• •�أ.د .عبد الكرمي علي عوفـي
عن مشكالت الحرف العربي اآلنية

• •د .م�سلم عبد الفتاح ح�سن ال�سيد
الحرف العربي  ...و اإليقاع الشعري

أبحاث ودراسات

اللغة العربيزية (الهجينة) يف مواقع التواصل
االجتماعي وأثرها على اللغة العربية الفصحى
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األبحـــاث:

• •د  .طاهر م�سعد �صالح اجللوب

• •د.فوزي علي �صويلح

ابتكارات تقنية لخدمة اللغة العربية
تقنية املاكرو يف بيئة ()Microsoft Word

• •د .يا�سر ال َّدروي�ش
حرف األلف بيـن رسـمني مظاهر االختالف
وتنوع األغراض البالغية

• •د� .سهري عي�سى مرعي القحطاين

المملكة العربية السعودية
مركز الملك عبداهلل بن عبدالعزيز الدولي لخدمة اللغة العربية
هاتف + 9 66 11 25 81 08 2 :فاكس+ 9 66 11 25 81 06 9 :
ص.ب  12 5 00الرياض 11 4 73

ردمك٩٧٨-٦٠٣-٩٠٦٤٨-٢-٤ :

الندوة التي أقامها املركز بالشراكة مع
قسم اللغة العربية وآدابها بجامعة امللك خالد احتفاء بالعربية يف يومها العاملي

من أسرار الحروف العربية يف سورة القلم
أنموذجا)
(امليم و النون و الواو
ً

أبحاث ودراسات
الندوة التي أقامها املركز بالشراكة مع

قسم اللغة العربية وآدابها
بجامعة امللك خالد
احتفاء بالعربية يف يومها العاملي

هذه الطبعة
�إهداء من املركز
وال ي�سمح بن�شرها
ورقي ًا �أو تداولها
جتاري ًا

أبحاث ودراسات
النــدوة التــي أقامها مركــز الملك عبدالله بن عبدالعزيز الدولي
لخدمة اللغة العربية بالشــراكة مع

قســم اللغة العربية وآدابها بجامعة الملك خالد

احتفــاء بالعربيــة في يومها العالمي /26صفر1436 /هـ
الموافق /18ديسمبر2014/م

الطبعة األولى
الرياض
 1436هـــ 2015 -م

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

فهر�سة مكتبة امللك فهد الوطنية �أثناء الن�شر

مركز امللك عبداهلل بن عبدالعزيز الدويل خلدمة اللغة العربية
�أبحاث ودرا�سات :ال�سجل العلمي للأبحاث املقدمة يف الندوة التي �أقامها
مركز امللك عبداهلل بن عبدالعزيز خلدمة اللغة العربية بال�شراكة مع
ق�سم اللغة العربية و�آدابها يف جامعة امللك خالد
(� / ٢٦صفر  ١٤٣٦ /هـ  / ١٨ -دي�سمرب  ٢٠١٤ /م).
/مركز امللك عبداهلل بن عبدالعزيز الدويل خلدمة اللغة العربية  -.الريا�ض ١٤٣٦ ،هـ
� ٢٦٠ص؛ � 24 * 17سم( - .الندوات وامل�ؤمترات؛ )٨
ردمك٩٧٨-٦٠٣-٩٠٦٤٨-٢-٤ :
 -١اللغة العربية  -ندوات  -٢اللغة العربية  -بحوث
�أ .العنوان ب .ال�سل�سلة
١٤٣٦/٣٩٥٧
ديوي ٤١٠٫٦٣
رقم الإيداع١٤٣٦/٣٩٥٧ :
ردمك٩٧٨-٦٠٣-٩٠٦٤٨-٢-٤ :
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كلمة المركز
تتكامل الأن�شطة والربامج يف مركز امللك عبداهلل بن عبدالعزيز الدويل
خلدمة اللغة العربية فيما يحقق ر�ؤيته العامة يف دعم الأفراد وامل�ؤ�س�سات
التي تعمل يف خدمة اللغة العربية ،و�إيجاد حالة �إيجابية من العمل امل�شرتك،
والتوا�صل الرباجمي واملعريف؛ حتقيق ًا لأهدافه و�سيا�ساته العامة ومتثي ًال لال�سم
الكرمي الذي يت�شرف بحمله ،واللغة الكرمية التي يخدمها.
وبدعم من معايل امل�شرف العام وزير التعليم العايل ور�ؤية جمل�س �أمنائه
و�ضع املركز خطته يف العمل �ضمن دوائر دولية متعددة ،منها :تفعيل اجلهود
امل�ؤ�س�ساتية ال�سعودية ملواكبة احلدث الدويل يف االحتفاء باللغة العربية الذي
ي�أتي يف  18دي�سمرب من كل عام ،ويوافق يومها العاملي لعام 1436هـ (يوم
� 26صفر) ،ويخطط املركز لتكون املنا�سبة منرب ًا لإطالق املبادرات ،وتقييم
اجلهود ،والنقا�ش العلمي ،و�أن يكون يوم ًا من االحتفاء ب�سنة من الإجناز ال�سابق
�أو التهي�ؤ لعام قادم؛ ال �أن تكون لالحتفاء اخلطابي املجرد.
وميثل اليوم العاملي للغة العربية م�سار ًا من امل�سارات الرئي�سة التي ين�شط
فيها املركز لتتكامل مع م�ساراته الأخرى يف الن�شر والتعاون الدويل والتخطيط
اللغوي وامل�شروعات العلمية وامل�ؤمترات وغريها؛ �إذ تعد اللغة العربية من �أقدم
لغات العامل ا�ستخداما و�أطولها عمرا ،كما �أنها من �أكرث لغات املجموعة ال�سامية
متحدثني ،وت�ستمد خلودها وانت�شارها من كونها لغة للقر�آن الكرمي الذي يت�صل
به ُخ ُم�س العامل من خالل ا�ستخدام بع�ض كلماتها يف ال�شعائر الدينية اليومية
الرئي�سة� ،إ�ضافة �إلى �أنها لغة يت�صل بها كثريون لأ�سباب قومية �أو ثقافية �أو
علمية.
وقد اقرتح املركز على منظمة الأمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة
(اليون�سكو) مو�ضوع (احلرف العربي) ليكون املو�ضوع الرئي�س لالحتفاء؛
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وذلك لتوحيد اجلهود ،و�إبرازها على امل�ستويني املحلي والعاملي ،والعناية بهذا
امل�سار اللغوي املهم ،وقد �أقرت الهيئة اال�ست�شارية للخطة الدولية لتنمية الثقافة
العربية هذا املو�ضوع وجرى �إعالنه دوليا.
وي�أتي اختيار املركز ملو�ضوع احلرف العربي ملا ميثله من قيمة رمزية للغة
العربية ،حيث ُينظر �إلى احلرف من الزوايا اجلمالية والثقافية والتاريخية،
�إ�ضافة �إلى �أنه ميثل حلقة الو�صل بني اللغة العربية وبع�ض اللغات الأخرى مما م َّكن
للحرف العربي الدخول يف تكوينها يف خمتلف الثقافات واحل�ضارات الب�شرية.
ولقد كان من �أهم جماالت التعاون وال�شراكة يف برامج االحتفاء :ال�شراكة مع
كليات اللغة العربية ومعاهد تعليمها و�أق�سامها؛ لتنفيذ ندوات علمية متخ�ص�صة
مع برامج رديفة ،حيث و�ضع املركز الإطار العلمي العام والغطاء املايل ،وترك
لهذه اجلهات الأكادميية بخربتها العلمية ور�ؤيتها املتخ�ص�صة جميع التفا�صيل
من اختيار العنوانات ،والباحثني ،ومراجعة البحوث ،وحتريرها ،وتدقيقها
لغو ًيا ،و�إعداد الكتب ،وتهيئتها للن�شر ،بحيث يكون العمل تكاملي ًا يف خدمة اللغة
العربية ،مع ما رافق هذه الندوات من �أجواء معرفية ،بحيث ت�صبح املنا�سبة
جما ًال لتقومي اجلهود ،و�إعادة مناق�شة املناهج ،واختبار امل�سرية ،وهو ما يدفعنا
�إلى تقدمي مزيد من ال�شكر والتقدير للجهود اجلادة التي واكبت التح�ضري لها
�أو انعقادها.
وميثل هذا الكتاب واحدا من ثمرات ال�شراكة مع اجلامعات يف هذا اليوم
العاملي ،و�إننا لن�شكر كل من �أ�سهم فيه باجلهد الإداري والعلمي ،ونرجو �أن تكلل
هذه اجلهود بالنجاح والتوفيق.
وفق اهلل اخلطى ،و�سدد الآراء يف خدمة لغتنا ال�شريفة.
الأمني العام
د.عبداهلل بن �صالح الو�شمي
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ندوة
الحرف العربي جمالياته وإشــكاالته

احتفاء باللغة العربية يف يومها العاملي
التي �أقيمت
ً
�/26صفر 1436 /هـ املوافق /18دي�سمرب 2014/م
بال�شراكة بني
مركز امللك عبداهلل بن عبدالعزيز الدويل خلدمة اللغة العربية
و
جامعة امللك خالد-كلية العلوم الإن�سانية
ق�سم اللغة العربية و�آدابها
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قائمــة األوراق العلميــة المقدمة في الندوة

م
1
2
3
4
5
6

الورقة العلمية
اللغة العربيزية(الهجينة)يف مواقع
التوا�صل االجتماعي و�أثرها على
اللغة العربية الف�صحى
عن م�شكالت احلرف العربي الآنية
احلرف العربي  ..والإيقاع ال�شعري
من �أ�سرار احلروف العربية يف
�سورة القلم
أمنوذجا»
«امليم والنون والواو � ً
ابتكارات تقنية خلدمة اللغة
العربية « تقنية املاكرو يف بيئة
» Microsoft word
حرف الألف بني ر�سمني  ..مظاهر
االختالف وتنوع الأغرا�ض البالغية

				

مقدمها
�أ.د /عبدالكرمي علي عويف
د /م�سلم عبدالفتاح ح�سن
د /طاهر م�سعد اجللوب
د .فوزي �صويلح
د /يا�سر الدروي�ش
د� /سهري عي�سى مرعي
القحطاين
حترير
د /جمال حممد عطا
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كلمة رئيس قســم اللغة العربية وآدابها
تعي�ش العربية عر�سها يف كل عام ،وحتتل قب ًال قلوبنا يف كل �آن .وحني حتتفي
اململكة العربية ال�سعودية بهذا العر�س كما ينبغي له �أن يكون فما ذلك �إال من
منطلق االعتزاز بدورها الريادي �إقليمي ًا وعربي ًا وعاملي ًا يف رعاية العربية كجزء
مهم من الهوية.

وميثل مركز امللك عبداهلل الدويل خلدمة اللغة العربية ذلك الدور �أف�ضل
متثيل من خالل اهتمام يتزايد ب�إبراز اللغة العربية يف �أبهى زينتها يف هذا اليوم
العاملي الذي يتوافق مع  18دي�سمرب من كل عام .وت�أتي ندوة (جماليات احلرف
العربي) التي �أقامها ق�سم اللغة العربية يف كلية العلوم الإن�سانية بجامعة امللك
خالد �ضمن عدد من الأن�شطة التي ي�شرف عليها املركز يف �أقطار عربية ووطنية
متعددة.
وقد تولى الزمالء يف الق�سم الرتحيب بفكرة الندوة منذ �أن كانت فكرة
ت�شاورية بني مركز امللك عبداهلل والق�سم حتى متت ندوة احتفت بها جامعة
امللك خالد وكلية العلوم الإن�سانية وق�سم اللغة العربية و�آدابها متزامن ًا ذلك
مع يوم العربية العاملي املجيد .وقد ت�ضمنت عدد َا من الأوراق العلمية لعدد
من �أع�ضاء هيئة التدري�س الف�ضالء يف الق�سم ويف ق�سم اللغة العربية يف كلية
البنات ،من اململكة العربية ال�سعودية واليمن وم�صر واملغرب العربي .
و�إين هنا �أذكر بالإ�شادة ما بذله كل من �سعادة عميد كلية العلوم الإن�سانية
الدكتور يحيى ال�شريف من �إ�شراف ومتابعة ،وما ُقدم من جهود كبرية من
من�سق مركز امللك عبداهلل الدويل يف اجلامعة الدكتور حممد ظافر القحطاين
ومن�سق الندوة الدكتور جمال عطا وفريق العمل معهم حتى ا�ستوت الندوة معطى
�أكادميي ًا حظي بح�ضور ونقا�ش كبري من جمهور العربية من داخل اجلامعة ومن
خارجها ،طالب ًا و�أ�ساتذة .و�إين هنا �أثمن كثري ًا ملركز امللك عبداهلل الدويل هذه
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البادرة املهمة وما بذله من جهود يف متابعة �أعمال هذه الندوة ،كما �أ�شكر
للجامعة اهتمامها برعايتها واحت�ضانها ،و�أ�شكر الزمالء جميع ًا يف ق�سم اللغة
العربية و�آدابها يف كلية العلوم الإن�سانية على تفاعلهم و�إثرائهم هذه الندوة
بحوارات ونقا�شات فتحت �آفاق ًا وا�سعة �أمام معطيات �أكادميية قادمة -ب�إذن
اهلل -تعزز االحتفاء بالعربية يف �أيامها العاملية .ودامت عربيتنا بخري كل عام.
رئي�س ق�سم اللغة العربية و�آدابها
د .عبدالرحمن بن ح�سن املح�سني
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اللغــة العربيزية (الهجينة) في مواقع
التواصــل االجتماعي وأثرها على اللغة
العربية الفصحى
أ.د .عبد الكريم علي عوفـي
جامعة الملك خالد  -أبها

المقدمة
العالقة بني اللغة والإعالم عالقة تالزم ،وهي �أزلية ،لأن اللغة و�سيلة االت�صال
الأولى التي ا�ستعملها الإن�سان مع بني جن�سه منذ �أن وجد  .وقد �أوالها العلماء
واملفكرون؛من اللغويني ،والفقهاء ،والفال�سفة ،واالجتماعيني ،والنف�سانني،
واملناطقة  -كل ح�سب جماله املعريف � -أهمية بالغة لتف�سري ن�ش�أتها وظهورها.

وقد تطور الإعالم عرب الأع�صر املختلفة حتى غدت عالقته بالإن�سان ولغته
�شديدة ،ت�ؤثر يف فكره وهويته ،فاللغة تنمو وتزدهر وتقوى �إذا كان الإعالم
يحوطها بالقدا�سة والرعاية امل�ستمرة ،وتنكم�ش وتنحدر �إلى ا�ستعماالت العامة
والأميني �إذا انفلت ومل ُيرا ِع حرمتها وقدا�ستها.
واللغة العربية هي الل�سان اجلامع بني �أفراد الأمة ،وهي لغة القر�آن ،احلاملة
لواء الإ�سالم منذ �أربعة ع�شر قرنا ونيفا ،كانت متثل النموذج الإعالمي يف تبليغ
الر�سالة ال�سماوية ،وقد �ساهمت يف انت�شار الثقافة العربية والإ�سالمية ونقل
العلوم واملعرفة ،وتدوينها عرب م�سريتها الطويلة ،وعندما ظهرت الطباعة يف
الع�صر احلديث كان للإعالم دور خطري يف تن�شئة �أفراد املجتمع عن طريق
ال�صحافة املكتوبة؛ من �صحف وجمالت ودوريات� ،إذ عملت هذه الو�سيلة
الإعالمية على �إ�شاعة الثقافة يف �أو�ساط اجلماهري ال�شعبية ون�شر الوعي؛
تربو ًيا واجتماع ًيا و�سيا�س ًيا واقت�صاد ًيا و�أدب ًيا وريا�ض ًيا ،خاطبته بلغة عربية
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ف�صحى ال ت�شوبها �شائبة ،ثم كان للإذاعة والتلفاز الح ًقا دور �أكرث ت�أث ًريا ،لأنها
تخاطب اجلماهري الوا�سعة بلغة ت�شحذ �أذهانهم وت�صقل �أل�سنتهم بف�ضل ما
تقدمه من مواد متنوعة يف براجمها املختلفة ،الثقافية والأدبية والتاريخية،
واالقت�صادية ،والرتبوية ،واالجتماعية ،وغريها ف�أحدثت و�شائج و�صالت
قوية بينها وبني �أفراد املجتمع ،وكان ال�ستقطابها �شخ�صيات-من املجتمع يف
براجمها -فكرية متنوعة االجتاهات واالهتمامات �أثر يف جناح دورها الإعالمي
ون�شر اللغة العربية ،واالرتقاء بذوق النا�س والت�أثري فيهم.
�أما ما و�صل �إليه الإعالم من تطور بعد ظهور ال�شبكة العنكبوتية وما �أتاحته من
خدمات عرب مواقع االت�صال االجتماعي فال يقل �أهمية عن الو�سائل الإعالمية
التقليدية ،هذه ال�شبكة قربت امل�سافات وجعلت العامل قرية كونية �صغرية يلتقي
عربها النا�س يف �أي وقت ي�شا�ؤون ،ولأنها تقدم معلومات يف مناحي احلياة
املختلفة؛ كتابة ونطقا و�سمعا و�صورة يف �آن واحد.
هذه الو�سائل الإعالمية ،تقليدية كانت �أم حديثة ،قدمت خدمات كبرية للغة
العربية منذ ظهورها� .إال �أنها يف الع�شرين �سنة املا�ضية بد�أت العالقة بني هذه
الو�سائل واللغة العربية الف�صحى ي�شوبها الوهن وال�ضعف ،بل �أحيانا يتعمد
م�ستعملوها النيل من الف�صحى والعمل على حتجيمها ،لأنها -كما يتوهمون -مل
تعد قادرة على مواجهة حتديات الع�صر ،ولعل �آخر ال�ضربات املوجعة للعربية
ما جاء من �أبنائها الذين حاولوا م�سخها وت�شويهها بجعلها ً
خليطا من الرطانات
الأعجمية وكالم العامة املت�سفل ،ف�صرنا ن�سمع ونقر�أ لغة هجينة ،الهي ف�صحى،
والهي عامية ،والهي لغة و�سطى� ،سموها بت�سميات عديدة ،مثل (العربيزي،
وفرانكو �أراب ،و�أرابي�ش ،ولغة ال�شات ،وغريها كثري -كما �سرنى الح ًقا).
هذه الورقة البحثية حتاول الوقوف عند هذه الظاهرة؛ لتعرف بها من حيث
ن�ش�أتها ،وم�صطلحاتها ،و�أ�سبابها ،وموقف العلماء واملجتمع منها ،و�آثارها
ال�سلبية على اللغة العربية الف�صحى ،وكيفية معاجلتها.
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وعليه ف�إن الإ�شكالية التي تطرحها الورقة ميكن التعبري عنها بال�س�ؤال
اجلوهري التايل :ملاذا ت�سعى و�سائل الإعالم على اختالف جماالتها  -وال�سيما
مواقع التوا�صل االجتماعي � -إلى تقوي�ض �صرح العربية الف�صحى التي كفل
اهلل لها البقاء واحلفظ حني �أنزل بها كتابه املبني؟ وهذا ال�س�ؤال ميكن ت�شقيقه
�إلى ع�شرات الأ�سئلة التي تتقاطع معه ،حتى نتبني اخليط الأبي�ض من اخليط
الأ�سود ،ونبعد �شبح اخلطر املرتب�ص بف�صحانا ،فنحن نحتاج لأن جنيب عن
الت�سا�ؤالت الآتية :ما عالقة اللغة بالإعالم؟ وفيم تبدو �صالت القربى بينهما؟
وما �أثر و�سائل الإعالم التقليدية على احلياة العامة يف املجتمع؟ وما �آثارها
الإيجابية وال�سلبية على العربية الف�صحى؟ وما �أثر ال�شبكة التقنية ومواقع
التوا�صل االجتماعي على قيم املجتمع والعربية الف�صحى؛ �إيجابا ،و�سلبا؟ وما
حقيقة اللغة الهجينة (العربيزي)؟ ومن �أوجدها؟ وما هي م�صطلحاتها ؟ وما
�أ�سبابها ؟ وما �أبجديتها ؟ وما جماالت ا�ستعمالها؟ وما خماطرها و�آثارها
ال�سلبية على الكتابة العربية والف�صحى وهوية الأمة؟ وما موقف علماء اللغة
منها ؟ وما احللول املمكن تقدميها للحد من امتداد الظاهرة((( ؟
واحلقيقة �أن الإجابة عن هذه الت�سا�ؤالت وغريها كثري يحتاج �إلى فريق عمل،
و�إلى م�ساحة وا�سعة ،ولذلك ف�إن ما تقدمه الورقة هو وم�ضات موجزة و�أفكار
لنواة م�شروع بد�أ مركز امللك عبد اهلل يف العناية به منذ ال�سنة املا�ضية (((،
وجامعة امللك خالد ب�أبها حني تعقد هذه الندوة املباركة ،ف�إنها ت�شارك املركز يف
((( حينما فكرت يف املو�ضوع وحاولت الوقوف على طبيعة اللغة الهجينة مل �أجد بحثا علم ًّيا كتب يف املو�ضوع
با�ستثناء بحث الأ�ستاذة الدكتورة و�سمية عبد املح�سن املن�صور الذي تقدمت به للم�ؤمتر الأول للغة
العربية ومواكبة الع�صر� ،أما ما كتب فيه فهو مقاالت خمت�صرة لبع�ض الأ�ساتذة والإعالميني وبع�ض
رواد مواقع التوا�صل االجتماعي ،وهي ال تخلو من فائدة ،بع�ضها يدعو للظاهرة وبع�ضها الآخر يردها.
وهذه الورقة البحثية ت�أتي ا�ستكماال لبحث الدكتورة و�سمية املن�صور.
((( يف ات�صال مع د .عبد اهلل الو�شمي يوم 2014/11/18م ،رئي�س املركز ،طال ًبا منه تزويدي بنتائج
اال�ستبيان الذي �أجراه املركز .وقد �أفادين بنتائج اال�ستبيان ،وذكر يل �أن املركز �أ�صدر هذه الأيام
(كتاب لغة ال�شباب يف و�سائل التوا�صل احلديثة) ،ولعله �أول كتاب يف املو�ضوع ،ومتنيت �أن �أ�ستفيد منه
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عالج بع�ض الق�ضايا اللغوية امل�ستجدة على ال�ساحة العربية كالتخطيط اللغوي،
والتعريب والرتجمة ،والأمن اللغوي ،وم�شكالت تعليم اللغة العربية.
المطلب األول :أســباب نشــأة اللغة العربيزية
ومصطلحاتها:

�أوال :ن�ش�أتها و�أ�سبابها
ظهرت اللغة الهجينة التي ا�صطلح عليها ال�شباب با�سم (العربيزي �أو الفرانكو
�أراب) مع نهاية الألفية املا�ضية وتنامت ب�شكل �سريع يف الأو�ساط ال�شبابية
يف العقدين الأخريين من الألفية الثالثة ،وهي ظاهرة لغوية وليدة ال�شبكة
العنكبوتية ومواقع التوا�صل االجتماعي ي�ستعملها �أ�صحابها يف التوا�صل مع
بع�ضهم البع�ض ،با�ستعمال خليط من اللغات ،كالإجنليزية والعربية واللهجات
الدارجة وبع�ض اللغات املحلية كالرببرية والقبطية والكردية والأردية وغريها
وتنطق هذه اللغة املولدة يف املجتمعات العربية غالبا بالعربية العامية� ،إال �أن
احلروف امل�ستعملة يف كتابتها والتلفظ بها يغلب عليها احلرف الالتيني ،مع
ا�ستبدال حروف عربية ب�أرقام التينية وهذه اللغة �أ�شبه ما تكون بال�شيفرة،
ت�ستعمل يف املواقع املختلفة للتوا�صل االجتماعي والدرد�شة.
تقول عنها د .بتول حاج �أحمد « :ومن مظاهر النزوع �إلى اللغات الأجنبية
ظاهرة (العربيزي) �أو (الأربي�ش)! وهو نتاج زواج عريف بني اللغتني العربية
(((
والإجنليزية ,يتحدث به كثري من �شبابنا و�شاباتنا »

يف هذه الورقة البحثية لكن حلول موعد ت�سليمها �إلى ق�سم اللغة العربية لتح�ضري ندوته لليوم العاملي
اللغة العربية حال دون حتقيق �أمنيتي.
((( هل العربية يف خطر ؟ .جملة رابطة الأدب الإ�سالمي العاملية الإلكرتونية 2011/3/6م ،موقع الكرتوين
www.adabislami.org/magazine/2011/03/191
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ويرى م�ستعملوها «� ّأن هذه اللغة الإنرتنت ّية ظهرت ٍّ
و�سط ،يقومون
كحل ٍ
با�ستخدامها للرتفيه ،كما �أنهم ال يعتقدون �أ ّنها ت�ؤثر على اللغة العرب ّية،
خ�صو�صا �أ ّنه من
ريا �صرعة �شباب ّية القت القبول واالنت�شار
ً
فهي �أو ًال و�أخ ً
املمكن اعتبارها �شيفرة ،لو توقعوا �أن الأهل ال ُيتقنون هذه اللغة ،لذا ال
يظنون �أن هذه اللغة لي�ست يف �سبيلها لالنح�سار ما دام �أعداد ال�شباب املقبلني
(((
على ا�ستخدام الإنرتنت يف زيادة».
ويف درا�سة �أعدها الدكتور علي �صالح حممود يف املركز القومي للبحوث
االجتماعية واجلنائية بالقاهرة ذكر فيها �أن هذه لغة موازية ،وهي �شبيهة بلغة
الفهلوة التي ظهرت يف الثمانينيات من القرن املا�ضي ،لغة اختارها ال�شباب
تعك�س ثقافته و�سلوكه ،ومترده على املجتمع ،عادت هذه اللغة يف �ضوء املتغريات
االقت�صادية واالجتماعية والإعالمية ،و�ساعد على انت�شارها الإنرتنت(((.
ويرى بع�ض ال�شباب والإعالميني يف م�صر �أن الظاهرة انطلقت من م�صر منذ
�سنوات كلغة توا�صل بني ال�شباب عرب الإنرتنت ،و�سميت «عربيزي» �أو «فرانكو»،
ويعود �سبب وجودها �إلى ر�سائل اجلوال يف بداية الأمر ،والدرد�شة عرب الإنرتنت،
ثم انتقلت �إلى الدول العربية ،لتجد �صدى وقبو ًال كب ًريا يف ال�سعودية واخلليج
خالل الع�شرية الأخرية (((.
وقد جاء يف تقرير املعرفة العربي لعام 2011/2010ب�أن هذه اللغة تت�صف
بـ« :ركاكة الكلمات واجلمل امل�ستعملة التي ي�ستخدمها ال�شباب على ال�شبكة يف
((( موزة املالكي :هم�سة ود ..ظاهرة «العربتيني» وخطرها على الن�شء اجلديد ،الراية القطرية ،موقع
الكرتوين.
((( رحيمة عي�ساين:اللغة العربنجليزية يف و�سائط الإعالم اجلديد �أو تهجني اللغة العربية يف و�سائط
الإعالم اجلديد؛ الإنرتنت وتطبيقاتها �أمنوذجا� ،ص .20
((( دميا حمبوبة:العربيزي تهدد اللغة العربية ،الغد الأردنية .االثنني  30كانون الأول  /دي�سمرب 2013
ww.alghad.com/.../565064- .
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املدونات ومواقع التوا�صل االجتماعي ...،يغلب فيها ا�ستخدام اللهجات العامية
�أو الكتابة بحروف التينية ،حتولت معها اللغة العربية �إلى لغة هجينة»(((.
وتذكر الدكتورة رحيمة عي�ساين يف بحثها �أن  67,8من املدونات امل�صرية
�أغلبها تخلط بني العامية والف�صحى ،وكتابة الر�سائل الق�صرية تكتب باحلروف
الالتينية والأرقام بدل احلروف العربية(((.
�أما الدكتورة و�سمية املن�صور فت�ؤكد �أن هذه الظاهرة العربيزية «�أ�شد ما فيها
وق ًعا وت�أث ًريا و�سرعة انت�شار هو ظاهرة االنحراف يف الر�سم الكتابي ،فبعد �أن
ت�شوهت اللغة ملفوظة ا�ستجدت ظروف لتم�سخها مكتوبة ،فالأخطاء الإمالئية
والنحوية ال ترب�أ منها املخاطبات الر�سمية ،وال ت�سلم منها التعاميم الأكادميية
يف �أرقى امل�ؤ�س�سات التعليمية التي تن�شد االمتياز وتتطلع �إلى مرتبة متقدمة يف
�سباق اجلودة .وقد حتور الر�سم الكتابي يف اللغة املحدثة ،وا�ستكمل تهجينه
بالرقمنة ،والتزم كثري من ال�شبيبة باخلط الالتيني»(((.
�أما عن �أ�سباب ن�ش�أة الظاهرة العربيزية فالكل جممع على �أنها مرتبطة
بالتطور التقني احلديث الذي �شهدته ال�شبكة العنكبوتية وو�سائلها املختلفة،
ً
ارتباطا وثي ًقا ال ينف�صم عنها،
لأنها جذبت �إليها ال�شباب وجعلته يرتبط بها
وذلك ملا تقدمه له من خدمات �سريعة ومتنوعة،مل يجدها من قبل يف الو�سائل
الإعالمية التقليدية ،ومهما ارتبطت هذه الظاهرة باجلانب الإعالمي قدميه
وحديثه ،وال�سيما ما �أفرزته التقنية احلديثة من تداعيات يف طرق االت�صال
ال�سريعة عرب ال�شبكة العنكبوتية ومواقع التوا�صل االجتماعي ،ف�إن ثمة �أ�سبا ًبا
�أخرى �سوغت للعربيزية �أن ت�أخذ عقول �شبابنا وتدفعهم �إلى اتخاذها بدي ًال
((( رحيمة عي�ساين :اللغة العربنجليزية يف و�سائط الإعالم اجلديد �أو تهجني اللغة العربية يف و�سائط
الإعالم اجلديد؛ الإنرتنت وتطبيقاتها �أمنوذجا� ،ص .20
((( املرجع ال�سابق� ،ص.1
((( من ا�ستعماالت اللغة املحدثة  -العربيزي� ،ص .445
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للعربية ،وهو ماتبينه �أقوال العلماء واملفكرين والإعالميني وغريهم ممن عنوا
بها يف كتاباتهم التي نقلتها املواقع املختلفة ،فاملتتبعون للظاهرة ي�شخ�صون
الأ�سباب التي كانت وراء انت�شار الظاهرة يف الو�سط ال�شبابي على النحو الآتي:
1.1ترى الدكتورة و�سمية املن�صور �أن ربط هذه الظاهرة بالتقنية احلديثة
قد يكون �أم ًرا مقبوال عند غرينا ممن الينطقون العربية يف جمتمعات
�أخرى ،لأن التقنيات التي خدمت العربية كثرية وراقية الميكن جحودها،
�أما الدعوة لو�ضع ر�سم و�أبجدية جديدة للعربيزي ف�أمر يحتاج �إلى وقت
وجهد ،وخماطره �أكرث من نفعها(((.
2.2كما يرجع بع�ضهم ن�ش�أتها �إلى ظهور برامج الدرد�شة يف الت�سعينيات التي
مل تتح �سوى احلروف الالتينية للكتابة ،مما �أجرب الكثري من العرب على
ا�ستخدام احلروف الالتينية .ومن املعلوم �أن برامج الدرد�شة ظهرت قبل
ظهور الهاتف املحمول والر�سائل الق�صرية يف البلدان العربية ،ومل تكن
احلروف العربية متاحة يف الأجهزة احلا�سوبية و�شبكة الإنرتنت ،وللعرب
�سابقة يف الكتابة بالالتينية حيث يكتبون �أ�سماءهم يف جوازات ال�سفر
بالعربية والالتينية(((.
�3.3إن االكت�ساح اخلطري للغة الأجنليزية الذي عم الوطن العربي عامة
يف العقدين الأخريين ،و�شمل الأ�سرة وال�شارع وامل�ؤ�س�سات التعليمية
والثقافية واالقت�صادية واالجتماعية والإدارية ،وال�سيا�سية ،جعل
الإن�سان العربي  -وال�سيما ال�شباب منه � -إذا مل ي�ستعمل هذه اللغة �أو
غريها ،كالفرن�سية،كما هو احلال يف البلدان املغاربية فهو متخلف
وغري متح�ضر  .وقد زاد من ت�أثري هذا االكت�ساح ترويج و�سائل الإعالم
((( من ا�ستعماالت اللغة املحدثة  -العربيزي� ،ص .431
((( حممد حنفي :العربيزي :لغة ال�شباب ..وال عزاء للجميلة :القب�س الثالثاء 14 ،يناير  - 2014العدد
.14592
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املختلفة لهذا االمتداد ،فكرث �شيوع املفردات الأجنبية على �أل�سنة النا�س؛
طلبة و�أ�ساتذة وعما ًال ،وتعددت اللغات ب�سب االزدواجية والثنائية
اللغوية ،وغذى هذا املنحى عدم ا�ستقرار املناهج الدرا�سية ،فكل
ذلك �أثر يف قيم ال�شباب و�سلوكهم ،وانعك�س الو�ضع عامة على لغتهم،
فا�ستعا�ضوا عنها بغريها.
4.4ولعل «ما يجعل الأمر �أكرث �سو ًءا هو ما نراه على الكثري من املحطات
الف�ضائية العربية التلفزيونية �أو املحطات الإذاعية من برامج ولقاءات؛
متاما عن اللغة
فقد �أ�صبح الكثري منها يقدم باللغة العامية مع االبتعاد ً
العربية الف�صحى ،بل و�إدراج كلمات من اللغة الإجنليزية يف كالم تلك
الربامج ً
بدل من �إدراج اللغة الف�صحى ،و�أ�صبحت كل قناة ف�ضائية تُبثُّ
بلد ما كث ًريا ما تَتحدث باللهجة العامية لتلك البلدان ويحاول مقدمو
من ٍ
الربامج �أن يظهروا �أنف�سهم وك�أنهم متطورون وح�ضاريون وخفيفو الظل
لأنهم ي�ستخدمون تلك اللهجة العامية ال�صرفة»(((.
هذا القول ت�ؤكده تطبيق ًيا على مدى �أربع وع�شرين �ساعة القنوات
الفولكلورية الرتاثية ،كاملرقاب ،وغريها من القنوات اخلا�صة بالغناء
والرق�ص وامل�سابقاتْ � ،إذ ن�سمع على �أل�سنة �إعالمييها العجب العجاب يف
توظيف اللغة ،والأدهى والأمر من ذلك ما نقر�أه على ال�شريط ال�سفلي
لهذه القنوات من لغة مم�سوخة تعرب  -كما يزعمون  -عن م�شاعر
و�أحا�سي�س م�شاهديها ،وما دروا �أنهم ي�ستثريون م�شاعر الآخرين فهم
مي�سخون العربية ب�أل�سنتهم و�أقالمهم وو�سائلهم .ف�أين دورهم يف الدفاع
عن اللغة العربية ؟
(((	�آندي حممد حجازي:العربيزية ..لغة الع�صر �أم �ضيا ُع هوية؟.جملة الوعي الإ�سالمي ،العدد -550مايو
2011م .الأردن.
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ويربر الدكتور نا�صر وجودها بقوله�»:إن الكمبيوتر والإنرتنت واملوبايل
غيوا الكثري من مفردات التوا�صل بني ال�شباب العربي حتى نحت له
َّ
لغة خا�صة ي�ستخدمها �أثناء «ال�شات» وتبادل الر�سائل الإلكرتونية ،رمبا
ل�سرعتها و�سهولة ا�ستخدامها تقن ًيا� ،أو تعبريها عن التميز واحلرية
ومرونتها يف جل�سات الف�ضف�ضة»(((.
ً
تناق�ضا غري ًبا ،فالدكتور نا�صر يعالج
�إن هذا الن�ص نف�سه يحمل
الظاهرة ،ولكنه يف الوقت نف�سه ميكن لها� ،ألي�س يف مقدوره �أن يكتب
البديل و يقول( :احلا�سوب ،وال�شابكة �أو ال�شبكة ،واجلوال �أو النقال
واملحادثة) بدل(الكمبيوتر والإنرتنت واملوبايل وال�شات).
�5.5أما اال�ست�شاري النف�سي د .خ�ضر بارون فيقول »:لكي نفهم الدوافع
التي جتعل ال�شباب يبتكر لغة جديدة خا�صة بهم ،ال بد �أن نفهم �أوال �أن
ال�شباب يعني التمرد وحتدي كل �سلطة ،من هذا املنطلق فالـعربيزي لغة
�أ�شبه بال�شفرة ال�سرية ...،ويجب �أال نن�سى �أن ه�ؤالء ال�شباب ن�ش�أوا يف
ع�صر ت�سيطر عليه التكنولوجيا ،ويتقنون التعامل معها بدرجة ال ت�صدق،
ويف هذا الإطار ظهرت لغة العرابيزي التي ال �أظن �أنها ت�شكل خط ًرا على
اللغة العربية ،و�إمنا هي ابتكار �شبابي جديد ي�شري �إلى التوق �إلى كل
جديد ،و�إن كنا نخاف ح ًقا على ه�ؤالء ال�شباب من هذه اللغة ،فال بد �أن
نعي �شكاوى الأجيال اجلديدة من �صعوبة اللغة العربية ،فال بد �أن يبحث
املتخ�ص�صون عن الأ�سباب التي �أدت �إلى نفور ال�شباب منها و�أن نبحث
عن �أ�ساليب جديدة ت�ساهم يف عودة املودة بينهم وبني لغتهم الأم»(((.
((( هندبداري:اللغات الأجنبية والعامية تهدد اللغة العربية ،حتقيق ،:ملتقى �أهل اللغة لعلوم اللغة العربية.
2349=www.ahlalloghah.com/showthread.php?t -
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6.6ويرى د .علي بن ماجد �آل �شريدة �أن �سبب ن�شوء الظاهرة ال يرجع �إلى
حماربة الف�صحى كما يروج بع�ض النا�س ،و�إمنا الغاية حتقيق التوا�صل
بني م�ستعملي العربية والعمالة الوافدة التي تعدد لغاتها ح�سب انتماءاتها،
لأن هذه العمالة جاءت «�إلى اململكة وهي ال تعرف �شي ًئا عن اللغة العربية،
ومل تخ�ضع لتعليم ر�سمي �أو غري الر�سمي عن اللغة العربية؛ ومع �ضرورة
توا�صلها مع املجتمع اجلديد الذي قدمت �إليه ،كان وال بد من تطوير لغة
�سهلة ومب�سطة لتتوا�صل مع لغة هذه الثقافة اجلديدة ،ومن هنا ن�ش�أت
هذه اللغة التي ن�سمعها ون�ستخدمها حينما نتوا�صل مع هذه الأقليات»(((.
�إن هذا التعليل الذي يقدمه الدكتور علي لوجود الظاهرة بقدر ما
يعك�س طبيعة توا�صل العمالة الأجنبية مع �أبناء املنطقة ف�إنه تعليل ال ُي�س َّلم
به ،لأنه يفرت�ض يف هذه العمالة �أن تتلقى قد ًرا من تعلم العربية الوظيفية
التي حتقق لها توا� ً
صال طبيع ًيا مع املجتمعات التي يعملون فيها.ولكن
ماهو �أ�شد و�أمر من امل�سلك اللغوي عند هذه العمالة هو ماعليه �أبناء
املجتمعات العربية ،م�شر ًقا ومغر ًبا ،فاجلميع على حد �سواء ،واللوم علينا
نحن �أبناء العربية الذين مكنا للغة غرينا وفرطنا يف لغتنا.
7.7ويرى الدكتور خ�ضر بارون �أن ثمة دوافع نف�سية واجتماعية تدفع ال�شباب
ال�ستعمال العربيزي لغة �سرية يف ع�صر التيكنولوجية ،والعربيزي يف ر�أيه
ال ت�شكل خط ًرا على الف�صحى واملطلوب منا البحث عن �سبب عزوف
ال�شباب عن لغتهم(((.

((( علي بن ماجد �آل �شريدة:اللغة الهجني ..لغة العمالة الوافدة بني ال�ضرر وال�ضرورة .الريا�ض الإلكرتونية
اخلمي�س  10جمادى الأولى  1432هـ - .www.alriyadh.com/623569
((( حممد حنفي:العربيزي :لغة ال�شباب ..وال عزاء للجميلة ،القب�س الثالثاء 14 ،يناير  - 2014العدد
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 8.8ويف املجتمع الأردين يرى اخلرباء والرتبويون �أن طغيان الثقافة الغربية
و�سيطرة الإجنليزية على الربامج التعليمية اجلامعية ،جعل الطالب
والطالبات ينظرون �إلى اللغة العربية نظرة ازدراء و�سخرية ،فهم
ميجدون الإجنليزية ،لأنها لغة احل�ضارة وحتقيق الرغبات.
يقول �أ�ستاذ علم اللغة العربية هيثم �سرحان»:بع�ض ال�شباب ي�سخرون
من اللغة العربية وميقتون ا�ستخدامها والتعامل بها ،فهم يعتقدون �أنها
عتيقة و�أن الإجنليزية متثل احلياة والرغبات ...و�إذا ما ا�ستمر هذا
االجتاه يف �إهمال لغة ال�ضاد و�شيوع العربيزي فيمكن �أن تكون العربية يف
خطر»(((.
�إن هذه النظرة الدونية لدى ال�شباب  -وال�سيما عند اجلامعيني -
ظاهرة عامة يف البلدان العربية ،وهي نظرة تعك�س االغرتاب الروحي
والفكري واالن�سالخ عن مقومات الأمة عند ه�ؤالء ال�شباب ،لذلك ينبغي
على كل الأطراف الفاعلة �أن تتدارك الأمر لتعيد �شبابنا �إلى جادة
ال�صواب فيحب لغته ووطنه ،ويحافظ على دينه وهويته.
9.9ويرى الكثري من املتخ�ص�صني واملعنيني ب�ش�ؤون العربية الف�صحى �أن
الإعالم له دور خطري يف ذيوع وانت�شار الظاهرة العربيزية ،وال�ضعف
اللغوي الذي ي�سود الو�سط الطالبي ،بل جعل بع�ضهم هذا املنحى اخلطري
للإعالم خيانة للغة.
يقول هاين حبيب« :ذلك ال يوفر �أي �سبب كي يخون �أهل هذه اللغة
لغتهم �أو يق�صروا يف تطويرها وتعميمها ،فالوطن امل�سكون بالطغاة
احلاكمني ،مث ًال ،ال يربر خيانة هذا الوطن ،و�سائل الإعالم ،كما ال�سا�سة،
((( «دميا حمبوبة:العربيزي» تهدد اللغة العربية ،الغد الأردنية .االثنني  30كانون الأول  /دي�سمرب 2013
. ww.alghad.com/.../565064-
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كما برامج التعليم ،كلها متعن يف خيانة هذه اللغة ،م�سل�سالت التليفزيون
املدبلجة ت�سهم يف هذه اخليانة ،و�أكرث من ذلك ،ف�إن بع�ض الربامج
املتعلقة بامل�سابقات ،ذات ال�شعبية الهائلة ،متعن �أكرث من غريها يف هذه
اخليانة ،من خالل �أ�سماء هذه الربامج ..والأمثلة كثرية على كل ه�ؤالء
الذين يتبارون يف اغتيال هذه اللغة ،اجلامعة احلقيقية للأمة العربية،
والتي توحد وما تزال كافة املعتقدات الدينية وال�سيا�سية حتت عباءة هذه
اللغة القومية»(((.
 1010وي�ؤكد الدكتور العيا�شي �أدراوي خطورة الإعالم يف املجال التداويل
على اللغة العربية فيقول�»:إن التفريط يف هذه اللغة يف املجال التداويل
الإعالمي  -حيث �أن الإعالم هو ال�صانع الأ�سا�س للت�صورات والتمثالت،
وامل�شكل الأبرز للوعي والإدراك � -إمنا هو تفريط يف املرجعية احلا�ضنة
لها ،والتي قوامها االمتداد يف العمق التاريخي ،واالمتالء احل�ضاري
واالن�سجام بني العنا�صر املكونة لها ،وما ي�ستتبع ذلك من �أ�صالة وثبات،
على نقي�ض ما حتيل عليه (اللغة الهجينة) التي �أ�ضحت  -كما تبني -
العالمة املميزة للخطاب الإعالمي املعا�صر ،مبا هي (لغة) ال هوية
حقيقية لها ،وال مرجعية حمددة حت�ضنها� .أو �أنها  -يف �أح�سن الأحوال -
ذات (هوية هجينة مدجنة)( :عامية  -عاميات  -لغة ف�صيحة -
�إجنليزية  -فرن�سية� ،إلخ) .و�أي ل�سان بهذه املوا�صفات ال ميكن �أن ي�سهم
يف خلق الإبداع� ،أو بناء فكر� ،أو �صناعة ثقافة (باملعنى الإيجابي العميق).
بل ليمكن القول� ... :إن الل�سان الغريب عن الرتبة احل�ضارية للأمة ال
ميكن �أن يولد �إال (ثقافة غريبة) و(فكر ًا مغرت ًبا) ،بل �إن�سا ًنا مغرت ًبا عن
حميطه املحلي والكوين لكونه يفقد �صاحبه حقيقة وجوده و�صميم هويته
((( هاين حبيب:العربية :لغة ..يخونها �أهلها!!  -الأيام ،االحد  22كانون الأول .2013
www.al-ayyam.com/article.aspx?did=229875.
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(�أي اللغة الأم) .لهذا (فالنظرة �إلى اللغة ينبغي �أال تق�صر على �أنها
جمرد �سوق ا�ستهالكية جديدة� ،أو �سوى فتح تلفزيوين �إعالمي يتجلبب
بالعباءة العربية ،و�إمنا من جهة كونه يرطن بلغة هجينة مغربة) ،لها
تداعيات خميفة على الإن�سان والفكر والثقافة واحل�ضارة»(((.
1111ويعجب بع�ضهم من مفارقات الزمان الذي نعي�شه ،ويرجع م�شكلة العربية
�إلى تراجع و�سائل الإعالم عن حمايتها ،على الرغم من التطور الذي
ح�صل يف املجاالت املختلفة «فاللغة العربية كانت تعامل باحرتام كبري
حني كانت الأمية �سائدة يف جمتمعاتنا ،حيث �شملت ما متو�سطه % 80
من ال�سكان ،وحني كانت �أو�ضاعنا الثقافية وو�سائل الطباعة والن�شر
واالت�صال �أكرث توا�ض ًعا بكثري مما هي عليه الآن ،ولكن حني تراجعت
ن�سبة الأمية ،وعمت املدار�س واجلامعات ،وتقدمت و�سائل الطباعة
والن�شر ،لقيت اللغة العربية ذلك امل�صري البائ�س»(((.
1212وللخروج من هذه الو�ضعية اخلطرية املحدقة باللغة العربية يرى الإعالمي
الواعي بالبعد التاريخي والأ�صيل للعربية الأ�ستاذ �أحمد ال�شقريي يف
احللقة الثالثة من برناجمه ال�شيق (خواطر�« )3أن الوعي باللغة العربية
يجب �أن ي�صل �إلى مرحلة ممار�سة يومية والتحام فكري نابع عن وعي من
الأ�شخا�ص لقيمة لغتهم الأم واالفتخار بها ،مبي ًنا �أن هذا الأمر ال يلغي
�أهمية ودور تعلم اللغات الأخرى لتحقيق التنمية الب�شرية بكل �أ�شكالها،
ولكن اللغة الأم هي الو�سيلة الأ�سمى للتعبري عن الذات وال�شخ�ص والفكر،
((( العيا�شي �أدراوي:اللغة العربية والإعالم :طموح االنت�شار وحتدي االنك�سار ،املجلة العربية  -ثقافتك،
�أبو ظبي ،الإمارات ،اخلمي�س . 2013/09/05 :اخلمي�س 2013/09/05 :
ww.arabicmagazine.com/Arabic/ArticleDetails.aspx?Id=2947

((( جمانة �أ�سعد ال�شامي:اللغة العربية يف الإعالم  ..بني الت�أ�صيل والتو�صيل جريدة الريا�ض .
 www.alriyadh.com/780228
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وكذا هي التي حتقق مبد�أ �إثبات الوجود والهوية لكل �إن�سان ،وعلى كل
�أر�ض ويف كل ح�ضارة»(((.
هذه �أهم الأ�سباب التي كانت وراء ظهور العربنجليزية �أو الفرانكو �أراب يف
الو�سط ال�شبابي و�أ�صبحت عالمة مميزة ل�شخ�صيتهم .فما هي امل�صطلحات
التي يعربون بها عن عاملهم اللغوي ؟
ثان ًيا :م�صطلحاتها
ال يكتفي العربيزيون واملعنيون بلغتهم با�ستعمال م�صطلح واحد للداللة على
عاملهم اللغوي ،بل جند هم جمي ًعا يطلقون م�صطلحات كثرية على هذا العامل
االفرتا�ضي.
وليت الأمر توقف عند هذا احلد اال�صطالحي� ،إذ اللغة التي يكتبون بها �أغلب
مفرداتها وتراكيبها رموز ا�صطالحية يعجز من ال ينتمي �إلى فئتهم عن فهمها،
و�إن ا�ستفتيت فيها كربيات املعاجم لفهم دالالتها ف�إنك لن جتد �ضالتك فيها.
وهذا ما ق�صدته الدكتورة فاطمة الربيكي يف �أثناء حديثها عن العامية
الإنرتنيتية «واخلطر الثاين هو ا�ستخدام االخت�صارات الأجنبية -بحروف
عربية -يف املحادثات العربية ،وال �أعرف هل �أف�سر هذا ب�أنه َ�ص ْو ٌن للعربية عن
العبث بها؟! �أو ا�ستح�سان لكل ما هو �أجنبي ووافد وعدم االقتناع ب�صالحية
اللغة العربية للتعبري عن روح الع�صر كما ينبغي؟؟!! ونتيجة لهذا �أ�صبحت لغة
مزيجا هجي ًنا من كلمات
�شريحة كبرية من �أفراد هذا اجليل (الإنرتنتي)
ً
وع ِر َ�ضت على
و�أحرف عربية و�أخرى �إجنليزية ،لو ُ�ص َّفت كلُّها على �سطر واحد ُ
�أحد علماء اللغة العربية الذين غادروا عاملنا قبل ع�شر �سنوات فقط مث ًال ملا
متكنوا من فهمه �أو التقاط املعنى املت�ضمن فيه»(((.
((( نوف املو�سى:عربيزي التكنولوجيا تقتل لغةال�ضاد ،موقع م�سارات .التاريخ� 15 :أبريل 0 2012
((( فاطمة الربيكي :الإنرتنيتية واللغة العربية� ،شبكة املعرفة املجتمعية ،كنانة �أونالين.

24
هذه الطبعة �إهداء من املركز وال ي�سمح بن�شرها ورقي ًا �أو تداولها جتاري ًا

الندوات والمؤتمرات 8

فمن امل�صطلحات التي يطلقها م�ستعملو اللغة الهجينة على هذه الظاهرة:
العربيزي ،العرابيزي ،العربيزية ،عربتيني ،العربتيني ،العربنجليزية� ،أرابي�ش،
الأجنلو عربي ،العرن�سية ،عراب فرانكو ،فرانكو �أراب ،الفرانكو �أرابيا ،الإمييال،
والرو�شنة ،كما يطلقون عليها �أي�ضا :لغة ال�شات ،لغة الدرد�شة ،لغة ال�شباب ،لغة
املو�ضة ،لغة الع�صر ،لغة العوملة ،لغة احل�ضارة ،لغة الأ�سرار ،وقد ي�ضيفونها
للمواقع الإلكرتونية فيقولون عنها :لغة الفي�س بوك (اللغة الفي�سبوكية) ،لغة
التويرت ،لغة اليوتيوب ،لغة الربيد الإلكرتوين ،لغة املا�سينجر ،لغة ا�ستعرا�ض
لغة ال�سكايب ،وهذه امل�صطلحات تتوالد وتتكاثر بازدياد عدد م�ستعمليها ونوعية
املواقع التوا�صلية.
ويالحظ �أن بع�ض هذه امل�صطلحات منحوتة من العربية والإجنليزية ،كما يف
(العربنجليزية� ،أرابي�ش) وبع�ضها من العربية والفرن�سية ،كما يف(العرن�سية،
عراب فرانكو ،وفرانكو �أراب ،الفرانكو �أرابيا) ،وبع�ضها من العربية والالتينية،
كما يف (عربتيني ،العربتيني) ولغة ال�شات مثال جاءت مما ي�سمى (The
.)Arabic chat alphabet
وي�سميها املخت�صون والعارفون مبخاطرها اللغة الهجني ،Pidgin Language
لأنها خليط من لغات متعددة ،العربية والإجنليزية والفرن�سية ،والعامية ،وهي
يف كل بلد عربي ح�سب لغة امل�ستعمر ،ولكرثة العمالة يف بلدان اخلليج العربي
ي�سميها املتخ�ص�صون يف هذه املنطقة لغة العمالة املك�سرة(((.
واحلقيقة �أن لغة العمالة نوع من امل�سخ الذي تعرفه العربية يف اخلليج العربي،
ي�ساهم يف تكوينه �أبناء املنطقة على اختالف انتماءاتهم الطبقية والثقافية
والتعليمية دون وعي مبخاطرها ،وذلك لظروف يتعذر احلديث عنها يف هذا
ال�سياق(((.
((( علي بن ماجد:اللغة الهجني ..لغة العمالة الوافدة بني ال�ضرر وال�ضرورة ،الريا�ض الإلكرتونية.
((( لغة العمالة يف بلدان اخلليج العربي و�أثرها على اللغة العربية من املو�ضوعات التي حتتاج �إلى درا�سة.
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لقد �أ�ضحت الكتابة «العربية بحروف و�أرقام التينية خيار الأكرثية من �شباب
العامل العربي ،فـ( )% 84منهم ي�ستخدمها للتوا�صل بالعربية! يف الوقت الذي
] جند [  %78من امل�ستخدمني العرب للإنرتنت ال يتقن الطباعة العربية! وما بني
مع و�ضد كان من ال�شباب من حمل الق�ضية على عاتقه واجتهد ليوجد احللول،
كما كان هناك من مل ير ق�ضية من الأ�صل ليجتهد من �أجلها ،وثالث ورابع يرى
احلكاية �صرعة �شبابية ال �أكرث ،وخام�س جعل للم�ؤامرة على اللغة العربية يد
(((
فيم حدث وغريهم كثري».
تقول الدكتورة و�سمية م�شخ�صة الواقع الذي فر�ضته هذه اللغة»:لقد فر�ضت
ظاهرة (العربيزي) نف�سها بجهد غري قليل من الكلف والعناية يف م�ستويات
لغوية متعددة ،منطوقة وم�سموعة ،مكتوبة وملونة ومرقمة ،و�أ�شياء �أخرى قد
ندرك بع�ضها اليوم وتخفى عنا �أ�سرارها .لقد بد�أ الأمر مبا يلبي �ضرورة وحاجة
يف اجليل الأول من احلوا�سيب التي مل تعرب((( ،وات�سم الأمر مبا ي�شبه الطرافة
فانتهى بكارثة .نحن حقا بحاجة �إلى تدريب مكثف لنتمكن من فهم هذه اللغة.
ونفك طال�سمها املكتوبة يف املنتديات الف�ضائية .لأن قوادها جيل ال�شباب� ،سخر
فتوته وعبقرياته املبدعة لتوليد طوائف متنا�سلة من (العربيزي) يف االختزاالت
والتعبريات اال�صطالحية مبا يعوزنا دائما �إلى مرتجم من ال�شباب ي�سعفنا يف
جتلية املعنى و�إزاحة الغمو�ض .وهـم ي�صفون مـن اليعرف العربيزي باملتخلـف
(((
ومـن يعرفـها وال ي�ستعملها باملتحذلق».

((( خلود بن عبد اهلل العيدان:بني (العربيزي) و(الأرابي�ش) :حكايات ت�ستحق �أن تروى ،.اجلزيرةالثقافية،
� 28شوال 1429هـ ،العدد.258
((( هذه احلجة كانت يف وقت م�ضى� ،أما الآن فلوحة املفاتيح معربة ومل تعد تطرح �أي م�شكلة.
((( من ا�ستعماالت اللغة املحدثة العربيزي� ،ص .473
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ثالثا� :أبجديتها
ذكرت فيما تقدم �أن اللغة العربيزية هي خليط من العربية والعامية واللغات
الأجنبية ،مع مزج �أرقام يف هذه اللغات وا�ستبدال حروف ب�أرقام ،فال هي مكتوبة
بلغة معينة �صرف ،والهي مكتوبة بالأبجدية ال�صوتية العاملية ،ولذلك ف�سرنى �أن
�أبجديتها ال ينتظمها ن�سق �صوتي معني ،وال رابط بني الأ�صوات والأرقام ،و�إمنا
هي �أبجدية متت ح�سب ذوق م�ستعمليها ،الذين �أوجدوها ع�شوائ ًيا.
وهذه �أبجديتها مع مناذج من مفرداتها وتعابريها(((:
الأبجدية العربيزية
احلرف العربي ا�سمه مقابله العربيزي
الهمزة
ء
2
الباء
ب
B
التاء
ت
T
الثاء
ث
Th/’t
العني
ع
3/3
الغني
غ
‘3
احلاء
ح
7
اجليم
ج
J
اخلاء
خ
'7/5/ kh
الدال
د
D

املثال ترجمته
�س�ؤال
so2al

7 abibi

عالء
غزال
حبيبي

'7 aled

خالد

3 la2
‘3 azal

((( ينظر ب�ش�أنها و�سمية املن�صور :من ا�ستعماالت اللغة املحدثة  -العربيزي� ،ص ،461،حليمة عي�ساين:
اللغة العربنجليزية يف و�سائط الإعالم اجلديد� ،ص  ،22-20ومو�سوعة ويكيبيديا ،مادة (عربيزي).
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احلرف العربي ا�سمه مقابله العربيزي
الذال
ذ
d/'d
الراء
ر
R
الزاي
ز
Z
ال�سني
�س
S
ال�شني
�ش
Sh/^s//$ / ch
ال�صاد
�ص
9/S
ال�ضاد
�ض
'9
الطاء
ط
6
الظاء
ظ
'6
الفاء
ف
F
القاف
ق
8
الكاف
ك
K
الالم
ل
L
امليم
م
M
النون
ن
N
الهاء
ه
H
الواو
و
w/ o
الياء
ي
y/ e

املثال ترجمته
ذاك
'd ak

So3ad
^s aher
9 aleh
9' araba
6 aha
6' ahara

8 ara2a
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�سعاد
�شاهر
�صالح
�ضرب
طـه
ظهر
قر�أ
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واملالحظ من اجلدول ال�سابق �أن حروف (الهمزة والعني واخلاء والغني
وال�صاد وال�ضاد والطاء والظاء) تقابلها �أرقام يف لغة العربيزي ،وباقي احلروف
تقابلها الأبجدية ال�صوتية العاملية مع �شيء من االختالف يف كتابتها ونطقها.
وقد مثلت لبع�ض الكلمات التي ي�ستعا�ض فيها بالأرقام عن احلروف ،و�ست�أتي
�أمثلة �أخرى لكلمات وفقرات الح ًقا،كما �أنبه � ً
أي�ضا �إلى �أن م�ستعملي هذه اللغة
من ال�شباب وغريهم يكتبون الأرقام بالعربية �أو الالتينية على النحو الآتي:
( ،)2=2/ 3=3/ 6=6/ 7=7/ 8=8/ 9=9و�أحيا ًنا جند اختال ًفا عندهم يف توظيف
الأرقام في�ستعملون الرقم ( )9بدل ( )8للداللة على حرف القاف �أو ال�صاد.
�إن هذه اللغة العربيزية يغلب عليها الطابع العامي يف ر�سمها و�إن كتبت كلمات
بالعربية الف�صحى فهي بحروف التينية �أو بحروف و�أرقام التينية وعربية،
ويتلفظ بها �أي�ضا وهي ممزوجة بالعربية والعامية والالتينية ،ومما تت�سم به
�أي�ضا �أنها تعتمد على االقت�صاد اللغوي(النحت) ،و�إن كنت م�ستبعدً ا �أن يتفطن
�أ�صحابها �إلى �أهمية النحت يف ا�شتقاق الألفاظ ونحتها �إذا روعيت فيه �ضوابطه
اللغوية يف م�ستوياته التي يتطلبها ،وللأ�سف ف�إن خمت�صراتهم تطغى عليها
االخت�صارات الإجنليزية ،و�إذا وظفت ف�إن ت�سفلها �إلى كالم العامة �أكرث ما
تكون ،وال تفهم �إال عند �أ�صحابها كما قدمت.
وهذه وقفة معهم عند مناذج مفردات لغتهم وتعابريها مما يكتبونه ويدعون
�أن العربية التتيح ما تتيحه الإجنليزية والعامية من وقت ق�صري وجهد قليل يف
ا�ستعمالها ،لنت�أمل اجلدول التايل الذي نقيم فيه موازنة بني مايروج يف لغتهم
من كتابات ومايقابله يف العربية:
العربية عدد العربيزي عدد
حروفها الفارق
حروفها
1
5
4
�س�ؤال
So2al

التحول
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�أ=2

العربية عدد العربيزي عدد
حروفها الفارق
حروفها
2
5
3
�سب�أ�أ�أ
Saba2

التحول
�أ=2

معك

3

Ma 3aka

6

3

ع=3

عامر

4

amer3

5

1

ع=3

حامد

4

amed 7

5

1

ح=7

قر�أ

3

8 ara2a

6

3

ق=8
�أ=2

طـه

2

6 aha

4

2

ط=6

خم�سة

4

5 msah

5

1

خ=5

حالك

4

7 alak

5

1

ح=7

�أما االخت�صارات التي ي�ستعملونها فهي كثرية ،وهي معميات �شبيهة بطال�سم
ال�سحرة ،وهذه مناذج منها على �سبيل املثال ال احل�صر �أي�ضا(((:
•( :Dodeدودي) اخت�صار :عبداهلل
•(:taalتال ) اخت�صار :تقي الدين
• :Idkاخت�صار :ال �أعرف i dont know
• :Kabاخت�صار:كله ب�أمر اهلل
((( من ا�ستعماالت العربيزي� ،ص  ،464-462حممد ال�صاوي:كتابة العربية باحلروف الالتينية� ،ص ،3
وبني (العربيزي) و(الأرابي�ش) :حكايات ت�ستحق �أن تروى ،حليمة عي�ساوي:اللغة العربنجليزية يف
و�سائط الإعالم اجلديد� ،ص  ،22-21ومو�سوعة ويكيبيديا ،حرية بال �سقوف  -خلدون اخلالدي :اللغة
الهجينة  -وطنا نيوز ،ال�سبت2013 / 1 / 8 ،م ،ومواقع �أخرى كثرية.
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• :Halelاخت�صار :احلمد هلل
• :SMSاخت�صار :ر�سالة ن�صية ق�صرية
•� :g2gأو  gtgاخت�صار� :إنني م�ضطر للذهاب
• :Tytتيت :اخت�صار :خذ وقتك Take Your Time
• :BRBبرب :اخت�صار� :س�أرجع قريبا Be Right Back
• :ISAاخت�صار� :إن �شاء اهلل In Sha2a Allah
•:AAاخت�صار :ال�سالم عليكم Assalam Alykom
•:MSAاخت�صار :ما�شاء اهلل Ma Sha2a Allah
ريا Jazakom Allaho khayran
• :JAKاخت�صار :جزاكم اهلل خ ً
• :Lahwlkebاخت�صار :ال حول وال قوة �إال باهلل
• :you too: U2ترجمة :و�أنت �أي�ض ًا
• LOLلول :اخت�صار :ا�ضحك ب�صوت عال .Laughing Out Loud
• see you :CUترجمة :نراك الحق ًا
• :hiاخت�صار:مرحب ًا
•� Kelma 3al waraqأي :كلمة ع الورق
•� El-ghayeb el-7atherأي :الغايب احلا�ضر
•� Ya nas 5alooniأي :يانا�س خلوين
•� ll’3a 2l3rbia 2lf97a mhdda blen8ra’92أي :اللغة العربية الف�صحى
مهددة باالنقرا�ض.
هذا على م�ستوى املفردات واملخت�صرات� ،أما على م�ستوى الن�صو�ص ،ف�إنك
تعجب مما تقر�أه يف ر�سائلهم ،مثل قولهم»:ذهبنا �إلى �صالة اجلمعة ،وا�شرتينا
بع�ض الأ�شياء»« ،وخطك جميل ك�صديقتك» فتكتب بـالعربيزي كما يليr7na« :
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3la 9alat aljm3a ,O ishtarina b39’ al2ashya2 ,” , “O 56ek jameel

”.((( kasde8k
(hla 7bibi a5bark wenk ma 9rna

ومن ن�صو�صهم �أي�ضا نقر�أ قولهم:
 )nshufk, CU soon isAتقر�أ(:هال حبيبي �أخبارك وينك ما �صرنا ن�شوفك،
�سي يو�سوون �إن �شاء اهلل) وتعني�( :أهال حبيبي ،كيف حالك؟� ،أين �أنت ؟مل
نرك منذ زمن� ،أراك قري ًبا �إن �شاء اهلل)(((.

(hi 7abibi kifak wenak ma

وقد كتب الن�ص ال�سابق على النحو الآتي:
 )3am nshufk, CU manيقر�أ( :هاي حبيبي كيفاك وينك ما عم ن�شوفك،
�سي يو مان) وتعني( :هال حبيبي ،كيف حالك؟� ،أين �أنت ؟مل نرك منذ زمن.
�أراك الحقا )(((.
ومن الغرائب التي جندها عند م�ستعملي هذه اللغة �أنهم يف الوقت الذي
يكيلون فيه التهم للعربية وي�صفونها بالعجز تلقاهم يخ�ضعونها للت�صريف
واال�شتقاق كما يف الف�صحى فت�سمع يف كالمهم �أو تقر�أ فيما يكتبونه (ي�أنرت �أي:
يدخل على �شبكة الإنرتنت ،وي�شيت �أي :يقوم ،ويفرمط مبعنى :يهيئ احلا�سوب
�أو يرتبه وي�صفيه من الفريو�سات) ،ورمبا وظفوا كلمات غريبة ،مثل (طن�ش،
كالما غري مفهوم �أو يفعل
قب ،يرو�شن �أي يخرج على امل�ألوف ،يهي�س �أي :يقول ً
�أفعا ًال غريبة يف موقف معني ،ي�أنتخ �أي:يتكا�سل وال يفعل �شيئا ،الأوك�شة �أي:
البنت اجلميلة ويجمعونها «الأك�ش» ،نف�ض �أي جتاهل وتقوم على ت�شبيه الكالم

((( حممد حجازي:العربيزية ..لغة الع�صر �أم �ضيا ُع هوية ،جملة الوعي الإ�سالمي ،العدد -550مايو
2011م .الأردن.
((( موقع ويكيبيديا (ماهو العربيزي؟).
((( رحيمة عي�ساين :اللغة العربنجليزية يف و�سائط الإعالم اجلديد� ،ص .22

32
هذه الطبعة �إهداء من املركز وال ي�سمح بن�شرها ورقي ًا �أو تداولها جتاري ًا

الندوات والمؤتمرات 8

غري املرغوب فيه بالغبار الذي يدخل الأذن وعلى ال�سامع �أن ينف�ض �أذنه منه،
يهنج التي ت�شبه العقل بالكمبيوتر الذي يتوقف عن العمل)(((.
�إن هذا اال�شتقاق والت�صريف الذي ي�شوه العربية الف�صحى يذكرنا بتلك
اال�شتقاقات واال�ستعماالت اللغوية التي عرفتها العربية يف القرن الرابع الهجري
يف �أل�سنة ال�شعوبيني �إبان العهد العبا�سي ،فال فرق بني العربيزي ولغة ال�شعوبيني،
لقد حفظ القا�ضي التنوخي يف كتابه (ن�شوان املحا�ضرة و�أخبار املذاكرة)
�صو ًرا من اال�ستعماالت اللغوية املم�سوخة ،واال�شتقاقات العجيبة ،مثل (ط َّنز به،
يطجن ،يبذرق� ،صعلكية ،الهرنطق ،زرنفت الباب ،يته َّو�س بها)(((.
ميخرقونِّ ،
وهذه (�سلوى اخلالد) موظفة ترى �أن �إدخال كلمات وم�صطلحات �إجنليزية،
مثل (�أوكي ثانك�س� ،سوري ،فاين ،هاو �آريو؟�،آر يو �شور؟ ،ماي بي ،هاي ،باي)
يف كالمها اليومي �أمر عادي ،لأنها مفردات تدور على �أ�سماعنا يوميا يف املواقف
االجتماعية التي نكون فيها ولوقعها على نفو�سنا نحب ترديدها وا�ستعمالها ،كما
(((
�أنها ت�ساعدنا على حت�سني مهاراتنا.
�إن هذه املوظفة يبدو �أنها مهو�سة بالألفاظ الأجنبية ،وم�صابة يف هويتها،
ما املهارات التي حت�سنها حني توظف هذه الكلمات الأعجميات ؟ لوقالت نتعلم
مهارات اخل�ضوع وكيفية االرمتاء يف �أح�ضان الثقافة الغربية ل�صدقناها .وما
�أكرث مثيالتها يف بلداننا العربية.
وعلى ذكر هذه املخت�صرات التي يرجتلها �أو ي�صوغها العربيزيون دون قاعدة
�أو �ضابط من ال�ضوابط التي ميكن �أن ت�سوغ ا�ستعمالها� ،أذكر �أن علماءنا كان
((( عن هذا النوع من املفردات ومثيالتها ينظر :و�سمية املن�صور:من ا�ستعماالت العربيزي� ،ص  ،437وموقع
معجم (اللهجات العربية) ،وهي �أي�ضا منت�شرة يف املواقع الإلكرتونية ،وميكن لأي فرد ت�صفح موقع
(جوجل) و�سيقف على الغرائب ،وهي لي�ست من الغريب الذي خ�صه علماء العربية بالدر�س قد ًميا.
((( عبد اهلل القلي�صي:التوليد اللغوي عند القا�ضي التنوخي 167،219 ،ومابعدها.
(((	�أمل ح�سن غنيمة:العربيزية �..ضرورة ع�صرية �أم طم�س للهوية ؟؟ موقع احلديدة عرو�س ال�سواحل.
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لهم �سبق يف هذا املجال يف و�ضع املخت�صرات واملنحوتات ،ولكنها ذات حموالت
داللية ووظيفية ،فمخطوطاتنا القدمية ملأى بهذه املخت�صرات(((.
لقد كان لعلماء احلديث واللغة �سبق يف هذا املجال،ثم تبعهم �أ�صحاب املعاجم
اللغوية واجلدول الآتي يقدم عددًا من تلك املخت�صرات على �سبيل املثال ال
احل�صر:
االخت�صارات
ثنا
ثني
نا
�أنا
قثنا
�صلعم
�ص
ال
�إلخ
اه
ع
ج
جج
ق

معناها
حدثنا
حدثني
�أخربنا �أو حدثنا
�أنا �أو �أخربنا
قال �أخربنا
�صلى اهلل عليه و�سلم
امل�صنف بك�سر النون
ال�شارح
�إلى �آخره
انتهى
ال�سم املو�ضع
جمع
جمع اجلمع
القر�آن

جمالها املعريف
احلديث +اللغة
احلديث +اللغة
احلديث +اللغة
احلديث +اللغة
احلديث +اللغة
احلديث +اللغة
احلديث +اللغة
احلديث +اللغة
احلديث +اللغة
احلديث +اللغة
املعاجم
املعاجم
املعاجم
املعاجم

((( ينظر ب�ش�أنها :حتقيق الن�صو�ص ون�شرها لعبد ال�سالم حممد هارون� ،ص .59-57
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جمالها املعريف
معناها
االخت�صارات
املعاجم
للمولد
مو
املعاجم
للمعرب
مع
املعاجم
للدخيل
د
املعاجم
للأالفاظ احلديثة
حمدثة
للفظ التي �أقره جممع اللغة العربية املعاجم
مج
المطلــب الثانــي :موقف المجتمع من الظاهرة:
اللغة ظاهرة اجتماعية تنمو وتتطور كالفرد امل�ستعمل لها ،وهي وثيقة ال�صلة
بالظواهر الأخرى يف املجتمع ،لأنها و�سيلة التعبري عنها وعن حاجيات الفرد،
فهي تت�أثر بها ،والفرد ال يتوا�صل مع الآخرين من بني جن�سه �إال بهذه الو�سيلة
التي منحه اهلل �إياها.

