ولواحقها ، أما الحقالن الفارغان بعد ) 3(وبعد ) 1(الفارغين قبل 

فإذا امتألت حقول األرقام بالجذور . فإّنهما يمّثالن اإللصاق الداخلي في دواخل الفعل) 2(بعد 
مناسبة، وامتألت الدواخل واللواحق بالحركات المناسبة، فإننا نستطيع أن نولد كّل األفعال  ال

وإذا أضفنا سوابق الماضي الرباعي  .الثالثية الماضية الممكنة في العربية، حسب نظام االشتقاق
همزة /َ- +ت/َ- + ت/َََ-+ت/ِ-+همزةالوصل /ن +ِ- +همزةالوصل/ُ-ء:(والخماسي والسداسي

بمضاعفة عينه (، وعندما نحدد دواخل الرباعي )َ- +همزة الوصل /َ- +س ت+ِ- +الوصل
، فإننا نستطيع أن نوّلد كل األفعال الماضية الرباعية والخماسية )ومضاعفة المه، وألف المشاركة

وحسب هذين . والسداسية الممكنة، تقريبّا، في العربية، حسب نظامي االشتقاق واإللصاق معًا
ومن الجدير بالذكر أن جدول التصريف . ع أن نوّلد كل أنماط المضارع واألمرالنظامين نستطي

داللته + داللة مصدره: ويكتسب كّل فعل داللته من. كاإلسنادي قائم على هذين النظامين كذل
  .  داللته السياقية+داللة صيغته في نظامي االشتقاق واإللصاق + على الزمن 

مقياسًا نقيس على ) في الماضي والمضارع واألمر (  وسنستخدم الفعل الصحيح السالم
، وذلك ألن الصحيح السالم ليس فيه إشكاالت )المهموز والمضاعف والمعتّل ( أوزانه باقي األفعال 

بنائية، ولذلك فإّننا نتوّقع أن تكون القواعد المستنبطة منه مّطردة، وأن تكون قواعد األفعال 
  .المقيسة عليه مّطردة كذلك

وسنستخدم أوزان الصحيح السالم في الجدول األول للفعل، لمعرفة أصل الصيغة التي 
تستعمل متغيرة عن األصل وبخاصة األفعال المعتّلة، إضافة إلى أّننا نّتخذ األوزان معيارّا للشمول 

َفِعَل، َفعَل، ( :وأوزان الماضي المعتمدة في الجدول، هي .عند تنميط األبنية لكّل نوع من األفعال
وَل، ِاْفععوَل، ِاْفعَتْفعَلَل، ِاسَل، َتَفعَل، َتفاعَل، َتَفعَل، ِافَتعَل، ِاْنَفعّل، فاعَل، َفعّل، َأْفعَل، ِاْفعالَّفع( ،

  :ُتكتب هذه األوزان في العمود األول للجدول، ويكون الحقل األفقي لكل وزن على النحو اآلتي

  /.َح-ف ت/ِِ -ا . ِاْفَتح/. َح- ف ت/َ-يْفَتح ي. َ-َ ح-تَ -ف . َفَتح.َفعَل

كما سنستخدم الكتابة الصوتية آلة للتحليل تمشيًا مع معياري االنسجام والدّقة، وإيمانّا مّنا 
) اإلعالل واإلبدال واإلدغام ( بأن بعض الظواهر التي تحتاج إلى معالجة، إنما هي ظواهر صوتية 

  . إلمالئية لمعالجتهاوال تصلح الكتابة ا
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  :قراءة الجدول وتثبيت القواعد

، موزعة على )قابلة للقياس(بعد أن يصمم اللساني جدوّال تتضمن حقوله وحدات دقيقة 
حقوله حسب معادلة مضبوطة، فإن باستطاعته أن يقرأ الجدول  بمالحظة أوجه الشبه وأوجه 

  . قواعد بسيطة دقيقة شاملة:لكاالختالف بين وحداته وحقوله، ليستنبط من كّل ذ

  :ومن القواعد التي يمكن أن نمّثل بها في بناء الفعل في العربية ما يأتي

بعد فاء كل فعل ماض ثالثي في العربية، كما تظهر فتحة قصيرة / َ -/تظهر فتحة قصيرة   . 1
الضمائر  الثالثي وفوق الثالثي، إذالم تكن هذه األفعال مسندة إلى: أخرى بعد الم الماضي

   ).الخ  ...استعلم/ انتبه / أكرم /سمع ( :المتصلة

يتطابق جذع المضارع المبني للمعلوم  وجذع األمر، في كل األفعال الثالثية والرباعية    .2
َ ح -د/  / ِِ ج - َ ح ر-د/ ُ-ي/ ) (ُ ب-ك ت/ ُ-ا/  ُ ب -ك ت / َ- ي :( والخماسية والسداسية

، وهذا يعني أن األصوات التي / )ِ م - َ ف ه - س ت / ِ -ا /  ِ م-هَ ف - س ت / َ-ي/) (ِ ج-ر
، وأن األصوات )داّلة المضارع(تسبق جذع المضارع هي التي تميزه عن األمر ولذلك نسميها 

    .)داّلة األمر(التي تسبق جذع  األمر هي التي تميزه عن المضارع ولذلك نسميها 

ف الفتحة من آخر الماضي في كل األفعال العربية الخماسية التي يتميز األمر عن الماضي بحذ   .3
/ َتدحرج َتسامح/َتعَلم، َتسامح /َتعَلم:َتَفعل، َتفاعَل، َتَفعَلَل: (تبدأ بتاء زائدة في األوزان

تثبت وهذه القاعدة تبين قيمة الحركة في التمييز الداللي بين الكلمات العربية، كما  .)َتدحرج
  . أن الفتحة القصيرة في آخر الماضي إنما هي جزء من بنائه

وهناك عدد كبير من القواعد المماثلة نستطيع أن نتوصل إليها حينما نخصص بحثًا مستقًال 
وحينئٍذ تكون انظمة العربية واضحة مفسرة  .لكل حقل من حقول النظام في إطار النموذج المحدد

  .تعّلمهابين يدي معّلم العربية وم

  : نظام بناء الجملة في العربية لغايات التعّلم والتعليم

سنستخدم المعادلة اآلتية لدراسة أنظمة بناء الجملة العربية، على أساس أن الجملة هي التي 
ونرى أن هذه المعادلة ذات كفاية مناسبة لتنميط جمل العربية . تبني الفقرة وأن الفقرة تبني الّنص

  :وجدولتها

... ] + (   )1    +  (    )2  ) + [ (   )3 .(..  
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وهذه المعادلة مشتقة من المعادلة األم التي اقترحناها آنفًا لغايات التأسيس النظري، ونحن 
  . هنا في حقل التطبيق

، مثل ]2+1[ يستوعب القوسان المفرغان كل العناصر التي تقع قبل النواة اإلسنادية 
د، وحرف االستفهام، وحروف الشرط، وحروف العرض والتحضيض، أدوات النفي، وأدوات التوكي(

وهذه العناصر هي التي توجه وظائف األسماء ..) والحروف المشبهة بالفعل، واألفعال الناقصة، 
     .في اإلسناد والتكملة، وتشحنها بداللتها، ومن َثم  تنمطها

ه في الحقل المخصص قبل ويمكننا جدول الداللة المثبت في النموذج، عند ترتيب فقرات
اإلسناد، من تفريع معظم التراكيب العربية، حسب أدوات المعاني، وهذا يعني أن الداللة في العربية 
هي التي تفرع التراكيب ويظهر ذلك من خالل نظام االستفهام الذي يمّثل واحدًا من أنظمة المكون 

  : الداللي

                 

    تراكيب                                                االستفهام 
  التصور والتصديق     ء                                                   

  هل                                                     التصديق فقط
  ما                                                      عن غير العاقل

  عن العاقل غالبا   إسناد                                            من 
  أين                             وظيفة                  عن المكان

  عن الزمان  متى                            توزيع                 
  لحال  كيف                            ربط                    عن ا

  كم                                                     عن العدد
  اي                                                     عما يميز أحد المشاركين

  )كيف، من أين، متى:( أنى                                                    عن معاني
  عن المستقبل                                    أيان               

في  عالفعلية يق، وللجملة االسمية، ففي الجملة ةللجملة الفعلي، 1، 2، 3:وتستخدم األرقام
كما يقع في حقل  .كل األفعال العربية وما سد مسدها من مصادر ومشتقات )1(حقل الرقم 

أو نائب فاعل، وكل مايصلح أن يسد مسدهما،  كل االسماء التي تصلح أن تكون فاعًال) 2(الرقم
  .وهكذا في الجملة االسمية). الخ .. .مصادر مؤولة أوجمل: ( من
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والترتيب في النواة اإلسنادية في الجملة الفعلية إلزامي ؛ ألن الضمائر المتصلة  يمكن أن 
أن تتقدم عليه، تشغل وظيفة فاعل أو نائب فاعل، وهذه الضمائر تتصل بآخر الفعل، وال يجوز 

أما في الجملة االسمية، فإن الترتيب ليس إلزاميا دائما مع .كما رأينا قي جدول التصريف اإلسنادي
 ترتيب الفاعل إلزامي بعد الفعل إّال أن ان األصل في الترتيب ان يتقدم المبتدأ على الخبر، ومع أن

لفاعل، ويمكن استقصاء هذه الظاهرة عناصر التكملة يمكن أن تتقدم على الفاعل، أو على الفعل وا
  :في إطار المعادلة اآلتية

  ف        فا                  

       ] + (   )1  + (   )2    +  [ 3   

  

وهذا يعني أن أي عنصر من عناصر التكملة يمكن أن يتقدم  إلى موقع بين الفعل والفاعل،  
  :عل والفاعل، مثال ذلك، قوله تعالىأو إلى موقع السوابق التي تقع  قبل الف

، ويدخل في أنماط هذه "إياك نعبد وإياك نستعين: " وقوله"  وإذ ابتلى إبراهيم ربه" 
ويساعد على هذه المرونة النحوية، أن . "وجاء من أقصى المدينة رجٌل يسعى: " المعادلة، قوله

تنقل االسماء من مواقعها وهي تحتفظ العربية لغة معربة، فال تستطيع اللغات غير المعربة أن 
وتساعد ظاهرة اإلعراب في العربية على تبادل المواقع في النواة اإلسنادية في الجملة . بوظائفها

االسمية، كما تساعد  عناصر التكملة على التقدم إلى مواقع الدواخل والسوابق المتقدمة، ويترتب 
ويمكن استقصاء ذلك في المعادلة . داللة جديدعلى كل نمط من أنماط التقديم نمط من أنماط ال

  :اآلتية

  

  مب       خب                        

  ] + (   )1  + (  )2         +  [3  

  

ويمكن أن تمأل هذه الحقول باالسماء أو األفعال أو األوصاف، كّل حسب حقله، كما يمكن 
واكثر ما تكون .االسماء واألفعال والصفاتأن تحّل المركبات االسمية والوصفية والحرفية محّل 

، )نعت، أو توكيد أوعطف أو بدل(مركبات إضافة، أو مركبات إتباع : المركبات االسمية في العربية
ويكون توزيع المركبات حسب ). تفضيل( ، أو مركبات مقارنة )عدد بعده تمييز(أو مركبات عدد 

يوم / غداة البين ( يضغط مركباته االسمية اإلضافيةحاجة المتكّلم إلى تفصيل الكالم، فامرؤ القيس 
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، في أحشاء النواة اإلسنادية، ليعبر عن حرارة األلم المضغوط في )حيلدى سمرات ال/ تحملوا 
  :أحشاء نفسه، لحظَة الوداع

  حنظل ناقف          الحي سمرات لدى     تحملوا يوم    البين  غداة    ي   كأنـّ

  

  

 .))المفّتل: كهداب الدمقس(و شحم / بلحمها: (لكّنه في مقام االعتزاز والفخر يفرد المركبات
  :على يسار النواة االسنادية، كأنه يفرشها بساطا تحت مائدة العذارى

  
  المفّتل         الدمقس     هداب   كـ  شحم  و  ها  لحمـ ب  يرتمين    العذارى    فظّل

  
  
  

  

  

  

  :الخالصة

تبين بعد استعراض الجهود اللسانية العربية والغربية، أن التراث اللساني العربي لم   يحظ   . 1
 بإعادة تأسيسه نظريًا كما حظي التراث اللساني الغربي، وهذا يعني أن الباب مفتوح أمام

حديثة، وبما علماء العربية المحدثين، إلعادة صياغة هذا التراث وفق تطور اللسانيات ال
  .يتناسب مع أنظمة العربية وثقافتها

قدمت هذه الدراسة نموذجين؛ أحدهما إلعادة صياغة التراث اللساني العربي انطالقًا من   . 2 
التفكير اللساني عند علماء العربية، وبما يتناسب مع طبيعة أنظمتها، وحسب التطور اللساني 

لغايات  الثاني كان مقاربًة لتكييف النموذج األول والنموذج. الذي حققته النماذج المعاصرة
  .اللسانيات التطبيقية وعلم اللغة التدريسي

تبين بعد اختبار النموذجين أنهما يّتسمان بكفاية علمية وكفاية تطبيقية مقبولتين، في هذه   . 3
  .المرحلة من إعادة التأسيس النظري
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لية في التحليل والتركيب اللغويين، وهذه األنظمة وتبين أن العربية لديها أنظمة ذات كفاية عا  .4
  .المستنبطة من العربية مرشحة لرفد اللسانيات الحديثة و تطويرها

  :التوصيات

  :يأمل هذا البحث أن تستكمل طموحاته على النحو اآلتي  

أن تتواصل الجهود في تصميم نماذج للعربية انطالقًا من تراثها وخصائصها، وفق تصور   .1
  .محدد يمّكن من استقصاء أنظمتها وتحديد قواعد دقيقة لكل نظام لساني

دراسة علمية ) الصوتية والصرفية والنحوية: الداللية والتركيبية( أن تدرس أنظمة العربية  . 2
مضبوطة، تتناسب مع المعطيات المعلوماتية الحاسوبية الحديثة، وفق نماذج مشتقة من 

  .هاالتراث اللساني للعربية ومن أنظمت

تصميم معاجم تقابلية بين العربية واللغات األخرى وبخاصة اإلنجليزية، في كل األنظمة   . 3
اللغوية الصوتية والصرفية والنحوية والداللية، إضافة إلى إنجاز المعجم التاريخي لكلمات 

لة العربية وأنظمتها، وإنجاز المعجم العربي الشامل، اسوة بالمعاجم اللغوية التارخية والشام
  .في لغات األمم المتقدمة

أن تتوجه جهود الترجمة اللسانية إلى نقل الجهود الجدية من األعمال اللسانية العربية   . 4
قديمها وحديثها إلى اللغات األخرى، لتكون نافذة لعلم اللسانيات الحديث على تراثنا 

  .اللساني وأنظمة لغتنا، لغايات تبادل المعرفة اللسانية

The Arabic Language in the Computer Age, and in Formatics 
(An Approach to the General Structure of Arabic Systems) 

 

Salih Abu Sini, Department of Arabic, Zarqa Private University, Zarqa, Jordan. 

 

Abstract 
This paper investigates the theoretical foundations in linguistic 

developments in Arabic. It introduces a linguistic model which approximates to 
general linguistics, but it isolates the Arabic linguistic heritage while putting 
forward verious aspects of the development of the science of linguistics. From 
the basic rules of Arabic linguistics, it proceeds to show the general linguistic' 
concepts common to both Arabic and other languages; with the veiw of 
presenting this common ground as a contrribuation to theoretical and applied 
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linguistics. The paper also seeks to present a model in applied linguistics to be 
used for teaching both native and non-native speakers of Arabic. 
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   املصطلح النحوي بني اللفظ واملدلول
  

  *محمد سمير اللبدي

  ملخص

يعد المصطلح النحوي في مجال الدراسات النحويـة مـن أهـم مكونـات هـذه الدراسـة ومصـادر إثرائهـا،         
ولقد كان من أهم سماته أن النحاة قد توسعوا في وضعه وتباينت المدارس والمذاهب في التعبير عنه، وهو 

  . بعيدا في الدراسات اللغوية بعامة شأنًابالغ األهمية لعلمية النحو التي بلغت بهذا يعد مظهرا 

كثرتهــا مــن جانــب ثــم تــداخلها وتبــاين   : وهــذا البحــث يســلط الضــوء علــى المصــطلحات مــن زاويتــين   
وهــو لــذلك يــدعو إلــى التخفــف مــن هــاتين الظــاهرتين ليــتخلص  . ألفاظهـا أحيانــا مــع معانيهــا مــن جانــب آخــر  

بعامة والمتعلمون بخاصة من عبئهما بعيدا عن التكلف والتداخل واإليهـام لتكـون الدراسـة النحويـة     الباحثون 
  . بعد ذلك مقبولة وسهلة التناول والتوصيل

  مقدمة

إن رياضــية النحــو كعلــم قــام منــذ تأسيســه وتكوينــه علــى التقعيــد المتــأثر بــالمنطق والفلســفة       
مكوناتــه أن ينــتظم مهــارات فكريــة شــتى ابتــدعها   قــد قضــت عليــه فــي رصــد حقائقــه و   )1(القــديمين 

النحـاة والفــوا معالجتهـا والمبــاراة فــي صـنعها ووضــعها حتــى وجـدناها فيمــا بعــد تكـون ثــروة فكريــة       
نحوية ال تملك حيال صانعيها إال أن نجلهـم ونقـدر لهـم جهـودهم العظيمـة التـي بـذلوها فـي تكـوين          

ا لغويـا عظيمـا حمـل اللغـة وقـدمها إلـى مكتبـة        بنائها الـذي ظـل يشـمخ ويتسـامق حتـى رأينـاه صـرح       
  .الفكر لغة كاملة وفلسفة معللة

   )2(:وحسبنا في التنويه بصنع األوائل ما ذكره يوهان فيك من قوله

ولقـد تكفلـت القواعــد التـي وضــعها النحـاة العــرب فـي جهــد ال يعـرف الكلــل وتضـحية جــديرة         (
ظاهرها من ناحية األصـوات والصـيغ وتركيـب    باإلعجاب بعرض اللغة الفصحى وتصويرها في جميع م

بحيث بلغت القواعد األساسية عندهم مسـتوى  . الجمل ومعاني المفردات على صورة محيطة شاملة
  )من الكمال ال يسمح بزيادة لمستزيد

                                                        
  2004الحقوق محفوظة لجمعية كليات اآلداب في الجامعات األعضاء في اتحاد الجامعات العربية  جميع 
  .كلية اآلداب، جامعة اإلسراء، عمان، األردن ،استاذ مساعد في قسم اللغة العربية  *
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ــه جانبــان   ــل فــي حقيقتــه الظــواهر      : وللنحــو فــي حقيقت ــب االســتقرائي الــذي يمث أحــدهما الجان
اللســان العربــي كرفــع الفاعــل ونصــب المفعــول بــه وجــر المضــاف إليــه،            الطبيعيــة التــي ورد عليهــا   

وثانيهمــا الجانــب العملـــي الــذي تكونــت مســـائله عبــر فتـــرات زمانيــة طويلــة تنافســـت فيهــا العقـــول          
واألفكار والمدارس والمذاهب تنافسا تمخضت عنه فيما بعد حصـيلة ثـرة مـن النوافـل الفكريـة التـي       

  . ال مثيل له في تاريخ اللغات أثرت المكتبة النحوية إثراء

ــه للفطــرة والســليقة            ــا للجــانبين االســتقرائي والعلمــي نجــد األول قــد خضــع فــي تكوين وبتتبعن
اللغويـة التـي كانــت تجـري بهـا ألســنة العـرب األوائـل منــذ أن كانـت اللغـة وكــان اللسـان العربـي وأمــا            

كانا سـائدين فـي فتـرة تـدوين العلـوم       الجانب الثاني فقد كان أثرا من آثار الفلسفة والمنطق اللذين
: وفـي هـذا يـرى يوهـان فـك أن النحـويين قـد تـأثروا بالفقـه والكـالم والمنطـق إذ يقـول            ) 3(وتكوينهـا  