ولهذه العالقة الت�أثرية بني �أفراد املجتمع وظواهره املختلفة التي يحياها
الفرد ويعرب عنها باللغة �أحببت �أن �أقف عند موقف املجتمع من ظاهرة
العربيزي باعتبارها منعط ًفا جديدً ا يف حياة جمتمعنا العربي ،و�أعني باملجتمع
هنا الأطراف املتفاعلة مع هذه الظاهرة امل�ستجدة ،التي �أ�صبحت ت�شكل خط ًرا
على لغة القر�آن الكرمي ومنظومتنا التعليمية وهويتنا ،فالأطراف التي �أعنيها
هي ال�شباب والعلماء والإعالميون واملفكرون على اختالف م�شاربهم ،ال�شباب
هم �أ�صحاب الق�ضية ،والإعالميون والعلماء هم رعاتها وموجهوها .فما موقف
كل طرف ممن ذكرت ؟
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�أوال :موقف ال�شباب:
يقدم ال�شباب امل�ستعمل للغة الهجينة جملة من الأ�سباب التي دفعتهم
ال�ستعمالها ،وهي �أ�سباب كثرية ومتنوعة ،تتحكم فيها طبيعة املجتمع و اللغة
الثانية امل�ستعملة يف التعليم (وهي لغة امل�ستعمر؛ �إجنليزية كانت �أم فرن�سية �أم
غريها) ثم اللهجات املحلية ،وغري ذلك من الرت�سبات الثقافية والفكرية التي
تر�سخت عند ال�شباب ب�سبب العوملة وما �أفرزته و�سائل الإعالم املختلفة ،ومواقع
التوا�صل االجتماعي.
�إن الأ�سباب التي يتعلل بها ال�شباب وبع�ض الكبار (وفيهم من طبقات املجتمع:
الأ�ساتذة والإعالميون واملعلمون واملهند�سون والأطباء والتجار ،وغريهم)،
وجتن ًبا للتطويل �أكتفي بذكر مناذج منها على �سبيل املثال ال احل�صر:
1.1يقولون� :إن العربية خالية من احلروف التي متكن ال�شباب من التعبري عن
رغباته و�إ�شباع حاجاته مع املدرد�شني ،ولذلك يبتعدون عنها و يلج�أون
�إلى ا�ستعمال احلروف الأجنبية.
فهم يدعون �أن احلرف الإجنليزي �أو الفرن�سي متفرق يف الكلمات وال
ي�شكل �صعوبة يف ا�ستعماله ،يف حني جند احلروف العربية تتخذ �أ�شكاال
خمتلفة ،لها �أربعة �صور ،وت�ستعمل منف�صلة ومتال�صقة ح�سب طبيعة
الكلمة ،وللأ�سف ف�إن هذا التفكري ال�سلبي جنده عند الطلبة اجلامعيني
الذين يفرت�ض �أنهم يف مرحلة متقدمة من التعلم ،والينبغي �أن تطرح
عندهم هذه الفكرة التي روج لها دعاة العامية يف القرن املا�ضي .فاختيار
العربيزيني هذه اللغة للدرد�شة واملحادثة يرجع لكون اللغة الأجنبية
جمموع حروفها يف لوح مفاتيح احلا�سوب ( )34حرفا ،فهي �سهلة ،بينما
العربية �إذا كتبت بها ف�إنك حتتاج �إلى وقت طويل و�أ�شكال من احلروف
وي�ضربون مثاال لذلك بكتابة الهمزة بالأ�شكال التالية (�أ� ،إ� ،آ� ،ؤ ،ئ ،ء).
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مدعمة بالأبجدية العربية التي ت�ؤدي وظيفة
وي ّدعون �أن احلوا�سيب غري ّ
ما ت�ؤديه اللغات الأجنبية .وهذه فرية الي�صدقها عاقل.
2.2ومن دعاوى ال�شباب ماتقوله طالبة كويتية� :إننا ن�ستطيع التوا�صل عرب
مواقع الدرد�شة بوا�سطة الوات�ساب والر�سائل الق�صرية �إذا ا�ستعملت
العربيزي ،بينما �أعجز و�صويحباتي عن ذلك �إذا ا�ستعملت العربية.
3.3ومن دواعي اختيار ال�شباب هذه اللغة ال�سرية رغبتهم يف مواجه املجتمع
عرب و�سيلة اليفهمها �سواهم ،وهو م�سلك يجعلهم يف عامل افرتا�ضي،
وذلك لـ «وجود �شعور باالغرتاب لديهم يدفعهم للتمرد على النظام
االجتماعي وتكوين عاملهم اخلا�ص بعيدً ا عن قيود الآباء ،فهم ي�ؤلفون
هذه اللغة كقناع يف مواجهة الآخرين»(((.
 4.4وتقول فرح املال ،وهي طالبة يف ال�سنة الثالثة يف كلية الطب »:نحن جيل
يتعامل بلغة ن�صفها عربي ون�صفها �إنكليزي ،لذا عندما نتكلم م ًعا يف مواقع
الدرد�شة والتوا�صل االجتماعي وعرب الوات�س �آب والر�سائل الق�صرية،
جند �صعوبة يف الكتابة باللغة العربية مرة ثم حتويل لوحة املفاتيح �إلى
الإنكليزية مرة �أخرى ،ولذا متثل لنا «العربيزي» الو�سيلة التي من خاللها
نتوا�صل باحلروف الإنكليزية حتى لو كنا نريد كتابة كلمات عربية� ،أو
حتى باللهجة الكويتية� ...إن الكتابة بالعربيزي ت�شكل لدى البع�ض و�سيلة
لعدم الإحراج عند كتابة لغة عربية فيها �أخطاء نحوية �أو �إمالئية ،حتى
عندما نتحدث مع الزمالء يف كلية الطب عن بع�ض امل�صطلحات الطبية
(((
�أو الأمرا�ض نكتبها بالعرابيزي».
((( رحيمة عي�ساين:اللغة العربنجليزية يف و�سائط الإعالم اجلديد� ،ص .24
((( حممد حنفي:العربيزي -لغة ال�شباب.القب�س الكويتية ،القب�س الثالثاء 14 ،يناير  - 2014العدد:
.14592
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5.5ويعلل الطالب اليا�سني ال�ستعمالهم لغة العربيزي بقوله»:العربيزي لغة
�شبابية �سهلة ت�شعر ال�شباب �أنهم يتحدثون لغة �سرية بينهم ال يعرف
رموزها الكبار ،وهي ت�شعرهم ب�أريحية خالل املحادثات على مواقع
التوا�صل االجتماعي ور�سائل الهواتف الذكية .فمن غري املعقول �أن
�أدرد�ش مع �أ�صدقائي باللغة العربية الف�صحى و�أ�شغل نف�سي برفع الفاعل
أعب عن نف�سي
ون�صب املفعول وو�ضع الهمزة ،ب�صراحة ال �أ�ستطيع �أن � َّ
�سوى بالعربيزي»(((.
�6.6أما الطالب بدر ال�شمري وهو طالب يف املرحلة الثانوية فريى �أن جيله
يهتم بالإجنليزية �أكرث من العربية لأن املحيط االجتماعي الذي يعي�شون
فيه تطبعه م�سحة �إجنليزية يف معظم مظاهر احلياة ،ويعلل لهذا االختيار
فيقول»:انظر �إلى الإعالنات املنت�شرة يف �شوارع الكويت و�أ�سماء املحالت
يف املوالت الكربى ،غالبيتها باللغة الإنكليزية ،حتى العاملون يف املطاعم
غالبيتهم العظمى يتكلمون الإنكليزية ،ويف البيوت يتحدث اخلدم
الإنكليزية ...فلماذا تلومون ال�شباب على كتابة الكلمات العربية بينما
الإنكليزية ت�سود الديرة كلها؟ اجلميع يحر�ص على تعلم اللغة الإنكليزية
(((
�أكرث من حر�صهم على �إتقان العربية».
7.7ومن غرائب املربرات التي يقدمها بع�ض ال�شباب التخاذ هذه اللغة
قولهم� :إن العربيزبي لغة اختارها ال�شباب ،لأنها لغة �سرية تخ�صهم،
اليعرفها الكبار ،لغة ت�شعرهم بالأريحية يف توا�صلهم مع �أترابهم ،دون
تفكري يف الفاعل واملفعول واملجرور والقواعد الإمالئية .فهم يرون �أن
((( حممد حنفي :العربيزي لغة ال�شباب ،القب�س الكويتية ،القب�س الثالثاء 14 ،يناير  - 2014العدد:
.14592
((( حممد حنفي :العربيزي :لغة ال�شباب ،القب�س الكويتية ،القب�س الثالثاء 14 ،يناير  - 2014العدد:
.14592
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ا�ستعمال العربية ب�أخطاء كثرية يعد منق�صة وعيب فيهم ،ولذلك يلج�أون
�إلى العربيزي)((((.
8.8و�أغلبهم �أي�ضا يقولون�:إن كتابة الر�سالة الن�صية ( )SMSبالعربية ال
تتيح لهم �أكرث من ( )70حر ًفا بينما تتيح لهم الإجنليزية ()160حر ًفا
فهي �أفيد لهم من حيث التكلفة املالية .وما درى ه�ؤالء املعربزون �أن
لغتهم العربية لغة القر�آن �أفيد و�أكرث ا�ستجابة حلاجاتهم وال�سيما �أن
برجمة احلوا�سيب بالعربية مل تعد ت�شكل تلك ال�صعوبة التي ظهرت يف
بداية الأمر.
9.9ومما يعك�س �ضياع ه�ؤالء ال�شباب وغربتهم ما ذكره �أحمد الأهدل يف
�أحد املواقع الإلكرتونية .يقول »:قابلت الكثريين ممن يكتبون هذه اللغة
وجميعهم للأ�سف من بلدان عربية لغتهم الأ�سا�سية هي اللغة العربية
بحروفها وقواعدها و�أ�صولها ،وعندما �س�ألت البع�ض ملاذا تكتب بهذه
اللغة العجيبة كانت �أغلب الأجوبة تقول:
•ال �أعلم!
•ال �أملك لوحة مفاتيح عربية.
•�أحببت هذه اللغة و�أ�صبحت �أكتب بها دائ ًما.
•ف�ضلت هذه اللغة عن اللغة العربية ل�سهولتها وجمالها!
•ر�أيت اجلميع يكتب بها واتبعتهم ون�سيت احلروف العربية!»(((.

((( حممد حنفي :العربيزي :لغة ال�شباب ،القب�س الكويتية ،القب�س الثالثاء 14 ،يناير - 2014
العدد.14592:
(((

فرانكوا اراب� :إلى متى يا عرب ؟  -معهد ترايدنتwww.traidnt.net/vb/traidnt2273739 .
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�ألهذه الدرجة بلغ ت�أثري العربيزي يف �شبابنا حتى ن�سوا احلروف العربية؟
�إنها قمة التبعية واالبتعاد عن مقومات الأمة ،وت�ضييع الهوية� .أال هل من ُمنج
ل�شبابنا مما هم فيه من �ضياع ؟
ثان ًيا :موقف العلماء من العربيزي:
تراوحت �آراء العلماء بني م�ؤيد وراف�ض للظاهرة ،ورمبا ال�سبب يعود لعدم
االهتمام بها� ،أو لأنها ظاهرة جديدة مل تت�ضح خماطرها عند م�ؤيديها� ،أما
الراف�ضون لها فبع�ضهم نظر �إليها ك�أنها �سحابة عابرة ولن تطول ،وبع�ضهم
الآخر ا�ستنكرها ور�أى فيها خطورة على العربية الف�صحى ،وطالب بالت�صدي
لها ،وتوجيه ال�شباب والطالب اجلامعيني لالبتعاد عنها ،لأنها تفقدهم هويتهم.
وفيما يلي بع�ض الآراء التي ا�ستقيتها من بع�ض الكتابات ،ومن بع�ض املجالت
واملواقع الإلكرتونية:
•امل�ؤيدون:
1.1يرى الدكتور منذر العيا�شي �أن لغة العربيزي «الت�ؤثر على لغتنا العربية،
لأن لغة العربيزي مرتبطة بعمر معني ،و ُتن�سى بعد ذلك مع التقدم يف
ال�سن ،كما �أين ال �أ�ستطيع �أن �أ�ساويها مع لغة العي�ش امل�ستمر ،ولغة خلق
احلاجات ب�صورة م�ستمرة ،وا�ستخدامها يف العلم من الدولة»(((.
�إن ما قاله الدكتور منذر يعك�س تفا�ؤله املطلق ،لكن الواقع الذي
يعي�شه طالبنا يقول غري ذلك ،لأن يف جامعاتنا عددًا كب ًريا من الطالب
والطالبات الي�ستعملون يف حمادثاتهم املكتوبة وامللفوظة �إال هذه اللغة،
بل الأمر من ذلك �أن بع�ضهم يكتبها يف �أوراق االختبارات وي�سكت عنهم
�أ�ساتذتهم ،وهذا ال�سكوت معناه �إجازتها ،وال ي�ستغرب الأمر �إذا قلنا� :إن
(((	�أماين ال�شويخ:لغة «العربيزي» �صرعة جديدة ت�ستهوي ال�شباب،الو�سط البحرينية - .العدد - 4087
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كث ًريا من الأ�ساتذة والأ�ستاذات يجارون الطلبة يف اال�ستعماالت اللغوية
العربيزية ،يف مواقف خمتلفة ؛ ر�سمية وغري ر�سمية .وهذا متكني لهذه
اللغة ،ولن تتوقف كما يت�صور الأ�ستاذ القدوة.
2.2ويقول حممد �إ�سماعيل�:إن احلروف الإجنليزية مبجرد �أن يقع نظرك
(((
عليها ت�شعر �أنك تتحدث بلغة العامل حتى و�إن اختلفت معانيها.
�إن هذا القول يعك�س �أثر اال�ستالب احلقيقي لكل ما هو غربي لأجيالنا،
فالرجل م�سلوب الإرادة ال يعي مايقول.
�3.3أما الطالبة �أبرار زهر فرتى �أن العربيزي لغة ممتعة نتوا�صل من
خاللها مع بع�ضنا بع�ضا ب�صورة و�أ�سلوب خمتلف...وتنتهي بانتهاء هذه
(((
املحادثات.
�4.4أما فاطمة بو�شهري فتقول� »:إنها تنتمي �إلى جيل عا�شق للغة العربية،
وت�ؤكد �أنها عندما تتحدث مع �صديقاتها يف مواقع التوا�صل االجتماعي
والوات�س �آب والر�سائل الق�صرية ت�ستخدم اللغة العربية الف�صحى ،وتنتبه
�إلى عدم وجود �أخطاء �إمالئية �أو نحوية يف عباراتها ،وت�ؤكد بو�شهري �أنها
ال ت�ستخدم العربيزي حتت �أي ظرف من الظروف.
ورغم ذلك ت�شري �إلى �أنها ا�ضطرت لتعلم لغة العربيزي مبا حتتويه
من حروف و�أرقام لكي تعرف كيف تتعامل مع �أبنائها وتتوا�صل معهم،
لقد باتت تخاطب ابنها بالعربيزي ( )abibi7بدال من كتابة (حبيبي)
(((
بالعربية».
(((	�أماين ال�شويخ:لغة «العربيزي» �صرعة جديدة ت�ستهوي ال�شباب ،الو�سط البحرينية - .العدد - 4087
اجلمعة  15نوفمرب 2013م املوافق  11حمرم 1435هـwww.alwasatnews.com .
(((	�أماين ال�شويخ :لغة «العربيزي» �صرعة جديدة ت�ستهوي ال�شباب ،الو�سط البحرينية - ،العدد - 4087
اجلمعة  15نوفمرب 2013م املوافق  11حمرم 1435هـwww.alwasatnews.com .
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5.5وقد نقلت الدكتورة رحيمة عي�ساين ر�أ ًيا للناقد �صربى حافظ �أ�ستاذ اللغة
العربية والأدب املقارن يف جامعة لندن يفيد �أن لغة الإنرتنت اجلديدة «
لي�ست جمرد لغة من مفردات غريبة ،و�إمنا هى بنية ت�صورية و�إيديولوجية
ملمو�سا على عالقات القوى القدمية» م�ضي ًفا»:نحن
مغايرة ت�شكل خط ًرا
ً
ل�سنا �إزاء تغري �سطحي للغة كما يحلو للبع�ض ت�صوره ] .ويقول [« :ل�سنا
ب�إزاء جمموعة من ال�شباب الذين ال يجيدون اللغة العربية فيلجئون
�إلى تلك اللغة الهجني الغريبة التى متزج العامية بالف�صحى والعربية
بالإجنليزية ولكننا حيال جمموعة من املتغريات واالحتياجات االجتماعية
وال�سيا�سية معا حتتاج �إلى التعبري عن نف�سها وت�سعى خللق لغة جديدة
لها تعرب بها عن ر�ؤاها وعن �آليات حراكها اجلديد ،وبالتالى حتتاج منا
�إلى تنظريات جديدة لها» .و�أن على هذه التنظريات اجلديدة �أن ت�أخذ
يف االعتبار» �أن اللغة كائن اجتماعي حي ينمو ويتطور وي�شيخ � ً
أي�ضا ،و�أن
تتعامل مع الو�سيط الذي ظهرت فيه بنظرة �أو�سع ،تت�ضافر فيها املناهج
وتتعدد املقرتبات من �أجل فهم حقيقة التغريات التي تنتاب واقعنا العربي
(((
املتحول �أبدً ا».
وهذا الر�أي رغم مافيه من نظرة واقعية �إال �أنه يحمل م�ضمو ًنا يقو�ض
�صرح العربية ويدعو �إلى قبول هذه اللغة والت�سليم بها ،وما درى الأ�ستاذ
مايرتتب عن منح اجلواز للعربيزي لتكون لغة �أوجدتها ظروف التطور
واملتغريات املختلفة!
ول�ست جمان ًبا للحقيقة ،لأن الرجل يخل�ص ح�سب زعمه �إلى « �أن �أهم
ما يك�شف عنه البحث يف هذا املو�ضوع اجلديد على �ساحة الدر�س العربى
هو �أن اللغة مبتغرياتها وبحركتها يف الف�ضائني االجتماعى واالفرتا�ضي
على ال�سواء قد �أخذت تعيد ر�سم عالقات القوى وت�ساهم يف خلخلة الكثري
((( اللغة العربنجليزية يف و�سائط الإعالم اجلديد�...ص .25 ،24
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من روا�سبها القدمية و�إدخال عنا�صر جديدة �إلى املعادلة مل تكن موجودة
من قبل ومل حت�سب لها القوى القدمية �أي ح�ساب حتى فوجئت مبا ت�شكله
عليها من �أخطاء»(((.
6.6و الطالبة �شرين �صابر من كلية �إدارة الأعمال بجامعة البحرين تقول:
«�أ�ستطيع �أن �أقول �إن ا�ستخدامي للعربيزي نتيجة �ضعف يف اللغة العربية،
كما �أن تخ�ص�صنا الدرا�سي يعتمد على اللغة الإجنليزية ما يجعلنا
ن�ستخدم هذه اللغة الثانية ب�صورة كبرية خالل يومنا ،من جانب �آخر
ال تخلو كلماتنا خالل احلديث من بع�ض املفردات التي ي�صعب علينا
تذكر معانيها بالعربية فا�ستخدامنا للعربيزي نتيجة حتمية لوجود هاتني
(((
اللغتني يف حياتنا».
وعلى هذا النحو تتوالى �أقوال الطلبة اجلامعيني واملعلمني والأ�ساتذة وال�شباب
عامة ،من م�ؤيدي اللغة العربيزية يف النفور من العربية واللوذ �إلى �أح�ضان
الإجنليزية �أو الفرن�سية �أو غريهما وهل بقي لنا كالم نقوله بعد الذي ذكرته
فاطمة بو�شهري التي تع�شق العربية ولكنها تعلمت العربيزي لتخاطب �أبناءها ؟
�أي تعليم ننجح فيه �إذا كان الآباء يهدمون ما يبنيه املعلمون؟
•الراف�ضون:
يعرت�ض كثري ِمن �أبناء العربية على َمن يعمل على م�سخ لغتهم وتقوي�ض
�أ�س�سها ،لغتهم التي خ�صها اهلل �سبحانه وتعالى باحلفظ ،وذلك حني جعلها وعاء
لر�سالته ال�سماوية التي �أر�سلها للنا�س كافة ،ويرون �أن احلجج التي يتعلل بها
�أ�صحاب اللغة العربيزية واهية ،و�أن الفئة ال�شبابية التي تن�ساق وراء التقليعات
((( اللغة العربنجليزية يف و�سائط الإعالم اجلديد�...ص .25
((( لغة «العربيزي» �صرعة جديدة ت�ستهوي ال�شباب� ،أماين ال�شويخ.الو�سط البحرينية - .العدد - 4087
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الغربية فئة ال تعرف م�صلحتها ،وهي تعمل على حتقيق رغبة طاملا حلم بها دعاة
العامية وخ�صوم الف�صحى؛ من امل�ست�شرقني و�أتباعهم من امل�ستعربني قبل عقود
من الزمن.
يف �أثناء �إعدادي هذه الورقة البحثية وجدت فئات كثرية من املجتمع العربي
تت�صدى للظاهرة وترف�ضها البتة ،وذلك ملا تلحقه من م�سخ وت�شويه بالعربية
الف�صحى التي بقيت �أزيد من خم�سة ع�شرة قرنا م�ستع�صية على التحريف
والتبديل ،رغم ما اعرتاها من هزات عرب م�سريتها التاريخية .
وفيما يلي بع�ض �آراء هذا االجتاه:
1.1يرى الدكتور حممد املال �أ�ستاذ احلا�سب وتكنولوجيا املعلومات يف
اجلامعة الكويتية �أن العربية من �أغنى اللغات ،وهي لغة القر�آن ومن
يكتبها بحروف غربية فهو يهينها ،وي�صف م�ستعمليها ب�أنهم جيل ك�سول
 .وتخوف �أن ي�أتي زمن يقل فيها م�ستعملو العربية ،ودلل على مقولته مبا
يالحظ يف الإعالنات التجارية املكتوبة بالإجنليزية بحروف عربية ملأى
بالأخطاء وظاهرة كتابة الإعالنات التجارية واللوحات الإ�شهارية و�أ�سماء
امل�ؤ�س�سات وال�شوارع باللغات الأجنبية  -وغالبا ما تكون بالإجنليزية
والفرن�سية  -ظاهرة عامة يف جميع البلدان العربية؛ مغربها وم�شرقها،
(((
يرى فيها الإن�سان املتخ�ص�ص العجب ،فهي �أ�شبه بعمل اجلزار.
2.2وتقول الدكتورة بتول حاج �أحمد يف هذا ال�سياق�« :إن ت�سمية املحالت
التجارية بالأ�سماء الأجنبية يليها دائ ًما املقابل (العربيزي) نحو
(ال�ست �شان�س) (� )last chanceأو (تي�شو�س) (� )tee shoesأو (برا
داي�س) ( .)paradiseوهكذا يف الإعالنات يوظف (الأربيزي) على �سبيل
املثال الإعالن الآتي� :شقة �سكنية مكونة من( :ثالث غرف نوم  +حجرة
((( العربيزي لغة ال�شباب ،القب�س ،حممد حنفي ،القب�س الثالثاء 14 ،يناير  - 2014العدد .14592
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ليفنج معي�شة +ري�سب�شن كبري ا�ستقبال  ,وملحق بها رووف جاردن حديقة
(((
فوق �سطوح البناية)».
3.3ويقول الدكتور حممد �سعيد�« :إن كتابة اللغة العربية بحروف �أجنبية
ت�شكل خط ًرا �شديدً ا على احلرف العربي ،وتهدده باالنقرا�ض ،وذلك
النتقال لغة التوا�صل �إلى لغة �أجنبية ] ...و�أ�ضاف [ �أن «احلروف العربية
من �أبرز ما مييز اللغة ،وهي علم قائم بذاته للخط العربي مهرجانات
دولية ،والتحول �إلى الكتابة بحروف التينية يهدد كل هذا العلم والفن
باالنقرا�ض»(((.
4.4ويف هذا ال�سياق تذهب الدكتورة موزة املالكي �إلى �أن هذه اللغة تقو�ض
�أركان العربية ،ومت�سخ هوية �شبابنا ،وتق�ضي على جمالية اخلط العربي
الذي ي�شهد بتميزه الفني القا�صي والداين ،فتقول�« :أرى �أن هذه اللغة
هجنة ُم�ش ّوهة فاقدة للرثوة اللفظ ّية
املُخرتعة من قِبل ال�شباب لغة ُم ّ
وغري مبن ّية على قواعد و�أ�صول تنه�ض بها من الناحية النحو ّية
وال�صرف ّية والبالغ ّية وال�صوت ّية ،وهذا من �أه ّم �أ�سباب عدم ا�ستمرار
�أيّ لغة ،وهذا يدعو �إلى عدم اخلوف منها ،ولكن اخلوف يف احلقيقة
من الت�أثري على الن�شء اجلديد ،الذي نخ�شى �أن ُي�صبح بال هو ّية...
فاللغة وعاء الثقافة ،و]علينا[�أن جنعل هذه الق�ض ّية جز ًءا من
احلمالت واللحظات التي يتخذ فيها املرء قرا ًرا ،عليه �أن ينت�صر فيه
لثقافته ،و�أن ينت�صر لنف�سه وللغته وينت�صر اجلميع لتاريخهم� ،سواء
من ال�شباب �أو ال�شا ّبات وهم اجليل الذي تع ّلم وتث ّقف ونحن ُنفاخر
ب� ّأن جيل املتع ّلمني واملتعلمات الآن ُي�شكل ن�سبة عالية جدًا يف بلدنا،
((( هل اللغة العربية يف خطر؟ ،جملة رابطة الأدب الإ�سالمي العاملية الإلكرتونية 2011/3/6م ،موقع
الكرتوين.
((( عمرو بيومي«:عربتيني» تهدد حروف اللغة العــربية باالنقرا�ض� ،،أبوظبي .موقع:
www.emaratalyoum.com/local-section/education

45
هذه الطبعة �إهداء من املركز وال ي�سمح بن�شرها ورقي ًا �أو تداولها جتاري ًا

ومبا �أ ّنهم كذلك ف�إ ّنهم � ً
أي�ضا يجب �أن يتعلموا امل�س�ؤول ّية الأخالقية
�أمام ثقافتهم وح�ضارتهم ،و�أن ُتقق احلملة �أهدافها ب�أن ُنعيد للحرف
(((
العربي قيمته ومكانته».
5.5و�أ�شار الدكتور حممد �سعيد � ً
أي�ضا �إلى �أن كتابة اللغة العربية بحروف
التينية ،ال ت�ؤدي �إلى تو�صيل املعنى ال�صحيح ،وت�أتي يف كثري من الأحيان
متاما للمق�صود ،مثل كلمة «�إعمار» ،التي تكتب باحلروف
مبعنى عك�سي ً
الالتينية « »Emarوتنطق يف هذه احلالة «�إمعار» وتعني يف اللغة العربية
متاما ،م�شددًا
«متزيق» ،وهي عك�س املق�صود بالكلمة الأ�صلية «�إعمار» ً
على �أن �أف�ضل طريقة للتوا�صل والتفاهم لتحقيق املعنى ،هو ا�ستخدام
(((
احلروف الأ�صلية للغة التخاطب.
6.6وقال الدكتور عبد اهلل بن �صالح الو�شمي الأمني العام ملركز امللك عبد اهلل بن
عبد العزيز الدويل خلدمة اللغة العربية� :إن املركز يعمل على ر�صد
الظواهر اللغوية التي ت�ؤثر يف اللغة العربية وتت�أثر بها ،ومن الظواهر
الالفتة ظاهرة ما ي�سمى بلغة «العربيزي والفرانكو» و�أو�ضح �أن املركز
حري�ص على �أن يدر�س لغة «العربيزي والفرانكو» ب�إ�شراك ال�شريحة
املعنية بها من فئة ال�شباب وال�شابات من طالب اجلامعات ال�سعودية،
واملتخ�ص�صني يف اللغة وعلم النف�س واالجتماع ،والتقنيني والإعالميني،
لدرا�سة �أبعادها ب�صورة �أ�شمل يف حلقة نقا�شية تهدف �إلى ا�ستعرا�ض
امل�شكالت التي تواجهها اللغة العربية يف الع�صر احلديث وتقييمها،
والتعريف مب�شكلة (اللغة الهجني /العربيزي /الفرانكو) ،وتق�صي
((( موزة املالكي:هم�سة ود ..ظاهرة «العربتيني» وخطرها على الن�شء اجلديد.
((( عمرو بيومي:عربتيني» تهدد حروف اللغة العــربية باالنقرا�ض� ،،أبوظبي .موقع:
www.emaratalyoum.com/local-section/education
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�أ�سباب ظهورها ،ومدى خطورتها على الهوية اللغوية ،و�أ�ساليب مواجهتها،
وا�ستعرا�ض اال�ستخدامات اللغوية(((.
�7.7إن لغة العربيزي وليدة التقليد الأعمى الذي يعي�شه �شبابنا يف الوقت
احلا�ضر ،كما يقول �أ�ستاذ اللغة الإجنليزية يف جامعة البحرين ريا�ض
جزار�»:أنا �شخ�ص ًيا ال �أوافق على ذلك و�أ�شعر �أنني �ضد هذه الفكرة ب�شكل
مطلق� ،إذ علينا �أن نتم�سك ب�سالمة اللغة العربية التي هي �أ�صال لغة
(((
القر�آن».
8.8وممن ر�أوا يف الظاهرة خط ًرا حمد ًقا بالعربية الف�صحى منى ال�شرايف
تيم كاتبة �أردنية من �أ�صل فل�سطيني ،التي بينت يف موقعها �أثر الثورة
التكنولوجية ومواقع التوا�صل الإجتماعي على اللغة العربية ،وجلوء
ال�شباب �إلى اللغة الع�صرية الدخيلة لغة ال�شات التي �أخذت مت�سخ لغتنا
اجلميلة ،ف�ألفت رواية للأطفال بعنوان (العربيزي واجلدة وردة) ب�أ�سلوب
�شيق وجذاب لرتغيب الأطفال يف العربية الف�صحى(((.
وال�شرايف �أ�صدرت كتا ًبا بعنوان «العربيزي واجلدة وردة « وهي رواية
يف �أدب الأطفال حتاول من خاللها ترغيب الأطفال والنا�شئة يف اللغة
العربية من خالل �أ�سلوب �سهل وجذاب �أ�شبه ب�أ�سلوب �ألف ليلة وليلة،
وقد �أو�صت وزارة الرتبية والتعليم باقتناء الرواية يف مكتبات املدار�س
الأردنية.
9.9يرى بع�ض ال�شباب الغيورين على العربية �أن ظاهرة العربيزي �صرعة
ومو�ضة ال ميكن ب�أي حال �أن تكون بدي ًال للعربية ،ومن يعتقد ذلك فهو غري
((( ال�شرق الأو�سط14،دي�سمرب2013م.
((( لغة العربيزي �صرعة جديدة ت�ستهوي ال�شباب.القب�س الكويتية.
((( العربيزي :لغة ال�شباب ..وال عزاء للجميلة .القب�س الكويتية .حممد حنفي ،القب�س الثالثاء 14 ،يناير
 - 2014العدد . 14592
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واع  .فهذه طالبة علم االجتماع رباب يعقوب تن�أى بنف�سها عن املجازفة
وخ�صو�صا
فتقول»:ال �أ�ستخدمها ،وال �أحبها ،و�أنا متحيزة للغة العربية،
ً
�أنني �أدرك اخلطر املوجود على لغتنا الف�صيحة ،والتي �أ�صبحت على
ل�سان ع�شاق اللغة العربية فقط] .وتقول ال�شابة رباب عبد الإله[« :ال
�أطيق ا�ستخدام هذه اللغة ،و�أنزعج كث ًريا عندما �أ�ضطر �إلى قراءتها؛
لأنها ت�ستهلك وقتًا لإدراك معانيها ،ف�أنا �أحتاج �إلى وقت لفهم معاين
الأرقام �أوال قبل �أن �أفهم معنى الكلمة ،كما �أن لغتنا العربية جميلة جدً ا،
وتتيح مفرداتها جماال ال حدود له للتعبري بحروفها التي يعرتف بجمالها
الغرب الذين نحاول التقرب �إليهم با�ستخدام مثل هذه اللغة»(((.
�1010أما الدكتور عبد اهلل الغذامي فيلقي بالالئمة على �شركة االت�صاالت
ال�سعودية التي �ساعدت على انت�شار الظاهرة وترغيب ال�شباب فيها،
فيقول »:تدفع النا�س �إلى ا�ستخدام احلروف الالتينية بد ًال من احلروف
العربية ،ومبقارنة 25هللة تغطي �سبعني حر ًفا عرب ًيا مقابل القيمة نف�سها
مغطية مئة و�ستني حر ًفا بالالتينية فهذا ت�صرف من �شركة االت�صاالت
يجعل اللغة العربية يف من�أى عن االهتمام ،وي�صرف النا�س من �أجل
التوفري فيكتبون باحلروف الالتينية وهذا موقف تالم عليه االت�صاالت
ال�سعودية] ...عليهم[�أن يت�صرفوا ت�صر ًفا يتفق مع م�س�ؤوليتهم التاريخية
والأخالقية واحل�ضارية �أمام لغتنا العربية و �إن كانوا قد تعمدوا هذا
الأمر فهذه كارثة كربى� ،أما �إن كان �سهوا فهنا نثري انتباههم وجنعلهم
م�س�ؤولني ب�شكل مبا�شر عن هذه الق�ضية»(((.

((( �صحيفة الو�سط البحرينية  -العدد .4087
((( خلود عبداهلل العيدان:بني (العربيزي) و(الأرابي�ش) :حكايات ت�ستحق �أن تروى ،اجلزيرة الثقافية28 ،
�شوال 1429هـ ،العدد.258
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1111وترى الدكتورة و�سمية املن�صور �أن «ال�شباب يتداول اليوم لغة �صدمتنا
يف امل�ستوى الكتابي ،حيث رقمنوا اللغة بتحويل بع�ض الأ�صوات �إلى
�أرقام ،و�أدخلوا الر�سم الت�صاويري الرمزي ،وتفننوا يف ت�شكيلها لت�صبح
�سيميائية تذكر باللغة الهريوغليفية ،كما تو�سع ال�شباب يف ا�ستعمال هذه
اللغة املحدثة وا�ست�ساغوا ذلك الر�سم الكتابي ليفر�ض وجودًا ح ًّيا ينت�شر
ب�سرعة الربق ،ويخرج من لوحة احلوا�سيب ليتنف�س ف�ضا ًء جديدً ا يف
ر�سائل اجلوال .ووجد العربيزيون يف القنوات الف�ضائية بيئة خ�صبة ال
تراقب ،ال تراعي؛ لأن جل اهتمامها موجه للك�سب املادي فح�سب .والآن
�أ�صبح حالة كتابية يكتب بها الطالب املحا�ضرات امل�سموعة .وتنامى
(((
اخلطر لينال من لغة الإعالم والإعالنات»...
وتدق الدكتورة و�سمية ناقو�س اخلطر حني تذكرنا بوجود من يحقق
اليوم من �شبابنا وبع�ض �أ�ساتذتهم رغبة امل�ست�شرقني ومن �سار على
نهجهم من دعاة العامية �أمثال عبد العزيز فهمي ع�ضو املجمع اللغوي
القاهري الذي حققت دعوته «النجاح بل االنت�شار مبدى مل يكن يحلم
به �صاحب الدعوة نف�سه .وقد �أعيدت طباعة كتاب «احلروف الالتينية
لكتابة العربية « لعبدالعزيز فهمي ،بعد ن�صف قرن من �صدوره �أول مرة
�سنة  ١٩٤٤م ،وبعد �أن �أغلق جممع اللغة العربية امللف برف�ض االقرتاح
جملة وتف�صي ًال ،طبع �سنة  ١٩٩٣م»(((.
وتذهب الدكتورة و�سمية �إلى �أبعد من ذلك حني تنبه �إلى ما�سيكون عليه طفل
اليوم بعد ع�شرين �سنة فتقول »:اخلطورة يف هذا امل�سخ الذي ي�صيب اللغة يف
�صلبها ويفر�ض واق ًعا م�ستق ًرا يف التوا�صل اللغوي� ،ستتعاظم �آثاره يف العقود
((( من ا�ستعماالت اللغة املحدثة-العربيزي� ،ص.450
((( من ا�ستعماالت اللغة املحدثة -العربيزي� ،ص .465 ،463وينظر :حممد ال�صاوي :كتابة العربية
باحلروف الالتينية� ،ص.6
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القادمة ،فقط لنفكر كيف �ستكون لغة طفل اليوم بعد عقدين �أي عندما يكون
�شا ًبا قد �أنهى درا�سته اجلامعية� ،إن هذا اجليل هو من �سي�شغل املراكز القيادية
يف بلداننا العربية،فكيف ن�أمتنهم على م�س�ؤولية �صناعة امل�ستقبل وتلك �آثار
ف�أ�سهم»(((.
 .1آثارها الســلبية وكيفية مواجهتها:
1.1جتلت الآثار ال�سلبية للظاهرة العربيزية فيما تقدم من �أقوال لل�شباب
امل�ستعملني لها ويف ن�صو�ص و�أفكار من تناولها يف كتاباتهم يف بع�ض
املجالت وال�صحف واملواقع الإلكرتونية التي كانت مرج ًعا لنا يف هذا
البحث ،ولذلك ف�إن �إعادة احلديث عنها مف�صلة يعد من قبيل التكرار،
ولذلك �أكتفي مبا تقدم ،ولكن من باب الت�أكيد على خطر تلك الآثار �أقول
يف فقرة موجزة� :إن الآثار ال�سلبية للظاهرة العربيزية تبدو يف كل ما�سبق
ذكره من �أ�سباب وجودها وم�صطلحاتها وموقف املجتمع منها ،وال�سيما
الذين �أيدوها وروجوا لها ؛ من �شباب ومفكرين و�إعالميني و�أمهات و�آباء
 .فه�ؤالء جمي ًعا احتدت فكرتهم على �أن الظاهرة �صرعة �شبابية �أو مو�ضة
فر�ضتها ظروف متعددة ،وجد فيها �شبابنا متنف�سه ليخرج من ال�شرنقة
التي وجد فيها نف�سه يف �ضوء متغريات احلياة التي فر�ضتها العوملة اللغوية
واالجتماعية ،وم ّكنت لها التقنية احلديثة من االمتداد �أفق ًيا وعمود ًيا،
فلم يجد �-شبابنا-بدي ًال عنها يف جمتمعاته التي �أُثقل كاهلها ب�إفرازات
احلياة يف املناحي املختلفة؛ من اقت�صادية واجتماعية وتعليمية وثقافية
ولغوية و�سيا�سية� ،إذ �أ�صبحت جمتمعاتنا غري قادرة على تلبية رغبات
ه�ؤالء ال�شباب ،فاملناهج الرتبوية والتعليمية وطرائق التدري�س عقيمة،
غي لبو�سه فلب�س ثوب املو�ضة و�أُ�صيب ب�صرعة
والإعالم؛ قدميه وحديث َّ َ
((( من ا�ستعماالت اللغة املحدثة  -العربيزي� ،ص.473
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ت�شبه �صرعة ال�سباب فتخلى عن وظيفته فروج لكل ماهو خمالف لقيم
املجتمع و�أعرافه وتقاليده ،وقو�ض �أ�س�س العربية الف�صحى باتخاذه لغة
جديدة ،هي هجني ومزيج من العاميات والرطانات الأعجمية ،وابتعد
عن الف�صحى لغة القر�آن الكرمي التي كانت ل�سانه املعرب عن ق�ضايا
املجتمع و�آمال �شعوبها ،ان�سلخ من جلده كاحلية فراح يف كل قنواته
املكتوبة وامل�سموعة واملرئية ،ومواقع االت�صال االجتماعي يقدم خدمة
باملجان للغرب ،كان دعاة العامية؛ من م�ست�شرقني وم�ستعربني وموالني
قبل عقود من الزمن يدفعون من �أجل حتقيقها الغايل والنفي�س ،ولأن
�إعالمنا العربي اجلديد  -خا�صة  -تخلى عن الدفاع عن هوية الأمة،
انف�صاما بينها وبني �أبنائها حتى �صارت
�أفقد العربية جمالها ،و�أحدث
ً
ً
وخليطا من العربية العامية والإجنليزية والفرن�سية ولغات
لغته هجي ًنا
حملية �أو هندية �أو بنغالية ،وغري ذلك كثري مما تلوكه الأل�سنة ال�شبابية
يف جمتمعاتنا.
2.2تقول الدكتورة و�سمية املن�صور»:ميثل العربيزي لغة يلوكها �أبناء العرب،
وفيها تتداخل املفردة الأجنبية يف ن�سيج بنية اللغة العربية ،هي ظاهرة
وبائية ثقبت ثوب العربية ،وجعلت فيه خرو ًقا ا�ست�سلمت للأ�صابع العابثة
فزاد ات�ساعها ،فاللغة على �أل�سنة ال�شباب غريبة ،والظاهرة مت�سقة مع
ظواهر عدة ،ترتجم ذلك الولع ال�شديد بكل ما يقر بهم من الغرب القوي
وين�أى بهم عن احلالة العربية املنك�سرة .ال�شباب حموط بثقافة �أجنبية
فر�ضها الإعالم والتعليم ،ولأنها ثقافة وافدة فهو يكتفي منها باجلرعة
الهزيلة وال يعني امل�صدر لتلك الثقافة �أن يبحث �شبابنا يف عمقها «(((().
�3.3إن هذه الظاهرة �إذا ا�ستمرت ف�ستقطع ال�صلة بالذاكرة العربية ،بل
برتاثنا الفكري �أجمعه الذي كتب باحلرف العربي ،وخطنا العربي
((( من ا�ستعماالت اللغة املحدثة -العربيزي� ،ص .459
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الذي بلغ به مبدعوه غاية يف الكمال الفني وهو ملمح بارزيف ح�ضارتنا
الإ�سالمية ،ي�شهد بتميزه العرب والغرب ،ف�إذا تغري �ست�صبح الكتابة
ع�سرية ونحتاج �إلى قواعد �إمالئية جديدة ،وعندها يقول املعربزون
و�أ�سيادهم :المنجاة من هذا الو�ضع �إال الكتابة باخلط الالتيني.
ولعل مايثري العجب « هو �أن جممع اللغة العربية بد ًال من �أن يبحث يف كتابة
اللغات الأخرى باحلروف العربية� ،شغل وقته الثمني مبناق�شة كتابة العربية
نف�سها باحلروف الالتينية)((((»!.
 .2ســبل معالجة ظاهرة العربيزي:
لإخراج �شبابنا من هذا الوحل الذي وقع فيه ،نحتاج �إلى القيام بحملة �شاملة
ت�شرتك فيه جميع اجلهات امل�س�ؤولة؛ عامة كانت �أم خا�صة ،تعمل من خالله
على توعية ال�شباب مبخاطر اعتماد اللغة الهجينة يف مواقع التوا�صل االجتماعي
و�أثرها على العربية الف�صحى ،وحثه على االعتزاز بلغته العربية التي اختارها
اهلل �سبحانه وتعالى لتكون وعاء لر�سالته ال�سماوية ويكفل لها احلفظ ،م�صداقا
لقوله تعالى�ِ }:إ َّنا �أَ ْنزَ ْل َنا ُه ُق ْر َ�آ ًنا َع َر ِب ًّيا َل َع َّل ُك ْم َت ْع ِق ُلونَ {((( ,وقوله�ِ }:إ َّنا َن ْحنُ َن َّز ْل َنا
الذ ْك َر َو ِ�إ َّنا َل ُه َ َ
ِّ
لا ِف ُظونَ {.

فنحن بحاجة �إلى ت�آزر اجلميع لتوظيف الإمكانات التي تعيد الأمور �إلى
نق�صا �أن نتفاعل مع معطيات احل�ضارة والتمدن ،والأخذ
طبيعتها ،ولي�س عي ًبا �أو ً
ب�أ�سباب التطور ،ولكن العيب �أن نتنكر للغتنا ون�ستعي�ض عنها بلغة ال �أ�صل لها،
وعليه ف�إين �أقرتح الآتي:
((( حممد ال�صاوي:كتابة احلروف العربية بالالتينية� ،ص .30وينظر :بو زيد �سا�سي هادف :االزدواجية
اللغوية يف اجلزائر امل�ستقلة .جمعية الل�سان العربي الدولية1435/4/16 ،هـ
=http://www.allesan.org/default.aspx?tabId=EUn2PLiMwrg

((( �سورة يو�سف.2:
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1.1االهتمام بتطوير الربامج واملناهج التعليمية وجعلها تتما�شى ومعطيات
الواقع اجلديد الذي فر�ضته الطفرة التقنية واالقت�صادية و�أثرها يف
مناحي احلياة املختلفة ،وذلك لنجعل �أبناءنا ي�سايرون كل املتغريات،
ونحفزهم على الأخذ باجلديد وتعلم التقنية وتوظيفها فيما يعود عليهم
باخلري يف �ضوء القيم الإ�سالمية واالجتماعية والعادات والتقاليد ،لأن
االن�صراف �إلى غريها يجعلهم غرباء ومقلدين وتابعني.
2.2تقوية ال�شعور باالنتماء الروحي والوطني والتاريخي واللغوي والديني
والثقايف لدى ال�شباب ،عن طريق الأ�سرة وامل�ؤ�س�سات الرتبوية واخلريية
ورعاية ال�شباب ،وتهيئة الظروف املنا�سبة لكل املراحل العمرية حتى
يتعود �أبنا�ؤنا على القيم التي جتعله حم�صنا �ضد كل ما من �ش�أنه �أن
ي�سلبه انتماءه.
3.3العمل على احلد من غلواء العامية والرطانات الأعجمية ،وذلك بالتقريب
بني اللهجات ورد ما اعرتى الف�صحى من انحرافات ،وا�ستعمال الطرق
الناجعة يف حتبيب العربية للنا�شئة للو�صول �إلى لغة و�سطية معا�صرة
حتافظ على خ�صائ�ص اللغة العربية ،لأن هذا امل�سلك ي�ؤدي حت ًما �إلى
�إبعاد �شبح ال�صعوبة التي يتخيلها م�ستعملو العربية ،ويخلق عندهم عام ًال
نف�س ًيا يقربهم �أكرث من لغتهم فيحبونها ويدافعون عنها.
4.4تفعيل القرار ال�سيا�سي والقانوين يف جمتمعاتنا العربية للحفاظ على
مقوما من مقومات الأمة العربية ،على
اللغة العربية الف�صحى باعتبارها ً
غرار ما هو يف املجتمعات الغربية التي حتافظ على �سالمة لغاتها ،ولأن
هذه القرارات تفر�ض هيبة اللغة ومتنحها دميومة اال�ستمرار والقدرة
على التعبري عن خمتلف حاجيات الإن�سان يف املجتمع.
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5.5توظيف و�سائل الإعالم العامة واخلا�صة  -على اختالف �أنواعها -يف
خدمة اللغة العربية و�إعادتها �إلى ما كانت عليه قبل عقود من الزمن،
حينما كانت الأداة الفعالة يف تنوير الر�أي العام؛ اجتماع ًيا وتربو ًيا وفكر ًيا
ونف�س ًيا و�أدب ًيا ولغو ًيا ،و�إعداد الإعالميني �إعدادًا جيدً ا يف الأداء اللغوي.
6.6تقرتح الدكتورة و�سمية املن�صور ملعاجلة ظاهرة العربيزي النظر �إليها من
خم�سة �أوجه :مزاوجة الأبجدية املكتوبة بالرقمنة ،واالختزاالت العربيزية
يف لغة ال�شباب املكتوبة عنكبيا ،وكتابة العربية باخلط الالتيني ،وانت�شار
ق�صائد ال�شعر العربيزي ،و تعريب املعاين(((.
وهذه الأوجه التي ذكرتها الدكتورة و�سمية هي خال�صة ظاهرة العربيزي يف
كل مكوناتها وطرق ا�ستعمالها يف التوا�صل بني املتعاطني بها ،وكل وجه من هذه
الأوجه له �أثر �سلبي على العربية الف�صحى ،وللأ�سف ف�إن �شبابنا -وال�سيما
الطالب اجلامعيني منهم  -يجهلون هذه املخاطر ،ولذلك ف�إن معاجلة هذه
الأ�سباب من �أوكد الأمور التي يجب القيام بها للحد من امتداد الظاهرة ،على
�أن تعمل جميع الأطراف املعنية يف املجتمع لتحقيق هذه الغاية.
واهلل ن�س�أل التوفيق وال�سداد
الملحق:شعر عربيزي
من �إفرازات الظاهرة العربيزية يف الن�ص الإبداعي ال�شعري ما جنده من
ق�صائد �شعرية نظمها �شعراء من ال�شباب وال�شيوخ ،اقتداء بق�صيدة تت�سم
بالطرافة وال�ضحك للمبدع ال�سوري يا�سر العظمة �أ�سماها (عربلمية) �أي:
عربية عاملية ،وهي ق�صيدة حب نظمها بعد رحالته املتعددة �إلى بريطانيا يف
�إحدى جميالتها وعنوانها (بومية لف) �أي :ق�صيدة حب ،وهي من�شورة يف عدد
(((

((( من ا�ستعماالت اللغة املحدثة العربيزي� ،ص 455ومابعدها.
((( و�سمية املن�صور :من ا�ستعماالت اللغة املحدثة «العربيزي»� ،ص.476-474
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كبري من ال�صحف واملواقع الإلكرتونية  .قلت :قد جاراه فيها كثري من ال�شعراء،
�أذكر منها على �سبيل املثال ال احل�صر:
منها هذه الأبيات الف�صيحة التي اختريت لها قافية بـ(العربيزي):
ف�إنك �أنت نعم الإديوكيـتـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر
�إليك �أبـث �أ�ستـاذي �س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالمي
و�سوف جتيئك الأخـب ـ ـ ـ ــارليرت
و�أبـد�أ بال ـ ـ ـ ــوداد وبالتـ ـحـ ـ ـ ـ ــايــا
تطــاول �أم ــره بالكيل ـ ـ ـ ـ ــوميـتـر
بعادك يا �أخي قد طال حتى
تكـون بذاك فرحتنا قريتـر
لئن عدمت �إلى ال�سودان فو ًرا
ومنها:
بان يور لف يف قلبي كما دمي م�شي
ليت مي تل يو يا حبيبي �سم ا�شي
تـرتكني لونـلي و اين بعدك نو بـدي
واي تهجرين وتع�شق �سم بـدي
ومثال ما �أقفل �شطره بالتعبري العربيزي:
طولت بغي ـ ـ ـ ـ ــابك مـ ـ ــاي الف ترجع لنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ثاين �آي هوب
ب�سباب ـ ـ ـ ـ ــك �آكانت �سلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيب الن ـ ـ ـ ـ ـ ــوم ماجـ ـ ـ ـ ــاين �آت نيت
واعطف ع ـ ـ ــلى �أحبابك كم هري عليك وله ـ ـ ـ ـ ـ ــاين ماي ه ـ ـ ــارت
وا�صرب على ح�سـ ـ ــابك �آي ويت ت�صب ـ ـ ــر على �شاين يو م�صت
يالتـ ـ ـ ـ ـ ــرف خطاب ـ ــك رفي ـ ـ ـ ـ ــوز تن�ساين �آي ك ـ ـ ـ ــانت بيليـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــف
ياحظ من جابـ ـ ـ ـ ـ ـ ــك �آت ال�ست ثم عا�ش وح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداين �آت هوم
ومثال ما جاءت فيه القافية بالعربيزي:
�أيا ذا القلب ال حتزن فذاك احلب Infection
فلن جتدي عقاقري ولن ت�شفيك Injection
فكم من عاقل فطن م�ضى باحلب Direction
�ستنكره وتن�ساه ولن يبقى له Mention
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فال تنظم له �شع ًرا وال تكتب له Section
وال يحزنك من باعك فقد �أخط�أت Selection
وال تبدي له �أ�س ًفا وال تبدي له action
ف�إن احلب منزلة لبع�ض النا�س exception
فبع�ض النا�س �إن هجروا فال حزن وال tension
وبع�ض النا�س �إن هجروا يظل ويبقى connection
فو�صل الروح له فعل وما �أحاله reaction
بدعوات بقلب دجى لها �أثر و affection
ف�إن مل يبق يل �شيء فال حب وال Passion
فال �أ�سف على دنيا لك وعليك conversion

وهذه الق�صيدة كتبت قافيتها باخلط العربي وكلماتها �إفرجنية(((:
فـ ـ ــذاك احلب �إنفيك ـ ـ ـ ـ ـ ــ�شن
�أي ـ ـ ـ ــا ذا القلـ ـ ــب ال حتـ ــزن
ولن ت�شفيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــك �إجنيك�شـن
فلن جتـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدي عقـ ـ ـ ــاقيـر
م�ضى بال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــحب دايريك�شن
فكم من ع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاقل فطن
ولـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن يبقى لـه مينـ�شـن
�ستنـكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــره وتن�س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاه
فقد �أخطـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ�أت �سيليك�شن
وال يحزنك من باع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــك
ومنها هذه الأبيات الف�صيحة التي اختريت لها قافية بـ(العربيزي)(((:
ف�إنك �أنت نع ـ ـ ــم الإديوكيـرت
�إليك �أبـث �أ�ستـاذي �س ــالمي
((( وردت الق�صيدة يف مواقع كثرية .وم�سجلة على اليوتيوب ؛�صورة و�صوتًا يف جمل�س خا�ص.
((( بتول حاج �أحمد :هل اللغة العربية يف خطر؟ ،جملة رابطة الأدب الإ�سالمي العاملية الإلكرتونية
2011/3/6م ،موقع الكرتوين.
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و�سوف جتيئك الأخب ـ ــار ليرت
تط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاول �أمـره بالكيلوميـرت
تكـ ـ ــون بذاك فرحتنا قريتـر

و�أبـد�أ بالـوداد وبالتـ ـح ـ ـ ـ ــايــا
بعادك يا �أخي قد ط ــال حتى
لئن عدمت �إلى ال�س ــودان فور ًا
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ال�شباب العربي يف و�سائل التوا�صل احلديثة للغة الهجني ،العربيزي،
الفرانكو) التي نظمها مركز امللك عبد اهلل يف 2013/12/10م.
•نوف املو�سى:عربيزي التكنولوجيا تقتل لغةال�ضاد،
موقع م�سارات التاريخ� 15 :أبريل 0 2012
https://www.facebook.com/azharalarabia/.../318432954895159

•هاين حبيب:العربية :لغة ..يخونها �أهلها!!  -الأيام ،االحد  22كانون الأول
.2013
•www.al-ayyam.com/article.aspx?did=229875.
•هاين مقبل� :شقتنا - 2هاين مقبل �أيا ذا القلب ال حتزن فذاك احلـب
Infection

• هندبداري:اللغات الأجنبية والعامية تهدد اللغة العربية،
حتقيق ،:ملتقى �أهل اللغة لعلوم اللغة العربية.
 -www.ahlalloghah.com/showthread.php?t=2349

• و�سمية عبد املح�سن املن�صور:من ا�ستعماالت اللغةاملحدثة (العربيزي)،:
املحور اخلام�س .الق�سم الثاين ،م�ؤمتر اللغة العربية الأول ،اجلامعة
الإ�سالمية ،املدينة املنورة ،جمادى الأولى 1433ه/ماي 2012م.
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عن مشــكالت الحرف العربي اآلنية
د .مسلم عبد الفتاح حسن السيد
أستاذ علم الصوتيات
واللسانيات المشارك

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
} َما َي ْفت َِح َّ ُ
م ِ�س َك َل َها ((({
ا�س ِمن َّر ْح َم ٍة َف َل ُ ْ
الل ِلل َّن ِ
المقدمة
ّ
وال�سالم على خري من �أف�صح ،و�أبان وعلى
احلمد هلل رب العاملنيّ ،
وال�صالة ّ
�آله ،و�أ�صحابه ،ومن تبعه ب�إح�سان �إلى يوم ال ّدين ؛ �أ ّما بعد :ف�إن البحث العلمي
القائم على خدمة لغة كتاب اهلل  -تعالى  -ي�أتي يف مقدمة الأعمال التي َي َت َق َّر ُب
بها امل�سلم �إلى خالقه .

ولقد حظي احلرف العربي من بني حروف اللغات الإن�سانية قاطبة ب�أن يكون
ل�سان خامت النبيني ،واملر�سلني حممد بن عبد اهلل  املبعوث رحمة للعاملني.
واخت�صه اهلل  -تعالى  -من بني حروف لغات الب�شر ؛ فكان ل�سان الوحي املُ َن َّزل
َّ
على ال ّنبي العربي الكرمي ،و ُك ِتب به الوحي ً
كامل � ً
أي�ضا ب�أمره  لأ�صحابه بكتابة
ما ينزل من القر�آن الكرمي بعد نزوله مبا�شرة ؛ فكان و�سيلة نقله �إلى النا�س
كافة نط ًقا ،و�أداء كتابة ور�س ًما ،وبيا ًنا ،و�إلى �أن تقوم ال�ساعة ؛ لهذا ،وغريه
كان هذا املو�ضوع« :عن م�شكالت احلرف العربي الآنية «؛ خدمة لكتاب اهلل -
تعالى  -وم�ساهمة حقيقية يف ك�شف اللثام عن مزايا هذا احلرف ،وامل�شكالت
التي تواجهه يف م�سريته املق ّد�سة واحللول املطروحة للتغلب على تلك امل�شكالت،
و�أما منهج البحث فقد �سلك الباحث فيه املنهج الو�صفي ،والتاريخي.
((( �سورة فاطر ،من الآية.2/
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وقد راعيت االخت�صار يف هذا البحث؛ لتحكم م�صادر الن�شر يف اجلانب الك ّمي
للأبحاث املن�شورة ،حيث حتدِّ د الدور ّيات عددًا معي ًنا من ال�صفحات ُتعا َلج فيها
الق�ضايا البحثية ،واقت�ضت خطة البحث هذا �أن ت�شتمل بعد املقدمة على ثالثة
مباحث وخامتة ،وثبت ب�أهم امل�صادر ،واملراجع.
�أما املبحث الأ ّول َف َخ َّ�ص ْ�صتُه للم�صطلحات اخلا�صة باحلرف العربي ر�س ًما
وكتابة ِّ
وم ِّيزً ا كذلك بني ما
مو�ض ًحا مفاهيمها ،والعالقات التي تربط بينهاَ ُ ،
يجب التمييز بني مدلوالته ،وتناول املبحث الثاين (مزايا احلرف العربي ،ودوره
احل�ضاري) ن�ش�أة احلرف العربي ،وتط ّوره ،ودوره احل�ضاري الريادي يف حياة
الأمة ,والب�شرية قاطبة ً
عار�ضا لر�سم امل�صحف ،وجمعه ون�سخه ،وطباعته.
عر�ضت يف املبحث الثالث لـ(م�شكالت احلرف العربي الآنية) ،فبد�أ باحلديث
عن»م�شكالت احلرف العربي يف مراحل التعليم املختلفة،وامل�ؤ�س�سات ويف
م�ؤ�س�سات حتفيظ القر�آن الكرمي وو�سائل الإعالم املرئي ،واملقروء ،وامل�سموع،
ومواقع التوا�صل االجتماعي� ...إلخ .
�أما اخلامتة ف�أوجزت فيها ما حققه البحث من �أعمال ،وما �أ ّكده من حقائق
تو�صل �إليها من نتائج ،و�أما بالن�سبة للم�صادر ،واملراجع فقد رتبت بح�سب
وما ّ
(�أ ب ت ث � ...إلخ.
الدكتورُ /م َ�س َّلم عبد الفتاح ح�سن ال�سيد
�أ�ستاذ علم ال�صوتيات ،والل�سانيات امل�شارك
بجامعة الأزهر(القاهرة) ،وجامعة امللك خالد
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األول
المبحث ّ
التعريف بمصطلحات الحرف رسـ ًـما ،وكتابة.
عر�ض هذا املبحث للم�صطلحات اخلا�صة باحلرف العربي(((ر�س ًما ،وكتابة
ِّ
وم ِّيزً ا كذلك بني ما يجب
مو�ض ًحا مفاهيمها ،والعالقات التي تربط بينهاَ ُ ،
التمييز بني مدلوالته.

م�صطلح «م�شكالت» يف اللغة :جمع «م�شكلة» ،وامل�شكلة :ا�سم فاعل من
«�أ�شكل» ،و ُيعنى بالإ�شكال االلتبا�س ،واال�شتباه ،واالختالط ،تقول�« :أُ ْ�ش ِك ُل
علي الأمر ُي ْ�ش ِك ُل� ،إ�شكاال ،فهو ُم ْ�ش ِك ٌل� :إذا التب�س ،وا�شتبه ،ومل ي�ستنب ،و�أول
امل�ستقبل ،وا�سم الفاعل من جميع ف�صول هذا الباب م�ضموم ،وثالثه مك�سور،
و�أول ا�سم املفعول منه م�ضموم �أي�ضا� ،إال �أن ثالثه مفتوح(((».
و «امل�شكل« :هو ما ال ينال املراد منه �إال بت�أمل بعد الطلب(((».
َ
احل ْرف((( :من كل �شيء طرفه ،وجانبه ،ويقال :فالن على حرف من �أمره:
ناحية منه .واحلرف من الدواب :ال�ضامرة ال�صلبة ،واحلرف :واحد حروف
املباين الثمانية والع�شرين التي ترتكب منها الكلمات ،وت�سمى حروف الهجاء،
واحلرف :واحد حروف املعاين ،وهي التي تدل على معان يف غريها ،واحلرف:
ق�سم من �أق�سام الكلمة (ا�سم وفعل وحرف) ،واحلرف :الكلمة ،يقال :هذا
(((
(((
(((
(((

كان يطلق عليه هذه الت�سمية»احلرف ال�شريف» ،وذلك يف البالد دخلها الإ�سالم ،ومل تكن لغتهم
العربية ،وغريوا نظام كتاباتهم بعد اعتناقهم الإ�سالم طواعية �إلى احلرف العربي ،ومن �شدة حبهم له
�أطلقوا عليه الت�سمية ال�سابقة.
الهروي� :إ�سفار الف�صيح ،467/1حتقيق� :أحمد �سعيد ق�شا�ش ،الطبعة الأولى1420 :هـ ،عمادة البحث
العلمي باجلامعة الإ�سالمية ،املدينة املنورة ،اململكة العربية ال�سعودية.
اجلرجاين :التعريفات ،276/حتقيق� :إبراهيم الأبياري ،دار الكتاب العربي ،بريوت ،الطبعة الأولى:
1405ه
ابن منظور :ل�سان العرب(ح رف) ،الزبيدي :وتاج العرو�س (ح رف) ،واملعجم الو�سيط (ح رف).
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احلرف لي�س يف ل�سان العرب ،واحلرف :اللغة ،واللهجة ،ومنه احلديث «نزل
القر�آن على �سبعة �أحرف(((» واحلرف :الطريقة ،والوجه ،واحلرف :من ُحروف
الهجاء ،واحد حروف التهجي.
ِ
و�أما احلرف يف اال�صطالح فـيقول الزجاجي :يف حد احلرف «�أما حروف
املعجم فهي �أ�صوات غري متوافقة ،وال مقرتنة ،وال دالة على معنى من معاين
الأ�سماء والأفعال ،واحلروف؛ �إال �أنها �أ�صل تركيبها(((» .فقد ا�ستعمل الزجاجي
«احلرف» يف الرمز الأبجدي ،ومعنى ال�صوت اللغوي م ًعا وهو ما فعله ابن جني
� ً
أي�ضا يف �سر �صناعة الإعراب ،وغريه من علماء العربية القدامى يقول ابن
جني« :اختالف الأجرا�س يف حروف املعجم باختالف مقاطعها� ..إلخ(((» وقوله
� ً
أي�ضا« :و�أذكر �أحوال هذه احلروف يف خمارجها ،ومدارجها ..و�أذكر �أي�ضا
�أحوال هذه احلروف يف �أ�شكالها ،والغر�ض يف و�ضع وا�ضعها ،وكيفية �ألفاظها ما
دامت �أ�صواتا مقطعة(((.
وا�ستعمال علماء العربية احلرف يف معنى ال�صوت اللغوي ،ويف معان �أخرى
مرتبطة به كا�سم احلرف ،و�صوته املنطوق ي�ؤ ِّكد مدى وعيهم بـ «الربط القوي
تعب عن
بني الوحدات ال�صغرية يف الكالم ،وهي الأ�صوات ،وتلك الرموز التي ِّ
هذه الوحدات يف الكتابة� ،أو اخلط(((».

((( الهيثمي :جممع الزوائد ومنبع الفوائد  ،319/7طبعة �سنة  1412ه دار الفكر ،بريوت .
(((	�أبو القا�سم الزجاجي :الإي�ضاح يف علل النحو ،54/حتقيق :مازن املبارك الطبعة الرابعة1402:ه1982/م
دار النفائ�س.
((( ينظر ابن جني� :سر �صناعة الإعراب ،8/1حتقيق :د .ح�سن هنداوي ،دار القلم ،دم�شق ،الطبعة الأولى:
1985م.
((( ابن جني� :سر �صناعة الإعراب.5-4/1
((( ينظر د .عبد اهلل ربيع حممود :يف علم الكتابة العربية  ،49 /الطبعة الأولى 1412ه1991/م النا�شر:
امل�ؤلف.

65
هذه الطبعة �إهداء من املركز وال ي�سمح بن�شرها ورقي ًا �أو تداولها جتاري ًا

و ُيع َّرف احلرف يف الدر�س اللغوي احلديث ب�أنه «وحدة فكرية ،تدخل يف تركيب
وع ِّرف ب�أنه� :أ�صغر وحدة لغوية تدخل يف تكوين كلمة
املنظمة الأبجدية للغة(((»ُ ،
يف عرف جماعة لغوية ما� ،أو هو �أ�صغر وحدة لغوية تنطق مفردة ح�سب ُعرف
جماعة ما(((.
وع ِّرف ب�أنه« :رمز خمطوط� ،أو مطبوع ،يقوم مقام �صوت� ،أو مقطع� ،أو معنى
ُ
(((
كاحلروف الأبجدية يف لغة ما»
ومما جتدر الإ�شارة �إليه هنا �أن �أ ّول من ا�ستعمل م�صطلح «حرف» ،وم�صطلح
«حركة» وح َّدد مكان احلركة ،وكذلك التنوين العالمة �أبو الأ�سود الد�ؤيل (ت69ه)
وهذا ن�ص كالمه  -رحمه اهلل  -خماط ًبا كاتبه�« :إذا ر�أيتَني قد فتحتُ فمي
باحلرف فانقط نقطة �أعاله ،و�إذا �ضممتُ فمي فانقط نقطة بني يدي احلرف،
و�إذا ك�سرتُ فمي فاجعل النقطة حتت احلرف ،ف�إن �أتبعت �شي ًئا من ذلك ُغنة
فاجعل مكان النقطة نقطتني(((» .والرواية يف «�صبح الأع�شى»�« :إذا فتحت فاي
فاجعل نقطة فوق احلرف و�إذا ك�سرت فاي فاجعل نقطة حتت احلرف ،و�إذا
�ضممت فاي فاجعل نقطة �أمام احلرف ف�إن اتبعت �شيئا من هذه احلركات غنة
يعني تنوينا فاجعل نقطتني ،ففعل ذلك حتى �أتى على �آخر امل�صحف(((».
و�أنت تالحظ توظيف �أبي الأ�سود جلهاز النطق يف الإن�سان ،و�صورة حترك
�أجزائه يف �أثناء نطق احلركات ،ونالحظ كذلك حتديد م�سميات احلركات
(((
(((
(((
(((
(((

ينظر د .متام ح�سان :مقاالت يف اللغة والأدب ،231/عامل الكتب ،الطبعة الأولى142 :ه2006/م.
ينظر د.حممد �أحمد خاطر :يف اللهجات العربية مقدمة للدرا�سة ،116/طبعة �سنة 1979م ،مطبعة
احل�سني الإ�سالمية ،القاهرة .
جمدي هبة ،وكامل املهند�س :معجم امل�صطلحات العربية يف اللغة والأدب ،147/مكتبة لبنان ،الطبعة
الثانية ،القاهرة.
الذهبي� :سري �أعالم النبالء.83/4
القلق�شندي� :صبح الأع�شى يف �صناعة الإن�شا ،155/3حتقيق  :د.يو�سف علي طويل ،الطبعة الأولى:
 ،1987دار الفكر ،دم�شق.
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كوحدة فكرية يف املنظمة الأبجدية ،ثم مالحظة �أداء �أع�ضاء النطق يف
�إخراج �صوتها الذي هو جزء من املنظمة ال�صوتية للغة العربية وحتديد �أماكن
احلركات.
و�إذا كان معنى «احلرف» اال�صطالحي وحدة فكرية داخلة يف تركيب املنظمة
الأبجدية للغة فما معنى «احلركة» يف اللغة اال�صطالح؟« :احلركة� :ضد ال�سكون
وحركته فتحرك ،ويقال :ما به حراك� ،أي حركة(((» .و�أما احلركة� ،أو «ال�صائت»
يف اال�صطالح فهو �صوت جمهور ،يخرج هواء �صوته ح ًّرا طلي ًقا من دون وجود
عقبة متنع خروجه� ،أو ت�ض ّيق جمرى خروجه ،وذبذباته كثرية يف العدد والقيمة،
و�أعلى يف الو�ضوح ال�سمعي «  » sonorityمن ال�صوامت؛ لأن ال�صامت ُي َعت�ض
علي هواء �صوته بغلق ممر جهاز النطق يف �أثناء خروجه يف منطقة املخرج،
يتبعه فتح فجائي يظهر معه ال�صوت� ،أو غلق يف مكان ،وفتح املمر يف مكان
مهمو�سا ،و�أقل يف الو�ضوح ال�سمعي « » sonority
�آخر ،وقد يكون جمهو ًرا� ،أو
ً
من احلركة(((.
وجدير بالذكر �أن علماء العربية كانوا ُي َ�س ُّمون احلركات باحلروف ال�صغرية:
«و�أما احلركات فلما كانت بع�ض احلروف عملت على �صورها ،فال�ضمة واو
�صغرية على هذه ال�صورة (ـ ُــ) ،والفتحة �ألف �صغرية ممتدة على طول احلرف،
ولو مل تكن كذلك اللتب�ست بالألف ،و�صورتها (ـ َــ) ،والك�سرة ياء �صغرية ،وجعلت
من �أ�سفل احلرف لأنها قد يخل بها �سرعة اخلط فتلتب�س بالفتحة ،و�صورتها
( ـِ ــ) ،و�أما ال�سكون ف�صورته �صاد �صغرية على هذه ال�صورة (�صـ) وهي ال�صاد
((( اجلوهري( :حرف) ال�صحاح (تاج اللغة و�صحاح العربية) ،حتقيق� :أحمد عبد الغفور عطار ،ط:
1407هـ1987-م ،دار العلم للماليني ،بريوت.
((( ينظر د.عبد اهلل ربيع حممود ،د.عبد العزيز �أحمد عالم  :علم ال�صوتيات ،154/الطبعة الثانية :
 1408ه1988/م ،مكتبة الطالب اجلامعي ،مكة املكرمة.
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من �صفر؛ لأن ال�صفر :اخلايل ولذلك جعلت عالمة على كون احلرف �صف ًرا من
احلركة(((» الذي تطور فيما بعد �إلى ( ـ ـ ـ ـْ ).
و�أما بالن�سبة لل�صوت اللغوي « الفونيم » �أو ما يعرف عند علمائنا القدامى
باحلروف الأ�صول ؛ فهو �أ�صغر وحدة �صوتية لها دخل يف تغيري الداللة ،كما
يف (مال) ،و(قال) ،وقد يكون �صامتًا� ،أو حركة « فكالهما ميثالن املنظمة
ال�صوتية للغة.
وال�صوت الفرعي «الفون» ،الذي هو �صورة فرعية من ال�صوت اللغوي (احلرف
ُ
الأ�صلي) والذي ُ َ
اختالف �أل�سنة الالهجني به على م�ستوى
تدِّ ُد �صورة نطقه
اللغة الواحدة� ،أو القطر الواحد؛ لكن يبقى معنى الكلمة من دون تغيري مطل ًقا.
و�أما عن كيفية نطق احلروف املقطعة يف كتب اللغة وال�صرف فـ « ُيقال ً
مثل:
�أ�صل مادة «اال�ستعمار» (ع م ر) فكذلك ال ُينطق ب�أ�سمائها؛ بل مب�س َّمياتها؛ لأنه
ُي�شار بها �إِلى املادة بقطع النظر عن كونها فعال� ،أو ا�س ًما ،وعن تعيني حركتها،
فينطق يف مثل احلروف املتقدمة بالعني مفتوحة ،لأن الفتح �أخف احلركات،
وكذا بامليم ،والراء مفتوحتني من غري �إِحلاق هاء؛ لتق ّوى احلروف ببع�ضها،
�أو ب�سكون الراء ،فال ُتنطق بال�ضم ،وال بالك�سر ،وال بال�سكون م�سبو ًقا بهمزة
و�صل مك�سورة ،ال يف الأول وال غريه ؛ لأن ذلك ِ�إمنا يكون عند ِ�إرادة بيان َ ْ
مرج
احلرف(((».
و «اعلم �أن ُم َ�س َّمى احلرف �إِن كان �ساك ًنا �أدخل عليه همزة الو�صل ،وانطق
ال�س ْكت ،مع الإِتيان به ُم ّركا بحركته(((».
به و�إن كان متحركا زيد فيه هاء َّ
وتنطقه �ساك ًنا يف الدر�س ال�صوتي احلديث من دون النطق ب�شيء قبله يف
((( ابن ع�صفور� :شرح جمل الزجاجي. 553/3
((( ال�سابق( 100/بت�ص ّرف قليل).
َ
((( ن�صر الهوريني الأزهري :املطا ِل ُع ال َّن�صرية لل َمطا ِبع امل�صر َّية يف ال ُأ�صول اخلط َّية ،98/حتقيق د.طه عبد
املق�صود ،مكتبة ال�سنة ،القاهرة ،ط1426 :1هـ2005/م.
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الدر�س ال�صوتي احلديث ،و�إذا كان احلرف الذي هو وحدة فكرية داخ ٌل يف
تركيب املنظمة الأبجدية للغة فماذا ُيعنى بال�صوت اللغوي ؟
ال�صوت اللغوي �أ�صغر وحدة �صوتية لها دخل يف تغيري الداللة ،وقد ُينطق
ب�صور خمتلفة ؛ فهو «عملية نطقية تدخل يف تركيب املنظمة ال�صوتية للغة(((»
خرج تع ُّد ُد �صو ِر نط ِقه يف �أل�سنة الالهجني الكلم َة عن معناها فماذا ُيعنى
وال ٌي ِ
باملقطع؟
تعب ب�صورة اقت�صادية عن �أنواع من اقرتانات
املقطع :وحدة تركيبيةِّ ،
الأ�صوات ال�صامتة ،واحلركات ،تتك ّون منه واحدً ا� ،أو �أكرث كلمات اللغة ،متفق
مع �إيقاع ال ّنف�س الطبيعي ،ومع نظام اللغة يف �صوغ مفرداتها(((.فاملقطع وحدة
�صوتية �أكرب من ال�صوت اللغوي ،و�أ�صغر من الكلمة ال�صوتية التي تتك ّون غال ًبا
من �أكرث من مقطع �صوتي.
ويقوم علم الأ�صوات « »phoneticsعلى درا�سة ال�صوت درا�سة عملية تقوم
على اال�ستماع ،والت�سجيل؛ بينما يتو ّفر علم الت�شكيل ال�صوتي  phonologyعلى
درا�سة احلرف درا�سة نظرية تقوم على التجريد ،والتق�سيم ف َي ُ�ضم حرف النون
حتته ً
مثل عددًا من الأ�صوات (نون الإظهار ،ونون الإخفاء ،ونون الإقالب)
والتي تختلف فيما بينها من حيث املخرج؛ فاحلرف ،و�صورته واحدة يف املنظمة
الأبجدية للغة ،و�صوره متعددة يف املنظمة ال�صوتية للغة((( ،وال ُيراعى تعدد
ال�صور النطقية للحرف يف الكتابة �أو اخلط((( مما لي�س له دخل يف تغيري املعنى.
(((
(((
(((
(((

د .متام ح�سان :مقاالت يف اللغة والأدب.331/
ينظر د.عبد ال�صبور �شاهني:القراءات القر�آنية يف �ضوء علم اللغة احلديث ،25/د.عبد اهلل ربيع
حممود ،د .عبد العزيز عالم :علم ال�صوتيات .164/
د .ينظر تف�صيل ذلك متام ح�سان :مقاالت يف اللغة والأدب.331/
القلق�شندي�« :سمي اخلط كتابة جلمع احلروف بع�ضها �إلى بع�ض كما �سمي خرز القربة كتابة ل�ضم
بع�ض اخلرز �إلى بع�ض» �صبح الأع�شى .81/1
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فيعنى بالكتابة احلرفية  -بناء على ما �سبق  :-التعبري ب�أ�شكال احلروف عن
�أ�صواتها ف ُي ِّعب الرمز الواحد عن �صوت لغوي واحد ،مهما تعددت �صور نطقه
باختالف موقعه يف الكالم� ،أو باختالف لهجات الناطقني به؛ مما يدل على �أن
وا�ضعه كان على علم بفكرة الفونيمية� ،أو احلدات ال�صوتية التي لها دخل يف
الداللة� ،أو الوظيفة �أو ما �س ّماه علما�ؤنا القدامى بـ «احلروف الأ�صول» بالنظر
�إلى «احلروف الفروع (((».
المبحث الثاني:
مزايــا الحرف العربي ،ودوره الحضاري

�أ َّو ًل -ن�ش�أة احلرف العربي ،وتط ّوره ،وخ�صائ�صه:
�شغلت ق�ضية ن�ش�أة احلرف العربي الباحثني عن احلقيقة قد ًميا ،وحدي ًثا
واختلفت النظريات  ,والآراء يف ذلك ،وهو �أمر ال ميكن عر�ضه � ,أو مناق�شته
مف�صل يف مظا ِّنه(((.
هنا وهو َّ
وما ميكن ذكره هنا �أن الكتابة احلرفية مت ِّثل املرحلة الأخرية من تط ّور
الكتابة الإن�سانية فقد �سبقها نظامان� :أ ّولهما  -النظام امل�صري :وكان يقوم
على اجلمع بني ال�صور واخلطوط امل�ستقيمة �أو املنحنية ،وثانيهما  -النظام
البابلي :وكان يقوم على نظام اخلط امل�سماري ،وقد انقر�ض هذان النظامان،
وح ّل مكانهما النظام احلريف(((.
ومن املعلوم �أن الأنظمة الثالثة ال�سابقة كانت موجودة يف الع�صور ال�سابقة
على القرن اخلام�س ع�شر قبل امليالد ،مما يعني �أن الأبجدية احلرفية ت�ضرب
((( ينظر د .عبد اهلل ربيع حممود :يف علم الكتابة العربية .48/
((( ينظر د.عبد اهلل ربيع حممودً :
مثل يف علم الكتابة العربية .77-59/
((( ينظر د.عبد احلميد حممد �أبو �سكني :فقه اللغة ،113/وما بعدها.
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يف �أعماق ما قبل التاريخ الإن�ساين .و «تعد �آخر مرحلة يف �سبيل ا�ستكمال
الكتابة(((».
ويرجع الف�ضل الأ ّول �إلى ال�ساميني -وهم عرب  -يف هجر النظامني الأول
والثاين ،واعتماد النظام احلريف يف الكتابة على وجه الب�سيطة .وقد �أ َّكد «رينان
« على �أن الأبجدية احلرفية من و�ضع ال�ساميني((( ،واحلرف العربي جزء من
النظام الأخري (النظام احلريف) ي�ضرب يف �أعماق التاريخ الإن�ساين � ً
أي�ضا(((.
ومن الثابت تاريخ ًيا �أنّ امل�صريني القدماء هم �أ ّول من اخرتع الكتابة ،والتي
ط ّورها عرب �سيناء يف �صورتها الأخرية ،وعنهم �أخذها الفينيقيون ،وهم �أحد
فروع ال�شعب ال�سامي الذين هاجروا من قلب اجلزيرة العربية ،وقد كانوا
حب التنقل ،مما كان له �أعظم الأثر
م�شهورين بالتجارة والغزو ،جمبولني على ِّ
يف ن�شر الأبجدية ال�سامية التي ط ّوروها يف العامل ك ّله ،واقتب�س العامل كله حروف
�أبجديته من الأبجدية التي ط ّورها الفينيقيون وغدو بذلك �أول من ق ّدم للعامل
ك ِّله مفتاح ح�ضارته الإن�سانية(((.
ويق�ضي النظام احلريف -كما �سبق -ب�أن يكون لك ّل حرف �صورة� ،أو رمز فيما
عرف بالأبجدية مهما اختلف نطقه ،وقد انت�شرت تلك الأبجدية الفينيقية يف
العامل ك ِّله ،وكانت م�صدر النظام احلريف يف العامل ك ّله � ً
أي�ضا ،ون�شرها الإغريق
يف الغرب ؛ بينما ن�شرها الآراميون يف ال�شرق(((.
(((
(((
(((
(((
(((

فندري�س :اللغة  ،399/تعريب عبداحلميد الدواخلي ،وحممد الق�صا�ص ،مكتبة الأجنلو امل�صرية.
ينظر فندري�س :اللغة.399/
ينظر د .عبد احلميد حممد �أبو �سكني :فقه اللغة  ،112/وما بعدها ،طبعة �سنة1401 :هـ1981/م،
القاهرة.
ينظر د .عبد العزيز �أحمد عالم :يف علم اللغة العام (الق�سم الأول)  ،71-70/الطبعة الأولى:
1425ه ،2004/دار كنوز املعرفة للمطبوعات والأدوات املكتبية ،جدة.
ينظر د .عبد اهلل ربيع حممود  :تف�صيل ذلك يف الكتابة العربية.77-59/
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ومن امل�س ّلم به لدى كثري من العلماء �أن الكتابة احلرفية بد�أت من التمثيل
الفينيقي لها ،ومما مييز تلك الأبجدية حر�صها على ترتيب رموز احلروف ترتي ًبا
خا�صا وت�سمية كل حرف با�سم خا�ص ،واجتاهها من اليمني �إلى الي�سار(((.
ً
تط ّور احلرف العربي:
�سلكت رموز احلروف العربية يف �سبيل تطورها ،وو�صولها �إلى ما ا�ستق ّرت
عليه اليوم يف عددها ،و�صورها� ،أو رموزها ،وهو ثماني ٌة وع�شرون رمزً ا ملا ُيع َرف
برموز ال�صوامت ،و�ستة رموز ملا ُيع َرف اليوم برموز احلركات؛ ليكون املجموع
�أربعة وثالثني رمزً ا ،مهما اختلف الت�صويت بك ّل رمز منها.
وع ّد بع�ض العلماء احلروف ت�سعة وع�شرين حر ًفا ؛ بناء على �أنّ « احلرف
امل�س ّمى بالألف قد ا�ستعمل يف �أ�صل الو�ضع ملا �سمي فيما بعد بالهمزة ،كما
ا�ستعمل � ً
أي�ضا يف الرمز للفتحة الطويلة� ،أو ما ي�سمى ب�ألف امل ّد((( « ،قد �سبقت
الإ�شارة �إلى دور الفينيقيني  -وهم عرب  -فيما عرف بالأبجدية الفينيقية ؛
ن�سبة �إليهم ،فقد و�ضعوا اثنني وع�شرين رمزً ا للأبجدية التي ن�سبت �إليهم فيما
بعد وهي�« :أبجد  -هوز  -حطي  -كلمن � -سعف�ص  -قر�شت» ،ويف مرحلة
تاريخية تالية �أدخل اليمنيون تطوي ًرا �آخر على تلك الأبجدية فيما ُع ِرف بـ
«احلروف الروادف» ،وهي �ستة �أحرف ،وهي «ثخذ � -ضظغ»؛ ليكون املجموع
ثمانية وع�شرين رمزً ا� ،أو حر ًفا.
وخلت الأبجدية من رموز احلركات الق�صرية� ،أو ما عرف عند علماء العربية
القدامى بالألف ال�صغرية ،والواو ال�صغرية ،والياء ال�صغرية؛ بناء على �أنهم
كانوا يربطون بينها وما هي بع�ضه من احلروف التوام الكوامل  .ومن �أقوالهم
ن�صوا فيها على تلك احلقائق العلمية« :اعلم �أن احلركات �أبعا�ض حروف
التي ّ
((( د.عبد اهلل ربيع حممود :يف علم الكتابة العربية.51-50/
((( د.عبد اهلل ربيع حممود :يف الكتابة العربية.84/
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املد واللني ،وهي الألف ،والياء والواو ،فكما �أن هذه احلروف ثالثة فكذلك
احلركات ثالث ،وهي الفتحة ،والك�سرة ،وال�ضمة ،فالفتحة بع�ض الألف،
والك�سرة بع�ض الياء ،وال�ضمة بع�ض الواو ،وقد كان متقدمو النحويني ي�سمون
الفتحة الألف ال�صغرية ،والك�سرة الياء ال�صغرية وال�ضمة الواو ال�صغرية ،وقد
كانوا يف ذلك على طريق م�ستقيمة� ،أال ترى �أن الألف والياء ،والواو اللواتي هن
حروف توا ّم كوامل(((»� ،أي �ألف املد ،وواو املد ،وياء املد(احلركات الطويلة يف
الدرا�سات ال�صوتية احلديث).
فرتمز �صورة الألف يف الأبجدية �إلى �ألف امل ّد(الفتحة الطويلة) والهمزة،
وترمز �صورة الواو يف الأبجدية �إلى وحدتني �صوتيتني خمتلفتني ،هما الواو
ال�صامتة يف نحو ( َوجد) �أي الواو التي حتمل احلركة ،والواو يف نحو َ
(خ ْوف)
�أي الواو امل�سبوقة بفتحة وترمز �صورة الياء يف الأبجدية �إلى وحدتني �صوتيتني
خمتلفتني � ً
أي�ضا ،هما :الياء ال�صامتة يف نحو ( َيجد) �أي الياء التي حتمل
احلركة ،والياء يف نحو ( َب ْيت) �أي الياء امل�سبوقة بفتحة.
وظهر يف مرحلة �أخرى نظامان �أ�سا�سيان يف ترتيب احلروف �أطلق على
�أولهما قد ًميا م�صطلح «املزدوج»؛ بينما لأطلق عليه حدي ًثا م�صطلح « الأبجدي
«و�أطلق على ثانيهما قد ًميا م�صطلح «املفرد»؛ بينما �أطلق عليه حدي ًثا م�صطلح
«الألفبائي» وكان للجغرافية دخل وا�ضح فيما عرف بعد بالرتتيب امل�شرقي،
والرتتيب املغربي  .ف�صار حلروف العربية �أربع �صور من الرتتيب ،كما هو مبني
على النحو الآتي :الرتتيب الأ ّول ُع ِرف بالرتتيب الأبجدي املزدوج امل�شرقي:
�أبجد  -هوز -حطي  -كلمن � -سعف�ص -قر�شت -ثخذ� -ضظغ ؛ و�أما الثاين
فقد ُع ِرف بالرتتيب الأبجدي املزدوج املغربي ،وذلك على النحو الآتي� :أبجد
 هوز -حطي -كلمن � -صعف�ض -قر�ست  -ثخذ  -ظغ�ش(((.((( ابن جني�:سر �صناعة الإعراب.18 ، 17/1
((( ينظر القلق�شندي � :صبحالأع�شى ، 24/3د.عبد اهلل ربيع حممود :يف علم الكتابة العربية.92/
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«وترتيب امل�شارقة ال�سابق �أقدم ،و�أ�صح؛ لأنه يتفق والكلمات ال�ست الأولى مع
الأبجدية الفينيقية ،كما �أنه يجمع «الروادف العربية» يف كلمتني م�ستقلتني عن
الكلمات الأ�صلية ،خال ًفا للرتتيب املغربي الذي يخلط بينهما(((».
والثالث :الرتتيب الألفبائي املفرد امل�شرقي� :أ ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز �س �ش �ص
�ض ط ظ ع غ ف ق ك ل م ن ه و ي .والرتتيب الألفبائي املفرد املغربي :أ� ب ت ث
ج ح خ د ذ ر ز ط ظ ك ل م ن �ص �ض ع غ ف ق �س �ش ه و ي (((.
ومما جتدر الإ�شارة �إليه هنا �أن اختالف الرتتيب املغربي الذي ُع ِرف بالرتتيب
الألفبائي عن الرتتيب امل�شرقي الذي ُع ِرف بالرتتيب الأبجدي مل يحدث � ّإل يف
القرن الثاين �أو الثالث الهجري على �أرجح الآراء.
وي�ؤكد العلماء على حقيقة �أن هذا الرتتيب ب�صورتيه قد حدث بعد حركة
الإ�صالح الثانية ،والتي تن�سب �إلى ن�صر بن عا�صم(ت90ه) ،و�أخيه يحي بن
يعمر(ت90ه) وهي �إعجام حروف العربية وترتيبها على النحو امل�شار �إليه(((،
وببزوغ فجر الإ�سالم ،وبداية احل�ضارة العربية ،والإ�سالمية كان للحرف
العربي دو ٌر عظي ٌم يف نقل ر�سالة الإ�سالم �إلى النا�س كافة باحلكمة ،واملوعظة
احل�سنة فكانت رموز احلرف العربي ب�صورها ،ورموزها ال�سابقة ُت ِّثل «احلرف
القر�آين» �أ�صدق متثيل تتنزل بها �آيات الوحي على النبي حممد  وبه يقر�أ،
و ُي�سمع ،ويكتب ولقد و�سع احلرف القر�آين �أل�سنة العرب باختالف لهجاتهم،
و�أعمارهم  -كما �سي�أتي  -فوجدوا فيه ما يدعوهم �إلى ما ينفعهم يف دينهم،
ودنياهم ،و�آخرتهم ف�أقبلوا عليه راغبني ،ومعجبني ب�أدائه ال�صوتي الذي فاق ما
كانوا عليه من جمال لغتهم يف �آدابهم �شع ًرا ،ون ًرثا وبجمال �صوره� ،أو رموزه -
يتعملون هذا احلرف ،ويتدبرون �آياته.
((( د.عدنان اخلطيب  :املعجم العربي بني املا�ضي واحلا�ضر «  ،16/طبعة �سنة1967م.
((( ينظر القلق�شندي � :صبح الأع�شى ،23/3د.عبد اهلل ربيع حممود :يف علم الكتابة العربية.99-98/
((( ينظر د.عبد اهلل ربيع حممود  :يف علم الكتابة.99/
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وقد رفع اهلل -تعالى َ -ق ْدر احلرف العربيَّ ،
وف�ضله على حروف اللغات
جمي ًعا و�ضاعف الأجر والثواب ملن يقر�ؤه ،وملن ي�ستمع له ،وين�صت لتالوته؛
فكان احلرف العربي وعاء احل�ضارة الإ�سالمية ،يحملها �إلى النا�س يف ِّ
كل زمان
ومكان باحلكمة ،واملوعظة احل�سنة .وكان لنزول القر�آن الكرمي باحلرف العربي
�أثر عظيم يف تطويره  ,وانت�شاره وتف�ضيله يف الكتابة ،والتعليم على حروف
اللغات الأخرى يف كثري من الدول التي اعتنق �أهلها الدين الإ�سالمي؛ فقد
ارتبط تط ّور احلرف العربي بعد البعثة النبوية بالقر�آن الكرمي ،وهو ما يت�ضح
� ً
أي�ضا من خالل الإ�صالحات التي �أدخلت عليه.
ثان ًيا -ر�سم امل�صحف ،وجمعه ،ون�سخه ،وطباعته:
قرر جمل�س هيئة كبار العلماء بوجوب بقاء ر�سم امل�صحف وفق ما كان عليه
الر�سم العثماين ،و�أنه ال يجوز تغيريه ليوافق قواعد الإمالء احلديثة ؛ لأن يف
املحافظة على الر�سم العثماين ً
حفاظا على كتاب اهلل  -تعالى  -من التحريف،
واتباعا ملا كان عليه ال�صحابة  -ر�ضي اهلل عنهم  -و�أئمة ال�سلف  -رحمة اهلل
الن�ص الوارد يف هذه الق�ضية ً
كامل ؛ ل�صلته
عليهم و�أَ ْع ِر ُ�ض على القراء الكرام ّ
مبو�ضوع الر�سم القر�آين ،ودعاوى تغيري احلرف العربي� ،أو ا�ستبداله بغريه من
رموز الأبجديات يف اللغات الأخرى.
الن�ص« :يف الدورة الرابعة ع�شرة ملجل�س هيئة كبار العلماء املنعقدة يف
ّ
الطائف يف املدة من العا�شر من �شهر �شوال �إلى احلادي والع�شرين منه نظر
املجل�س فيما رفعه ح�سني حمزة �صالح مدر�س العلوم الدينية مبدر�سة الإمام
�أبي حنيفة االبتدائية مبكة �إلى جاللة امللك املعظم يطلب فيه املعونة يف كتابة
امل�صحف بطريقة الإمالء العادية واملحال �إلى �سماحة الرئي�س العام لإدارات
البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإر�شاد برقم � / 3ص  22035 /يف / 9/ 22
 1398هـ ،واطلع البحث الذي �أعدته اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء يف
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حكم كتابة القر�آن بطريقة الإمالء العادية و�إن خالف ذلك الر�سم العثماين،
وبعد درا�سة املو�ضوع ومناق�شته ،وتداول الر�أي فيه  ...تبني للمجل�س �أن هناك
�أ�سبابا تقت�ضي بقاء كتابة امل�صحف بالر�سم العثماين وهي:
1.1ثبت �أن كتابة امل�صحف بالر�سم العثماين كانت يف عهد عثمان  -ر�ضي
اهلل عنه  -و�أنه �أمر كتبة امل�صحف �أن يكتبوه على ر�سم ُم َع َّي  ،ووافقه
ال�صحابة ،وتابعهم التابعون ،ومن بعدهم �إلى ع�صرنا هذا ،وثبت �أن
النبي  قال«:عليكم ب�سنتي و�سنة اخللفاء الرا�شدين املهديني من
بعدي» فاملحافظة على كتابة امل�صحف بهذا الر�سم هو املتعني اقتداء
بعثمان ،وعلي ،و�سائر ال�صحابةً ،
وعمل ب�إجماعهم .
�2.2أن العدول عن الر�سم العثماين �إلى الر�سم الإمالئي املوجود حاليا بق�صد
ت�سهيل القراءة يف�ضي �إلى تغيري �آخر �إذا تغري اال�صطالح يف الكتابة ؛
لأن الر�سم الإمالئي نوع من اال�صطالح قابل للتغيري با�صطالح �آخر،
وقد ي�ؤدي ذلك �إلى حتريف القر�آن بتبديل بع�ض احلروف� ،أو زيادتها �أو
نق�صها ؛ فيقع االختالف بني امل�صاحف على مر ال�سنني ،ويجد �أعداء
الإ�سالم جماال للطعن يف القر�آن الكرمي ،وقد جاء الإ�سالم ب�سد ذرائع
ال�شر  ,ومنع �أ�سباب الفنت.
3.3ما يخ�شى من �أنه �إذا مل يلزم الر�سم العثماين يف كتابة القر�آن �أن ي�صري
كتاب اهلل �ألعوبة ب�أيدي النا�س كلما عنت لإن�سان فكرة يف كتابته اقرتح
تطبيقها ،فيقرتح بع�ضهم كتابته بالالتينية �أو غريها ،ويف هذا ما فيه من
اخلطر ،ودرء املفا�سد �أولى من جلب امل�صالح ،وبناء على هذه الأ�سباب
اتخذ املجل�س القرار التايل :يرى جمل�س هيئة كبار العلماء �أن يبقى ر�سم
امل�صحف على ما كان بالر�سم العثماين ،وال ينبغي تغيريه؛ ليوافق قواعد
الإمالء احلديثة ،حمافظة على كتاب اهلل من التحريف ،واتباعا ملا كان
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عليه ال�صحابة و�أئمة ال�سلف  -ر�ضوان اهلل عليهم �أجمعني  -واهلل املوفق
و�صلى اهلل على نبينا حممد  هيئة كبار العلماء(((».
وقد كان ملجمع اللغة العربية قرار وا�ضح يف هذا الأمر  ,خاطب به جلنة تي�سري
ن�ص القرار« :تعمل اللجنة بجميع الو�سائل
الكتابة املنبثقة عن املجمع ،وهذا ُّ
املقبولة لت�سهيل كتابة احلروف العربية  ,واالبتكار يف ذلك ؛ لتي�سري القراءة
العربية ال�صحيحة  ,على � ّأل ُي ْخ ِر َج هذا التح�سني ،واالبتكار الكتابة العربية عن
�أ�صول �أو�ضاعها العامة (((» .فللر�سم القر�آين خ�صو�صيته النابعة من قد�سية
كتاب اهلل  -ع ّز وج ّل  -وهو �أمر ال جدال فيه ؛ فقد كان ال�صحابة  -ر�ضي اهلل
عنهم  -حري�صني على تلقيه من النبي  نط ًقا ،و�أداء ،ور�س ًما � ً
أي�ضا ،فقد
كان جربيل  -عليه ال�سالم  -ينزل بالوحي على النبي  وقد كان � شديد
احلر�ص على تلقيه نط ًقا ،و�أداء كما �سمعه من جربيل  -عليه ال�سالم  -فطم�أنه
ر ُّبه خماط ًبا (ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃﰄ ﰅ
حري�صا � ً
أي�ضا
ﰆ ﰇ ﰈﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ) [القيامة ]19:وكان ال ّنبي 
ً
على قراءته ب�صورته التي تلقاها من جربيل  -عليه ال�سالم  -على ال�صحابة -
حري�صا على كتبته؛ ف�أمر بكتابة الوحي بعد نزوله
ر�ضي اهلل عنهم  -وكان 
ً
مبا�شرة ،وكان يتابع بنف�سه ما ميليه على الكتبة دائ ًما ,و ينظر  فيه ُك ِت َب؛
وحر�صا منه  على تدوينه ب�صورة دقيقة ،وطاعة منه 
زيادة يف الت�أكيد
ً
لأمر ر ِّبه:
(ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ) [اإلرساء.]106:
((( الرئا�سة العامة لإدارة البحوث العلمية ،والإفتاء ،والدعوة ،والإر�شاد  :جملة البحوث الإ�سالمية:
.327-326/33
((( جممع اللغة العربية :حما�ضر اجلل�سات ،م�ؤمتر املجمع ،اجلل�سة الثالثة د ،57/طبعة �سنة 1970م
مطبعة الكيالين ،القاهرة .
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وعلى الرغم من و�ضوح حرمة امل�سا�س باحلرف العربي فقد ظهرت دعوات
�إ�صالحية ا ّدعى �أ�صحابها خدمة احلرف العربي؛ لكنها تخالف ما ا�ستق ّر
عليه نظام احلروف العربية منذ �أدخل اخلليل بن �أحمد الفراهيدي الإ�صالح
الثالث ،و�أدائه لدوره من دون كلل� ،أو تفريط.
ومما يجب التنبيه عليه هنا وجود نوعني من الر�سم ،هما:
الأ ّول  -ر�سم امل�صحف ،ويعرف بـ(الر�سم اال�صطالحي) �أو (الر�سم
التوقيفي) ،والثاين  -الر�سم القيا�سي؛ فما معنى ٍّ
كل منهما؟
الر�سم يف اللغة :ي�ستعمل «الر�سم» يف اللغة مبعنى العالمة ،والأثر ،واخلط
وال�سطر ،وال َّرقم ،وال َّر�شم (((.
والكتابة ،وال َّزبرَّ ،
•والر�سم القيا�سي« :ت�صوير اللفظ بحروف هجائه ،ويقال :ت�صوير �أ�شكال
احلروف الهجائية الدالة على اللفظ(((» .فـ «الر�سم �أو الهجاء اال�صطالحي
هو الر�سم الذي مي ِّثل الكتابة العربية يف ال�ش�ؤون احلياتية ،وقد ن�ش�أ نتيجة
ا�ستعمال العرب خلطهم القدمي املوروث ،ولر�سم امل�صحف ال�شريف على
عهد ال�صحابة ،ثم لِ ا جاء بعد ذلك من ر�سوم �أقامها العلماء على �أ�صول
نحوية(((».
•الر�سم اال�صطالحي« :علم ُتع َرف به خمالفات خط امل�صاحف العثمانية
لأ�صول الر�سم القيا�سي(((» ،يقول ابن اجلزري« :واعلم �أن املراد باخلط
الكتابة .وهو على ق�سمني قيا�سي وا�صطالحي فالقيا�سي :ما طابق فيه
اخلط اللفظ واال�صطالحي ما خالفه بزيادة� ،أو حذف� ،أو بدل� ،أو و�صل،
(((
(((
(((
(((

ينظر ابن دريد :اجلمهرة ،ابن منظور :ل�سان العرب ،الزبيدي :تاج العرو�س (ر�سم)( ،ر�شم)( ،زبر).
املناوي :التوقيف على مهمات التعاريف ،319/حتقيق :د .حممد ر�ضوان الداية ،الطبعة الأولى:
1410ه ،دار الفكر-بريوت ،دم�شق.
د .عبد اهلل ربيع حممود :يف علم الكتابة العربية.148/
املارغني :دليل احلريان.32/
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�أو ف�صل ،وله قوانني ،و�أ�صول يحتاج �إلى معرفتها وبيان ذلك م�ستوفى يف
�أبواب الهجاء من كتب العربية ،و�أكرث خط امل�صاحف موافق لتك القوانني؛
لكنه قد جاءت �أ�شياء خارجة عن ذلك يلزم اتباعها وال يتعدى �إلى �سواها؛
منها ما عرفنا �سببه ،ومنها ما غاب عنا(((».
ولر�سم امل�صحف ع ّدة قواعد ا�ستنبطها العلماء من ر�سم ال�صحابة وهي
ب�إيجاز:
ا�س{
1.1احلذف ،نحو :حذف �ألف امل ّد بعد ياء النداء ،نحو} :يا �أَ ُّي َها ال َّن ُ
ومن هاء التنبيه ،مثل} :ها �أَ ْنت ُْم ه�ؤُالءِ{
َي{،
}ما َئ َة{ ِ
2.2الزيادة ،كزيادة �ألف امل ّد يف }لأَ ْذ َب َح َّنهُ{ ،ويف ِ
و}ما َئت ْ ِ
وكزيادة الواو يف }�س�أوريكم{.
3.3الهمز ،وهو باب عظيم من �أبواب الر�سم القر�آين التي ُعني بها علماء
ال ّر�سم القر�آين ،وعلماء القراءات القر�آنية ،ومن �أمثلة ر�سم الهمزة
اخلا�ص بالر�سم القر�آينَ } :و ِر ْء ًيا{} ،ال ت َْظ َم�ؤُا{.
4.4البدل ،نحو :كتابة الواو يف }ال�صلوة{ ،و}ال ِّر َبوا{.
5.5الف�صل ،والو�صل :كتبت �ألفاظ بر�سم امل�صحف مف�صولة ،و�أخرى
وع ُدونَ َل َ�صا ِد ٌق{ ،وبقيت
وع ُدونَ لآَ ٍت{ ،و}�إِ َّ َنا ُت َ
مو�صولة نحو�} :إِنَّ َما ُت َ
}منْ { مطلقا.
ثالثة يف ر�سم امل�صحف ب�صورة واحدة ،كو�صل ِ َّ
6.6ما فيه قراءتان ،نحو} :ملك يوم ال ّدين{ و}يخدعون{ ،و} ُت ْظ ِه ُرونَ {،
و}فرهن{ ر�سمت من دون �ألف ،وقرئت بالألف ،وقرئت بحذفها
فات
ونحو} :غيبت اجلب{ ،و }ثمرت من �أكمامها{ ،و } َوهُ ْم ِف ا ْل ُغ ُر ِ
� ِآم ُنونَ { كتبت يف ر�سم امل�صحف بالتاء املفتوحة ،ومن غري �ألف ،وقرئت
((( ابن اجلزري :الن�شر يف القراءات الع�شر.145/2
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باجلمع ،وبالإفراد ،ونحوْ :
و}ب َ�ص ْي ِط ٍر{ كتبت يف ر�سم
}الُ َ�ص ْي ِط ُرونَ {ُ ِ ،
(((
امل�صحف بال�صاد ،وقرئت بال�صاد وال�سني .
و�أما بالن�سبة جلمع القر�آن الكرمي فقد م ّر بثالث مراحل على نحو ما هو
ف�صل يف م�صادره ،ومراجعه.وكان اجلمع الأول ً
حفظا يف ال�صدور ،ومكتو ًبا
ُم َّ
باحلرف العربي ،و ّمت ذلك يف ح�ضرة النبي  ،(((و«جمع القر�آن يف هذه
املرحلة كان كتابته يف ال�صحف من غري �ضم يف م�صحف واحد ،وهذا هو معنى
قول زيد :قب�ض ر�سول اهلل  ومل يكن القر�آن جمع يف �شيء ،وبقيت هذه
ال�صحف عند ر�سول اهلل  يف بيته حتى انتقلت بعد وفاته �إلى بكر  -ر�ضي
اهلل عنه .»((( -
ومت اجلمع الثاين(اجلمع البكري)يف ح�ضرة �أبي بكر((( ال�صديق وعمر
بن اخلطاب وبقية ال�صحابة الكرام  -ر�ضي اهلل عنهم  -خو ًفا على �ضياع
�شيء منه ب�سب القتل الذي ا�ستح ّر بحملة القر�آن الكرمي يف اليمامة ،فجمع يف
�صحائف ،وربط بخيط واحد ،وبقيت ال�صحائف عند ال�سيدة حف�صة بنت عمر
 ر�ضي عنهما  -والفرق بني اجلمع الأول واجلمع الثاين «�أن ال�صديق �أراد جمعال�صحف يف م�صحف واحد(((» .و ّمت اجلمع الثالث(اجلمع العثماين) يف ح�ضرة
جمع من ال�صحابة  -ر�ضي اهلل
�سيدنا عثمان  -ر�ضي اهلل عنه(((  -وبح�ضور ٍ
((( ينظر الزرقاين :مناهل العرفان ،373-369/مطبعة عي�سى البابي احللبي ،و�شركاه ،القاهرة ،الطبعة
الثالثة.
((( احلاكم الني�سابوري  :امل�ستدرك على ال�صحيحني(249/9كتاب التف�سري) دار الكتب العلمية  -بريوت
الطبعة الأولى ،1990-1411 ،حتقيق  :م�صطفى عبد القادر عطا.
(((	�إبراهيم حممد اجلرمي  :معجم علوم القر�آن ،113/الطبعة  :الأولى1422 ،هـ2001-م ،دار القلم
دم�شق .
((( احلاكم الني�سابوري  :امل�ستدرك علىال�صحيحني.249/2
(((	�إبراهيم حممد اجلرمي  :معجم علوم القر�آن.114/
((( احلاكم الني�سابوري  :امل�ستدرك على ال�صحيحني.249/2
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عنهم  -من ًعا للخالف الذي ن�ش�أ بني ببع�ض ق ّراء القر�آن الكرمي ب�سبب تف�ضيل
قراءة �أحدهم على الآخر((( ،و ّمت تعميم امل�صاحف على الأم�صار الإ�سالمية.
طباعة امل�صحف ال�شريف:
هدى اهلل الإن�سان �إلى اخرتاع الطباعة يف القرن اخلام�س ع�شر امليالدي
ف�أحدثت ً
ن�شاطا علم ًّيا كب ًريا ،وانتقلت �إلى العامل الإ�سالمي بعد ثالثة قرون،
فبد�أت معها حركة علمية يف كافة املجاالت ،وكان من بينها طباعة امل�صحف
ال�شريف وتوفري الن�سخ املطبوعة يف ِّ
كل مكان ،وتكللت طباعة امل�صحف ال�شريف
مب�صر بظهور طبعة جديدة للم�صحف ال�شريف وفق الر�سم العثماين على ما
يوافق رواية حف�ص عن عا�صم.
ثم �شهد العامل العربي ،والإ�سالمي نقلة ح�ضارية يف طباعة امل�صحف
ال�شريف ب�إن�شاء «جممع امللك فهد لطباعة امل�صحف ال�شريف» باملدينة املنورة
وفق الر�سم العثماين ف�أحدث تط ّو ًرا نوع ًّيا يف طباعة امل�صحف ال�شريف ،وتوفري
امل�صاحف حلجاج بيت اهلل احلرام ،واملعتمرين.
ميا:
الإ�صالحات التي �أدخلت على احلرف العربي قد ً
الطور الأول  -النقط الإعرابي :مبتكر هذا الإ�صالح �أبو الأ�سود الد�ؤيل
(ت69ه)  -رحمه اهلل  -وهو و�ضع نقط الإعراب ،والتنوين وحتديد �أماكنها،
و�أطلق عليه هذا اال�سم ،ون�سب �إليه بهذا املعنى لأن الرموز التي �أدخلها على
احلرف العربي كانت على هيئة النقط وكان �سبب هذا الإ�صالح حفظ كتاب اهلل
ع ّز وج ّل  -من خط�أ بع�ض النا�س يف �ضبط �أواخر الكلمات القر�آنية ،فقام هذاالعامل اجلليل ب�إدخال �أربع نقاط :نقطة فوق رمز احلرف؛ داللة على الفتحة
الق�صرية ،ونقطة حتت رمز احلرف؛ داللة على الك�سرة الق�صرية ،ونقطة فوق
رمز احلرف ؛ داللة على ال�ضمة الق�صرية والعالمة الرابعة التنوين ،وعالمته
(((	�إبراهيم حممد اجلرمي :معجم علوم القر�آن.116/
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نقطة تلي الفتحة� ،أو الك�سرة �أو ال�ضمة وبهذا يكون احلرف العربي قد ح َّقق
تطو ًرا بار ًزا وهو ر�سم احلركات الق�صرية((( ،وقد نتج عن هذا االبتكار غري
امل�سبوق ما ي�أتي:
1.1ظهور ت�سمية وم�صطلح «احلركات».
2.2ظهور �أ�سماء وم�صطلحات« :الفتحة» ،و «الك�سرة» ،و«ال�ضمة».
3.3ظهور م�صطلح «الغنة» ،وهو ما ُع ِرف فيما بعد بالتنوين.
4.4ظهور ر�سم احلركات الق�صرية(((.
الطور الثاين :التمييز بني ال�صور املت�شابهة� ،أو �إعجام احلروف :وين�سب هذا
الإ�صالح �إلى ن�صر بن عا�صم( ،)89ويحي بن يعمر(ت :)129فقد قام هذان
العاملان اجلليالن بو�ضع حدٍّ لت�شابه رموز حروف الأبجدية؛ ب�سبب ا�ضطراب
بع�ض النا�س بني نطقها ،وقراءة رموز حروفها املت�شابهة ر�س ًما ،فقاما هذان
ً
تعديل ثان ًيا على رموز الأبجدية ،ف�أعجما بع�ضها،
العاملان اجلليالن ب�إدخال
وتركا بع�ضها ً
أزواجا،
غفل من غري �إعجام ،ب�أن و�ضعا نقط الإعجام �أفرادًا ،و� ً
و�أثال ًثا ،وترك بع�ض احلروف ً
غفل (خالية من الإعجام)؛ ل ُي َم ِّيز النا�س بني
احلروف املت�شابه يف ال�صورة فكان ترتيب رموز حروف الأبجدية على النحو
الآتي (�أ ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز �س �ش �ص �ض ط ظ ع غ ف ق ك ل م ن ه و ي)
فيما ُع ِرف بعد بـ «ترتيب ن�صر بن عا�صم(((».

((( ينظر د.عبد ال�صبور �شاهني :تاريخ القر�آن ،111/د .عبد اهلل ربيع حممود :عن علم الكتابة
العربية.122-121/
((( ينظر د.عبد اهلل ربيع حممود :علم الكتابة العربية.121/
((( ينظر د.عبد اهلل ربيع حممود :يف علم الكتابة العربية.121/
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وكان هذا الإ�صالح مبثابة معاجلة للتماثل النا�شئ عن �أ�شكال احلروف؛ لتمييز
منطوقها؛ وتتحدد دالالتها ،وزيادة يف و�ضوح ودقة �أ�شكال احلروف(((.الطور
الثالث� :إ�صالح اخلليل بن �أحمد الفراهيدي (ت175ه)� :أدخل اخلليل بن �أحمد
إ�صالحا ثال ًثا،
بوعيه ال�صوتي ،وعبقريته النادرة على رموز احلروف العربية � ً
مت ّثل يف و�ضع رمو ًزا للحركات الق�صرية� ،أو ما كان ُي ْع َرف عند علماء العربية -
كما �سبق  -بـ «احلروف ال�صغرية» ،وهي الفتحة (�ألف �صغرية) ،والك�سرة(ياء
�صغرية) ،وال�ضمة (واو �صغرية)؛ وبناء على هذه العالقة ال�صوتية ،وهي
«البع�ضية» بني احلركات وحروف املد و�ضع اخلليل � ً
أ�شكال اقتطعها مما هي
بع�ضه؛ لتتميز احلركات من الإعجام ،ولتي�سري القراءة على النا�س ،وبذلك
تن�ضم هذه الرموز �إلى رموز احلروف وكان ال�سبب يف �إدخال هذا الرموز بتلك
ال�صورة اخلليلية اال�ضطراب �أو عدم التمييز بني النقط الإعرابي ,و�إعجام
احلروف.
ومل ي�ضع اخلليل تلك الرموز بجوار رموز احلروف ال�صامتة؛ ل�سببني:
�أ ّولهما -منع اختالط رموز احلركات �إذا كتبت برموز حروف املد الطويلة.
وثانيهما  -اخت�صار الكتابة ،والإفادة من الأبعاد الفوقية والتحتية للأ�سطر،
ً
بدل من البعد الأفقي الذي ي�سبب ا�ستعماله �إلى التطويل من غري �سبب(((،
وي�ؤ ِّكد ذلك قول املربد (ت285هـ) :ال�شكل الذي يف الكتب من عمل اخلليل،
وهو م�أخوذ من �صور احلروف؛ فال�ضمة واو �صغرية ال�صورة يف �أعلى احلرف؛
لئال تلتب�س بالواو املكتوبة والك�سرة ياء حتت احلرف والفتحة �ألف مبطوحة فوق
احلرف(((».
((( د .عبد ال�صبور �شاهني :تاريخ القر�آن ،34/الطبعة الثالثة2007 :م ،نه�ضة م�صر للطباعة ،والن�شر،
والتوزيع القاهرة.
((( ينظر د.عبد اهلل ربيع حممود :يف علم الكتابة العربية.126-123/
((( الداين :املحكم يف نقط امل�صاحف ،7/الطبعة الثانية1407 :ه ،حتقيق :د.عزة ح�سن ،دار الفكر دم�شق
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وو�ضع اخلليل رمزً ا للهمزة ،والت�شديد ،والروم ،والإ�شمام ،وال�سكون ،وامل ّدة
وعلم �ألف الو�صل ،مما �أطلق عليه م�صطلح ال�شكل(((.
ويالحظ وجود رمز لألف املد بني ياء امل ّد وواو امل ّد يف الرتتيب ال�صوتي
املخرجي ل�صور حروف العربية «و  -ا  -ي  -همزة» ,يقول اخلليل :فهذه �صورة
ا ُ
حل ُروف التي �أُ ِّل َف ْت منها العربية على الوالء وهي ت�سعة وع�شرون حرفا :ع ح ه خ
غ ق ك ج �ش �ض �ص �س ز ط د ت ظ ذ ث رل ن ف ب م فهذه احلروف ال�صحاح
كالم العرب(((».
 و ا ي ء ؛ فهذه ت�سعة وع�شرون حرفا منها �أبن ِي ِة ِالمبحث الثالث:
مشــكالت الحرف العربي اآلنية
بلغ احلرف العربي بتلك الإ�صالحات التي �أدخلها عليه علماء العربية الغيورون
منذ �أدخل �أبو الأ�سود الد�ؤيل الإ�صالح الأ ّول عليه ,وانتهاء ب�إ�صالح اخلليل بن
�أحمد الفراهيدي  -القمة يف الو�ضوح ،والدِّ قة ،وقام ب�أداء دوره من دون كلل،
�أو تفريط