واقتبسوا من المنطـق فكـرة الحـدود، بـل غـال بعـض النحـويين ففرضـوا علـى النحـو حـدودا منطقيـة             
  )4( .صرفة

تـي بـذلها العلمـاء وهـم يتسـاجلون ويتنـاظرون       وكان هذا العلم كـذلك أثـرا للجهـود المضـنية ال    
  .ويضعون الحدود ويفلسفون القواعد ويعللون الظواهر

ولعل من نافلة القول التأكيد علـى أن علميـة النحـو المتمثلـة بالجانـب الثـاني الـذي أشـرنا إليـه          
وسـع  كانت بمثابة الحصن الذي وقى اللسان الفطري من االنحراف والتحريف علـى الـرغم مـن أن الت   

فيه قد بلغ شأوا كبيرا كان من الممكن أن ترتد األلسنة به إلى الحالة نفسـها التـي خيـف علـى اللغـة      
  .منها في مبدأ ظهور اللحن ومزالق التحريف

وإذا كان مثل هذه التوسعة في وضع القواعد النحويـة ومـا تحتويـه مـن خروجـات واسـتثناءات       
بعــض المتعلمــين وطــالب العربيــة فــي عصــرنا    وشــذوذات قــد جلــب النفــرة مــن النحــو العربــي لــدى   

الحاضــر، فــإن هــذه القواعــد نفســها هــي المرجــع الــرئيس الــذي يعــد بحــق معتمــد الكتــاب واألدبــاء       
واللغـويين فــي وقــت أصــبحت فيـه اللغــة العاميــة لغــة اللســان الدارجـة، فــي حــين أن اللغــة النحويــة ال      

  .تتجاوز كونها لغة القلم الكاتب

فإن الحديث عن النحو علما غير الحديث عنه لسانا وفطرة، علـى الـرغم   ومهما يكن من شيء 
من أن علميته ال تنفصل بأي حال عن لسانيته ألنها في واقعها فلسفة لطبيعـة اللسـان وقيـد لـه مـن      

  .التحريف

وإذا كــان النحــو كعلــم ال يعنــي فــي معضــالته ســوى المتخصصــين الــذين ال يــرون فيــه مجــرد      
ما هو أكثر مـن ذلـك فـإن روحيـة هـذا العلـم ومرتكزاتـه التـي ارتكـز عليهـا           ضوابط للسان وحسب وإن

  .في بنائه لظاهرتان جديرتان باالهتمام والدراسة
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فالنحو كعلم لم يثر ولم يـنم إال بالقـدر الكبيـر مـن النوافـل التنظيميـة التـي آلـت فيمـا بعـد إلـى            
ي بنائـه علـى المسـتقرآت القائمـة     أصول ثرة في هذا البناء الضخم، ولـو أن هـذا العلـم قـد اقتصـر فـ      

على السليقة لما تطاول بنيانه كمـا نـراه، ولمـا كانـت هـذه المكتبـة النحويـة التـي شـهدتها وتشـهدها           
  . مكتباتنا عبر مراحل عديدة من الزمن والعقود

إذن مما ال شك فيه أن التوجـه األكـاديمي العلمـي الـذي خـص النحـو المسـتقرأ قـد كـان شـيئا           
  .علم النحو وتقييد أوابده ومحترزاته وتفريعاته واضحا في ثراء

وبعيــدا عــن القواعــد اللســانية التــي تضــبط الكــالم وتــوفر لــه الســالمة والصــحة، يجــدر بنــا أن     
نتعقـب بعــض مــا أحيطـت بــه هــذه القواعــد مـن جهــود علميــة عملــت علـى حفظهــا وإثرائهــا وتحقيــق       

ــم الع       ــردات هــذا العل ظــيم مــن اصــطالح وتبويــب وتعريــف    علميتهــا، وهــو مــا نجــده واضــحا فــي مف
  . وتقسيم وتنبيه وشذوذ وحواش ونقول وشواهد ومتون

ونحن في بحثنا هذا ال نستطيع تنـاول كـل هـذه المفـردات بالحـديث عنهـا وبسـط القـول فيهـا،          
لكننا نتناول المصطلح النحوي وهو أبرز هذه المفردات وأكثرها استخداما وشيوعا وتوظيفـا إذ أن  

علم من الناحية العلمية لم ترتبط ابتداء إال بمصطلحاته التي وعينا عليها وهي تتـردد  صلتنا بهذا ال
على ألسنتنا كالفاعل والمفعول والتمييز والحال واالشتغال وغيرها مما هو مبثوث في مراجع النحـو  

  . وكتبه ومصنفاته

  المصطلح النحوي

كـان كـذلك مـذهبي التكـوين     لم يكن المصطلح النحوي في معظمه من صنع العلماء فحسب بل 
ولعل أدق ما قيل في هذا الصدد . أي أنه وليد المذاهب والمدارس بكل زخمها ورجالها وأنصارها

مــن أن الفتــرة الممتــدة مــن عهــد تالميــذ أبــي    )5( )المصــطلح النحــوي(مــا أورده القــوزي فــي كتابــه  
طلح، وأن المرحلـة التــي  األسـود إلـى عهـد ظهـور الخليـل ابـن أحمـد كانـت فتـرة تهيئـة لظهـور المصـ            

  .تبدأ من ابن أبي اسحق وتنتهي بأبي عمرو بن العالء كانت مرحلة بروز المصطلح والتعرف إليه

ونجد المصطلح بعـد ذلـك قـد اسـتقر وازدهـر فكـان هنـاك المصـطلح البصـري والكـوفي وهمـا            
  .اللذان قيدتهما مصنفات النحو وغنيت بهما

من حيث تكوينه ونشأته، وكل الذي نريـد قولـه هنـا    ونحن لسنا بصدد تعقب رحلة المصطلح 
أن النحو كعلم مصنف قد عج بالمصطلحات وشاع منها ما شاع وانطوى منها مـا انطـوى وحسـبنا    

. )6(المصطلحات التي سادت وأخذت مواقعها في األبـواب النحويـة وهـي مـا وضـع أكثرهـا البصـريون       
مفعــول اصــطالح لمــا وقــع عليــه الفعــل، ونائــب   فالفاعــل اصــطالح لمــا وقــع منــه الفعــل أو قــام بــه وال  

ــا قـــام مقــام الفاعـــل مـــن مفعـــول أو غيــره وكـــذلك الحـــال واالســـتثناء والتمييـــز       الفاعــل اصـــطالح لمـ
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واالشتغال والتنازع وهي مصطلحات الستخدامات معنوية اكتسبت صفة الشيوع  حتـى أصـبحت هـي    
  .المعروفة فقط لدى الدارسين والمتعلمين

لـم يقـف عنـد مـا هـو سـائد منـه فقـد كـان للخـالف فـي تكوينـه أثـر كبيـر فـي                والمصطلح بعامة 
ــره          ــد غي ــد الخليــل هــو المســتقر عن ــالظرف عن ، )7( إثرائــه حيــث تعــدد بتعــدد العلمــاء والمــذاهب، ف

والتمييز يطلق عليه الخليل تفسيرا كمـا يسـمى تبيينـا، وتمييـز العـدد عنـد الخليـل هـو تبـين العـدد           
والعطـــف يصـــطلح عليـــه كـــذلك باإلشـــراك، والقســـم بـــالحلف واليمـــين،   وهـــو كـــذلك مقـــدار المثـــل،  

والتصــغير بــالتحقير، والحــال بــالمفعول فيــه، ونائــب الفاعــل بمــا لــم يســم فاعلــه، والنســب باإلضــافة،   
وأسماء اإلشارة باألسماء المبهمة، والمفعول له بـالمفعول ألجلـه، وضـمير الفصـل بالعمـاد، والصـفة       

  .بالنعت، والبدل ترجمة

ما مصطلحات سيبويه في كتابه إال ضرب من اإلثـراء بـرغم أنـه لـم يسـم المصـطلح بقـدر مـا         و
  .)8(كان يتحدث عنه أو يحوم حوله بالوصف والتصوير والتمثيل بالتنظير وذكر النقيض

وهـذه المصـطلحات علــى اختالفهـا وتعـددها تعــد كمـا قلنــا مظهـرا بـالغ األهميــة لعلميـة النحــو          
ا فإننا لدى التـدقيق  فيهـا نجـد بعضـها تقتـرب حينـا مـن مدلوالتـه وحينـا          وتوسعة مساحته ومع هذ

وربمـا ال نجـد، وهـذا مـا يـدعونا إلـى الغرابـة         ومعنـاه  المصـطلح لفظ عنها وقد نجد عالقة بين  يند
والعجب ويدفعنا إلى أن نلقي عليه شيئا من الضوء نتبين فيه حقيقة هذا التباين الذي هو أولـى مـا   

من المصطلحات التي تتداخل وقد تتشابه أو تترادف وهي في كل هـذا تشـكل فـي     نتناوله في عدد
نظرنا عبئا ثقيال على الدراسات النحوية يوجب علـى البـاحثين إزالتـه أو إخفـاءه  بـالتطوير والتغييـر       

  . لتوضع هذه المصطلحات بعد ذلك في موضعها الصحيح

كمـا ينسـحب    )9(مقابلـة المثنـى والجمـع   ينسحب علـى الواحـد فـي    " المفرد"فالتعبير مثال بلفظ 
على ما ليس بجملة وال شبه جملـة فـي أخبـار المبتـدأ والنواسـخ ويطلـق كـذلك  علـى المنـادى غيـر           

فمثـل هـذا التـداخل قـد يـورث المتعلمـين اضـطرابا يجعلهـم يخلطـون           المضاف أو الشـبيه بالمضـاف  
حـرى بمثــل هـذا اللفــظ أن يمحــض   بـين هــذه المفهومـات خلطــا ال يمكـنهم مــن التمييـز بينهمــا إذ األ    

للداللة على الواحد، الذي هو خالف المثنى والجمع وأما ما عـداه فيكفـي فـي الداللـة عليـه اإلشـارة       
إلى أنه ليس بجملـة وال شـبه جملـة فـي مجـال األخبـار وغيـر مضـاف وال شـبيه بالمضـاف فـي مجـال             

  .النداء

ياب الفاعـل وإقامـة المفعـول بـه مكانـه      نجدهم يطلقون على المفعول به في حالة غ: ومثال آخر
فـي الوقـت الـذي لـم يختلـف فيـه وضـع هـذا النائـب عمـا كـان عليـه عنـدما كـان               ، )10(نائبا عن الفاعل

قـد وقـع عليـه الفعـل،     ) قتـل محمـد  (فـإن محمـدا فـي قولنـا     : مفعوال به مـن حيـث وقـوع الفعـل عليـه     
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ما الذي وقع له بعد ذلك حتى تغير من ف –شأنه في ذلك كشأنه عندما كان منصوبا على المفعولية 
  مفعول به في االصطالح إلى نائب عن الفاعل ؟ 

إن كل ما نقل إليه في هذه النيابة هو اإلسناد، وكل ما للفاعل من أحكام لفظية خاصـة، ولكنـه   
مع هذا لم يخـرج عـن كونـه محطـا لوقـوع الفعـل وهـذا شـأن المفعـول بـه، ومـن العجـب أن يصـطلح              

نه نائب فاعل في الوقت الذي يعبرون فيه عنه أحيانا بالمفعول الذي ال يذكر فاعلـه أو  النحاة على أ
  . بالمفعول الذي لم يسم فاعله

وفــي رأينــا أن اصــطالح النيابــة أمــر متكلــف دعــا النحــاة إليــه عــدم تــرك الفعــل بــال إســناد علــى     
خـر فضـله وفـرق بينهمـا،     اعتبار أن الفعل أحوج للمرفـوع منـه إلـى المنصـوب لكـون األول عمـده واآل      

وفي اعتقادنا أن هذا أمر لفظي قضى به النحاة دونما اعتداد بالمعنى ومراعاته ولعـل األسـتاذ عبـد    
وقضــية : قــد لمــس هــذا المعنــى الــذي لمســناه حــين قــال  ) نحــو الفعــل(الســتار الجــواري فــي كتابــه  

موجــب لـه وتعلمهــم علــى  النيابـة عــن الفاعـل قضــية مصـطنعة متكلفــة، توقــع الدارسـين فــي تعقيـد ال       
  .تصور حال لم يقصد إليه منشئ الكالم

ونحن لهذا نراه مفعوال به من حيث المعنى وهو ما يقضي به مفهوم المفعولية الذي هـو أقـوم   
وأكثر وصـال لـه بـالمعنى، وأمـا مـا فيـه مـن رفـع فـإن هـذا ال يمنـع المفعوليـة والنصـب علـى المحليـة،                

بــرغم أنــه منصــوب المحــل، وإذا كــان    )11(ا يرفــع بــه مــن عالمــات فــالعلم المنــادى مــثال يبنــى علــى مــ  
ــى باللــه شــهيدا  –الفاعــل وهــو مرفــوع قــد يــرد مجــرورا نحــو        ــالى   -كف ــع اللــه   "وقولــه تع ولــوال دف

والحال وهو المنصوب قد يرد أيضا مجرورا بشروط معينة، فما بالنـا نمنـع المفعـول بـه      )12("الناس
  ! ال به منصوبا على المحل ؟في حالة حذف الفاعل مع بقائه مفعو

التعبيـر بـالترخيم فـي موضـوعي النـداء والتصـغير،        –ومثال ثالـث مـن المصـطلحات المتداخلـة     
في نداء ) يا صاح(في نداء حارث و) يا حار(مثل  )13(فهو في النداء تخفيف المنادى بحذف آخره

ة التصـغير علـى االسـم    صاحب، وهو في التصغير تخفيف االسم المصغر من الزوائـد ثـم إيقـاع صـيغ    
فتصـغير أحمـد تصـغير تـرخيم هـو حميـد وعـادل عـديل وهـو أيضـا فـي غيــر             )14(بعـد تجريـده منهـا   

   )15( .هذين البابين حذف آخر العلم الذي يصح نداؤه إذا وقع في الشعر فقط

والمالحظ في كل هذه االستعماالت أن اللفظ يدور حول التخفيف ولكن مـا الـداعي إلـى تكـرار     
ير بالترخيم في مجاالت مختلفة دون فائدة ولماذا التكرار في مصطلح يفترض فيه أن يخصـص  التعب

لما وضع من أجله ال أن يشركه فيه غيره إذ في اإلمكان أن نقصره مثال على النداء ونسميه تخفيفا 
  . في غيره حتى ال تتكرر التسمية مع اختالف المسمى
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ر فيهــا وإنمــا كــي نمثــل بهــا علــى مــا نحــس بــه مــن   هــذه ثالثــة أمثلــة عرضــناها ال لنحصــر األمــ 
تـداخل فـي كثيـر مـن المصـطلحات ممـا قـد يعســر فهمـه علـى كثيـر مـن المتعلمـين فـي عصـر أصــبح               

  . وضوح قواعد اللغة فيه عنصرا من عناصر انتشارها وارتقائها واإلقبال عليها

مكـن اسـتبداله بهـا    وإذا كنا نحن قد تعرضـنا لبضـعة اصـطالحات نحويـة بالنقـد واقترحنـا مـا ي       
فإن النحويين أنفسهم قد سبقونا إلى ذلـك ووجـدناهم فـي كثيـر مـن المصـطلحات ال يقـرون التعبيـر         
ــى            ــاروا منهــا مــا يــدق ويــؤدي إل عنهــا بمــا ورد وشــاع بــل نجــدهم قــد غيــروا فــي التســميات واخت

حـرف امتنـاع   بأنهـا  " لـو "فهذا سيبويه مثال ينقض رأي الجمهـور فـي تعبيـرهم عـن     . المفهوم المراد
لو كانـت الشـمس طالعـة لكـان     : ويرى أنه اصطالح غير دقيق فإنه إذا صح في مثل قولنا –المتناع 

امتنـاع الجـواب وهـو وجـود النهـار المتنـاع طلـوع الشـمس فإنـه ال يصـح فـي مثـل              –النهار موجودا 
الشـمس  ألن الضوء قـد يوجـد بفعـل طلـوع      –لو كانت الشمس طالعة لكان الضوء موجودا : قولنا

ولهـذا نـرى   . فوجود الضوء إذن غير ممتنع عقال لمجرد امتناع طلـوع الشـمس  . وقد يوجد بغيرها
إنهـا حـرف لمـا كـان سـيقع لوقـوع       : سيبويه يضع للو معنـى يغـاير مـا اصـطلح عليـه الجمهـور فيقـول       

 أن لـو : ، ولم يقف األمر عند سيبويه بـل وجـدنا غيـره يـرى غيـر مـا يـرى الجمهـور ويقـول         )16(غيره
  . )17(حرف يدل على امتناع تال يلزم لثبوته ثبوت تاليه

وفــي مثــال آخــر حــول المفعــول المطلــق الــذي يــرى النحويــون أنــه ال يــأتي إال حــدثا فقــط وال   
يكـون ذاتــا، فإننــا نجــد مـن النحــويين مــن يــنقض هــذا الحصـر ويخطئــه ويــرى أن المفعــول المطلــق      

ه السـموات مفعـول مطلـق ال مفعـول بـه كمـا هـو        فالسموات فـي قولنـا خلـق اللـ     –يكون حدثا وذاتا 
مشهور ومتداول وهو ما يراه ابن الحاجب والزمخشـري والجرجـاني ويـوافقهم عليـه ابـن هشـام فـي        

فـي  : مغنيه ونراه يدرج ما ذاع بين الناس في إعراب مثل السموات مفعوال به تحت باب أطلـق عليـه  
  . )18(التحذير من أمور اشتهرت بين المعربين

 فــي قولنـا كتبـت رســالة  " الرسـالة "ل ابـن هشـام إلعــراب السـموات مفعـوال مطلقــا وكـذلك      ويعلـ 
أو هـو موجـود    –المفعـول المطلـق مقترنـا بوجـود الفعـل وأمـا المفعـول بـه فهـو شـيء يوجـد             بكون

  .)19(قبل وقوع الفعل ليصح بعد ذلك وقوع الفعل عليه

ولكنهـا   –جـودة قبـل حلـول الكسـر     كسـرت الزجاجـة مفعـول بـه لكونهـا مو     : فالزجاجة من قولنا
  .مفعول مطلق ألن وجودها لم يسبق الفعل وإنما اقترن به) صنعت زجاجة: (في قولنا

خبـرا لهـا   " كـان وأخواتهـا  "ونجد النحاة في اصـطالح ثالـث يصـطلحون علـى تسـمية منصـوب       
مــع أن . لخبــر بعــد دخولهــا عليهمــا أن األول اســمها والثــاني خبرهــا  ويقولــون فــي إعــراب المبتــدأ وا 

الخبرية في ذاتها ما زالت متعلقة باالسم الذي كان مبتدأ، واإلخبار في حقيقته هـو عـن هـذا االسـم     
تسـمية المرفـوع اسـما لهـا والمنصـوب خبـرا       : ال عن كان ولهذا وجدنا بعضا من النحاة يقولـون إن 
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إنمـا هـو اسـم    " كـان زيـد  "معللين ذلـك بـأن زيـدا فـي      )20(ية من المناسبةلها تسمية اصطالحية خال
  .ذلك من باب أن اإلضافة ألدنى مالبسة: للذات ال لكان، واألفعال ال يخبر عنها إال أن يقال

ومن أجل خلو هذه التسمية االصطالحية ممـا يبررهـا نجـد النحـاة يـذهبون فـي موضـوع هـذه         
) 21(والمنصوب قد يسمى مفعوال مجازا –رفوع بها قد يسمى فاعال األفعال ومنصوباتها إلى أن الم

ويتسع خالفهم في إعراب هـذا المنصـوب ليتجـاوز المفعوليـة المجازيـة إلـى أنـه شـبيه بالحـال أو هـو           
، ومـع تصـحيح   )22(حال فعال سدت مسد خبر المرفـوع المتقـدم ومـنهم مـن قـال أنـه شـبيه بـالمفعول        

ر فإننا نرجح إعرابه حاال كما يرى الكوفيون ألنه يقع في جـواب كيـف   النحاة وترجيحهم للرأي األخي
فضال عن أنه مبين للهيئة التي كانت أو تكون عليها أسماء هذه النواسخ إذا لم تكن أخبار مبتدآتها 
قبل دخولها أخبارا جامدة فتتعين عند ذلك خبريتها كمـا يـرى الـبعض، أو يعـرب مفعـوال بـه حقيقيـا        