وقد نال هذا الدور �إعجاب القا�صي ،والداين من �سائر العرب وغريهم من
الأمم الأخرى ،يقول �أحد امل�ست�شرقني «جرمانو�س» عن اللغة التي كتب بها
هذا احلرف ،ونطقت به على م ِّر الع�صور�« :إن للغة العربية �سندً ا ها ًّما �أبقى
على روعتها وخلودها هو الإ�سالم ،فلم تنل منها الأجيال املتعاقبة ،والع�صور
املتباينة ،واللهجات املختلفة على نقي�ض ما حدث للغات القدمية ،حيث انزوت
متاما بني جدران املعابد .»(((...
ً
((( ينظر د .عبد اهلل ربيع حممود :يف علم الكتابة العربية.125-124/
((( اخلليل بن �أحمد :كتاب العني  ،58 /1حتقيق د.مهدي املخزومي ،د�.إبراهيم ال�سمرائي ،النا�شر :دار
ومكتبة الهالل .
((( د .علي احلديدي :م�شكلة تعليم اللغة العربية لغري العرب ،23/دار الكتاب العربي للطباعة والن�شر
القاهرة.
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ومن فرط �إعجاب الأمم الأخرى باحلرف العربي َّ
ف�ضلته على حروف لغاتها
وجعلته وعاء لغتها؛ رغبة يف احل�ضارة الإ�سالمية ،وح ًّبا يف الدين اجلديد.
فقد ارتبط به ك ُّل من يقول« :ال �إال اهلل حممد ر�سول اهلل» ،يف �صالته ،و�صيامه
وزكاته ،وحجه �إلى بيت اهلل احلرام .وارتبط به امل�سلمون كافة يف قراءة القر�آن
الكرمي ،وقراءاته ،ويف عبادتهم هلل الواحد القهار ،ومن ناحية �أخرى فلم
يق�صر يف �أداء دوره يف رحلته مع القر�آن ،وال�سنة،
ي�ضعف احلرف العربي � ,أو ِّ
يف جميع الع�صور ،ف�ش َّرق ،وغ َّرب ً
حامل لواء الدعوة الإ�سالمية بكفاءة عالية،
ِّ
ف�س ًرا.
مو�ض ًحا ،و ُم ِّ
ومما يجب تقريره هنا» �أن الإمالء العربي � -إذا قي�س بالإمالء يف كثري من
اللغات كال�صينية  -فيمتاز ب�أنه غالب االطراد ،قليل ال�شذوذ� ،سهل الفهم،
حمدود ال�صعوبات ،م�ضبوط القواعد(((».
ويدور احلديث يف هنا عن امل�شكالت الآنية التي تواجه احلرف العربي ،والتي
ُت�ص ّنف على النحو الآتي:
�أ ّو ًل -م�شكالت احلرف العربي يف املراحل الأولى من العمر:
حتر�ص الأ ّم دائ ًما ،ومعها الأب يف الفرتة الأولى من منو وليدهما على �إيجاد
و�سيلة ات�صال بينهما وبينه ،تبد�أ بالإ�شارات املرئية ،وامل�سموعة ،فالت�صويت
الب�سيط(غري املركب) ،فاملقاطع ،فالكلمات ،فاجلمل ،ويتابع الطفل حركة
الأ�شياء من حوله ومنها عملية الإ�شارات الدالة على معان يريد الأبوان لفت
انتباه طفليهما �إليها ،وجذبه �إلى تقليدهما فيها ،وي�ستجيب الطفل لذلك �شي ًئا
ً
حماول تقليد حركة الفم
ف�شي ًئا ،ف ُي�صغي ال�سمع ،ويتابع بب�صره ،ويفتح فمه ؛
تتم عملية تدريب جهازه
لدى �أبويه؛ و�إخراج ال�صوت بطريق عفوية ،حتى َّ
وخال
النطقي على حماكاة ما ي�سمع نط ًقا ،و�أداء وك ّلما كان النطق �سلي ًماٍ ،
((( عبد العليم �إبراهيم  :الإمالء والرتقيم ،3/مكتبة التوحيد.
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من العيوب النطقية ،والأدائية ك ّلما كانت لغة الطفل �سليمة يف مراحل عمره
الأولى ويتحقق نطق احلروف بطريقة �سليمة با�ستمرار مراقبة الأم ،ومعها الأب
لأخطاء طفليهما ،وخلو جهاز النطق لديه من عيوب النطق التي ترجع الناحية
اخللقية وت�صحيح �أخطاء الطفولة �-إن وجدت  -وعدم تركها �إلى �سنٍّ تالية ،ال
ميكن عالجها لتك ّيف �أع�ضاء النطق عليها.
وقد ر�أينا كث ًريا من الأ�سر التي حتافظ على �أبنائها ،وقد نطقوا احلروف
بطريقة عفوية وبعيدة عن امل�شكالت النطقية التي توجد عند الأطفال الآخرين.
ولقد عاينت هذا الأمر بنف�سي مع �أوالدي يف املراحل الأولى للطفولة ،فمن خالل
حر�صنا ال�شديد على تلقينهم الكيفية ال�صحيحة لنطق احلرف العربي ا�ستطاع
�أطفالنا احلديث بالف�صحى �شي ًئا ف�شي ًئا ،حتى و�صلوا �إلى غاية ال ُيخ�شى عليهم
من الت�أثر باللهجات الدارجة التي ت�ؤ ِّثر على احلرف العربي نط ًقا ،وكتابة.
ولقد ر�أيت ،و�سمعت � ً
أي�ضا من بع�ض الأطفال لدى جرياننا يف �أبها الذين بقيت
الف�صحى لديهم ب�صورتها الطبيعية املوروثة لغة عالية يف �أ�صوات حروفها،
ومقاطع كلماتها ،وتراكيب جملها .ومن ذلك عندما ذهبت لأعطي �صاحب البيت
�إيجار ال�شقة التي ك ّنا ن�سكن فيها ،و�س�ألت �أحد �أطفاله ،وهو �أمام بيتهم ،وكانت
�س ُّنه �أقل من ثالث �سنوات عن والده فكان ر ّده :ما موجود ،حتّى �أ�شرف(�أي �أخوه
الكبري) ما موجود ،اذهبوا يف �أمان اهلل.
تلك اللغة العفوية التي تل ّقاها هذا الطفل من �أبويه املحافظني على لغة
�أبنائهما �سليمة يف حروفها ،ومقاطعها ،وكلماتها ،وتركيب كلماتها ،تتط ّلب
من دور احل�ضانة واملدر�سة القيام بدورها يف احلفاظ عليها ،وتو�سيعها نط ًقا،
وكتابة ؛ فهل تقوم مدار�سنا يف العامل العربي بذلك ،وتهتم بلغتنا اجلميلة لغة
كتاب اهلل  -ع ّز وج ّل  -على نحو ما تفعل الدول الأخرى بلغاتها ؟ تتو ّلى ال�سطور
الآتية الإجابة عن الت�سا�ؤل ال�سابق.
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ثان ًيا -م�شكلة ال�ضاد(�ض) ،والظاء(ظ) ،والزاي(ز) ،والدال(د):
من امل�شكالت التي تواجه احلرف العربي عدم اهتمام الأبوين بالعمل مب ِّك ًرا
على تن�شئة �أطفالهما على لغة �سليمة ،وخالي ٍة من العيوب النطقية ،والأدائية،
وتدريبهما على كتابتها من اليوم الأ ّول يف تعليم (�أ ب ت ث ج ح خ � ...إلخ،
ومراقبة نطقه للحروف ،وكيفية كتابتها؛ لتجنيبه م�شكالت نطق هذه احلروف،
وجتنيبه اخلط�أ يف كتابتها ،مما قد ي�صعب عالجه مع تق ّدم �سن الأطفال،
وانتقالهم من ٍّ
�صف درا�سي �إلى �آخر ،ومن مرحلة درا�سية �إلى مرحلة درا�سية
�أعلى منها ،ورمبا ت�ستمر تلك امل�شكالت طيلة حياتهم؛ فينعك�س ذلك على
الأطفال �أ ّو ًل ،وعلى الأ�سرة ثان ًّيا وعلى الأمة ثال ًثا.
وت�أتي م�شكلة ال�ضاد(�ض) ،والظاء(ظ) ،والزاي(ز) ،والدال(د) ،يف مقدِّ مة
فيتع�سر الن�شء يف نطق ال�ضاد الف�صيحة ،والظاء الف�صيحة؛
تلك امل�شكالت،
ّ
فينتج عن ذلك كتابة ال�ضاد(�ض) برمز الظاء(ظ) ،وكتابة الظاء(ظ) برمز
ال�ضاد(�ض) وهذه م�شكلة قدمية ،حديثة((( ،يقولون يف «ال�ضب» :الظب ،وي�س�أل
تلميذ ال�صف الرابع االبتدائي �أ�ستاذه يف �إحدى مدار�س �أبها مع ِّل َمه يف ح�صة
الإمالء :يا �أ�ستاذ ظاد عليها عليه ع�صا� ،أو ظاد لي�س عليها ع�صا ،فقد �أخط�أ يف
وحتي يف كتابتها ،وقد «�أدى اخللط بني ال�ضاد والظاء يف اللهجات
اال�سم والنطقّ ،
العربية الو�سيطة �إلى اهتمام كثري من اللغويني بت�أليف ر�سائل لغوية ت�ضم الألفاظ
التي يرد فيها �أحد ال�صوتني ومن �أهم من �ألف يف الفرق بني ال�ضاد ،والظاء� ،أبو
عمر الزاهد ،ت 345هـ وال�صاحب بن عباد ،ت 385هـ ،و�أبو احل�سن ال�صقلي ،ق
هـ ،و�أبو القا�سم الزجناين ...واحلريري ،ت 516هـ وغريهم(((».
((( ينظر احلراين :امل�صباح يف الفرق بني ال�ضاد والظاء يف القر�آن العزيز ،حتقيق :د� .صالح حامت ال�ضامن
الطبعة الأولى 1424 :ه2003/م ،من�شورات دار الب�شائر.
((( د .حممود فهمى حجازى :علم اللغة العربية ،117/وكالة املطبوعات ،الكويت ،طبعة �سنة1973 :م.
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ولقد َط َر ْحتُ هذه امل�شكلة علي بع�ض املع ّلمني ،والطلبة من خالل مقابالتي
لهم يف جوالتي امليدانية يف بع�ض املدار�س ،ويف اجلامعات امل�صرية ،وجامعة
امللك خالد وعلى بع�ض الأكادمييني يف جامعة امللك خالد من الأخوة ال�سعوديني
وم�صر ،واليمن ،وتون�س ،واجلزائر ،و�سوريا ،ومن خالل اجلوالت امليدانية التي
قامت بها بع�ض املعلمات الباحثات الف�ضليات يف مدار�س البنات ،ومن خالل
عمل بع�ض اال�ستبانات ،والتي �أر�سلن يل �صورة مكتوبة منها على «الإمييل» ،ومن
خالل م�شاركات الطالب يف �أثناء املحا�ضرات ،وكتابة الأبحاث ،واالختبارات
الف�صلية والنهائية ،ومناق�شة خطط الأبحاث العلمية � ً
أي�ضا.
فقد التقى ه�ؤالء الكرام جمي ًعا فيما �سجلوه ،وفيما �سمعته منهم م�شافهة حول
هذه امل�شكلة من �أنها موجودة يف ال�صفوف الأولى(ا أل ّول) ،و(الثاين) ،والثالث)
من املرحلة االبتدائية ،وي�ص ّرون على وجودها ب�صورة ُم ْق ِل َقة يف ال�صفوف العليا
(الرابع) و(اخلام�س) ،و(ال�ساد�س) ،و ُي ِ�ص ُّر بع�ضهم على جتاوزها للمرحلة
االبتدائية �إلى املرحلة املتو�سطة� ،أو الإعدادية ،واملرحلة الثانوية ،ويف الكلية،
وهي م�شكلة نعاين منها يف اجلامعة لدى �شريحة كبرية من طالب ،وطالبات
ال�شهادة العالية« :البكلوريو�س» �أو «اللي�سان�س» وامتدت هذه امل�شكلة �إلى طالب
وا�ضحا ،وبكرثة يف
التخ�ص�ص «املاج�ستري» ،والعالِ ّية «الدكتوراه» ،وبدا ذلك
ً
ال�سنوات الأخرية ف�أ�صبحنا ن�سمع ،ونرى يف �أثناء املحا�ضرات ،ويف و�سائل
االت�صال ،ويف مراجعاتنا لبحوث الطالب ،و�أوراق �إجاباتهم م�شكالت نطق
احلرف العربي ،وكتابته ب�صورة مل نرها من قبل ؛ فقد �أ ّكد يل عدد من الأخوة
الأكادمييني الذين يقومون بتدري�س مقررات اللغة العربية �أن هذه م�شكلة عامة
يف الوطن العربي ك ِّله.
ومن م�شكالت هذا احلرف الآنية قلقلة حرف ال�ضاد على �أل�سنة بع�ض العرب
يف حال نطقه �ساك ًنا ،ن�سمع ذلك يف �صلواتنا خلف بع�ض من ي�ؤمون امل�سلمني يف
�صلواتهم وبع�ض مع ِّلمي القر�آن الكرمي يف عاملنا العربي.
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�إن التدريب ال�صحيح على كيفية نطق ال�ضاد ،والظاء يف مراحل التعليم
املختلفة والتفريق بينهما يف النطق ،والكتابة ،ومتابعة ذلك من القائمني على
العملية النطقية كفيل ب�أن يعالج هذه امل�شكلة ،واحلد منها يف م�ؤ�س�سات العامل
العربي ،وكانت هذه امل�شكلة مثار اهتمام يف ك ِّليات اللغة العربية ،و�أق�سام اللغة
العربية وجمامع اللغة العربية ،ومراكزها يف العامل العربي ،ولى املهتمني باللغة
عموما.وخمرج ال�ضاد الف�صيحة فمن بني حافة الل�سان ،وما
العربية الف�صحى ً
يليها من الأ�ضرا�س وتو�صف باال�ستطالة ؛ لطول خمرجها ،وتو�صف بالرخاوة
خلروج هواء �صوتها من دون غلق للم ّر يف منطقة املخرج ،و�إمنا ي�ضيق املمر يف
منطقة املخرج؛ فيخرج الهواء حمت ًكا يف جدار ع�ضوي النطق ،وب�سبب نوعية
التح ّرك هذه �ص ّنفها القدماء يف احلروف(ال�صوامت) الرخوة.
واملعروف �أن خمرج حرف الظاء الف�صيحة ،والتي تر�سم هكذا (ظ) من بني
طرف الل�سان و�أطراف الثنايا العليا وال�سفلى ال تختلف عن ال�ضاد الف�صيحة
�إال يف �صفة اال�ستطالة (طول خمرج ال�ضاد) ،وي�شرتكان يف جميع ال�صفات
الأخرى ،ونظ ًرا جلهل كثري من القائمني بالعملية التعليمية بذلك انت�شر اخللط،
واال�ضطراب بينهما نط ًقا وكتابة .وي�ضاف �إلى ذلك �أن نطق حرف ال�ضاد
الف�صيح غري موجود يف �صور النطق املختلفة يف العامل العربي ك ِّله ،با�ستثناء
بع�ض اللهجات التي ال تزال يحافظ بع�ض �أفرادها على النطق العتيق لل�ضاد،
وقد �سمعت هذا النطق من ال�شيخ عبد الرحمن ال�سدي�س يف احلرم املكي ،وكنا
ن�ص ِّلي خلفه يف امل�سجد احلرام ،وعندما رجع �إلى ال�ضاد املُ َع َّلمة يف مراكز
التحفيظ ،ودور العلم نطق بال�ضاد (احلديثة)�أي ال�شديدة ،وهي التي َيقر�أ بها
الق ّراء القر�آن الكرمي والأقرب �إلى الف�صحى ،وهي التي تخرج من خمرج الطاء
والتاء والدال.
ولقد ذكر يل الرئي�س ال�سابق لق�سم اللغة العربية ،و�آدابها يف كلية العلوم
الإن�سانية بجامعة امللك خالد يف �أبها الدكتور /قا�سم �أن ال�شيخ الأفغاين �أ ّكد
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لل�شيخ ال�سدي�س (�إمام امل�سجد احلرام) يف جمل�س علمي جمعهما م ًعا � -أن
ال�ضاد العتيقة غري موجودة يف قراءة القر�آن الكرمي مطل ًقا.و�أ�ضيف �إلى هذا
ف�أقول� :إن امل�شكلة التي تواجه نطق حرف ال�ضاد ،وكتابتها �أ�صبحت عاملية
انتقلت مع اللغة العربية على ل�سان �أبنائها ،و�أقالمهم �إلى خارج حدودها
اجلغرافية(الوطن العربي الكبري) .وانتقلت هذه امل�شكلة �إلى و�سائل الإعالم
العربي املنطوق ،واملكتوب ،واملقروء وامل�سموع ،واملرئي ،ومواقع التوا�صل
االجتماعي ،وانتقلت � ً
أي�ضا �إلى جميع امل�ؤ�س�سات العامة ،واخلا�صة يف العامل
العربي ك ِّله.ويواجه املع ِّلمون يف دور العلم ،وم�ؤ�س�ساته يف العامل العربي م�شكلة
اال�ضطراب يف نطق ال�ضاد ،والظاء ،ور�سمهما � ً
أي�ضا.
ومن مظاهر وجود هذه امل�شكلة ما ذكره يل الأ�ستاذ� /إبراهيم فايز الأ�سمري
ُم َع ِّلم القر�آن الكرمي ولغتنا اجلميلة يف املدر�سة الفي�صلية االبتدائية ب�أبها  -وهو
من بيت قر�آين � -أن اال�ضطراب يف نطق ال�ضاد ،والظاء ،وكتابتهما موجود عند
�سجل هذه امل�شكلة ،وبع�ض م�شكالت
بع�ض املع ِّلمني يف دور العلم املختلفة ،وقد َّ
احلرف العربي يف ورقة� ،أعطاها يل ،و�أحتفظ بها يف مكتبتي.
ومن مظاهر وجود هذه امل�شكلة نطق ال�ضاد الف�صيحة يف م�صر ً
دال لدى
�شريحة كبرية من امل�صريني .وقد ذكر �أ�ستاذ الأدب املقارن يف جامعة امللك
و�سجله
خالد((( ما الحظه من التداخل بني ال�ضاد والدال يف النطق ،والكتابةّ ،
ذلك بخط يده يف ورقة �أحتفظ بها يف مكتبتي.
ومن الأمثلة التي ذكرها التداخل يف النطق بني الدال وال�ضاد »:قر�ض» و»قرد»
يت�صل
عل ًما ب�أنّ معنى الكلمة الأولى يختلف عن معنى الكلمة الثانية مطل ًقا.ومما ِّ
بهذا املو�ضوع امل�شكلة التي يقع فيها التالميذ يف الظاء نط ًقا وكتابة وهي �أنهم
ي�ضطربون بني نطق الظاء فينطقونها زا ًيا ،ويكتبونها (ز) يف �أثناء الإمالء ذكر
((( د� .إبراهيم خالد � :أ�ستاذ الأدب املقارن يف ق�سم اللغة العربية ،و�آدابها يف كلية العلوم الإن�سانية بجامعة
امللك خالد� ،أبها ،وكلية الآداب ،جامعة الإ�سكندرية.
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ذلك الأ�ستاذ /عبداهلل حممد ظافر ،وهو �أحد املعلمني الكبار هنا يف �أبها ممن
يقومون بتدري�س القر�آن ،وعلومه ،واللغة العربية ،وعلومها.
وقد طلبت من الباحثات الف�ضليات يف �شعبة مقرر «القراءات واللهجات» يف
الدرا�سات العليا التي �أقوم بتدري�س مقررها من خالل الف�صول االفرتا�ضية،
طلبت منهن القيام بجولة ميدانية « ا�ستبانة « يف مدار�س البنات ،والإدارات.
ومن خالل اجلوالت امليدانية يف املدار�س االبتدائية للبنات يف حمافظة
«خمي�س م�شيط « قامت بها �إحدى الباحثات ،وهي مع ِّلمة تابعة للإدارة التعليمية
يف هذه املحافظة ،وا�ستطاعت من خالل هذه اجلولة امليدانية ،وتكثيف لقاءاتها
مع املع ِّلمات �أن تر�صد بع�ض امل�شكالت التي تواجه احلرف العربي يف حريف»
ال�ضاد « و» الظاء « نطقا وكتابة « ،ونقلت عن املعلمات �أنهنّ يواجهن م�شكلة
مو�ضوعا من مو�ضوعات الإمالء ،فالبد
لدى الطالبات عندما يقمن ب�إمالئهن
ً
�أن تقول( :الظاء التي عليها ع�صا وال�ضاد التي بدون الع�صا ) وهكذا.
ويحدث هذا اخللط نط ًقا � ً
أي�ضا يف �أثناء تالوة القر�آن� ،أو يف �أثناء قراءة
الدرو�س((( .
ولقد �سجلت باحثة �أخرى امل�شكلة املتكررة ،والأكرث �صعوبة  -وفق تعبريها:
«بعد البحث ،واالطالع يف ميادين التعليم واملجتمع ب�شكل عام ،وبعد التوا�صل
مع بع�ض الأخوات معلمات اللغة العربية ،والقر�آن الكرمي ،وحتى من خالل
التجارب ال�شخ�صية يف تعليم الأطفال وجدت بع�ض م�شكالت احلرف العربي
نط ًقا وكتاب ًة((( « ثم �سردت ما �أح�صته من م�شكالت ،ويف مقدِّ متها م�شكلة
نطق ال�ضاد ،والظاء وكتابتهما واال�ضطراب بينهما من الناحيتني (النطق،
((( �شاركت به الباحثة يف �أعمال ال�سنة من الف�صل الأ ّول ،العام اجلامعي احلايل1435 :ه1436 -ه
التخ�ص�ص «املاج�ستري» يف اللغويات.
((( بحث �شاركت به الباحثة يف �أعمال ال�سنة من الف�صل الأ ّول ،العام اجلامعي1435 :هـ1436-هـ
التخ�ص�ص «املاج�ستري» ،يف اللغويات.
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والكتابة) ،وهذا ما فعلته باحثة �أخرى ويالحظ �أن البحث امليداين �شمل قراءة
القر�آن الكرمي ،وكتابته فيما يت�صل مب�شكلة ال�ضاد والظاء.
وقد �أكدت هذا � ً
أي�ضا باحثة �أخرى من خالل جولتها امليدانية يف دار لتعليم
وحتفيظ القر�آن الكرمي ،والتي ت�ض ُّم عدة حلقات ،ومن خالل ا�ستف�سارها من
مع ِّلمات الدار عن م�شكالت احلرف العربي نط ًقا ،وكتابة ،ذكرن لها بع�ض
امل�شكالت التي �أتى يف مقدمتها نطق ال�ضاد ،والظاء ظاء ،من غري تفريق
بينهما(((.
واال�ضطراب يف النطق بني ال�ضاد ،والدال يوجد يف م�صر ب�صورة كبرية ،وهو
ما ن�سمعه يرتدد كث ًريا يف دور العلم ،يف ال�شارع امل�صري ،ويف و�سائل الإعالم
وم�ؤ�س�سات الدولة اخلا�صة ،والعامة.
و�أختم احلديث عن م�شكلة نطق ال�ضاد ،والظاء ،وكتابتهما مبالحظة
َ
تعالى�}:-ض َّل َمن ت َْد ُعونَ �إِ َّل
الفارق الكبري بني القراءة ال�صحيحة يف قوله -
�إِ َّيا ُه{� }:ضل{ بال�ضاد ولي�ست بالظاء ،وبع�ض النا�س يخطئ فينطقها ظاء
خال�صة ،وهو حم ّرم لف�ساد املعنى يف قراءتها بالظاء ،لأن املادة ال�ضادية مغايرة
متاما للمادة الظائية يف املعنى.
ً
ولقد ذكر يل �أ�ستاذ من تون�س (تخ�ص�ص بالغة ونقد)((( ،و�آخر من اجلزائر
(تخ�ص�ص اللغة العربية ،وعلومها((( �أن م�شكلة حريف ال�ضاد ،والظاء نط ًقا،
وكتابة م�شكلة عامة يف الوطن العربي ،ومن ا�ستثناء .وقد َ�س َّج ْلتُ �أمثلة كثرية من
اال�ضطراب يف النطق ،والكتابة بني ال�ضاد والظاء يف بع�ض اللوحات الإر�شادية،
لوحات �إعالنية يف اجلامعات العربية ،وك ِّل ّياتها ،ويف مدار�س البنني ،ويف بع�ض
((( بحث ميداين� ،شاركت به الباحثة يف �أعمال ال�سنة من الف�صل الأ ّول ،العام اجلامعي 1436 :ه1436-هـ
التخ�ص�ص «املاج�ستري» اللغويات.
((( د.حممد الكحالوي ،يعمل معنا يف جامعة امللك خالد.
((( الدكتور/عبد الكرمي العويف ،وكان � ً
أ�ستاذا يف �أم القرى قبل جميئه �إلى العمل يف جامعة امللك خالد.
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الإدارات ،وامل�ستو�صفات ،وامل�ست�شفيات ،ويف بع�ض و�سائل الإعالم ،وبع�ض
ال�شوارع � ً
أي�ضا وهي كثرية جدًّا يف عاملنا العربي ،ال يت�سع هذا البحث ل�سردها.
ثال ًثا -م�شكلتا الهمزة ،والألف:
يكرث اخللط لدى املع ِّلم ،واملتع ِّلم ،وغريهما من �أبناء الوطن العربي يف �أيامنا
متاما ،في�ستعمل م�صطلح �ألف يف االثنني ،يقول
هذه بني �صوتني لغويني خمتلفني ً
يف تهجية نحو (�أَ ْك َر َم )� :ألف فتحة ،ثم ينطق ،وكاف �سكون ،ثم ينطق ،وميم
فتحة ثم ينطق ،ويف نحو ( َق َال) :قـ �ألف ،ثم ينطق القاف َ ُي ُّدها بالألف(الفتحة
الطويلة) َ
(ل) فتحة ،ثم ينطق ،وكان عليه �أن ُيف ِّرق للمبتدئ من �أ ّول الأمر
بني الهمزة وبني الألف من الناحية النطقية والكتابية من غري ذكر خمرج ٍّ
كل
منهما ،ويبقي تو�ضيح الفرق النطقي �إلى مرحلة �أعلى ،وكان على املع ِّلم � ً
أي�ضا �أال
يخ�ص م�صطلح الألف ب�ألف
ي�ستعمل م�صطلح �ألف يف الهمزة مطل ًقا ،وعليه �أن ّ
املد (الفتحة الطويلة) واملتل ِّقي حائر بني �ألف هنا ،و�ألف هناك.
وم�شكلة اخللط بني الهمزة ،والألف (�ألف املد ) قدمية حديثة ،واجلديد فيها
كرثتها يف العامل العربي ب�صورة خميفة.
ومن م�شاكل الهمزة الآنية التي مت ر�صدها من خالل قيامي بتدقيق �صحيفة
جامعة امللك خالد املو�سومة بـ «�آفاق اجلامعة» يف املدة التي كنت �أقوم بتدقيقها
لغو ًّيا((( ،ومن هذه امل�شكالت � ً
أي�ضا ما ك�شفت عنه اجلوالت امليدانية ،وما ذكره
بع�ض الطالب ،والباحثني ،والباحثات واملعلمني ،واملع ِّلمات ،ومما ذكره يل بع�ض
الأ�ساتذة اجلامعيني:
1.1عدم التمييز بني ر�سم الهمزة املك�سورة ،والهمزة املفتوحة ،والهمزة
امل�ضمومة فيكتبها بع�ض النا�س ب�صورة واحدة� ،أي فوق �صورة الألف
((( جامعة امللك خالد� :صحيفة «�آفاق اجلامعة»2012 -2011 :م� ،آخر �سنتني من تو ّلى الدكتور/عو�ض عبد
اهلل القرين �إدارة العالقات العامة باجلامعة .
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مطل ًقا.ومن ذلك كلمة «الإثنني» (اليوم الثالث من �أيام الأ�سبوع)،
وكتابتها بهمزة قطع هو ال�صحيح؛ �إال �أننا جند من يكتبها بهمزة و�صل،
هكذا (االثنني) ،وقد يحدث نقي�ض ذلك � ً
أي�ضا.
2.2م�شكلة كتابة الكلمات العربية التي تبد�أ بهمزة قطع� ،أو بهمزة و�صل ؛
في�ضطرب بع�ض النا�س فيكتب �إحداها مكان الأخرى ،نحو�« :إ�سبانة»،
و «�إ�ستبيان» ،و «�إقر�أ» فعل �أمر من الثالثي ،ونحو كلمة (�إكرام) ،وما
ا�شتقّ منها ،تكتب خط أ� بهمزة و�صل هكذا «اكرام»  ،و «ا ْك َرم»  ،و «ا ْك ِرم».
ويخطئ بع�ض املع ِّلمني واملع ِّلمات يف املراحل الأولى من التعليم الأ�سا�سي
يف التمييز بني �صورة همزة الو�صل ،و�صورة همزة القطع ،ومن ذلك كلمة «
�إجنازي « كتبتها املع ِّلمة على غالف ملف ابنتي التلميذة بهمزة قطع يف عنوان
امللف(ملف �إجنازي) وال�صحيح كتابتها هكذا «اجنازي» بهمزة قطع.ومن ذلك
كتابة «انت�صار» بهمزة و�صل ،وهو َع َل ٌم ،يجب �أن ُي ْكتب بهمزة قطع لتمييزه عن
كلمة «انت�صار» وهي م�صدر تكتب بهمزة و�صل.
و�أنت يف الف�ضاء (الطائرة) جتد �أمامك هذه العبارة�»:أربط احلزام �أثناء
جلو�سك يف املقعد» ،ويقر�أ امل�سافرون ،وكذلك �أوالدهم «�أربط» خط�أ ؛ لأن همزته
و�صل ولي�ست قط ًعا ،فهو �أمر الثالثي و�إذا قر�أت جملة الطائرة»املبيعات اجلوية،
مركز الت�سوق يف ال�سماء» املو�ضوعة �أمامك جتد ا�ضطرا ًبا يف الكتابة بني همزة
الو�صل وهمزة القطع(((.
وللق�ضاء على هذه امل�شكلة وغريها من م�شكالت احلرف العربي يجب �أن
نبد�أ به يف م�ؤ�س�ساتنا التعليمية � ً
أي�ضا التفريق بني حريف الهمزة و�ألف املد من
حيث اال�سم ومن حيث الرمز ،ومن حيث ال�صوت� ،أو النطق ،فللهمزة ا�سمها،
((( ينظر ً
مثل جملة املبيعات :اخلطوط اجلوية ال�سعودية ،العدد الأول� ...89 ،71 ،49 ،1/إلخ عدد
نوفمرب - 2014فرباير2015م.
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وهو الهمزة ،وعندما ُي�ستعمل هذا امل�صطلح يف تركيب �إ�ضا ٍّيف ،وذلك ب�إ�ضافته
�إلى م�صطلحني خمتلفني (القطع ،والو�صل) ،هكذا (همزة القطع) ،و(همزة
الو�صل).فتتو ّزع الهمزة �إلى �صورتني خمتلفتني من الناحية الكتابية ،ومن ناحية
يتغي
نطقهما يف �أ ّول الكالم ،ويف درجه(و�سطه)� ،إحداهما  -همزة القطع ،وال ّ
�صوتها مهما كان رمزها الكتابي فهي من �أق�صى نقطة تنتج �صوتًا لغو ًّيا ،وهي
�أق�صى احللق(احلنجرة).
والثانية -همزة الو�صل ،ويختلف و�ضع هذا احلرف من حيث كتابته يف بداية
الكالم(غري م�سبوق بحركة :حرف غري م�شكول بحركة) عن و�ضعه يف و�سط
الكالم (حرف م�سبوق بحركة :م�شكول بحركة) من حيث النطق ،والر�سم.
ف ُي َّ
و�ضح ذلك للمبتدئ �أ ّو ًل ،و ُي َك َّرر ذلك با�ستمرار حتى ي�ستقر يف ذهنه ،ويف
مرحلة تعليمية �أعلى تذكر قواعد ثبات «همزة الو�صل» نط ًقا ور�س ًما ،وقواعد
حذفها نط ًقا فقط ،وقواعد حذفها نط ًقا ور�س ًما ،و ُينبه دائ ًما على خمرجها،
متاما.
وهو �أق�صى احللق(احلنجرة) كهمزة القطع ً
وقد ح ّدد اخلليل بن �أحمد خمرج الهمزة من البداية ،وهو �أق�صى احللق
متاما ،هما :رمز
وف ّرق بينهما من حيث الرمز ،فقد و�ضع لهما رمزين خمتلفني ً
همزة الو�صل (�صـ) ،وو�ضعه فوق �صورة الألف ؛ متييزً ا لها من همزة القطع،
ومت �ضبطها بهذا الر�سم يف الر�سم العثماين من �أول امل�صحف �إلى �آخره(((.
ح�سن بنا �أن نذكرها مع
وو�ضع رمز (ء) لهمزة القطع ،ولها عدة �صور كتابية َي ُ
م�سمياتها و�صورها؛ لأنها تعاين يف نطقها ،وجميع �صورها من م�شكالت كثرية،
ِّ
وذلك على النحو الآتي( :ء) همزة قطع مفردة على ال�سطر ،و(�أ) همزة قطع
على �صورة الألف� ،أو قل :على واحد� ،أو من �أ�سفل ،و (ئـ) همزة قطع على
كر�سي� ،أو على نربة ،من ،و(ئ) همزة قطع على �صورة الياء من غري نقطتني
((( ينظر جممع امللك فهد بن عبد العزيز لطباعة امل�صحف :طبعة امل�صحف بالر�سم العثماين.
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حتت �صورة الياء ،و(�ؤ) همزة قطع على �صورة الواو ،و(�آ) همزة قطع ُم ّدت
ب�ألف مد(فتحة طويلة).
ويف مرحلة تعليمية �أعلى ي�ستطيع املتلقي فهم القواعد التي و�ضعها العلماء
لكتابة كل �صورة من �صور حرف الهمزة ميكن ربط ال�صورة بالقاعدة ،والتطبيق
املبا�شر من املع ِّلم �أ َّو ًل ،واملتلقي ثان ًّيا حتى ي�ستق ّر ذلك يف ذهنه ،ونذكره به
دائ ًما ،مع املتابعة الدقيقة لنطقه ،وكتابته.
أي�ضا ّ
ومما يالحظ يف ال�سنوات الأخرية � ً
تف�شي م�شكلة كتابة بع�ض �أنواع
الهمزات يف و�سط الكلمة� ،أو يف �آخرها ،وب�صورة خميفة جدًّا ،وذلك لدى �شريحة
كبرية من �أبنائنا يف الوطن العربي ،وغريهم من غري املتخ�ص�صني ،ومن �أمثلة
ذلك كتابة الهمزة يف كلمة «م�سو�ؤلني» على مدة الهمزة ،وال�صواب»م�س�ؤولون»،
ورمبا كتبوها ب�صورة خاطئة ،هكذا« :م�سوءلون» .ومن ذلك اخلط�أ يف كتابة،
نحو�« :شاطئ» ،و «�شيء» ،فتكتب الأولى هكذا�« :شاطئ» بر�سم الهمزة على
ال�سطر؛بينما تكتب الكلمة الثانية هكذا�« :شئ».واال�ضطراب بني كتابة الهمزة
على �صورة الألف(�أ) وبني الهمزة على �صورة الياء (كر�سي -نربة ) يف و�سط
الكلمة(ئـ  -ـئـ) فتكتب على الهمزة يف املوا�ضع التي يجب �أن تكتب فيها على
(كر�سي  -نربة) ويحدث العك�س � ً
أي�ضا.
ومن ذلك اخلط�أ يف كتابة الهمزة املتو�سطة املفردة مثل« :القران» ب�ألف
مد (فتحة طويلة غري م�سبوقة بهمزة»،القر�آن» لعدم معرفة املتلقي �أن الهمزة
ُ َت ُّد بحروف املد (احلركات الطوال) كبقية احلروف ال�صوامت ،هكذا(�أا) ثم
ُا�ستُعي�ض عن ذلك اخت�صا ًرا بهذه ال�صورة(�آ) �إذا كانت احلركة التابعة للهمزة
مبا�شرة الفتحة الطويلة
�أو ما يعرف قد ًميا ب�ألف املد.
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وتلك ميزة كتابية للحرف العربي ،حتقق مبد�أ االخت�صار يف الكتابة ،وت�ضاف
�إلى مميزاته العامة ،وحتدث امل�شكلة ال�سابقة يف نحو «مكاف�آت» ،فتكتب خط�أ
هكذا «مكافات» من دون مدة فوق اجلزء الباقي من رمز الهمزة.
وحتدث م�شكلة �أخرى مع ِّ
كل همزة ُت ُّد ب�ألف مد (يف �أول الكلمة ،نحو»�آذان)
جمع «�أذن» حيث ُيكتب هذا النوع من الكلمات غال ًبا لدى �شريحة كبرية من
الطالب يف جميع املراحل ،وغريهم بهمزة قطع فقط من غري مد بالألف هكذا
«�أذان» يف جمع «�أذن» وهو ع�ضو ال�سمع املعروفِّ .
فلكل حرف منهما (الهمزة
و�ألف املد :الفتحة الطويلة) ا�سمه ،ورمزه و�صوته وميثل ك ُّل واحد منهما وحدة
متاما.
�صوتية خمتلفة عن الأخرى ً
ويالحظ �أن الأبجدية التي ذكرها �سيبويه م ّيزت بني حرف الألف (الفتحة
الطويلة) الهمزة ،وجاء ترتيب �ألف املد بعد الهمزة ،وعطفها عليها بالواو يف
قوله« :ف�أ�صل حروف العربية ت�سعة وع�شرون حرف ًا :الهمزة ،والألف ،والهاء،
والعني ،واحلاء والغني ،واخلاء ،والكاف ،والقاف ،وال�ضاد ،واجليم ،وال�شني،
والياء ،والالم والراء ،والنون ،والطاء والدال ،والتاء ،وال�صاد ،والزاي ،وال�سني،
والطاء ،والذال والثاء ،والفاء ،والباء ،وامليم ،والواو(((» .وهو ما فعله ابن جني
� ً
أي�ضا(((؛ ف�أ ّكد ذلك على تفريقهم من البداية بني وحدتني �صوتيتني خمتلفتني.
راب ًعا -م�شكلة �ألف املد (الفتحة الطويلة) يف نهاية الكلمات ،والياء ال�صامتة
يف نحو»علي» ا�سم ،وم�شكلة ال�ش ّدة:
لألف املد ثالثة رموز كتابية يف العربية �ألف املد القائمة(ـا) ،وت�س ّمى
العمودية� ،أو الطويلة ،و�ألف املد املق�صورة (ى).وقد ُو ِ�ضعا الرمزان بهاتني
((( �سيبويه :الكتاب  ،434/4حتقيق :عبد ال�سالم حممد هارون ،الطبعة الثالثة1408 :هـ 1988/النا�شر:
مكتبة اخلاجني ،القاهرة .
((( ينظر ابن جني� :سر �صناعة الإعراب ،45/1حتقيق  :د.ح�سن هنداوي ،الطبعة الأولى1985 :م
دارالقلم ،دم�شق .
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ال�صورتني يف بنية الكلمة كعالمة فارقة بني �أ�صل الم الفعل يف اليائي ،و�أ�صل الم
الفعل يف الواوي يف نحو :دعا ،و�سعى.ونحن نرى يف �أيامنا هذه م�شكلة اخللط
بني الرمزين ،فيكتب التالميذ ،والطالب واملُ َع ِّلمني  -غري املتخ�ص�صني  -من
اجلن�سني �إحدى ال�صورتني مكان الأخرى.وقد �أو�ضحت الدرا�سة امليدانية التي
قمنا بها وجود هذه امل�شكلة يف امل�ؤ�س�سات التعليمية ب�صورة تفوق ما كانت عليه
قبل ع�شر �سنوات.
ولقد �س�ألني مدير مدر�سة (متقاعد) هنا يف « �أبها « عن �ألف كلمة « �شذا»
تكتب ب�ألف قائمة ،وملاذا؟ �أم تكتب ب�ألف مق�صورة ،وملاذا؟ فقلت له :تكتب ب�ألف
قائمة لأن �أ�صلها الواو ،فقال :احلمد هلل ،ما قلته للمع ِّلمني �صحيح ،فانظر �إلى
املدى الذي و�صلت �إليه هذه امل�شكلة ،وغريها يف مدار�س العامل العربي .وهناك
من يكتب الألف املق�صورة هكذا(ي) ب�إعجامها بنقطتني كالياء من �أ�سفل وهي
ظاهرة عندي يف ال�شعب التي قمت بالتدري�س فيها ،وهي يف ازدياد بطريق
خميفة ؛ لأن الفرق كبري جدًّا بني ياء املد(الك�سرة الطويلة) يف نحو (على)
حرف ج ٍّر والياء ال�صامتة يف نحو(علي) َع َلم.
و�أما عن م�شكلة �إ�سقاط رمز ال�شدة الدال على �أن احلرف بحرفني يف �أثناء
النطق فهو يحدث ب�صورة كث ًريا فيوهم املبتدئني ،وبع�ض القراء �أنه حرف واحد
وينطقه على هذا النحو ،فيتغري معه املعنى املراد من الكلمة.
خام�سا -عدم التمييز بني كتابة الفتحة الق�صرية ،و�ألف املد (الفتحة
ً
الطويلة) يف نحو :كلمة (�أذان) الذي ُي ْعنى بها �إعالن دخول وقت �أداء ال�صالة،
وكلمة (�آذان) جمع �أذن ،وهو ع�ضو ال�سمع املعروف ،في�ستعمل بع�ض املتحدِّ ثني
�إحداهما مكان الأخرى ،و�شتّان ما بني املعنيني - .اجلهل بقواعد النحو الي�سرية
لدى املتعلمني ولدى القائمني على الكتابة من امل�شاكل التي ت�ؤ ِّثر ب�صورة وا�ضحة
على احلرف العربي ومن ذلك �أحوال املثنى ،وجمع املذكر ال�سامل ،والأ�سماء
ال�ستة ،والأفعال التي �آخرها �ألف مد� ،أو واو مد� ،أو ياء مد ،وكذلك الأ�سماء
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وجزما والأمر ،وغري ذلك من ق�ضايا التي حتتاج �إلى
ال�ستة رف ًعا ،ون�ص ًبا،
ً
التطبيق ،والتدريب على كيفية �صياغة اجلمل ب�صورها املختلفة .
�ساد�سا -م�شكلة اخللط بني التاء املربوطة ،والهاء املربوطة من ناحية،
ً
واخللط بني التاء املفتوحة والتاء املربوطة من ناحية �أخرى:
ُي ِّثل اخللط بني(ــة  -ة) التاء املربوطة ،والهاء املربوطة يف نحو «له» ،و «جاه»
م�شكلة كبرية للحرف العربي ؛ فقد �أثبتت الدرا�سة امليدانية ،وما كتبه طالبنا
يف ال�شهادة العالية ،ويف مرحلة الدرا�سات العليا َت َف ِّ�شي هذه امل�شكلة يف مراحل
التعليم املختلفة ،وطالب اجلامعة.ومما ي�ؤ ّكد ذلك كتابة تاء الت�أنيث (ـة)( ،ة)
ب�صورة خاطئة(من دون �إعجامها بنقطتني من فوق) �أكرث من �أربع وخم�سني م ّرة
يف بحث لطالب من ق�سم اللغة العربية و�آدابها مل يتجاوز عدد �أوراقه �صفحتني
من القطع الكبري.و�إذا قر�أت جملة الطائرة»املبيعات اجلوية ،مركز الت�سوق يف
ال�سماء» املو�ضوعة �أمامك جتد ا�ضطرا ًبا يف الكتابة بني التاء املربوطة ،والهاء
املربوطة(((.وقد يحدث اخللط بني التاء املفتوحة والتاء املربوطة لدى �شريحة
من التالميذ والطالب ؛ لكن بدرجة �أقل من �سابقتها.
�ساب ًعا -م�شكلة الذال ،والثاء ،والظاء ،واجليم الف�صيحة ،والقاف ،والغني
والكاف:
تنت�شر امل�شكلة ال�سابقة يف م�صر ،و�أجزاء كثرية من العامل العربي فتنطق الذال
زا ًيا ،والثاء تاء � ,أو �سي ًنا ،والظاء زا ًيا مفخمة ،ومن ثم ا�ضطرب الن�شء كث ًريا
يف كتابة هذه احلروف .وبالن�سبة حلرف القاف (ق) ،والغني (غ) ،والقاف،
والكاف (ك ) م�شكلة كربى يف النطق ،ويف الكتابة ،ومتثل القاف وحدها م�شكلة
�أخرى يف العامل العربي ،ذلك �أن القاف الف�صيحة جمهورة «تهتز معها الأحبال
((( ينظر ً
مثل اخلطوط اجلوية ال�سعودية :جملة املبيعات اجلوية ،العدد الأول� ... 87- 81 -80/إلخ عدد
نوفمرب - 2014فرباير 2015م.
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ال�صوتية» ،و�أما احلديثة فرتاها تنطق قا ًفا خالي ًة من اجلهر مطل ًقا ،ويبالغ يف
تفخيمها ،وهو ما ن�سمعه من �إخواننا يف تون�س ،وت�صري القاف العتيقة غي ًنا يف
بع�ض البالد العربية وهو ما ن�سمعه من �إخواننا يف ال�سودان ً
مثل ،وت�صري همزة
يف نطق كثري من امل�صريني.
ومن امل�شكالت التي طر�أت �أخ ًريا يف نطق الذال قلقلة بع�ض النا�س ل�صوتها
�إذا كانت �ساكنة  ,يبدو هذا عند بع�ض املع ِّلمني ،وبع�ض من يقوم ب�إمامة النا�س
يف �صلواتهم.
ثام ًنا -ت�أثري عيوب النطق ،والأداء على احلرف العربي:
عيوب النطق والأداء �إما �أن يكون �سببها ِخ ْلق ًّيا ،ال دخل للإن�سان فيه ،كالف�أف�أة
مف�صل يف مظا ِّنه القدمية واحلديثة ،وعالجه
والث�أث�أة ،واللثغة �إلى �آخر ما هو ّ
عن طريق عامل الطب ،مب�شورة عامل ال�صوتيات ،و�إما �أن يكون غري ِخ ْلقي ،يرجع
�إلى �سوء متابعة نطق احلروف لدى �أطفالنا ،و�أبنائنا يف �أثناء نطق احلروف من
جهة الأ�سرة يف البيت ،ومن امل�ؤ�س�سة التعليمية ،وذلك قبل و�صولهم �إلى مرحلة
ي�ستع�صي فيها �إ�صالح هذه امل�شكلة ،لتك ُّيف �أع�ضاء النطق معه.
وبالن�سبة للجيم (ج) القر�آنية� ،أو العتيقة فهي من احلروف التي يو�صف
�صوتها باجلهر وت�صنف يف الأ�صوات ال�شديدة عند القدماء ،وو�صفها املحدثون
ب�أن الغلق يف خمرجها لي�س كامال ،ومن ثم و�صفوها باملركبة (يف �صوتها جزء
قليل من التعطي�ش ) وهذه اجليم هي التي نزل بها القر�آن الكرمي قبل �أن تتغري
يف نطق بع�ض الأل�سنة العربية يف �أجزاء خمتلفة من الوطن العربي �إلى جيم
رخوة «�شامية» ،وجيم كالكاف ،وجيم كالياء ،وجيم كالدال ،ومن ذلك نطق
اجليم زا ًيا ،وكتابتها زا ًيا ،وهي ظاهرة منت�شرة يف الأماكن التي ت�س ّمى بالأحياء
الراقية يف م�صر ،يقولون يف «زوج»« :زوز».
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ولقد ذكرت �إحدى الباحثات يف جامعة امللك خالد يف �أحد بحوثها �أنه كان
لإحدى الأ�سر بنت �سموها «�أريج» باجليم ،كانوا ينادونها بـ «�أريز»� ،إلى �أن
دخلت املدر�سة ،وهي ال تعرف �إال هذا «�أريز» بالزاي ،وتكتبه كذلك .وميكن
ت�سمية هذه الظاهرة بخط�أ الطفولة ،فينطق الطفل خط�أ ،ويجاريه �أبواه ،حتى
ي�ستقر اخلط�أ ،وال ميكن للطفل �أن يحيد عنه.
تا�س ًعا� -إ�شباع احلركات الق�صرية(الفتحة  -الك�سرة  -ال�ضمة) يف النطق
فيتو َّلد منها حروف مد(حركات طويلة):
تنت�شر هذه امل�شكلة ب�صورة كبرية يف ال�صفوف العليا من التعليم الأ�سا�سي
والحظتها لدى �شريحة كبرية من طلبة اجلامعة ،ويف كلية ال�شريعة و�أ�صول
الدين
وكلية العلوم الإن�سانية.
عا�ش ًرا -م�شكلة احلروف التي تنطق وال تكتب يف الكلمات:
ومن ذلك �ألف املد بعد الالم يف «لكن» ،وبعد الهاء يف»هذا» ،و»هذه»
و»ه�ؤالء»ويقع اخلط�أ فيها كث ًريا لدى تالميذنا يف التعليم االبتدائي واملتو�سط
والثانوي وتنتقل معه �إلى اجلامعة � ً
أي�ضا فيكتبون احلروف التي �سمعوها يف
الكلمات ال�سابقة كما �سمعوها.
وم�شكلة احلروف التي تكتب وال تنطق ،نحو� :صورة �ألف املد بعد واو اجلماعة
«عمرو» ،والواو يف «�أولئك» والالم ال�شم�سية يف
يف الفعل من نحو« :قاموا» ،وواو َ
جر�سا
نحو «ال ّر�سول» ،ويقع اخلط�أ يف هذا النوع برتك احلروف التي ي�سمع لها ً
وهكذا.
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حادي ع�شر -ومن م�شكالت احلروف العربية عدم مراعاة امل�سافات بني
احلرف ال�سابق والالحق يف الكلمة ،وعدم مراعاة امل�سافات بني الكلمة والكلمة
ال�سابقة عليها� ،أو الالحقة لها.
ثاين ع�شر -م�شكلة ال�سرعة يف نطق احلروف ،واحلركات لدى بع�ض املع ِّلمني
ت�ؤثر حتما على ج�سم احلرف �أو احلركة لدى التالميذ يف التعليم الأ�سا�سي
واملتو�سط.
ِّ
ثالث ع�شر -ت�شابه احلروف يف الر�سم ،وتعدد �صورها يف الكتابة ،وترك
ال�شكل والتنوينّ ،
وال�ش ّدة:
ويرجع ت�شابه احلروف يف الر�سم ،وتعدد �صورها يف الكتابة غال ًبا �إلى انحراف
يد الكاتب ،في�ضع �إعجام احلرف يف غري مو�ضعه� ،أو يزيد عدده .وبالن�سبة مل�شكلة
تعدد �صور ِّ
يتغي مكان احلرف (يف
كل �شكل من �أ�شكال احلروف فتحدث عندما َّ
�أول الكلمة)� ،أو يف و�سطها� ،أو يف �آخرها ،مت�صال� ،أو منف�صال ،مما يزيد يف عن
ت�سعني �صورة ((( .وبالن�سبة لإهمال «ال�شكل» ،و«التنوين» ،و«ال�شدة» ،وزعدم و�ضع
احلركات يف �أماكنها من احلرف ،وكذلك التنوين ،وال�شدة ف�إنه ميثل م�شكلة
كبرية يف دور التعليم من املدار�س ،واجلامعات ،ولذلك يجب على املتخ�ص�صني
يف الهند�سة وال�صناعة �أن يعملوا جاهدين على تطوير �آالت الكتابة ،وال�صناعة.
ولقد عممت وزارة الرتبية والتعليم يف اململكة العربية ال�سعودية الت�شكيل وو�ضع
التنوين يف مكانه ،وكذلك ال�شدة يف مو�ضعها من احلرف.
رابع ع�شر  -عدم كفاءة املع ّلم يف �أدائه لدوره يف تعليم الأطفال يف مراحل
احل�ضانة وال�صفوف الأولى من التعليم الأ�سا�سي ،و ُمع ِّلمي املتو�سط� ،أو
الإعدادي ،والثانوي فيوجد من املعلمني من ال يجيد التفريق بني احلروف
كرموز �أبجدية ،والأ�صوات اللغوية ،وال يجيد التفريق بني �صنفي الأ�صوات
((( ينظر د .عبداهلل ربيع حممود :يف علم الكتابة العربية .205/
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اللغوية (احلركات ،وال�صوامت) نط ًقا و�أداء ،ور�س ًما (كتابة) ،وال يحيط
ب�أدنى قواعد الإعراب ،والبناء ،ثم ي�سمح له بتعليم التالميذ يف ال�صفوف الأولى
من التعليم الأ�سا�سي� ،أو املتو�سط� ،أو الإعدادي والثانوي .ورمبا يك َّلف بذلك
لأن جهة الإدارة التي ت�شرف عليه َت ْع َل ُم عدم كفاءته للتدري�س ورمبا يتم ذلك
من قبل املدر�سة التي ُع ِّي فيها ف ُي�سند �إليه التدري�س يف تلك ال�صفوف ظ ًّنا
منهما �أن ال�صفوف الأولى ال ت�ستحق الكفاءات العلمية التي ُت َك ّلف بالتدري�س يف
ال�صفوف العليا من التعليم الأ�سا�سي.
وهذا خط�أ منهجي كبري جدًّا ؛ لأن مرحلة الت�أ�سي�س تتطلب كفاءات عالي ًة جدًّا
لأنها مرحلة ُتبنى على التلقي ال�صحيح للغة ،وعلومها ،وهي مرحلة يبنى عليها
ما بعدها ف�إذا كان الأ�سا�س غري �سليم فماذا يكون عليه البناء ك ّله يف املراحل
العليا؟وهناك �شيء �آخر مهم جدًّا وهو �أن املع ِّلم ناق�ص الكفاءة التدري�سية
ي�صنع م�شكلة م�ستقبلية خطرية جدًّا لدى تالميذنا ،وهي �إيجاد عدم رغبة يف
خا�صة ،وهو �أمر خطري جدًّا يف
التعليم ب�صورة عامة ويف اللغة العربية ب�صورة ّ
جمتمعاتنا العربية ويت�سبب يف هدر طاقات ب�شرية كان يجب ا�ستثمارها يف بناء
وطن �آمن.
ينتج ك ّل ذلك ب�سبب �إهمال القائمني على العملية التعليمية يف توفري املع ِّلمني
الكفاءات ،ومتابعتهم �أ ّو ًل ب�أ ّول ،وب�سبب الت�ساهل يف تكليف بع�ض املع ِّلمني
معتقدين �أن التدري�س وظيفة ال تختلف عن غريها من الوظائف ،و التي ميكن
يف زعمهم� -أن يقوم بها ك ّل ِخ ِّريج مها كان م�ستواه .ومن املعلوم �أن العمليةالتعليمية يف �أية دولة يف العامل تبد�أ بتعليم �أ ّوليات اللغة القومية ،وغر�س ُح ِّبها
يف قلوب �أبنائها ،وحتفيزهم على تعلمها ،و�إتقان حروفها نط ًقا وكتابة ،ولقد
وذكر يل مع ِّلم من مع ِّلمي الريا�ضيات امل�صريني �أن جميع مع ِّلمي املقررات غري
العربية ،كالريا�ضيات واللغة الأجنبية ،والدرا�سات االجتماعية ،و وغريها ال
يفقهون �شي ًئا عن احلرف العربي نط ًقا ،وكتاب ًة.

103
هذه الطبعة �إهداء من املركز وال ي�سمح بن�شرها ورقي ًا �أو تداولها جتاري ًا

والطامة �أكرب -يف ر�أيي� -إذا ارتبطت كتابة احلرف بقاعدة نحوية ،كرفع
املُ َث َّنى بالألف ،ون�صبه وجره بالياء ،ورفع جمع املذكر ال�سامل بالواو ،ون�صبه،
وج ُّره بالياء كاملث َّنى � ...إلى �آخر تلك القواعد املت�صلة بتلك الأبواب التي تعرب،
�أو تبنى باحلروف من الأ�سماء ،والأفعال ،وجزم الفعل امل�ضارع ،وبناء الأمر
م�صري كان يعمل يف
منه على حذف حرف الع ّلة ،وقد ذكر يل مع ِّلم ريا�ضيات
ّ
املدار�س احلكومية التابعة لوزارة الرتبية والتعليم �أن جميع مع ِّلمي املقررات
غري العربية ،كالريا�ضيات واللغة الأجنبية والدرا�سات االجتماعية ،وغريها ال
يهتمون ،وال يفقهون �شي ًئا عن احلرف العربي نط ًقا وكتاب ًة.
والطامة �أكرب -يف ر�أي �صاحب البحث -عندما ترتبط كتابة احلرف العربي
بقاعدة نحوية كرفع املُ َث َّنى بالألف ،ون�صبه وجره بالياء ،ورفع جمع املذكر
ال�سامل بالواو ون�صبه ،وج ّره بالياء كاملث َّنى � ...إلى �آخر تلك القواعد املت�صلة
بتلك الأبواب التي تعرب� ،أو تبنى باحلروف من الأ�سماء ،والأفعال ،وجزم
الفعل امل�ضارع وبناء الأمر منه على حذف حرف الع ّلة ،ونحن نعاين من هذه
امل�شكالت يف �أثناء تدري�سنا ملقررات اللغة العربية للطالب اجلامعيني يف �أق�سام
ندر�سها لطالب الأق�سام الأخر.
اللغة العربية ،واملقررات التي ّ
وذكر يل هذا امل َع ِّلم � ً
أي�ضا �أنه كان يف دورة تدريبية يف الريا�ض ،وكان عدد
املتدربني واحدً ا وع�شرين متدر ًبا ،ويف نهاية الدورة ّمت عقد اختبار نهائي يف
نهاية الدورة فكانت النتيجة جناح ُم َع ِّلم واحد فقط من املتدربني .وي�ضيف
هذا املُ َع ِّلم �أن مقرات الرتبية والتعليم يف اململكة من �أف�ضل املقررات يف الوطن
العربي؛ فلي�ست امل�شكالت -يف ر�أيه  -التي تواجه احلرف العربي قا�صرة على
مقرر اللغة العربية؛ بل هي عامة يف جميع املقررات يف العامل العربي .ويذكر
هذا امل ُع ِّلم � ً
أي�ضا �أن من �أ�سباب تلك امل�شكالت تقدمي الكم على الكيف؛ فن�سبة
النجاح يف �أية مدر�سة� ،أو �إدارة� ،أو يف وزارات الرتبية والتعليم الغاية املرج َّوة،
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ولي�س م�ستوى التلميذ� ،أو الطالب .و ُي�ضيف �أن توجيه املُ َع ِّلم يف العامل العربي
�أ�ضحت ق�ضية كبرية عند امل�شرفني على املقررات ،و املع ِّلمني القائمني بتدري�سها.
و�أمامي ورقتان من القطع الكبري لطالب كتبهما بخط يده يف جزء من مو�ضوع
بحثي للتدريب على كتابة الأبحاث العلمية ،يبلغ عدد الكلمات فيها مئتان واثنتان
و�أربعون كلمة ،وعدد الكلمات التي كتبت بحروف �صحيحة مئة وثمان وخم�سون
كلمة وعدد الكلمات التي كتبت خط�أ �أربع وثمانني كلمة؛عل ًما ب�أن هذا الطالب
يف امل�ستوى الثالث يف ق�سم اللغة العربية ،و�آدابها.
خام�س ع�شر -ومما يجب التنبيه عليه هنا �أن التحدث بالف�صحى والت�صويت
بحروفها ب�صورة �صحيحة غريب يف جمتمعنا العربي الذي تزاحمت فيه
العام َّيات وتعددت �صور نطق احلروف على �أل�سنة �أبنائه ،وتلك م�شكلة كربى
تواجه احلرف العربي ،فقد جتد من يتن ّمر� ،أو ي�ستهزئ� ،أو ينظر باحتقار �إلى
مع ِّلم اللغة العربية و�إلى من يلتزم بالف�صحى يف حديثه نط ًقا ،وكتابة.
ونرى ذلك ماثال � ً
أي�ضا يف بع�ض م�ؤ�س�سات العامل العربي التي ت�شرتط �أو
تق ّدم يف تعيني مع ِّلمي اللغة العربية من يجيد اللغة الإجنليزية �,أو من كان معه
«ماج�ستري» �أو «دكتوراه» يف اللغة الإجنليزية ،تق ّدمه على مثله يف تخ�ص�ص اللغة
العربية وال ي�شفع له نبوغه يف الف�صحى ،وتفوقه فيها على �أقرانه.ويحكي لنا
�أوالدنا ،وطالبنا �أن املعلم� ،أو املع ِّلمة التي جتيد التح ّدث بالف�صحى يف املدار�س
ي�ضحك منهما الطالب� ،أو الطالبات ،ورمبا ي�ستهزئون منهما.و�سبب ذلك
راجع �إلى ثقافة املجتمع ال�سلبية ،التي نتجت عن الدور ال�سلبي للإعالم املرئي،
وامل�سموع ،واملقروء ،والأفالم ،وامل�سل�سالت ،و�س�أتناول هذا الأمر ب�إيجاز الح ًقا.
�ساد�س ع�شر -ومن امل�شكالت التي تواجه احلرف العربي �أخطاء الكتّاب
واملذيعني واملذيعات ،و�ضيوفهم يف الإذاعات ،والقنوات العربية على الف�صحى
يف كثري من الربامج التي ُت ْع َر ُ�ض على املواطن العربي؛مما دفع الدكتور� /أحمد
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خمتار �إلى مناق�شتها يف بحث م�ستق ّل (((.وت�أتي هذه امل�شكلة بعد امل�شكالت
التي يواجهها احلرف العربي يف دور التعليم املختلفة ،مما ي�ؤثر عليه يف �أل�سنة
املتلقني يف مراحل العمر الأولى وما يليها � ً
أي�ضا.
�سابع ع�شر  -ومن امل�شكالت التي تواجه احلرف العربي الدعوة �إلى العامية،
�أو ا�ستبدال احلروف العربية باحلروف الالتينية:
�إنّ ما ت�ؤدِّيه الربامج الكثرية املُ َع ّدة باللهجات العامية يف الوطن العربي
املوجهة �إلى
وبحرفية مهنية عالية ،و�أدوات تكنولوجية حديثة ،ك�أفالم الكرتون ّ
�شريحة كبرية من �أبناء الوطن العربي ،وهو �أمر ال يقل خطورة عن الدعوات التي
تدعو �إلى تقدمي العامية على العربية الف�صحى نط ًقا ،و�أداء ،وكتابة ،وقد بد�أت
الدعوة �إلى العامية مع بداية ع�صر النه�ضة ،وانت�شرت يف كتابات الغربيني ،ومن
حذا حذوهم من العرب((( ،وما ت�ؤدِّيه بع�ض الأفالم وبع�ض امل�سل�سالت من �أدوار
ت�ساهم يف تغريب احلرف العربي وانحدار ف�صحاه ،وي�ؤدِّي مع مرور الزمن  -ال
ق َّدر اهلل � -إلى تهديد �أمننا القومي العربي((( ؛ لأن العربية الف�صحى هي هوية
الأمة العربية ،والأمن اللغوي قاعدة الأمن العربي ال�صلبة التي ّ
تتحطم عندها
ّ
وتتحطم
ك ّل خطط �إحالل احلرف الالتيني حمل احلرف العربي يف الكتابة (((,
عنده كذلك خطط ا�ستبدال العربية الف�صحى بالعاميات الكثرية املنت�شرة يف
الوطن العربي.
(((
(((
(((
(((

ينظر د� .أحمد خمتار عمر� :أخطاء اللغة العربية املعا�صرة عند الكتّاب والإذاعيني ،عامل الكتب .
د .يو�سف عز الدين ال�سامرائي :ال�صراع بني العامية والف�صحى ،بحث من�شور يف جملة جممع اللغة
العربية العدد الثاين والت�سعون .
ينظر �أعمال ملتقى جامعة نايف :دور التعليم ،والإعالم يف حتقيق �أمن اللغة العربية (-9-9
2014م).
ينظر حما�ضر جل�سات املجمع( 250/2اجلل�سة الرابعة والع�شرون ) طبعة �سنة 1353هـ‑ 1935م،
وينظر د :392 -393 /9اجلل�سة الرابعة والع�شرون ،طبعة �سنة 1970م ،مطبعة الكيالين ،القاهرة،
وينظر حما�ضر اجلل�سات د :344/19اجلل�سة الرابعة  ،طبعة �سنة 1397هـ‑ 1977م ،الهيئة العامة
ل�شئون املطابع الأمريية .
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ون�سي ك ُّل ه�ؤالء �أن الف�صحى «ا�ستوعبت ثقافات الأمم ،وح�ضارات العامل
وازدهرت بها ،وما نزال نفهم الكثري من الأدب اجلاهلي والإ�سالمي والأموي
بي�سر و�سهولة و�أن الإجنليز اليوم ال يفهمون لغة «جو�سر»»CHAUCER« :
وال لغة «�شك�سبري» و�سائر ُكتّابهم �إ ّال بو�ساطة املعاجم ،على الرغم من ق�صر
عمر الإجنليزية واللغات الأخرى ،وا�ضطرت ال�شعوب الغربية �إلى التخل�ص من
الالتينية وا�ستعمال اللغة ال�شعبية للبعد الكبري بينها وبني الإيطالية ،والفرن�سية،
والإ�سبانية (((».
ثامن ع�شر -ومن امل�شكالت التي يواجهها احلرف العربي طريقة التعامل
مع مقررات اللغة العربية ،ومن حيث م�ضمون الكتاب املقرر ،واملو�ضوعات
املطروحة يف ِّ
كل مرحلة على حدة ،ومدى توفري اخلرباء الأكفاء يف �أثناء و�ضع
مقررات اللغة العربية التي تنا�سب َّ
كل مرحلة ،ومتابعتها با�ستمرار ،ومن حيث
جودة الورق ،والغالف اخلارجي للكتاب املقرر ،واال�ستعانة بالو�سائل احلديثة
يف عر�ض املادة العلمية.
و�أكدت ذلك � ً
أي�ضا �إحدى طالبات الدرا�سات العليا ،و�أَ ْر َج َع ْت �سبب ذلك ،ومعه
�أمور �أخرى -كما �سي�أتي -ومن خالل جولتها امليدانية التي قامت بها -كما
�سبق� -إلى ا�ستخدام بع�ض املع ِّلمني اللهجة العامية يف التدري�س ،واالزدواجية
اللغوية :ف�صحى يدر�س بها ،وعامية متار�س خارج قاعة الدر�سُ .ي�ضاف �إلى
ذلك وجود هذه االزدواجية يف قاعات الدر�س ،ورمبا تطغى العامية على املع ِّلم،
وطالبه ب�صورة كاملة.
تا�سع ع�شر -م�شكلة احلرف العربي مع اللغات الأجنبية ،والكلمات الأعجمية
والعمالة الأعجمية:
((( د .يو�سف عز الدين ال�سامرائي  :ال�صراع بني العامية والف�صحى ،بحث من�شور يف جملة جممع اللغة
العربية العدد الثاين والت�سعون .

107
هذه الطبعة �إهداء من املركز وال ي�سمح بن�شرها ورقي ًا �أو تداولها جتاري ًا

ويواجه احلرف العربي م�شكلة كبرية على امل�ستوى الر�سمي العربي ،و
ي�ؤ ِّكد ذلك عدم التزام بع�ض امل�س�ؤولني العرب يف املحافل الدولية باحلرف
العربي و ُي َقدِّ مون عليه ا�ستعمال اللغات الأجنبية يف كلماتهم �أمام تلك املحافل
.ويعتز امل�س�ؤولون يف دول العامل قاطبة بلغاتهم ،ويتم�سكون بها ،كالفرن�سيني
وجه �أحد الكتاب امل�صريني �س� ًؤال لأحد
والإجنليز ،وال�صينيني ،وغريهم ،ولقد َّ
ر�ؤ�ساء الوزراء يف ال�صني :يا �سيادة الرئي�س �أنت تعرف الفرن�سية ,والإجنليزية
 ,فلماذا ال تتحدث معي بالإجنليزية ؟ فكان رد امل�س�ؤول ال�صيني عليه باللغة
ال�صينية ،وجتاهل الإجابة عن �س�ؤاله(((.
ومما يواجه احلرف العربي م�شكلة كبرية جدًّا يف التعامل الكلمات الأعجمية
ومن مظاهر ذلك� :أننا ن�سمع كث ًريا عربية بلكنة �أعجمية� ،أو بحروف غري عربية
يد ُّلنا على ذلك حتذير املعنيني يف العامل العربي من خطر ذلك على
احلرف العربي نط ًقا ،وكتابة ،وت�أثريه على الأمن اللغوي العربي .فقد حذر
بع�ض املتخ�ص�صني يف اململكة الأردنية من ِّ
تف�شي ما يعرف بـ» العربيزية «
(عربية خمتلطة باللغة الإجنليزية) ،فيمزج كثري من املتحدِّ ثني بني العربية
واللكنة الإجنليزية .ويحدث ذلك يف بالد املغرب العربي ،فيما ميكن ت�سميته
�صح لنا �أن ن�ستعمل هذا امل�صطلح  -فيمزج كثري من
«بالعربي�سية» � -إذا َّ
املتحدِّ ثني بني العربية واللكنة الفرن�سية.
وينزل بع�ض املواطنني يف دول اخلليج العربي �إلى م�ستوى عربية ممزوجة
بلكنة �أعجمية �شي ًئا ف�شي ًئا يف لهجة عربية م�ستقبحة جدًّا ،وقد ت�ستقر هذه
اللكنة على �أل�سنة كثري من الأطفال الذين يخالطون ه�ؤالء الأعاجم يف املنازل،
�أو يف خارج املنازل.
ن�ص الكاتب الذي اقتب�سه د .يو�سف عز الدين ال�سامرائي يف بحثه (ال�صراع بني العامية
((( ينظر ّ
والف�صحى) املن�شور يف جملة جممع اللغة العربية ،العدد الثاين والت�سعني.
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ومما �ساعد يف تنامي تلك امل�شكالت ت�ساهل امل�ؤ�س�سات احلكومية يف العامل
العربي يف هذا الأمر.
�إن ما تب ُّثه بع�ض تلك الو�سائل ،ي�ساهم عن ق�صد� ،أو عن غري ق�صد يف
تهمي�ش الف�صحى ،وحمل النا�س على كرهها ،واتهامهم لها زو ًرا بهتا ًنا باجلمود
وت�شبيههم لها باللغات امليتة ،وادعاء عدم �صالحيتها كلغة للعلم ،واملعرفة،
عموما«.و�أقرب ما ُيعرتَ�ض به على
وما يت�صل مبعطيات احل�ضارة احلديثة
ً
القائلني بجمود العربية ،وينفي عنها �شبهها باللغات امليتة �أنها لبثت قرابة �ألف
مر�ضي(((» .وهو �أمر يفر�ض علينا
وخم�سمائة �سنة ،ت�ؤدِّي مهمتها على وجه
ٍّ
ك�أمة �أن ن�أخذ من القرارات املدرو�سة ما يعيد للغة مكانتها و�صدارتها بني لغات
العامل ،ويحفظ لها هيبتها � ً
أي�ضا.
وين�شد حافظ �إبراهيم يف ق�صيدته «اللغة العربية تنعي حظها بني �أهلها»
�أقتب�س منها:
ظات
هلل َلف ــظ ًا وغـ ــاي ًة
وع ِ
ومـ ــا ِ�ض ْقـ ــتُ ع ــن � ٍآي بـه ِ
تاب ا ِ
ِ
و�س ْع ـ ــتُ ِك َ
ـات
و َت ْن ِ�سي ـ ـ ِـق �أ�سـم ـ ـ ــاءٍ ملُ ْخ َرتع ـ ـ ـ ِ
فهل �س�ألوا الغوا�ص عن �صــدفاتي
ـكم و�إنْ َعـ ـ ـ ـ َّز ال ّدوا ُء �أ�ســا ِتي
وم ْن ـ ْ

�صف �آل ـ ٍة
اليوم عن َو ِ
فكيف � ِأ�ضيقُ َ
�أنا البحر يف �أح�شائه الدر كام ـ ـن
ا�سن ـي
يح ُكم �أبلى وتَبل ــى َم ِ
فيا َو َ
�إلى قوله فيها:
�س َقى ُ
اجلزير ِة�أَ ْع ُظ ًما
اهلل يف َب ْط ِن ِ
وح ِف ْظ ُته
َح ِف ْظـ ــنَ ِودا ِدي يف ال ِبلى َ

َي ِع ـ ُّز عـلـيه ـ ـ ــا �أن تل ـ ـ ـ َني َقن ـ ـ ــا ِتي
(((
ل ُه ــنّ بقلـ ـ ٍـب دائـ ـ ِـم َ
ـرات
احل َ�س ِ

((( د� .أحمد تيمور:م�شكالت اللغة العربية ،8/ملتزم الطبع والن�شر مكتبة كلية الآداب ومطبعتها بالقاهرة.
((( حافظ �إبراهيم :ديوان حافظ �إبراهيم� ،255 -253/1ضبط ،وت�صحيح ،و�شرح ،وترتيب �أحمد �أمني
بك ،و�أحمد الزين ،و�إبراهيم الأبياري ،الطبعة الثالثة1948 ،م ،املطبعة الأمريية بالقاهرة.
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وبالن�سبة مل�شكالت احلرف العربي مع الكلمات الأعجمية ،والعمالة
الأعجميةفقد تعامل العرب قد ًميا مع اللفظ الأعجمي بحذر �شديد ،وكان
لهم يف قبوله -للحاجة وال�ضرورة -منهج �صارم ،و�ص َّنفوه �أق�سامه على النحو
كالمهاَ :
الآتي »:ال ُ
وذلك قول ُهم:دره ٌم ودينا ٌر و�إ�سحقُ
ويعقوب
أول :ما بنت ُه ِمنْ ِ
ُ
وقالواُ �:آجو ٌرُ ،
رطا�س ،و الثاين :ما
و�ش َبارِق ف�أحلقو ُه ب َع َذاف َر ،و ُر�ستا ٌق �أَحل ُقوه ب ُق َ
كالمها َ
و�سراويل ،و َفريوز .
بنته على غ ِري �أَبني ِة ِ
إبري�سمَ ،
وذلك ،نحوُ � :آج ّر ،و� َ
اال�سم على حاله � َإذا كانت حروفه من حرو ِفهم ،كان على بنا ِئهم
و ُر َّبا تركوا َ
َ
�أو مل يكن نحوُ :خرا�سانُ ،
احلرف الذي لي�س من
وخ ّرم ،وال ُكر ُكم ،و ُر َّبا غريوا
حرو ِفهم ،ومل يغريوه على بنا ِئه يف الفار�سي ِة نحوِ :ف ِرند َو َب َّق ٍم(((» .ونحن نرى يف
ال�سنوات الأخرية ً
�سيل خمي ًفا من الكلمات الأعجمية على �أل�سنة بع�ض املثقفني،
يقدِّ مونها على الكلمات العربية يف اال�ستعمال اليومي ،نحو sorry :مكان «�آ�سف»
و « »yesمكان «نعم» والكلمتان العربيتان خفيفتان جلر�سهما املح َّبب �إلى ال�سمع،
ونحو « »hard luckالتي ت�ستخدم يف الو�سط الريا�ضي ،و�أ�صبحت ت�ستخدم كث ًريا
أي�ضا ً
بدل الرتكيب العربي اجلميل ٌ
لدى �شريحة من املثقفني � ً
«حظ �سي ٌء».
وجاءتني ر�سالة من موقع اجلامعة « »kku.tawasolهذا ن�صها «ندعوكم
احللقة اجلماهريية اك�شن يا دوري والتي �ستبث مبا�شرة من م�سح اجلامعة
بالقريقر اليوم اخلمي�س� 5صفر ال�ساعة اخلام�سة م�ساء(((».ومن ذلك �إعالنات
ال�صحف يف م�صر ،وغريها من البالد العربية من نحو :الكلمة الأجنبية «
فون كا�ش « كتبت �أعلى ال�صفحة الأولى من جريدة الأهرام امل�صرية من
اجلهة الي�سرى ،وترى يف �آخر ال�صفحة نف�سها عدة كلمات «مينا بيت�ش» كتبت
باحلروف العربية »FRESH»، «carrier« ،م�سمى �شركة تربيد معروفة يف العامل
((( ابن ال�سراج النحوي البغدادي :الأ�صول يف النحو ،223 /3الطبعة الثالثة1988 :م ،م�ؤ�س�سة
الر�سالة بريوت.
((( تاريخ الر�سالة2014-11-27 :م ،ال�ساعة الثالثة وت�سع وع�شرون دقيقة م�ساء.
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العربي ،وكلمة « »shamsا�سم �شركة م�صرية ،كتبت باحلروف الإجنليزية ومل
تكتب باحلروف العربية!
ونحو »smart home« :كتبت فوق الكلمة التي كتبت بلفظها الأجنبي بحروفها
العربية �أعلى ال�صفحة الثالثة من جهة اليمني ،ويقابلها من اجلهة الي�سرى:
« »SAIBANKكتبت �أعلى ال�صفحة الثالثة على الي�سار فوق امل�سمى العربي
«�أعلى عائد»((( .
ومن خالل البحث امليداين يف بع�ض �شوارع املدن العربية كـ «مكة املك ّرمة»,
و «املينة املن ّورة» ،و «�أبها» ،و «خمي�س م�شيط» يف اململكة العربية ال�سعودية
و«القاهرة» ،و «البحرية» ,و «دمنهور» و «القليوبية» يف م�صر وجدت الفتات
و�إعالنات ،ولوحات ،و�أ�سماء �شركات ،ومطاعم ،وحمالت جتارية كتبت بحروف
متاما.
غري عربية  ,و�أُ ْهمِ ُل املقابل العربي ً
كلمة «ال�صفر» عربية الأ�صل((( ،ونقلت �إلى اللغات الأخرى ،كالإجنليزية التي
دخلتها بلفظها ،هكذا 0»Alcpher« :تنطق الآن باال�سم الإجنليزي املرادف لها
وهو «زيرو» .(((»Zero 0« :
نرى كلمات �أعجمية تكتب بهمزة و�صل خط�أ ،نحو« :انرتنت» وكلمة
«ا�سرتاتيجية» ،وال�صحيح كتابتها بهمزة قطع ،هكذا «�إنرتنت» و «�إ�سرتاتيجية».
وترى كذلك الإعالنات ،واللوحات ،و�أ�سماء ال�شركات نقلت من غري رقيب وكتبت
بحروف لغاتها الأعجمية� ،أو بحروف عربية خال�صة� ،أو �إقحام حروف �أعجمية
بينها يتم ذلك من غري رقابة.
((( ينظر �صحيفة الأهرام امل�صرية ،العدد1436-2-10 ،46747 :ه2014 -12-2/م.
ال�صفر «»Zero 0
((( ينظر موقع ّ :www.yabeyrouth.com
((( ذكر ذلك �أ�ستاذ الأدب املقارن امل�شارك يف جامعة امللك خالد الدكتور�/إبراهيم خالد ،وذلك يف �أثناء
حتاوري معه ب�ش�أن بع�ض الكلمات التي دخلت اللغة العربية من اللغات الأخرى .
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ونرى كذلك كث ًريا من الأدباء ،والكتاب العرب ي�ستعملون الكلمات الأعجمية
من دون �ضابط ،وهي ق�ضية قدمية ،وا�ست�شرت يف �أيامنا هذه ب�صورة خميفة
ح ًّقا ،وكل حم�صولهم الأعجمي» كلم دخيلة ال مرادفات لها يف العرب ّية ،وكلم
لها مرادفات فيها ولكنهم يجهلونها ،وكلم ميكن �أن يو�ضع لها مرادفات من
نف�س اللغة ؛ غري �أن ه�ؤالء الكتبة ال يلتفتون �إلى هذه الفروق ،بل كث ًريا ما نراهم
يد ّونون الألفاظ الأجنبية �شغ ًفا بها ،وت�ش ُّي ًعا لأ�صحابها ،وافتخا ًرا ب�إدخال �ألفاظ
بالتبحر يف العلم واملعرفة ،وادعاء بهتك
تبج ًحا
ُّ
غريبة ال يفهمها جمهور الق ّراء ُّ
حجب املجهوالت(((».
ومن امل�شكالت التي تواجه احلرف العربي الرتجمة ،والتعريب ،فقد دخلت
من هذا الباب رموز كثرية جدًّا ،تنازع احلرف العربي يف الكلمات املنقولة �إلى
العربية من لغاتها الأجنبية .و�سمح بع�ضهم لنف�سه �أن ي�ضيف رمزً ا حلرف غري
موجود يف العربية على الرغم من �أنه ميكن ت�أديته باحلرف العربي القريب منه
نط ًقا ،كاجليم العربية التي م�سخوها من خالل �إعجامها بثالث نقاط من حتت
ر�أ�سها ،هكذا (چ) وكالفاء العربية التي م�سخوها بثالث نقاط من فوق ،هكذا
«ڤ»� ...إلى �آخر تلك الرموز التي يجب �أن ُيعاد النظر فيها ،و ُتعاد للحروف
العربية مكانتها ،واحرتامها ،وهيبتها؛ لأنها قادرة -كما� -سبق على ا�ستيعاب
كل جديد نحتاج �إليه من كافة اللغات الإن�سانية.
وبالن�سبة للعمالة الأعجمية ف�أمامي الآن بحث لطالب من طلبة ق�سم اللغة
العربية و�آدابها عندنا يف كلية العلوم الإن�سانية بجامعة امللك خالد ،يعر�ض فيه
ال�شكوى امل�ستم ّرة من العمالة الوافدة (املنزلية  ,والعامة ،والإدارية)؛ ب�سبب
ما �أحدثته من ا�ضطراب يف النطق لدى املخالطني لهم من الأطفال ،والرجال،
والن�ساء.
((( جملة جممع اللغة العربية بالقاهرة :العدد.85 :
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ومما يد ّلنا على ذلك ما نراه يف حياتنا اليومية يف دول اخلليج العربي من
ت�أثري العجمة على بع�ض �أل�سنة �أوالدنا ،وبناتنا يف هذه الدول ،وب�صورة تذكرنا
بت�أثري الفرن�سية يف �أل�سنة كثري من �أبنائنا يف بالد املغرب العربي.
ع�شرون -امل�شكالت التي تواجه احلرف العربي ،ورموزه يف و�سائل الكتابة
احلديثة:
مما يواجه احلرف العربي من امل�شكالت ترتيب �أماكن احلروف العربية
يف الأجهزة احلديثة ،كاحلا�سوب ،والأجهزة اللوحية ،كـ»الآي باد» ،وو�سائل
االت�صال كاجلوال و�أجهزة اللم�س ،كـ»الآي فون» ؛ فريجى من امل�س�ؤولني يف
العامل العربي و�ضع خطط م�ستقبلية لتطويع الأجهزة احلديثة خلدمة احلروف
العربية ؛ لي�سهل ا�ستخدامها يف كتابة احلروف العربية ،وت�أخذ طريقها -من
هذه الناحية � -إلى املرتبة الأولى بني اللغات احل�ضارية .
واحد وع�شرون  -م�شكالت احلرف العربي يف مواقع التوا�صل االجتماعي:
و�أما عن م�شكالت احلرف العربي يف مواقع الربيد الإلكرتوين ،ومواقع
التوا�صل االجتماعي كـ « الفي�س بوك « و « اليوتيوب «  ،و « التويرت « ...
�إلخ ف�إنها مر�آة تعك�س ما �سبق من امل�شكالت الآنية التي يعاين منها احلرف
العربي نط ًقا ،وكتابة فهي �صورة ثانية ملا يعانيه احلرف العربي يف عاملنا العربي
املعا�صر.
الخاتمة
احلمد هلل الذي بف�ضله تتم ال�صاحلات ،وال�صالة ،وال�سالم على خري من
نطق بلغة ال�ضاد ،وخري من �أف�صح  ,و�أبان ؛ �أما بعد:

فقد جرت عادة الباحثني �أن ُي َقدِّ موا يف نهاية كتاباتهم كلمة �أخرية يوجزون
فيها ما حققوه من �أعمال ،وما و�صلوا �إليه من نتائج .ومع �أن الباحث يرى �أن
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النتائج احلقيقية �إمنا تكون فيما يظهر من �آثار بعد ذلك يف عمل الباحث� ،أو
غريه فيمن ي�سريون يف جمال تخ�ص�صه ؛ �أال �أنه ال يرى  -مع ذلك  -ب� ًأ�سا يف
�أن ي�سوق بع�ض قدمه البحث ،وبع�ض ما �أثار من ق�ضايا.
لقد كان هدف هذا البحث �أن ُي َقدِّ م درا�سة عن م�شكالت احلرف الآنية ،وهو
ما حتقق على النحو الآتي:
بد�أ املبحث الأول بعر�ض امل�صطلحات اخلا�صة باحلرف العربي ر�س ًما،
وكتابة ِّ
وم ِّيزً ا كذلك بني ما
مو�ض ًحا مفاهيمها ،والعالقات التي تربط بينهاَ ُ ،
يجب التمييز بني مدلوالته ،و�أول من ا�ستعمل م�صطلح»احلرف» ،و»احلركة»
و»التنوين» ،وو�ضع رمزً ا ٍّ
لكل منها ،وح ّدد �أماكنها ،وت�سمية علماء العربية
القدامى للحركات باحلروف ال�صغرية ،والتفريق بني ال�صوت واملقطع.
و�أما املبحث الثاين (احلرف العربي ،ودوره احل�ضاري) فقد عر�ض لن�ش�أة
احلرف العربي ،وتطوره ،وخ�صائ�صه ،ودوره احل�ضاري ،وكون الكتابة احلرفية
ممثلة للمرحلة الأخرية من تطور الكتابة الإن�سانية ،وف�ضل ال�ساميني  -وهم
عرب  -يف ذلك ،ودور الفينيقيني  -وهم عرب � ً
أي�ضا  -يف تطوير الأبجدية
احلرفية ،ون�شرها على وجه الب�سيطة .وعر�ض هذا املبحث � ً
أي�ضا لرموز احلروف
العربية ،وترتيبها يف امل�شرق العربي ويف املغرب العربي ،ودوره يف متثيل احلرف
القر�آين ،وكونه وعاء احل�ضارة الإ�سالمية وما �أحدثه غي نفو�س الأعاجم،
ف�أحبوهّ ،
وف�ضلوه على حروف لغاتهم الأ�صلية.
وحت َّدث عن ر�سم امل�صحف ،وكتابته ،وجمعه ،وطباعته ،والإ�صالحات التي
�أُدخلت على احلرف العربي بعد اجلمع العثماين ،وم�شكالت احلرف العربي
التي �أدت �إلى ذلك ،و�أنها ارتبطت بالقر�آن الكرمي ،واكت�شاف الطباعة ،ومعرفة
العامل العرب ،والإ�سالمي لها ،و�أثرها يف طبع امل�صحف ال�شريف يف م�صر
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ودور الأزهر يف ذلك ،والدور العظيم لل�صرح العظيم «جممع امللك فهد بن عبد
العزيز لطباعة امل�صحف» مبدينة ر�سول اهلل .
و�أما املبحث الثالث (م�شكالت احلرف العربي الآنية) فقد عر�ض لأهم
امل�شكالت التي تواجه احلرف العربي يف الع�شر �سنوات الأخرية ،و�أولها ما
يوجهه من م�شكالت يف مراحل النمو اللغوي الأولى للأطفال ،ودور الأبوين يف
ت�أ�سي�س الطفل لغو ًّيا ثم دور املع ِّلم بعد التحاقهم باملدر�سة ،و�أنه ال يقل خطورة
عن دور الأبوين .ثم عر�ض مل�شكلة حروف (ال�ضاد ،والظاء ،والزاي ،والدال)
ون�ص على �أن ال�ضاد غري الظاء ،و�أن املادة
نط ًقا ،وكتابة ف�أو�ضح �أ�سباب ذلكّ ،
ًّ
م�ستدل بقراءة
متاما عن املادة� ،أو البنية الظائية،
�أو البنية ال�ضادية تختلف ً
قوله  -تعالى �} :-ض ّل من تدعون � ّإل �إياه{ بالظاء خط�أ ،هكذا «ظ ّل ،»...ونطق
الظاء خط�أ يف لهجة معظم امل�صريني.
وعر�ض مل�شكلة الهمزة ،والألف ،والياء ال�صامتة ،وال�ش ّدة ،وعدم وم�شكلة عدم
التمييز بني احلركات (الق�صرية) وحروف املد(احلركات والطويلة) ،وم�شكلة
اال�ضطراب بني كتابة التاء املربوطة والهاء املربوطة ،وكذلك بني التاء املفتوحة
اخللقي،
اخل ْلقي ،وغري ِ
والتاء املربوطة ،وم�شكلة عيوب النطق ،والأداء بنوعيها ِ
وارتباط بع�ض م�شكالت احلرف العربي من هذه الناحية مبا ُيعرف ب�أخطاء
الطفولة ،وت�أثريها على احلرف العربي نط ًقا ،وكتابة ،ودور الأبوين يف ذلك،
وما يواجه احلرف العربي بالن�سبة للغات الأعجمية ،وتف�ضيل بع�ض امل�س�ؤولني
العرب للغة الأجنبية على لغة العروبة يف املحافل الدولية ,وم�شكلة االختالط
بالعمالة الأجنبية ،وت�أثريه على احلرف العربي ,وما يواجهه احلرف العربي من
م�شكالت مع املقررات ،وطرق �إعدادها.
ثم ُخ ِت َمت الدرا�سة باحلديث عن مواقع التوا�صل االجتماعي ،و�أكد على �أنها
تعك�س ما �سبق يف البحث من امل�شكالت التي تواجه احلرف العربي.
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و�أما ما ك�شفت عنه هذه الدرا�سة من حقائق ،وما ت ّو�صلت �إليه من نتائج
ف�أوجزه على النحو الآتي:
عرب ،و�أنهم �أ ّول من اخرتع الكتابة احلرفية ،ونقلوها �إلى
•�أن الفينيقيني ٌ
العامل ك ّله.
•�أثبتت الدرا�سة امليدانية ِّ
تف�شي امل�شكالت التي تواجه العربي نط ًقا ،كتابة.
•الت�أكيد على �أن احلفاظ على احلرف العربي حفاظ على هوية الأمة ،و�أمنها
اللغوي.
•�أكدت هذه الدرا�سة على �أن �أكرث امل�شكالت التي تواجه احلرف العربي لدى
�أبنائنا راجع �إلى الأبوين �أ ّو ًل ،فاملُ َع ِّلم ثان ًيا ،فاملدر�سة ثال ًثا.
•امل�س�ؤولية املبا�شرة للإدارات ،وامل�ؤ�س�سات التي ت�شرف على املدار�س العامة
واخلا�صة عن الأمن اللغوي العربي .
•�أن تعيني املع ِّلمني غري الأكفاء ي�ساهم بق�سط كبري يف تعاظم معاناة احلرف
العربي.
موجه خلدمة
•�أن �إ�صالح احلرف العربي يف الع�صور الذهبية للغة العربية ّ
كتاب اهلل ولغته ،ولي�س بتغيريه ،ا�ستبداله بحروف لغة �أخرى.
•�أكد البحث على �أن القر�آن الكرمي كتب يف زمن ر�سول اهلل  بحروف
معراة مما مييز احلروف املت�شابهة ،ومن ال�شكل.
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أن الصحافة العربية تســاهم بقدر كبير جدا في
تعميق المشــكالت التي تواجه الحروف العربية .