  . أو مجازيا

  طلح اإلعرابمص

وفي رحلة المصطلح ومجال نقده وتطويره نجد أنفسنا أمـام مصـطلح اإلعـراب وهـو مصـطلح      
واسع تندرج تحته أصول وقواعـد كثيـرة، والحـديث عنـه ذو شـجون إذ أن اللغـة العربيـة تتميـز عـن          

أو  غيرها من اللغات بكونها لغة ضـبط وإعـراب بمعنـى أن وجـوه الكـالم فيهـا ال تتضـح إال بالحركـات        
ما ينوب عنها بحسـب مـا تقتضـيه العوامـل اللفظيـة أو المعنويـة التـي تكـون فـي الكـالم وتـؤثر تـأثيرا             
مباشرا في  متعلقاتها التي تتعلق بها وتكمل معانيها ولهذا كانت ظاهرة اإلعراب الحركـي فـي بعـض    

إال بمثـل هـذا    لما فـي لسـانهم مـن إفصـاح ال يتحقـق      )23(األقوال سببا في تسمية العرب بهذا االسم
ومــن أجــل ذلــك أيضــا وجــدنا الوصــف بعروبــة اللســان مقترنــة بالفصــاحة ألن       . النــوع مــن اإلعــراب 

أعربــت عــن الشــيء إذا أوضــحت عنــه، وإذا عرفنــا هــذا    : اإلعــراب والتعريــب معناهمــا اإلبانــة، فيقــال  
حيـث جـاء فـي     تأكد لنا أن هناك عالقـة وثيقـة بـين اإلعـراب بمعنـى اإلفصـاح والعربيـة كلغـة ولسـان،         

  . )24(عرب إذا فصح بعد لكنٍة في لسانه: المعجم الوسيط قوله

اإلعـراب بمعنـى اإلفصـاح عمـا فـي      : وللفظ اإلعراب في السنة المتعلمين عدة  استعماالت منهـا 
  .الثيب تعرب عن نفسها: النفس، وبهذا المعنى ورد في الحديث الشريف قول الرسول األعظم

التــي  )25(اإلبانــة عــن المعــاني باأللفــاظ: وهــو كمــا عرفــه ابــن جنــي  وكـذلك اإلعــراب فــي النحــو، 
وقــد ذكــر فــي اإلعــراب النحــوي االصــطالحي   . تخضــع فــي شــكلها الحركــي إلحكــام المعــاني المــرادة   

مذهبان يعرفه أحدهما بأنه ما جئ به لبيان مقتضى العامل مـن حركـة أو حـرف أو سـكون أو حـذف      
  .)26(الكلمة الختالف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديراويعرفه اآلخر بأنه تغيير أواخر  –
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ــب       ــات فـــي مختلـــف التركيـ ــو تبيـــان مواقـــع الكلمـ ــتعمال النحـــوي الشـــائع هـ واإلعـــراب فـــي االسـ
وإذا نحن دققنا النظر في هذه االستعماالت كلها وجدناها تعني في مجموعها اإلفصـاح  . والسياقات
الضبط أم تبيان الموقع االصطالحي فهو في الحالين إيضـاح  فسواء أكان اإلعراب بمعنى . واإليضاح

عما في النفس وإبراز المعاني الجوالة في الخواطر ولكن الذي يلفت النظر ويستدعي الوقوف عليـه  
. والتــدبر فيــه أن اللغــويين والنحــاة قصــروا اإلعــراب النحــوي علــى الضــبط الشــكلي ألواخــر الكلمــات  

ه الكالم الذي يقصد إليه المتكلم نابعا من طبيعـة الشـكل اإلعرابـي    انطالقا من كون االشتباه في وج
للحرف األخير ألنه بقدر ما يكون عليه من اخـتالف أو تماثـل تكـون الجملـة التـي يقـع فيهـا واضـحة         

مـا أحسـن محمـد بـالوقف علـى محمـد دون تحريـك        : لو أننا سمعنا من يقول: أو خفية فلهذا قالوا
ما إذا كان يقصد التعجب أو نفي اإلحسان فـإن كـان يريـد األول فعليـه أن      الشتبه علينا مراد التكلم

ولقــد روى أن ابنــة أبـي األســود الــدؤلي واضــع   . ينصـب لفــظ محمــد وإن أراد الثــاني فعليـه أن يرفــع  
، "نجومهـا "برفع كلمة أجمل فقال لها ) ما أجمل السماء(النحو ومؤسسه قد قالت ألبيها ذات يوم 

ــي أتع   ــال لهــا  فقالــت لــه إنن ــالم وانصــبي الســماء  : جــب وال أســأل فق ــي   . )27(افتحــي ال ــل ابــن جن ويمث
اكـرم سـعيد   : أال تـرى أنـك إذا سـمعت   : لإلعراب الذي يقصد منه اإلبانة عن المعاني باأللفـاظ بقولـه  

الفاعـل مـن المفعـول، ثـم يقـول بعـد        –علمت برفع أحـدهما ونصـب اآلخـر    . أباه، وشكر سعيدا أبوه
وممـا ال شـك   . )28(الم شرحا واحدا أي نوعا واحدا الستبهم أحدهما من صـاحبه ولو كان الك: ذلك

فيه أن إعراب أواخر الكلمات بالحركـات أو بـالحروف ضـرورة تقتضـيها اإلبانـة المعنويـة التـي يهـدف         
إليهــا المــتكلم حــين ينطــق ويــتكلم، وإال لمــا كــان للغــة أصــال أي فائــدة إذا لــم يتحقــق لهــا اإلفهــام         

إذا كانت اللغات كلها تعتمد في توفير عنصر التوضيح في مركباتها علـى سـالمة الصـيغ    واإليضاح، و
فقـط فـإن اللغــة العربيـة بالــذات تعتمـد علـى ذلــك وتزيـد عليــه حاجـة مفرداتهـا إلــى الضـبط الصــحيح           

. الذي تقضي به مواقع الكلم وعالقاتها، وبدون ذلك كما قلنـا يظـل القـول مصـدر اشـتباه وغمـوض      
) العربيــة دراسـات فــي اللغـة واللهجــات واألســاليب  (ده المستشــرق يوهـان فــك فــي كتابـه   وهـذا مــا أيـ  

حيث تحدث عن كون اللغة العربية لغة إعراب تتأثر فيها الكلمات بحسب مواقعها ومثـل لـذلك بقولـه    
إذ لـو تركـت   " وإذ ابتلـى إبـراهيم ربـه   "وبقولـه كـذلك   " إنما يخشى اللـه مـن عبـاده العلمـاء    : "تعالى
هاتين اآليتين دون ضبط وإعراب لتبادر إلى الذهن توهما واعتبارا للترتيـب المنطقـي للفاعـل     كلمات

فمثــل مواقــع هــذه  : وهــذا مــا جعــل المستشــرق يقــول . أن لفظــي اللــه وإبــراهيم فــي اآليتــين فــاعالن  
  .)29(الكلمات ال يمكن أن يكون إال في لغة ال يزال اإلعراب فيها حيا صحيحا

  لفاظاإلعراب ومباني األ

وإذا كنا بدورنا ال نخرج عما قرره النحاة من أن اإلعراب أثر تجلبـه العوامـل بقصـد اإليضـاح     
واإلفصاح فإننا في الوقت نفسه ال ندري لـم قصـر مفهومـه علـى اآلثـار الظـاهرة فـي أواخـر الكلمـات          

قابلـة  واأللفاظ دون حواشيها وحروف مبانيها، ولعـل السـبب فـي ذلـك كمـا نـرى جعـل اإلعـراب فـي م         
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البناء، بمعنى أن البناء في الكلمات هو بقاء أواخرها على ما وردت عليـه مـن حركـة أو سـكون دون     
تأثر بالعوامل، في حين أن اإلعراب الذي يقابل البناء هو تغيير أواخر الكلمـة بحسـب العامـل الـذي     

  . يسبقها

لإلعراب وهو اإليضاح  وبمناقشة هذا الرأي نجد أن تعاملنا مع األلفاظ بحسب المعنى اللغوي
واإلبانة أبعد من أن يحصر مفهومه في آخر الكلمة فقط كما أراده النحاة في تعريفاتهم وتقسيماتهم 
فاإلبانة اإلعرابية في رأينا تتوافر للكلمة بمجـرد تـوفير الحركـات والسـكنات المسـتقرأة لمبانيهـا كمـا        

اظ التـي تتغيـر معانيهـا بتغيـر حركـات وسـكنات       تتوافر تماما برصد الحركة المناسبة ألواخرها، فاأللف
دخلت وأنا حدث على حمـاد بـن   : فقد روى عن األصمعي قوله. مبانيها أكثر من أن تحصر أو تعد

  : سلمة فقال لي كيف تنشد قول الحطيئة

  أولئك قوم إن بنوا أحسنوا البنا

  وإن عاهدوا أوفوا وإن عقدوا شدوا

احسـنوا البنـا بضـم    : يـا بنـي  : البـاء مـن كلمـة البنـاء فقـال     بكسـر   –إن بنوا أحسنوا البنا: فقلت
  .)30(فبنى يبني من العمران وبنا يبنو من الشرف وهذا هو المقصود –الباء ال بكسرها 

ومن األدلة كذلك ما يروونه عن الكسائي من أنه أراد أن يتحدى أبا يوسف الفقيـه فـي حضـرة    
أنت طالق إن دخلت الدار؟ : ول في رجل قال المرأتهما تق: الرشيد فوجه إليه سؤاال فقهيا قال فيه

خطــأ إذا فتحــت ان فقــد وجــب األمــر وإذا  : فقــال أبــو يوســف إن دخلــت فقــد طلقــت فقــال الكســائي  
  . )31(كسرت فإنه لم يقع بعد، فنظر بعد ذلك أبو يوسف في النحو بعد أن كان يهزأ به وبعلمائه

فــي ذلــك شـأن الحركــة المجلوبــة بالعامــل قــولهم   وممـا ال يبــين معنــاه إال بحركــات مبنـاه، شــأنه   
عدل الشيء بفتح العين بمعنى مثله وعدل الشيء بكسر العين بمعنى وزنه وقولهم كذلك الذل بضم 
الذال وهو ضد العز والذل بكسرها وهو ضد الصعوبة وقولهم العـوج بفـتح العـين والعـوج بكسـرها      

ل فـي كـل أمـر ال يـرى كالـدين والخلـق، وكقـولهم        فاألول يقال في كل مرئي غير مستقيم والثاني يقا
كـذلك حمــل بكســر الحــاء وحمــل بفتحهــا فــاألول مـا انفصــل والثــاني لمــا اتصــل، ونحــو عقــب بضــم     

: العين وسكون القاف وعقب بفتح العين وكسر القاف فاألول يعنـي بعـد النهايـة والثـاني قبلهـا فيقـال      
  .أي قبل نهايته جئت في عقب الشهر بعد نهايته وجئت في عقب الشهر

هــذا وال يغيــب عــن البــاحثين والقــارئين تلــك الفــروق المســببة عــن اخــتالف الحركــات فــي نحــو    
ولقد عمد النحوي اللغوي قطرب إلى جمـع األلفـاظ التـي تتبـاين     . الجهد بضم الجيم وبفتحها كذلك

ارضـا فـي كـل بيتـين     معانيها بتباين حركة فاءاتها فطلع علينا بمثلثته الشهيرة الطريفة التـي نظمهـا ع  
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منها لفظا واحدا يختلف معناه بتغير حركة الحرف األول منه وذلك كتثليث الحاء في كلمة حـرة مـن   
  : قوله

  مشهورة بالحرة ؟     حرةنزلت أرضا 

  ارث لما قد حل بي     فقلت يا بن الحرة 

الكلمـات  هذا الذي ذكرناه وكل ما يمكننا أن نستدل به النسحاب اإلعراب على كل ما يتعلـق ب 
بناء أو تأثرا بالعامل ال يمثل في واقعه إال قطرة في بحـر خضـم مـن األلفـاظ والكلمـات التـي تمتلـئ        

  .بها كتب اللغة ومعاجم مفرداتها ومراجع غريبها

والخالصة أن اإلعراب ال يقـف عنـد أثـر العامـل فـي الكلمـة كمـا صـوره النحـاة وأرادوا لـه إنمـا            
قيقته يشمل باإلضافة إلى أواخـر الكلمـات كـل مـا يعَتـور حـروف       هو قصور في االصطالح ألنه في ح

الكلمة الهيكلية من حركات أو سكنات انطالقا من أن اإلبانة عن مراد المـتكلم هـي الغـرض المشـترك     
بـين الكلمــة التــي يتغيــر آخرهــا بحســب مــا ســبقها مــن مقتضــيات والكلمــة التــي تتغيــر حــروف مبناهــا    

  .وضع واالستقراء اللغويينبحسب ما قد تقرر لها بال

ــة نقـــول  ــيات    : وفـــي النهايـ ــتخم ومشـــبع باالصـــطالحات والتقســـيمات والفرضـ ــو علـــم مـ إن النحـ
والتعلــيالت وهــذه أمــور فــي مجموعهــا تعــد ثــروة فكريــة عظيمــة لمــن أرادهــا تاريخــا للفكــر العربــي        

سـيغوص فـي    اللغوي في مختلف عهوده وأطـواره وأمـا مـن أرادهـا علمـا يعلـم ويـدرس ويتلقـى فإنـه         
متاهاتها ومنعطفاتها غوصا يفوت عليه في الغالب سهولة التناول ويسر االستعمال وهو مـا نسـتطيع   
توفيرهما إذا عملنا على تخليص اللغة ونحوها مـن تبـاين االصـطالحات وتـداخل التسـميات وتعـدد       

وأتمنـاه لنحونـا   الوجوه واالتجاهات فتدق بذلك ويسهل تناولها ويتيسر تعلمها وهذا ما أرجـوه لهـا   
 . في حاضره ومستقبله
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Abstract 

The grammatical terminology in the field of grammatical studies is the most 
significant component of this study. One of its most important features is that 
grammarians have expatiated in prescribing the rules of grammatical 
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terminology. Schools, and approaches to grammar varied in their ways of 
tackling it, and which forms an important feature for the development of 
grammatical studies. This feature has assumed a prominence in the field of 
linguistics studies in general. 

This paper sheds light on grammatical terminology from two perspectives: 
its abundance on the one hand and its intermingling and variety in its meanings 
on the other. Building on this, it advocates the idea of trimming these two 
particular phenomena, which shall free researchers from these shackles away 
from affectation, intermingling and vagueness of  achieved, this will then make 
grammatical studies digestible, easily tackled, and Communicative. 
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  *رسالن بني ياسين

    

 

  ملخص

إن أصوات الكلمة قد يؤثر ببعضها ببعض على أن نسبة التأثر تختلف من صوت إلى آخر بحيث أن 
د لذا نج. الصوت الضعيف  يخلع صفته إلى الصوت القوي ويندمج معه ليكون قريبًا في الصفد والـمخرج

والمماثلة هي مجاورة هذه األصوات . بعض األصوات قد يتأثر في غيره على سواه من األصوات األخرى
وهذا ليس . ويمكن أن نسمي هذا التأثر باالنسجام الصوتي. بعضها في البعض، فلهذا نجد هذا التأثر

ي هذا البحث مقصورًا على األصوات الساكنة بل يكون أيضًا في أصوات اللين، هذا وقد استعرضت ف
  . المماثلة مقارنة بين القدماء والمحدثين وأنواع المماثلة وبعض الظواهر التي لها عالقة بالمماثلة

  مقدمة

تتأثر األصوات اللغوية، بعضها ببعض، عند النطق بها في الكلمات والجمل، فتتغير مخارج 
وات األخرى المحيطة بها بعض األصوات أو صفاتها، لكي تتفق في المخرج أو في الصفة، مع األص

في الكالم، فيحدث عن ذلك نوع من التوافق واالنسجام، بين األصوات المتنافرة في المخارج أو في 
الصفات، ذلك أن أصوات اللغة تختلف فيما بينها في المخارج، والشدة والرخاوة، والجهر والهمس، 

احد، أو مخرجين متقاربين، وكان والتفخيم والترقيق، فإذا التقى في الكالم صوتان من مخرج و
أحدهما مجهورًا واآلخر مهموسًا مثًال، حدث بينهما شد وجذب، كل واحد منهما يحاول أن 

  .يجذب اآلخر ناحيته، ويجعله يتماثل معه في صفاته كلها أو في بعضها

                                                        
   2004جميع الحقوق محفوظة لجمعية كليات اآلداب في الجامعات األعضاء في اتحاد الجامعات العربية 
  .قسم اللغة العربية وآدابها، كلية اآلداب، جامعة اليرموك، اربد، االردنفي  استاذ مشارك    *
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في  يـعـنى بتأثر األصوات المتجاورة (Assimilation)ولذلك يمكن القول إن قانون المماثلة 
الكالم، وميلها إلى االتفاق في المخارج والصفات، بغية االنسجام الصوتي، واقتصادًا في الجهد 

  .الذي يبذله المتكلم ذلك ألن أصوات اللغة تختلف فيما بينها كما أشرنا

وعلى الرغم من أن  المماثلة مبحث حديث، إال أن له جذورًا قديمة عرفها األقدمون من 
  .المحدثون اللغويين كما عرفها

  :المماثلة بين القدماء والمحدثين

  عنـد القـدمــاء

ُتعد المماثلة تطورًا لمصطلحات صرفيـة وصوتيـة عرفها اللغويون القدماء، ورسوها، من 
اإلبدال واإلعالل واإلدغام واإلتباع وغيرها؛ ألن هذه المصطلحات تتضمن تبدالت تكيفيـة : مثل

  .ات أخرىللصوت بسبب مجاورته ألصو

وللمماثلة تسميات متعددة عند القدماء، تقترب اقترابًا كبيرًا من المفهوم الحديث لها، منها 
  .المضارعة، والتقريب، والتآخي والمناسبة، وغيرها

هـذا باب الحـرف الذي : "الـتي ورد ذكرها في قوله) المضارعة(فهي عند ســيبويه مثًال 
ثم ضرب .  )1(" يضارع به ذلك الحرف ولــيس من موضعه يضارع به حرف موضعه، الحرف الذي

في ) التقريب(لنا أمثلة تحت هذا الباب تؤكد لنا فهمه الدقيق لهذه المسألة، كما أطلق عليها اسم 
فإن كانت سين في موضع الصاد، وكانت ساكنة لم يجز إال اإلبدال إذا أردت التقريب وذلك : "قوله

  . )2("ير، وفي يسدل ثوبه ويزد لـــهالتزد: في قولتك في التسدير

وابن جّنـي لم . )3(وهي عند ابن جّنـي اإلدغام األصغر الذي منه التقريب واإلمالة وغيرهما
وجميع ما هذه حالة مما : "يكتِف بذكر أنواعها وتعريفها بل ضرب أمثلة كثيرة على ذلك، ثم قال

ناه من التقريب، وإنما احتطنا بهذه السمة قرب فيه الصوت من الصوت جاٍر مجرى اإلدغام بما ذكر
التي هي اإلدغام الصغير ألن في هذا إيذانًا بأن التقريب شامل للموضعين، وإنه هو المراد المتبقي 

  . )4("في كلتا الجهتين، فاعلم ذلك

أشـدق وأجدق، إذ يعّلـل لهذه : وذلك في حديثه على قولهم" التقريب"وهي عند ابن يعيش 
ألن الدال حرف مجهور شديد والشين مهموس رخــو فهو ضد الدال بالهمس : "لهالمسألة بقو

  . )5("والرخاوة فقربوها من لفظ الجيم ألن الجيم قريبة من مخرجها موافقة الدال في الشدة والجهر

السين حرف مهموس : "، وذلك من خالل قوله)التجانس والتقريب(وهي عند األستراباذي 
فكرهوا الخروج من حرف إلى حرف ينافيه، السيما إذا كانت األولى ساكنة ألن والدال مجهور ،
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الحركة بعد الحرف، وهي جزء حرف لين حائل بين الحرفين فقربـوا السين ومثلها في الصفير 
  .وهذا عند حديثه عن قلب السـين زايـًا. )6("وتوافق الدال في الجهر فتجانس الصوتان

وال يجوز هنا أن نشرب السين صوت الزاي كما يفعل : "، يقول)عةالمضار(وهي عنده أيضًا 
ومن : "ويقـول كذلـك. )7("فضارعوا لئال يذهب اإلطباق بالقلب) يصدر(ذلك في الصاد نحو 

ضارع، أي نحـى بالصاد نحى الزاي ولم يقلبها زايًا خالصة، فالمحافظة على فضيلة اإلطباق 
صطلح المناسبة والتناسب وذلك أثناء حديثه عن اإلمالة إذ وقد أطلق عليها أيضًا م.  )8(يقلبها

  . )9(جعل سببها مناسبة الكسرة أو الياء

وكذلك الحال عند السيوطي الذي أطلق عليها اسم التناسب، إذ جعل سبب تقارب  األصوات 
  . )10(من أجل إحداث التناسب بينها

ناء حديثه عن قلب النون أث في، يقول )المشابهة(وقد أطلق عليها األشموني مصطلح 
أن الباء : وموجب هذا القلب: "الساكنة ميمًا عند الباء وهو ما عرف في علم التجويد باإلقالب

بعدت عن النون، وشابهت أقرب الحروف إليها وهي الميم ألن النون والميم حرفا غّنـة، فلما بعدت 
ب عنها لم يحسن إظهارها فأوجبت عن الباء لم يمكن إدغامها فيها ولـمـا قربت بمشابهة الغري

  .)11("التخفيف أمـرًا آخر وهو قلبها ميمًا ألنها أختها في الغّنــة

، وأطلقوا عليها تسميات مختلفة، فقد عرفها أيضًا )المماثلة(وكما أن النحاة قد عرفوا 
طلق علماء القراءات وأطلقوا عليها تسميات أخرى، قد تكون أقرب من مصطلحات النحاة، فقد أ

" الصراط"وذلك في أثناء حديثه عن قلب السين صادًا في قوله تعالى " التآخي"عليها ابن خالويه 
إذ جعل السبب في ذلك لتؤاخي السين في الهمس والصفير، وتؤاخي الطاء في " الصراط"تعالى 

ن اإلطباق، ألن السين مهموسة والطاء مجهورة، ثم أعاد الكرة في نفس السياق عند الحديث ع
  . )12("قراءة من أشم الزاي، إذ إن الزاي تؤاخي السين في الصغير وتؤاخي الطاء في الجهر

أن من أبدل السين صادًا إنما فعل ذلك "وهي عند مكي بن أبي طالب كذلك، فقد ذكر 
  . )13(لمؤاخاة الطاء في اإلطباق والتصعيد، ليكون عمل اللسان في اإلطباق والتصعيد عمًال واحــدًا

كذا يتبين أن علماء اللغة والقراءات القدماء مدركين لحقيقة المماثلة أو التجانس، وذلك وه
فجاء وصفهم لألصوات دقيقًا حتى ال يصيب النطق . من قبيل تأثير األصوات بعضها في بعض

  .)14(القرآنــي شيء من التغير الصوتي
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  عنـد الـمـحـدثيــن

، وأطلقوا عليها تسميات مختلفة، فإن دراستهم )لةالمماث(على الرغم من أن القدماء عرفوا 
لها تبقى إشارات عابرة متفرقـة تحت أبواب مختلفة، فالمماثلة بمفهومها الحديث الجامع تبقى مبحثًا 

فقد تطور المحدثون في . حديثًا، لم تدرس تحت باب واحد إال عند المحدثين من علماء اللغة
والمختبرات الصوتية لتكون نتائجهم في تفسير هذه الظاهرة دراستها، فاستخدموا أحدث األجهزة 

ومن . وغيرها من الظواهر الصوتية دقيقة، مبنية على ما ال يمكن الطعن فيه أو التشكيك بصحته
  .هنا خرج المحدثون بعدة تعريفات لهذه الظاهرة، تلتقي في كليتها تحت مفهوم واحد ثابت

المماثلة هي تفاعل أصوات الكلمة : "ي الذي يقولفمن عرفها مثًال علي عبدالواحد واف
بعضها مع بعض، وذلك أن األصوات المتجاورة والمتقاربة في الكلمة يحدث بينها أنواع كثيرة من 
لتفاعل، فتارة يلتصق أحدهما باآلخر، فتنقل األصوات التي كانت تفصل بينها إلى ما بعدها وهذا 

وتارة يتحول أحدهما إلى صوت آخر من نوع الصوت  "النقل المكاني"ما اصطلح عليه بظاهرة 
، وأحيانًا يمتزجان معًا، فيتكون من امتزاجهما صوت "التشاكل"اآلخر، وهذا ما أســماه ظاهرة 

  .)14("ثالث فيه صفات من كليهما، وأحيانًا يتالشى أحدهما في اآلخر، فيبقى الثاني وحده

بظاهرة "اني من أنواع التفاعل الذي أسماه فالتحول الذي أشار إليه إنما هو النوع الث
وهو ما عرفه إبراهيم أنيس بعملية التأثر والتأثير، وذلك أن األصوات في تأثرها تهدف " التشاكل

  .)15(إلى نوع من المماثلة أو المشابهة بينهما ليزداد قربها مع مجاورتها في الصفات والمخارج

ة استبدال صوت بآخر تحت تأثير صوت بآخر تحت عملي"هي : ويعرفها دانيـال جونـز بقوله
، وذكر أن المماثلة قد تتسع لتشمل )16("تأثير صوت ثالث قريب منه في الكلمة أو في الجملة

بحيث يؤلفان صوتًا واحدًا وسمي هذا النوع . أحد الصوتين في األخر ءالحاالت التي يتم فيها فنا
(Coalescent Assmililatiesing Assimilation) والذي يقابل اإلدغام عند العرب.  

وهذا يعني أن المماثلة درجات، فقد ال يعدو أن يكون مجرد انقالب الصوت من الجهر إلى 
الهمس أو العكس، وأقصى ما يصل آليه الصوت في تأثره بما يجاوره أن يفنى في الصوت المجاور 

  .وهو  اإلدغام

صوت ليماثل صوتًا آخر مماثلة كاملـة،  هي تعديل: "ويعرف محمد الخولي المماثلة بقوله
وهي عنده . أي أن يتحول الصوت المتأثر إلى مثيل الصوت المؤثر وهذا ما أسماه بالمماثلة التامة

) السـيـن(حيث تنطق " مسـطرة"أيضًا أن يتعدل صوت جزئيًا ليماثل صوتًا آخر، مثال ذلك كلمة 
ذا ما عناه أحمد مختار عمر حين عرف المماثـلــة وه. )18( )الطاء(متأثرة بصوت ) صـاد(كأنها 
  . )19("إنها تعديل الصوت الموجود في سلسلة الكالم بتأثير صوت مجاور: "بقوله
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ومن هنا ذهب بعض المحدثين إلى تسمية هذا التأثر القائم وراء مجاورة األصوات لبعضها 
  نية التكيف واالنسجام الصوتي وأن يسمي هذه الدرجة من التأثر بإمكا) بالعدوى التأثرية(

  . )20(اللغوي

وظاهرة المماثلة تعتمد على طبيعة األصوات المتجاورة في سلسلة الكالم، ففي حالة التباعد 
بين الصوتين، ينطق كل منهما كما هو، بكل خصائصه دون أدنى تغيير ناشئ عن التجاور، أما في 

في اآلخر ويمنحه شيئًا من خصائصه، أو كل  حالة التجانس أو التقارب فإن أحد الصوتين يؤثر
  .)21(خصائصه

ويجب أن يؤخذ بعين االعتبار أن ظاهرة المماثلة تقوم أيضًا على مخالفة تلك األصوات 
المتجاورة، فحتى تكون المماثلة البد أن يسبقها مخالفة بين األصوات، تمامًا كما هو الحال في 

فتجاور مادتين من هذه المواد يحدث : "بدالواحد وافيالمواد المحملة بالكهرباء، يقول علي ع
بينهما تجاذبًا إذا كانتا مختلفتين في نوع كهربائهما بأن كانت إحداهما موجبة واألخرى سالبة، 

  . )22("كذلك يفعل أحيانًا لتجاور أو التقارب بين الصوتين

  عـلـّـــة المماثلــة

ات هو السـر الكامن وراء وجود مثل هذه إن السهولة وطلب التخفيف أثناء النطق باألصو
يقول . وقد عرف األقدمون هذا وعّلـلــوه. الظاهرة في اللغة العربية وغيرها من لغات العالم األخرى

وإن ما دعاهم إلى أن يقربوها ويبدلوها أن يكون عملهم من وجٍه واحد، وليستعملوا : "سيبويه
  . )23("ألسنتهم في ضرب واحد

دغام نوعًا من أنواع المماثلة، فإن الغرض منه هو الغرض نفسه من المماثلة، ولما كان اإل
هو طلب التخفيف ألنه ثقل عليهم التكرير والعود إلى : "يقول ابن يعيش أن الغرض من االدغام

 تكرير الحرف كذلك في الثقل حاوالفلما كان ... صرف بعد النطق به وصر ذلك ضيقًا في الكالم 
غموا أحدهما في اآلخر فيضعوا ألسنتهم على مخرج الحرف المكرر وضعة واحدة، تخفيفه بأن يد

  .)24(ويرفعوا بالحرفين دفعة واحدة، فحاوال تخفيفه بأن يدغموا أحدهما في اآلخر

) الصراط(ويبدو األمر أكثر وضوحًا عند مّكـي بن أبي طالب عندما عّلق على حجة من قـرأ 
  .)25("ذلك أسهل وأخفف"بإبدال السين صادًا في قوله 

وإذا كان القدماء قد أدركوا هذا الغرض بفطرتهم وذوقهم اللغوي الصافي، فإن المحدثين 
قد أثبتوا هذا بطرقهم العلمية الحديثة، ذاهبين إلى أن الهدف الصوتي وراء هذا التأثر هو تحقيق 

. )26(في الجهد العضلينوع من التشابه أو التماثل بغيد التقارب في الصفة والمخرج، اقتصادًا 
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فالمتكلم حين يتكّلم قد يعدل أو يغير صوتًا ليماثل صوتًا آخر مجاورًا له بهدف توفير الجهر عن 
  . )27(طريق االستمرار في استعمال ناطق واحد

ويقول علماء اللغة كذلك في أسباب أخرى تعود إلى تطور لهجات الكالم الحديثة في اللغة 
  . )28(وانين جديدة لتحقق االنسجام والتماثل بين أصواتهاالتي اكتسبت ق ةالعربي

  أنـــــواع المماثـــلــة

قسـّـم علماء اللغة المحدثون المماثلة إلى عدة أنواع، وذلك العتبارات متعددة، فقد اعتمدوا 
أساس المجاورة ومداه بين الصوت المؤثر والصوت المتأثر، ثم اعتمدوا أساس قوي التأثير 

ثم عمدوا إلى اتجاه هذا التأثير، وعلى هذا األساس وضعت أنواع المماثلة من خالل ربط  والتأثر،
  :هذه األسس معًا، وفيما يلي بيان ذلك

  المماثلة من حيث مدى التجاور بين األصوات المتماثلة: أوًال

  :تقسم المماثلة بناًء على هذا األساس إلى نوعين

  ).المتصلة(المماثلة المباشرة  - أ

  ).المنفصلة(ة غير المباشرة المماثل - ب

ففيها يكون الصوتان المتأثر والمؤثر متباشرين، أي متصلين، دون آلن يكون : أما المباشرة
  يفصل بينهما؛ ولذلك يسميها بعضهم مماثلة تجاورية أو  - صامت وصائت–هناك فاصل 

  . )29(متاخمة 

بالدال أو الطاء قبلها فتقلب  ومن أوضح األمثلة على هذا النوع أن تاء االفتعال تتأثر دائمًا
فقد تأثرت تاء االفتعال ) ادتـعـى(التي أصلها ) ادعـى: (تاء االفتعال داًال أو طاًء، وذلك في مثل

وهي حرف مهموس، بالدال التي هي من نفس المخرج غير أنها مجهورة، فقلبت تاء االفتعال داًال 
  .ددًاوفنيت بالدال السابقة لها مـشـكِّلة حرفًا مش

وأما المماثلة غير المباشرة أو المنفصلة، ففيها يكون الصوتان المتأثر والمؤثر مفصولين 
أو غير المتاخمة ) بالمماثلة التباعدية(بصامت أو صائت أو أكثر ومنهم من اصطلح على تسميتها 

  .)30(أو المماثلة في حالة االنفصال

عها صوت من األصوات المفخمة كالطاء ومن أوضح األمثلة على ذلك أن السين تفخم إذا تب
  .لذا تنطق السين فيهما صادًا) مسـيطر(و ) ســـراط(مثًال في 
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  المماثلة من حيث اتـجــاه التـأثيــر  :ثانيًا
  :وتقسم إلى قسمين

  ).المقبلة(المماثلة التقدمية  - أ
 ).المدبرة(المماثلة الرجعية   - ب

حق له، أي أنها المماثلة التي يتجه فيها أما التقدمية فهي أن يؤثر صوت سابق، بصوت ال
السابق، والصوت  تالتأثير إلى األمام، وهذا يعني أن صوتًا ما يكون مكيفًا مؤثرًا وهو الصو

  .     )31(الالحق يكون متكيفًا متأثرًا 
ومن األمثلة على ذلك أن تاء االفتعال تقلب داًال بعد الزاي التي هي صوت مجهور، لذلك 

بالتاء المهموسة فتقلب داًال لتناسب الزاي في الجهر كما في مزدحم ) الزاي(الصوت يؤثر هذا 
  . وازدحم التي أصلها ازتحم مزتحـم

فهي عكس النوع األول، وذلك أن صوتًا الحقًا يؤثر بصوت ) المدبرة(أما المماثلة الرجعية 
الالحق يكون مكيفًا مؤثرًا لهذا يكون التأثير متجهًا إلى الخلف وهذا يعني أن الصوت . سابق له

  .وال صوت السابق متكيفًا متأثرًا
تتأثر بالميم والالم التي تليها، ) أن وإن وٍمن وعـن(ومن أوضح األمثلة على هذا أن النون من 

التي أصلها ) أما(و ) إن ما(التي أصلها ) إمــا: (فتقلب ميميًا أو المًا إلحداث المماثلة، وذلك مثل
  ).أن ما(

أو ) المماثلة المتبادلة(إلى نوع ثالث من المماثلة أطلق عليه اسم  )32(وقد أشار برجستراسر
والالحق ببعضهما البعض فيقلبان صوتًا جديدًا يكون  قالتأثير المتبادل، وفيه يؤثر الصوتان الساب

  .وسطًا بينهما
قد تشابهت أو ف) ادكر(التي تصبح ) ذكر(ومن األمثلة على ذلك صيغة افتعل من الفعل 

) أدكر(مع تاء االفتعال فاستبدلتا حرفًا ثالثًا مخالفًا لهما هو الدال ) الذال(تماثلت فاء الفعل 
والدال حرف وسط بين الذال والتاء، إذ يجمع صفات من الصوتين كليهما، فيكون كالنحت من 

الجهر، وقد  ا فيوخالفته) أو االنفجار(شيئين، فقد شابهت الدال التاء في المخرج والشدة 
الدال التي هي حرف وسط بينهما، استبدالهما بحرف وهذا ما سوغ . شابهت الذال في الجهر

  .وهذا إن دّل على شيء فإنما يدّل على موسيقية عالية عرفت بها العربية حين التعامل مع أصواتها

  المماثلة من حيث قـــوة التـأثيــر: ثالثًا
  :وهي من هذا المنطلق نوعان

  .جزئيــة  -ب    .كليـة  -أ
أما المماثلة الكلية، ففيها يتأثر الصوت المتأثر بالصوت المؤثر تأثيرًا كليًا كامُال يصل درجة 

  . يتحول فيها الصوت المتأثر إلى جنس الصوت المؤثر
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فاألصوات المتجاورة تختلف في نسبة تأثيرها بعضها ببعض، فقد ال يعدو التأثر أن يكون 
ب الصوت من الجهر إلى الهمس أو العكس، أو أن ينتقل مجرى الهواء من الفم إلى مجرد انقال

  .األنف أو العكس وغير ذلك من التأثيرات الجزئية
وأقصى ما يمكن أن يصل إليه الصوت في تأثيره بما يجاوره أن يفنى في الصوت المجاور فال 

  ).اإلدغام(على تسميته  حوهو ما أصطل. يترك له أثرًا
والجمع المؤنـث ) هم(والجمع المذكر ) ـه(ذلك أن الضمة في ضمير الجر الغائب المفرد ومن 

)ـنما(والمثنى ) هتتأثر بما قبلها من كسرة طويلة أو قصيرة أو ياء، فتقلب الضمة كسرة، )ه ،
  :ومن ذلك

  )عليهـم(تصبح  ---- عليهــم 
  جِلـِه(تصبح  ---- برجلـهرب(  

لجزئية ففيها يقتصر التأثير على تغير صفة أو مخرج الصوت المتأثر لتماثل أما المماثلة ا
صفة أو مخرج الصوت المؤثر دون أن يقلب الصوت إلى الصوت المتأثر نفسه فقد يكون ا لتأثير 

  .وهكذا... بتغييــر مجرى الهواء مثًال، أو بتغيير صفة الهمس في صوت ما، أو الجهر مثًال 
تقلب داًال إذا سبقت بزاي، أي أن التاء تتحول التاء تحول إلى نظيرها ومن تاء االفتعال 

  ).ازدجــر(المجهور وهو الدال لتماثل الصوت السابق لها وهو الزاي المجهورة وذلك مثل 

  :وهذا مخطط تشجيري للمماثلة كما وردت

  

  

  رجعيــــة             تقدميــة

  
  جزئيــة      كليـة              جزئيــة       كليـة  

  

  

  مباشـرة      غيـر مباشـــرة        مباشرة      غيـر مباشـرة    مباشــرة      مباشرة
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  :مظاهر المماثـلـة والتطبيــق عليهـا

  
  
)1(          )2(       )3(       )4(             )5(        )6(  

  اإلبدال  اللهجــات      االنســجام  ـالانتقـ      الشـدة       اإلطباق
    اللهجــات      الصوتــي  مجرى الصوت  والرخـاوة     واالنفتاح

  اإلطبـاق واالنفتاح -1

، وهذه الحروف األربعة إذا وضعت )الصاد والضاد والطاء والظاء(األصوات المطبقة هي 
ى من اللسان ترفعه إلى لسانك في مواضعهن انطبق لسانك من مواضعهن إلى ما حاذى الحنك األعل

، لذلك )33(الحنك، فإذا وضعت لسانك فالصوت محصور بين اللسان والحنك إلى موضع الحروف
  ).الحروف المطبقة(سميت 

  .وأما األصوات المنفتحة فهي األصوات التي ينفتح ما بين اللسان والحنك عند النطق بها

عال التي تبدأ بأحد أصوات اإلطباق ولإلطباق واالنفتاح دور هام في التماثل ذلك أن األف
المنقولة إلى صيغة افتعل تتحول التـاء فيها وهي صوت منفتح إلى ) ص، ض، ط، ظ(المعروفة 

ويكون التأثير فيها . نظيره الطاء المطبق تحت تأثير مجاورته ألحد األصوات المطبقة المذكورة
جميعها تصير ) واضترب واطتلب واظتلماصتبر (تأثيرًا مقبًال، إذ يتأثر الثاني باألول فمثًال 

إذ تقلب التاء إلى حرف يكون أقرب إلى فاء  الكلمة ) اصطبر واضطرب واّطلب واضطلم(بالمماثلة 
، ألن الطاء )طاًء(من التاء فتقربها إلى حروف اإلطباق األربعة بأن تجعل في التاء إطباقًا فتصير 

  .هو التاء باإلطباق

على الترتيب ) سـقُت والسـوق وسـبقت وسـقر(ا قالته العرب في وقد عالج علماء العربية م
لوقةع السين قبل الصوت المستعلي فينقلب إلى نظيره المطبق ) صقت والصوق وصبقت وصقر(