وتو�صي الدرا�سة مبا ي�أتي:
•و�ضع مقرر خا�ص باحلرف العربي ،تقوم على ت�أليفه جلنة من خرية
املتخ�ص�صني يف العامل العربي ،ويقرر يف جميع املراحل التعليمية يف العامل
العربي ,ويف جميع التخ�ص�صات من دون ا�ستثناء.
•عمل دورات تدريبية منتظمة ملع ّلمي اللغة العربية ،وا�ستحداث عالوة
وظيفية خا�صة بها.
•ت�شكيل جلنة تابعة ملجامع اللغة العربية ,ومركز «مللك عبد اهلل بن عبد
العزيز
•الدويل خلدمة اللغة العربية» وجامعة الدول العربية ؛ ملتابعة الو�سائل
احلديثة يف الكتابة ،وتطويعها للحرف العربي ؛ لت�أخذ اللغة العربية
مكانتها يف مقدمة اللغات العاملية .
•ت�شكيل جلنة للأمن اللغوي ،تتبع مركز امللك عبد اهلل الدويل خلدمة اللغة
العربية.
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أهم المصادر ،والمراجع
•القر�آن الكرمي }�إ ّنا �أنزلناه قر�آنا عرب ًّيا((({
•�إبراهيم حممد اجلرمي:معجم علوم القر�آن ،الطبعة :الأولى 1422 ،هـ
  2001م ،دار القلم  -دم�شق.•ابن جني�:سر �صناعة الإعراب ،حتقيق :د .ح�سن هنداوي ،دار القلم،
دم�شق الطبعة الأولى1985 :م.
•ابن ال�سراج النحوي البغدادي:الأ�صول يف النحو ،الطبعة الثالثة1988 :م
م�ؤ�س�سة الر�سالة ،بريوت.
•د� .أحمد تيمور:م�شكالت اللغة العربية ،ملتزم الطبع والن�شر مكتبة كلية
الآداب ومطبعتها بالقاهرة.
•�أحمد خمتار عمر� :أخطاء اللغة العربية املعا�صرة عند الكتّاب والإذاعيني،
عامل الكتب.
•د .متام ح�سان مقاالت يف اللغة والأدب ،عامل الكتب ،الطبعة الأولى:
1427ه2006 /م.
•جامعة نايف :ملتقى (دور التعليم والإعالم يف حتقيق �أمن اللغة العربية)
الذي ُعقِد بجامعة نايف (2014 - 9 - 9م).
•اجلرجاين :التعريفات ،حتقيق� /إبراهيم الأبياري ،دار الكتاب العربي،
بريوت الطبعة الأولى1405 :ه.
•اجلوهري:ال�صحاح (تاج اللغة و�صحاح العربية) ،حتقيق� :أحمد عبد
الغفور عطار ،ط 1407 :ه  1987 -م ،دار العلم للماليني ،بريوت.
((( �سورة يو�سف :من الآية.2/
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•حافظ �إبراهيم :ديوان حافظ �إبراهيم� ،ضبط ,وت�صحيح  ,و�شرح ،وترتيب
�أحمد �أمني بك ,و�أحمد الزين ,و�إبراهيم الأبياري ،الطبعة الثالثة 1948 ,م,
املطبعة الأمريية بالقاهرة.
•احلاكم الني�سابوري:امل�ستدرك على ال�صحيحني :دار الكتب العلمية -
بريوت الطبعة الأولى1411 ،ه 1990 -م ،حتقيق :م�صطفى عبد القادر
عطا.
•احلراين:امل�صباح يف الفرق بني ال�ضاد والظاء يف القر�آن العزيز ،حتقيق:
د�.صالح حامت ال�ضامن ،الطبعة الأولى1424 :ه2003/م ،من�شورات دار
الب�شائر.
•اخلطوط اجلوية ال�سعودية :جملة املبيعات ،العدد الأول ،نوفمرب- 2014
فرباير 2015م.
•اخلليل بن �أحمد الفراهيدي ،كتاب العني ،حتقيق د.مهدي املخزومي ،د.
�إبراهيم ال�سمرائي ،النا�شر :دار ،ومكتبة الهالل .
•الداين :املحكم يف نقط امل�صاحف ،الطبعة الثانية1407 :ه ،حتقيق :د.عزة
ح�سن دار الفكر ،دم�شق.
•الزجاجي:الإي�ضاح يف علل النحو ،حتقيق :مازن املبارك ،الطبعة الرابعة:
1402ه1982/م ،دار النفائ�س.
•الزرقاين :مناهل العرفان  -مطبعة عي�سى البابي احللبي ،و�شركاه ،القاهرة
الطبعة الثالثة.
•�سيبويه :الكتاب ،حتقيق :عبد ال�سالم حممد هارون ،الطبعة الثالثة1408 ،
هـ 1988 /النا�شر :مكتبة اخلاجني ،القاهرة.
•الذهبي� :سري �أعالم النبالء .
•�صحيفة الأهرام ،العدد1436 - 2 - 10 ،46747 :ه2014 - 12 - 2/م.
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•د .عبد احلميد حممد �أبو �سكني :فقه اللغة ،طبعة �سنة1401 :هـ1981/م،
القاهرة.
•د.عبد ال�صبور �شاهني:تاريخ القر�آن ،الطبعة الثالثة2007 :م ،نه�ضة م�صر
للطباعة ،والن�شر ،والتوزيع ،القاهرة - .د .عبد العزيز �أحمد عالم :يف
علم اللغة العام(الق�سم الأول) ،الطبعة الأولى1425 :ه ،2004/دار كنوز
املعرفة للمطبوعات والأدوات املكتبية ،جدة.
•عبد العليم �إبراهيم :الإمالء والرتقيم ،مكتبة التوحيد .
•د .عبد اهلل ربيع حممود:يف علم الكتابة ،الطبعة الأولى 1412ه1991/م
النا�شر :امل�ؤلف.
•د .عبد اهلل ربيع حممود ،ود .عبد العزيز عالم ،وعلم ال�صوتيات :الطبعة
الثانية1408 :ه1988/م ،مكتبة الطالب اجلامعي ،مكة املكرمة.
•د .عدنان اخلطيب:املعجم العربي بني املا�ضي واحلا�ضر ،طبعة �سنة
1967م.
•د .علي احلديدي:م�شكلة تعليم اللغة العربية لغري العرب ،دار الكتاب
العربي للطباعة والن�شر ،القاهرة.
•فندري�س :اللغة ،تعريب عبد احلميد الدواخلي ،وحممد الق�صا�ص ،مكتبة
الأجنلو امل�صرية.
•القلق�شندي�:صبح الأع�شى يف �صناعة الإن�شا ،حتقيق :د .يو�سف علي طويل
الطبعة الأولى ،1987 :دار الفكر ،دم�شق.
•جمدي هبة ،وكامل املهند�س :معجم امل�صطلحات العربية يف اللغة والأدب
مكتبة لبنان ،الطبعة الثانية ،القاهرة.
•جملة جممع اللغة العربية بالقاهرة :العدد.85 :
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•جممع اللغة العربية بالقاهرة :حما�ضر اجلل�سات ،م�ؤمتر املجمع ،اجلل�سة
الثالثة طبعة �سنة 1970م  ,مطبعة الكيالين  ,القاهرة .
•جممع اللغة العربية بالقاهرة :حما�ضر جل�سات املجمع د ،2 /اجلل�سة
الرابعة والع�شرون ،طبعة �سنة 1353هـ1935/م ،د ،5/د ،10/مطبعة دار
الكتب امل�صرية� ،سنة 1948م القاهرة ،د 9/اجلل�سة الرابعة والع�شرون،
طبعة �سنة 1970م ،مطبعة الكيالين بالقاهرة ،وحما�ضر اجلل�سات د،19/
اجلل�سة الرابعة طبعة �سنة1397 :هـ1977 /م ،الهيئة العامة ل�شئون املطابع
الأمريية بالقاهرة.
•د .حممود فهمى حجازى :علم اللغة العربية ،وكالة املطبوعات ،الكويت
طبعة �سنة1973 :م.
•املناوي :التوقيف على مهمات التعاريف ،حتقيق :د .حممد ر�ضوان الداية
الطبعة الأولى1410 :ه ،دار الفكر  -بريوت ،دم�شق.
•د .حممد �أحمد خاطر :يف اللهجات العربية مقدمة للدرا�سة ،طبعة �سنة
1979م مطبعة احل�سني الإ�سالمية ،القاهرة .
•ن�صر الهوريني الأزهري:املطا ِل ُع ال َّن�صرية لل َمطا ِبع امل�صر َّية يف ال ُأ�صول
ا َ
ال�س َّنة ،القاهرة ،ط1426 :1
خلط َّية ،حتقيق :د .طه عبد املق�صود ،مكتبة ُّ
هـ 2005/م.
•الهروي� :إ�سفار الف�صيح ،حتقيق� :أحمد �سعيد ق�شا�ش ،الطبعة الأولى:
1420هـ ،عمادة البحث العلمي باجلامعة الإ�سالمية ،املدينة املنورة ،اململكة
العربية ال�سعودية.
•الهيثمي :جممع الزوائد ،ومنبع الفوائد ،دار الفكر ،بريوت ،لبنان ،طبعة
�سنة 1412ه.
•د .يو�سف عز الدين ال�سامرائي :ال�صراع بني العامية والف�صحى ،بحث
من�شور يف جملة جممع اللغة العربية بالقاهرة  ،العدد الثاين والت�سعون .
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الحرف العربي  ...و اإليقاع الشــعري
د  .طاهر مسعد صالح الجلوب
أستاذ األدب والنقد المشارك في
جامعة الملك خالد

المقدمة
تنطلق هذه الدرا�سة من فر�ضية مفادها �أن احلرف العربي وما ينتج من
�صوت �إيقاعي يهيمن على بنية الق�صيدة العربية ،ويتجاوز يف ن�شاطه املفرط
َ
ا�شتغال العنا�صر الأخرى ،كما �أن ح�ضوره بهذه الكثافة وال�سلطة التوجيهية
ي�ساهم يف ت�أ�سي�س عدد من الإ�شكاليات ،نذكر منها:
العالية
ُ

1.1تر�سيخ الن�سق البكائي  -املهيمن على داللة اخلطاب ال�شعري العربي منذ
والدته حتى اليوم  -وتعميقه ،والتفاعل معه كنغم حزين ي�ؤجج من عزائية
الق�صيدة.
2.2تراجع ن�شاط العنا�صر الأخرى التي منها :املتخيل ،والر�ؤيا ،ملجرد
التمثيل.
�سنخ�ص الإ�شكالية الأولى مبعاجلة م�ستقلة ،و بالتايل ميكننا اختزال �إ�شكالية
ُّ
البحث يف ال�س�ؤال الآتي:
ما مظاهر هيمنة �إيقاع ال�صوت العربي على بنية الق�صيدة العربية ؟ ثم ما
النتائج ال�شعرية املمخ�ضة عن هذه الهيمنة؟ و ما احللول املقرتحة للتعامل
الأمثل مع هذا املكون ؟
جمد،
ناق�صا ،وغري ٍ
يظل ا�سرت�سا ُلنا يف �سرد املقدمات واملربرات النظرية ً
ما مل نربهن عليه �إجرائيا ب�إخ�ضاع عدد من الن�صو�ص التمثيلية للم�ساءلة
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التطبيقية؛ ولهذا توجب علينا ا�ستدعاء ثالث ممار�سات �شعرية ،تف�صح بجالء
عن ت�أجج ن�شاط بنيتها ال�صوتية:
الأولى :معلقة امرئ القي�س؛ لتمثيل الع�صر اجلاهلي ،الذي من معانيه زمن
الوالدة النا�ضجة للق�صيدة العربية.
الثانية :مناذج من جتربة �أبي العالء املعري؛ لتمثيل املرحلة املتو�سطة بني
املمار�سة ال�شعرية العربية القدمية ،و احلديثة.
الثالثة :مناذج من �شعر حممود دروي�ش؛ لتمثيل املرحلة احلديثة.
نقف مع املنت الأول(معلقة امرئ القي�س) ،والأخري (ق�صيدة دروي�ش) �أمام
�أقدم ن�ص �شعري عربي ُع ِر َف بقوة بنيته ال�صوتية ،وباملقابل �أمام �آخر ن�ص
�شاركه هذه ال�سمة و�إن باينه يف ت�شكيلها� .أما املنت الثالث -املتعلق مبمار�سة �أبي
العالء  -فقد تو�سط التجربتني ال�سابقتني للإ�شارة �إلى �أن ما قيل عن ن�صو�ص
هاتني املرحلتني يقال � ً
أي�ضا عن ن�صو�ص املرحلة الزمنية املتموقعة بينهما،
رغم توهج �شاعرية املعري مبعطى جديد -قلما �شهدته الثقافة العربية  -يتمثل
بتفعيل العالقة بني ال�شعر والفكر .
يومئ ما �سبق من حديثنا �إلى �أن الطابع العام لهذه الدرا�سة يعتمد على ب�سط
املقدمة النظرية ،ثم الربهنة التحليلية على م�صداقيتها الن�سبية ،مع الإفادة
من خمتلف املناهج احلديثة((( املتناغمة مع طبيعة هذا البحث ،ابتداء باملنهج
البنيوي و�آليته التحليلية لبنية الن�ص ال�صوتية ،وانتهاء بنظرية اخلطاب.
وهذا يعني �أننا ال نرى �ضرورة تبني �آلية منهج معني؛ لأن الدرا�سة اجلديدة يف
خا�صا يف�ضي بها �إلى الك�شف
حميطها املعريف لن تكون كذلك ما مل تتنب ً
منهجا ً
((( نرى �أن الأ�صل هو الإفادة من املناهج ولي�س التبعية .واحلقيقة �أن التطور  -ح�سب �إفادة �صالح ف�ضل من
�إحدى الدرا�سات الغربية  -ت�شخ�صه �أحيانا قفزات نوعية ،ومراحل من القطيعة .راجع� :صالح ف�ضل،
يف النقد الأدبي ،من�شورات احتاد الكتاب العرب ،دم�شق� ،2007 ،ص .140بت�صرف.
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عما مل تلم�سه الدرا�سات ال�سابقة ب�آليات املناهج اجلاهزة؛ كما �أن االلتزام
احلريف ب�آلية منهج معني تعني التبعية املنهجية.
وبهذا اخل�صو�ص ال بد من التنبيه �إلى �أن �إ�شكالية التورط يف التبعية املنهجية
احلرفية ال تختلف كث ًريا عن �إ�شكالية التورط يف التبعية الإبداعية؛ حيث تف�ضي
الأولى �إلى تكرار النتائج النقدية ،والثانية �إلى تكرار الأمناط الإبداعية .ومن
َّثم فالناقد واملبدع ملزمان دائ ًما مبحاولة االبتكار والتجديد ،ولوال االخرتاقات
الذكية ملا مت َّكن م�ؤ�س�سو املناهج احلديثة من االنفكاك عن �سلطة املناهج
ال�سابقة وت�أ�سي�س ما تبعها.
مظاهر هيمنة البنية الصوتية على شــعرية القصيدة
العربية:
هناك م�ؤ�شرات �شعرية ،و�أخرى نقدية تومئ �إلى هيمنة عن�صر الإيقاع((( على
بنية الق�صيدة العربية ،وذائقة املتلقي العربي يف الوقت نف�سه.

�أوال :امل�ؤ�شرات ال�شعرية
1.1بكو ُر ال�شعرية العربية يف ت�أ�سي�سها لقانون الإيقاع ال�صوتي  -وعلى وجه
التعيني قانون الوزن والقافية -قبل القوانني الأخرى ،وا�ستمرار وفائها
لقواعد هذا القانون من الع�صر اجلاهلي �إلى الع�صر احلديث ،و حتديدً ا

((( نقت�صر يف ا�ستعمالنا مل�صطلح الإيقاع  -يف هذا العمل  -على ما يحمل من داللة �صوتية ،وفق ما �أملت
علينا طبيعة الدرا�سة وحاجتها ،وهذا مباين لتوظيفنا له يف �أعمال �سبق �إجنازها ،من معانيها الإ�شارة
�إلى كل ما له عالقة بخ�صو�صية الذات ال�شاعرة يف الن�ص ،ح�سب تنظري الناقد الفرن�سي (Henri
 .)Meschonnicراجع:
Henri Meschonnic, Le signe et le poème, Coll. Chemin N.R.F., Gallimard, Paris, 1975.
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املرحلة التقليدية ،التي تعد -ح�سب ت�صنيفات بع�ض النقاد((( -الأولى
من مراحل احلداثة.
2.2ت ََ�ص ُّدر ال�شعراء الأكرث قدرة على التعاطي الإبداعي مع هذا العن�صر
ال�صوتي للم�شهد ال�شعري العربي القدمي ،واحلديث ،من �أمثال :امرئ
القي�س ،و�أبي العالء املعري ،وبدر �شاكر ال�سياب ،وحممود دروي�ش .ولك
�أن تتحقق من م�صداقية هذا الزعم بالإن�صات �إلى اجلر�س املو�سيقي
ملعلقة الأول ،ولق�صيدة الثالث املعنونة بـ» �أن�شودة املطر»((( و�إلى ما يطيب
لك من ق�صائد الثاين(�أبي العالء)،والرابع(دروي�ش) املو�سومة بقوة
بنائها ال�صوتي ،كما هو �إيقاع مقاطع �شعرية الحقة� ،سنقوم بتحليلها يف
نهاية هذا املحور.
ثانيا :امل�ؤ�شرات النقدية
على ال�صعيد النقدي ،يكفي لإدراك ما بلغ هذا العن�صر من مكانة -يف ثقافتنا
القدمية -الوقوف على املقارنات العربية الأولى بني قيمة ال�شعر وقيمة النرث .
يقول ابن ر�شيق يف ذلك« :كالم العرب نوعان :منظوم ،ومنثور .ولكل منهما ثالث
طبقات :جيدة ،ومتو�سطة ،ورديئة ،ف�إذا اتفقت الطبقتان يف املقدار ،وت�ساوتا يف
القيمة  -ومل يكن لإحداهما ف�ضل على الأخرى  -كان احلكم لل�شعر ظاه ًرا يف
الت�سمية؛ لأن كل منظوم �أح�سن من كل منثور من جن�سه يف معرتف العادة� ،أال
ترى �أن الدر  -وهو �أخو اللفظ ون�سيبة ،و�إليه يقا�س ،وبه ُي َ�ش َّبه � -إذا كان منثو ًرا
مل ي�ؤمن عليه ،ومل ُي ْنتفع به يف الباب الذي له ك�سب ،ومن �أجله انتخب؛ و�إن كان
�أعلى قد ًرا و�أغلى ثم ًنا ،ف�إذا نظم كان �أ�صون له من االبتذال ،و�أظهر حل�سنه مع
((( راجع :حممد بني�س ،ال�شعر العربي احلديث بنياته و�إبداالتها ،اجلزء الأول «التقليدية» ،دار توبقال،
الدار البي�ضاء ،الطبعة الأولى� ،1989 ،ص.34 
((( بدر �شاكر ال�سياب ،الأعمال الكاملة ،املجلد الأول ،ديوان �أن�شودة املطر ،دار العودة،بريوت،1997 ،
�ص.474 
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كرثة اال�ستعمال ،وكذلك اللفظ �إذا كان منثو ًرا تبدد يف الأ�سماع ،وتدحرج عن
(((
الطباع ،ومل ت�ستقر منه �إال املفرطة يف اللفظ».
مبدئ ًيا مييز ابن ر�شيق بني الكالم املنظوم والكالم املنثور ،ويبني �أن الأول
�أ�سمى مكانة و�أجل قيمة ،كما يجاهر بدونية الكالم املنثور ،وابتذاله ،وتبدده يف
الأ�سماع ما مل ُي ْن َظم .فعملية النظم هي ما ي�صرفه عن كل هذه التهم و ُي ْع ِلي من
قدره .ويعنينا من حديث ابن ر�شيق  -يف هذا املف�صل من الدرا�سة � -أمران:
الأول� :أولوية ال�شعر على غريه من الفنون ،وعلى وجه التعيني النرث.
الثاين :عملية النظم هي من وهب ال�شعر هذه الأولوية  -التي �أعلت من قدره
بني فنون القول الأخرى -وهي يف تفا�صيلها �صوتية؛ مرتكزها قانون الوزن،
والقافية ،الذي من �ش�أنه �إحداث كل ذلك التغيري اجلمايل؛ كما جاء فيما تبقى
من حديث ابن ر�شيق عن دونية ما نرث من الكالم ،وعلو �ش�أنه بعد �أن ينظم:
«ف�إذا �أخذه �سلك الوزن ،وعقد القافية؛ ت�ألفت �أ�شتاته ،وازدوجت فرائده
وبناته ،واتخذه الالب�س جما ًال ،واملدخر ما ًال ،ف�صار ِق َراطة الآذان ،وقالئد
الأعناق ،و�أماين النفو�س ،و�أكاليل الر�ؤو�س ،يقلب بالأل�سن ،و ُيخب�أ يف القلوب،
(((
ممنوعا من ال�سرقة والغ�صب».
م�صو ًنا باللب،
ً
مهدت كل املربرات املتقدمة �إمكانية االكتفاء بهاذين العن�صرين (الوزن،
والقافية) ،يف تعريف ال�شعر ،كما جاء يف كتاب «نقد ال�شعر» لقدامة بن جعفر:
(((
«�إنه قول موزون مقفى يدل على معنى».
((( ابن ر�شيق القريواين ،العمدة ،اجلزء الأول ،حققه حممد حمي الدين عبد احلميد ،دار اجليل ،بريوت،
ط 1981 ،5م� ،ص .19
((( املرجع ال�سابق� ،.ص .20
(((	�أبو الفرج قدامة بن جعفر ،نقد ال�شعر ،حتقيق :حممد عبد املنعم خفاجي ،دار الكتب العلمية ،بريوت-
لبنان ،ط  ،1بدون تاريخ� ،ص .64
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يكتفي قدامة يف هذا التعريف لل�شعر ب�أبرز قانونني �صوتيني(الوزن،
والقافية) ،وباملقابل يهمل ما دونهما ،من القوانني الأخرى ذات العالقة
باملتخيل� ،أو بغريه .ففي هذين العن�صرين من ال�سحر -يف تقدير هذا الناقد
العربي القدمي  -ما يجعل �أردء �شعر �أجل مكانة من �أح�سن قول منثور ،كما
جاء يف قوله:
ً
حمفوظا ،و�أن
«وقد اجمع النا�س على �أن املنثور يف كالمهم �أكرث ،و�أقل جيدً ا
ً
حمفوظا؛ لأن يف �أدناه من زينة الوزن والقافية ما يقارب
ال�شعر �أقل ،و�أكرث جيدً ا
به جيد املنثور»(((.
ي�ش ُري تعريف قدامة لل�شعر((( -والفقرات النقدية القدمية ال�سابقة له يف
بيا�ض هذه الدرا�سة� -إلى خال�صات منها� :أولوية عنا�صر ال�صوت على غريها يف
هذا الوعي النقدي ،و�أف�ضليتها �أي�ضا .وهذا يعني �أن املمار�سة ال�شعرية العربية،
وكذلك النقدية تويل بنية الق�صيدة ال�صوتية االهتمام الأكرب ،كما تنتظر منها
الفعالية الق�صوى يف بناء الق�صيدة .
َن ْ�ش َر ُع انتقا َلنا من امل�ستوى النظري �إلى امل�ستوى التحليلي املت�ضمن للربهنة
الإجرائية ،بالإن�صات �إلى معلقة امرئ القي�س ،التي وافتنا بر�صد عدد من
املالحظات الفنية ال�صوتية ،نذكر منها:
1.1اعتماد املعلقة لوزن البحر الطويل ،املعروف برتا�ص تفاعيله الأربع؛
وبالتايل بامتداد ما ينتج من ن�سق �صوتي ،وفق الرت�سيمة الوزنية الآتية:
فعولن مفاعيلن فعولن مفاعلن

فعولن مفاعيلن فعولن مفاعلن

((( ابن ر�شيق ،العمدة ،م� .س� ،.ص .20
((( يعد كتاب قدامة (نقد ال�شعر) « �أول �أثر نقدي علمي م�شهور يف الأدب العربي «،ولورود هذا التعريف يف
تنظرياته داللة -يف قراءتنا -من معانيها �أهمية هذا العن�صر يف الوعي النقدي العربي ،و�أ�سبقيته على
بقية العنا�صر .راجع� :أبا الفرج قدامة بن جعفر ،نقد ال�شعر ،م� .س� ،.ص .3
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«وذكر �صاحب العمدة ،عن الزجاج �أن ابن دريد �أخربه عن �أبي حامت عن
الأخف�ش ،قال�« :س�ألت اخلليل بعد �أن عمل كتاب العرو�ضَ .مل �سميت الطويل
طوي ًال ؟ قال :لأنه طال بتمام �أجزائه» ((( .وقد «بلغ عدد حروفه الثمانية
والأربعني يف حالة الت�صريع �أي يف حالة كون العرو�ض وال�ضرب من نف�س الوزن
تاما ،ال جمزو ًءا ،وال م�شطو ًرا،
والقافية» ((( .ومن مزاياه ال�صوتية دوام وروده ً
وال منهو ًكا(((.
وكل هذه التفا�صيل توحي لك بطول �إيقاع هذا البحر ،وبدقة حبكة ن�سيجه
ال�صوتي ،وقوتها .وتذهب بنا الظنون �إلى �أن هذه اخل�صو�صية الإيقاعية
هي ما قربته من الذائقة ال�شعرية العربية  .فقد « توافق �أغلب دار�سي
�شيوعا يف ال�شعر العربي� ،إذ جاء
العرو�ض على �أن هذا البحر �أكرث البحور ً
(((
ما يقارب من ثلث ال�شعر العربي القدمي على هذا الوزن»  ،وكذلك و�سيطه
(((
وحديثه.
2.2انتهاء البيت ال�شعري بحركة الك�سرة «
فحومل»؛ التي ُت َع ُّد �أقوى حركات
ِ
النحو العربي .ي�ضاف �إلى ذلك ن�شاط هذه احلركة يف بناء مفردات
الأبيات ال�شعرية� ،أكرث من غريها.
�3.3إنتاج املعلقة لعدد من الأن�ساق ال�صوتية الأفقية والر�أ�سية ،امل�ؤا ِز َرة ملا
َي ْ�صد ُر عن الوزن والقافية من نغم؛ لت�صبح املعلقة مبا تت�ضمن من �أن�ساق
�إيقاعية متقاطعة ومتوازية متداخلة ومتخارجة� ،أ�شبه ما تكون مبعزوفة
مو�سيقية حديثة معقدة الرتكيب .من هذه الأن�ساق  -ملجرد التمثيل:
((( ابن ر�شيق القريواين ،العمدة،م� .س� ،ص .136
(((	�إبراهيم �أني�س ،مو�سيقى ال�شعر ،مكتبة الأجنلو امل�صرية ،ط  ،4القاهرة 1973م� ،ص .59
((( �صفاء خلو�صي ،فن التقطيع ال�شعري والقافية ،من�شورات مكتبة املثني،بغداد ،ط � ،1977 ،5ص.43 
بت�صرف.
(((	�إبراهيم �أني�س ،مو�سيقى ال�شعر ،م� .س� ،.ص .59
((( �صفاء خلو�صي ،فن التقطيع ال�شعري والقافية ،م�.س� ،.ص .43
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•الن�سق العمودي ،الناجت ت�شكله عن التكرار الطويل لبع�ض املفردات ،مثل
مفردة «ك�أن» ،وفق هذا الرتا�ص:
َك�أَنَّ َث ِب ْيـر ًا
َك�أَنَّ ُذ َرى َر�أْ ِ�س املُ َج ْيمِ ِر غدو ًة
اجلـ َوا ِء ُغ َّد َبـ ًة
َك�أَنَّ َم َك ِ
ـاك َّي ِ
•الن�سق الأفقي الداخلي لبع�ض املفردات املتمو�ضعة يف نهاية الأبيات
واملت�ضمنة لأحرف متكررة تعمل على �إنتاج جتاوب �صوتي�،أفقي امل�سار،
كما هو حال تكرار حرف (الالم ،والفاء) يف مفردة «فلفل» ،و(اجليم،
والالم) يف «جلجل» ،و(اخلاء ،والالم) يف «املخلخل.
•ي�ضاف �إلى ما �سبق ن�سق �صوتي �أفقي �آخر ناجت عن تقارب اال�شتقاقات،
وتكرار بع�ض �أ�صوات املفردات(:ف�سلي -تن�سلي)( ،ثيابي ،من ثيابك)
(وجيد -كجيد)(،ب�صبح -وما الإ�صباح)(،يحرتث-حرثي -وحرثك):
 َف ُ�س ِّلـي ِث َيـا ِبي ِمنْ ِث َيا ِب ِك َت ْن ُ�س ِـلوجـ ْي ٍد َك ِج ْي ِد
 ِ ِب ُ�ص ْب ٍح َو َما ال ْإ�ص َب ُاح م ِن َك ِب�أَ ْم َثـ ِـلوح ْر َث َك َي ْهـزَ ِل
 َومنْ َي ْح َ ِتثْ َح ْر ِثي َ
ففي ال�سطر الأول تعمل املفردات على تكرار �أ�صوات منها�(:س ،ث ،ي،
ب،ل) ويف الثاين( :ج ،ي ،د) ،ويف الثالث(:ب� ،ص ،ح) ،ويف الرابع(:ي ،ح،
ث ،ر).وتبلغ املعلقة يف ن�شاطها املو�سيقي ال�صوتي �إلى مرتبة الذروة يف البيت
التايل:
ال�س ْي ُل ِمنْ َع ِل
ِم َكـ ٍّر ِم َفـ ٍّر ُم ْق ِب ـ ٍـل ُم ْد ِبـ ـ ـ ٍـر َمع ـ ـ ـ ـ ًا
َك ُج ْل ُم ْو ِد َ�ص ْخ ٍر َح َّط ُه َّ
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ففي هذا البيت ميكننا ت�سجيل مالحظات �إيقاعية ،منها:
�1.1سرعة توارد تفاعيل البيت ،ومفرداته �أكرث من بقية الأبيات
�صخر).
الأخرى(:مك ٍّر -مف ٍّر)،
ٍ
مدبر)( ،جلمودٍ -
(مقبل ٍ -
2.2ا�شرتاك �أكرث من ن�سق �صوتي يف عزف الإيقاع ،من هذه الأن�ساق ما نتج
عن:
�صخر ).
1.1تناغم التنوين بالك�سر( :مك ٍّر -مف ٍّر ٍ -
مدبر ٍ -
مقبل ٍ -
2.2ت�ضعيف حرف الراء( :مك ٍّر -مف ٍّر) .
3.3تناغم املفردات يف بع�ض الأ�صوات :كامليم (مكر-مفر -مقبل-
مدبر -معا  -جلمود  -من) ،والراء (مكر -مفر  -مدبر� -صخر)،
عل).
والالم (مقبل  -جلمود  -ال�سيل ِ -
4.4جتاوب بع�ض حركات الت�شكيل فيما ينتج عن تكرارها من �صوت،
كلمتي(م َكرِ ،ومفر)،
مثل تكرار ك�سرة حرف امليم يف بداية
ِ
والفتحة يف احلرفني التابعني مليم الكلمتني َ
(كَ ،ف) .
ال جدل يف فتنة هذا البيت املو�سيقي ،ويف ندرته ،وال ت�شكيك يف قدرة امرئ
القي�س على غزل هذا الن�سيج ال�صوتي الرائع ؛ كما �أن هذا الن�شاط التنغيمي
مل يخفف من قوة هذا البيت التخيلية� .إال �أن الأمر يختلف مع بع�ض الأبيات
ال�شعرية الأخرى  -وعلى وجه التعيني  -البيتني اللذين افتتح بهما ال�شاعر
معلقته:
ِب ِ�سق ِْط ال ِّل َوى َب ْ َي ال َّد ُخ ِول َف َح ْو َم ِل
وم ْن ِز ِل
ِق َفا َن ْب ِك ِمنْ ِذ ْك َرى َح ِب ٍ
يب َ
ـوب َ
و�ش ْم ـ ـ� ِأل
َف ُت ْو ِ�ض َح َفا ِملقْرا ِة َ ْل َي ْع ُف َر ْ�س ُمه ــالِ َا َن َ�س َج ْت َه ــا ِمنْ َج ُنـ ٍ
يتجلى لنا �سخاء ال�شاعر ال�صوتي بر�صد عدد من القوانني املنتجة لبنية
البيتني املو�سيقية ،من �أبرزها:
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1.1قانون الوزن .
2.2قانون القافية .
3.3قانون الت�صريع؛ الذي انهى �شطري البيت الأول باحلرف نف�سه (الالم).
4.4قانون تناغم �أ�صوات املفردات؛ امل�شرتكة يف العديد من الأحرف ،مثل:
الالم ،و الباء وامليم ،وال�سني ،والفاء.
�أما على م�ستوى املتخيل فيغلب على جمل البيتني تعداد �أ�سماء الأماكن�(:سقط
اللوى ،الدخول ،حومل ،تو�ضح ،املقراة) .ومن هنا فا�ستنزاف هذه القواعد
رئي�سا يف �شحة ن�شاط بع�ض
ال�شعرية ال�صوتية لطاقة امرئ القي�س كان �سب ًبا ً
العنا�صر الأخرى ،التي منها عن�صر املتخيل ،يف بع�ض الأبيات ال�شعرية ،و
حتديدا يف هذين البيتني .
ت�سجيل هذه املالحظات وما �شابهها ال يقلل من �صدارة معلقة امرئ القي�س،
ومتيزها الفني على خمتلف الأ�صعدة؛ فيكفي هذا ال�شاعر ف�ضل ال�سبق؛ ليحظى
مبا يليق به من املجد و التقدير((( .وما يقال عن هذه املُ َذ َّه َبة ال�شعرية العربية
القدمية يقال عن ق�صيدة «مطر» لبدر �شاكر ال�سياب ،التي ت�شارك املعلقة يف
التطلع �إلى ت�أ�سي�س م�شروع �إبداعي تاريخي ،منفتح على الزمن امل�ستقبل ،ويف
�إنتاج �صيغ �شعرية جديدة.
كي ال يكون ن�شاط هذا العن�صر يف بناء معلقة امرئ القي�س من قبيل امل�صادفة،
�أو مق�صور  -يف ال�شعرية العربية القدمية  -على نتاج الع�صر اجلاهلي ،ن�ستدعي
جتربة عربية قدمية �أخرى من ع�صر الحق؛ لنج�س مدى ح�ضور هذا العن�صر يف
((( يقول �أدوني�س يف تف�صيل �أولوية �شاعرية امرئ القي�س« :تاريخيا ،لي�س امر�ؤ القي�س ،ب�إجماع النقاد
والرواة ،هو �أول من «ق�صد الق�صائد» .مل يكن ،بتعبري �آخر« ،بداية» .ومع ذلك يعد الأول� ،شعر ًيا،
بالإجماع»� .أدوني�س ،مو�سيقى احلوت الأزرق(الهوية ،الكتابة ،العنف)،دار الآداب ،بريوت ،ط ،1
� ،2002ص .14
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ق�صيدة �شاعر تلك املرحلة واملكانة الكربى التي احتلها يف وعيه وذائقته ،ومن
ثم يف ممار�سته.
منوذجا �شعر ًيا ثال ًثا ،يختلف عن النموذجني ال�شعريني الآخرين
ي�شكل املعري
ً
(امر�ؤ القي�س ،وحممود دروي�ش)؛ من حيث زمنه((( ،و�شاعريته املتفردة يف
جمالياتها ،على ما ف َّع َل ْت من عالقة بني ال�شعر والفكر ،وما متخ�ض عن هذه
العملية من ر�ؤيا جديدة� ،شكلت �إ�ضافة نوعية �إلى الثقافة ال�شعرية العربية
حينها؛ وذلك ما �ألهم بع�ض النقاد بت�صنيفه �ضمن دائرة ال�شعراء الفال�سفة
(((� ،أو املفكرين(((.
هذا التفرد والن�ضج الر�ؤيوي الذي و�سمت به �شاعرية املعري مل يف�ض بها �إلى
التحرر من هيمنة �سلطة الإيقاع ،واالجنرار وراء قوانينها املفتعلة واملتع�سفة،

((( هو �أحمد بن عبداهلل بن �سليمان التنوخي ،ولد يف ربيع الأول �سنة  363للهجرة يف بلدة ت�سمى»معرة
النعمان» ] [...بني حلب وحماة ،و�إليها ين�سب» .راجع� :شوقي �ضيف ،تاريخ الأدب العربي ،اجلزء ،6
ع�صر الدول والإمارات «ال�شام» ،دار املعارف ،القاهرة ،ط � ،1990 ،2ص .166
((( يتبنى طه ح�سني ت�صو ًرا مفاده �أن �أبا العالء املعري ،بالإ�ضافة �إلى كونه �شاع ًرا مفك ًرا� ،شاعر فيل�سوف،
جاء ذلك يف قوله »:و�أ�شهد �أن ال�شيخ ]يق�صد �أبا العالء املعري[ يف حالني خمتلفني .كان يف �إحداهما
ً
�ساخطا على نف�سه م�صغ ًرا لها .وكان يف
فيل�سو ًفا مفك ًرا ويف الأخرى �أ�ستاذ ًا معل ًما .وكان يف �إحداهما
الأخرى را�ض ًيا عن علمه معج ًبا به .كان فيل�سو ًفا �ساخط ًا يف الليل حني يخلو �إلى نف�سه ،فت�ضاف ظلمة
الليل �إلى ظلمة ب�صره ،و�إلى ظلمة ي�أ�سه وب�أ�سه»� .أبو العالء املعري ،اللزوميات �أو لزوم ماال يلزم ،قدم
له  -و�ض َّمنه درا�سة لطه ح�سني ُ -عمر �أبو الن�صر ،دار اجليل ,بريوت� ،1969 ،ص.44
(((	�أما �أدوني�س فيفرق مبدئي ًا بني (ال�شاعر املفكر) و(ال�شاعر الفيل�سوف) ،و ُي َف ِّ�صل يف ذلك؛ لي�ؤ�س�س
ت�صو ًرا مغاي ًرا لت�صور طه ح�سني ،عن �شاعرية �أبي العالء املعري .ن�ستخل�ص ذلك من قوله�« :إن �أبا
العالء املعري هو �أول �شاعر ميتافيزيائي يف تراثنا من حيث �أنه م�أخوذ بالعودة �إلى ح�ضن الأم -
الأر�ض ،م�أخوذ باملطلق :بالزمن ،واملوت ،والفناء ،والأبدية� ..إنه �شاعر ميتافيزيائي ،ولي�س �شاع ًرا
فيل�سو ًفا ،ذلك �أن الفكر امليتافيزيائي ت�أمل يف العامل� ،أما الفل�سفة فتت�ضمن �أكرث من الت�أمل :تت�ضمن
ومنهجا يف ت�أمل العامل وال طريقة لأبي العالء»� .أدوني�س ،زمن ال�شعر ،دار الفكر ،بريوت ،الطبعة
طريقة
ً
اخلام�سة� ،1986 ،ص.64
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التي كان لها ن�صيب وافر يف عمليه املعنونني بـ «الف�صول»((( ،و «لزوم ما ال
(((
يلزم».
ُع ِر َف املُ�ؤ َّلف الأول (لزوم ما ال يلزم)بامتثاله لعدد من القوانني ال�صوتية،
التي حلم ال�شاعر بعجز غريه من ال�شعراء عن بلوغها ،من هذه القوانني
م�ضاعفة الروي((( ،كما هو يف الأبيات ال�شعرية الآتية:
ُ
م َّر ُب
النف�س مـن ِخ ْيفة ال ـ ـ َّردى
تو ُّد البقا َء
وطول بقـ ـ ـ ـ ــاء امل ـ ـ ـ ــرء �س ٌّم ُ َ
ُ
لى املوت يجتـ ـ ــا ُز املع ـ ـ ـ ــا�ش ُر كلُّه ـ ْـم
أر�ض �إال مث ُلنا َ
وما ال ُ
الرزق تـ ـ ـ ــبتغي

ُمقيـ ـ ـ ٌم بـ ـ�أهلي ـ ـ ـ ِه وم ـ ـ ــن يتـ ـ ــغ َّر ُب
(((
وت�شرب
أنام
ُ
فت�أك ـ ـ ـ ُـل من هـذا ال ِ

ينج املعري من الهيمنة التي ميار�سها الإيقاع ال�صوتي على ال�شاعر العربي؛
مل ُ
بل تفرد يف ا�شتغاله على هذا املعطى وا�ستهالكه له� ،إلى درجة التكلف الذي
� َآخ َذ ُه عليه الحقا طه ح�سني يف �أكرث من فقرة .جاء ذلك يف قوله:
«و�أول ما التزم �أبو العالء يف الف�صول والغايات « هذه الغاية التي يختم بها
ف�صوله فقد �أراد و يا لعبث الأطفال الكبار! � -أن يختم كل ف�صل من ف�صوله
(((	�أبو العالء املعري ،الف�صول والغايات ،حتقيق :حممود ح�سن زناتي ،دار الآفاق اجلديدة ،بريوت،الطبعة
الأولى.1938 ،
(((	�أبو العالء املعري ،اللزوميات �أو لزوم ما ال يلزم ،تقدمي عمر �أبو الن�صر ،م� .س.
((( الروي هو «�أثبت حروف البيت ،وعليه تبنى املنظومات ،وهو يكون من �أي حروف املعجم و َق َع �إال حروفا
ت�ضعف وال تثبت ،ك�ألف الرتمن و واوه ويائه وهاء الوقف ،)1(»...ويلتزمه ال�شاعر يف جميع �أبيات
الق�صيدة و�إليه تن�سب» فيقال :ق�صيدة همزية �إن كانت الهمزة هي ال َّر ِو ّي كهمزية �شوقي� ،أو المية �إن
كانت الالم هي ال َّر ِو ّي كالمية العرب .و�سمي رويا؛ لأن �أ�صل ( َر َوى) يف كالم العرب للجمع واالت�صال
وال�ضم ،ومنه ال ِّر َواء وهو احلبل الذي ي�شد على الأحمال واملتاع لي�ضمها ،وكذلك حرف ال َّر ِو ّي ين�ضم
ّ
ويجتمع �إليه جميع حروف البيت؛ فلذلك �سمي رويا» ( .)2راجع بتتابع:
•طه ح�سني ،و�إبراهيم الأبياري� ،شرح لزوم ماال يلزم لأبي العالء املعري ،اجلزء الأول ،دار املعارف،
م�صر ،بدون تاريخ� ،ص .7
•http://www.elibrary4arab.com
((( طه ح�سني ،و�إبراهيم الأبياري� ،شرح لزوم ماال يلزم لأبي العالء املعري ،اجلزء الأول ،م� .س� ،.ص .7
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بكلمة يلتزم �آخرها يف جملة من الف�صول ،و�أراد �أن يرتب هذه الكلمات على
حروف املعجم كلها فيلتزم الهمزة يف بع�ض غاياته ،حتى �إذا بلغ منها حاجته
(((
انتقل �إلى الباء ثم �إلى التاء ثم �إلى الثاء حتى يبلغ �آخر احلروف».
والأمر ال يتوقف عند هذا التعقيد املتعدد بتعدد احلروف الهجائية؛ لأن �أبا
العالء َخ َّ�ص بع�ض احلروف واحلركات ب�شروط �إ�ضافية فر�ضها -على نف�سه
 وهو يبني عمله الإبداعي كما هو احلال مع ال�سكون فقد «�أراد  -و يا لعبثالأطفال الكبار! � -أن تكون غايته �ساكنه لأنه يقف عندها يف �آخر الف�صل ،فال
بد له من �أن ينتهي �إليه امل�سافر بعد �شدة الن�شاط وكرثة احلركة واال�ضطراب.
مريحا ح ًقا فا�شرتط �أن ي�سبق احلرف ال�ساكن
وقد �أراد �أن يكون هذا ال�سكون ً
ب�ألف �ساكنه .فهو يلتزم يف الغاية حرفني يتغري �أحدهما بتغري حروف املعجم وال
(((
يتغري ثانيهما بحال من الأحوال ،وهو هذه الألف ال�ساكنة».
يتكرر ورود اجلملة العار�ضة»  -و يا لعبث الأطفال الكبار!  « -يف املقولتني
ال�سابقتني املُ ْقت ََّ�صتني من درا�سة لطه ح�سني مرتني؛ للإ�شارة �إلى �أن �أبا العالء
مل يكن ُمو َّف ًقا يف ابتكار كل ما فر�ض على نف�سه من ال�ضوابط ال�صوتية يف كتابه
(الف�صول والغايات) ،و�أن ذلك  -و�إن كان مرب ًرا �أحيا ًنا كما جاء يف الفقرة
الثانية  -لي�س �إال �ضربا من عبث الأطفال الكبار ،الذي ال يختلف عن عبث
الأطفال ال�صغار �سوى بفارق القدرة على التعقيد.
وت�ستمر درا�سة طه ح�سني يف ر�صد ال�ضوابط التي فر�ضها �أبو العالء على ذاته
املبدعة ،مع اجلزم الح ًقا �أنها قيود ت�ضاعف م�شقة املبدع ,وتتنايف مع طبيعة
العمل الإبداعي:

(((	�أبو العالء املعري ،اللزوميات ،من املقدمة لطه ح�سني ،م � .س � ،.ص . 48
((( املرجع ال�سابق  ،.ال�صفحة ذاتها.
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« ...وهو من هذه اجلهة ي�شق على نف�سه يف «الف�صول والغايات» �أكرث مما
ي�شق عليها يف اللزوميات ..وما ر�أيك يف رجل يلتزم الألف يف غايات الكتاب كله،
وقد رتبت هذه الغايات على احلروف كلها ونظمت كتا ًبا يقع يف �أربعة جملدات
�ضخام؟ ولكن �أبا العالء ال يكتفي بهاذين القيدين الثقيلني ،و�إمنا ي�ضيف �إليهما
قيودًا �أخرى ،ينوعها ويفنت يف تنويعها ...فقد ال يكتفي بالتزام الألف يف غاياته
و�إمنا يلتزم قبلها حرف �آخر يف طائفة من الغايات ،حتى �إذا �ضاق بهذا احلرف
(((
�أو �ضاق احلرف به تركه �إلى حرف غريه فالتزمه وقتًا طوي ًال �أو ق�ص ًريا».
ي�ستعمل الناقد طه ح�سني مفردة (ي�شق) يف الفقرة ال�سابقة مرتني ،وباملثل
مفردة (القيود) التي ترد مرة ب�صيغة املثنى «ال يكتفي بهاذين القيدين» ،و�أخرى
ب�صيغة اجلمع «و�إمنا ي�ضيف �إليها قيودًا �أخرى» للإ�شارة �إلى �أن اجتهادات
املعري الذهنية ،يف مثل هذه املواطن تعمل على �إجهاد هذا املبدع ،وعلى املزيد
من م�صادرة حريته الإبداعية.
بات من امل�ؤكد �أن قدرات ال�شاعر ال�صوتية من �أبرز العوامل املغذية ل�شاعرية
ق�صيدته ،واملميزة لها يف جاذبيتها املو�سيقية عن غريها� ،إال �أن اال�ستدعاء
املفرط لهذه املرجعية  -وحماولة توظيفها ب�شيء من الت�صنع  -كفيل بتحويل
الكتابة ال�شعرية لأي �شاعر �إلى معادالت نغمية وقد كان لتجربة املعري ن�صيبها
الوافر من التورط يف هذا امل�أزق؛ حيث ُ�س ِّل َط ْت على �شاعريته فكر ٌة م�سبقة،
مفادها �ضرورة متيز بع�ض �أعماله الإبداعية يف بنيتها الإيقاعية عن �سواها.
ح�شد �أبو العالء لبلوغ هذا الهدف ما يتملك من معارف �صوتية ,و�أجرب �شاعريته
على الأخذ بها حلظة الكتابة ,فجاءت ق�صيدته املت�ضمنة لهذا امل�شروع الإبداعي
حماطة بقيود فنية خمتلفة وا�ضحة التكلف والتعنيف.

((( املرجع ال�سابق� ،.ص � -ص . 9 - 48

135
هذه الطبعة �إهداء من املركز وال ي�سمح بن�شرها ورقي ًا �أو تداولها جتاري ًا

باالنتقال من جتربتي امرئ القي�س ،واملعري �إلى جتربة حممود دروي�ش،
نرحتل من املتنني املمثلني لبداية ال�شعر العربي ومرحلته املتو�سطة� ،إلى املنت
املمثل للق�صيدة احلديثة .يقول دروي�ش يف مقاطع خمتارة من بع�ض �أعماله:
• َيا �أَ ِبي ِ�إ ْخ َو ِتي َال ُي ِح ُّبو َنني َ ,ال ُي ِري ُدو َنني َب ْي َن ُهم َيا �أَ ِبي .
َي ْع َت ُدونَ َع َل َّي َو َي ْر ُمو َنني ِب َ
احل َ�صى َوال َك َال ِم .
ُي ِري ُدو َنني �أَنْ �أَ ُموت ِل َك ْي ْمي َد ُح ِون .
ُون .
َوهُ ْم �أَ ْو َ�ص ُدوا َباب َ َب ْي ِت َك د ِ
ُون ِمنَ َ َ
الق ِْل.
َوهُ ْم َط َرد ِ
هُ ْم َ�س َّم ُموا ِع َن ِبي َيا �أَ ِبي .

َوهُ ْم َح َّط ُموا ُل َع ِبي َيا �أَ ِبي.
•�س ُّكوا حديد ال�سيوف
حماريث ،لن ي�صلح ال�سيف ما
�أف�سد ال�صيف  -قالوا  .و�صلُّوا
(((

طويال  .وغنوا مدائحهم للطبيع ِة
لكنهم �أ�سرجوا اخليل،
كي يرق�صوا رق�صة اخليل،
يف ف�ضة الليل...
لكم
• َمنْ �أَنا لأقول ْ

(((

((( حممود دروي�ش ،الديوان ،الأعمال الأولى  ،3ديوان «ورد �أقل» ،ق�صيدة «�أنا يو�سف يا �أبي» ،ريا�ض
الري�س ،بريوت ،ط � ،2005 ،1ص .159
((( حممود دروي�ش ،ديوان «ملاذا تركت احل�صان وحيدً ا» ،ريا�ض الري�س ،ط� ،1995 ،1ص .22
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لكم؟
ما �أَقول ْ
و�أَنا مل �أ ُكنْ حجر ًا َ�ص َق َل ْت ُه امليا ُه
ف�أ�صبح وجه ًا
الرياح
وال َق َ�صب ًا ث َقب ْت ُه
ُ
ف�أ�صبح ناي ًا ...
�أَنا العب َ ْ
الن ِد،

�أَربح حين ًا و�أَخ�سر حين ًا
مثلكم
�أَنا ْ

�أَو �أَق ُّل قلي ًال ...

(((

و�س َم ْت �شاعرية دروي�ش منذ بداياتها الأولى �إلى نهايتها ب�صخب الإيقاع
ِ
ال�صوتي ،املالزم للكثري من �أعماله القدمية ،واحلديثة ،واملتلون بتلون مراحل
كتابته للق�صيدة ال�شعرية .وهذا ما يومئ �إليه اختيارنا للمقاطع ال�شعرية
ال�سابقة ،املُ َت َباينة يف �إيقاعها ،واملُ َ�س ِاهمة عرب هذا التباين يف �إنتاج دالالت
اخلطاب ال�شعري املختلفة.
ت�سكن الذات ال�شاعرة املقطع الأول مع �أفراد �أ�سرتها وجمتمعها .و ي�شري �إلى
ح�ضور كل منهما ال�ضمري العائد عليه( :ياء املتكلم من ناحية ،وواو اجلماعة،
وال�ضمري «هم» من ناحية ثانية) .غري �أن ح�ضوريهما يف الن�ص م�شحون بالتوتر،
نت�شرة يف املقطع بعدد من
الذي ي�ساهم يف �إنتاج داللته
تناغم �أفعال اخلالف املُ ِ
ُ
ال�صوتيات«( :ال يحبونني»« ،ال يريدونني»« ،يرمونني»)«( ،او�صدوا»« ،طردوا»،
«�سمموا»« ،حطموا»).
(((

عنhttp://www.mahmouddarwish.com :
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يغيب يا ُء املتكلم وما ي�صدر من �صوت؛ للداللة على
ويف �أبيات املقطع الثاينُ ،
انفكاك الذات ال�شاعرة عن جماعتها يف الن�ص؛ رغبة منها يف مغادرة حميطها
الإن�ساين ،وتتفرد ال�ضمائر العائدة على جماعة املتكلم باحل�ضور ،وحتديدً ا واو
اجلماعة املوزعة بكثافة يف خاليا الأبيات ثم تتناغم بع�ض كلمات الن�ص -الدالة
على ال�صرامة يف القطيعة ،والعزل -بعدد من الأ�صوات كــ(�س ،و ،ف ،ي):
(«�سكو»« ،ال�سيوف»« ،ال�سيف»�« ،أف�سد»�« ،أ�سرجوا»)؛ لت�أكيد هذا االنقطاع.
�أما يف املقطع الثالث فتعود ال�ضمائر الدالة على الذات واجلماعة لالجتماع
مرة �أخرى �« -أَنا مثلكم»  -حيث ت�ست�سلم الذات ال�شاعرة لكونها �أحد �أفراد
هذه الأ�سرة؛ ولكن هذه العودة حمملة بالوجع ،ورف�ض هذه الذات لذاتيتها
وجلماعتها م ًعا ،ولوجودهما القدري املُ َع َّطل من الفعل والإرادة .وي�ساهم يف
بلورة هذه الداللة �إيقاع ًيا ما ُي ْن ِتج تكرا ُر ال�ضمائر العائدة على الذات واجلماعة
لكم ما �أقول لكم»�« ،أنا مثلكم».
من �صوت�« :أَنا لأقول ْ
ما تقدم ي�شري �إلى �أن هذا الن�شاط ال�صوتي  -الذي تعج به �أعمال حممود
دروي�ش  -ي�ساهم يف �إنتاج �شاعرية البيت ،و داللته على ال�سواء؛ �إال �أن ملثل هذه
الكثافة ال�صوتية م�آزقها ،التي �سرن�صد بع�ضها الح ًقا .وما يعنينا يف هذا املقام
 وب�إيجاز -هو التلويح �إلى �أن هذا امل�ستوى الإيقاعي العايل من �أهم العواملالتي �أف�ضت بق�صيدة هذا ال�شاعر العربي املعا�صر �إلى القبول؛ ومكنتها من
ممار�سة �سلطتها الإبداعية على الذائقة ال�شعرية العربية احلديثة ،ولو مل تت�سم
جتربة دروي�ش ب�صدارة هذه اخلا�صية البنائية ما تبو�أت هذه املكانة يف الثقافة
العربية.
قد تختلف الق�صيدة العربية احلديثة عن القدمية بتفا�صيل �إيقاعية كثرية،
�إال �أنها بالرغم من ذلك ال تبتعد عنها كث ًريا يف هذا التفعيل املكثف للتناغم
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ال�صوتي ،و اال�ستهالك الأمثل لهذا املعطى الفني (((� .إن هذا النوع من الإيقاع،
القائم على تكرار �صوت احلرف� ،أو الكلمة� ،أو اجلملة ،املوجود بغزارة  -كما
�أ�شرنا �ساب ًقا  -يف معلقة امرئ القي�س حا�ضر بزخم مماثل � -أو قريب من هذا
امل�ستوى  -يف الكثري من ق�صائد حممود دروي�ش ،و بدر �شاكر ال�سياب ،ملجرد
(((
التمثيل.
هذا يحيلنا �إلى �أن الثقافة ال�شعرية العربية بالإجمال بالغت يف ا�ستغالل هذا
العن�صر ال�شعري ال�صوتي ،وباملقابل مل حتقق نف�س القدر من النجاح يف توظيف
العنا�صر الأخرى ،والعتاب يف ذلك مق�صور على ال�شاعر التابع ،و املت�أخر؛
املطا َلب با�ستحداث �إ�ضافات �إبداعية ت�ؤرخ لذاته يف الن�ص .ومن ثمة فامر�ؤ
القي�س  -باعتباره امل�ؤ�س�س ،و املبتكر الأول  -يف منجى من امل�ؤاخذة واللوم.
يتباين ن�شاط وهيمنة الإيقاع ال�صوتي على بنية الق�صيدة العربية من موقع
ثقايف �إلى �آخر .فهو يف اخلطاب ال�شعري املغربي �أقل ا�ستفحاال منه يف خطاب
�شبه اجلزيرة العربية� .ساعد اخلطاب ال�شعري الأول على احلد من �سلطة هذا
انفتاحه على الن�صو�ص ال�شعرية غري العربية وتفاعله معها؛ بينما �أوقع
املكون
ُ
ق�صيدة �شبه اجلزيرة العربية حتت �سيادة هذا العن�صر وهيمنته عوامل يف
مقدمتها:
1.1جتذر الق�صيدة العربية القدمية يف هذا املحيط ال�شعري� ،أكرث من �أي
حميط �شعري عربي �آخر.
((( ن�ستثني من هذه املقاربة ق�صيدة النرث العربية احلديثة ،والتجارب القائمة يف حماولتها لتحديث بنيتها
على تعطيل قانون الإيقاع ال�شعري ،الذي �ألفينا ت�شكالته يف الق�صيدة العمودية� ،أو ق�صيدة التفعيلة� ،أو
املمار�سات ال�شعرية املتناغمة �صوت ًيا مع هذين النموذجني ال�شعريني.
((( راجع :ق�صيدة «�أن�شودة املطر» لبدر �شاكر ال�سياب ،وتتبع ن�شاط عنا�صر ال�صوت يف بنيتها الإيقاعية
القائمة على تفا�صيل كثرية منها :تكرار احلرف� ،أو الكلمة� ،أو اجلملة  .بدر �شاكر ال�سياب ،الأعمال
الكاملة ،املجلد الأول ،ديوان « �أن�شودة املطر « ،دار العودة،بريوت� ،1997 ،ص .474
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2.2جتاوز هذا املحيط ال�شعري للمحيطات ال�شعرية العربية الأخرى بوفائه
للن�ص املقد�س املعروف بقوة بنيته ال�صوتية.
3.3حمدودية تفاعل ق�صيدة �شبه اجلزيرة العربية مع الن�صو�ص غري
العربية ؛لأ�سباب جغرافية وثقافية ،ال جند امل�ساحة الكافية ل�سردها يف
هذا املو�ضع من البحث .ونتوقع ا�ست�شراف ق�صيدة هذا املحيط الثقايف
لتغريات م�ستقبلية؛ حتت ت�أثري م�ستجدات العامل احلديث ،التي منها ثورة
املعلومة والتوا�صل عرب النت.
ِإشــكاالت هيمنة البنية الصوتية على شــعرية
القصيدة:
ك�شف البحث �أن ن�شاط عن�صر الإيقاع وهيمنته على عنا�صر اخلطاب ال�شعري
الأخرى يف�ضي بالق�صيدة �إلى ت�أ�سي�س عدد من امل�آزق يف طليعتها:

1.1متحو ُر الذائقة ال�شعرية العربية حول جماليات البنية الإيقاعية ،التي
ينتجها تفاعل الأ�صوات.
2.2املبالغة يف ا�ستهالك هذه البنية ،وتكرار �إنتاج �أن�ساقها ال�صوتية؛ وباملقابل
انكما�ش و تراجع تطور ال ُبنى الأخرى ،التي تعتمد يف بناء جمالياتها على
تراكيب املتخيل� ،أو تفاعل ال�شعري مع الفكري� ،أو توزيع املفردات على
املكان الن�صي ،ملجرد التمثيل.
�إ�شكالية هيمنة الإيقاع ال�صوتي على بنية الق�صيدة العربية ذات جذور ثقافية
وتاريخية قدمية؛ وبالتايل فمن الع�سري التنب�ؤ ب�سرعة زوالها� ،أو حتى تراجعها،
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رغم املتغريات ،واجلهود النقدية ال�ساعية �إلى احلد من �سلطة هذا العن�صر(((.
ومن �أبرز العوامل املغذية ال�ستمرار هذه الهيمنة:
دوام تفاعل هذه الأمة  -ومثقفيها وحتديدً ا ال�شعراء منهم  -مع ن�صها
ُ 1.1
املقد�س (القر�آن) املعروف بقوته الإيقاعية .وا�ستمرار التعبد به وفق
الآلية املوروثة املعتمِ دة على الإن�صات واال�ستماع� ،أو القراءة اجلهرية،
دون مراعاة �آليات التعبد الأهم ،والأجدى القائمة على عمليات الت�أمل،
والتفكري ،والتدبر.
2.2ن�شاط فن اخلطابة ،املرتبط بعدد من الطقو�س الدينية الإ�سالمية،
واملعتمد يف توا�صله مع امل�ستمع على تكثيف عنا�صر الإيقاع (جنا�س،
�سجع ،)...وتب�سيط �أو �إق�صاء عنا�صر املتخيل ،التي قد ُت َع ِّمي داللة
ا ُ
خلطبة� ،أو تخرجها عن غايتها الق�صوى ،املتمثلة بالإفهام.
اإلجــراءات المقترحــة للتخفيف من هيمنة البنية
الصوتية على شــاعرية القصيدة:
حاولت الدرا�سة اقرتاح بع�ض الإجراءات ،التي تهدف �إلى التخفيف من
عنف عن�صر ال�صوت ،واحلد من متادي ال�شاعر يف ا�ستهالكه ،وتكرار �أن�ساقه.
وتتمثل هذه الإجراءات بالآتي:

1.1رفع ال�شاعر العربي مل�ستوى وعيه الفكري الفل�سفي ،بالإ�ضافة �إلى تكوينه
ال�شعري لأن يف ذلك تهيئته لإنتاج ر�ؤية �شعرية جديدة.
2.2انفتاح ال�شاعر العربي على �شعريات مغايرة ،تت�سم مبحدودية ن�شاط هذا
العن�صر يف بناء خطابها ال�شعري ،وباملقابل بتوهج ما عداه من العنا�صر.
(((  .منثل لذلك ب�أدوني�س ،وما بذل من جمهود نظري ،وتطبيقي؛ للربهنة على �أن قيمة �شاعرية الق�صيدة
يف ر�ؤيتها ولي�س يف �إيقاعها ال�صوتي .ت�صفح -ملجرد التمثيل -من �أعماله :ال�شعرية العربية ،دار
الآداب ،بريوت ،الطبعة الثانية� ،1989،ص� -ص .32 - 22
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3.3اطالع ال�شاعر العربي على ال�شعر العاملي املهاجر �إلى اللغة العربية من
اللغات الأجنبية ،بعد �أن عطلته الرتجمة من عن�صر الإيقاع ،واحتفظت
منه مبا �أمكن من العنا�صر الأخرى ،التي تعوز الثقافة ال�شعرية العربية
كاملتخيل والر�ؤيا.
4.4التوا�صل مع الن�صو�ص ال�شعرية عرب الو�سائط احلديثة ،التي ُت َقدِّ م
الق�صيد َة �إلى قارئها عرب ال�شا�شة ال�صامتة كالفي�س بوك ،و الوات�س �أب؛
ول�صرف ملكاته الذهنية �إلى
للحد من تفاعل القارئ مع عن�صر الإيقاعَ ،
ت�أمل عنا�صر الق�صيدة الأخرى.
المحاذير النقدية من تعامل الشــاعر مع قوانين
البنية الصوتية:
اختتمت الدرا�سة رحلتها البحثية بتحديد بع�ض املحاذير ،التي قد يقع
فيها ال�شاعر العربي حال تعامله مع عن�صر الإيقاع� ،أثناء بنائه لق�صيدته
ال�شعرية ،وهي:

1.1عدم التع�سف يف اال�شتغال على هذا العن�صر؛ لإنتاج طاقة �صوتية كربى؛
حتى ال يتورط ال�شاعر يف امل�أزق الذي �سبق لأبي العالء املعري �أن وقع
فيه؛ حني �ضاعف عددًا من القوانني ال�صوتية يف بع�ض �أعماله الإبداعية؛
فوجدت ذاته ال�شاعرة نف�سها((( جمبولة على املكابدة والتكلف؛ كي ُت َب ِّلغ
�صاح َبها الغاية التي ر�سمها لنف�سه حتت هاج�س التميز ،والفرادة.
2.2االحرتاز من املبالغة يف اق�صاء عن�صر الإيقاع ،ردًا على هيمنته وقوة
ن�شاطه يف الق�صيدة العربية ،كما فعل �أدوني�س يف ممار�ستيه :ال�شعرية(((،
((( راجع� :أبو العالء املعري ،اللزوميات ،مقدمة طه ح�سني ،م � .س � ،.ص . 48
((( تتبع �إق�صاء �أدوني�س لتوظيف عن�صر ال�صوت يف الكثري من �أعماله الإبداعية القدمية ،واملت�أخرة ،كما
هو حال ممار�سته ال�شعرية يف :الأعمال ال�شعرية ،3مفرد ب�صيغة اجلمع وق�صائد �أخرى ،دار املدى
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والنظرية(((؛ لأن يف ذلك تعطيل اخلطاب ال�شعري العربي من �أبرز
خ�صو�صياته اجلمالية ،التي �صحبته وا�ستمرت يف التنامي ،والتطور ،منذ
والدته �إلى ع�صرنا الراهن .فمعاجلة هيمنة هذا العن�صر تكون ب�إعادة
توجيهه ،والبحث عن �آلية متنع ت�سلطه على العنا�صر الأخرى فح�سب،
ولي�س ب�إق�صائه.
�3.3إعفاء ال�شاعر املفكر من مهمة حتديث بنية الق�صيدة ال�صوتية ،ما مل
ميتلك مهارة مو�سيقية عالية ت�ؤهله لأداء مثل هذه الوظيفة؛ لأن تكوينه
ال�شعري/الفل�سفي يخول له تطوير عنا�صر البنية املو�ضوعية ،وعلى وجه
التعيني الر�ؤيا ،ولي�س البنية ال�صوتية ،التي تعوزه يف الغالب مرجعيات
حتديثها .وهذا ما ت�ؤكده جتربة املعري من ناحية ،و�أدوني�س من ناحية
ثانية .وتف�سري توعك التجربتني  -يف تقديرنا  -يرجع �إلى �ضعف مهارة
ال�شاعر املفكر يف التعامل مع معطيات البنية املو�سيقية ،حتى و�إن امتلك
الكثري من �أدواتها ،كما هو احلال مع �أبي العالء املعري.
ُ�سو ُء تعامل ال�شاعرين ال�سابقني(املعري ،و�أدوني�س) مع بنية الق�صيدة
ال�صوتية ال يعني متاثلهما؛ فالتباين بينهما كبري؛ حيث �أ�سرف الأول (�أبو
العالء) يف ت�أ�سي�س العديد من القوانني ال�صوتية املفتعلة،وبالغ الثاين (�أدوني�س)
يف �إق�صاء هذه القوانني و�إهمالها(((().
ونخل�ص من هذه املحاذير �إلى �ضرورة مراعاة ال�شاعر لقدراته؛ ومن ثمة
اال�شتغال على العن�صر الذي يح�سن التعامل معه؛ بغية �إنتاج �أكرب طاقة �شعرية
ممكنة .ويف هذا تكون املفا�ضلة بني الأعمال الإبداعية ،ولي�س من خالل
للثقافة والن�شر ،دم�شق� ،1996 ،ص 513وما بعدها.
((( لتلم�س هذه النزعة يف كتابات �أدوني�س ،راجع :ال�شعرية العربية ،م� .س� ،.ص� -ص . 59 -32،56 - 22
((( راجع املرجع ال�سابق ،.ال�صفحات ذاتها.
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االنت�صار لعنا�صر معينة ،كما فعل �أدوني�س حني �أعلى من �ش�أن عن�صر الفكر يف
الق�صيدة على ح�ساب عن�صر املو�سيقى(((.
تنتهي بنا هذه التباينات يف قدرات ال�شعراء ،ومهاراتهم �إلى الت�سليم بتعدد
النماذج ال�شعرية؛ فما ي�ضري الق�صيدة العربية هو ت�صور النموذج ال�شعري
الواحد ،الذي يحاول بع�ض ال�شعراء النقاد �إعادة ت�شكيله ليغدو،وفق �صيغته
اجلديدة ،مطابقا لتكوينهم ،وملرجعياتهم كما فعل �أدوني�س((( .وتنوع �أمناط
اخلطاب ال�شعري ي�ضاعف على امل�ستوى ال�صوتي عبء ال�شاعر الأكرث متيزً ا
يف قدراته املو�سيقية؛ �إذ يلقي عليه امل�سئولية الأولى يف حتديث البنية الإيقاعية
وانت�شالها من تكرار الن�سق النغمي ،املغذي-عرب �سيمفونياته العزائية-لبكائية
الق�صيدة العربية.
يف نهاية املطاف  -ووف ًقا لهذه امل�ستويات �-سنجد �أنف�سنا �أمام مناذج �شعرية
متعددة البنى� ،أجلها و�ضوحا ثالثة:
1.1النموذج ال�شعري املع َّو ُل يف �إنتاج �شاعريته على جمال ر�ؤيته ال�شعرية؛
املمخ�ضة عن تفاعل ال�شعر مع الفكر .وعينات هذه املمار�سة يف الثقافة
العربية :املعري ،و�أدوني�س.
((( توحي بع�ض تنظريات �أدوني�س �أن ان�صراف ال�شاعر العربي � -شبه الكلي � -إلى االهتمام بقوانني البنية
الإيقاعية هو املت�سبب يف خمول ن�شاط الق�صيدة العربية على امل�ستوى الفكري ،والر�ؤيوي  .راجع:
ال�شعرية العربية ،م� .س� ،.ص� -ص . 59 -56
((( يف تقديرنا ي�سعى �أدوني�س �إلى تعطيل اخلطاب ال�شعري العربي احلديث من ن�شاطه املو�سيقي ،وباملقابل
�إلى املبالغة يف �شحنه باحلمولة الفكرية الر�ؤيوية ،ليتناغم تركيب هذا اخلطاب مع تكوينه املعريف،
املوزع بني الثقافة الفل�سفية من ناحية ،وال�شعرية من ناحية ثانية  .فقد وافتنا �سرية هذا الناقد الذاتية
�أنه « :مل يعرف مدر�سة نظامية قبل �سن الثالثة ع�شرة .حفظ القر�آن على يد �أبيه ،كما حفظ عددًا
كب ًريا من ق�صائد القدامى .ويف ربيع � ,1944ألقى ق�صيدة وطنية من �شعره �أمام �شكري القوتلي،
رئي�س اجلمهورية ال�سورية حينذاك ،والذي كان يف زيارة للمنطقة .نالت ق�صيدته الإعجاب ،ف�أر�سلته
الدولة �إلى املدر�سة العلمانية الفرن�سية يف طرطو�س ،فقطع مراحل الدرا�سة قفز ًا ,وتخرج من جامعة
دم�شق متخ�ص�ص ًا يف الفل�سفة �سنة  . »1954عنhttp://ar.wikipedia.org :
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2.2النموذج ال�شعري املعتمد يف �إنتاج �شاعريته على ن�شاط بنيته املو�سيقية،
وعينات هذه املمار�سة يف ال�شعر العربي كرث� ،إال �أن الغالب عليهم التورط
يف تكرار �إنتاج الأن�ساق ال�صوتية.
3.3النموذج ال�شعري املتو�سط يف بنائه بني النموذجني ال�سابقني؛ حيث
ميتلك ال�شاعر من املرجعيتني (املو�سيقية ،والفكرية) تكوي ًنا متواز ًنا .و
عينات هذا النموذج كرث يف الثقافة العربية الرومان�سية� ،أمثال جربان،
ومطران ،و�إيليا �أبو ما�ضي.
تعدد النماذج البنائية وفق هذا التقريب يق�صد به الرتجيح ،والتغليب ،ولي�س
االن�صراف الكلي �إلى ما هو فكري� ،أو ما هو مو�سيقي؛ لأن ال�شاعر رغم هذا
امليل ملزم باالمتثال لقانون ال�شعر العام ،الذي يقوم على التفاعل بني خمتلف
هذه البني ،وامل�ستويات :املو�سيقية والتخييلية ،والن�صية.
بقي �أن ن�شري �إلى �أن هذا التفنيد منظور �إليه من زاوية واحده ذات عالقة
مب�شروع بحثنا الذي يحاول تتبع هيمنة البنية ال�صوتية على �شاعرية الق�صيدة
العربية -ومعاجلات �إ�شكاالتها -وقد ح�ضرت البنية املو�ضوعية وما حتمل من
�أفكار و ر�ؤى يف �سياق احلديث  -دون البنى الأخرى  -ملا بينها وبني البنية
ال�صوتية من خ�صو�صية تفاعلية ،وتقابلية.