  .)34(على حد ما قال ابن جني

تتأثر بالطاء قبلها فتصبح  - تاء االفتعال–وهذه المماثلة كليـة مقبلة متصلة، ذلك أن التاء 
  ...من الفعل الماضي الذي فاؤه طاًء، نحو طرد وطلع وطلب " افتعل"مثلها عندما نبني طاء 
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: ، إذ نقول)دان(و ) دعــا(ومثل هذا يقال في صيغة افتعل من الفعل الذي فاؤه دال، مثل 
، عندما نبنيها على صيغة افتعل، واألصل أدتان وادتعى، فاتصلت التاء مباشرة )ادعـى(، و )أدان(

  .لتماثل الدال قبلها -أي أصبحت داًال–رها المجهور، فجهرت بنظي

وال ينحصر تأّثـر التاء بالطاء عند بناء صيغة افتعل فحسب، بل ينسحب ذلك على بناء صيغة 
نحو فـ ) طاء(إذ تتأثر التاء عندئٍذ بالطاء قبلها فتصبح ) طاء(من الفعل الذي المه ) َفعـْلُت(

فعطت هنا تنطق . )35("أحطت بما لم تحط به": مثل قوله تعالى، وذلك في )أحطُّ --- أحطت (
  ).أحــطُّ(

  . )36(، تخرج في لغة تميم خبـطٌّ، أي بطاء مشـدودة)خبطت(وقد روى الفراء أن التاء في 

  .)37( :قال علقمة الفحل

بالكثرة وفي كَل حـي  قد خبّط بنعمة فحـق  

) الصاد والضاد والطاء والظاء(طباق وقد شبه بعض العرب ممن ترضى عربيته حروف اإل
ألنــه يـبـنى الفعل على التاء، ويـغيـر الفعل فتسّكن الالم كما أسكن الفاء " افتعل"في فعلت بهن في 

في افتعل ولم تترك الفعل على حاله في اإلظهار فضارعت عندهم افتعل، وذلك قولهم َفحـصـُط 
، ويـفهـم من )38(فحصُت وحطُت وخبطُته وحفظُتـه: ـه، يريدونبرجلي وِحْطـُط عنه وخبطُّـه وحفظُط

ذلك أن التاء متى اتصلت في النطق بالطاء وغيرها من حروف اإلطباق، اتصاًال مباشرًا، نطقت 
طاء، ألنه يصعب جدًا الجمع بين المطبق حيث يكون مؤخر اللسان في أعلى سقف الحلـق عند 

ة المذكورة، ونظيره التـاء المرقق مع أن كليهما لثوي أسناني النطق بهذه الحروف االستعالئي
  .وقريب من المخرج كما أنه ال يجوز الجمع بين المجهور ونظيره المهموس إذا اتصل به مباشرة

عدم اإلطباق، وأن ال تقلب التاء طاًء ) فعلُت(وقد ذهب بعض السلف إلى أن األقيس في تاء 
وقد عدها سيبويه أعرف اللغتين وأجورها . ار وتجيُء لمعنىفي صيغة فعلت ألن هذه عالمة إضم

وتابعه ابن جــني في هذه المســألة بحجة  )39(إذا لم نقلبها طاًء، أي أن االقيــس عنده عدم اإلطباق
، غير أن بعض )40(أن هذه التاء ليست متصلة بما قبلها اتصال تاء االفتعال بمثالها الذي هي فيه

ي مثًال، أجاز إطباق تاء فعلت ولكن على لغة تميم وقد وصفها بأنها قليلة، إذ علماء السلف كالرض
  . )41("هذه لغة تميم وليست بالكثيرة: "قال

  الشــدة والرخــاوة -2

، تحولت السين األخيرة تاء )سـدس(التي أصلها " ســت"ونسـتطيع بيانه في معالجة 
و، الدال وهو صوت شديد، لذلك قلبت ، وذلك لمجاورة السين، وهو صوت رخ)سدت(فأصبحت 
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لمجاورته الدال، فأصبحت ) التاء(السين إلى ما يناظرها في الشدة، أي إلى نظيرها الشديد وهو  
، ثم قلبت الدال تاًء، وذلك ألن الدال المجهورة جاورت صوتين مهموسين هما السين )سدت(

  .والتاء فقلبت إلى نظيرها المهموس وهو التاء وأدغمت فيه

باب ما كان "وقد ناقش هذه المسألة كلٌّ من سـيبويه وابن جّنـي فقد أوردها األول في 
فبين أصلها وكثرة استعمالها وتوقف عند السين المضاعفة، وعد الحاجز بينهما ضعيفًا، " شاذًا

، أصلها سدس، وإنما دعاهم إلى ذلك " ســت: "واستوقفه قرب المخارج إلى مخرج السين فقال
ت مما كثر استعماله في لغتهم، أن السين مضاعفة وليس بينهما حاجز قوي، والحاجز حيث كان

أيضًا مخرجه أقرب المخارج إلى مخرج السين، فكرهوا إدغام الدال فيزداد الحرف سينًا، فتلتقي 
السينات ولم تكن السين لتدغم في الدال لما ذكر، فأبدلوا مكان السين أشبه الحروف بها من حيث 

، ثم أدغم )ســدُت(لدال، لئال يصيروا مما فروا منه إذ أغموا، وذلك الحرف التاء، كأنه قال موضع ا
  . )42("الدال في التاء ولم يبدلوا الصاد ألنه ليس بينهما إال اإلطبــأق

أما ابن جني فقد ذكر في هذه المسألة فوائد فيها التقريب والقلب واإلدغام، وهو نوع من 
فقربوا السين من الدال بأن قلبوها تاء " سـت أصلها سدس: "اليوم، فيقول التماثل فيما نفهمه

فهذا تقريب لغير إدغام، ثم إنهم فيما بعد أبدلوا الدال تاًء لقربها منها إرادة ) سـدُت(فصارت 
ست فالتغيير األول للتقريب األول للتقريب من غير إدغام والتغيير الثاني : لإلدغام اآلن، فقالوا

  . )43("به اإلدغام مقصود

  انتقـال مجــرى الصـوت -3

إلى نظيره ) كالنون(يحدث عن طريق تحول مجرى صوت أنفي : األول: ويكون على نوعين
عن طريق تحول أحد  أصوات الفم تحت وطأة التماثل إلى صوت أنفي وهو الذي ) الميم(األنفي 

وعلل سيبويه ذلك " أصحب مطرًا"يريد  "اصحمطرًا: "أسماه سيبويـه اإلدغام في الميم في قولهم
الستعانة الميم بصوت الخياشيم، فضارعت النون ولو أسكنت بأنفك لرأيتها بمنزلة ما : "بقولـه
  . )44("قبلها

تقلب النون مع الباء ميمًا ألنها من موضع "أما النوع الثاني فمالحظة سيبويه قول العرب 
وشمباء "مـم بك"كانت الباء من موضع الميم نحو تعتل فيه النون فأرادوا أن تدغم هنا إذا 

  . )45("وعمبر، واألصل من بك، وشنباء وعنبر

والمماثلة هنا حصلت عن طريق تجاور صوتي النون والباء فقلبت النون ميمًا لمماثلة الباء، 
ون وذلك أن الميم تقع حلقة وصل بين الباء والنون، فالميم تماثل الباء في مخرجها، وتماثل الن

  .في أن الهواء يخرج من األنف أثناء النطق بها
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وقد عـد الدكتور سمير ستيتيّتة ذلك من أشكال المماثلة، فقد ذكر المماثلة في موضع النطق 
وهي أن يتأثر صوت بصوت مجاور، فيصبح موضع نطقه مطابقًا لموضع نطق الصوت المؤثر أو 

  . )46("قريبًا منه

  االنســجام الصـوتـي -4

ظاهرة صوتية تحدث في مقاطع الكلمة الواحدة نزوعًا إلى التوافق الحركي واقتصادًا في وهو 
كما  )48("لتقريـب صوت من صـوت"أو أكثر  )47("ليكون العمل من وجٍه واحد"الجهد المبذول 
  .يـرى ابن جّنــي

ى واالنسجام الصوتي ظاهرة من ظواهر التطور في حركات الكلمة، فالكلمة المشتملة عل
حركات مبتاينة تميل في تطورها إلى التوافق واالنسجام بين هذه الحركات، لئال ينتقل اللسان من 
ضم إلى كسر إلى فتح فيما توالى من الحركات، ولهذا فإن الكسرة يناسبها الياء، والضمة الواو، 

  .والفتحة األلف

النسجام الصوتي؛ ألنه ومتى اقتصر أمر اللغة على اإلنشاد والسمع فال بد من االعتناء با
ضرب من المماثلة الحركية أو التقريب الصوتي، ولذلك نجد ضربًا من هذا االنسجام الصوتي 

  .ضمن دراساتهم في اإلمالة واإلدغام واالتباع الحركي وغيرها

فضرب من المماثلة وهو تغير صوتي يطرأ  (Vowel Assimilation)أما االتباع الحركي 
  .روءة على صوامتهاعلى صوائت اللغة طـ

وعنى به ميل الحركات إلى التماثل وعالجت تحت " اإلتبـاع"وهو الذي أطلق  عليه سيبويه اسم 
، وذلك ن هاء الضمير تكسر إذا كان قبلها )49("ما تكسر فيه الهاء التي هي عالمة اإلضمار"باب 

ها الضم قراءة كسرة أو ياء، ومن المعروف أن أصلها الضم، ومما يستشهد به على أن أصل

به وعليهم ولديهم (ومن شواهد ذلك كسر هاء الضمير في .  )50("فخسفنا بهو وبدر هو األرض"
  .وغيرها) وفيهم

فكما أمالوا األلف في مواضع االستخفاف كذلك كسروا هذه الهاء، فقد ساوى بين إمالة األلف 
مررت بهي قبل، : "لك في قولهبكسرة ما قبلها وما بعدها وبين هذه الهاء في نحو كالب وعابد وذ

  ..".ولديهي مال، ومررت بدارهي قبل 

وفي ضوء االتباع الحركي عالج سيبويه ما عرف عن قوم من ربيعة من كسرهم هاء الضمير 
وكذلك لهجة قوم من بكر بن وائل الذين كانوا " الوهـم"في كل حال وهو ما عرف بظاهرة 
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وسنناقش ) الـوكــم(ها على الهاء وهو ما عرف بظاهرة يكسرون كاف الضمير بعد الكسر قياسًا ل
  .هاتين الظاهرتين في أثناء حديثنا عن اللهجات

  الـلــهـــجـــــــــات -5

برز عدد من الظواهر اللهجية بين القبائل العربية، كانت أثـرًا من آثــار السعي وراء المماثلة 
  :نذكر منها

  الوهـــم -  أ

. على كل حال، سبقتها كسرة أو ياء، أم لم تسـبقها) هـم(ر ويقصد به كسر هاء الضمي
وُتعزى هذه الظاهرة اللهجية إلى قوم من بني . )51(ِمْنهم بكسر الهاء، وعنهم بكسر الهاء: فيقال
كما نسمعها اآلن عند بعض القبائل البدوية  )53(كما أنها لهجة معروفة في الموصف. )52(ربيعة

  .األردنيــة

اللهجة بالمماثلة يرجع إلى أن اللغة الفصحى كانت تكسر هاء الضمير إذا واتصال هذه 
سبقتها كسرة أو ياء، وذلك من أجل إحداث المماثلة، ثم إن بعض القبائل العربية توهمت أن الهاء 
مكسورة على كل حال، فكسروها طردًا للباب على وتيرة واحدة وتوهمًا في أن األصل بها هو 

  .الكسر

سـيبويه من خالل أن الناطق كسر هاء الضمير لمماثـلة الكسرة في من وذلك ألن وقد عللها 
  .النون حاجز غير حصين، وذلك ألنها ساكنة

وذلك  (Progressive)وقد كانت هذه المرحلة مقدمة لمرحلة أخرى حدث فيها التأثير التقدمي 
ثم صارت في بعض األلسنة ) هـمِمن(وذلك أن األصل ) ِمنِّـم(في ما يسمع من نطق بعض الحضريين 

)ـم54(توهمًا، ثم أبدلوا الهاء نونًا وأدغموها بالنون التي قبلها) ِمْنه( .  

  الـوكــم  - ب

وهي ظاهرة عرَفت عن ناس ) عـَليكـِـم(و ) بِكـم(وهو كسر كاف الضمير إذا سبقها ياء فيقال 
أن يضموا من بعد كسر ، وقد وصفها من بكر بن وائـل إذ اتبعوا الكسر ألنه أخف عليهم من 

  .)55(سيبويـه بأنـها لغة رديئـة، وذكر شاهدًا على ذلك وهو قول الحـطيئـة

  من الدهر ردوا فضل أحالمكم ردوا    وإن قال موالهم على جـَل حادث

فكسـروه عنـد ) هـم(على الضمير ) كم(قاسـوا الضمير ) بكـر بن وائـل(وما حصل هنا أن 
  .التي تسكر بعد الكسر والياء طلبًا للمماثـلة واالنسجام الصوتي) هـم(الياء قياسًا على الكسـر و
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ويمكن القول إن قانون المماثلة قد تدخل هنا فقلبت ضمد ال كاف كسرة لتنسجم مع 
  .الكسرة التي قبلها

  اإلمـالــة - جـ

الحجاز بطابع اإلمالة لهجة عامة أهل نجد من تميم وأسد وقيس على حين احتفظت لهجة 
ويجدر بالذكر أن الفتح هو األصل أما اإلمالة فهي طارئة، وهي لغة . الفتح وهو ما يقابل اإلمالة

  ).ص(الرسول 

وهي ). هـ189(والكسائـي ) هـ156(ومن القراءات القرآنيـة، وجـدت اإلمالة في قراءة حـمزة 
مال لوجود ياء أو كسرة أو ألن أصل مظهر من مظاهر المماثلة، ذلك أن األلف أو الفتحة عندما ت

األلف ياء، فهذا إنما يعني تقريب األلف لصوت الياء أو الكسرة، أي إلحداث االنسجام الصوتي 
  .بتقريب األلف من الياء والفتحة من الكسرة

إنما وقعت اإلمالة في الكالم لتقريب الصوت من : "وقد الحظ ابن جني هذا األمر إذ يقول

  . )56("الصوت

  اإلبـــــــــــدال -6

من المعروف أن حروف اإلطباق وكذلك حروف : ولإلبدال أثر في بعض مظاهر المماثلة فمثًال
االستعالء من الحروف التي تمنع اإلمالة، وهي الصاد والطاء والضاد والظاء، غير أن الصاد تنطق 

تمال بعدها إذا نطقت  في بعض اللهجات سينًا، ومن هنا فإن األلف ال تمال بعد الصاد غير أنها
  .أي بإبدال الصـاد سـينًا) سالح(عندما تنطق ) صالح(سينًا وذلك في مثل 

، ربما )زحاليـق(، والتي أصلها )زحاليف(وكذلك فإن إبدال القاف فاًء بعد حرف لين في مثل 
خلف  كانت أثرًا من آثار المماثلة، ذلك أن القاف حرف شديد وقفي، ومعنى هذا أن الهواء ينحبس

. وأن الياء قبلها صوت صائت ينطلق الهواء في مجراه دون أي عارض أو عائق. عضو النطق
وأن إبداله . وبالتالي فإن االنتقال من صوت صائت إلى صوت شديد يشّكل جهدًا عضليًا قويًا

ذلك أن الهواء سـيجري في مجراه دون عائق . بصوت رخو هو الفاء، تيسير لهذا الجهد وتقليل له
  .لمماثلة على هذا تقدميـة مباشرةوا

ومـن اإلبـدال أيضًا إبـدال السـين صـادًا إذا جاءت قبل صوت من األصـوات المطبقة وذلك من 
وذلك سعيًا إلى تقريب السـين وهي صوت مسـْـَتِغـٌل رخـو ) الســراط(التي أصلها ) الصـراط(مثل 

سـْـَتـْغـلمهمـوس إلـى الطـاء وهي صوت مطبق م.  

  



 دراســـة صـوتيــة تشكيلية: الـمـمـاثــلــــــــــــة

 149

Assimilation: A Study in Vocalization  
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Abstract  
Assimilation is a process by which sounds are influenced by their 

neighbours, or replaced by other sounds in the Language. Sometimes you find 
two neighbouring sounds reacting, as it were upon one another and are replaced 
by a third sound different from both the original sounds. 

In this article I described assimilation between the old Arab grammarian and 
the modern. Each has his own theory. Included in this article are kinds of 
assimilation, whether direct or indirect, progressive or regressive. The symptom 
of Assimilation in old Arabic Dialects are then dealt with.  
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78 Byron: Letters and Journals, ed. Rowland E. Prothero (London: John Murray, 

1898–1901), I, 309. 
79 Sharafuddin, pp. 213–217; 229–267. 
80 For a lengthy and extensive list of bibliographic resources on Orientalists and 

Orientalism see the following site on the Internet:  
 < www.lib.umich.edu/area/Near.East/Orientalism/html> 
81 Scholarly interest in Arabic and Islamic studies in the age of Romanticism and 

post-Romanticism was due mainly to the continuing support by European 
governments and other authorities for new Chairs of Arabic to be established, in 
addition to chairs endowed in previous centuries. In France, for example, the 
Convention (of the Revolution) created the School of Modern Oriental Languages 
in 1795. 

82 For an excellent recent discussion on this subject, see Abderrahim Lamchichi, 
Islam– Occident, Islam–Europe: Clash of Civilizations or Co–Existence of 
Cultures? (Paris: L’Harmattan, 2000), and Samuel Huntington’s article “The 
Clash of Civilizations,” available online. 
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Notes 
 
1 William Kennedy: on “Paynim” The Spenser Encyclopedia, (Toronto, 1997), p. 

536. James A. Montgomery’s Arabia and the Bible points out that the first 
reference to the Arab appeared in the Old Testament in Isaiah 13:20. “The Arab 
shall not tent there”, and in Jeremiah 3:2, in an address to Judah: “thou hast sat for 
them like an Arab in the wilderness”. The Biblical Arab is also seen as a 
mercenary: “The enemies of Judas could hire Arabs against him (Macabees 5:59). 
See Sari J. Nasir, The Arabs and the English (London: Longman, 1979), p.4. 

2 Western perceptions are undoubtedly confused about these ancient associations. 
The Muslim Arabs trace their descent from Ismail, through Abraham’s other wife, 
Hagar, not Sarah. 

3 Another eccentric personal reading of this literary Ishmaelite that balances a 
negative portrayal of a wandering figure with a positive one is the famously 
attractive wanderer Herman Melville uses to narrate Moby Dick (1851): “Call me 
Ishmael” is one of the best known novel openings in the English speaking world. 

4 Montgomery W. Watt, Islam and Christianity Today (London: Rutledge and 
Kegan Paul, 1983), p.4. The image of the Arab as a wandering Ishmaelite 
continued up to the mid twentieth century. European travelers in Arabia saw 
themselves as wandering there with the Arab Ishmaelite. One such traveler, Carl 
R. Raswan, dedicates his book Black Tents of Arabia: My Life Among the 
Bedouins (New York: Creative Age Press, 1947). “To my beloved parents for all 
their love and patience with me during my years as a wandering Ishmaelite”. 

5 Watt, Islam and Christianity, pp. 4–6. Norman Daniel, in his book Islam and the 
West (Edinburgh: University Press, 1966), states that medieval European views of 
Islam, aside from depicting Muhammad as a “cunning pseudo prophet”, described 
Mecca, the Holy city of Islam, as a “prostitute”, and claimed that Islam was 
perceived as being forced on people by the sword, which explains the reason for 
its swift spread, p.4.    

6 “The Conventional Saracen Song of Geste”. Speculum, 17, (1942) p. 202. 
7 Frank Magill, ed. Masterpieces of World Literature, Vol. 2 (Harper & Row), and 

p.818. See also Edward Said Culture and Imperialism (London: Vintage Books, 
1994) on the earliest Western views of the Islamic East.  

8 H.S. Gehman, “The Arabic Bible in Spain” Speculum 1 (April 1926), p.220. 
9 Dorothee Metlitzki, The Matter of Araby in Medieval England (1978), p.5, 

quoting R. Dozy Spanish Islam: A History of the Moslems in Spain, translated by 
F.G. Stokes (London, 1913), p. 268. As Sari J. Nasir points out: “although Arab 
conquests in Europe were halted in 732 by Charles Martel in the battle of Tours, 
there had been time enough to develop a flourishing civilization far superior to 
anything found as yet in Europe”. The Arabs and the English, p.6. Philip Hitti 
notes “Arab Scholars were studying Aristotle when Charlemagne and his lords 
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and/or change in outlook contemporaneous with one another in both the Western 
and the Islamic worlds similar to European Romanticism and Arab liberalism, 
make far more constructive Western–Islamic relations. 

In the absence of such conveniently simultaneous changes in both sides that 
would lead to better relations between them, what is presently required of both 
are sustained and effective public relations campaigns to acquaint one another 
with patterns of the political and social thought of each other. The Western 
world needs to know how the Arab and Islamic side are thinking and what its 
grievances against the West are. Such grievances have been aggravated to such 
horrendous extents as to lead to the present outbreaks of terrorism. The 
Arab/Islamic Street is also in dire need to be acquainted with Western political 
and social institutions and their patterns of thought. The religious factor, per se, 
should be relegated to a second place of priority: The present debacle in 
Western–Islamic relations is, first and foremost, political rather than religious. It 
is well to hold Islamic–Christian conferences, seminars and forums to discuss 
differences between the two faiths and ways and means of finding common 
ground. But the danger here is that such meetings may wander into mazes of 
abstruse and esoteric theological disputation, which would remain largely 
exercises in academic theology. The crucial issue that cries out to be addressed 
is the political one: the foreign policy of the U.S. in the Middle–East is foremost 
among the issues that bedevil, and constantly aggravate Western–Islamic 
relations.82 But that is another story! 

  :اإلسالم واملسلمون في الرتاث األدبي األنجلو أمريكي
  الجذور التاريخية والتداعيات 

 
 مروان عبيدات وإبراهيم المميز

غة االنجليزية وآدابها، الجامعة الهاشمية، الزرقاء، األردنقسم الل  

  ملخص

يتناول هذا البحث العالقة ما بين اإلسالم والغرب منذ ظهور اإلسالم وحتى نهاية القرن التاسـع عشـر،   
مستعرضــا الصــور األدبيــة النمطيــة عــن اإلســالم التــي ظهــرت فــي التــراث األوروبــي عقــب الحــروب الصــليبية      

ــاألمريكي الحقــًا عقــب حــرب البربــر      )1095-1291( ــي هــذا الســياق ، يلقــي البحــث     ). 1815-1785(ف ف
الضوء على تلك الصـورة المشـوهِة لإلسـالم خـالل العديـد مـن الحقـب التاريخيـة، ليتنهـي إلـى تأكيـد ضـرورة             

في مــع اإلسـالمية مـن خـالل تعزيـز مفـاهيم الحـوار والتواصـل الثقـا        / الوصـول إلـى فهـم أفضـل للثقافـة العربيـة      
وفـي جميـع   . فـي جوهرهـا   ةالغرب؛ فالخالف المتأصل بين العالمين عائد أصًال إلى خالفات سياسـية مـؤد لجـ   

  .األحوال فإن هذه الخالفات غير ثقافية أو دينية
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spanning two centuries, gave rise to reviling images of Islam and its prophet 
which persisted for two more centuries, only to be aggravated still further by the 
dreaded Turkish threat. A respite came with growing trade links between Europe 
and the Levantine provinces of the Ottoman Empire. Wealth accruing from 
sounds, effective trade agreements with the alien Ottoman power facilitated a 
more open–minded outlook. Mutual material benefits led to a more respectful 
understanding of the dreaded Muslim adversary and a growing interest in its 
heritage. Thus, mutual material interest, based on equity, forms a sound basis for 
Western–Islamic understanding. 

Momentary, localized disruptive factors should not be allowed to ruffle a 
would–be strategic, long–term understanding between the two sides, or cancel 
present, past or future improvements in relations. The Crusades arose, we are 
told, because of Christian pilgrims falling victim to local bandits who infested 
the Holy Land due to a local breakdown in government. American reiterations of 
Medieval European polemics against Islam arose from feelings running high due 
to the Barbary Wars. Piracy, festering due to weak governmental control and 
administration in the Barbary States (of North Africa), and in the Persian Gulf, 
also reflected adversely on Islam. Both the Crusades, and the Barbary Wars, 
show that Western–Islamic relations are endemically brittle and fragile and 
liable to be shattered by pebbles of lawlessness against Western individuals, 
property, or interest. This is as true today as it ever was. What is direly needed 
today if other Crusades, or Barbary Wars, or indeed our contemporary onslaught 
on Islamic “terrorism” are to be avoided, is the establishment of an international 
Western–Islamic body with its own active mechanisms that deal with any 
serious infringements of Western–Islamic relations. 

The most potent factor bolstering sounder Western–Islamic relations is that 
of internal change in both sides making for a more constructive confluence 
between the two. The Romantic movement in Europe, politically and socially as 
well as artistically speaking, was in the nature of a revolution against 
classicism’s reactionary patterns of thought and attitude. Age–old polemical 
views against Islam incubated within such reactionary patterns. The Romantic 
revolution went against all that reactionary establishmentarianism upheld, 
including anti–Islamic polemicism. On the other, the Islamic, side of the divide, 
the “liberal age” in the Arab world was contemporaneous with European 
Romanticism. The Arab liberal age is generally held to have begun with 
Napoleon’s campaign in Egypt, which should not be viewed in an entirely 
negative light. The aftermath of Napoleon’s invasion saw the introduction of 
European scientific, medical, educational, archaeological, and technical 
innovations into the Arab Muslim world, such as the Arabic printing press which 
Napoleon brought with him to Egypt.  Internal reform of thought and attitude 
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revelation. Authentic description of scenery and costume conferred a reality on 
Islam as a way of life. Byron’s politics lent a keen edge to his opening–up to 
Islam as a way of life. He was a post–revolutionary liberal, against the European 
“New Order” established by the Congress of Vienna, and highly critical of the 
British political establishment represented by George III, Castlereagh, and 
Wellington. He had full contempt for imperialism and a natural sympathy for 
subject nations, especially those languishing, like the Greeks, under the Ottoman 
yoke. To Byron, Islamic political and social tyranny is offset by Western cultural 
domination, and his praise for the Islamic East and his declamatory 
identification with its spirit reflects his contempt for Western self–regard and 
cant. Byron is not sympathetic to the Christian morality of meekness, humility 
and self–denial. His hero is” aggressive, uncompromising, commanding and 
sustained by pride”, characteristics he found in the Turkish East which, 
unpleasant though they may be, have immense dramatic appeal. Such dramatic 
appeal generated enthusiasm in the West for the verve and colour of the Muslim 
Orient80. 

In the last analysis, Romanticism with its basic freedom from strictures on 
feeling and imagination and its shaking off of draining constrictions imposed in 
the name of order, tradition and reason was instrumental in opening the Western 
mind and soul to Islam in a way never known in Europe before. One of 
Romanticism’s main constituents, the appeal of the exotic, facilitated this 
refreshing confluence with Islam. The Koran and the Bible, having so very much 
in common, came as a wondrous revelation. For the first time in the West it was 
realized that a Mussulman, more often than not, could be found to be a really 
fine fellow, in contrast to the reviled infidel of former centuries. This novel view 
of Islam led to a profusion of scholarly interest in Arabic and Islamic studies in 
the late eighteenth, throughout the nineteenth, and in the early decades of the 
twentieth century, and was carried out by such brilliant scholars as Reissue, 
Ahlwardt, Von Kramer, Von Hammer, Von Grunebaum, Sir Charles Lyall, 
Magroliouth and R.A. Nicholson; to name but a few who are, sadly, no longer 
with us.81 

Finale: Summary and Conclusions  
The relationship between Islam and the West was first troubled by biblical 

texts pejorative of the Arabs, and the rise of Islam in the seventh century 
aggravated this negative view of Arabs and Muslims. Although the brilliant 
Muslim civilization in Spain mitigated this negative image, Western fears of 
Europe’s Latin Christianity being caught by the pincer of Muslim Spain in the 
West and Levantine Islam from the East gave rise to the Crusades that sought to 
drive a wedge between the two flanks of Islam by seizing the Holy Land and 
thereby neutralizing the Islamic threat. The Crusades, virulent religious wars 
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 “The Tyrant peoples dungeons with his prey”  

(Canto IX, xxiv). 

The Romantics heavily influenced one another in their views of the Muslim 
Orient. In 1798 Walter Savage Landor’s Gebir came into the hands of Southey 
and influenced Thalaba. The Romantics veered from the old polemicism and 
took a fresher, more objective view of Islam. Southey, for one, makes a 
distinction between the Koran as a divinely inspired book and the allegedly 
“huge and monstrous fables of Moammadanism, its extravagant miracles, and 
the rabbinical tenets of its followers (which) appear nowhere in the written book 
(The Koran)”73. Admit the inspiration of the writer, Southey continues, “and 
there is nothing to shock belief. There is but one God–this is the foundation; 
Mohammad is his Prophet–this is the superstructure”. 74 Southey’s enthusiasm 
for the Koranic spirit of Islam is expressed in a letter to his publisher Joseph 
Cottle in August 1798: “ My intention is to show off all the splendours of the 
Mohammedan belief; showing thereby a commitment to Islam and the human 
values it may contain”.75 To liberate the West from its biased medieval 
perspective, Southey sought to discover “the common ethical denominator 
between Islam and Christianity”, driving towards a deeper understanding of 
Islam as part of a universal intuitive morality as opposed to values acquired 
socially because Man is surrounded by an external divinity omnipresent in 
nature.76 Southey was deeply inspired by Islam in writing Thalaba that “became 
a vehicle for the communication of the Islamic faith in the West, in England in 
particular. It treated Islam with scholarly seriousness that left its impact on many 
Romantic poets”77. In Thalaba Islam is held up as a model for a regenerated 
European civilization to emulate. Southey’s belief that Islam possessed a 
morality of considerable appeal and depth led him to use Islam to examine 
religious and political forces at work in the society of his time. In Thalaba 
Southey did more than any Western writer had done to explore the common 
ground between Christianity and Islam. “The idea of an affinity between the 
Bible and the Koran”, Sharafuddin explains, “dominates Thalaba to such an 
extent that Southey came to believe Islam and Christianity shared a common 
source”.78  

Byron is distinguished from other Romantic narrative poets in his direct 
experience of the Orient. He was “convinced of the advantages of looking at 
mankind instead of reading about them.”79 To Landor, Southey and Moore, 
literature was a means of generating more literature. Byron, though a voracious 
reader well acquainted with Islamic poetry such as translations of Hafiz and 
Stephen Weston’s Specimens of Persian Poetry (1805), had direct experiences 
of the Muslim Orient and the Levant. His grand tour (July 2nd 1809 to July 14th 
1811) took him to Albania, Greece, and Turkey, and provided rare poetical 
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91) whose Travels to Discover the Source of the Nile created in the Romantic 
imagination a view of the Arab nomad as a noble savage, a version of 
Rousseau’s “man of Nature”. Sir William Jones (1748–94) in his Discourse on 
the Arabs (1787) describes the people of Arabia as “eminently civilized for 
many ages”. The translation of the Koran in 1734 by George Sale (c. 1697–
1736) was well–known to the Romantics, and Sale’s eloquent translation led 
Byron to laud the poetic sublimity of the original. Sale, in pointing out common 
ground between Islam and Christianity, heavily influenced the Romantics’ 
sympathetic and understanding view of Islam. In his preface, Sale explains the 
Mohammedan belief that the Caaba, in Mecca, was built by Adam after his 
expulsion from Eden; and who begged God that he might erect a building 
towards which he would direct his prayers and that God let down a 
representation of that building “in curtains of light and set it in Mecca 
perpendicularly under its original, ordering the Patriarch to turn towards it when 
he prayed”. “After Adam’s death” Sale continues his prefatorial exposition of 
Islamic belief on the origins of the Caaba, “his son Seth built a house in the same 
form of stones and clay, which being destroyed by the Deluge was built up by 
Abraham and Ismail at God’s command in the place where the former had 
stood”. Not very far from Adam’s place of banishment at Mecca, Eve was 
banished to a place since called Djidda (the modern port city of Jedda in Saudi 
Arabia) “which signifies ‘the first of mothers”.71 

The Muslim Orient provided the Romantics with an outlet through which to 
throw off the shackles of restraint. In Samuel Beckford’s Vathek (1786) the 
Orient became, as Sharafuddin explains, “an opportunity for experience… an 
expression of one’s inner world… a projection of an amoral secret self into the 
public domain, giving a free reign to an outlawed self”.72 The Western Romantic 
jinn were striving to get out of the Augustan bottle. Collective happiness, the 
Romantic optimistically concludes, could be achieved by shaking off the 
shackles of inherited tyrannical institutions. Muslim Turkish tyranny became a 
target for Romantic revolutionary poetry. Shelley was the Romantic poet most 
vociferous in his denunciation of Ottoman rapacity, cruelty and inordinate greed. 
In The Revolt of Islam, Shelley shows how Ottoman tyranny despoils the masses 
for its luxury: 

 “Shall Othman only unavenged despoil?  

Shall they who by the stress of grinding toil  

Wrest from the unwilling earth his luxuries”  

(Canto V, xxxii).  

To Shelley: 
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hit the very heartland of the British East India Company’s sphere of influence.64 
The Juwasim pirates had dealt a painful blow to the pride and power of the 
company, which had dominated the Gulf for two centuries.65 Aside from its 
military, naval, and commercial power, the EIC’s political and financial 
influence was such that British ambassadors in Constantinople continued to be 
appointed, and paid, by its twin sister, the Levant Company, until 1803.66 
American suffering at the hands of the Barbary pirates, on the other hand, was, 
by comparison, less horrendous than what the Gulf pirates inflicted on the EIC. 
The young American republic had no political, naval or commercial dominating 
influence on the Barbary Coast comparable with that of the EIC in the Gulf. The 
plight of American captives was that of innocent wayfarers who had 
inadvertently wandered into dangerous waters. Their plight as unfortunate 
individuals did provide suitable thematic material for such literary works as the 
Algerine Captive. Here, personal suffering exuded pathos in a work that 
presented Islam as the religion of those who ruthlessly inflict suffering on 
innocent strangers. A religion inflicting such suffering was censoriously 
examined by Royall Tyler’s Updike Underhill, and found wanting. 

British Romanticism: A Fresh View of Islam 
The Romantics had a two–fold attitude towards Islam. On the one hand it 

(Islam) offered a convenient symbol of the tyranny they all sought to overcome, 
but on the other it offered an alternative to the compromised or corrupted 
political and social systems of Europe. 67 In the century that led up to the 
Romantics, Oriental despotism was “an article of faith” in the West. Voltaire 
(1694–1778) in his play Mahomet, as well as in his other writings, used the 
Prophet “to show up credulity and superstition as lying at the root of every 
religion”, and Antoine Boulanger in his Recherches Sur les Origines de 
Despotisme Orientale (1761) argued that “oriental despotism was not merely an 
immoral phenomenon, but the product of a religious and cultural matrix”68. Thus 
the Enlightenment writers introduced a new slight against Islam. Gone were the 
old theological polemics, to be replaced by political ones: that Islam was the 
religion of illiberal, reactionary, unenlightened despotisms, while enveloping the 
Muslim despot with an air of inscrutable mystery. 

Hence, the English Romantics sought to de–mystify the image of the 
inscrutable Orient insofar as the mystification of the Orient sought to serve 
Anglo–centric interests and attitudes. The English Romantics’ attitude to the 
Muslim Orient was ambiguous: “It provided allegories of political despotism to 
be eschewed” as Mohammad Sharafuddin points out, “but also images of a 
foreign culture to be seduced by”.69 Byron wrote to Francis Hodgson on Sept. 3rd 
1811: “I will bring you ten Mussulmans [who] shall shame you in all good will 
towards men, prayer to God and duty to their neighbors”.70 James Bruce (1730–
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the bizarre, and the weird. Underhill’s narrative reflects a genre of travel–writing 
that reported what readers wanted to read, not what was actually observed. The 
Algerine Captive is a specimen of fictitious travel–writing about the Orient in 
which a vast gap exists between what is seen of the subject and what is said 
about it. The book also reflects the American inheritance of the age–old 
European polemicism against Islam. Underhill defends the verity of the 
Christian creed against “So detestably ridiculous a system as the Mohammadan 
imposture.”59 A dialogue takes place between Underhill and a Muslim Mullah 
(priest) on the Prophet and the Koran at the end of which Underhill is “disgusted 
with the Mullah’s fables”60. 

The American interest in Muslim culture and history reached its peak in 
Washington Irving’s two-volume Mahomet and his Successors (1849–1850). 
Irving relied on contemporary European sources that were inaccurate, 
unauthentic, and defective, which led Irving to a final verdict on Muhammad 
being “an enthusiast acting under a species of mental delusion”61. George Henry 
Miles’s play Mohammad; the Arabian Prophet (1850) depicts the Prophet as “a 
sincere impostor” who invented visions granting him supernatural authority as a 
Prophet of God, a bitter sneer at human credulity. Muhammad is a sensualist 
vulnerable to feminine charms, a polygamist who conceived his Paradise wholly 
in terms of sexual laxity.62 It becomes clear that the difference is slight between 
Miles’s Muhammad and the “Mahounde” of the middle Ages. Although the 
older legends about Muhammad’s death being “brought on by drunkenness,” his 
being “deoured by swine,” the trained pidgeon picking grain from his ear and the 
bull bearing the Koran on its horns were no longer reiterated, and the tenacious 
view of the Prophet as an impostor remained popular.63 Thus, the nineteenth 
century American view of Islam was based on both a reiteration of the 
traditional European view and on the personally experienced Barbary wars. The 
plight of Americans captured by Barbary pirates was instrumental in fomenting 
still further nineteenth century American polemicism against Islam. Moreover, 
New England Puritanism provided a suitable hotbed in which such polemicism 
festered. Americans were appalled by what was seen as the sexual laxity and 
sensuality of Islam.  

A divergence is seen to emerge between the American and the British view 
of Islam in the aftermath of the pirate threat. While in America the Barbary wars 
gave rise to a burgeoning literature with a censorious, pejorative, and polemical 
view of Islam, the Jawasim pirates of the Persian Gulf gave rise to no such 
literature. Only a muted British literary silence ensued as if the painful pirate 
episode had to be forgotten. Here, an analogy with our contemporary threat of 
terrorism is apt: The deeper one feels the horrors of terrorism, the more one is 
disinclined to treat it as a suitable subject for literary writing. Piracy in the Gulf 
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Due to obvious links of language and culture, the Americans maintained the 
older European attitudes towards Islam. American literature reflects this by 
perpetuating established stereotypes. Late in the eighteenth century literary 
magazines provided American readers with such exotic Oriental tales as 
“Bathmendi” (1787); “Salyma and Osmin” (1788); and “Omar and Fatima” 
(1807).55 Benjamin Franklin wrote such shorter works as “A Narrative of the 
Late Massacres” (1764), “An Arabian Tale” (1779), and “On the slave Trade” 
(1790). But one of the earliest Americans to be grieved by North African piracy 
was Cotton Mather who, in 1702, wrote: 

God hath given up several of our sons into the hands of the fierce monsters 
of Africa. Mahometan Turks, and Moors, and devils are at this day oppressing 
many of our sons with a slavery wherein they wish for death and cannot find it; 
slavery from where they cry and write unto us. It had been good for us that we 
had never been born56. 