الخاتمة
�أف�ضى بنا جمهود الدرا�سة �إلى التحقق من هيمنة الإيقاع ال�صوتي للحرف
على �شعرية الق�صيدة العربية ،كما ت�سنى للباحث الك�شف عن عدد من امل�آزق
الناجتة عن هذه الهيمنة ،يف طليعتها:
1.1متحو ُر الذائقة ال�شعرية العربية حول جماليات البنية الإيقاعية ،التي
ينتجها تفاعل الأ�صوات.
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2.2مبالغة ال�شعراء يف ا�ستهالك هذه البنية ،ويف تكرار �أن�ساقها ال�صوتية،
وباملقابل انكما�ش و تراجع ُبنى الق�صيدة الأخرى يف الكثري من �أعمالهم.
وقد تنب�أت الدرا�سة ب�صعوبة تراجع هيمنة عن�صر ال�صوت على بنية
الق�صيدة العربية رغم املتغريات ،واجلهود النقدية ال�ساعية �إلى تعطيل قوة
فعاليته؛ ال�ستمرار الروافد املغذية لن�شاطه وحتديدً ا املتعلقة بدوام تفاعل
ال�شعراء مع ن�صهم املقد�س (القر�آن الكرمي)-املو�سوم بقوة بنائه ال�صوتي-
وخطبهم الدينية املعتمدة على توظيف قوانني هذا العن�صر اجلاهزة (ال�سجع،
اجلنا�س )...يف جذبها للمتلقي ،ويف ت�أثريها عليه.
�أما احللول التي َج ُر�أت الدرا�سة على اقرتاحها؛ بغية االقرتاب من التعامل
الأمثل مع هذا املكون ،فنختزلها يف:
1.1رفع ال�شاعر العربي مل�ستوى وعيه الفكري الفل�سفي ،بالإ�ضافة �إلى تكوينه
ال�شعري لأن يف ذلك توجيه طاقة املبدع �إلى تطوير ن�شاط العنا�صر
الأخرى ،ذات ال�صلة بالر�ؤية ال�شعرية .
2.2انفتاح ال�شاعر العربي على �شعريات مغايرة ،تت�سم مبحدودية ن�شاط
هذا العن�صر -يف بناء خطابها ال�شعري -وباملقابل بتوهج ما عداه من
العنا�صر.
3.3اطالع ال�شاعر العربي على ال�شعر العاملي املهاجر �إلى اللغة العربية من
اللغات الأجنبية ،بعد �أن عطلته الرتجمة من عن�صر الإيقاع ،واحتفظت
منه مبا �أمكن من العنا�صر الأخرى ،التي تعوز الثقافة ال�شعرية العربية
كاملتخيل والر�ؤيا.
4.4التوا�صل مع الن�صو�ص ال�شعرية عرب الو�سائط احلديثة ،التي ُت َقدِّ م
الق�صيد َة �إلى قارئها عرب ال�شا�شة ال�صامتة كالفي�س بوك ،والوات�س �أب؛

146
هذه الطبعة �إهداء من املركز وال ي�سمح بن�شرها ورقي ًا �أو تداولها جتاري ًا

الندوات والمؤتمرات 8

للحدِّ من تفاعل القارئ مع عن�صر الإيقاع ،و ِل َ�صرف ملكاته الذهنية �إلى
ت�أمل بقية العنا�صر.
اختتمت الدرا�سة رحلتها البحثية بتحديد بع�ض املحاذير ،التي قد يقع فيها
ال�شاعر العربي حال تعامله مع عن�صر الإيقاع� ،أثناء بنائه لق�صيدته ال�شعرية،
�أبرزها:
1.1عدم التع�سف يف اال�شتغال على هذا العن�صر؛ لإنتاج طاقة �صوتية كربى؛
حتى ال يتورط ال�شاعر يف امل�أزق الذي �سبق لأبي العالء املعري �أن وقع فيه؛
املتمثل بالتكلف ،واالفتعال وتعنيف اخلطاب بالقوانني ال�صوتية امل�ستهلكة
لطاقة املبدع.
2.2االحرتاز من املبالغة يف اق�صاء عن�صر الإيقاع ،ردا على هيمنته وقوة
ن�شاطه يف الق�صيدة العربية ،كما فعل �أدوني�س يف ممار�ستيه :ال�شعرية،
والنظرية؛ لأن يف ذلك تعطيل اخلطاب ال�شعري العربي من �أبرز
خ�صو�صياته اجلمالية ،املحددة لهويته ،وجرجرته للتحول �إلى خطاب
فل�سفي.
�3.3إعفاء ال�شاعر املفكر من مهمة حتديث بنية الق�صيدة ال�صوتية ،مامل
ميتلك مهارة مو�سيقية عالية ت�ؤهله لأداء مثل هذه الوظيفة؛ لأن تكوينه
ال�شعري/الفل�سفي يخول له تطوير عنا�صر البنية املو�ضوعية ،وعلى وجه
التعيني الر�ؤيا ،ولي�س البنية ال�صوتية ،التي تعوزه يف الغالب مرجعيات
حتديثها.
وجميع هذه املحاذير تنتهي بنا �إلى �ضرورة تعدد النماذج ال�شعرية العربية
بتعدد مهارات ال�شعراء وتكويناتهم املرجعية ؛ فما ي�ضري الق�صيدة العربية هو
ت�صور النموذج ال�شعري الواحد الذي يحاول بع�ض ال�شعراء النقاد �إعادة ت�شكيله
ليغدو وفق �صيغته اجلديدة ،مطاب ًقا لتكوينهم ،وملهاراتهم ،كما فعل �أدوني�س .و
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تنوع �أمناط اخلطاب ال�شعري ي�ضاعف على امل�ستوى ال�صوتي عبء ال�شاعر
الأكرث متيزً ا يف قدراته املو�سيقية؛ �إذ يلقي عليه امل�سئولية الأولى يف حتديث
البنية الإيقاعية ،و انت�شالها من تكرار الن�سق النغمي ،املغذي -عرب �سيمفونياته
العزائية -لبكائية الق�صيدة العربية.
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من أســرار الحروف العربية في ســورة القلم
أنموذجا )
(الميــم و النــون و الواو
ً

د.فوزي علي صويلح
أستاذ البالغة والنقد المساعد
جامعة إب ،اليمن وجامعة
الملك خالد ،السعودية

ملخص البحث
يحاول هذا البحث ا�ستك�شاف بع�ض �أ�سرار النظم و الت�شكيل ال�صوتي لثالثة
حروف عربية ،هي (امليم و النون و الواو ) .و اختيارها يف املقاربة املنهجية و
املعاجلة الأ�سلوبية يف �سورة القلم ؛ ٌ
نا�شئ من ت�صورنا خل�صو�صية احلروف
الثالثة يف ت�شكيل البنية ال�صوتية و توليد الإيقاع يف ال�سورة� ،إذ نالت ً
حظا
واف ًرا و ح�ضو ًرا مهيم ًنا يفوق احلروف العربية الأخرى .فكان ذلك  -بالن�سبة
لنا  -داف ًعا مغر ًيا للبحث مبقت�ضى فر�ضية خا�صة،تن�ص على �أن هذه احلروف
تكت�سب خا�صيات جوهرية على م�ستوى الأ�سلوب والداللة الإيحائية يف
�سورة القلم) .كما ي�ستمد البحث �صبغته املنهجية من(الأ�سلوبية ال�صوتية
فرعا من فروع علم الأ�سلوب ((( ،و هو ما يف�ضي
 )phonostylisticsبو�صفها ً
�إلى البحث عن الأ�سرار واجلماليات يف �أ�ساليبها و م�ستوياتها اللغوية ،انطال ًقا
من جت�سمها ال�صوتي الذي اخت�صت به ال�سورة..

((( ينظر :ف�ضل�،صالح ،علم الأ�سلوب ،دار ال�شروق ،القاهرة ،ط1419 ،1هـ1998 ،م�،ص .27
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اســتهالل على سبيل التقديم
متثل احلروف العربية �أهم الركائز الأ�سلوبية يف لغة العرب� ،إذ تدخل �ضمن
جمموعة متكاملة ،و عدد متداخل من ال�سمات املميزة و القوى الفاعلة يف خاليا
اللغة العربية وجواهر القول النفي�س .ولعل �أهم ما ي�سرتعي العناية ب�أ�سلوبية
احلروف ويلفت االنتباه يف نظمها� ،أنها �أول �شيء �أح�سته الأذن العربية مع
نزول القر�آن الكرمي ،يف وقت مل تكن العرب تعهد مثل هذه الطريقة الإيقاعية؛
فظنوه �شع ًرا ،لأنهم وجدوا يف �إيقاعه وترجيعه لذة و�أخذتهم من لذة �إيقاعه
منوعا يجدد ن�شاط ال�سامع
التدوير ،والتق�سيم للحركة وال�سكون ،تق�سي ًما ً
ل�سماعه((( .كما �أن مادة احلرف العربي يف �سورة القلم وما يتجاذب خطابها
القر�آين من القيم الأ�سلوبية بني املعنى واملبنى يعك�س مظهر االنفعال النف�سي
والبعد اجلمايل امل�شبع بالطاقة الإيقاعية و التمثيل الداليل .لذلك ؛ ف�إن
�أ�سرار احلروف العربية و جمالياتها الأ�سلوبية �ستظل حبي�سة الن�صو�ص الأدبية
مامل ينفث فيها ال�صوت الأ�صيل معامل الوجود يف ت�شكيل بنية الكالم و املكون
الإيقاعي فيها.على �أن ما نق�صده من �أ�سرار هذه احلروف لي�ست �إال خ�صائ�ص
لغوية و�أ�سلوبية ،ترتبط بقوى خفية من �أ�سرار انتظام اللغة القر�آنية و قوانني
ا�ستعمالها على م�ستوى البنية و املمار�سة الإجرائية.

وعلى هذا الأ�سا�س ،ف�إن غايتنا من وراء البحث معقودة بالعزم على ا�ستك�شاف
بع�ض �أ�سرار النظم و الت�شكيل ال�صوتي لثالثة حروف عربية ،هي (امليم و النون
و الواو).
واختيارنا لها يف هذا البحث و معاجلتها و الك�شف عن �أ�سرارها الأ�سلوبية يف
�سورة القلم ٌ
نا�شئ من ت�صورنا خل�صو�صية احلروف الثالثة يف ت�شكيل البنية
((( ينظر :الزرقاين ،ال�شيخ حممد عبد العظيم ،مناهل العرفان يف علوم القران  -دار �إحياء الكتب العلمية
ـ ط(-3د.ت) ،310/2 .وينظر:دراز ،د .حممد عبداهلل ،النب�أ العظيم ،دار القلم ،الكويت� ،ص .103
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ال�صوتية و توليد الإيقاع يف ال�سورة� ،إذ نالت حظ ًا وافر ًا و ح�ضور ًا مهيمن ًا يفوق
احلروف العربية الأخرى .فكان ذلك  -بالن�سبة لنا  -دافع ًا مغري ًا للبحث
مبقت�ضى فر�ضية خا�صة  ،تن�ص على �أن هذه احلروف تكت�سب خا�صيات
جوهرية على م�ستوى الأ�سلوب و الداللة الإيحائية يف �سورة القلم) .كما
ي�ستمد البحث �صبغته املنهجية من (الأ�سلوبية ال�صوتية )phonostylistics؛
فرعا من فروع علم الأ�سلوب((( ،و هو ما يف�ضي �إلى البحث عن الأ�سرار
بو�صفها ً
و اجلماليات يف �أ�ساليبها وم�ستوياتها اللغوية ،انطال ًقا من جت�سمها ال�صوتي
الذي اخت�صت به ال�سورة ..
و لعل هذه النظرية �ستمنح البحث قوة منهجية و قيمة معرفية؛ فما تر�شح لنا
من املادة املدرو�سة يجعلنا يف مثول مبتل �أمام ظاهرة �أ�سلوبية ت�ستحق الت�أمل و
املعاجلة يف �سورة القلم  .لذلك ؛ وجدنا �أنف�سنا تلقاء منهج حمفز ال�ستنطاق
بع�ض �أ�سرار احلروف العربية يف ال�سورة ب�أهداف وغايات معقودة مبالمح
القوة و م�ؤثرات اال�ستهواء ال�صوتي يف اخلطاب القر�آين .و هذا الت�صور املنهجي
لأبعاد البحث و �آفاقه ال يعفينا من الإ�شارة �إلى �أن مرامنا من وراء املقاربة هو
الإ�سهام يف الك�شف عن مالمح الإعجاز ال�صوتي يف القر�آن و ا�ستكناه حقيقة
الظاهرة ال�صوتية املتولدة عن هذه احلروف يف �إطار البنية ال�صوتية ؛ �إميان ًا منا
ب�أن البحث يف احلروف العربية و �أ�صواتها لي�س �إال �صورة من الإدراك املعريف،
ي�ست�ضئ فيه اجلمايل بالفكري لك�شف املقا�صد و امل�ؤثرات النف�سية املخزونة
�أ�صواتها و ال يتك�شف �إال مبجهر العقل و ح�سن الت�أمل و الـت�أول يف مراميها  .على
�أن هذا اجلهد ال يحقق جناعته باجرتاح الفر�ضية مامل ي�سنده املت�صور الذهني
يف ا�ستلهام اخل�صائ�ص �أو تعزز هذه الفر�ضية ر�ؤية وا�ضحة حليثيات امل�شكلة
�ضمن متواليات مرتابطة و �أربطة متوالية من الت�سا�ؤالت امل�شروعة التي نظنها
يف كامنة يف ال�صيغ الآتية(:ما مفهوم احلرف؟ و ما عالقته بال�صوت؟ و هل
((( ينظر :ف�ضل�،صالح ،علم الأ�سلوب ،دار ال�شروق ،القاهرة ،ط1419 ،1هـ1998 ،م.27 ،
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تتحقق وظيفته اللغوية على م�ستوى الأ�سلوب �أم على م�ستوى اال�ستعمال
اللغوي؟ و �أين تكمن قوة احلروف العربية الثالثة على م�ستوى الإيقاع
والتمثيل الداليل يف �سورة القلم ؟)
ولبلورة الأفكار و املعطيات ال�سابقة؛ ف�إن الأمر يتطلب منا متهيدً ا و مبحثني
خال�صني� ،سيعنى التمهيد ب�إجالء الر�ؤية اال�صطالحية حول مفهوم احلرف
العربي و خ�صائ�صه ال�صوتية يف الل�سان العربي .و يركز البحث يف املبحث
الأول على م�ستويني من �أهم امل�ستويات التي �أ�سهمت يف ت�شكيل البنية ال�صوتية و
توليد الطاقة الإيقاعية يف ال�سورة و هما :التوزيع ال�صوتي .و الفوا�صل القر�آنية.
و خ�ص�ص املبحث الثالث ال�ستك�شاف �أثر احلروف العربية الثالثة يف التمثيل
الذهني امل� ّصور للنف�س الإن�سانية.
تلك �إ�شارات نبثها يف مقامها ،لعلها تنري امل�سلك البحثي� ،أو تقرب �إلينا �أو
تعطينا  -يف م�ساحة اال�شتغال الأ�سلوبي  -مفاتيح قوية لفك �شفرات املغلق
والبوح املبني عن امل�سكون يف العمق ال�صياغي للحروف العربية يف �سورة القلم .
و اهلل امل�ستعان
فـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزي
اخلمي�س
� 5صفر 1436ه
 27نوفمرب 2014م
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التمهيد
الحــرف بيــن المفهوم و الخصائص العربية

�أو ًال :ذاكرة احلرف بني اللغة و اال�صطالح:
1.1ذاكرة احلرف عند العرب:
ي�شف حديث املعاجم اللغوية عن مادة (ح ر ف) يف لغة العرب عن املعاين
الآتية(((:
•�آ�صرة الأبجدية و ت�أليف الكالم :و ما ي�ؤول يف معناه �إلى النظام الألفبائي
الكالم ِل َتف ِْر َق ِة ا َمل َع ِان
اله َجاء  .و ُك ُّل َك ِل َم ٍة ُب ِن َي ْت �أَ َدا ًة عارِي ًة ِف
وف ِ
و ُح ُر ِ
ِ
َ
فا�س ُمها ٌ
حرف ،و�إِنْ َكانَ ِب َنا ُ�ؤها بحرفني �أو َف ْو َق َذ ِلك ،مثلَ :حتَّى َوهَ ْل َوبل
ْ
َو َل َع ّل.
•الأ�سلوب �أو الطريقة يف الكالمَ :ت ُق ُ
ول :هُ َو ِمنْ �أَ ْم ِر ِه َع َلى َح ْر ٍف َو ِاح ٍد� ،أَ ْي
َط ِري َق ٍة َو ِاح َد ٍة .وكل كلمة ُت ْق َر�أُ على ُو ُجو ٍه ِمنَ ال ُق ْر� ِآن ُت�سمى َح ْرف ًا .و �شاهده
َقول ال َّن ِبي �صلى اهلل َع َل ْي ِه َو�سلمُ « :ن َ
زل ا ْل ُق ْر�آن على َ�س ْب َعة �أحرف كل َها �شاف
ات من ُل َغات ال َع َر ِب.
َكاف» .وقيل( :على َ�س ْب َعة �أحرف) َي ْع ِني �سبع ُل َغ ٍ
•الو�ضع الإن�ساين (احلالة النف�سية) حني يكون الإن�سان على حرف من
ا�س َمن َي ْع ُب ُد َّ َ
الل َع َلى َح ْر ٍف {(((.
�أمره :و منه قوله تعالىَ } :و ِمنَ ال َّن ِ
كح ْر ُف ال�سفين ِة� ،أي َجا ِن ُب ِ�شقها.
•حد ال�شيء :و هو اجلانب احل�سي املاديَ ،
((( ينظر :ابن فار�س� ،أحمد ،مقايي�س اللغة ،حتقيق /حممد عبد ال�سالم هارون ،دار اجليل ،بريوت،.
 .42 / 2و ينظر :الأزهري ،حممد بن �أحمد ،تهذيب اللغة تهذيب اللغة ،حتقيق  /حممد عو�ض مرعب،
دار �إحياء الرتاث العربي ،بريوت ،ط2001 ،م .10 / 5 ،و ينظرَ ْ :
ال ْرف ابن دريد� ،أبو بكر حممد بن
احل�سن ،جمهرة اللغة ،حتقيق  /رمزي منري بعلبكي ،دار العلم للماليني  -بريوت ،ط 1987 ،1م41،
((( احلج ،الآية ( . ) 11

155
هذه الطبعة �إهداء من املركز وال ي�سمح بن�شرها ورقي ًا �أو تداولها جتاري ًا

•العدول عن ال�شيء �أو االنحراف عنهُ :ي َق ُال ا ْن َح َر َف َع ْن ُه َي ْن َح ِر ُف ا ْن ِح َرا ًفا.
َو َح َّر ْف ُت ُه �أَ َنا َع ْنهُ� ،أَ ْي َع َد ْلتُ ِب ِه َع ْنهُ.
ومبقت�ضى ما تقدم ف�إن احلرف له ثالث خ�صائ�ص �أ�سا�سية وهي� :صورة
احلرف و معناه و �صوته و داللته الإيحائية .و هذه منازل تتنزل فيها قيمة
احلروف على م�ستوى ال�صوت و الداللة ؛ فال�صورة لها عالقة بالبا�صرة و
املعنى يعك�س خ�صو�صية التفكري و ال�صوت يلتذ به ال�سمع.
2.2احلرف بني املفهوم و حمددات امل�صطلح:
�إن ما تقدم يف متون املعاجم يقربنا يف هذا امل�ستوى من التعدد على م�ساحة
خ�صبة من روافد اال�شتقاق املعريف و التنوع يف طرق التعريف بالأ�ساليب؛ فال
جرم �أنه يعك�س خ�صوبة الفكر وخالبة الل�سان العربي يف مناحي املنطق و
�ضروب املعرفة اللغوية .لكن اعتمادها جمرد ًة عن القيم اللغوية �أو امل�ضامني
الفكرية ،و االكتفاء باملنطوق املعجمي ال يحقق �شيئ ًا ذا بال يف اخلطاب الأدبي،
ما مل نتبني ا�ستحقاقها من التو�صيف اال�صطالحي لدى العلماء والباحثني ،و ما
يهمنا يف هذا الأمر منوط ب�أمرين:
الأول :بيان املرجعية القيمية يف داللة احلرف ،كما وردت يف املعاجم.
الآخر :ر�صد الثابت واملتحول من دالالت (احلرف) يف �سياق التطور والتجلي
وانتقاله عرب القنوات االت�صالية� ،أي من ذاكرة املعاجم �إلى ذاكرة الل�سانيات
و الدر�س اللغوي .و بهذا الت�صور؛ ف�إن انتقال املعنى اللغوي للحرف من ذاكرة
املعاجم �إلى ذاكرة العلوم و منها الدرا�سات اللغوية �أو علم اللغة و الل�سانيات
احلديثة ،قد اكت�سب داللة حيوية ،واعتنق بها منزلة خا�صة من االهتمام يف
دائرة امل�صطلحات الل�سانية  .كما �أن العناية التي ا�ستحقها من العلماء العرب
القدماء يف �سياق الت�أمل املتحقق لأ�سرار الظاهرة اللغوية ت�ضعه يف مقام عزيز،
و مبقت�ضاها حتددت مقايي�س ال�ضبط اال�صطالحي للمفهوم و عالقته بال�صوت
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على وجه اخل�صو�ص .ومن َّثم؛ ف�إن ما ذهبت �إليه الآراء و �صحت به الت�صورات
�أن الكالم يف حد ذاته يتحدد بداهة  -كما ذهب ال�سرخ�سي  -باحلروف
ُوب فهو ُح ُر ٌ
وف َم ْن ُظ َوم ٌة َت ُد ُّل َع َلى
املنظومة و الأ�صوات املقطعة و ال �سيما ْ َال ْكت َ
َم ْع ًنى َم ْف ُه ٍوم ((( .و يعني ذلك �أن الكالم يكت�سب باحلروف �أل ًقا جمال ًيا و�ضر ًبا
�أ�صي ًال من اخل�صو�صية يف االنتظام واالت�ساق مبا يتهي�أ لها من �أ�سباب املخارج
املخ�صو�صة التي يتولد عنها تقطيع ال�صوت يف خمارج احللق و الل�سان والأ�سنان
وال�شفتني ،فهي الأحوال التي تتح�صل منها خ�صائ�ص احلروف و تربز قيمتها
ال�صوتية وطاقتها الإيقاعية .و مرد هذا االنتظام و تلك اخل�صو�صية  -كما يقول
عبد القاهر اجلرجاين � -إلى الت�أليف و النظم � .أي �أنه «نظ ٌم يعت ُرب فيه ُ
حال
ولي�س هو «ال َّنظم» الذي معنا ُه �ض ُّم ال�شيء �إلى ال�شيء
املنظوم بع�ض ُه م َع ٍ
بع�ضَ ،
ر�ض ب َن ْظم ال َك ِلم� ،أَنْ توا َل ْت � ُ
كيف جاء واتفق»((( .و كذلك « لي�س ال َغ ُ
ألفاظها
تنا�س َق ْت داللتُها»((( .و بهذا امل�ستند يتكامل البعد ال�صوتي
يف ال ُّنطق بل �أَنْ َ
مع الب�صري على منت الن�ص و تت�شكل �أوردة اخلطاب مبتواليات مرتابطة من
احلروف و �أ�صواتها يف �سياق النظم و الت�أليف .ويف هذا املقام تربز �إ�شكالية
االرتباط بني �صورة احلرف و فكرة ال�صوت ،على نحو يثري فينا الت�سا�ؤل :ما
عالقة احلروف ب�أ�صواتها ؟ و ما الفرق بينهما ؟
وميكن القول� :أن العالقة بني احلروف و �أ�صواتها قد حظيت بعناية العلماء
اللغويني و الأ�صوليني و الفال�سفة و غريهم ،فقد خ�صها ابن جني بالذكر
املبني و�أدرجها �ضمن احلديث عن �سر �صناعة الإعراب يف �سياق البحث عن
خ�صائ�ص ال�صوت ،و�أف�ضى �إلى القول :ب�أن «ال�صوت عر�ض يخرج من النف�س
((( ينظر :ال�سرخ�سي ،حممد بن �أحمد بن �أبي �سهل ،املب�سوط ،دار املعرفة ،بريوت1414 ،هـ 1993 -م/6 ،
143
((( اجلرجاين ،عبد القاهر بن عبد الرحمن ،،دالئل الإعجاز ،حتقيق  /ال�سيد حممد ر�شيد ر�ضا ،دار
املعرفة ،بريوت1402 ،هـ 1982 -م� ،ص .49
((( ينظر :امل�صدر نف�سه� ،ص 49
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م�ستطي ًال مت� ً
صال ،حتى يعر�ض له يف احللق والفم وال�شفتني مقاطع تثنيه عن
امتداده وا�ستطالته ،في�سمى املقطع �أينما عر�ض له حر ًفا وتختلف �أجرا�س
احلروف بح�سب اختالف مقاطعها»((( .كما خ�صها ابن �سنان اخلفاجي بالعناية
وال�ضبط� ,إذ دنت له من ت�سميتها بع�ض الدالالت اخلا�صية و منها قوله� »:سميت
احلروف حروف ًا؛ لأن احلرف حد منقطع ال�صوت»(((.
�ساذجا
وتف�سري ذلك  -ب�شكل �أدق كما يرى � -أن «ال�صوت يخرج م�ستطي ًال
ً
حتى يعر�ض له يف احللق و الفم و ال�شفتني مقاطع تثنيه عن امتداده في�سمى
املقطع � -أينما عر�ض له  -حرفا»((( .ثم يعقب على ما تقدم ،فريى �أن «احلروف
تختلف باختالف مقاطع ال�صوت حتى �شبه بع�ضهم احللق و الفم بالناي ،لأن
ال�صوت يخرج منه م�ستطي ًال �ساذج ًا ،ف�إذا و�ضعت الأنامل على خروقه و وقعت
املزاوجة بينها �سمع لكل حرف منها �صوت ال ي�شبه �صاحبه فكذلك �إذا قطع
ال�صوت يف احللق و الفم باالعتماد على جهات خمتلفة �سمعت الأ�صوات املختلفة
التي هي حروف  .ولهذا ال يوجد يف �صوت احلجر وغريه؛ لأنه ال مقاطع فيه
لل�صوت ولي�س يحتاج �إلى ح�صر احلروف التي يتعلق بها.(((».
وعلى الرغم من �أن هذا التعريف الذي حظي به احلرف هو املركوز يف
الطباع التي جرت عليه �أ�سباب البحث و هو املخ�صو�ص بالر�ؤية و الفر�ضية التي
بتعريفات
ا�ستقامت عليها املبادئ ال�سابقة� ،إال �أن النحاة قد خ�صوا احلرف
ٍ
ذات �صبغة نحوية ،ترتبط مبعاين احلروف جمردة عن ال�صوت و املخرج  .و من
ذلك ما ن�صت عليه �آراء النحاة ك�سيبويه ،فقد جتاوز م�س�ألة البحث يف الفرق
(((
(((
(((
(((

ينظر :ابن جني� ،أبو الفتح عثمان� ،سر �صناعة الإعراب ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،ط ،1
1421ه2000-م.22 ،19 / 1 ،
ينظر :اخلفاجي�،سر الف�صاحة� ،شرح و ت�صحيح  /عبد املتعال ال�صعيدي ،دار الكتب العلمية1402 ،ه
 1982م� ،ص .23ينظر :امل�صدر نف�سه  ( ،ال�سابق ) �ص .22
ينظر :امل�صدر نف�سه � ،ص � ،26أي ال يوجد حرف يف �صوت احلجر و غريه .
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بني احلرف وال�صوت؛ فلم تكن هذه امل�س�ألة تعنيهم من جهة ال�صوت و الإيقاع،
بقدر ما وجهت العناية من لدنهم جتاه العالقة بني املكونات الرتكيبية يف �إطار
اجلملة العربية� ،أو عالقة احلرف باال�سم و الفعل و داللته النحوية و م�ضى يف
هذا ال�سبيل الأخف�ش و ابن ال�سراج و املربد و ابن ه�شام و غريهم ،فاتفقت
�آرا�ؤهم على� :أن احلرف ما جاء ملعنى لي�س با�سم ،وال فعل(((� .أو كما �أف�ضت �إليه
�أفكار الزخم�شري� ،إذ ت�ضمنت القول ب�أن «احلرف ما دل على معنى يف غريه(((.
وعلى الرغم من �أن �سيبويه قد و�ضع الدرا�سات ال�صوتية حتت عنوان (باب
الإدغام) ،لكنه تناول يخت�ص باملخارج ،فلم يتجاوز الو�صف من حيث املخرج
وطريقة النطق واجلهر والهم�س والتفخيم والرتقيق .ومن َّثم  -كما يذهب متام
ح�سان  -ف�إن النحاة و ال�سيما �سيبويه قد «جعل ال�صوت يف حالة عزلة عن
ال�سياق ,تار ًكا �سلوك ال�صوت يف ال�سياق �إلى درا�سة الإدغام نف�سه»(((.
و عند علماء الإعجاز  -بح�سب الرماين  -يغدو « ْ َ
ال ْرف كلمة تدل على
ما َم ْع َناهَ ا ِف َغريهَ ا ((( و�أن «ا ْل َك َلم َما َكانَ من ْ ُ
ال ُروف
معنى �إِ َّل َم َع َغريهَ ا ِ َّ
َدا ًال بت�أليفه على معنى((( و ُح ُروف ْ َال ّد واللني ِه َي ا َّل ِتي تكون ِم ْن َها احلركات
ال�ص ْوت ب َها َو ِهي ا ْل َياء َوا ْل َواو َو ْالألف (((� .أما الباقالين فيذهب �إلى
َو ُيكن مد َّ
(((

(((
(((
(((
(((
(((

ينظر� :سيبويه ،عمرو بن عثمان بن قنرب ،الكتاب ،حتقيق  /عبد ال�سالم حممد هارون ،مكتبة اخلاجني،
القاهرة ـ ط 1408 ،3هـ  1988 -م،و ينظر :ابن ال�سراج� ،أبو بكر حممد بن ال�سري بن �سهل ،الأ�صول
يف النحو حتقيق  /عبد احل�سني الفتلي ،م�ؤ�س�سة الر�سالة ،لبنان ،بريوت .314 /3 ،40 /1 ،و ينظر :ابن
ه�شام ،عبد اهلل بن يو�سف �أبو حممد ،جمال الدين ،مغني اللبيب عن كتب الأعاريب ،حتقيق  /د .مازن
املبارك  /حممد علي حمد اهلل ،دار الفكر ،دم�شق ،ط1985 ،6م� ،ص 40
ينظر :الزحم�شري� ،أبو القا�سم حممود بن عمرو ،املف�صل يف �صنعة الإعراب ،حتقيق ،د .علي بو ملحم،
مكتبة الهالل ،بريوت ،ط 1993 ،1م� ،ص .379
ح�سان ،د.متام ،اللغة العربية معناها و مبناها ،عامل الكتب ،القاهرة1427 ،هـ 2006 -م� ،ص . 46
الرماين ،علي بن عي�سى بن علي بن عبد اهلل ،ر�سالة منازل احلروف ،حتقيق � /إبراهيم ال�سامرائي،
دار الفكر ،عمان� ،ص .67
امل�صدر نف�سه� ،ص . 71
امل�صدر نف�سه � ،ص . 83
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«�أن احلروف التي بني عليها كالم العرب ت�سعة وع�شرون حرف ًا ،وعدد ال�سور
التي افتتح فيها بذكر احلروف ثمانية وع�شرون �سورة وجملة ما ذكر من هذه
احلروف يف �أوائل ال�سور من حروف املعجم ن�صف اجلملة ،وهو �أربعة ع�شر
حرف ًا ،ليدل باملذكور على غريه ،وليعرفوا �أن هذا الكالم منتظم من احلروف
التي ينظمون بها كالمهم» (((.وكما ذهب الأولون يف �ضبط احلدود اال�صطالحية
بني احلرف و ال�صوت فقد ت�شابهت ر�ؤية اجليلني يف تعريف ال�صوت مبقت�ضى
املخرج ال�صوتي و االهتزاز يف الوترين ال�صوتيني ومن ذلك ما ن�صت عليه
حرف لغوي �صوته الذي مييزه� ،إذ ال ميكن
�أقوالهم� ،إذ يرى متام ح�سان �أن لكل ٍ
(((
حلرفني �أن يت�شابها يف املخرج والقيمة ال�صوتية .
وبنا ًء ما تقدم؛ ف�إن مفهوم ال�صوت اللغوي  -كما يعرفه كمال ب�شر -هو
«�أثر �سمعي ي�صدر طواعية و اختيار ًا عن تلك الأع�ضاء امل�سماة جتاوز ًا �أع�ضاء
النطق» (((� .أو �أنه باملعنى العام كما يقول متام ح�سان« :الأثر ال�سمعي الذي
به ذبذبة م�ستمرة مطردة ،حتى و لو مل يكن م�صدره جهاز ًا �صوتي ًا حي ًا،
فما ن�سمعه من الآالت املو�سيقية النفخية �أو الوترية �أ�صوات ،و كذلك احل�س
الإن�ساين �صوت»((( وال�صوت اللغوي ذو جانبني� :أحدهما ع�ضوي و الآخر
�صوتي ،فيت�صل الأول بعملية النطق ويخت�ص الثاين ب�صفته ،على �أن «عملية
النطق هذه حتدث يف �أية نقطة مما بني ال�شفتني و الأوتار ال�صوتية يف اجلهاز
النطقي الإن�ساين»((( ،على �أن الرتكيز على وظائف ال�صوت يف اللغة ميثل �أحد
جماالت علم وظائف الأ�صوات (((.كما ت�أخذ العالقة بني احلرف و ال�صوت عند
(((
(((
(((
(((
(((
(((

الباقالين� ،أبو بكر� ،إعجاز القر�آن ،حتقيق ال�سيد �أحمد حممد �صقر ،دار املعارف ،القاهرة ،ط ،1
1997م� ،ص .71
ينظر :ح�سان ،د.متام ،اللغة العربية معناها و مبناها� ،ص . 50
ب�شر ،د .كمال ،علم الأ�صوات ،دار غريب ،القاهرة2000 ،م� ،ص 119
ح�سان ،د.متام ،اللغة العربية معناها و مبناها� ،ص . 57
املرجع نف�سه � ،ص 110
ينظر :ب�شر ،كمال ،علم اللغة العام (الأ�صوات)� ،ص 9
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متام ح�سان بعد ًا مادي ًا حم�سو�س ًا و�آخر ذهني ًا مب�سوغات ،ال تخلو من الغرابة
لكنها مقنعة� ،إذ يقول« :ومثل الأ�صوات واحلروف يف عالقة ٍّ
كل منهما بالآخر
مثل الطالب وال�صفوف ,فالطالب ي�شبه ال�صوت و ال�صف مثل احلرف � ,أي �إن
ال�صوت والطالب حقيقتان ماديتان ,واحلرف وال�صف ق�سمان من نظام ي�ضم
غريهما من الأق�سام ,والق�سم يف احلالتني وحدة ذهنية ال حقيقة مادية ,وهذه
الفكرة الذهنية ت�ضم حتتها جمموعة من احلقائق  ,فال�صف ي�ضم عدد ًا من
الطالب واحلرف ي�ضم عددًا من العمليات النطقية تربط �آحاده عالقة ما.
و�آخر الفروق بني ال�صوت واحلرف�,أن ال�صوت جزء من حتليل الكالم,و�أن
احلرف جزء من حتليل اللغة»(((.
ومنتهى ما ذهبت �إليه الآراء �أن ال�صوت اللغوي لي�س جزء ًا من اللغة بقدر
ماهو جزء من املنطوق اللغوي� ،أما احلرف فجزء من الكلمة التي هي من
وحدات اللغة ،و اللغة جمموعة من القواعد و ال�صيغ� ،سواء كانت �صوتية �أم
نحوية �أم معجمية .لقد �أدرك علماء العربية هذه اخلا�صية يف لغتهم و هي �أن
توزيع الأ�صوات ترتبط يف توزيعها على مدارج النطق فو�ضعوا ما ي�شبه �أن يكون
قواعد �صوتية ملا ينبغي �أن يكون عليه ت�أليف الكلمة من �أ�صوات � ً
أخذا بنظام
توزيع �أ�صوات لغتهم على مدارج النطق و نظام التنا�سق واالن�سجام بني هذه
الأ�صوات ((( .ويف �ضوء ما تقدم ميكن تعريف احلرف �إجرائي ًا ب�أنه( :ال�صورة
الب�صرية والر�سم الكتابي للمنطوق ال�صوتي ،و بني املنطوق و املكتوب تتحدد
العالقة بني احلرف و ال�صوت).

((( ح�سان ،د.متام ،اللغة العربية معناها و مبناها� ،،ص . 74
((( ب�شر ،د .كمال ،درا�سات يف علم اللغة� ،ص 196
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ثاني ًا :خ�صائ�ص احلروف العربية الثالثة( :امليم و النون و الواو)
ومعانيها يف الل�سان العربي:
 -1خ�صائ�ص امليم :يتميز امليم ب�أنه �صوت جمهور ،متو�سط ال�شدة �أو الرخاوة
و يتولد يف خمرجه ال�صوتي بانطباق ال�شفتني ب�ضمة مت�أنية وانفتاحهما عند
خروج النف�س .و لعل ارتباطه بال�شفتني يك�سبه قد ًرا من خ�صائ�صهما احل�سية
يف املدرك اللم�سي� ،إذ تعد ال�شفتان احلار�س الأمني عن التجويف الفموي ؛
�إذ �أن وظيفتها اخلا�صة مركوزة يف الت�صور البيولوجي و الع�ضوي على مهمة
الفح�ص و التدقيق و كل ما يلحق بهما من الف�ضيلة و املزية عن غريها من
الأع�ضاء و املخارج و �أعز هذه ال�سمات :الإح�سا�س املرهف و ال�شعور اللطيف
االنفتاح ،االنغالق و غريها  .فتكت�سب امليم بهذه القيم خ�صائ�ص لطيفة و
�أ�سرا ًرا جمالية ال حدود لها ،و بالأخ�ص كل ما يتعلق بال�ضم و االنفتاح فيما
يخ�ص خروج �صوت امليم مي ّثل بداية القيم احلركية التي ال تتح�صل �إال بفعل
اجلمع �أو ب�ضم يف امت�صا�ص الأ�شياء �أو لفظها من الفم� .أما انفراج ال�شفتني
�أثناء خروج �صوت امليم فهو ميثل الأحداث التي يتم فيها التو�سع واالمتداد...
ويف علم التجويد الذي يعك�س �أ�سمى �صور االهتمام باملو�سيقى اللغوية الرتباطها
ب�أحكام امليم ال�ساكنة ،مثل :الإدغام ال�شفوي ،والإخفاء ال�شفوي ،والإظهار
ال�شفوي((( .وبالنظر فيما يجود به املعجم العربي ر�صد الدكتور  /عبا�س ح�سن
يف بحثه الرائع عن ( خ�صائ�ص احلروف العربية ) يف املعجم الو�سيط مئتني
وثالثة وخم�سني م�صد ًرا تت�شكل منها حرف امليم ؛ فبدت لنا يف هذا مبا يتوافق
مع �إيحاء �صوت امليم((( ...ومن ذلك :املاء ،الفم ،الأم ،العم ،احلمو ،العمر،
امل�ساء ،امل�شي ،امل�ص ،املج ،املغ�ص ،املهد ،املل�س ،اجلمع وال�ضم ،املد ،املخ،
((( ينظر :احلمد ،د.غامن ،الدرا�سات ال�صوتية عند علماء التجويد ،مطبعة اخللود ،بغداد ،ط 1406 ،1ه-
1986م� ،ص  478و ما بعدها .
((( ينظر :عبا�س ،ح�سن ،خ�صائ�ص احلروف العربية و معانيها ،من�شورات احتاد الكتاب العرب1998 ،م،
�ص73 
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املرح ،املزح ،امل�ساق ،املواء و املورد ،ال�شحم و اللحم ،احلمى و احلمم ،ال�شم
و الب�شم و كظم ،و البجم ،الهم والغم ،ال�سم ،اجلم) .و كلها ت�ؤول �إلى معاين
الرقة و اللني و ال�شدة و ال�ضخامة و االت�ساع و االنفتاح و االمتداد و ال�ضم واجلمع
و الك�سب و غريها من املعاين احل�سية الب�صرية والذهنية والنف�سية واجلمالية.
 -2خ�صائ�ص حرف النون :النون �صوتٌ جمهو ٌر �أغن ،يتولد يف خمرجه
ال�صوتي عن الأنف واخلي�شوم و ين�ش�أ عن التنوين ،كما يقرتن ب�صوت الغنة ذات
املخرج الأنفي وهي فائ�ض �صوتي كال�صفري بالن�سبة �إلى ال�صوت االحتكاكي(((،
و هو �سر الرتجيع ال�صوتي و مولدها املو�سيقي املحبب .و يف علم التجويد � ً
أي�ضا
تتبو�أ النون ال�ساكنة والتنوين منزلة راقية من حيث الإظهار و الإخفاء و
الإقالب والإدغام بنوعيه :بغنة وبغري غنة (((.و كالهما �أي (الغنة والتنوين)
ي�سهم يف حتقيق الإيقاع والنغم املو�سيقي ،وال �سيما حني يقع يف موا�ضع ي�ستحق
من الف�ضيلة و املزية ما ت�ستحقه الغنة يف �أبوابها املنهجية يف علم التجويد .وال
خ�صه النحاة ببحث ف�ضيل(((.
يغب عنا التنوين الذي للرتمن على احلرف ،فقد َّ
وقد ذكر علماء الل�سانيات املعا�صرة واملخت�صون بعلم الأ�صوات �أن �صوت النون
�إذا لفظ خم َّفف ًا مر َّقق ًا �أوحى بالأناقة والرقة واال�ستكانة ،و�إذا لفظ م�شدد ًا بع�ض
ال�شيء� .أوحى باالنبثاق واخلروج من الأ�شياء تعبري ًا عن البطون وال�صميمية .وقد
ا�ستطاع هذا احلرف على رقته و�أناقته �أن يطبع مبا�شرة بخ�صائ�صه ال�صوتية
( )%76من معاين امل�صادر التي تبد�أ به ،كما ا�ستطاع �أن ي�ؤثر ب�صورة غري
مبا�شرة على معانيها جميع ًا ،حماية لها من معاين القذارة والفح�ش والفظاظة
و من ذلك املفردات الآتية :النحيب و الن�شيج و النعيق والنعيب والنقنقة والنوح
ونب�ض القلب والنف�ض والن�صن�صة والنبت والنب�أ والنبع والنبغ والنجم والنطف
(((	�أني�س ،د� .إبراهيم ،الأ�صوات اللغوية ،مكتبة نه�ضة م�صر� ،ص . 69
((( ينظر :احلمد ،د.غامن ،الدرا�سات ال�صوتية عند علماء التجويد� ،ص  478و ما بعدها .
((( ينظر :ابن ال�سراج ،الأ�صول يف النحو ،درا�سة وحتقيق  /عبد احل�سني الفتلي ،م�ؤ�س�سة الر�سالة ،بريوت،
40 / 1
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والنطق و النهد والنفاذ والنزع ،الن�ضيد والتنميق والندم والنور وغريها من
املعاين((( .فاكت�سب (النون) من رقيق الف�ضة اخلال�صة �صايف رنينها ومن �أنني
أم�س ب�إن�سانية الإن�سان منها وال �أل�صق .ففي النون
املفجوع ذوب �صميمه ،ال � ُّ
ِر َّقة وع�صري �أنفا�س و�إلفة ،ال �أر�شق بداية تبد�أ الألفاظ بها وال �ألطف نهاية.
ماجاورت النون حرف ًا �إال وكان له من �سنا �أناقتهاُ ،
طيف ِخفة ورِقة ور�شاقة،
تفعل النون ب�أ�صوات احلروف ،ماتفعله الأنيقات الأديبات يف نفو�س النا�س هز ًا
وحنان.
مل�شاعرهم وتهذيب ًا لعواطفهم�َ ،صحابة عي�ش ووفاء ورِفقة ِر َّق ٍة و�إحاطة َ
وحدها ،دنيا من امل�شاعر وال�شعر واملو�سيقى ،لوالها
فكانت النون الأني�سة بذلك َ
(((
وناقو�س يرنُّ ،وال �إلى ناي �أو كمان.
وتر يئنُّ
ٍ
ما اهتدى الإن�سان �إلى ٍ
ويف القر�آن الكرمي ال يخفى على الباحث و القارئ �شيوع حرف النون و امليم
يف الآيات و ال �سيما يف الفوا�صل القر�آنية ،ف�إن « �أكرث ما تنتهي بالنون و امليم،
و هما احلرفان الطبيعيان يف املو�سيقى نف�سها� ،أو باملد و هو كذلك طبيعي يف
القر�آن  .) ((( ( »...كما �أن لها ح�ضور ًا مكثف ًا يف املعاجم العربية� ،إذ �أح�صى
الدكتور  /عبا�س ح�سن ما يزيد عن ( )2931كلمة وم�شتق ًا  ،يت�شكل منها
مبعان متعددة ح�سية و معنوية ،يربطها الذهن بقيم مميزة بني
حرف (النون)
ٍ
(((
املعنيني :احل�سي واملجرد) (.
باد يف الفوا�صل القر�آنية و ال�شعر العربي ت�أخذ النون موق ًعا جدير ًا
و كما هو ٍ
بالفاعلية يف �إنتاج الإيقاع و توليد ال�صوت ال�شجي ؛ لأن (النون) جزء �أ�صيل من
مفردات الإيقاع واملو�سيقى كالغناء والنغم واحلنني والرنني والطنني ،وغريها
(((
(((
(((
(((

ينظر :عبا�س ،ح�سن ،خ�صائ�ص احلروف العربية و معانيها� ،ص 159
ينظر :املرجع نف�سه� ،ص 162-154
الرافعي ،م�صطفى �صادق� ،إعجاز القر�آن و البالغة النبوية ،دار الفكر العربي ،القاهرة ،ط 1416 ،1ه
 1995م� ،ص .150ينظر :عبا�س ،ح�سن ،خ�صائ�ص احلروف العربية و معانيها� ،ص 92و ما بعدها .
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من �أ�سماء الأ�صوات املخ�صو�صة بهذا اللون الإيقاعي ،ف� ً
ضال عن �أثره ال�شعوري
و قيمته النف�سية فهي مظهر من مظاهر االنفعال النف�سي يف الآدميني .
 -3خ�صائ�ص حرف الواو :الواو �صوت جمهور من �أ�صوات اللني ،خمرجه
جويف يتولد بتدافع النف�س يف جوف الفم مع �ضم ال�شفتني على �شكل حلقة
�ضيقة� ،أو كما يقول د� .إبراهيم �أني�س :الواو يبد�أ تكونها من مو�ضع �صوت اللني
]  [ uثم ينتقل الل�سان ب�سرعة �إلى مو�ضع لني �آخر»((( و وافقه يف هذا الر�أي كل
من د.عبد ال�صبور �شاهني((( ،ود .كمال ب�شر((( ،ود .فوزي ال�شايب((( ،فكلهم
يذهبون �إلى �أن الت�ش ّكل النطقي للواو �شبه احلركة يبد�أ من املو�ضع النطقي
اخلا�ص بنطق ال�ضمة ]  [ uثم ينتقل يف حرك ٍة انزالقية �إلى مو�ضع نطق حركة
�أخرى.
ولعل هذا املخرج ال�صوتي للواو ميثل اخلا�صية التي ي�ستمد معناها الفطري
يف العطف نحو ( :جاء زيد و عمرو و بكر) ،فقد ين�صرف العطف �إلى �أنهم
قدموا مع َّية يف زمن واحد ،بذات الرتتيب �أو برتتيب مغاير .وقد يكون � ٌّأي منهم
قد �سبق الآخر بزمن متقارب �أو مرتاخ .وهكذا فاملعنى الأ�صل حلرف (الواو)
هو جمع متعاطفيها ،برتتيب �أو بال ترتيب يف املكان وبتقارب �أو تراخ يف الزمن.
كما �أن �صوت الواو احلا�صل من تدافع الهواء يف الفم يوحي بالبعد �إلى الأمام
 .وباال�ستئنا�س مبا �أورده د .عبا�س ح�سن فقد �أح�صى من املعجم الو�سيط
ثالثمائة وخم�سة ع�شر م�صدر ًا يت�شكل منها بالواو ،مل �أجد بني معانيها وبني
(((
(((
(((
(((

ينظر� :أني�س ،د� .إبراهيم ،الأ�صوات اللغوية� ،ص 43
ينظر� :شاهني ،د .عبد ال�صبور ،القراءات القر�آنية يف �ضوء علم اللغة احلديث ،مكتبة اخلاجني،
�ص.41
ينظر :ب�شر ،د .كمال ،علم الأ�صوات� ،ص .369
ينظر :ال�شايب ،د .فوزي ،حما�ضرات يف الل�سانيات ،وزارة الثقافة ،ط  ،1عمان1999 ،م� ،ص-200
.202
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الإيحاءات ال�صوتية للواو رابطة وا�ضحة� ،إذ كانت الفعالية يف معانيها منوطة
باحلرفني الباقيني ،و ال�سيما الأخري منهما ،و من تلك املواد اللفظية الآتي:
(و�أمه� :أي وافقه ،وب�ص الربق� :أي ملع و برق ،وتد ،الوحل ،الوخم ،و َرع ،و�سل،
و�سن ،و طد ،وعك ،و�سد ،و غرت الهاجرة �أي ا�شتد حرها ،ومي�ض ،وقح ،وطئ،
ِ
وعظ) ،وغريها من املفردات التي ال حاجة لنا بذكرها يف هذا املقام خ�شية
الإ�سراف و التطويل.
المبحث األول
الخصائــص اإليقاعيــة لحروف (الميم والنون والواو)
في سورة القلم
ميثل الإيقاع الع�صب الأقوى يف الذكر احلكيم باعتبار ما يتولد عنه وما
يقت�ضيه من لوازم ال�صوت وتقبل الآذان ل�سماعه ،فال�صوت ميثل اخلا�صية
اجلوهرية يف الآيات الأولى من �سورة العلق و املدثر و املزمل� ،إذ تتخلق فيها
الظاهرة املو�سيقية عرب ال�شعور ،الذي ي�شكلها من حيث ارتباطها بالفعل الدال
على احلدث والزمن ،مبعنى �أن ت�ش ُّكل الإيقاع يتناغم واحلالة النف�سية واملوقف
ال�شعوري الذي �أنتج هذه التجربة ،وهي حلظة قول ال�شعر.

ومبقت�ضى ما تقدم ؛ ف�إن الإيقاع لي�س �إال «خ�صي�صة لغوية ترتبط بالقدرة
خا�صا يف تناغم مع قوانني
على ا�ستخدام البعد ال�صوتي للغة
ً
ا�ستخداما ً
اللغة»((( ،و الأ�صوات من مقومات اللغة و من ركائزها اجلوهرية .و بهذا البعد
«ت�صبح اللغة يف جوهرها جمموعة من الوقائع الأ�سلوبية ينبغي االعتداد بها من
وجهة نظر الأ�سلوب»((( .و لأنها ظاهرة �أ�سلوبية ف�إن «املادة ال�صوتية تكمن فيها
�إمكانات تعبريية هائلة؛ فالأ�صوات و توافقاتها ،و �ألعاب النغم والإيقاع والكثافة
(((	�أبو زيد ،ن�صر حامد �أبو زيد ،مفهوم الن�ص ،املركز الثقايف العربي ،ط1986 ،3م� ،ص .157
((( ف�ضل� ،صالح ،علم الأ�سلوب� ،ص .13
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واال�ستمراروالتكرار ،و الفوا�صل ال�صامتة كل هذا يت�ضمن مبادته طاقة تعبريية
فذة»((( وتطبيق هذا البعد على لغة الن�ص القر�آين يغدو �أم ًرا مبه ًرا باعتبار لغته
املعجزة؛ فهي من هذه الزاوية لغة لها �إيقاعها الذي مييزها داخل �إطار النظام
اللغوي العربي وقد اكت�سبتها من الطبيعة ال�شفاهية للن�ص �سوا ًء يف مرحلة
ت�شكله �أو ما تالها يف مرحلة التدوين((( .و ال عجب �أن يكون �أدنى الألقاب �إلى
القر�آن يف خيال العرب �أنه �شعر ،لأنها كما يقول د .دراز «وجدت يف ات�ساقه
وائتالفه هزة ،ت�سرتعي من ال�سمع ما ت�سرتعيه املو�سيقى وال�شعر ،على �أنه لي�س
ب�أنغام املو�سيقى وال ب�أوزان ال�شعر .بل جند �شي ًئا �آخر ال جنده يف املو�سيقى وال
يف ال�شعر .ذلك �أنك حني ت�سمع الق�صيدة من ال�شعر ف�إنك جتد الأوزان فيها
موحدة بيت ًا بيتًا ،و�شط ًرا �شطر ًا ،وت�سمع القطعة من املو�سيقى ،ف�إذا هي تت�شابه
�أهوا�ؤها وتذهب مذه ًبا متقار ًبا .فال يلبث �سمعك �أن ميجها ،وطبعك �أن ميلها،
�إذا �أعيدت وكررت عليك بتوقيع واحد .بينما �أنت يف القر�آن دائ ًما يف حلن متنوع
متجدد ،تنتقل فيه بني �أ�سباب و�أوتاد وفوا�صل على �أو�ضاع خمتلفة ي�أخذ منها كل
وتر من �أوتار قلبك بن�صيب مت�سا ٍو (((.على �أن الإيقاع يف اخلطاب القر�آين ين�ش�أ
من خالل جمموعة متكاملة� ،أو عدد متداخل من ال�سمات املميزة التي تت�شكل
بجانب عنا�صر �أخرى ،من الأحرف ال�ساكنة و املتحركة؛ لكننا �سرنكز يف �سورة
القلم على ما ي�شيع من حركة الأ�صوات الثالثة (امليم و النون و الواو) .وبالنظر
يف م�سار احلركة النظمية و الت�شكيل الإيقاعي للحروف الثالثة ؛ ف�إن ما تهي�أت
لنا معامله من م�صادر الطاقة ال�صوتية واملو�سيقية يتجلى يف مظهرين ،هما:
طريقة التوزيع ال�صوتي و انتظام الفا�صلة القر�آنية.
((( املرجع نف�سه � ،ص .27
((( ينظر :املرجع نف�سه� ،ص .157
((( ال�شيخ  /حممد عبد العظيم الزرقاين ،مناهل العرفان  ،310 /2وينظر :د .دراز ،حممد عبد اهلل ،النب�أ
العظيم (نظرات جديدة يف القران) ،دار القلم ،الكويت( ،د.ت)� ،ص .103
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�أو َ
ال :التوزيع ال�صوتي و قيمته الإيقاعية يف �سورة القلم :
�إن ما نقرره باال�ستناد �إلى ما تقدم هو �أن قانون احلركة وال�سكون ي�ؤ�س�س
يف م�ساحة التداول الإن�ساين لأن تغدو الطاقة ال�صوتية يف اخلطاب القر�آين
قيمة را�سخة يف الوعي العربي و�صناعة تتالزم يف �إنتاجها مواد خم�صو�صة
من احلروف و �أ�صواتها يف بنية الكلمات وتراكيب الفوا�صل القر�آنية ،ويجري
مبقت�ضى ما تنتجه من هذه اللوازم قوى خا�صة تن�ش�أ يف �سياق القوانني الإ�سنادية
وال�صرفية من �سمات التماثل والتقابل وتراكيب اجلمل والعبارات .مبا يعك�س
ح�سن اختيار الألفاظ والرتاكيب؛ وان�سجام احلروف �أو تكرارها �سواء �أكان
ذلك لتوكيدها �أو للمجان�سة فيما بينها� ،إ�ضافة �إلى ح�سن اختيار حرف الروي،
ومتانة الربط بني اجلمل وتنا�سق احلروف ،و توا�شجها مع الأغرا�ض و املعاين.
ومعنى ذلك «�أن التذاذ النف�س بالنغم ال يرجع �إلى جمرد اتفاق النغم ،بل يرجع
 ف� ًضال عن ذلك � -إلى �أمور �أخرى ،مثل كون الأبعاد بعد االتفاق متنا�سبة
التقطيع ،وكونها فا�ضلة يف بابها ،ف�إن بع�ض االتفاقات �أف�ضل من بع�ض ملا ُيع َمل
عليها من �صيغة االنتقال و�صورة الإيقاع ،وكون الغالب من الأبعاد معتد ًال(((.
وملا كانت الأبعاد بني احلركات وال�سكنات متالئمة ،ومن�سجمة من حيث �أطوال
�أزمنتها ،و�سرعتها ،ف�إن القوة الذائقة تدركها وتلتذ بها من جهة ،وتظل حمافظة
على ن�سقها املو�سيقي �سلي ًما ،معافى من االنك�سار واخللل الوزين والإيقاعي .ولو
كانت تلك الأبعاد كبرية وا�سعة ملا �أدركتها الأ�سماع وحلدث انك�سار وزين ،وخلل
عرو�ضي ،وخروج -بالتايل -عن الإيقاع ال�سليم .وهذا يعني �أن الأذن تدرك ما
هو من�سجم ،متنا�سق ومت�آلف وفق مقادير حمددة من الزمن)((((.و بارتباط
احلروف و�أ�صواتها بالظاهرة اللغوية؛ ف�إن «اللغة  -هي وعاء التجارب و الأداة
((( ع�صفور ،د .جابر ،مفهوم ال�شعر -:دار التنوير  -بريوت  -ط�.1982 -2ص.248
((( العواين ،حممد ب ّري ،الظاهرة الإيقاعية بني ال�شعر واملو�سيقا ،احتاد الكتاب العرب2001 ،م� ،ص 11
ومابعدها
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الرمزية املثالية التي ت�ستخدم يف نقل التجارب  -تت�صل بهاتني احلا�ستني
اخلطريتني؛ فت�سوق الكالم �إلى ال�سمع و تزجي الكتابة �إلى الب�صر»((( .و كما
�أن نغمات ال�سيمفونية ذات خمارج معينة؛ فكذلك �أ�صوات اللغة وكما تختلف
ً
انخفا�ضا و طو ًال و ق�ص ًرا و قوة و �ضع ًفا ،تختلف الأ�صوات �شدة
النغمات علو ًا و
وهم�سا وتفخي ًما وترقي ًقا وحركة ومد ًا  .على �أن ال�صوت املفرد
ورخاوة و جه ًرا ً
هنا كالنغمة املو�سيقية تتعني داللته يف حميطه العملي من الكلمة التي ال ميكن
اال�ستغناء عنها من �أ�صل الكلمة(((.
وملا كان الأ�سلوب ح�سب تعريف جرياو «هو مظهر القول الذي ينجم عن اختيار
و�سائل التعبري؛ هذه الو�سائل التي حتددها طبيعة ومقا�صد ال�شخ�ص املتكلم �أو
الكاتب»(((؛ ف�إنه ينمو و يتطور يف الوعي املعريف للمتلقي باعتبار ما ينه�ض عليه
بفعل املمار�سة اللغوية ،والتكرارات وال�سمات املتتابعة ،وي�صبح البعد الإح�صائي
يف الدر�س الأ�سلوبي �إجرا ًء حممود ًا يف �سبيل البحث عن املنجز الداليل من وراء
الت�شكيل الن�صي لهذه احلروف وداللتها يف البنية ال�صوتية .و للوقوف على هذه
املعطيات واختبار فر�ضياتها؛ قمنا ب�إجراء �إح�صائي للنظر يف طريقة التوزيع
ال�صوتي يف �سورة القلم؛ �إال �أن الك�شف عن مدى هذا التوظيف و�أبعاده يقت�ضي
من الباحث ا�ستخدام و�سائل قيا�س دقيقة ،تتيح فر�صة تعرفه واختباره .وينطلق
عندئذ من املبد�أ الآتي»:يعتمد الأ�سلوب يف ن�ص ما على العالقة القائمة بني
ٍ
معدالت التكرار للعنا�صر ال�صوتية والنحوية واملعجمية ،ومعدالت تكرار نف�س
هذه العنا�صر يف قاعدة مت�صلة به من ناحية ال�سياق»((( .كما يذهب �أن�صار
هذا االجتاه �إلى �أن الأ�سلوب «لي�س �سوى مركب االحتماالت ال�سياقية لعنا�صره
(((
(((
(((
(((

ح�سان ،د.متام ،اللغة بني املعيارية و الو�صفية ،عامل الكتب ،القاهرة ،ط 2000 ،4م� ،ص . 110
ينظر :املرجع نف�سه � ،ص . 116
ف�ضل ،د�.صالح ،علم الأ�سلوب� ،ص .126
املرجع نف�سه� ،ص.242
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اللغوية»((( .وتف�سريه �أن العالقات ال�سياقية ميكن حتديدها بطرق خمتلفة ،فكل
ن�ص �أو م�شهد يت�صل ب�سياقات متعددة؛ بع�ضها ميكن حتديده ،بطرق �شكلية �أو
لغوية.
�أما الأ�سا�س التوزيعي لتحديد الأ�سلوب اعتمادًا على معدالت التكرار فيمكن
�إجماله مبا يراه (بلو�ش) ،يف �أن الأ�سلوب هو «الر�سالة التي حتملها معدالت
تكرار التوزيع واحتماالت حتوالت خوا�صه اللغوية ،وخا�صة عندما تكون خمتلفة
عن تلك اخلوا�ص التي لها نف�س املالمح يف اللغة يف جملتها»((( .فتبني غلبة
باد يف اجلدول
الأ�صوات الثالثة على بقية الأ�صوات اللغوية الأخرى كما هو ٍ
الآتي:
تواتره
�سورة ن�سبة
م احلرف يفالقلم التواتر

1
2
3
4
5
6
7
8
9

النون
امليم
الواو
الألف
الالم
الياء
الهمزة
الباء
الكاف

152
133
97
92
92
82
67
66
53

تواتره
م احلرف يف �سورة
القلم

 16 %12.57الذال 21
 17 %11.00القاف 21
 18 % 8.02احلاء 19
 19 %7.61ال�صاد 17
 20 %7.61اجليم 13
 21 %6.78الطاء 11
 22 %5.54اخلاء 9
 23 %5.46الغني 8
 24 %4.38الثاء 6

((( املرجع نف�سه� ،ص.242
((( علم الأ�سلوب ،د� .صالح ف�ضل� ،ص.244
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ن�سبة
التواتر

%1.74
%1.74
%1.57
%1.41
%1.08
%0.91
%0.74
%0.66
%0.50
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تواتره ن�سبة
م احلرف يف �سورة التواتر
القلم

10
11
12
13
14
15

%3.97
%3.97
%3.47
%3.23
%2.32
%2.32

الراء 48
الهاء 48
العني 42
التاء 39
الفاء 28
الدال 28

تواتره
م احلرف يف �سورة
القلم

ن�سبة
التواتر

%0.50
%0.33
%0.33
%0.25

 25ال�شني 6
 26الزاي 4
 27ال�ضاد 4
 28الظاء 3

%100

املجموع 1209

ون�ستنتج من هذا التوزيع والتواتر بني احلروف� ،أن حظ اخلطاب القر�آين
يف �سورة القلم من الأ�صوات الثالثة كان واف ًرا ،وغدت �أ�سباب ت�شكيله حمكومة
باملفردات التي انتظمت فيها وجرت يف نظامها ال�صوتي يف �سياق يعزز قيمة
احلروف الثالثة و�أثرها اجللي يف توليد الإيقاع والنغم و قد بدت ح�سب تواترها
كالآتي:
احلرف

النون
امليم
الواو
املجموع

تواتره يف �سورة القلم ن�سبة التواتر

152
133
97
382

مالحظات

%12.57
%11.00
% 8.02
% 31.60

�إن هذا التوزيع الكمي والرتجيع ال�صوتي للأ�صوات الثالثة مي�سك ب�أطراف
اخلطاب القر�آين يف �سورة القلم على نحو يعك�س التن�سيق الإيقاعي وانتظام
الر�ؤيا الإبداعية لهذا التوزيع من جهة ،و مينحنا ً
إح�سا�سا مفع ًما بقيمة
في�ضا و� ً
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الطاقة ال�صوتية الإيقاعية عن هذا التوزيع و االنتظام املتوازي ،من جهة
�أخرى،حتى لك�أنها يف هذا االنتظام �أ�شبه ب�سل�سلة �أو قطرات نغمية ،تن�سكب يف
الأذن يف ن�سق ا�ستمراري مركب ،يخلق يف النف�س طائفة من الأمزجة املن�سجمة
التي تتكون منها ق�صة نف�سية معينة ،بر�ؤية �إبداعية ت�سحر الأب�صار وتغري
ال�سامع باملتابعة النغمية لتوزيع احلروف ،كما هو مظلل يف الت�سل�سل الب�صري
والكتابة الب�صرية الآتية:
ن
َوا ْل َق َل ِم َو َما َي ْ�س ُط ُرونَ
َما �أَ ْن َت ِب ِن ْع َم ِة َر ِّب َك ِ َب ْج ُن ٍون
م ُن ٍون
َو�إِ َّن َل َك َ أل ْج ًرا َغ ْ َي َ ْ
َو ِ�إ َّن َك َل َع َلى ُخ ُل ٍق َع ِظ ٍيم
َف َ�س ُت ْب ِ�ص ُر َو ُي ْب ِ�ص ُرونَ
ِب�أَ ِّي ُك ُم ا ْلـ َم ْفتُونُ
�إِ َّن َر َّب َك هُ َو �أَ ْع َل ُم ِ َبنْ َ�ض َّل َعنْ َ�س ِبي ِل ِه َوهُ َو �أَ ْع َل ُم ِبا ْلـ ُم ْهت َِدينَ
َف َل ُت ِط ِع ا ْلـ ُم َك ِّذ ِب َني
َو ُّدوا َل ْو ُت ْد ِهنُ َف ُي ْد ِه ُنونَ
َو َل ُت ِط ْع ُك َّل َح َّل ٍف َم ِه ٍني
هَ َّمازٍ َم َّ�شاءٍ ِب َنمِ ٍيم
َم َّن ٍاع ِل ْل َخ ْ ِي ُم ْعت ٍَد �أَ ِث ٍيم
ُعت ٍ ُّل َب ْع َد َذ ِل َك َز ِن ٍيم
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�أَنْ َكانَ َذا َم ٍال َو َب ِن َني
الَ َّو ِل َني
ِ�إ َذا ُت ْت َلى َع َل ْي ِه آ� َيا ُت َنا َق َال َ�أ َ�س ِاط ُري ْ أ
َ�س َن ِ�س ُم ُه َع َلى ْ ُ
ال ْر ُط ِوم
اب ْ َ
ال َّن ِة ِ�إ ْذ �أَ ْق َ�س ُموا َل َي ْ�ص ِر ُم َّن َها ُم ْ�ص ِب ِح َني
�إِ َّنا َب َل ْو َناهُ ْم َك َما َب َل ْو َنا �أَ ْ�ص َح َ
َو َل َي ْ�س َت ْث ُنونَ
َف َط َ
اف َع َل ْي َها َطا ِئ ٌف ِمنْ َر ِّب َك َوهُ ْم َنا ِئ ُمونَ
ال�ص ِر ِمي
َف�أَ ْ�ص َب َح ْت َك َّ
َف َت َنا َد ْوا ُم ْ�ص ِب ِح َني
�أَ ِن ْاغ ُدوا َع َلى َح ْر ِث ُك ْم �إِنْ ُك ْنت ُْم َ�صار ِِم َني
َفا ْن َط َل ُقوا َوهُ ْم َيت ََخا َفتُونَ
ني
�أَنْ َل َي ْد ُخ َل َّن َها ا ْل َي ْو َم َع َل ْي ُك ْممِ ْ�س ِك ٌ
َو َغ َد ْوا َع َلى َح ْر ٍد َقا ِدرِينَ
َف َل َّما َر�أَ ْوهَ ا َقا ُلوا ِ�إ َّنا َل َ�ضا ُّلونَ
َب ْل َن ْح ُن َم ْح ُرو ُمونَ
َق َال �أَ ْو َ�س ُط ُه ْم َ�أ َ ْل َ�أ ُق ْل َل ُك ْم َل ْو َل ُت َ�س ِّب ُحونَ
َقا ُلوا ُ�س ْب َحانَ َر ِّب َنا ِ�إ َّنا ُك َّنا َظالِ ِ َني
َف�أَ ْق َب َل َب ْع ُ�ض ُه ْم َع َلى َب ْع ٍ�ض َيت ََل َو ُمونَ
َقا ُلوا َيا َو ْي َل َنا ِ�إ َّنا ُك َّنا َط ِاغ َني
َع َ�سى َر ُّب َنا �أَنْ ُي ْب ِد َل َنا َخ ْ ًيا ِم ْن َها �إِ َّنا �إِ َلى َر ِّب َنا َر ِاغ ُبونَ
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اب ْال ِآخ َر ِة �أَ ْك َ ُب َل ْو َكا ُنوا َي ْع َل ُمونَ
َك َذ ِل َك ا ْل َع َذ ُ
اب َو َل َع َذ ُ
ات ال َّن ِع ِيم
ِ�إ َّن ِل ْل ُم َّت ِق َني ِع ْن َد َر ِّب ِه ْم َج َّن ِ
�أَ َف َن ْج َع ُل ْالُ ْ�سلِمِ َني َك ْالُ ْج ِر ِم َني
َما َل ُك ْم َك ْي َف َ ْ
ت ُك ُمونَ
َاب ِفي ِه ت َْد ُر ُ�سونَ
�أَ ْم َل ُك ْم ِكت ٌ
�إِ َّن َل ُك ْم ِفي ِه َ َلا ت ََخ َّ ُيونَ
�أَ ْم َل ُك ْم �أَ ْ َيا ٌن َع َل ْي َنا َبا ِل َغ ٌة ِ�إ َلى َي ْو ِم ا ْل ِق َي َام ِة ِ�إ َّن َل ُك ْم َ َلا َ ْ
ت ُك ُمونَ
َ�س ْل ُه ْم �أَ ُّي ُه ْم ِب َذ ِل َك َز ِعي ٌم

�أَ ْم َل ُه ْم ُ�ش َر َكا ُء َف ْل َي�أْ ُتوا ِب ُ�ش َر َكا ِئ ِه ْم ِ�إنْ َكا ُنوا َ�صا ِد ِق َني
ال�س ُجو ِد َف َل َي ْ�ست َِطي ُعونَ
َي ْو َم ُي ْك َ�ش ُف َعنْ َ�ساقٍ َو ُي ْد َع ْونَ ِ�إ َلى ُّ
ال�س ُجو ِد َوهُ ْم َ�سالِ ُونَ
َخ ِ
ا�ش َع ًة �أَ ْب َ�صا ُرهُ ْم َت ْرهَ ُق ُه ْم ِذ َّل ٌة َو َق ْد َكا ُنوا ُي ْد َع ْونَ �إِ َلى ُّ

َف َذ ْر ِن َو َمنْ ُي َك ِّذ ُب ِب َه َذا ْ َ
يث َ�س َن ْ�ست َْدر ُِج ُه ْممِ نْ َح ْيثُ َل َي ْع َل ُمونَ
ال ِد ِ
ني
َو�أُ ْم ِلي َل ُه ْم ِ�إ َّن َك ْي ِدي َم ِت ٌ
م ْث َق ُلونَ
�أَ ْم ت َْ�س�أَ ُل ُه ْم �أَ ْج ًرا َف ُه ْممِ ْن َم ْغ َر ٍ ُ
�أَ ْم ِع ْن َدهُ ُم ا ْل َغ ْي ُب َف ُه ْم َي ْك ُت ُبونَ
ل ْك ِم َر ِّب َك َو َل َت ُكنْ َك َ�ص ِاح ِب ْ ُ
ا�ص ِ ْب ِ ُ
وت ِ�إ ْذ َنا َدى َوهُ َو َم ْك ُظو ٌم
ال ِ
َف ْ
َل ْو َل �أَنْ ت ََدا َر َك ُه ِن ْع َم ٌة ِمنْ َر ِّب ِه َل ُن ِب َذ ِبا ْل َع َرا ِء َوهُ َو َم ْذ ُمو ٌم
ال َني
ال�ص ِ ِ
اج َت َبا ُه َر ُّب ُه َف َج َع َل ُه ِمنَ َّ
َف ْ
َو�إِنْ َي َكا ُد ا َّل ِذينَ َك َف ُروا َل ُيزْ ِل ُقو َن َك ِب َ�أ ْب َ�صار ِِه ْم َ َلّا َ�سمِ ُعوا ِّ
الذ ْك َر َو َي ُقو ُلونَ �إِ َّن ُه َ َل ْج ُنو ٌن
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َو َما هُ َو �إِ َّل ِذ ْك ٌر ِل ْل َع َالِي َني «
كما �أن املت�أمل �أو املتلقي يف هذا التوزيع واالنتظام ال�صوتي للحروف الثالثة؛
يدرك يقي ًنا �أن القدرة املعجزة يف توزيع اخلطاب القر�آين لكل �صورت بهذه
الطريقة املو�سيقية يحقق فاعليتها لدى املتلقي� ،إذ تكت�سب الأ�صوات يف التعامل
مع اهتزازاتها و نظمها البديع بطريقة معجزة تبهر العقول و ت�سحر الآذان ؛
فقد تولدت منها نغمات الكالم يف الآيات عرب �سل�سلة نغمية ممتعة ؛ حملت
يف متو�ضعها املكاين خ�صو�صية �إيقاعية ،تتناغم مع النف�س فيما تتولد به يف
الألفاظ مبولدات خا�صة عرب �أمواج نف�سية ،وازدادت قيمتها حني �ألفيناها
ُ
عواطف تتغنى.
تبتدئ من املخارج ،فتنتهي به و ك�أنها
و�سواء ارتبط الأمر بال�صوت �أو �صفته جند �أن احلروف الثالثة قد حظيت لدى
العرب مبا يجري على �أ�صل من حتقيق احلروف وتفخيمها ،بو�صفها من �أخ�ص
احلروف ذات ال�صفة َّ
املفخمة و النربة العالية لذلك تنزلت منزلة النربات
املو�سيقية املر�سلة وخا�صة �صوت (النون) الذي يتفق يف جملة ما انتظم عليه
يف الآيات ال�سابقة والالحقة مع ح�صيلة ال�صوت النغمي للميم والواو ونق�صد
من حيث البناء الرتكيبي و�أ�سلوبية الت�أليف �إذ تتمازج احلروف الثالثة بتناغم
جميل ،له من اجلالل ما يكفي لإجناز م�ستوى خم�صو�ص يف الإعجاز ال�صوتي
يف �سورة القلم ،فقد تداخلت خوا�صها و�سماتها ال�صوتية والداللية واجتمعت
�صفاتها ومنا�سب ِة بع�ض ذلك لبع�ضه منا�سبة طبيعية مع الأ�صوات الأخرى
يف الهم�س واجلهر ،وال�شدة والرخاوة والتفخيم والرتقيق و التف�شي والتكرير
والرتجيع الأنيق ،وغري ذلك من �صفات الأ�صوات فكان لنا بهذه االجتماع �أجمل
و�أجل تعبري ومو�سيقا متدفقة تكون منها اللحن املو�سيقي يف ال�سورة كاملة
بن�سب معلومة كل ي�أخذ �إيقاعه بح�سب تواترها يف بنية ال�سورة ،باعتبار �أن»
مادة ال�صوت هي مظهر االنفعال النف�سي و�أن هذا االنفعال بطبيعته� ،إمنا هو
�سبب يف تنويع ال�صوت ،مبا يخرجه فيه مدًّا �أوغنة �أو لي ًنا �أو �شدة ؛ و مبا يهيئ
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له من احلركات املختلفة يف ا�ضطرابه وتتابعه على مقادير تنا�سب ما يف النف�س
من �أ�صولها «( ((( )  .وتلك ن�سب بيناها يف اجلداول ال�سابقة من حيث درجات
ال�صوت و خمارجه و �أبعاده و �أ�سراره التي ذكرناها �سابق ًا.
ثاني ًا :الفا�صلة و �أثرها يف �إنتاج النغم املو�سيقي يف �سورة القلم:
تعد الفا�صلة القر�آنية من �أبرز الظواهر الأ�سلوبية يف القر�آن الكرمي� ،إذ التزم
التزاما مطردًا يف جميع �آياته ،حتى لك�أنها القوايف يف ال�شعر
بها النظم القر�آين
ً
وهي �سمة قد �أ�شار �إليها بقوله تعالى}:كتاب �أحكمت �آياته ثم ف�صلت من لدن
حكيم خبري{((( .فغدت م�صد ًرا �أ�صي ًال يف املقاربة الأ�سلوبية والبحث الإيقاعي.
وباعتبار �صك امل�صطلح يف م�شاغل النظر النقدي؛ ت�أخذ الفا�صلة لدى العلماء
والدار�سني �صو ًرا متعددة فيما ي�سوقون من تعريفات ،لكنها يف الغالب حتمل
بعدً ا جام ًعا ي�ؤم ذلك التعدد ويجمع تلك ال�صور قول الرماين :ب�أنها «حروف
مت�شاكلة يف املقاطع توجب ح�سن �إفهام املعاين»((( .و يعني ت�شكلها يف املقاطع �أن
ت�أتي حروفها متقاربة ،وتلك من حما�سن الفوا�صل قال الرماين � ً
أي�ضا« :و�إمنا
ح�سن يف الفوا�صل ،احلروف املتقاربة؛ لأنه يكتنف الكالم من البيان ما يدل
على املراد يف متييز الفوا�صل واملقاطع ،ملا فيه من البالغة وح�سن العبارة و�أما
القوايف فال حتتمل ذلك ،لأنها لي�ست يف الطبقة العليا من البالغة و�إمنا ح�سن
الكالم يف �إقامة الوزن وجمان�سة القوايف ،فلو بطل �أحد ال�شيئني ،خرج عن ذلك
(((
املنهاج ،وبطل ذلك احل�سن ،الذي له يف الأ�سماع ونق�صت رتبته يف الأفهام».