  Mather employed his “knowledge” of Islam in a work he intended to 
distribute along the Barbary coast: A Pastoral Letter to the English Captives in 
Africa (1698), in which he advised these captives to use the Koran in defense of 
their creed: “If any Mohametan tempters do assault you, let the words of their 
own Alcoran serve to answer them”. He quotes his version of the Koranic text 
stating that “The Spirit of God hath given testimony, to Christ, the son of Mary; 
He is the messenger of the Spirit and the word of God: His Doctrine is 
perfect”.57 

The Barbary Wars (1785–1815) were the first actual encounter between the 
Muslim East and the young American Republic. These wars provided ample 
literary material for such works as Susanna Rowson’s Slaves in Algiers (1794), 
Royall Tyler’s The Algerine Captive (1797), John Howard Payne’s Fall of 
Algiers (1826), Richard Penn Smith’s The Bombardment of Algiers (1829), and 
Joseph Stevens Jones’s The Usurper (1855). These works generally presented a 
polemicist image of North African privateering and a horrific image of “The 
Barbary”, exaggerated and enlarged.58 Prominent among these works is The 
Algerine Captive, a travel narrative whose principal character, Updike Underhill, 
could be described as the first American innocent abroad. The book informs the 
reader about the Barbary States, the Muslim East, the Prophet, and Algerian 
Social life in general. Underhill, aboard a slave–ship named “Freedom”, is 
bound for Africa to bring slaves. Underhill himself is captured by “Algerines” 
and sold into slavery. Eventually, he finds his way to the Islamic second holy 
city, Medina. Passing through “Arabia Petraea”, Underhill hears many dreadful 
stories told by fellow travellers of “poisonous winds”, “overwhelming sands” 
and of “wandering Arabs who captured whole caravans and ate their prisoners.” 
The marvelous, the exotic, and the fabulous go hand in hand with the grotesque, 



Islam and the Muslims in the Anglo-American Literary Tradition 

 15

seven volumes; Edmund Castell (1606–1685), the first Cambridge Professor of 
Arabic who compiled an eighteen–volume dictionary of all Semitic languages 
and wrote poems in Arabic, and Edward Pococke (1604–91), the first professor 
of Arabic at Oxford who was taught Arabic while very young by Bedwell and 
who then went to Aleppo for further Arabic studies where he was supervised by 
an Aleppine scholar, Sheikh Fathallah. Appointed Oxford Professor of Arabic in 
1636, Pococke required all undergraduates to attend his Arabic lectures; the first 
series of which were on the sapiential sayings of ‘Ali bin Abi Talib, the 
Prophet’s cousin.51 

The lesson to be learned from this British opening up to Arab–Islamic 
culture is that mutual material interest leading to material remuneration, and 
based on an equitable balance of power and good relations between a Western 
and an Islamic power, forms the best possible basis for a fair, open–minded 
interest in Islamic culture and civilization. The English merchant community in 
Aleppo that carried on a thriving trade in peace and security naturally developed 
an interest in the culture within which it prospered.   

A Relapse: The Islamic Pirate Threat 

The last years of the eighteenth century and the early decades of the 
nineteenth, a period contemporaneous with the Romantic period, witnessed the 
increasing activity of Muslim pirates which severely threatened British 
mercantile shipping in the Persian Gulf, and that of the U.S. on the Barbary coast 
of North Africa. The British, by the end of the seventeenth century, had 
completely dislodged the Portuguese from the Persian Gulf,52 but they had to 
face another formidable adversary, the “Qawasim” pirates, subjects and 
followers of the Qasimi Sheikh of Sharja, whose H.Q. was at the coastal 
settlement of Ras al–Khaima.53 The Qawasim (or, colloq: Jawasim) attacks on 
British, especially East India Company vessels, were relentless. In 1797 they 
captured their first British vessel, the “Bassein”. In 1808 the Jawasim boarded 
the British merchant ship “Minerva”, slaughtered its crew, took her to Ras al–
Khaima, mounted twenty guns on her, and sent her cruising with the rest of the 
pirate fleet. Shortly after, the East India Company cruiser “Sylph” was taken by 
the Jawasim. The Jawasim pirate fleet consisted of 63 large vessels, over 800 
smaller ones, all manned by a total force of 19,000 men.54 These pirate wars in 
the Persian Gulf were not, however, reflected in British literary productions 
descriptive of these wars in spite of the wealth of potential literary material they 
provide, in contrast to the relatively prolific American literary works descriptive 
of the Barbary wars (vide infra). 
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Elizabethan and Stuart prose saw Muhammad principally as a failed Prophet 
who cannot perform miracles. In his essay “of Boldness” Francis Bacon tells a 
story of a miracle of Muhammad that failed to materialize: 

“Mahomet made the people believe that he would call a hill to him, and 
from the top of it offer up prayers for the observers of his law. The people 
assembled. Mahomet called the hill to come to him again and again; and when 
the hill stood still he was never a whit abashed, but said, “If the hill will not 
come to Mahomet, Mahomet will go to the hill”48 

This story is so familiar that most English-speaking people use the phrase, “ 
If the mountain won’t come to Muhammad, then Muhammad will come to the 
mountain” without realizing the origin of the story or the intentional mockery. 

Late seventeenth century English prose repeated traditional clichés on Islam 
that go back to early medieval periods. Theological intolerance was shown in the 
range of works that examined the life of the Prophet. Crusader polemicism again 
Islam, after a relative lull of some three centuries, re– emerged with a vengeance 
through the Turkish threat. Addison’s biographical treatment of Muhammad, in 
First State of Muhametism, or an account of the Author and Doctrine of that 
Imposture, published anonymously in 1678, views the Prophet as a false 
messenger of God, and his doctrine as a Christian heresy characterized by force 
and deceit. The true Nature of Imposture Fully displayed in the life of Mahomet 
(1697) by Humphrey Prideaux shows how the true nature of imposture is 
embodied in Islam, and capitalizes on such themes as the sensuality of the 
Prophet, emphasizing carnality as the first criterion of imposture 

A Turn for the Better: The Dawn of English Arabism 

The first substantial contact between England and the Arab world since the 
Crusades took place at the end of the sixteenth century. In the early 1580’s, a 
deal was struck between Queen Elizabeth and the Ottoman Sultan Murad, 
whereby England allowed the export of lead and tin from its Cornish mines to 
the Sultan who needed them for his armament industry. In return, he permitted 
complete freedom of movement, residence, and trade of merchants from 
“Anletar” (England) in the Ottoman Empire.49As a result, a large community of 
English merchants took up residence in Aleppo, Syria, to sell English woolen 
cloth, especially kersey, throughout the Near East, and to buy Damask silks, 
Muslin (from the city of Mosul in Iraq) and Turkish carpets.50 This community 
became well informed of the richness of Arabic language, culture, and 
civilization, and was most probably instrumental in establishing a professorship 
of Arabic at Oxford. In the seventeenth century, Arabic Studies flourished 
luxuriously in England. The more notable of seventeenth century British 
Arabists were William Bedwell (1561–1732) who compiled an Arabic lexicon in 
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to the Muslims, and, at the same time, inexplicably responsive to the Christians 
and their heroic aspirations.43 All of Tamburlaine’s victories are scored against 
Muslims, making a Christian audience more ready to identify with him. 
Eventually Tamburlane renounces his religion: “Now, Casane, where is the 
Turkish Alcoran and all the heaps of superstitious books found in the temple of 
that Mahomet, whom I have thought to be a god? They shall be burnt”.44 
Marlowe’s play was popular because Tamburlaine not only defeated the Turks, 
but also at the end of a sad career, rejected Islam. The conception of Islam and 
the Prophet in Renaissance English Literature, thus, remained practically 
unchanged since medieval times. Muhammad was still held as a heretic, a false 
prophet, and an author of a religion based on deceit.45 Yet what fuelled 
Renaissance polemicism, aggravated as it already was by the Turkish threat, was 
Christendom’s own religious sectarianism. The Catholic–Protestant divide and 
its ensuing vicious sectarian strife whetted European appetites for religious 
persecution. The imposition of coercive penal laws on non–conformist sects 
generated festering feelings of intolerance, which applied to Islam even more 
than it did to those Christian sects, be they Catholic or Protestant, which did not 
conform to the official state religion. 

However, the image of Islam in English Elizabethan poetry differed from 
that of Islam in Elizabethan drama. Islam was most suitable as a potent rouser of 
antagonistic passions among theatre–goers. Yet epic poetry, read in privacy and 
at ease, required a calmer reflectiveness, where Islam was the enemy of ‘yore 
and times long gone before’. In Tamburlaine, Marlowe holds up the 
contemporary Ottoman Turks as the Muslim foe. Spenser, in the Faerie Queene, 
draws on the more traditional Saracen “paynim” as representing the Islamic 
adversary. Saracen rulers are depicted as cruel and unjust. In Book V the 
Souldan’s (Sultan’s) wife is named Adicia (Greek ‘Adikia’– injustice). The 
Souldan represents the purported despotism of Muslim rulers and he inflicts the 
“great wrongs” through his unjust and raging wife Adicia (Book v, viii, 24) 
thereby appearing as the stock example of an irrational and violent tyrant.46 
Spenser inherited his pejorative views on Muslim rulers from Boiardo’s Orlando 
Innamorato (vide supra). Both exalt Christian chivalry crusading against the 
Muslim infidel. In the Faerie Queene Spenser envisages a war with the Muslims 
where Gloriana, the Faerie Queene will help the Britons confront the Saracen 
(FQ, I, xi, 7). Spenser’s view of Islam is concisely encapsulated in the names of 
the three Saracen brothers: Sansfoy (without faith), Sansloy (without law) and 
Sansjoi (without joy) “caring not for God or Man a point” (FQ, V, ii, 12).47 
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Prophet’s ear and a bull carrying the Koran on its horns so that, finally, 
Muhammad  

Like a glotoun deied in dronkenesse Bi excesse of Mykil drynkyng wyn Fill 
in a podel, deuoured among swyn (ii, 152–4) 37. 

Lydgate’s polemicism was greatly facilitated by his well–known, even 
notorious, verbosity rather than by any doctrinaire stance against Islam, which 
could be attributed to him personally. His poem pictures the Prophet as a drunk 
in order to distort and dehumanize him. His polemicism had provided an outlet 
for his long-windedness. The antiquary Joseph Ritson who in 1802 catalogued 
an enormous number of his compositions calls him “a voluminous, prosaic and 
drivelling monk”.38  

Islam in Elizabethan and Seventeenth–Century English Literature 

Elizabethan and early seventeenth century English literature using, or 
misusing, Islamic material utilizes legends about Islam that had already 
accumulated in the European tradition. Louis Wann has surveyed Elizabethan 
plays based on Oriental themes. Wann observes that forty-seven plays on 
oriental themes were written between 1558 and 1642. He suggests that for many 
Elizabethans the Orient was “a domain where war, conquest, fratricide, lust and 
treachery had far freer play than in lands nearer home”. 39 The dreaded Turkish 
threat had consolidated this tendency. The Ottoman advance was at the gates of 
Europe, and the Turks were seen as posing more of a direct, menacing threat 
than the Saracens ever did. The Muslim Turks were considered to be fierce, 
savage, and bloodthirsty by nature, and this was firmly established in the literary 
tradition of the West.40 The word “Turk” connoted absence of morality and 
religion. It represented, as Robert Schoebel suggests, the enemy of the cross, the 
treacherous infidel, the new barbarian.41 Paul Coles observes that “as one moved 
Westward into the hinterlands of European society, the Ottomans became 
increasingly the object of loathing and fear… the Turks, it was argued, were 
beyond the pale not merely of Christendom but of civilization itself”.  The 
Turkish Islamic threat was at its highest when Christopher Marlowe wrote his 
Tamburlaine, and in Marlowe’s hero Elizabethan theatre–goers watched with 
satisfaction “a triumph over a Turkish emperor, an augury, perhaps, of Christian 
conquests” 42. Marlowe was obviously working on public feelings: His hero, 
Tamburlaine (Taymur Lenk) not only humiliated the Turkish Emperor Bajazeth 
(Bayazid) but also sought to relieve the conquered Christians in Constantinople 
who had long been under siege. Thus Marlowe, as Byron Smith suggests, 
created a hero who could–as the Elizabethan Christians would like to believe–
take the cross against the infidels. Ironically enough, the Muslim Tamburlaine is 
presented as a semi–pagan hero, well–read in classical tradition, utterly unkind 
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plethora of European themes the Islamic infidel more or less recedes into the 
background and hardly appears except as a shadowy pagan. In Torquato Tasso’s 
(1544–95) Gerusalemme Liberata (Jerusalem Delivered (1581) Muslims are 
depicted as wily pagan sorcerers and enchanters. Rinaldo, a Crusader knight is 
captivated by Armida, a pagan (Muslim) enchantress who exercises her charms 
on him in a pleasure garden, which she creates through her magic. The poem is 
rich in artistic colour, with pagan maidens bathing in the fountain of laughter. 
(xv, 58–66). Ariosto’s work shows a preoccupation with an Aristotelian concern 
for epic unity and well–rounded, graphic characterization rather than an overt 
polemicism. Muslim pagans are merely an enemy, per se.34 Boiardo, Ariosto, 
and Tasso display undoubted artistic virtuosity. Tasso’s Gerusaleme when first 
published in 1581 was judged to be the greatest achievement of modern poetry. 
These works show that art mitigates polemicism. Here energies are channeled 
towards artistic perfection rather than to polemical ire. The higher the literary 
standard sought, the lower the polemical level one finds. 

Islam in Medieval English Literature 
In earlier Medieval English literature, the view of Islam was surprisingly 

tolerant, probably due to the influence of Englishmen such as Adelard of Bath, 
Robert of Ketton and Daniel of Morley who studied in Arab universities and 
who respected Islamic learning and scholarship. William Langland’s (b. 1331–2) 
view of Islam and its Prophet represents, as Dorothee Metlitzki points out, the 
most liberal opinion in the Medieval outlook on the religion of the Saracens.35 
Langland accepted Islam as a monotheistic faith “seeming to our belief”, 
believing that Saracens, like Jews, may aspire to Salvation. Langland’s treatment 
of Islam in Piers Plowman “reflects a tradition of Christian polemical 
scholarship which drew on original Muslim sources and represented the most 
serious medieval attempt to grapple with the spiritual problem of Islam”. 36 
Langland grappled with this problem in accepting Islam as a monotheistic faith, 
but he also underlined its schismatic nature which laid it open to charges of 
heresy. 

Later in the fifteenth century, John Lydgate (1370–1451) repeated the more 
vituperative of Western polemics against Islam. Lydgate’s “off Machomet the 
false prophet and howe he beying dronke was deuoured among swyn” is one of 
the earliest polemical treatments of the prophet in the English literary tradition. 
Lydgate collects a number of contemporary myths and legends of a highly 
polemical nature about the Prophet. He sees Muhammad as a magician of low 
birth who studied the Bible in Egypt and claimed that he was the “Messie” 
(Messiah, 1, 75), and he also notes that he was an epileptic who believed that 
“Gabriel was sent to him from the heauenlie mansion be the Hooli Goost to his 
instructiyn”. Lydgate repeats the fable of a dove picking grain from the 
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dichotomies like Heathendom vs. Christendom, Evil vs. Good, the army of 
Christ vs. the army of Muhammad. In it good and godliness finally prevail 
leading to wholesale conversion of the Saracens to Christianity. By the end of 
the poem over a hundred thousand infidel Saracens are baptized except for the 
queen whom Charlemagne wants “through love to take the faith” (cclxvi). 
Following her conversion the Saracen queen Bramimonde assumes a new name, 
Juliane. That The Song of Roland ends with massive Saracen conversion 
suggests not only a religious, but also a cultural triumph, which sheds further 
light on the medieval Western–Islamic conflict. Religious triumph was to be 
followed by cultural domination; first, the Crusade aimed to conquer; then, the 
Crusade fully expected to convert. 

The Christian vs. the Muslim is also the theme of the Spanish Poem of the 
Cid (1140). We are introduced to Yusuf, King of Morocco, leading an army of 
“infidel hordes” (ii, 89)33. Unlike Roland, the Christian Cid (a corruption of the 
Arabic Sayyid, or Master), fights other Christians as well as Moors: “Both 
Moors and Christians go in fear of me” (iii, 122). Here, the Christian–Muslim 
divide is blurred and dramatically involved. The Cid’s sons–in–law “plotted an 
act of treachery” (iii, 126)) in abandoning the Cid’s daughter and plotting the 
death of Abengalbon, a close Moorish friend of the Cid and governor of Molina, 
to get hold of his wealth. Thus Medieval European poetic epics in which Islam is 
present reflect each European country’s own specific contacts with Islam. The 
French Roland depicts Muslims as an alien, overseas enemy whilst the Spanish 
Cid sees Islam as an enemy co–existing with one on one’s native soil for 
centuries. 

European Renaissance epic poetry inherited the conversion theme when 
dealing with its non–Christian, especially Islamic characters. Matteo Maria 
Boiardo’s (1441? – 94) romantic epic Orlando Innamorato (Roland in Love, 
1483 first full ed. 1495) is an intermediate source between earlier medieval 
romances and the sixteenth century chivalric poems of Ariosto Tasso and 
Spenser, in which Saracens and “Paynims” do not fail to appear. In the 
Innamorato, Boiardo borrowed his Christian knights from earlier medieval 
romances to which he added his Saracens, like the enchanting Angelica, the 
Tartar king Agricane, the love lorn Sacripante, the female warrior Marfisa, and 
Rodamonte. Love stories and Arthurian legends infiltrate the military tales of 
Charlemagne dating from Crusader times. Polemics against Islam do not figure 
as prominently in the Inamorato as they might have done. Its Saracens are 
merely no Christian infidels awaiting conversion to Christianity.  

The centuries–old European fascination with Arthurian and Carolingian 
romance is clearly shown in Lodovico Ariosto’s (1474–1553) epic, Orlando 
Furioso, to which is added the constituents of the Classical epic; and in this 
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prevailed and became a constituent of the Western literary ethos for centuries to 
come. 

Islam in Medieval and Renaissance Continental European Literature: A 
Reiteration 

The polemicism generated during the Crusades reflected itself in the 
literature of the period. In Dante’s Inferno the Prophet and Ali, the Prophet’s 
cousin, are consigned to the eighth circle of Hell among the Schismatic: 

While my gaze was on him occupied, he looked at me, and with hands laid 
bare his breast. “Behold how I am rent,” he cried. “Yea, mark how is 
Mohammad mangled. There in front of me doth Ali weeping go. Ripped through 
the face even from chin to hair. And all the rest thou seest with us below were 
sowers of schism and dissension, too, during their lives and hence are cloven 
so”.31 

Mohammad had congealed in the European psyche as a loathsome 
schismatic heretic. J.S.P. Tatlock observed that such a treatment “is not only the 
most hideous mutilation of all in this valley; it is hardly equaled any- where in 
the Inferno for repulsiveness, certainly not for ignoble bodily exposure and 
grotesqueness of description.” Dante severely punishes Muhammad for being a 
sower of discord and scandal. Other Muslims whom Dante more leniently places 
in the first circle of Hell are virtuous pagans like Avicenna, Averroes and, Salad 
in. The first two are philosophers and the third, though a pagan (i .e. unbaptized) 
was noble and virtuous enough to be placed in the first circle. He, and the two 
philosophers have a relatively easy punishment, seven times lighter than that 
inflicted on Muhammad. 

This distorted conception had long prevailed in the earlier European literary 
tradition where the Prophet is depicted as an impostor, the Koran as his 
fabrication, and Islam as a Christian heresy. As early as 1100, in the French 
poem La Chanson de Roland we find swine and dogs eating “Mahomet” while 
he lay unconscious in an epileptic seizure. Roland is essentially a poem of the 
Crusades, so anyone who attacks the crusading knights is labeled a Saracen, 
regardless of race or religion. The Basques in 778 attacked Charlemagne’s army 
and thus were transformed in Roland into Saracens, prototypes of the infidels 
whom the Crusaders fought in the Holy Land. Saracens are ethnically 
characterized by hostility to Christendom, by their acceptance of a corrupt form 
of Christianity, and by innate cunning and treachery. In Roland a reference is 
made to a Saracen knight who “took Jerusalem by treachery” (cxvii)32. For 
purposes of contrastive enrichment, the poem employs a set of analogies. If the 
Christians have a trinity, so do the Saracens. The French army has twelve peers, 
so the Saracens too have theirs (lxxviii). The poem uses traditional Western 
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deceptive Christian rhetoric to convert people to Christianity, was Ramon Lull 
(1235-1315)25. 

The Crusades formed an abyss in Western–Islamic relations. What the 
Crusaders finally took away with them after their last kingdoms were expelled 
from Syria was a series of anecdotal stories about the Muslims. Till today, the 
term “Crusader” evokes dread and horror for the Muslim Arabs who had to fight 
against them because the Christian soldiers behaved with less than Christian 
mercy.26 Among the Crusader soldiery that Templars and Knights Hospitallers 
became notorious for their excessive brutality, which led Salad din–for all his 
chivalry–to order the execution of 200, captured Templars and Hospitallers after 
he won the battle of Hittin on July 2nd 115127. “The points in which Islam and 
Christianity differ have not changed” suggests Norman Daniel “so that 
Christians have always tended to make the same criticism, and even when, in 
relatively modern times, some authors have self consciously tried to emancipate 
themselves from Christian attitudes, they have not generally been as successful 
as they thought themselves to be”28. Daniel explains further that “whatever in 
Islam was most repellant to the Christian seemed to him also to be the most 
typical of it, and it was easy to set up standards against which all prophet hood 
be tested and Muhammad’s be dismissed”29. The Crusades aggravated 
polemicism by taking certain events in the Prophet’s life to cast doubt on his 
credentials of Prophet hood; they related at length his numerous marriages, 
affirming thereby his sensuality which they promptly contrasted with the purity 
of Christ, and concluded that he was an imposter because he performed no 
miracles. By and large, Islam was, during the Crusades, viewed as a corrupt 
form of Christianity. 

The Crusades could have been a unique opportunity for Western–Islamic 
confluence as Muslim Spain had been, because of the enormous cultural impact 
of the Muslim East on the West through the Crusades. This impact has been 
explained in magnificent detail in Hans Prutz’s monumental work 
Kulturgeschichte der Kreuzzuegue (Berlin, 1883) a work, which has not been 
superseded, as Dorothee Metlitzki observes, to this day. Prutz showed the extent 
of Arab influence on Frankish military technique, vocabulary, food, astronomy, 
clothing and ornamentation 30. But the sad point here is that this impact did not 
lead either to confluence, or to recognition, or to a respectful opening up of the 
West to the Islamic East. Anti–Islamic polemicism and religious bigotry during 
the Crusades were effectively instrumental in the formation of a Western attitude 
that simply took these Arabic contributions to Medieval Europe, and accepted 
them readily without recognition, and without any softening of its virulent 
polemicism. A violently pejorative view of Islam, with some small exceptions, 
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The Western anti–Islamic polemicism during the Crusades was influenced, 
albeit in an indirect way, by Eastern Christian polemics. The most remarkable 
Eastern Christian polemicist to enter into confrontation with Islam was John of 
Damascus (d. 749), commonly considered as the last of the Greek Fathers. As a 
Syrian who spoke Aramaic at home and knew Greek and Arabic, and as the 
boon companion of the Umayyad Caliph Yazid, John of Damascus was well 
placed, and well–equipped for a theological confrontation with Islam. He 
consolidated both Greek, and Eastern Christianity in Syria, and his main work, 
The Sources of Knowledge, laid the basis for Medieval European scholasticism 
through the application of Greek Philosophy to Christianity. This work includes 
an important chapter, “Concerning Heresies”, dealing with Muslims and 
regarding Muhammad as a Christian heretic. Thus Islam, designated as a 
Christian heresy, infiltrated– through John of Damascus–to the very heart of 
Medieval scholastic thought, which formed the intellectual and philosophical 
dimension of the Medieval Latin Church, thereby aggravating anti–Islamic 
polemicism during the Crusades. John’s “Dialogue with a Saracen on the 
Divinity of Christ” was well–argued in comparison with the vilifying and 
scurrilous indigenous European polemics. John’s “Dialogue” was well–known in 
Christian as well as Muslim religious circles in Syria, and Professor Hitti states 
that John held many theological debates in the presence of Umayyad Caliphs21. 
A far more virulent Eastern Christian form of polemicism was voiced by Nicetas 
of Byzantium who, as James Addison points out, tried his hand at a refutation 
“of the foolish and infamous book of the Arab Mohammad”. Muhammad and 
the Koran are bitterly attacked, and the Muslims, according to Nicetas, are far 
gone in heresy22.  

These Eastern polemical writings of the eighth and ninth centuries, be they 
rational and well–argued like those of John of Damascus, or more vituperative as 
in Theophanus and Nicetas, provided the Crusaders with their much needed edge 
of religious passion in prosecuting their war against the Muslim infidel, whose 
religion was depicted as inferior and their prophet as a “lustful, voluptuous, 
veritable devil”23. However, polemicism against a hated foe fought against over 
two centuries eventually simmered down to a level of objectivity as reflected in 
William of Tripoli’s On the Condition of the Saracens (vide supra) in which 
opposition to Islamic beliefs co–exist with points in which Islam and 
Christianity are virtually in agreement. Less objective is William’s 
contemporary Ricoldus de Monte Crucis who wrote Confutatio Alcorani in 
which Islam, the Koran, and the sexual morality of the Muslims are 
systematically attacked24.  The thirteen and early fourteen centuries, in the 
aftermath of the Crusades, saw what could be described as the dawn of European 
missionary activity, and much of it used already established anti-Muslim rhetoric 
to uphold Christian truth. One medieval missionary, who practiced this kind of 
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incited further polemics. Peter the Venerable’s work was frequently imitated, 
and polemical writings appeared in various forms with the aim of not only 
refuting the Koran, but also ridiculing it. Peter’s translation did much to 
perpetuate false beliefs and hostile attitudes towards Islam from the twelfth till 
the eighteenth century when George Sale’s version of the Koran appeared in 
London in 1734.15 

Peter the Venerable, in his translation, had made good use of the most 
famous Christian apology in the Arab World, “The Apology of al–Kindi”. This 
epistle (risalah) in defense of Christianity against Islam was reported to have 
been written by a Nestorian at the court of the Caliph al–Mammon in Baghdad 
in the ninth century. Well known to the Christian world, the apology was placed 
in the final part of Peter the Venerable’s Koranic translation16.  

Western polemicists, including Peter the Venerable, to depict Islam as a 
heresy because it was one of the “sins” persecuted by the Church, used the 
Bahira legend. In Muslim tradition, the boy Muhammad, accompanying the 
trade caravans from Mecca to Syria, met a Christian monk, Bahira [Aramaic: 
The Elect] who revealed to the youth his prophetic destiny. In Byzantine 
polemics against Islam, the earliest of which is by Theophanus (d. 818), Bahira 
becomes a heretical Christian monk, the inspirer and accomplice of the “false 
prophet” who in the West becomes “a crystene clerke accursed in his soule”17. 
This legend, in fostering the image of Muhammad as a Christian heretic, added a 
fresh virulence to Western polemics. Heresy in the European Middle Ages and 
well into the sixteenth century was the most unpardonable of sins. When Islam is 
depicted, in its very best form, as a Christian heresy, the Church further incites 
Europe’s anti–Islamic polemicism against Muhammad and his heretical, 
schismatic religion.18 

William of Tripoli, the Dominican Friar of Acre provides an accurate 
Islamic account of the Bahira legend in “De Statu Saracen rum” (vide infra). He 
does not condemn Bahira as a heretical monk, but rather as a source of divine 
inspiration who taught the boy “to flee the cult of idols, to worship one God, and 
to invoke Jesus, son of the Virgin Mary with all his heart”19. William of Tripoli 
thus represents the most accurate depiction of Islamic writing during the 
Crusades. The Bahira legend influenced European vernacular literature. It is 
accurately reported in the “Roman de Mahomet”, a metrical composition based 
on a twelfth century Latin poem written in Laon by, Alexander du Pont, a 
French monk, only thirty–three years before the Crusades were finally over and 
the last Latin kingdoms were expelled from Syria. Du Pont traces his material to 
a converted Muslim, a resident of Burgundy.20 
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The Muslim world learns from Western civilization with the same ardor as 
Medieval Spain learnt from the Muslims. 

The Crusades: A Relapse 
Whereas Muslim Spain was most helpful and fertile in providing Medieval 

Europe with the wealth of Islamic civilization marking unprecedented European 
receptivity to Islamic culture, the Crusades represent one of the most hostile 
confrontations between Christian Europe and the Muslim East. The protracted 
duration of the Crusades– in contrast to the swift Muslim conquest of Spain–
aggravated the hostility between the West and Islam. The six Crusades lasted 
from November 1095, when the first Crusade was launched, till 1291 when the 
Latin Kingdoms were expelled from Syria.12 

Notwithstanding Pope Urban II’s emotional declamations at the Council of 
Clermont on November 18,1095 urging a “Crusade” to relieve Christian pilgrims 
persecuted by the Saracens, it was the realization by the best informed 
authorities in the West at that time that the power of the Muslim world now 
seriously menaced the West; and it was this realization that stimulated official 
action to launch the Crusades. Unlike the enthusiastic scholarly interest shown 
by the West in Spanish Muslim culture, the Crusaders, aware that they were 
facing a formidable enemy whose military might was redoubtable, showed no 
scholarly interest in Muslim learning. In–depth knowledge of the Muslim 
enemy, military intelligence, was the top priority. The Muslim enemy was fierce 
and cunning and needed to be closely watched rather than–as was the case in 
Spain–studied with respect and scholarly devotion. Also unlike the Spanish case 
where a spirit of learning prevailed, the age of the Crusades was “an age of 
ignorance”, as R.W. Southern observes, during which all that was known about 
Islam was inspired by the view that Muslim rule “was a preparation for the final 
appearance of Antichrist”13. Such prejudicial views of Islam generated during 
the Crusades fuelled polemical writings against Islam as the enemy against 
whom religious passions must be inflamed. The Christian call to arms played on 
the people’s fears of the Arabs as anti-Christians as well as on their own 
personal desire to strike a blow against the anti-Christ, this virulent polemicism, 
which maintained the momentum of the Crusades across two centuries, was first 
launched by Pope Gregory VII in 1075 to be taken up with added heat by Pope 
Urban II in 1095 14 (vide supra). 

During the Crusades, polemical writings against the Muslim enemy 
concentrated on refuting Muslim beliefs. Peter the Venerable, Abbot of Cluny, 
in his visit to Spain c. 1141 commissioned a translation of the Koran. The 
translation, by three Christian scholars and an Arab, was inaccurate, shallow, 
and full of errors. This erroneous translation gave a pejorative view of Islam and 
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the Aeschylean tragedy, received its earliest conception of the Orient as a 
threatening alien power bent on destroying the cradle of Western civilization.7 

The Muslim Conquest of Spain: A Constructive Confluence 
When Tariq bin Ziyad landed at Gibraltar (Djebel Tariq, The Mount of 

Tariq) in 711 and brought the dreaded Saracens into the European mainland, the 
confrontation between Western Christendom and the Saracens soon proved to be 
not an entirely military one, but one which swiftly led to an active cultural 
cross–fertilization. The Latin West, severely jolted by the Muslim conquest, 
assiduously sought to find out what it was that gave the “Ishmaelite” Saracens 
their stupendous power of momentum. Within a decade of Tariq’s landing, the 
language of the Koran was used among the Christians of Spain, and as early as 
724 John, Bishop of Seville, translated the Bible into Arabic 8. A hundred years 
later the state of Arabization among Spanish Christians was such that Alvaro, 
Bishop of Cordova, despaired of the future of Christian youth: 

“Who today among our faithful laymen is able to understand the Holy 
Scriptures and the books which our doctors have written in Latin? Who is there 
inspired with the love of the Gospel, the Prophets, and the Apostles? Are not all 
our young Christians… most conspicuous for their erudition, and perfected in 
Arabic eloquence? They eagerly study Arabic books, read them intently and 
discuss them with ardor. Alas! Christians are ignorant of their language. The 
Latins do not care for their own tongue.”9 

Books poured into Muslim Spain from other parts of the Muslim world. Al–
Hakam II, Second Umayyad Caliph of Spain, (961–76), according to Said bin 
Ahmad, Qadi of Toledo (d. 1070), “caused all sorts of rare and curious books to 
be purchased by his agents in Cairo, Baghdad, Damascus, Alexandria… no work 
on ancient or modern science that was discovered, was not immediately 
procured at any cost and sent to him… and the learned of the Andalusia devoted 
their attention to the study of sciences contained in the books of the ancients” 10. 
With the conquest of Toledo by Alfonso VI in May 1085 the Christian world 
opened up still further to a civilization, next to which the Latin West seemed, to 
quote Daniel of Morley, “infantile, provincial and barbaric”11. Christian scholars 
began to flock to Toledo, and its “arm aria arabum” – as Dorothee Metlitzki 
points out– the rich library of the Arabs now contained in Spain’s cabinets. From 
about 1150 to 1250, Toledo was the center of an extraordinary movement of 
translation from Arabic into Latin. The Muslim conquest of Spain forms a 
unique phase of Western–Islamic relations. The enthusiasm with which Western 
Christendom approached Spanish Muslim civilization to learn from the Muslims 
in Spain constitutes one of the most constructive forms of confluence between 
Islam and the West. Since the eighteenth century, the opposite has been true. 
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Islam and the West: Roots of the Conflict 
The roots of the confrontation of Christendom with Islam go back to pre-

medieval times. The nomads of the Arabian desert were seen by the Christian 
West as descending from Abraham’s wife Sarah; whence “Sara– cen”. The more 
the Saracens harassed the Eastern borders of the Christian Roman Empire, the 
more they acquired the reputation of being vicious raiders, enemies of God and 
Man. After their wholesale conversion to Islam in the seventh century, and 
especially after the Crusades began in 1096, “They came to represent non–
Christian belief, which is no belief at all”1. The common basis of the Saracens 
being seen in the West as a vagabond, godless race rests on Abraham’s son 
Ishmael from whom the Muslim Arabs descend, and who in Western lore is still 
depicted as a non–conforming outcast 2. In Thomas Hardy’s novel The Return of 
the Native, for instance, the solitary, very odd Diggory Venn is described as an 
“Ishmaelite” 3. From these earliest cultural and historical roots, Christian men of 
letters produced unflattering representations of Muslims that amount to a 
distorted image not only of Islam as a religion, but also of Muslims as 
individuals4. Westerners came to believe that the descendants of the Ishmaelite 
embraced a religion of violence, that Muhammad was the author of a false 
religion based on deceit, and that Muslims were infidels identified with the 
devil. This distorted image dominated Western thinking till the early eighteenth 
century, when a more tolerant, more sympathetic image of Islam had, to some 
extent, been attained through the work of scholars who had acquired accurate 
information and a growing understanding of Islam as a religion5. Having come 
to assume certain myths as facts, Western writers played an effective role in 
perpetuating a distorted image of Islam. As Meredith Jones points out, “The 
(Western) conception of Mahomet and his teachings came from literary sources 
rather than from actual observations of the Muslim people… usually writers 
drew on obscure or second–hand sources, and the result is a combination of little 
fact and much imagination of a very biased character.” 6 Those who escaped the 
advancing Muslim armies of the Ottoman Turks on several fronts in Eastern and 
Southeastern Europe provided these sources. These people had limited 
knowledge of Islam because, in most cases, they were not Muslim. They also 
saw Arabs as the enemy to be concurred in the name of Christendom. 

Edward Said rightly argues, in Orientalism (1978), that the relationship 
between Oriental Islam and Western Christianity, or East and West, has been 
essentially political from its earliest beginnings. Ever since the Greek–Persian 
encounter in the fifth century B.C., the West has represented the East in hostile 
terms, as is the use in Aeschylus’ The Persians (472 B.C.). Greece is glorified 
through its brilliant victory over the Persians, while the Persians are maligned 
after 310 Greek vessels destroyed 1200 Persian ships. Western culture, through 
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North Africa), and in the Persian Gulf, also reflected adversely on Islam. Both the 
Crusades, and the Barbary Wars, show that Western-Islamic relations are endemically 
brittle and fragile and liable to be shattered by pebbles of lawlessness against Western 
individuals, property, or interest. This is as true today as it ever was. What is direly 
needed today if other Crusades, or Barbary Wars, or indeed our contemporary onslaught 
on Islamic “terrorism” are to be avoided, is the establishment of an international 
Western-Islamic body with its own active mechanisms that deal with any serious 
infringements of Western-Islamic relations. 

The most potent factor bolstering sounder Western-Islamic relations is that of 
internal change in both sides making for a more constructive confluence between the 
two. The Romantic movement in Europe, politically and socially as well as artistically 
speaking, was in the nature of a revolution against classicism’s reactionary patterns of 
thought and attitude. Age-old polemical views against Islam incubated within such 
reactionary patterns. The Romantic revolution went against all that reactionary 
establishmentarianism upheld, including anti-Islamic polemicism. On the other, the 
Islamic, side of the divide, the “liberal age” in the Arab world was contemporaneous 
with European Romanticism. The Arab liberal age is generally held to have begun with 
Napoleon’s campaign in Egypt, which should not be viewed in an entirely negative light. 
The aftermath of Napoleon’s invasion saw the introduction of European scientific, 
medical, educational, archaeological, and technical innovations into the Arab Muslim 
world, such as the Arabic printing press which Napoleon brought with him to Egypt.  
Internal reform of thought and attitude and/or change in outlook contemporaneous with 
one another in both the Western and the Islamic worlds similar to European 
Romanticism and Arab liberalism, make far more constructive Western-Islamic 
relations. 

In the absence of such conveniently simultaneous changes in both sides that would 
lead to better relations between them, what is presently required of both are sustained 
and effective public relations campaigns to acquaint one another with patterns of the 
political and social thought of each other. The Western world needs to know how the 
Arab and Islamic street is thinking and what its grievances against the West are. Such 
grievances have been aggravated to such horrendous extents as to lead to the present 
outbreaks of terrorism. The Arab/Islamic side is also in dire need to be acquainted with 
Western political and social institutions and their patterns of thought. The religious 
factor, per se, should be relegated to a second place of priority: The present debacle in 
Western-Islamic relations is, first and foremost, political rather than religious. It is well 
to hold Islamic-Christian conferences, seminars and forums to discuss differences 
between the two faiths and ways and means of finding common ground. But the danger 
here is that such meetings may wander into mazes of abstruse and esoteric theological 
disputation, which would remain largely exercises in academic theology. The crucial 
issue that cries out to be addressed is the political one: the foreign policy of the U.S. in 
the Middle East is foremost among the issues that bedevil, and constantly aggravate 
Western-Islamic relations. But that is another story! 
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Abstract 
The relationship between Islam and the West was first troubled by biblical texts 

pejorative of the Arabs, and the rise of Islam in the seventh century aggravated this 
negative view of Arabs and Muslims. Although the brilliant Muslim civilization in Spain 
mitigated this negative image, Western fears of Europe’s Latin Christianity being caught 
by the pincer of Muslim Spain in the West and Levantine Islam from the East gave rise 
to the Crusades that sought to drive a wedge between the two flanks of Islam by seizing 
the Holy Land and thereby neutralizing the Islamic threat. The Crusades, virulent 
religious wars spanning two centuries, gave rise to reviling images of Islam and its 
prophet which persisted for two more centuries, only to be aggravated still further by the 
dreaded Turkish threat. A respite came with growing trade links between Europe and the 
Levantine provinces of the Ottoman Empire. Wealth accruing from sound, effective 
trade agreements with the alien Ottoman power facilitated a more open-minded outlook. 
Mutual material benefits led to a more respectful understanding of the dreaded Muslim 
adversary and a growing interest in its heritage. Thus, mutual material interest, based on 
equity, forms a sound basis for Western–Islamic understanding. 

Momentary, localized disruptive factors should not be allowed to ruffle a would-be 
strategic, long-term understanding between the two sides, or cancel present, past or 
future improvements in relations. The Crusades arose, we are told, because of Christian 
pilgrims falling victim to local bandits who infested the Holy Land due to a local 
breakdown in government. American reiterations of Medieval European polemics 
against Islam arose from feelings running high due to the Barbary Wars. Piracy, 
festering due to weak governmental control and administration in the Barbary States (of 
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