(((
(((
(((
(((

الرافعي ،م�صطفى �صادق� ،إعجاز القر�آن و البالغة النبوية� ،ص .149
�سورة هود :الآية (.)1
الرماين� ،أبو عي�سى ،النكت يف �إعجاز القر�آن� ،ضمن ثالث و�سائل يف �إعجاز القر�آن ،حتقيق  /حممد
خلف اهلل ،حممد زغلول �سالم ،دار املعارف ،القاهرة� ،ص.89
امل�صدر نف�سه� ،ص .91 ،90
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ومن �صورها املتعددة ما ت�ضمنه تعريف الزرك�شي ،الذي يرى �أن الفا�صلة
«كلمة �آخر الآية»((( .ويف ت�صور قريب من تعريف القدماء تعريف ف�ضل عبا�س،
(((
�إذ «يق�صد بالفا�صلة القر�آنية ذلك اللفظ الذي ختمت به الآية»
ومبقت�ضى التعريفات ال�سابقة؛ و�ضوابط النظر يف الكتابة الب�صرية
والإيحائية؛ ميكن القول �أن الفا�صلة هي �آخر كلمة ختمت بها الآية وتت�ضمن
ملخ�صا ملا ورد قبلها .و لعل هذه ال�ضوابط التي حددت مو�ضع الفا�صلة
�إ�شارة �أو
ً
لدى العلماء يف نظم الآيات القر�آنية هي التي ميزتها عن القوايف ال�شعرية؛ �إذ
«ميتنع ا�ستعمال القوايف يف كالم اهلل تعالى ،لأن ال�شارع احلكيم ملا �سلب عنه
ا�سم القوايف يف القر�آن ،امتنعت الفوا�صل يف ال�شعر بو�صفها خ�صو�صية للقر�آن
فال تتعداه» (((.و بهذا التميز ا�ستجمعت الفا�صلة القر�آنية خ�صالها يف م�ضامني
الآيات ب�إ�شارات خا�صة من التمثيل الداليل للر�ؤى واملقا�صد والأغرا�ض؛ فغدت
الفائدة يف الفوا�صل كامنة يف داللتها على املعاين وتابعة لها ،ف� ً
ضال عن الت�أثري
والفاعلية الوظيفية يف ن�سق الكالم ،واعتدال املقاطع ،كما «�أن فيها � ً
إيقاظا
للذهن ،وراحة للقارئ و�إطرا ًبا لل�سامع»(((.
وبالنظر يف مقايي�س نظم الفوا�صل وقيمتها الوظيفية يف �سورة القلم و�أثر
احلروف الثالثة يف توليد الإيقاع وحتقيق اللذة النغمية يف نهاياتها ،ال جند من
الو�صف ما يكفي ال�ستيعاب جمال فوا�صلها وح�سن االختتام بها يف ال�سورة ،غري
�أن من الكالم ما يجري على هذا ال�ش�أن بالقول� :أنها جاءت على �أعذب مقطع،
و�أ�سهل خمرج ،ي�شد ال�سامع والقارئ �إليه ،ويربط النف�س به ،فال تنفك عنه �إال
عند االنتهاء من قراءته وت�أمله ،فمنها يتجلى احل�ضور النا�صع جلر�س الألفاظ
(((
(((
(((
(((

الزرك�شي ،الربهان يف علوم القر�آن.58 /1 ،
عبا�س ،ف�ضل ح�سن� ،سناء عبا�س� ،إعجاز القر�آن الكرمي ،املكتبة الوطنية ،عمان1991 ،م � ،ص 225
الزرك�شي ،الربهان يف علوم القر�آن ،حتقيق /حممد �أبو الف�ضل �إبراهيم ،دار اجليل ،بريوت ،ط ،1
1408ه 1988 -م.58 /1 ،
ينظر :د .عبد الفتاح ال�شني ،الفا�صلة القر�آنية ،دار املريخ ،الريا�ض1402 ،ه 1982 -م� ،ص .22
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وقيمتها النغمية يف كل عبارة ،فتزداد �سح ًرا و تع�ضدها خالبة النظم البديع
من احلروف والأ�صوات الأخرى كاللني واملدود وغريها ،على نحو يعك�س ب�سط
باد يف ال�سال�سل النغمية على
فاعليتها وي�شيع نورها ر�أ�س ًيا يف الآيات ،كما هو ٍ
النحو الآتي:
َي ْ�س ُط ُرونَ
َع ِظ ٍيم
ِ َب ْج ُن ٍون
�أَ ِث ٍيم
م ُن ٍون
َْ
َز ِن ٍيم
ُي ْب ِ�ص ُرونَ
اخلرطوم
ْ َال ْفتُونُ
ال�ص ِر ِمي
َّ
ْالُ ْهت َِدينَ
ال َّن ِع ِيم

ْالُ َك ِّذ ِب َني
َم ْك ُظو ٌم
ُي ْد ِه ُنونَ
َم ِه ٍني
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َب ِن َني
الَ َّو ِل َني
ْأ
ُم ْ�ص ِب ِح َني
َي ْ�س َت ْث ُنونَ
َنا ِئ ُمونَ
َ�صار ِِم َني
َيت ََخا َفتُونَ
ِم ْ�س ِكني
َقا ِدرِين
َل َ�ضا ُّلونَ
م ُرو ُمونَ
َ ْ
ُت َ�س ِّب ُحونَ
َظالِ ِ َني
َيت ََل َو ُمون
َط ِاغ َني
َر ِاغ ُبونَ
َي ْع َل ُمونَ
َك ْالُ ْج ِر ِم َني
َْ
ت ُك ُمونَ
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ت َْد ُر ُ�سونَ
ت ََخ َّ ُيونَ
َْ
ت ُك ُمونَ
َز ِعي ٌم
َ�صا ِد ِق َني
ي�ست َِطي ُعونَ
ْ
َ�سالِ ُونَ
َل َي ْع َل ُمونَ
ني
َم ِت ٌ
ُم ْث َق ُلونَ
َي ْك ُت ُبونَ
مذموم
ال َني
ال�ص ِ ِ
َّ
َل َي ْع َل ُمونَ
َ َل ْج ُنو ٌن
للعاملني
وبالنظر �إلى هذه الطريقة يف الت�أثري الإيقاعي للفا�صلة ميكننا اال�ستعانة
بامل�س�ألة الإح�صائية ال�ستنطاق ما وراء هذا التن�سيق البديع الذي بدت عليه
احلروف الثالثة �ضمن البنية الإيقاعية للفوا�صل انطالق ًا من فر�ضية خا�صة
تن�ص على �إن «عملية اختيار واعية �أو غري واعية لعنا�صر لغوية معينة ،وتوظيفها
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عن ق�صد لإحداث ت�أثري خا�ص هو الت�أثري الأ�سلوبي»((( فما بالنا بالنظم القر�آين
الذي ال ي�أتيه الباطل من بني يديه و ال من خلفه ،و نق�صد �أن الدقة يف التوزيع
واختيار العنا�صر يظل م� َؤ�س ً�سا على ر�ؤية �إعجازية يف اخلطاب القر�آين .وبرهان
هذا االنتظام وتلك الغلبة امل�ستحقة يف معدالت التكرار ودقة التوزيع للحروف
الثالثة ،ميكن بيانه من خاليا اجلدول الآتي:
تواتره يف ن�سبة
م احلرف الفا�صلة التواتر

تواتره يف ن�سبة
م احلرف الفا�صلة التواتر

% 18.45
%14.39
%11.0 7
% 9.96
% 6.64
%5.90
%5.17
%4.05
% 2.95
% 2.21
% 2.21
% 1.85
% 1.85
%1.48

%1.11
%1.11
%1.11
%1.11
%1.11
% 0.73
% 0.73
% 0.73
% 0.73
% 0.73
% 0.73
% 0.73
-

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

النون
امليم
الواو
الياء
الالم
الألف
التاء
الراء
ال�صاد
احلاء
العني
الباء
الكاف
الدال

50
39
30
27
18
16
14
11
8
6
6
5
5
4

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

الثاء
اخلاء
الطاء
الظاء
القاف
اجليم
الذال
الزاي
ال�ضاد
الغني
الفاء
الهاء
ال�شني

3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
-

((( ف�ضل�،صالح ،علم الأ�سلوب� ،ص .242
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م احلرف تواتره يف ن�سبة
الفا�صلة التواتر

%1.11

 15الهمزة 3

م احلرف تواتره يف ن�سبة
الفا�صلة التواتر

% 100

املجموع 271

وبهذه الإح�صائية وتلك الن�سب املتواترة التي بدت عليها فوا�صل �سورة القلم؛
ندرك حظها الوافر يف التوزيع ال�صوتي و تدفق املو�سيقا القر�آنية يف نهاية
باد يف خاليا
الآيات� ،إذ نالت يف تكوين الفوا�صل ِن�سب ًا عالية ،بح�سب ما هو ٍ
اجلدول الآتي:
احلرف

النون
امليم
الواو
املجموع

تواتره يف الفا�صلة

50
39
30
119

ن�سبة التواتر

مالحظات

% 18.45
%14.39
%11.0 7
% 43.90

�إن هذا التوزيع و التنا�سب احلا�صل بني �أ�صوات احلروف الثالثة والأ�صوات
الأخرى التي �أ�سهمت يف ت�شكيل الفوا�صل يك�شف الطاقة الإبداعية يف تكييف
ال�صوت وتناغمه بوقع مو�سيقي فريد ،يليق بهذا املنطق الف�صيح والنظم
البليغ لبنية ال�سورة وتنا�سق نظمها وهذا ما �أبهر امل�شركني حني نزوله يف بيئة
قري�ش �أرباب الف�صاحة والبالغة؛ �إذ كان حلروف الروي يف ت�شكيل الفا�صلة
القر�آنية و�أ�صوات حروفها الأخرى �أثر �إيقاعي يف �إثارة العرب ومراعاة �سمعهم
ونق�صد �أنه « ملا قرئ عليهم القر�آن ،ر�أوا حروفه يف كلماته ،وكلماته يف ُجمله،
�أحلا ًنا لغوية رائعة؛ ك�أنها الئتالفها وتنا�سبها قطعة واحدة ،وكان ذلك �أب َني يف
عجزهم؛ و�أنه �أم ٌر ال ِقبل لهم به؛ فكانت هذه الأنغام بالن�سبة للعرب كال�صدمة
الأولى للنف�س العربية ،مبا هي عليه من دقة و انتظام يف �أوزان الكلمات
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و�أجرا�س احلروف دون ما عداها؛ ولي�س يتفق ذلك يف �شيء من كالم العرب
�إال �أن يكون وز ًنا من ال�شعر �أو ال�سجع» (((.ورمبا كان هذا الوجه من انتظام
احلروف و�أ�صواتها على هذه ال�صورة من الفوا�صل هو الذي �صفى طبا َع البلغاء
بعد الإ�سالم ،فالفا�صلة هي خمرج الآية الواحدة و�سر في�ضها ال�صوتي والداليل
بل لقد جمعت من حما�سن ال�صياغة وبالغة املعنى �أق�صى ما ميكن �أن يت�صوره
العربي ب�إحكام � .إن اخلطاب القر�آين بهذه اللوازم اللغوية قد « تولى تربية
الذوق املو�سيقي اللغوي فيهم ،حتى كان لهم من حما�سن الرتكيب يف �أ�ساليبهم
 مما يرجع �إلى ت�ساوق احلروف على �أ�صول م�ضبوطة من بالغة النغم بالهم�سواجلهر والقلقلة وال�صفري واملد والغنة ونحوها ،ثم اختالف ذلك يف الآيات
ً
ب�سطا و�إيجا ًزا ،وابتدا ًء وردًا ،و�إفرادًا وتكري ًرا (((.وبالعودة �إلى احلروف الثالثة
وقيمتها الإيقاعية يف �سورة القلم ،يطالعنا اجلدول الآتي:
حرف الروي
م
النون
1
امليم
2
الواو
3
املجموع
4

االجتاه
45
7
52

النف�س
%86.54
%13.46
%100

يربز �أثر (النون) بو�صفه حرف روي له خ�صو�صيته و�سره النغمي ،فقد
ختمت بها فوا�صل ال�سورة يف �أكرث من ( )45مو�ض ًعا ،وتواتر يف هذا االجتاه
بن�سبة ( ،)%86.54يليه �صوت امليم ،يف ( )7موا�ضع ،بن�سبة ( ،)%13.46و غاب
الواو مبقت�ضى جو ال�سورة وطبيعة تن�سيقها الإيقاعي  .و مع ذلك ف�إن املقا�صد
والبنية ال�صوتية اقت�ضت ح�ضوره يف مو�ضعه الذي ي�ؤهله مل�ساندة امليم والنون
((( الرافعي ،م�صطفى �صادق� ،إعجاز القر�آن و البالغة النبوية� ،ص .148
((( املرجع ال�سابق� ،ص 151 ،149
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وم�ؤازرتهما يف توليد الطاقة ال�صوتية للروي ،وهي طريقة اخلطاب القر�آين
يف ت�شكيل الفا�صلة القر�آنية� ،إذ ينطلق مما عرفت به العرب؛ حتقي ًقا خلا�صية
الإعجاز التي جتمع يف ا�ستحقاقها الإيقاعي بني وظيفتي الإقناع والإمتاع ،فهو
من جن�س كالمهم؛ ذلك �أن النون يف ا�ستعماالت العرب ت�سمى حرف (الرتمن)
� ً
أخذا عن قول �سيبويه� :إن العرب �إذا ترمنوا يلحقون الألف والياء والنون لأنهم
�أرادوا مد ال�صوت .ولأ�صالتها يف التنغيم ،ف�إنهم يلحقون بها (التنوين) ،وقد
يزيدونها ملجرد املتعة ال�صوتية يف �أواخر الكلمات فت�سمى بـ(تنوين الرتمن)(((.
والطريقة القر�آنية التي اقت�ضت وجود النون يف الروي و م�ساندة بقية احلروف
لها وان�سجام اجلميع يف املكون اللغوي للألفاظ والعبارات يف �سورة القلم هي
طريقة لها ف�ضيلتها ومزيتها يف الت�أثري على املتلقي وجذب م�سامعه ،بل �إنها
«طريقة اال�ستهواء ال�صوتي يف اللغة ،و�أثرها طبيعي يف كل نف�س ،يخاطب به
كل نف�س تفهمه ،وكل نف�س ال تفهمه ،ثم ،ت�ألقت كلماته من حروف لو �سقط
واحد منها �أو �أُ ْب َ
أقحم معه حرف �آخر ،لكان ذلك خل ًال بي ًنا� ،أو
دل بغريه �أو � ِ
�ضع ًفا ظاه ًرا يف ن�سق الوزن وجر�س النغمة ،و يف ِح ِّ�س ال�سمع وذوق الل�سان ،ويف
(((
ان�سجام العبارة وبراعة املخ َرج وتَ�سا ُند احلروف و�إف�ضاء بع�ضها �إلى بع�ض».
ثالث ًا� :أثر احلروف الثالثة يف متثيل داللة ال�سورة وقيمها
الإيحائية:
لعل من النظرات الإبداعية املبكرة التي ت�ستحق منا القراءة والت�أمل يف
الرتاث اللغوي عند العرب قد ًميا هو تركيزهم على القيمة التعبريية والتمثيل
الإيحائي للعنا�صر اللغوية .و ملا كان الأ�سلوب منجزً ا لغو ًيا ،ف�إن املنجز اللغوي
مبني على ر�ؤية فكرية وجمالية يف املتلقي ،مبعنى �أنه يحقق ثالثة �أبعاد من
الدالالت �أو مبعنى �آخر ،يقوم على ثالث مرتكزات بيانية هي :التفكري والت�صوير
((( ينظر :املرجع نف�سه� ،ص .284
((( ينظر :الرافعي ،م�صطفى �صادق� ،إعجاز القر�آن والبالغة النبوية� ،ص 154و ما بعدها
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والتعبري((( .ومن َثم ينبغي  -كما يقول الباحث الفرن�سي ماروزو � -أن «يعتمد
تاما؛ ويقوم بالتحقيق الدقيق املتعمق
علم الأ�سلوب على علم النف�س اعتمادًا ً
القائم بقدر الإمكان على الإح�صاءات والتجارب التي ت�ستهدف ر�صد خمتلف
(((
�أو�ضاع النف�س الب�شرية».
واملعترب فيما ا�ستوت لنا معامله وتهي�أت له �أ�سباب اال�ستقامة يف ت�صورنا �أن
احلروف الثالثة (امليم و النون و الواو) ب�أ�صواتها؛ تعد �أوثق الأ�سهم يف كنانة
مما ُق ِ�سم لها من بني
اخلطاب القر�آين ل�سورة القلم؛ �إذ كان لها حظ وافر َّ
احلروف الأخرى يف ال�سورة وال�سيما يف حتديد هوية ال�شخ�صية الإن�سانية
و�ضبط معاملها ،و�إجالء ال�سمات الداللية ،اجلمالية والنف�سية حولها� .إذ تكمن
قيمتها الأ�سلوبية يف التمثيل النف�سي لقيم ال�شخ�صية الإن�سانية يف ال�سورة،
بو�صفها �إحاالت ذهنية ومقايي�س ملا يت�شكل بني املتخاطبني من املعاين والدالالت
�إذ ال تخلو �آية يف ال�سورة �سواء يف بنيتها الظاهرة �أو الباطنة �أو يف �أ�ساليب
العر�ض واملقاربة من الإحالة النف�سية والت�صور الذهني للملفوظات .وبقيا�س
الأثر ال�صوتي يف ت�شكيل هذه الالزمة الأ�سلوبية واملو�ضوعية يف ال�سورة ؛ ف�إنها
متثل رافدً ا ثر ًيا ً
وفي�ضا لطي ًفا من لطائف القيم ال�صوتية يف �أ�سلوب القر�آن يف
�سورة القلم .وال جنرتح هذا البعد دون امل�ؤثر ال�صوتي من لوازم النرب والتنغيم،
فما نركن �إليه يف هذا امل�سار هو م�ؤ�س�س على تفوهات اخلطاب القر�آين و�سياقاته
املتعددة التي �أ�ضاءت يف وعينا م�سالك الت�أول وتنورت بها معامل االهتداء والفهم
امل�ستنري لقيمة احلروف والأ�صوات يف ت�شكيل الوعي املعريف والن�صي للخطاب
القر�آين ،هد ًيا ينا�سب طريقة ال�صياغة والبعد الرمزي.

((( عبد اجلليل ،عبد القادر ،الأ�سلوبية وثالثية الدوائر البالغية ،دار �صفاء للن�شر والتوزيع1422 ،هـ -
2002م ط� ،1ص.112
((( ف�ضل� ،صالح ،علم الأ�سلوب� ،ص .126
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ومن هذا املنطلق؛ فقد متاثلت يف �سورة القلم �صورة جلية من �إبداع الت�شكيل
ال�صوتي للق�ضايا النف�سية ومنها متثيل �صورة املثالية يف �شخ�صية النبي �صلى
اهلل عليه و�سلم تتالزم فيها ثالث �صفات هي :الذات الواعية بعقلها املعريف
املتنورة باملعرفة الوجودية املو�صولة ب�سالمة الذاكرة و�صحة العقل و�صفة
اخللق العظيم وا�ستحقاقها من اجلزاء الكرمي الأجر غري املمنون ،فهي
الأو�صاف التي �أعلنها اخلطاب القر�آين يف �سورة القلم عرب �آيات من الذكر
احلكيم� ،إذ ا�ستجمعها وحدد معاملها يف بنية متالزمة ذات �أبعاد �أ�سلوبية
من الو�صف اجلميل والت�صوير البديع� ،سواء يف متثلها املعريف �أو الأخالقي
والنف�سي� ،أ�سهمت يف نقلها ومتثيلها قوى خفية وظاهرة من قيم التوكيد والق�سم
املعريف الذي يعك�س قوة الواو فهو من احلروف املخ�صو�صة الذي ميلأ النف�س
قناعة وحتر�سها من ال�شك مبقت�ضى اال�ستدالل بالقيا�س املنطقي ملا كانت عليه
من مقومات الفاعلية والقدوة والقيادة بني قومه ،لذلك فهو يق�سم وي�ؤكد بقوله
عز و جل:
} ن و القلم و ما ي�سطرون،
َما �أَنْتَ ِب ِن ْع َم ِة َر ِّب َك ِب َْج ُنون،
م ُنونٍ ،
ي َْ
َو ِ�إ َّن َل َك َ ألَ ْج ًرا َغ ْ َ
يم{.
َو�إِ َّن َك َل َع َلى ُخ ُل ٍق عَظِ ٍ
وكان للحروف الثالثة دور بارز ذو فاعلية يف �إبراز �صورة الوليد بن املغرية،مبا
هي عليه من ال�صفات املخادعة واخل�صال القميئة و�ضبط امل�ؤ�شرات الداللية
نحوها فهي �شخ�صية ال تعي�ش وال تنمو �إال على احللف املهني وامل�شي بالنميمة،
ومنع اخلري واالعتداء الأثيم� ،إلخ .فاملت�أمل يف �سورة القلم يجد ً
عر�ضا موجزً ا
مكتنزً ا بكل �صفاتها املخاتلة عرب الإحاالت اللفظية و امل�ؤ�شرات ال�شخ�صية،
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أمنوذجا �سال ًبا للنف�س الأ َّمارة بال�سوء،
الدالة عليها بو�صفها �شخ�صية خماتلة و� ً
كالذي يرتاءى يف قوله تعالى:
} و َل ُت ِط ْع ُك َّل َح َّل ٍف َم ِهنيٍ،
يم،
َه َّما ٍز َم َّ�شا ٍء ِب َنمِ ٍ
ِيم
َم َّنا ٍع ِل ْل َخ ْ ِ
ي ُم ْع َتدٍ �أَث ٍ
ِيم،
ُع ُت ٍّل َب ْع َد َذل َِك َزن ٍ
�أَنْ َكانَ َذا َمالٍ َو َب ِن َ
ني،

الَ َّو ِل َ
ني،
ِ�إ َذا ُت ْت َلى َع َل ْي ِه �آ َيا ُت َنا َق َال َ�أ َ�س ِاط ُري ْ أ
َ�س َن�سِ ُم ُه َعلَى ْ ُ
ال ْر ُطو ِم »
فهذا املقطع يك�شف قدرة اخلطاب القر�آين من خالل احلروف الثالثة على
�إجناز احلدث الكالمي مبا هو عليه من جالل الدور الذي تنجزه يف م�ساحة
القول ومتثيل اخلطاب الل�ساين .حتى لك�أن ما يطالعنا عرب هذه املتوالية من
الأخالق ال�سالبة راجع �إلى قوة احلروف و متا�سكها و ان�سجامها مع �أخواتها يف
الألفاظ والعبارات التي �سيقت يف مكونها الأ�سلوبي والبنية ال�صوتية؛ فهي ال
تتع�سف ال�صمت يف الف�ضاء املفرغ من حياة العرب ،بل �إنها تقدم ت�صوي ًرا �أمي ًنا
تتجاوز الفاعلية والإيجابية ،فتربز املخاتلة ب�صورها الواقعية من حيث :اخلداع
والت�ضليل والتزوير والبهتان واملكر ال�سيء ،الذي ال يحيق �إال ب�أهله و ميكننا ت�أمل
هذه الو�صفة اجلمعية يف هذا املقطع البديع:
} َح َّل ٍف َم ِهنيٍ،
َه َّمازٍ،
يم،
َم َّ�شا ٍء ِب َنمِ ٍ
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ي
َم َّنا ٍع ِل ْل َخ ْ ِ
ِيم
ُم ْع َتدٍ �أَث ٍ
ُع ُت ٍّل َب ْع َد َذل َِك،
ِيم،
َزن ٍ
َذا َمالٍ َو َب ِن َ
ني،
ال َّو ِل َ
ني،
َق َال �أَ َ�س ِاط ُري َْ أ
َ�س َن�سِ ُم ُه َعلَى ْ ُ
ال ْر ُطو ِم {.
ومما يتمم البعد الذهني يف التمثيل الأ�سلوبي لنمط ال�شخ�صية الثالثة يف
�سورة القلم ،هو امل�سلك املوارب بني متثل القيم احل�سنى وقيم ال�سوء� ،إذ يتحول
الأمر يف مقاربتنا �إلى حالة من ال�صراع بني ال�شخ�صية البيولوجية وتكوينها
النف�سي الروحي ،و هي التي تتجاذبها ال�شهوات واملرادات؛ فتح�صل املغالبة
بقيم النف�س اللوامة التي تتحدد �صورتها يف املراوحة بني طريقني :طريق البغي
والطغيان نحو امل�ضي يف امل�سار اخلط�أ �أو الرجوع عن الغي وال�ضالل املبني نحو
ال�صالح والتوبة وال�صراط املبني .تلك �إ�شارة حتيلنا �إلى �أمنوذج �آخر من �أمناط
ال�شخ�صية يف �سورة القلم وهي �شخ�صية �أ�صحاب اجلنة فقد �أ�سهمت احلروف
الثالثة يف تقدمي �صورة جلية لطبيعة هذا النمط وقدمت لنا تقري ًرا �شام ًال عن
طبيعتها النف�سية ومالب�سات احلدث الكالمي يف ن�شاطها ال�سالب ورجوعها
املحمود عن الظلم والطغيان ،و�سجلته الآيات القر�آنية يف املقطع ال�سردي الآتي:
اب ْ َ
ال َّن ِة ِ�إ ْذ �أَ ْق َ�س ُموا َل َي ْ�ص ِر ُم َّنهَا ُم ْ�صبِحِ َ
ني،
} �إِ َّنا َبلَ ْو َناهُ ْم َك َما َبلَ ْو َنا �أَ ْ�ص َح َ
َو َل َي ْ�س َت ْث ُنو َن،
َف َط َ
اف َع َل ْي َها َطا ِئ ٌف ِمنْ َر ِّب َك َوهُ ْم َنا ِئ ُمو َن،
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مي،
َف�أَ ْ�ص َب َح ْت َّ
كال�ص ِر ِ
َف َت َنا َد ْوا ُم ْ�صبِحِ َ
ني،
�أَ ِن ْاغ ُدوا َع َلى َح ْر ِث ُك ْم �إِ ْن ُك ْن ُت ْم َ�صارِمِ َ
ني،
َفا ْن َط َل ُقوا َوهُ ْم َي َت َخا َف ُتو َن،
�أَ ْن َل َي ْد ُخلَ َّنهَا ا ْل َي ْو َم َع َل ْي ُك ْم مِ ْ�س ِك ٌ
ني،
َو َغ َد ْوا َع َلى َح ْر ٍد َقا ِدر َ
ِين،
َف َل َّما َر�أَ ْوهَ ا َقا ُلوا �إِ َّنا َل َ�ضا ُّلو َن،
م ُرو ُمو َن،
َب ْل َن ْح ُن َ ْ
َق َال �أَ ْو َ�س ُط ُه ْم َ�أ َ ْل َ�أ ُق ْل َل ُك ْم َل ْو َل ُت َ�س ِّب ُحو َن،
َقا ُلوا ُ�س ْب َحا َن َر ِّب َنا �إِ َّنا ُك َّنا َظالِ ِ َ
ني،
َف�أَ ْق َب َل َب ْع ُ�ض ُه ْم َع َلى َب ْع ٍ�ض َي َت َل َو ُمو َن،
َقا ُلوا َيا َو ْي َل َنا �إِ َّنا ُك َّنا َطاغِ َ
ني،
َع َ�سى َر ُّب َنا �أَنْ ُي ْب ِد َل َنا َخ ْ ًيا ِم ْن َها ِ�إ َّنا ِ�إ َلى َر ِّب َنا َراغِ ُبو َن {.
فتماثلت �أمامنا متوالية �أخرى من القيم الإن�سانية بني االنطالق املذموم
نحو �صرم اجلنة و حرمان امل�ساكني من ح�صتهم و رغبتهم يف �إ�صالح النفو�س
بعد اخل�سران املبني للمح�صول الزراعي .فهذه ق�صة ال�شخ�صية املتحولة التي
جت�سدت يف �أ�صحاب اجلنة ،و برز حتولها يف الرجوع عن الغي و ال�ضالل التي
�سلكها الإخوة يف حت�صيل الثمار دون مراعاة حق امل�ساكني ،و برزت �صورتها �أو
متو�ضعت بني �سبيلني� :سبيل التنادي بالإثم وقطع الثمار و �أق�سموا عليه يف قولهم
« ِ�إ ْذ �أَ ْق َ�س ُموا َل َي ْ�ص ِر ُم َّنهَا ُم ْ�صبِحِ َ
نيَ ،و َل َي ْ�س َت ْث ُنو َن» ولوم �أنف�سهم ورجوعهم عن
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الغي والطغيان وهو �ضرب من التوبة و الإقرار بالذنب ،وقد �سجل القر�آن حديث
اللوم بينهم بقوله:
} َف�أَ ْق َب َل َب ْع ُ�ض ُه ْم َع َلى َب ْع ٍ�ض َي َت َل َو ُمو َنَ ،قا ُلوا َيا َو ْي َل َنا �إِ َّنا ُك َّنا َطاغِ َ
نيَ ،ع َ�سى
َر ُّب َنا �أَنْ ُي ْب ِد َل َنا َخ ْ ًيا ِم ْن َها �إِ َّنا �إِ َلى َر ِّب َنا َراغِ ُبو َن {.
والتحول على هذا النحو قد �أ�سهم يف حتديد منط ال�شخ�صية فبدت فكرة
حمايثة ،ال تفت�أ يف الوعي الإن�ساين تتوق �إلى الك�شف اجللي عن م�سارات التحرر
من موبقات النف�س واجلناية ال�شيطانية التي تخامرها يف حلظة زمنية بدوافع
الطمع و�شحة النف�س وبخلها املذموم �إن ا�ستنطاق داللة املفردات والتكوين
ال�صوتي الذي يغ�شاها والوقوف على متونها الرتكيبية ال يفت�أ يحيلنا �إلى ت�صو ٍر
تداويل ،ت�ستقيم فيه الر�ؤية على �أ�سا�س �أنها متثل ك�ش ًفا لدوافع ال�صراع و
غرائزه يف الطبيعة الإن�سانية وما يت�صل بقيم الكينونة وم�صري الكائنات.
وتعطينا املفردات مفاتيح خا�صة لدور احلروف الثالثة كما هو ماثل يف الألفاظ
والعبارات الآتية:
اب ْ َ
ال َّنةِ� ،أَ ْق َ�س ُمواَ ،ل َي ْ�ص ِر ُم َّنهَاُ ،م ْ�صبِحِ َ
نيَ ،و َل َي ْ�س َت ْث ُنو َنَ ،وهُ ْم َنا ِئ ُمو َن،
} �أَ ْ�ص َح َ
نيُ ،ك ْن ُت ْم َ�صارِمِ َ
ميَ ،ف َت َنا َد ْوا ُم ْ�صبِحِ َ
نيَ ،فا ْن َطلَ ُقوا َوهُ ْم َي َت َخا َف ُتو َن� ،أَ ْن َل
َّ
كال�ص ِر ِ
َ
َي ْد ُخلَ َّنهَا ا ْل َي ْو َم َعلَ ْي ُك ْم مِ ْ�س ِك ٌ
نيَ ،و َغ َد ْواَ ،قا ِدر َ
ِينَ ،فلَ َّما َر�أ ْوهَا َقا ُلوا ِ�إ َّنا َل َ�ضا ُّلو َن،
م ُرو ُمو َنَ ،قا ُلوا ُ�س ْب َحا َن َر ِّب َنا ِ�إ َّنا ُك َّنا َظالِ ِ َ
نيَ ،ي َت َل َو ُمو َنَ ،يا َو ْيلَ َنا�ِ ،إ َّنا ُك َّنا
َن ْح ُن َ ْ
َطاغِ َ
ني�ِ ،إ َّنا ِ�إ َلى َر ِّب َنا َراغِ ُبو َن {.
باد يف التكوين الع�ضوي للمفردات قد
فكل حرف من احلروف الثالثة كما هو ٍ
�أ�سهم يف ت�شكيل ال�صورة ور�سم ال�شخ�صية املتحولة على م�ساقني :العزم بالق�سم
على اجتثاث الب�ستان و�صرم املح�صول وقطع الثمار بدافع الطمع بالأ�شياء
والبخل وبني الرجوع والأوبة والرغبة ب�إ�صالح النفو�س والفرار �إلى اهلل.
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على �أن هذا املبحث مل ي�أخذ حقه يف املقاربة ،لذلك �سنخ�ص�ص له بح ًثا
م�ستق ًال يف الأيام القادمة  -ب�إذن اهلل تعالى  -نظ ًرا لقيمته وثراء الأفكار التي
يحملها يف �سياق الك�شف عن �أمناط ال�شخ�صية القر�آنية وقيمها التداولية يف
�سورة القلم.
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الخاتمــة و النتائج
ي�ستمد البحث �صبغته املنهجية من (الأ�سلوبية ال�صوتية )phonostylistics
بو�صفها النظرية التي حفزت ذاكرتنا ال�ستنطاق �أ�سرار احلروف الثالثة (امليم
والنون و الواو) يف �سورة القلم ،و �أعز ما ميكن ت�صوره من هذه الأ�سرار يرتكز
على مالمح القوة وم�ؤثرات اال�ستهواء ال�صوتي يف ال�سورة من حيث التوزيع
ال�صوتي وت�شكيل الفا�صلة .فهاتني الظاهرتني قد �أ�سهمتا ب�شكل مبا�شر توليد
الطاقة الإيقاعية و�إبراز القيم الداللية للتوزيع املو�سيقي يف ال�سورة ،ي�ضاف
�إلى ذلك دورها يف �إبراز القيم النف�سية من خالل العر�ض اجللي لطبيعة
ال�شخ�صيات القر�آنية يف ال�سورة ومالب�سات الر�ؤيا الفنية واجلمايل يف ت�شكلها.
على �أننا �سنخ�ص�ص لها بح ًثا م�ستق ًال  -بعون اهلل تعالى  -يعنى بالك�شف عن
�أمناط و �صور هذه ال�صورة و قيمتها التداولية الح ًقا.
مبتل  -عرب متهيد و ثالثة
مثول ٍ
واعتماد ًا على ما تقدم؛ فقد خل�صنا يف ٍ
حمفز؛ ا�ستحقا مدى مقبو ًال من املقاربة
ومنهج
مباحث � -إلى ظاهر ٍة ل�ساني ٍة،
ٍ
ٍ
املنهجية و املعاجلة الأ�سلوبية يف ت�شكيل احلروف و�أثرها الإيقاعي والإيحائي يف
�سورة القلم.وما تنا�صرت له الآراء واجتمعت على �صحته املكارم اخلال�صة من
�أ�سرار احلروف الثالثة(امليم والنون والواو) يف �سورة القلم ي�سلمنا �إلى النتائج
الآتية:

الأولى :ميكننا ا�ستلهام �صيغة ا�صطالحية ملفهوم احلرف والفرق بينه وبني
ال�صوت �إجرائ ًيا ب�أنه( :ال�صورة الب�صرية والر�سم الكتابي للمنطوق ال�صوتي،
واملنطوق واملكتوب تتحدد العالقة بني احلرف وال�صوت).
ثان ًيا :وظف اخلطاب القر�آين الأ�صوات الثالثة يف �سياقات تك�شف �أثرها
يف توليد الطاقة ال�صوتية وحتقيق النغم الإيقاعي بح�سب املقامات و�سياقات
املقا�صد القر�آنية يف �سورة القلم و كان ل�صفاتها من اجلهر وال�شدة والرخاوة
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واللني وال�صفري مع بقية ال�صفات للحروف الأخرى وتنوعها دور جلي يف هذا
ال�سياق على النحو الآتي:
•ك�شفت الدرا�سة الإح�صائية للحروف والأ�صوات غلبة احلروف الثالثة
(امليم والنون والواو) بن�سب متواتر يف معدالت التكرار� ،إذ بلغ عدد
احلروف يف �سورة القلم ما يقارب ( � )1209صوتًا ،ونالت احلروف الثالثة
ثلث هذا العدد بواقع (� ،) 382صوت ًا بن�سبة( ) % 31.60توزعت بالرتتيب
على النحو الآتي :النون ( ،)152بن�سبة ( ) %12.57امليم ( ) 133بن�سبة
( )%11.00الواو ( ،)97بن�سبة ( .) % 8.02وهذا التوزيع بهذه الغلبة قد
منح احلروف ال�سابقة حق الهيمنة وتوجيه الداللة مبقت�ضى ما يتح�صل
فيها من طاقة �إيقاعية و�أبعاد داللية ،جمالية و �صوتية ،فهي من الأ�صوات
املجهورة املتو�سطة بني ال�شدة والرخاوة النا�شئة من حاالت االنفتاح
واالنغالق املخ�صو�ص بني ال�شفتني وتعلقهما بالأنف واخلي�شوم وغريها من
املخارج املتقاربة عند منطقة الفم ي�ضاف �إلى ما يتميز به �صوت النون فهو
الذي ا�ستجمعت حلقاته ال�صوتية ولداللية يف ال�سورة بو�صفه حر ًفا و�صوتًا
له قيمته الإيقاعية و�أثره يف �إبراز القيم النف�سية لل�شخ�صية القر�آنية التي
بدت معاملها يف املبحث الثاين.
•متثل الفا�صلة القر�آنية يف �سورة القلم من �أهم طرق اال�ستهواء ال�صوتي
والإيقاعي يف الآيات فبها ينمو ويتطور م�ستوى اخلطاب القر�آين مبقت�ضى
املقا�صد والأحداث ،ولعل تعلقها ب�شخ�صية النبي �صلى اهلل عليه و�سلم و�إبراز
قيم النف�س الإن�سانية ،مبا هي عليه من خ�صال الأمر باملعروف والنهي عن
املنكر و مكارم الأخالق قد �أ�سهم يف ا�صطفاء �أ�صوات الفا�صلة بدقة ،و كان
له �أثر بديع يف اختيار حروف الروي  .تلك �إ�شارة تخ�ص احلروف الثالثة
(امليم والنون والواو) ،فقد كان لها اال�ستحقاق الأمثل يف الهيمنة والتوزيع
على بقية الأ�صوات واحلروف .فمن بني ( � )271صوت ًا ،نالت احلروف
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الثالثة ما يقارب من الن�صف ،بواقع ( ،)119بن�سبة ( ،)% 43.90متوزعة
بني احلروف على النحو الآتي :النون (  )50بن�سبة ( )% 18.45و امليم
( ،)39بن�سبة ( ) %14.39و الواو ( ،)30بن�سبة (.)%11.0 7
•�أما حروف الروي فقد كان حلريف النون و امليم ال�صدارة يف الغلبة و توجيه
لذلك يربز �أثر ( النون ) بو�صفه حرف روي له خ�صو�صيته و�سره النغمي،
فهو �أي�ض ًا من الأ�صوات الرنانة  .فقد ختمت بها فوا�صل ال�سورة يف �أكرث من
( )45مو�ض ًعا ،وتواتر يف هذا االجتاه بن�سبة ( ،) %86.54يليه �صوت امليم،
يف ( )7موا�ضع ،بن�سبة (.)%13.46
ثال ًثا :وات�سا ًقا مع هذا املنحى من البحث فقد حتقق ما كنا نراه يف الفر�ضية
التي اقرتحناها� ،إذ ا�ستجابت يف جمملها �إلى نتيجة جوهرية متثل �آ�صرته
وغايته املن�شودة .وبهذا املقت�ضى (تكت�سب احلروف الثالثة (امليم والنون
والواو ) دو ًرا حيوياً يف توليد الطاقة الإيقاعية و اجلمالية �سورة القلم حتى
لك�أنها الهرمونات املغذية لأن�سجة اخلطاب القر�آين فيها على م�ستوى البنية
والداللة الإيحائية).
رابعاً :حملت الأ�صوات يف منطوقها ال�صوتي دالالت �إيحائية عربت عن
املواقف النف�سية وحتديد منط ال�شخ�صيات الإن�سانية يف ما يخ�ص العظمة يف
�أخالق النبي �صلى اهلل و�سلم و ك�شفت عن �صفات ال�شخ�صية ال�سيئة املخاتلة يف
�صورة الوليد بن املغرية وال�شخ�صية املتحولة يف �أ�صحاب اجلنة .
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قائمة المصــــادر و المراجع

�أو ًال :امل�صــادر القدميـــــــــة:
•القر�آن الكرمي ،برواية حف�ص عن عا�صم
•الأزهري ،حممد بن �أحمد ،تهذيب اللغة ،حتقيق  /حممد عو�ض مرعب،
دار �إحياء الرتاث العربي ،بريوت ،ط2001 ،م
•الباقالين� ,أبو بكر حممد بن الطيب� :إعجاز القر�آن -حتقيق /ال�سيد �أحمد
حممد ال�صقر -دار املعارف  -القاهرة -ط1997 -1م.
•البخاري ،حممد بن �إ�سماعيل �أبو عبداهلل ،اجلامع ال�صحيح املخت�صر (
�صحيح البخاري ) ،،حتقيق :د .م�صطفى ديب البغا ،دار ابن كثري ،اليمامة
 بريوت ،ط 1987 - 1407 ،3م.•ابن تيمية ،تقي الدين �أحمد بن عبد احلليم احلراين ،الرد على املنطقيني،
مبحث اال�ستدالالت ،دار الفكر اللبناين1993 ،م اجلرجاين � ،أبو بكر عبد
القاهر بن عبد الرحمن،دالئل الإعجاز ،حتقيق :حممود حممد �شاكر،
مطبعة املدين بالقاهرة  -دار املدين بجدة ،ط1413 ،3هـ 1992 -م .
•اجلرجاين ،عبد القاهر بن عبد الرحمن ،دالئل الإعجاز  -حتقيق /ال�سيد
حممد ر�شيد ر�ضا  -دار املعرفة  -بريوت ـ 1402هـ 1982 -م
•ابن جني� ،أبو الفتح عثمان ،اخل�صائ�ص  -حتقيق /حممد علي
النجار  -دار الهدى للطباعة والن�شر  -ط 2ـ (د.ت).
�سر �صناعة الإعراب ،،دار الكتب العلمية بريوت-لبنان ،ط 1421 ،1هـ-
2000م
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•اخلفاجي ،ابن �سنان� ،أبو عبداهلل حممد بن �سنان� ،سر الف�صاحة� ،شرح
وت�صحيح عبداملتعال ال�صعيدي ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،ط1402 ،1هـ
 1982م.•ابن دريد� ،أبو بكر حممد بن احل�سن ،جمهرة اللغة ،حتقيق  /رمزي منري
بعلبكي ،دار العلم للماليني  -بريوت ،ط 1987 ،1م .
•ابن �أبي الدنيا� ،أبو بكر ،العقل و ف�ضله ،حتقيق  /لطفي حممد ال�صغري و
د .جنم عبد الرحمن خلف ،دار الراية ،ال�سعودية ،الريا�ض ،ط 1409 ،1ه
 1989م•الرازي ،حممد ،التف�سري ( مفاتيح الغيب ) دار الفكر للن�شر و التوزيع،
لبنان ،بريوت ،ط 1401 ،1ه1981 -م .
•الرماين ،علي بن عي�سى،
ر�سالة منازل احلروف ،حتقيق � /إبراهيم ال�سامرائي ،دار الفكر ،عمان.
الرماين� ،أبو عي�سى ،النكت يف �إعجاز القر�آن� ،ضمن ثالث و�سائل يف �إعجاز
القر�آن ،حتقيق  /حممد خلف اهلل ،حممد زغلول �سالم ،دار املعارف،
القاهرة.
•الزرك�شي ،الإمام بدر الدين حممد بن عبد اهلل :الربهان يف علوم القران،
حتقيق /حممد �أبو الف�ضل �إبراهيم ،دار اجليل ،بريوت ،ط1408 ،1هـ -
1988م.
•الزرقاين ،ال�شيخ حممد عبد العظيم :مناهل العرفان يف علوم القران  -دار
�إحياء الكتب العلمية ـ ط(-3د.ت).
•الزحم�شري� ،أبو القا�سم حممود بن عمرو ،املف�صل يف �صنعة الإعراب،
حتقيق ،د .علي بو ملحم ،مكتبة الهالل ،بريوت ،ط 1993 ،1م
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•ابن ال�سراج� ،أبو بكر حممد بن ال�سري بن �سهل ،الأ�صول يف النحو ،حتقيق
 /عبد احل�سني الفتلي ،م�ؤ�س�سة الر�سالة ،لبنان ،بريوت
•ال�سرخ�سي ،حممد بن �أحمد بن �أبي �سهل ،املب�سوط ،دار املعرفة ،بريوت،
1414هـ 1993 -م .
•ابن �سيناء ،ال�شيخ الرئي�س �أبي علي احل�سني� ،أ�سباب حدوث احلروف،
حتقيق  /حممد ح�سان الطيان ،يحيى مري علم ،،مطبوعات جممع اللغة
العربية بدم�شق1403 ،ه 1982-م .
•�سيبويه� ،أبو ب�شر عثمان بن قنرب ،الكتاب ،حتقيق :عبد ال�سالم حممد
هارون ،مكتبة اخلاجني ،القاهرة ط 1408 ،3هـ 1988 -م.
•ال�شاطبي ،املوافقات ،حترير حممد عبد اهلل دراز ،دار املعارف ،بريوت .
•ابن عطية ،املحرر الوجيز،و حممد عبد احلق بن غالب بن عبد الرحمن (
ت 542 ،ه ) ،حتقيق /عبد ال�سالم عبد ال�شايف حممد ،دار الكتب العلمية
 بريوت ط  1422 - ،1هـ•ابن فار�س� ،أحمد ،مقايي�س اللغة ،حتقيق /حممد عبد ال�سالم هارون ،دار
اجليل ،بريوت .
•املربد ،حممد بن يزيد �أبو العبا�س ،املقت�ضب ،حتقيق  /حممد عبد اخلالق
عظيمة ،عامل الكتب ،بريوت .
•ابن منظور ،جمال الدين �أبو الف�ضل ،ل�سان العرب ،حتقيق /علي �سريي،
دار �إحياء الرتاث العربي ،بريوت ،ط1408 ،1هـ 1998 -م .
•ابن ه�شام ،ال�سرية النبوية البن ه�شام ،حتقيق  /م�صطفى ال�سقا� ،إبراهيم
الأبياري ،عبداحلفيظ �شلبي ،دار الإحياء العربي ،بريوت
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•ابن ه�شام ،عبد اهلل بن يو�سف �أبو حممد ،جمال الدين ،مغني اللبيب
عن كتب الأعاريب ،حتقيق  /د .مازن املبارك  /حممد علي حمد اهلل ،دار
الفكر ،دم�شق ،ط1985 ،6م
ثــاني ًا :املراجع احلـــــديثــــــة:
•الأمني ،حممد عبد اهلل ،الر�ؤية الإ�سالمية ،و امل�س�ألة احل�ضارية� ،سل�سلة
كتب الأمة ،العدد (  ،)153املحرم 1434ه  -ت�شرين ثاين نوفمرب ،دي�سمرب
2012م ،قطر
•الأن�صاري ،حممد جابر  ،حتوال ت الفكر و ال�سيا�سة يف ال�شرق العربي،
عامل املعرفة ،العدد . 35
•� -أني�س� ،إبراهيم،
•الأ�صوات اللغوية ،مكتبة نه�ضة م�صر .
•من �أ�سرار اللغة ،،ط 0ال�سابعة ،مكتبة الأجنلو امل�صرية 1994م
•بحريي ،د� .سعيد ،،درا�سات ُل َغ ِو َّية تطبيقية يف العالقة بني البنية والداللة،
مكتبة الآداب ،القاهرة ،ط 1426 ،1ه 2005 -م .
•ب�شر ،د .كمال ،علم الأ�صوات ،دار غريب للطباعة و الن�شر و التوزيع،
القاهرة2000 ،م .
ح�سانّ ،متام،
• َّ
•اللغة بني املعيارية و الو�صفية ،عامل الكتب ،القاهرة ،ط 2000 ،4م
•اللغة العربية معناها و مبناها ،عامل الكتب ،القاهرة1427 ،هـ 2006 -م
•احلمد ،غامن قدور ،الدرا�سات ال�صوتية عند علماء التجويد ،مطبعه
اخللود ،بغداد ،ط1406 ،1هـ 1986 -م .
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•دراز ،حممد عبداهلل ،النب�أالعظيم(نظرات جديدةيف القر�آن الكرمي)،
جديدة يف القر�آن) ،دارالقلم،الكويت( ،د.ت).
•الرافعي  ،م�صطفى �صادق� ،إعجاز القران والبالغة النبوية ،دار الفكر
العربي ،القاهرة ،ط1416 ،1هـ 1995 -م .
•�أبو زيد ،د .ن�صر حامد ،مفهوم الن�ص ،املركز الثقايف العربي ،ط،3
1986م.
•زيدان،حممود فهمي ،يف فل�سفة اللغة ،دار النه�ضة العربية ،بريوت.1985 ،
•�شاهني ،عبد ال�صبور ،القراءات القر�آنية يف �ضوء علم اللغة احلديث،
مكتبة اخلاجني .
•ال�شايب ،د .فوزي ح�سن ،حما�ضرات يف الل�سان ّيات ،وزارة الثقافة ،ط،1
ع ّمان1999 ،م.
•ال�صالح� ،صبحي ،درا�سات يف فقه اللغة ،دار العلم للماليني ،بريوت  ،ط
2004 ،16م
•ابن عا�شور ،ال�شيخ حممد الطاهر ،تف�سري التحرير والتنوير ،دار �سحنون
للن�شر والتوزيع ،تون�س .
•عبا�س،ح�سن ،خ�صائ�ص احلروف العربية و معانيها ،من�شورات احتاد
الكتاب العرب1998،م.
•عبا�س ،ف�ضل ح�سن� ،سناء عبا�س� ،إعجاز القر�آن الكرمي ،املكتبة الوطنية،
عمان1991 ،م .
•عبد اجلليل ،عبد القادر ،الأ�سلوبية وثالثية الدوائر البالغية ،دار �صفاء
للن�شر والتوزيع ،ط1422 ،1هـ 2002 -م.
•ع�صفور ،جابر ،مفهوم ال�شعر ،دار التنوير ،بريوت ،ط1982 ،2م .

199
هذه الطبعة �إهداء من املركز وال ي�سمح بن�شرها ورقي ًا �أو تداولها جتاري ًا

•عمر� ،أحمد خمتار ،درا�سة ال�صوت اللغوي،عامل الكتب ،القاهرة1418 ،هـ
 1997م .•العواين ،،حممد ب ّري ،الظاهرة الإيقاعية بني ال�شعر واملو�سيقا ،احتاد
الكتاب العرب2001 ,م .
•ف�ضل ،د� .صالح،
•بالغة اخلطاب وعلم الن�ص،عامل املعرفة ،الكويت ،العدد (،)164
�أغ�سط�س1992 ،م .
•ف�ضل� ،صالح ،علم الأ�سلوب ،دار ال�شروق ،القاهرة ،ط1419 ،1هـ1998 ،م،
.27
•ال�شني ،عبد الفتاح ،الفا�صلة القر�آنية  -دار املريخ،الريا�ض ـ 1402هـ -
1982م.
•امل�سدي ،عبد ال�سالم ،الأ�سلوبية و الأ�سلوب ،الدار العربية للكتاب ،تون�س،
ط 1983 ،1م .
•النوري  ،حممود جواد ،حمد ،على خليل ،ف�صول يف علم الأ�صوات ،مطبعة
الن�صر التجارية ،نابل�س ،ط 1991 ،1م.
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ابتــكارات تقنية لخدمة اللغة العربية

تقنيــة الماكــرو في بيئة )(Microsoft Word
د .ياسر ال َّدرويش
أستاذ مساعد بقسم اللغة العربيَّة
في ُ
كلِّيَّة العلوم اإلنسانيَّة
جامعة الملك خالد

لعل �أعظم ما �أنتجته عبقرية الإن�سان يف الع�صر احلديث هو هذه الآلة العجيبة
التي دخلت كل بيت ،وا�شرتكت يف كل �صناعة ،ابتداء ب�ساعة اليد وانتهاء
مبركبات الف�ضاء .ولي�ست عظمة هذا االخرتاع يف هذا اجلهاز الذي ي�سمونه
(الكبتار) ،وال يف الوظائف التي ي�ؤديها،
بـ (احلا�سوب)� ،أو (احلا�سب)� ،أو ِ
ونحن هنا يف غنى عن التعريف بها؛ لأنها �أعرف من �أن ُتع َّرف يف هذا الع�صر،
بل عظمته فيما جاء بعده من تقنيات تعتمد عليه ،فما الأقمار ال�صناعية وثورة
االت�صاالت واجلواالت (الذكية) التي �أ�صبحت �أ�شبه بكبتا ٍر �صغري �إال �أحد وجوه
هذه العظمة التي جاء بها هذا اجلهاز.
ولأن هذه الآلة اخرتاع غربي ،وفد �إلينا مع ما حملته �إلينا التجارة العاملية
والأ�سواق املفتوحة ،فقد جاءنا بلغته وتطبيقاته التي خدمها خمرتعوها فجعلوها
بلغتهم ،وخدموها خري ما ميكن �أن تخدم �أمة لغتها من خالل خمرتعاتها ،فرتى
كل الربامج والتطبيقات والأجهزة خمدومة باللغة الإجنليزية �أكرث من �أي لغة
�أخرى ،وال �سيما اللغة العربية.
ولكن ال�سعي املحموم للبيع والربح جعل هذه ال�شركات امل�صنعة للتقنية
و�أجهزتها وتطبيقاتها تلتفت �إلى �إنتاج هذه الأجهزة وتطبيقاتها وبراجمها
باللغة العربية؛ �سعي ًا وراء الربح يف �سوق عربية كبرية جد ًا متتد على �أكرث من
اثنني وع�شرين بلد ًا عربي ًا ،يعي�ش فيها ما يزيد على ثالثمئة مليون ن�سمة ،كثري
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منهم الآن ميلكون هذه الأجهزة من كبتار وجوال ذكي و�صحون م�ستقبلة للبث
الف�ضائي وغريها من التقنيات.
وال �أنكر هنا اجلهود الكبرية التي بذلها امل�ستخدمون العرب من هواة
ومتخ�ص�صني ،ولكنها جهود فردية ،ثم تطورت ف�صارت جهود �شركات ،ولكن
مل يتطور �أمرها لت�صبح جهود ًا منظمة م� َّؤطرة ب�إطار حكومي عام يغدو ثقافة
ترعاها الدولة� ،أو يختزنها ال�ضمري اجلمعي للأمة.
و�صلت �إلينا يف العامل العربي تقنية الكبتار يف ت�سعينات القرن املا�ضي على
امل�ستوى ال�شعبي ،حيث �صار ب�إمكان املرء �أن يقتني واحد ًا منها ،وي�ستثمره يف
عمله ،وبد�أت ترى برامج عربية على �أقرا�ص م�ضغوطة ( ،)CDحتوي كتب ًا
عربية من �أمهات الكتب ،كمكتبة النحو وال�صرف ،ومكتبة املعاجم ،وبرنامج
املحدِّ ث ...ثم تزايدت احلاجة �إلى برامج جديدة عندما عرف النا�س قيمة
الكبتار وتطبيقاته وبراجمه ،ودورها الكبري يف البحث ال�سريع عن املعلومات
يف هذه الربامج امل�شار �إليها �آنف ًا ،واخت�صارها الوقت واجلهد يف الو�صول �إلى
الكتب الورقية يف املكتبات العامة ،حيث �صار مبقدور املرء �أن يقتني مئات الكتب
املحملة على قر�ص م�ضغوط بدوالرين �أو ثالثة ،رمبا ال ت�ساوي قيمة كتاب ورقي
واحد.
ومن ذلك اليوم والربامج تزيد وتكرث ،واحلاجة �إلى املزيد منها تزيد كذلك،
حتى �صار لدينا الكثري من الربامج والتطبيقات التي تقدم خدمات جليلة جد ًا
للباحثني ،حاوية �آالف الكتب على قر�ص م�ضغوط ،ثم ظهرت يف ال�سنوات
الأخرية الذاكرة ال�ضوئية ( ،)Flash Memoryوالأقرا�ص ال�صلبة اخلارجية
( )External Hard Diskالتي تت�سع ملئات الآالف من الكتب وامللفات ب�أنواعها.
ومن نافلة القول �إن الكبتار خدم جميع الباحثني ،على اختالف تخ�ص�صاتهم،
ومنهم املتخ�ص�صون يف اللغة العربية ،فقد و ّفر عليهم وقت ًا طوي ًال يف عملية
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الكتابة باليد ،والت�صحيح واملحو وتقطيع الأوراق ،ف�صار ب�إمكان الواحد منا
�أن يكتب با�ستخدام برنامج ( ،)Microsoft Wordوميحو ما ي�شاء ،ويثبت ما
ي�شاء ،وي�ضيف بني ال�سطور ما ي�شاء ،دون �أدنى م�شقة.
وكلما زادت معرفة امل�ستخدم بالكبتار وتقنياته وما يوفره من �أدوات زادت
قدرته على التعامل معه ،وزاد �إنتاج الباحث و�إجنازاته ،متجاوزة احلدود التي
كان يتوقف �إنتاجه عندها قبل �أن يتعرف هذه الآلة الفريدة.
ومن التقنيات اجلديدة التي يت�ضمنها برنامج ( )Microsoft Wordتقنية
املاكرو ( ،)Macroوهي تقنية ميكن ت�سخريها لتخدم الباحثني عموم ًا،
واملتخ�ص�صني يف اللغة العربية على �سبيل التخ�صي�ص.
تعريف الماكرو (:)Macro
هو �أمر مركب ت�ستبدل به جمموعة من الأوامر الب�سيطة قبل عملية التجميع
�أو الرتجمة(((.
وبتعبري �أب�سط و�أكرث تو�ضيح ًا املاكرو لفظة ت�ستخدم للتعبري عن دمج عدة
�أوامر منطية وكثرية التكرار يف �أمر واحد ب�سيط ميكن ا�ستخدامه ب�سهولة.
ويعترب املاكرو املدمج يف حزمة برامج مايكرو�سوفت �أوفي�س هو الأ�شهر من
نوعه ،حيث مي ِّكن امل�ستخدم من ت�سجيل العمليات واخلطوات التي ي�ستخدمها
ب�شكل متكرر فال يكون يف حاجة �إلى القيام بها يف كل مرة يحتاجها ،بل يكفيه
ت�شغيل املاكرو الذي قام بت�سجيله �أو برجمته ،وبذلك يوفر الوقت واملجهود
(ويكيبيديا).

وتعريف املاكرو كما عرفته �شركة مايكرو�سوفت على موقعها( :جمموعة من
�إر�شادات الكمبيوتر التي ميكن ت�سجيلها و�إقرانها برتكيبة مفاتيح اخت�صار �أو
((( معجم احلا�سبات ،جممع اللغة العربية ،ط1995 ،2م� ،ص.117
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ا�سم ماكرو .وعند ال�ضغط على تركيبة املفاتيح �أو ا�سم املاكرو ،يقوم الربنامج
بتنفيذ تعليمات املاكرو .ويعمل ذلك على توفري الوقت با�ستبدال جمموعة من
الإجراءات املتتالية امل�ستخدمة ب�شكل متكرر ب�إجراء ق�صري).
ولكن كيف ميكن �أن ِّ
ن�سخر تقنية املاكرو خلدمة اللغة العربية؟
وللإجابة على هذا ال�س�ؤال ال بد من �ضرب الأمثلة لتت�ضح طبيعة اخلدمة التي
يقوم بها املاكرو .فالباحثون وامل�ؤلفون الذين ي�ستخدمون برنامج (Microsoft
 )Wordلكتابة �أبحاثهم وم�ؤلفاتهم ي�ضطرون كثري ًا لإجراء عمليات كثرية
متكررة ،ك�إدراج حا�شية �سفلية مث ًال ،و�إدراج احلا�شية ال�سفلية يتطلب القيام
بعدة خطوات ،فينبغي �أو ًال فتح قو�سني يف مو�ضع احلا�شية من الن�ص هكذا ().
ثم و�ضع حا�صرة الكتابة بني القو�سني والذهاب �إلى (�إدراج) من �شريط القوائم
العلوي ثم اختيار �إدراج حا�شية �سفلية( ،هذا يف ،)Microsoft Office 2003
�أما يف ( )Microsoft Office 2007فمن خالل الذهاب �إلى (مراجع) يف
�شريط القوائم العلوي ،ثم �إدراج حا�شية �سفلية ،فيقوم الربنامج ب�إدراج حا�شية
�سفلية ،لكن دون �أن ي�ضع رقم احلا�شية ال�سفلي بني قو�سني ،في�ضطر امل�ستخدم
لو�ضع رقم احلا�شية ال�سفلي بني قو�سني ثم يقوم بكتابة احلا�شية� ،سواء كانت
ا�سم مرجع �أو تو�ضيح ًا للن�ص يف املنت .وهذه خطوات �إدراج حا�شية �سفلية
بطريقة يدوية دون ا�ستخدام املاكرو مو�ضحة بال�صور:
اخلطوة الأولى :نقوم بكتابة قو�سني للحا�شية هكذا () ،ثم ننقل حا�صرة
الكتابة �إلى داخل القو�سني ،ثم نذهب بالف�أرة �إلى �شريط القوائم العلوي ،ونختار
(مراجع) ،ثم نختار (�إدراج حا�شية �سفلية) ،كما هو مو�ضح يف ال�صورة.
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اخلطوة الثانية :النقر على (�إدراج حا�شية �سفلية) ،فيقوم الربنامج
ب�إدراج رقم احلا�شية يف الن�ص هكذا((( ،ثم يقوم ب�إدراج رقم يقابله يف �أ�سفل
ال�صفحة ،وتبقى حا�صرة الكتابة وام�ض ًة بعد الرقم ال�سفلي بانتظار الكتابة،
كما يف ال�صورة.

اخلطوة الثالثة :نذهب �إلى بداية ال�سطر يف احلا�شية ال�سفلية �أ�سفل ال�صفحة،
ونكتب قو�س ًا قبل رقم احلا�شية وقو�س ًا بعده ،هكذا ( ،)1ثم نذهب �إلى ما بعد
القو�سني لكتابة ما نريد.

ولكن من خالل املاكرو ميكن اخت�صار هذه الأوامر واخلطوات املتعددة
يف خطوة واحدة ،يقوم بها امل�ستخدم مرة واحدة ،ثم يقوم بها الربنامج بعد
ذلك لوحده كلما احتاج امل�ستخدم ذلك .وهذا تو�ضيح لعملية �إدراج حا�شية
�سفلية من خالل املاكرو يف (:)Microsoft Office 2007
اخلطوة الأولى :من �شريط القوائم العلوي نختار (عر�ض) ،ومنها نختار
(وحدات املاكرو) ،كما يف ال�صورة:
((( ()
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اخلطوة الثانية :ن�ضغط على ال�سهم ال�صغري يف (وحدات املاكرو) ،ثم نختار
(ت�سجيل ماكرو).

اخلطوة الثالثة :عند ال�ضغط على (ت�سجيل ماكرو) �سيظهر لنا مربع حوار
بهذا ال�شكل:

هذا املربع يتيح لنا �أن نختار ما بني لوحة املفاتيح و�شريط الأدوات لتثبيت زر
املاكرو عليه ،ف�إما �أن نقوم بعمل زر يثبت على �شريط الأدوات وننفذ من خالله
الأوامر التي ت�ؤدي يف نهايتها �إلى عمل حا�شية �سفلية �أو �أن جنعله مرتبط ًا بلوحة
املفاتيح بحيث ي�ؤدي ال�ضغط على مفتاحني مع ًا �إلى ت�شغيل املاكرو ،و�سن�شرح
الطريقتني ،وقبل ذلك نذهب �إلى كلمة ( )Macro1املظللة املوجودة يف امل�ستطيل
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حتت عبارة (ا�سم املاكرو ،ومن�سحها ونكتب بد ًال منها ا�سم ًا للماكرو ،وليكن
مث ًال (حا�شية) وذلك لنميزه من املاكروات الأخرى التي ميكن �أن ن�صممها:
 -1اخليار الأول� :أ�شرطة الأدوات :بعد �أن قمنا بت�سمية املاكرو بـ (حا�شية)
ن�ضغط على املربع الأمين الذي ُكتب بجانبه (�أ�شرطة الأدوات) ،كما يف ال�صورة:

عند ال�ضغط عليه �ستظهر لنا ال�شا�شة التالية:
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وهذا يعطيك خيارات و�ضع الزر على �أ�شرطة الأدوات .ا�ضغط على �إ�ضافة،
ثم موافق.

بعدها يبد�أ املاكرو عملية الت�سجيل ،وي�صبح م�ؤ�شر الف�أرة على �شكل �سهم
ي�صاحبه �شريط (كا�سيت) بهذا ال�شكل

وذلك من �أجل ت�سجيل اخلطوات التي تقوم بها ،ثم ينفذها حرفي ًا عندما
تطلب منه ذلك يف املرة القادمة.
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قم الآن بالعمليات التي مت �شرح �سابق ًا لإ�ضافة حا�شية �سفلية ،و�سيقوم املاكرو
بت�سجيل كل هذه اخلطوات .عندما تنتهي من �إدراج حا�شية �سفلية اذهب �إلى
�شريط الأدوات (وحدات املاكرو) ،ثم ا�ضغط على ال�سهم ال�صغري ،وا�ضغط
على �إيقاف الت�سجيل ،كما يف ال�صورة.

بعدها �سرتى �أنه متت �إ�ضافة زر �صغري يف �أعلى �شريط القوائم ،بهذا ال�شكل:

من الآن ف�صاعد ًا �صار لديك زر �إ�ضايف ،وله مهمة �إ�ضافية ،هي �إدراج حا�شية
�سفلية بنقرة واحدة ،بد ًال من القيام بخطوات كثرية يف كل مرة ،فعند ال�ضغط
املربمج يف هذا الزر ،ويقوم بتكرار اخلطوات
على هذا الزر �سيتن�شط املاكرو
َ
قمت بربجمته.
�سجلها عندما َ
والعمليات التي كان ّ
 -2اخليار الثاين :لوحة املفاتيح :عندما يظهر لك هذا املربع قم بختيار لوحة
املفاتيح بالنقر على الرمز امل�شار �إليه يف ال�صورة:
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بعدها �ستظهر لك ال�شا�شة التالية:

يف امل�ستطيل الذي ُكتب فوقه (ا�ضغط على مفتاح االخت�صار اجلديد) يجب
عليك �أن ت�ضغط على مفتاحني من لوحة املفاتيح يف وقت واحد ،متجنب ًا مفتاح
()Ctrl؛ لأن هذا املفتاح له مهام �أخرى .اخرت ال�ضغط على مفتاح ( )Altمع
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ال�ضغط على احلرف ()Z؛ لأنهما غري مك َّلفني ب�أي مهمة يف برنامج الـ (،)Word
كما �أنهما متجاوران يف لوحة املفاتيح ،فت�ضغطهما ب�سهولة عند تنفيذ املاكرو
ب�شكل متكرر .بعدها ا�ضغط على �إغالق ،و�سيظهر رمز ال�سهم ومعه �شريط
(الكا�سيت) ليبد�أ ت�سجيل اخلطوات التي �ستقوم بها.
ولكن هل هذا كل ما ميكن �أن يقوم به املاكرو؟
طبع ًا ال ،فهناك عمليات كربى ميكن �أن يقوم بها املاكرو ،ويخت�صر وقت ًا
وجهد ًا كبريين على الباحث ،ومنها القيام بت�صحيح �آالف الأخطاء الإمالئية
تلقائي ًا ،دون تدخل امل�ستخدم ،ودون النظر يف قائمة الكلمات املقرتحة التي
يقدما ( ،)Microsoft Wordوالتي ال تكون �أي واحدة منهن منا�سب ًة للكلمة
التي وقع فيها خط�أ.
ولكن كيف يقوم برنامج املاكرو بت�صحيح �آالف الأخطاء من تلقاء نف�سه دون
تدخل امل�ستخدم العارف بالعربية ،ومن �أين للماكرو �أن يعرف قواعد الإمالء
و�أحكام الهمزة...؟
وللإجابة عن هذا ال�س�ؤال ينبغي تو�ضيح بع�ض النقاط التي �أراها �ضرورية
هنا لفهم طبيعة عمل املاكرو يف جمال الت�صحيح الإمالئي .فاملعروف �أن
برنامج ( )Microsoft Wordلديه برنامج تدقيق �إمالئي ،يقوم على اكت�شاف
اخلط�أ الإمالئي بح�سب الربجمة التي ر ّكبها فيه مربجموه ،فيقوم بو�ضع خط
�أحمر متعرج حتت الكلمة التي يظن �أنها خاطئة ،ويكتفي بذلك ،دون �أن يقوم
بت�صحيحها .ولكنك �إذا �ضغطت بزر الف�أرة الأمين على هذه الكلمة عر�ض لك
بكلمات مقرتحة قد ت�صلح �إحداهنّ لأن تكون بدي ًال عن الكلمة
الربنامج قائم ًة
ٍ
التي وقع فيها اخلط�أ ،على تقدير وقوعه .وهذا يعني �أن امل�ستخدم هو من يقرر
�إذا ما كانت هذه الكلمة �صحيحة �أو خاطئة ،وهو من يختار الكلمة ال�صحيحة
من قائمة الكلمات املقرتحة ،وقد ال تكون الكلمة ال�صحيحة موجودة يف قائمة
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الكلمات املقرتحة ،ويف هذه احلالة يجب �أن يقوم امل�ستخدم بت�صحيح الكلمة
بنف�سه.
وميكن للم�ستخدم اخلبري املتم ِّر�س �أن يقوم بعمليات ت�صحيح �إمالئية كثرية
بنقرة واحدة ،وذلك من خالل عملية اال�ستبدال للألفاظ التي يكرث وقوع اخلط�أ
فيها ،ولكن يجب االنتباه ب�شدة �إلى اخليارات التي مينحها برنامج (Microsoft
 ،)Wordكنوع الهمزة ،وحتديد الكلمة بالكامل �أو بجزء منها ،ومطابقة الت�شكيل
(التنوين)...
فمث ًال �أ�ستطيع �أن �أقوم بعملية ا�ستبدال لكلمة (�أي�ضا) بحيث ُيكتب بد ًال منها
كلمة (�أي�ض ًا) حيثما وردت يف امللف ،حتى لو كان هذا امللف �ألف �صفحة ،مع
االنتباه �إلى و�ضع عالمة االختيار عند عالمة التبويب (مطابقة الت�شكيل) .ويتم
ذلك من خالل ال�ضغط على املفتاحني ( )Ctrlو( )Hيف وقت واحد� ،أو من
خالل النقر على �شريط الأدوات العلوي املبني يف ال�صورة:

بعدها �سيظهر لك مربع حوار فيه م�ستطيالن .يف امل�ستطيل الأول (البحث
عن) تكتب الكلمة اخلاطئة التي تتوقع وجودها يف امل�ستند ،ويف امل�ستطيل الثاين
(ا�ستبدال بـ) تكتب الكلمة ال�صحيحة ،كما يف ال�صورة:
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وتالحظ �أننا و�ضعنا عالمة االختيار على مربع (مطابقة الت�شكيل)؛ حتى
ي�ستبدل الألف التي بدون تنوين الن�صب فقط ،وال ي�ستبدل جميع الألفات،
وو�ضعنا عالمة االختيار على مربع (الكلمة بالكامل فقط) ،وذلك حتى ال
ي�صيب التغيري كلمات لي�ست مق�صودة ،مثل كلمة (�أ ُي�ضاف) ،فلو �أننا مل ن�ضع
عالمة االختيار على مربع (الكلمة بالكامل فقط) لأ�صبحت كلمة (�أ ُي�ضاف)
بهذا ال�شكل (�أي�ض ًاف) ،وهذه م�س�ألة ينبغي التنبه لها جيد ًا.
بعد �أن تكتب الكلمة اخلاطئة والكلمة ال�صحيحة ،وت�ضبط اخليارات املنا�سبة
للكلمة حتى ال يطال التغيري كلمات �صحيحة ،ا�ضغط على (ا�ستبدال الكل)،
و�سيقوم الربنامج بالبحث عن كلمة (�أي�ضا) ويقوم بحذفها ،وي�ضع بد ًال منها
كلمة (�أي�ض ًا) بلمح الب�صر ،و�سيخربك عن عدد الكلمات التي مت ا�ستبدالها.
ولكن �إذا كنت تقوم بهذه التجربة للمرة الأولى �أن�صحك بال�ضغط على زر
(ا�ستبدال) ،و�سيقوم بالبحث مو�ضع ًا مو�ضع ًا؛ وذلك كي تت�أكد من �أن اال�ستبدال
لن يطال �إال الكلمات اخلاطئة ال غريها.
ولكن ما عالقة هذا كله باملاكرو؟
العالقة �صارت وا�ضحة تقريب ًا؛ لأن الأخطاء التي تتكرر بكرثة ميكن �أن �أقوم
بعمل ماكرو يقوم بت�صحيحها تلقائي ًا من خالل �إجراء عمليات ا�ستبدال كثرية
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جد ًا ،بد ًال من �أن �أقوم ب�إجراء كل عملية على حدة ،ولكن هنا �ستبد�أ العملية
بالتعقيد �أكرث مما كانت عليه قبل ،بح�سب ما ر�أينا يف ال�صفحات ال�سابقة،
حيث �سيتطلب الأمر منا الدخول يف برجمة املاكرو نف�سه ،وتعديل (ال�شيفرة)
املكتوبة فيه ،لن�ضيف �إليها كلمات جديدة ،بحيث يقوم املاكرو بعمليات ا�ستبدال
كثرية جد ًا ،ال بعملية واحدة.
وهنا �س�أقدم �شرح ًا ملا قمت به يف برنامج املدقق الإمالئي الذي قمت به،
وجربته على ملفات كبرية جد ًا ،ك�أجزاء من معجم (ل�سان العرب) وغريه
من املط ّوالت ،حيث �أثبت الربنامج فاعليته ب�شكل كبري جد ًا ،وبهام�ش خط�أ ال
يتجاوز ال�صفر يف املئة ،ذلك �أنه ا�ستقر بعد جتارب كثرية جد ًا ،كانت حتدث
فيها �أخطاء ب�سبب عدم تعديل خيارات اال�ستبدال ،ثم عدلت تلك اخليارات
حتى قام الربنامج بعمله دون �أخطاء ُتذكر ،وهذا يع ّد فتح ًا كبري ًا باملقارنة
مع برنامج املدقق الإمالئي الذي تقدمه �شركة ( ،)Microsoftحيث ال يعالج
برناجمها الأخطاء ،بل يكتفي بالإ�شارة �إلى ما يعتقد �أنه خط�أ �إذا جاز التعبري.
كيفيــة تصميــم ماكرو متكامل يقوم بآالف عمليات
التصحيح اإلمالئي:
�شرح هذه املهمة �صار �سه ًال بعد ال�شرح الذي قدمناه عن جتارب املاكرو
ال�صغرية التي يقوم املاكرو فيها مبهمات �صغرية ،مثل احلا�شية ال�سفلية
وغريها .والآن نقدم ما هو �أكرث تعقيد ًا ،ونبد�أ فيه من البداية حتى ال تلتب�س
على القارئ خطوات هذا الربنامج باخلطوات التي عر�ضناها �سابق ًا.
وكما قلنا �سابق ًا �إن هناك خيارين لت�صميم واجهة املاكرو التنفيذية ،ف�إما �أن
ت�صممه على �شكل زر ُي�ضاف �إلى �أزرار �شريط الأدوات ،و�إما �أن ت�صممه بحيث
يتم تنفيذه على لوحة املفاتيح ،من خالل ال�ضغط على مفتاحني غري مكلفني
بالقيام ب�أي مهمة يف بيئة ( .)Wordواخليار الأول هو الأف�ضل للأ�سباب الآتية:
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�3.3أ�سهل يف اال�ستخدام لأن �أزرار �شريط الأدوات ماثلة �أمام العني� ،أما �أزرار
لوحة املفاتيح فقد تختلط على امل�ستخدم ،وال �سيما �إذا كرثت.
4.4املاكرو يقوم بعدد حمدد من اال�ستبداالت (الت�صحيح الإمالئي)،
نعي �أكرث من زر ،وكل زر يقوم بعدد حمدد من
وهذا يفر�ض علينا �أن ّ
اال�ستبداالت ،لهذا ف�إنه عدد الأزرار �سيكرث ،ولن جتد �أزرار ًا كافية على
لوحة املفاتيح تكون فارغة من املهمات ،يف حني �أنك ت�ستطيع �أن ت�ضع على
�شريط الأدوات ما �شئت من الأزرار.
5.5تنفيذ الأمر من �شريط الأدوات يكون بال�ضغط على الزر واالنتظار
بينما يقوم املاكرو باملهمة� ،أما يف لوحة املفاتيح فيتوجب على امل�ستخدم
اال�ستمرار يف ال�ضغط على �أزرار لوحة املفاتيح.
لهذا كله �سن�شرح الطريقة باخليار الأول (�أ�شرطة الأدوات) ،و�أول ما نقوم به
هو الذهاب �إلى �شريط القوائم ،ثم ننقر على (عر�ض) ]هذا يف (Microsoft
]) .Word2007ثم ننقر على (وحدات املاكرو) ،فيظهر لنا مربع احلوار هذا

نختار اخليار الأول (�أ�شرطة الأدوات) ،للأ�سباب التي و�ضحناها منذ قليل.
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نقوم بت�سمية املاكرو (مدقق )1يف م�ستطيل (ا�سم املاكرو) .و�سبب ت�سميته
(مدقق)1؛ لأن كل ماكرو يقوم بعدد حمدد من اال�ستبداالت كما �أ�سلفنا ،وهذا
يعني �أننا �سن�صمم �أكرث من ماكرو ،لذا ال بد من التمييز بينها من خالل
�أ�سمائها.
بعدها �سيظهر لنا هذا املربع:

ننقر على �إ�ضافة لكي ُي�ضاف الزر �إلى �شربط الأدوات يف الأعلى ،ثم ننقر
على موافق ،فيبد�أ الربنامج بت�سجيل اخلطوات التي نقوم بها ،ويتغري �شكل �سهم
الف�أرة ،حيث يظهر �شريط ت�سجيل بجانب ال�سهم.
ن�ضغط يف لوحة املفاتيح على الزرين ( )Ctrlو ( )Hمع ًا .فيظهر لنا م�ستطيل
البحث واال�ستبدال هذا:
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ن�ضع يف م�ستطيل (البحث عن) كلمة يكرث اخلط�أ فيها ،وعلى �سبيل املثال
والتجربة كلمة (�أي�ضا) دون تنوين .ون�ضع يف م�ستطيل (ا�ستبدال بـ) الكلمة
ال�صحيحة التي �ستحل حمل الكلمة الأولى ،وهي كلمة (�أي�ض ًا) بتنوين الن�صب.
وهنا ال بد من االنتباه �إلى خيارات البحث ،حيث يجب و�ضع عالمة اختيار
(�صح) على (الكلمة بالكامل فقط) حتى ال يقوم بتغيري الكلمات التي حتتوي
على كلمة (�أي�ضا) ،مثل (�أي�ضاف) .وال بد من و�ضع عالمة اختيار على
(مطابقة الت�شكيل) ،و(مطابقة همزة الألف) حتى ال تلتب�س الألفات املهموزة
بغري املهموزة ،ثم ننقر على (ا�ستبدال الكل)� .سيقوم الربنامج بحذف كلمة
(�أي�ضا) حيث كانت ،ويكتب مكانها كلمة (�أي�ض ًا).
بعدها نذهب �إلى (وحدات املاكرو) يف �شريط الأدوات لنوقف الت�سجيل
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طبع ًا كلمة (�أي�ضا) لي�ست الكلمة الوحيدة ،فهناك كلمات كثرية يكرث اخلط�أ
فيها ،ولكننا لن ن�ضيع الوقت يف �إجراء ا�ستبداالت لكل هذه الكلمات ،ولكن
�سنلج�أ �إلى طريقة �أ�سهل من ذلك.
قاعدة بيانات الربنامج الآن� ،شبه فارغة ،ولو �أنك �ضغطت زر املدقق الإمالئي
فلن يبحث �إال عن كلمة وحيدة هي (�أي�ضا) ،وي�صححها �إن وجدت .وال بد من
ملء قاعدة بيانات الربنامج بالكلمات الأخرى التي يكرث اخلط�أ فيها ،وطريقة
ذلك تكون عرب الإجراءات الآتية:
نذهب �إلى (عر�ض) من �شريط القوائم ،ثم نختار (وحدات املاكرو) ،ون�ضغط
على ال�سهم ال�صغري ،فيظهر لنا املربع الآتي .نختار (عر�ض وحدات املاكرو).

�سيظهر لنا املاكرو الذي قمنا بت�سجيله (مدقق .)1ننقر على (حترير).
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�ستظهر لنا هذه ال�صورة:

وفيها تظهر لنا الربجمة الب�سيطة للماكرو ،مت�ضمنة اخلطوات التي قمنا
بت�سجيلها ،و�إذا ترجمنا حمتويات هذه الربجمة �سيكون معناها الآتي:
اختيار ،بحث ،م�سح التن�سيق
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اختيار ،ا�ستبدال ،م�سح التن�سيق
مع اختيار البحث
الن�ص = «�أي�ضا»
ا�ستبدال بالن�ص = «�أي�ض ًا»
بحث عن التايل = اختيار
موا�صلة البحث
مطابقة التن�سيق= عدم االختيار
مطابقة احلالة = عدم االختيار
مطابقة الكلمة بكاملها = اختيار
مطابقة الك�شيدة = عدم االختيار
مطابقة عالمات الت�شكيل (ال�ضبط) = اختيار
مطابقة همزة الألف = اختيار
مطابقة �أحرف التحكم = عدم االختيار
مطابقة �أحرف البدل = عدم االختيار
مطابقة ما ُي�شبه = عدم االختيار
مطابقة كافة �أ�شكال الكلمة = عدم االختيار
الإنهاء بـ
تنفيذ ا�ستبدال الكل
نهاية العمل
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هنا ميكننا �أن ن�ضيف كلمات كثرية جد ًا مما يكرث اخلط�أ فيه من الكلمات
العربية ،ونقوم بن�سخ هذه الربجمة الب�سيطة التي قمنا برتجمتها ،ونكررها،
مع تغيري الكلمة التي بني القو�سني فقط «�أي�ضا» ،وو�ضع الكلمة ال�صحيحة بني
القو�سني الآخرين مكان كلمة «�أي�ض ًا» ،ولكن يجب االنتباه �إلى �أنه يجب ل�صق
التعليمة اجلديدة قبل عبارة (.)End Sub
وفيما ي�أتي منوذج لربجمة ماكرو تظهر فيها بع�ض الكلمات التي يكرث وقوع
اخلط�أ فيها:

وهذا م�ضمونها:
Selection.Find.ClearFormatting
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Selection.Find.Replacement.ClearFormatting
With Selection.Find
.Text = «»الى
.Replacement.Text = «»�إلى
.Forward = True
.Wrap = wdFindContinue
.Format = False
.MatchCase = False
.MatchWholeWord = True
.MatchKashida = False
.MatchDiacritics = True
.MatchAlefHamza = True
.MatchControl = False
.MatchWildcards = False
.MatchSoundsLike = False
.MatchAllWordForms = False
End With
Selection.Find.Execute Replace:=wdReplaceAll
With Selection.Find
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»امر« = .Text
»�أمر« = .Replacement.Text
.Forward = True
.Wrap = wdFindContinue
.Format = False
.MatchCase = False
.MatchWholeWord = True
.MatchKashida = False
.MatchDiacritics = True
.MatchAlefHamza = True
.MatchControl = False
.MatchWildcards = False
.MatchSoundsLike = False
.MatchAllWordForms = False
End With

 ...وهكذا تتوالى التعليمات ،ونن�سخ هذه العملية عدة مرات ،ونغري الكلمات
العربية التي بني الظفرين «» فقط ،حتى ينتهي الربنامج بعبارة (،)End Sub
وتعني �إنهاء العمل.
بهذا املاكرو حت�صل على برنامج مفتوح امل�صدر ( ،)Open Sourceبل ال
نهائي امل�صدر ( ،)Infinite Sourceيتيح لك �إ�ضافة عدد غري حمدود من
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الكلمات ،و�سرتى �أنك ت�ستطيع بنقرة واحدة ت�صحيح �آالف الأخطاء الإمالئية
يف ملف كبري ،مهما بلغ حجمه وعدد �صفحاته ،وقد قمت بتجربة هذا الربنامج
غيت بع�ض الكلمات ال�صحيحة
على عدة �أجزاء من ل�سان العرب ،بعد �أن ّ
وجعلتها خاطئة لأكت�شف قدرة الربنامج على ت�صحيحها دون �أخطاء ،فقام
الربنامج مبراجعة امللف كله وت�صحيح كل الأخطاء الإمالئية التي و�ضعتها فيه
عمد ًا ،مع هام�ش خط�أ  ،% 0بف�ضل اهلل.
ومبا �أن التقينة ميدان وا�سع ،والعربية بحر زاخر ،ف�إن املجال مفتوح لكل
متط ّوع راغب يف البحث وبذل اجلهد والإ�ضافة ،لي�صبح لدينا برنامج متكامل
ي�ستوعب �آالف الأخطاء التي يكرث وقوع اخلط�أ فيها ،وميكن بعدها �أن يطور
املتخ�ص�صون يف التقينة هذا الربنامج ،وي�ضيفوا �إليه ما ي�شا�ؤون من �إ�ضافات
تزيد يف الطاقة اال�ستيعابية للربنامج ،وت�س ّهل ا�ستخدامه ،ومن ثم ميكن �أن
تتبنى هذا العمل جهة حكومية كربى ،يكون يف قائمة �أبرز �إجنازاتها ،ويعم نفعه
اجلامعات وامل�ؤ�س�سات احلكومية ودور الن�شر وال�صحف ...لأنه ما من م�ؤ�س�سة
تعنى بالفكر والثقافة والعلم يف البلدان الناطقة بالعربية �إال هي حمتاجة �إلى من
يراجع �أخطاءها اللغوية وي�صححها ،والقدرة الب�شرية عاجزة عن ت�صحيح �آالف
ثوان معدودة ،يف ع�صر تزيد فيه احلاجة �إلى �سرعة الإجناز ،ود ّقته.
الأخطاء يف ٍ
�أرجو من اهلل �أن يكون هذا العمل خال�ص ًا لوجهه ،وخلدمة العربية ،لغ ِة قر�آنه
ودينه الذي ارت�ضاه لعباده ما تبقى من عمر هذه الدنيا الفانية ،و�أرجو �أن يق ِّي�ض
عمم نفعه على الأمة كلها ،واهلل �أ�س�أل �أن يرحمني به يوم ال ينفع ُ
مال وال
له َمن ُي ِّ
بنون؛ �إال من �أتى اهلل بقلب �سليم.
المراجع
1.1جممع اللغة العربية :معجم احلا�سبات ،ط1995 ،2م� ،ص.117
http://www.microsoft.com2.2
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حـــــــرف األلف بيــــــــــن رســـــمين

مظاهــر االختالف وتنوع األغراض البالغية
د .سهير عيسى مرعي القحطاني
أستاذ البالغة والنقد المساعد
بجامعة الملك خالد

التمهيد
ر�سم القر�آن �إعجاز من �إعجازه؛ فر�سمه على م ـ ــا ذكر اجلمهور توقي ـ ـ ـ ــفي
عن الر�سول�-صلى اهلل عليه و�سلم  -وقد ا�ستدل اجلمهور ب�أنَّ النبي �-صلى اهلل
عليه و�سلم -كان له كتَّاب يكتبون الوحي ,وقد كتبوا القر�آن فع ًال بهذا الر�سم
و�أقرهم الر�سول على كتابتهم وم�ضى عهده �-صلى اهلل عليه و�سلم -والقر�آن
على هذه الكتبة مل يحدث فيه تغيري وال تبديل .بل ورد �أ َّنه �-صلى اهلل عليه
و�سلم -كان ي�ضع الد�ستور لكتاب الوحي يف ر�سم القر�آن وكتابته .ومن ذلك
قوله ملعاوية وهو من كتبة الوحي�« :ألق الدواة وحرف القلم و�أن�صب الباء وفرق
ال�سني وال تعور امليم وح�سن اهلل ومد الرحمن وج ّود الرحيم و�ضع قلمك على
�أذنك الي�سرى ف�إنه �أذكر لك».

ثم جاء �أبو بكر -ر�ضي اهلل عنه -فكتب القر�آن بهذا الر�سم يف �صحف ثم حذا
حذوه عثمان -ر�ضي اهلل عنه -يف خالفته فا�ستن�سخ تلك ال�صحف يف م�صاحف
على تلك الكتبة و�أقر �أ�صحاب النبي �-صلى اهلل عليه و�سلم -عمل �أبي بكر
وعثمان -ر�ضي اهلل عنهما -وانتهى الأمر بعد ذلك �إلى التابعني وتابعي التابعني
فلم يخالف �أحد منهم يف هذا الر�سم ومل ينقل �أن �أحدا منهم فكر �أن ي�ستبدل
به ر�سما �آخر من الر�سوم التي حدثت يف عهد ازدهار الت�أليف ون�شاط التدوين
حمرتما متب ًعا يف كتابة امل�صاحف ال
وتقدم العلوم .بل بقى الر�سم العثماين
ً
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مي�س ا�ستقالله وال يباح حماه((( .ولذا كان ر�سمه معجز كنظمه وقد علم هذا
من تقدم من العلماء ،ومن ذلك قول �صاحب العرفان »:وكما �أن نظم القر�آن
معجز فر�سمه �أي�ضا معجز وكيف تهتدي العقول �إلى �سر زيادة الألف يف مائة
دون فئة .و�إلى �سر زيادة الياء يف «ب�أييد وب�أبيكم»؟ �أم كيف تتو�صل �إلى �سر
زيادة الألف يف «�سعوا» باحلج ونق�صانها من «�سعو» ب�سب�أ؟ و�إلى �سر زيادتها يف
«عتوا» حيث كان ونق�صانها من «عتو» يف الفرقان؟ و�إلى �سر زيادتها يف «�آمنوا»
و�إ�سقاطها من «با�ؤ ،جا�ؤ ،تبو�ؤ فا�ؤ» بالبقرة؟ والى �سر زيادتها يف { َي ْع ُفوا الذي}
ونق�صانها من{ َي ْع ُفو عنهم} يف الن�ساء؟ �أم كيف تبلغ العقول �إلى وجه حذف
بع�ض �أحرف من كلمات مت�شابهة دون بع�ض كحذف الألف من «قرءانا» بيو�سف
والزخرف و�إثباتها يف �سائر املوا�ضع؟ و�إثبات الألف بعد واو «�سموات» يف ف�صلت
وحذفها من غريها .و�إثبات الألف يف»امليعاد»مطلقا وحذفها من املو�ضع الذي
يف الأنفال و�إثبات الألف يف «�سراجا» حيثما وقع وحذفه من مو�ضع الفرقان
وكيف تتو�صل �إلى فتح بع�ض التاءات وربطها يف بع�ض؟ فكل ذلك لأ�سرار �إلهية
و�أغرا�ض نبوية .و�إمنا خفيت على النا�س لأنها �أ�سرار باطنية ال تدرك �إال بالفتح
الرباين ،فهي مبنزلة الألفاظ واحلروف املتقطعة التي يف �أوائل ال�سور ف�إن لها
�أ�سرا ًرا عظيمة ومعاين كثرية .و�أكرث النا�س ال يهتدون �إلى �أ�سرارها وال يدركون
�شيئا من املعاين الإلهية التي �أ�شري �إليها فكذلك �أمر الر�سم الذي يف القر�آن
حرفا بحرف»(((.
ووجه داللة الر�سم على �إعجاز القر�آن ارتباطه ب�أمرين هما �أ�سا�س البالغة:
مقت�ضى احلال والنظم  ,فهو جزء من البناء الرتكيبي للقر�آن ,و�شواهد ذلك
وا�ضحة ,ومن ذلك ر�سم الألف يف قوله تعالى :ﮋ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ
ﭦ ﮊ ]احلاقة [ ١١ :وقوله :ﮋ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮊ ] طه� .[ ٤٣ :إذ
((( حممد عبد العظيم الزرقاين  ,مناهل العرفان يف علوم القر�آن ,ط ,3مطبعة عي�سى البابي ,حلب/ 1 :
.383
((( ال�سابق.383 / 1 :

226
هذه الطبعة �إهداء من املركز وال ي�سمح بن�شرها ورقي ًا �أو تداولها جتاري ًا

الندوات والمؤتمرات 8

تنا�سب امتداد الألف يف ﮋ ﭡ ﭢ ﮊ مع امتداد الطغيان وجتاوزه املدى احل�سي
وتنا�سب بينها وبني و�صف الطوفان �سواء يف ت�صوير موجه ب�أنه كاجلبال وما
فيه من جتاوز مع العل ِّو واالرتفاع مبا يتنا�سب مع الطغيان ,ويف هذا تنا�سب مع
مقت�ضى احلال الذي كان يف و�صف املوج الذي �أهلك قوم نوح.
كما تنا�سب �أي�ضا مع النظم الذي عدل يف الإ�سناد للماء وهو لي�س فاع ًال
حقيقي ًا وال يت�أتى منه الفعل ،ومن ثم فهناك تنا�سب بني العدول يف ر�سم الفعل
«طغا» والعدول يف �إ�سناده �إلى فاعل جمازي ،وامل�سند �إليه «املاء» ال يفعل بل هو
م�سري بقوة غريه.
وكذلك تنا�سب ق�صر الألف يف «طغى» يف �ش�أن فرعون لإرادة التهوين منه مهما
بلغ طغيانه ،و�إتيان الألف املق�صورة يف الفعل مع طغيان فرعون فيه تنا�سب مع
الغر�ض املراد له الكالم ،وحال املتحدث عنه؛�إذ فيه �إ�شارة �إلى �ضعف الو�صف
وق ِّلته من حيث احلقيقة وجوهرها ،ال من حيث املظهر فحقيقة الفعل هنا على
الأ�صل قلة الو�صف ،وهذا يتنا�سب مع �سياق ال�ضمان والوعد بالن�صرة والت�أييد.
وتف�صيل ذلك يف البحث.
رســم األلف بين الزيادة والحذف
لزيادة الألف �أو حذفها يف ر�سم القر�آن بالغتها وداللتها التي تك�شف عن
�إعجاز القر�آن؛ �إذ نرى الر�سم القر�آين يزيده يف موا�ضع وي�سقطه يف موا�ضع
�أخرى على الرغم من احتاد القاعدة فيهما مراعي ًا يف حذفه �أو زيادته ال�سياق
يف كل مو�ضع ,وهذا بخالف الر�سم العربي الذي َّ
تطرد فيه القاعدة على ر�سم
واحد حذف ًا �أو زيادة� ،سواء كان ذلك يف كالم البلغاء �أو غريهم دون مراعاة
لل�سياق.
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ولزيادة الألف يف ر�سم القر�آن دالالت مطردة منها:
الداللة الأولى :الرتقي يف الداللة:
�أ ـ التهديد و التحذير :من �أهم الدالالت التي زيدت فيها الألف يف الر�سم
القر�آين الرتقي يف داللة املعاين ,وقد �صرح بهذه الداللة �صاحب الربهان معلق ًا
على قوله تعالى :ﮋ ﯭ ﮊ ] النمل [ ٢١ :بقوله« :زيدت الألف تنبيه ًا على
�أن امل�ؤخر �أ�شد يف الوجود من املقدم عليه لفظ ًا»((( .كما �صرح بكون الزيادة ال
ت�أتي �إال ملق�صد �صاحب التحرير والتنوير تعليق ًا على قوله تعالى :ﮋ ﯡ
ﯢ ﮊ ] التوبة [ ٤٧ :بقوله« :فال �أراهم كتبوا �ألف ًا بعد الالم �أل ًفا فيما كتبوها
فيه �إال ملق�صد»(((.
وقد وردت هذه الداللة يف �شواهد عدة منها:
•قوله تعالى :ﮋ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﮊ ] النمل.[ ٢١ :
•وقوله :ﮋ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﮊ ] ال�صافات.[ ٦٨ :
•وقوله :ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﮊ ] �آل عمران.[ ١٥٨ :
•وقوله :ﮋ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁﰂ ﰃ
ﰄ ﰅ ﮊ ] البقرة.[ ٢٤ :
•وقوله :ﮋ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ
ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﮊ ] التوبة.[ ٤٧ :
•وقوله :ﮋ ﭗﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ
ﭦﮊ ] يو�سف.[ ٨٧ :
((( حممد بن عبداهلل الزرك�شي ،الربهان يف علوم القر�آن ،ط ،3دار الفكر ،البيان.381/1 :
((( حممد الطاهر بن عا�شور ,التحرير والتنوير,ط ,3بريوت ,م�ؤ�س�سة التاريخ 1420 ,ه 2000 -م:
.113/10
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•وقوله :ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖﮗ ﮘ ﮙ
ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨﮩ ﮪ
ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮊ ] الرعد.[ ٣١ :

وقد اتفقت ال�شواهد الأربعة الأول يف الداللة على عل ِّو الرتقي يف داللة التهديد
يف حني ورد الأخريان يف الدِّ اللة على التحذير والن�صح .وبالنظر �إلى هذه
ال�شواهد جند �أنها تعنى بالعل ِّو يف بيان الداللة امل�سوقة لها والرتقي بها �إلى �أعلى
الرتب ،لذا �أتى الر�سم القر�آين بزيادة الألف فيما لي�ست فيه يف اخلط العربي،
�أو ب�إثباتها فيما هي مثبتة فيه يف الر�سم العربي ,يف حني �أنها ت�سقط منها يف
�سياق �آخر ،القت�ضاء الدِّ اللة وال�سياق ذلك.
واملت�أمل يلحظ �أن ما زيدت فيه الألف ترق ًيا يف داللة التهديد والتخويف �أتى
الرتكيب فيها منا�سب ًا لداللة الزيادة ببنية مطردة يف ال�شواهد الأربعة وذلك يف
مظاهر ثالثة:
�أولها :بناء الرتكيب فيها على الت�أكيد:
ﮋﯭ ﮊ ،ﮋ  ﯗ ﯘ ﮊ ,ﮋﭕ ﭖﮊ ,ﮋﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﮊ على
(((
تنوع التوكيد باجتماع الالم والنون الذي ع َّده �صاحب الدالئل �أ� ً
صال للتوكيد
وهذا �أد ُّل على قوة الت�أكيد للو�صف� .أو باطراد الم الق�سم ال َّدالة على التوكيد� ،أو
بالتكرار يف ﮋﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﮊ تكرا ًرا يحوي يف جوفه التوكيد ,وهذا
التوكيد معا�ضد لزيادة الألف  -هنا -ال َّدالة على ت�أكيد الو�صف والرتقي به،
فزيادة املعنى زيادة للمعنى وال �شك.

((( عبد القاهر اجلرجاين ,دالئل الإعجاز ,ت :حممود �شاكر ,ط , 3مكتبة اخلاجني ,القاهرة 2000 ,م:
.250
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ثانيها:بناء الرتكيب على الرتقي يف العطف:
ﮋ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﮊ ،ﮋ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﮊ،
ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﮊ ,ﮋ ﯺ ﯻ ﮊ.

�إذ بد�أ التهديد من �سليمان -عليه ال�سالم -للهدهد بالعذاب ،ولي�س يف العذاب
ا�ستالب للروح و�إن كان ﮋ ﯪ ﯫ ﮊ؛ لذا مل ترد فيه زيادة الألف ،ثم ملا
ترقى يف التهديد ال�ستالب الروح قال :ﮋ ﯭﮊ بزيادة الألف فلي�س بعد
قتله عذاب �أ�شد ،فالزيادة متنا�سبة مع الرتقي بالو�صف ,وتهديد �سليمان -عليه
ال�سالم� -أعلى تهديدً ا بني هذه ال�شواهد �إذ اجتمع للتوكيد النون والالم يف ذات
الكلمة املزيدة الألف .ويف التهديد باحل�شر لليوم الآخر تنا�سب مع الزيادة يف
الألف� ،إذ �أتى العطف بـ (ثم) تارة ﮋ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﮊ وبـ(الواو)
تارة �أخرى كما يف ﮋﯺ ﯻﮊ وبــ(�أو) يف ﮋ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﮊ.
و «ثم» هنا للرتاخي الرتبي ويف تراخي الرتب ترق للداللة؛ لذا نا�سب �أن ترد
الزيادة يف ﮋ ﯗ ﯘ ﮊ تعا�ضد ًا مع الرتاخي يف علو التهديد ,كما �إن الرتقي
يف «�أو» و «الواو» ظاهر ؛ لأ َّنه جعل ما بعدهما �آخر املطاف كما �سريد.
ثالثها� :إتيان مو�ضع الزيادة مت�أخر ًا يف بناء اجلملة:
�إذ بد�أ �سليمان  -عليه ال�سالم  -تهديده بالعذاب �أو ًال ثم انتهى بـ ﮋ ﯭﮊ
فالذبح �آخر العذاب و�أقواه ,والتعبري بلفظ الذبح الذي هو :قطع احللقوم من
تخي لفظة (القتل) مثال؛ ملا يف
باطن عند ال َّن�صيل»((( �أقوى يف التهديد من ُّ
الذبح من �شدة الأمل يف القتلة ،لذا ورد به احلديث يف �شدة التحذير من تويل
الق�ضاء« :من جعل قا�ض ًيا فك�أمنا ذبح بغري �سكني»((( .كما �أن امل�آل �إلى اجلحيم,
((( حممد بن مكرم :ابن منظور ،ل�سان العرب ،ط ،دار �صادر ،بريوت.431/2 :
(((	�أحمد بن حنبل :م�سند �أحمد ،ط ،2دار الفكر ،لبنان 384/14 ،رقم احلديث .8777
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�أو �إلى اهلل ,والي�أ�س من وقوع الفعل هو �آخر املطاف؛ �إذ تقدمتها �أحوال يف ال�سياق
كانت هي �آخر ًا فيها .وهذا االنتهاء تعا�ضد مع داللة «�إلى» على نهاية الغاية.
ﮋﯼ ﯽ

ومع ختم الآية يف ﮋﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﮊ بقوله تعالى:
ﯾ ﯿ ﰀ ﰁﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﮊ ] البقرة [ ٢٤ :بيان لآخر مطاف
العجز واخلذالن يف التحدي .وكون هذا احلال هو املنتهى �إليه دليل على �أ َّنه هو
احلال الدائم املالزم ,وهذا منا�سب �أن يخ�ص بزيادة الألف لتعا�ضده يف داللة
الرتقي� ،إذ �أتت الزيادة فيما ت�أخر وعال ال فيما تقدم.
وكما تالءمت داللة الرتقي يف زيادة الألف مع الرتكيب الواردة فيه تالءمت
مع ال�سياق �أي�ض ًا؛ �إذ تقدم يف �سياق ﮋ ﯭﮊ عل ِّو ف�ضل اهلل على �سليمان-
عليه ال�سالم -بالنعم وبعظمة امل ـُلك؛ �إذ ُح�شر له الأحياء من �إن�س وجن وطري,..
فكل هذا ال�سياق يوطئ للقوة يف التهديد.
كما تقدم التهديد بالرجوع �إلى جهنم يف �سورة ال�صافات تهديدً ا للظاملني
ب�شجرة الزقوم ،و�شرب احلميم ,ثم جاءت الزيادة يف اال�ستقرار يف اجلحيم,
فكانت فيما دل على دوام العذاب.
وكذلك يف �سياق �سورة �آل عمران ما تقدم من �أحوال املجاهدين املوت والقتل
موطئ للزيادة يف �آخر املطاف الذي هو احل�شر �إلى اهلل -كما تقدم-
وتقدم التهديد يف �سورة البقرة ببيان طالقة القدرة املنايف لعدم الإميان
بها واملوجب لعظمة التحدي الذي وردت فيه الزيادة ال َّدالة على �أعلى درجات
التهديد .وال يخفى �أن لداللة ال�صوت �أثر يف الرتقي؛ �إذ اقت�ضت الزيادة انف�صال
(الم) التوكيد عن الكلمة انف�صا ًال كان له ف�سحة زمنية يطول فيها ال�صوت
بالتهديد ,فيكون �أرقى بخالف ما لو حذفت فيه الألف فات�صلت الكلمة ات�صا ًال
ال ف�سحة زمنية فيه.
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وكما وردت الزيادة يف الدِّ اللة على الرتقي يف التهديد وردت � ً
أي�ضا يف
التحذير والن�صح كما يف قوله تعالى :ﮋ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﮊ
] التوبة[ ٤٧ :
وقوله :ﮋﭗﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥﭦﮊ

] يو�سف.[ ٨٧ :

وقد �سار التحذير يف مو�ضع �سورة التوبة مع البناء املطرد يف التهديد
يف ال�شواهد ال�سابقة ،وذلك يف البناء على التوكيد الذي ورد بالم الق�سم
ﮋ ﯡ ﮊ والعطف بالواو الذي ترقى بالو�صف الثاين عن الأول� ،إذ
الإي�ضاع :ال�سري بني القوم ,وقيل �سري مثل اخلبب((( .فالإي�ضاع يف ال�سري يكون
برفق ويكون ب�إ�سراع ،واملراد هنا الإ�سراع((( بالفتنة بني امل�سلمني ,ومن ثم فهو
�أعلى من الإف�ساد؛ لذا وردت الزيادة يف التحذير منه خا�صة تنا�س ًبا مع الرتقي
يف الداللة.
وكما وافق ال�شاهد ما قبله من ال�شواهد يف التوكيد والعطف وافقها يف جعل
املعنى الأرقى الذي وردت فيه الزيادة �آخر ًا بعد عدم �إعدادهم العدة ،وزيادة
اخلبال و الف�ساد يف امل�سلمني ثم انتهى بالفتنة وهي منتهى الغاية يف �ضرر
امل�سلمني وتخذيلهم عن احلرب .وقد عاون كل ذلك ما ورد يف مباين الكلمات
املجاورة للكلمة التي وردت فيها الزيادة املتعلقة بها �إذ ع َّرف الفتنة «ب�أل» الد َّالة
على كمال الو�صف ﮋ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﮊ فهم يريدون الفتنة
الكاملة يف امل�سلمني ,وهذا � ً
أي�ضا متنا�سب مع الزيادة يف الفعل.

((( ينظر ل�سان العرب.396/8 :
((( ينظر� :إبراهيم البقاعي ،نظم الدرر يف تنا�سب الآيات وال�سور ,ط ،1بريوت ،دار الكتب العلمية،
1415هـ 1995 -م.329/3 :
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دل املعنى واملبنى على الرتقي يف التحذيرَّ ,
وكما َّ
دل عليه ال�سياق � ً
أي�ضا؛ �إذ
كان يف حر�ص املنافقني على الفتنة وا�ستمرارهم يف تنويع اجلهد يف ذلك حتى
و�صلوا للغاية يف اجلهد وهو الفتنة.
ﮋ ﭗﭘ ﭙ

�أما التحذير الذي �صاحبه ن�صح و�إر�شاد يف �سورة يو�سف
ﭚ ﭛﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﮊ فلم ينب على ما بنيت
عليه ال�شواهد ال�سابقة للداللة على الرتقي �إال �أنَّ له بنا ًء �آخ ًرا عا�ضد الزيادة
يف الرتقي يف التحذير.
ومظاهر هذا البناء ال َّدال على الرتقي يف التحذير والن�صح هي:

ﮋ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ  ﭦ ﮊ

1.1البناء على احل�صر
فح�صر الي�أ�س على الكافرين �أدعى لرتكه و�أقوى يف الداللة على التحذير
منه؛ لذا وردت على الزيادة يف الي�أ�س هنا لتعا�ضده يف الداللة على قوة
التحذير.
2.2بدء الرتكيب بالنداء بنق�ص الألف ال بتمامها فيه داللة على الإل�صاق
الأدل على احلر�ص ,خا�صة �أن املنادى �أبنا�ؤه ،وكل هذا احلر�ص يوطئ
للزيادة يف التحذير لقرب املكانة .وكما َّ
دل الرتكيب على عل َّو التحذير
والن�صح فقد َّ
دل ال�سياق املليء بن�صائح �سيدنا يعقوب -عليه ال�سالم-
لبنيه عليه من وجه ,ومن وجه �آخر حر�ص �سيدنا يعقوب على لقاء يو�سف
عليه ال�سالم -وعدم ي�أ�سه من حياته.3.3تعليق الي�أ�س ب ـ (ﭚ ﭛﭜ) بتخري اال�سم الأعظم «اهلل» الدال على القدرة
وتربية املهابة يف النفو�س((( وهذا �أدعى للقوة يف التحذير والن�صح.

((( ينظر عز الدين علي ال�سيد ,تعبري احلق عن ذاته :ط , 1دار الطباعة املحمدية ,القاهرة1397 ,هـ -
1977م.7 ،
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الداللــة الثانية :تناهي الوصف:
وكما زيدت «الألف» يف داللة الرتقي تراها تزاد � ً
أي�ضا حني يتناهى الو�صف،
وتناهي الو�صف يف النف�س �أقوى و�أرقى من نهاية الغاية؛ �إذ �إن نهاية الغاية تكون
ح�سية� ,أما الو�صف فيكون يف �أمور معنوية متناهية فيه الدِّ اللة على قوة الو�صف
يف النف�س و�شدته عليها ،لذا وردت زيادة «الألف» يف تناهي الو�صف يف ال�شواهد
التالية:
ﮋﮱﯓﯔﯕﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛﯜ ﯝ ﯞ ﯟﯠﮊ

]املائدة.٢٩[ :

ﮋ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﮊ ] الق�ص�ص.[ ٧٦ :

ﮋ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﮊ

] ال�شورى.[ ٣٧ :

�أما ال�شاهد الأول فقد وردت زيادة الألف يف ﮋ ﯕ ﮊ وتناهي الو�صف يف
زيادة الألف هنا يف متام الو�صول� ،إذ الق�صد كما يظهر يل �أن يرجع م�صاح ًبا
لذنب �أخيه فال يتوب منه ،وال يغفر له وال تتداركه رحمة ب�أي فتنة �أو ابتالء
ميح�صه من الذنب ،وهذه الداللة عندي �أقوى مما علل به �صاحب الربهان يف
كونه تف�صيل للمعنى و�أن يبوء ب�إثمني ولي�س ب�إثم واحد((( .بدليل �أن معنى (باء)
لي�س فقط الرجوع �إلى ال�شيء بل �إن الأ�صل يف الباءة املنزل((( .وهذا يعا�ضد
داللة متام الو�صول مبنزله �إلى النار ,بدليل ختم الآية بقوله تعالى :ﮋ ﯘ ﯙ
ﯚ ﯛﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﮊ ] املائدة [ ٢٩ :ومل ترد يدخلك النار
بل جعله �صاحب لها .وال�صحبة ت�ستلزم طول املقام ومالزمته وهذا هو الكمال.
((( ينظر الربهان يف علوم القر�آن. .383 /1 :
((( ينظر ل�سان العرب.36/1 :
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ويالحظ �أن الرتكيب بد�أ �أي�ض ًا بالتوكيد «�إين» وبتعدية الفعل الذي وردت فيه
الزيادة بالباء الدالة على الإل�صاق ومتام امل�صاحبة ،ثم بعطف الكون بالفاء
« ُو » الدالة على ال�سرعة يف التعقيب وكل ذلك ي�سلم �إلى داللة تناهي الو�صف
التي �أ�سلمت لزيادة الألف.
ويف داللة زيادة الألف يف ﮋ ﯗ ﯘ ﮊ داللة على تناهي الو�صف,
فالزيادة هنا على �أن نو�أهم باحلمل �شديد ومل يكن جمرد ثقل حمتمل ،وهذا
�أبلغ يف الداللة على كرثتها ليقابلها من ثم بالع�صبة وما فيها من قوة وكرثة
ليخرج من هذا بكرثتها الكاثرة ،ف�إذا كانت هذه املفاتيح فكيف بالكنوز؟ فكيف
بالرثوة؟
يعا�ضد هذه الداللة تخري «ما» ا�س ًما مو�صو ًال «ﯔ ﯕ ﯖ» ملا فيها من داللة
الإبهام الذي يف�ضي �إلى التعظيم هنا وال �شك ,بداللة ال�سياق الذي ورد فيه
متني النا�س لرثوته وتيهه وعجبه بهذه النعمة كل ذلك يزيد داللة تناهي الو�صف
ف�أتت زيادة الألف هنا متنا�سبة مع ال�سياق يف الداللة على تناهي الو�صف.
�أما قوله تعالى :ﮋ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮊ فالداللة �أي�ض ًا فيها تناهي
الو�صف  -كما يظهر يل  -ولي�س للتعليل الذي ذكره الزرك�شي((( ب�أن �سبب
الزيادة �أن وليتها جملة �أخرى� .إذ وردت الآية يف �سياق املدح ،ومتام املدح �أن
تكون املغفرة عند متام الغ�ضب لذا زاد الألف هنا للداللة على تناهي غ�ضبهم،
فمغفرتهم بعد ذلك �أدخل و�أدل على املدح.
ويعا�ضد الزيادة يف داللة تناهي الو�صف بناء الرتكيب هنا على ال�شرط
بـ (� إذا) ال َّدالة على حتقيق هذا الو�صف فيهم ,وزيادة (ما) هنا دالة على
تناهي الو�صف كما ذكر ابن جني �أن مدة الألف يف (ما) دالة على ات�ساع
((( ينظر الربهان يف علوم القر�آن.386 ،385/1 :
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املعاين((( ،ثم �إن جواب ال�شرط بني على اال�سمية ﮋ ﮖ ﮗ ﮊ داللة على
ثبات الو�صف فيهم ,وهذا تناه له واكتمال له فيهم.
دل ر�سمها ﮋ ﮕ ﮊ على تناهي الو�صف َّ
وكما َّ
دل معناها عليه �أي�ض ًا؛ �إذ
مل يقل (عتبوا ) �أو غريها بل تخري «غ�ضبوا» فالغ�ضب :معنى يقت�ضي العقاب
بغري حكمة((( ،فالزيادة فيها دليل على �شدته وح�صول املغفرة بعد هذه ال�شدة
�أدخل يف املدح.
الداللــة الثالثة :الداللة الصوتية:
وللألفاظ �إح�سا�س باملعاين كما ذكر ابن جني((( وال �شك �أنَّ لزيادة الألف بعد
واو املفرد يف ر�سم القر�آن يف الفعل بخالف الر�سم العربي داللته التي اطردت
يف كل موا�ضع القر�آن ومن ذلك:

ﮋﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ ﰗ ﰘ ﰙ ﰚ ﰛ ﰜ ﰝ ﮊ ] الكهف [.
ﮋ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﮊ ]يون�س.[ ٢٥ :

ﮋﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ
ﯼ ﯽ ﮊ ] الأحقاف.٥[ :

ﮋ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮊ ] االن�شقاق.[ ١١ :

فاملت�أمل يجد �أن �إثبات الألف بعد واو املفرد يف كل ما تقدم فيه داللة على ثقل
هذا الفعل وعظمته و�إن اختلفت جهة العظمة بني جالل و�ضالل ،كما �إن فيه
داللة على الإ�صرار على هذا الفعل واال�ستمرار عليه تب ًعا ملا ينا�سب كل �سياق.
((( ينظر عثمان بن جني :اخل�صائ�ص ،ط بدون ،عامل الكتب ،بريوت.153/5 ،
((( احل�سن بن عبداهلل بن �سهل الع�سكري ,الفروق اللغوية,ط ,3دار الكتب العلمية  ,بريوت2005 ,م-
1426هــ147:
((( ينظر اخل�صائ�ص 153/2 :ومابعدها .
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فالفعل «يرجوا» يف �سورة الكهف كان الرجاء فيه للقاء اهلل ونيل غفرانه ،وهذا
لي�س باملطلب الهني بل �إ َّنه عظيم وال بد فيه من �إ�صرار .والفعل «يدعوا» يف �سورة
يون�س فيه دليل على عظمة رحمة اهلل بالنا�س ودعائه لهم -وهو الغني عنهم-
لإدخالهم اجلنة وهم ي�صرون �إال من رحم على الع�صيان واملخالفة.
�أما الثقل يف «يدعوا» يف بقية ال�شواهد فهي يف الإ�صرار على دعاء غري اهلل
وثقل وزرهم هذا من جانب ,ومن جانب �آخر ثقل �إحلاحهم و�إ�صرارهم على ما
لي�س فيه نفع.
دل ال�سياق على ذلك َّ
وكما َّ
دل الرتكيب �أي�ض ًا .فالرتكيب يف �سورة الكهف مبني
على ال�شرط الذي ال يتحقق جوابه �إال بالإ�صرار على فعله ,لذا ورد «يرجوا»
بالزيادة ،كما �إن متعلق الفعل قيد بـ ـ «رب» ﮋ   ﰓ  ﰔ ﮊ ملا يف الربوبية من �إنعام
على العبد ور�أفة به ورحمة يعظم الرجاء لها والأمل فيها .كما �إن يف ربط جواب
ال�شرط بالفاء دلي ٌل على احل�ض ال�سريع على الرجاء والعمل ال�صالح؛ لذا ورد
جواب ال�شرط بالم الأمر � ً
أي�ضا وكل ذلك متعا�ضد مع داللة الثقل يف «يرجوا»
التي عربت عنها زيادة الألف يف غري مو�ضعها يف الر�سم العربي.
�أما �سياق يون�س فالرتكيب قد بني على اال�سمية ال على الفعلية ،ويف هذا ت�أكيد
يعا�ضد الثقل يف الفعل ﮋ ﰁ ﰂ ﮊ ملا يف اال�سمية من داللة الثبات والإ�صرار
على الأمر .كما �إن تخري ا�سم اهلل الأعظم «اهلل» معا�ضد لعظمة الفعل؛ �إذ هو
ا�سم اجلالل والقهر والقوة فهو الغني عنهم ومع ذلك يدعوهم� .أما يف قوله
تعالى :ﮋ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﮊ فال�شاهد مبني على اال�ستفهام
الإنكاري الذي يدل على عظمة خطئهم يف حق اهلل بدعاء غريه ،و�صيغة «�أظلم»
ال َّدالة على �أنه فاق غريه يف الظلم معا�ضدة لعظمة وثقل الفعل ،ويف التقيد ﮋ ﯶ
ﯷ ﯸﮊ معا�ضدة � ً
أي�ضا؛ �إذ فيه دليل على الإ�صرار واال�ستمرار �إلى النهاية
ﮋ  ﯷ   ﯸ ﮊ فهم م�صرون على الباطل حتى تقوم ال�ساعة وهذا ثقل لفعلهم.
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�أما يف �سياق �سورة االن�شقاق ﮋ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮊ فالتقييد بو�صف الفعل
بالثبور وهو من املثابرة ال َّدالة على املواظبة عليه ( )1وهذا يد ُّل على ثقل الفعل
وا�ستمراره بعدوان وظلم؛ لذا كان جزا�ؤه الثبور الذي �أيد بـ ﮋ ﮕ ﮖ  ﮗ ﮊ
] االن�شقاق.[ ١٢ :
وكما كان لزيادة الألف يف ر�سم القر�آن دالالت مطردة كان حلذفها دالالت
مطردة �أي�ضا ومنها:
الداللة الأولى :الت�شابه احل�سي:
احل�سي بني داللة الفعل ور�سمه بالغة يف القر�آن الكرمي ومن ذلك
فللت�شابه
ِّ
قول اهلل تعالى :ﮋ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﮊ ] املطففني� [ ٣ :إذ يف
حذف الألف بعد واو اجلماعة مالءمة للخفة واخلفاء يف ال�سرقة ،وقد �أ�شار
�إلى �إم�سا�س الألفاظ �أ�شباه املعاين ابن جني وعده مو�ضع �شريف لطيف»ك�أنهم
توهموا يف �صوت اجلندب ا�ستطالة ومد ًا فقالوا� :صر ...وذلك �أنك جتد امل�صادر
الرباعية امل�ضعفة ت�أتي للتكرير نحو الزعزعة والقلقلة  ..ووجد �أي�ض ًا (القفلى)
يف امل�صادر وال�صفات ت�أتي يف ال�سرعة»(((.
فالطريق يف الت�شابه احل�سي عرف عند علماء العرب ،وميكن �أن يكون حذف
الألف هنا من هذا الباب عن طريق خمالفة مقت�ضى الظاهر يف ر�سم احلرف
ب�سقوطه على غري مقت�ضى اللغة .لذا �سقطت الألف هنا �إم�سا�س ًا مبعنى اخلفة
واخلفاء يف ال�سرقة .ويعا�ضد هذا يف النظم التقابل بني حايل اال�ستيفاء ﮋ ﯙ
ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﮊ ] املطففني� [ ٢ :إذ ثبت الألف حني كان اال�ستيفاء
وعدم ال�سرقة ﮋ ﯛ ﮊ يف حني ورد احلذف يف �سرقتهم يف كيلهم للنا�س.

((( ينظر ل�سان العرب.99/4 :
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ﮋﯦ ﯧ ﯨ ﯩ

وكذلك ما ورد يف ال�سياق البعدي من الغفلة منهم
ﯪﯫﮊ ] املطففني [ ٤ :فخفاء ال�سرقة ظن منهم بعدم لقاء اهلل ،ومن
هنا تنا�سب ال�سياق مع حذف الألف يف الر�سم.
الداللة الثانية :انقطاع الرجاء من الفعل:
وقد يرد احلذف للألف عند انقطاع الرجاء من الفعل ,وكونه من غري طائل
ومن ذلك قوله تعالى:
ﮋﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛ
ﮜﮝ ﮊ ] �آل عمران.[ ١٨٤ :

ﮋ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮊ ] احلج.[ ٥١ :
ﮋ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﮊ ] يو�سف.[ ١٦ :
ﮋ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮊ ] يو�سف.[ ١٨ :

�إذ اطرد يف كل الأفعال امل�ضافة لواو اجلماعة حذف الألف ﮋ ﮘ ﮊ،
ﮋ ﮀ ﮊ املت�أمل يلحظ انقطاع الرجاء يف هذه الأفعال ،وكون الفعل من غري
طائل �سواء كان ذلك يف جميء الأنبياء للكفار الذين ُعهد منهم التكذيب ملن
�سبقهم فال �أمل يف ت�صديقهم� .أو من الذين ي�سعون �إلى الإف�ساد واملعاجزة يف
كالم اهلل ف�سعيهم مردود وال طائل منه وال �أمل لهم فيه فاحلق والإعجاز يف
القر�آن ال يخفى على ذي عقل� ,أو يف جميء �أخوة يو�سف لأبيهم وهم كاذبون.
وقد َّ
دل ال�سياق والرتكيب يف كل من ال�شواهد على ذلك.
�أما ال�سياق يف ال�شاهد الأول فكان يف �شدة تكذيبهم وطلبهم ما يعجز نبيهم
للت�صديق مبا جاء و�سبقه �أقوالهم الكاذبة على اهلل وقتل الأنبياء بغري حق ,فكل
ما تقدم دليل على انغالق قلوبهم وعدم ت�صديقهم مبا يجيء به الأنبياء� .أما
ال�سياق يف ال�شاهد الثاين :ففيه التقابل بني امل�ؤمنني والكافرين يف الت�صديق
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والتكذيب .و�أما ال�سياق يف �سورة يو�سف :فكان يف كذب �أخوته وم�ؤامرتهم على
�أخيهم مما ال يخفى على والدهم فكل ما جاءوا به من ال�شواهد باطلة يف نظره.
�أما الرتكيب :فيالحظ يف ال�شاهد الأول بناء ال�شرط على (�إن) على خالف
مقت�ضى الظاهر فتكذيبهم متيقن لكن يف العدول تنا�سب مع انقطاع الرجاء
يف الفعل الذي ورد فيه احلذف .كما �أن التوكيد يف ﮋ ﮓ  ﮔ ﮊ متنا�سب
مع احلذف النقطاع الرجاء يف الت�صديق يف كليهما .وكذلك زيادة «من» قبل
الظرف معا�ضدة لذلك؛ �إذ فيها دليل على ف�سحة الزمن ال َّدالة على كرثة من
�أر�سل �إليهم بال طائل وال ت�صديق من اليهود.
�أما يف تركيب �شواهد �سورة يو�سف فالتقييد بالو�صف ﮋ  ﮀ  ﮁ  ﮊ للقمي�ص
فيه تنا�سب مع كون املجيء ال طائل منه و�أ َّنه مكذوب .ثم �إن يف بناء املقول على
اال�ضراب ﮋ ﮄ ﮅ ﮊ داللة على يقني والدهم بكذبهم وعدم �شكه يف ذلك.
وكل ذلك معا�ضد للحذف يف ر�سم الألف ال َّدال على عدم فائدة الفعل .وهذا
مطرد يف جميع ر�سم القر�آن لـ (جاءوا ) التي وردت يف مثل هذا ال�سياق.
وهناك داللة م�شرتكة بني احلذف والذكر وهي النوعيـة:
داللة النوعية �أمر عام ،لذا ت�شرتك فيه زيادة الألف وحذفه غري �أنَّ اجلهة التي
جتيء منها النوعية خمتلفة بني الزيادة والنق�ص� ،إذ ت�أتي من ال�شيء و�ضده،
والقيد فيها تغاير اجلهة .فجهة النوعية يف احلذف �أن النوع غري معروف في�ؤدي
�إلى �إبهام وخفاء يتالءم معه احلذف .يف حني �إن النوعية يف الزيادة نا�شئة من
قوة الفعل وكونه غري الفعل املعتاد .فليت�أمل املت�أمل ذلك يف نظم القر�آن :ففي
احلذف ورد قوله تعالى:
•ﮋ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﮊ ] البقرة.[ ٢٢٦ :
•ﮋ ﯦ ﯧ ﯨ ﮊ ] احل�شر.[ ٩ :
•ﮋ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﮊ ] الن�ساء.[ ٩٩ :
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•ﮋ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﮊ ] الواقعة.[ ٢٣ :
فكل من «فاءو ،تبوءو ،يعفو « ر�سمت بحذف الألف واملالحظ �أنَّ داللة الأفعال
فيها �إبهام وخفاء ملعنى الفعل تتالءم مع احلذف ,وي�شرتك معها يف هذه الداللة
اال�سم «الل�ؤل�ؤ» �إذ الفيء يكون �أ� ً
صال الرجوع ويكون ح�سي ًا((( حني ي�أتي يف الرجوع
للزوجة ,فالفعل هنا خمتلف مبهم ال يعرف كنهه م�ستقبله .وكذلك يف «تبوءو»
فالتبوء هنا غري تبوء النا�س �إذ التبوء قائم على متلك ال�سكن((( لكن �أن يقوم
ال�سكن على العطاء والتنازل عنه للمهاجرين فهذا الدليل على �إبهام نوعه.
وكذلك ورود «يعفو» يف خرب «ع�سى» القائمة على الرجاء فيه �إبهام .فهل
يتف�ضل اهلل عليهم بالعفو؟ و�إن كان متفق عند العلماء �أن ما ورد يف ع�سى يف
القر�آن من اهلل حمقق� .أما احلذف يف «الل�ؤل�ؤ» فبني الإبهام فيه ،فهو من نعيم
يوم القيامة الذي مل تره عني ومل ت�سمع به �أذن ومل يخطر على قلب ب�شر وي�ؤيد
الرتكيب هذا الإبهام.
�إذ بني الرتكيب يف ﮋ ﭩ ﭪ ﮊ على ال�شرط بـ(�إن) الذي فيه داللة ال�شك
يف حتقيق ال�شرط((( وهذا ال�شك يتالءم مع �إبهام احلذف يف ﮋ ﭪ ﮊ وكذلك
عطف الإميان على الدار يف التبوء ﮋ ﯧ ﯨ ﯩ ﮊ ]احل�شر [ ٩ :بجعل
هذا التبوء مبهم النوع لتفرد الأن�صار به عن غريهم� .أما يف الفعل «يعفو» فالعفو
جعل يف خرب «ع�سى» كما تقدم .واحلذف يف «الل�ؤل�ؤ» فقد قيد الل�ؤل�ؤ بو�صف
«مكنون» واملكنون غري الظاهر واملخفي وهذا اخلفاء يتالءم مع داللة احلذف
على الإبهام.
�أما النوع يف الزيادة فمنه قوله تعالى :ﮋ ﯯ ﯰ ﯱﮊ ] الفجر[ ٢٣ :

وقوله :ﮋﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮊ ] الكهف� [ ٢٣ :إذ وردت
((( اخل�صائ�ص.153/2 :
((( بنظر الراغب الأ�صفهاين :املفردات يف غريب القر�آن ،ط ،3دار املعرفة ،بريوت. 390:
((( ينظر ال�سابق.74 :
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الألف مزيدة هنا بخالف غريها من موا�ضع ورود املجيء �أو�شيء؛ وذلك لأن
املجيء يف ال�شاهد الأول من �أحوال يوم القيامة ومن �أفعال الذات الإلهية ,ومن
ثم نوع فعله يختلف عن فعل غريه � -سبحانه  -كما �إنَّ فيه داللة قوة عن غريه مما
ي�ستلزم الزيادة ال احلذف .بخالف ﮋ ﭯ ﭰ ﭱ ﮊ ] الزمر[ ٦٩ :
الذي حذفت فيه الألف ،لأنه على املعروف يف الدنيا(((.
وكذلك الزيادة يف ﮋ ﮜ ﮊ يف �سورة الكهف دالة على قوة �شيء فك�أن فيها
ت�أكيد على ا�ستق�صاء كل �شيء ،وهذا متنا�سب مع ال�سياق ب�أن العلم والقدرة هلل
من دون �سواه .وقال �صاحب الربهان �أن الزيادة هنا لكونه معلوما((( والتعار�ض
بني الداللتني .يف حني حذف الألف يف ﮋ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ
ﯮﯯﮊ ] النحل [ ٤٠ :للإبهام يف ال�شيء فهو من اهلل وال يعلم كيفية ذلك،
بل ت�ؤمن به ت�سليم ًا هلل�-سبحانه وتعالى -وقد ذكر ذلك �صاحب الربهان(((.
وي�ؤيد الرتكيب داللة الزيادة يف الألف؛ �إذ بني الرتكيب يف قوله تعالى :ﮋﮚ
ﮛ ﮜ ﮊ على التوكيد الذي ي�ؤكد على القوة يف النهي قوة تتنا�سب مع
القوة يف اال�ستق�صاء يف زيادة الألف يف ﮋﮜﮊ .وكذلك التقييد بـ «يومئذ»
مع «جائ» يعا�ضد الزيادة يف قوة الفعل وكونه غري �أي جميء؛ لقوة �أحداث ذلك
اليوم وتغاير نوعها ﮋ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦﮊ ] �إبراهيم.[ 48 :
رســم األلف بين النقص والتمام
لر�سم الألف بني النق�ص والتمام دالالت بالغية ق َّعد لها �صاحب الربهان
بقوله»:كل �ألف تكون يف كلمة ملعنى له تف�ضيل يف الوجود ،له اعتباران اعتبار من
جهة ملكوتية� ،أو �صفات حالية� ،أو �أمور علوية مما ال يدركه احل�س ،ف�إن الألف

((( ينظر اخلطيب القزويني ,الإي�ضاح يف علوم البالغة ت :حممد الفا�ضلي ,ط� , 1صيدا ,املكتبة الع�صرية:
.96
((( ينظر الربهان يف علوم القر�آن.384/1 :
((( نف�سه.
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حتذف يف اخلط عالمة لذلك ،واعتبار من جهة ملكية حقيقية يف العلم �أو �أمور
�سفلية ،ف�إن الألف تثبت»((( وك�أنه ي�شري �إلى تنا�سب ر�سم الألف ناق�صة مع خفاء
املعاين ،و�إمتامها مع ظهوره وهذه داللة واحدة من دالالت ر�سم الألف بالنق�ص
�أو التمام� ،إذ الدالالت ُكرث ي�ستدل عليها من خالل �سياق ال�شواهد وتركيبها،
ومن هذه الدالالت ما يلي:
الداللة الأولى :التوايل يف الفعل و�سهولته:
•قال تعالى :ﮋ   ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮊ ] هود.[ ١ :
•قال تعالى :ﮋﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﮊ ] احلجر.[ ٤ :
•قال تعالى :ﮋ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﮊ ] القيامة.[ ١٧ :
وردت الألف يف ال�شاهد الأول بالنق�ص ,ولهذا النق�ص يف ر�سم «كتب» داللة
على توايل الفعل من غري تكدير يحول عن �سهولة نطقه ,فلئن كان الفعل من
اهلل خف ًيا كما ذكر �صاحب الربهان� ,إال �أنَّ يف النق�ص هنا داللة على توايل
أي�ضا وترابطها فيما بينها ً
حروف الكتاب � ً
ربطا دلت عليه الألف يف الر�سم.
وهذا الرتابط متنا�سب مع الإحكام الذي وردت فيه هذه الألف �إذ ق ُـ َّيد و�صف
الكتاب بـ»�أحكمت �آياته» ،والإحكام فيه داللة ترابط وتوال ,ثم �إن ورود التف�صيل
معطوفا على الإحكام بـ(ثم) ال َّدالة على الرتاخي فيه تنا�سب �أي�ض ًا مع �إنقا�ص
الألف يف (كتاب) وداللتها على التوايل يف الآيات والربط بينها؛ �إذ ترقى نظم
الكتاب من �إحكام �أو ًال ثم تف�صيل بعد ذلك ،ومتنا�سب مع بناء ال�سورة على
الإجمال والتف�صيل ،والإجمال فيه تال�ؤم مع نق�ص الألف �إذ فيه تقارب وتوايل
تتالءم مع هذا النق�ص وختم الآية بـ «من لدن حكيم خبري» تنا�سب �أي�ض ًا.
فهذا الرتابط من حكمته � -سبحانه وتعالى  -وخربته التي �أعجزت بالقر�آن
والءمت بني الر�سم والداللة هنا .يف حني �أتى لتمام الألف يف نف�س الكلمة
((( ينظر الربهان يف علوم القر�آن.384/1 :
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يف �سياق �آخر داللة ال التتعار�ض مع هذه الداللة ,بل �إن لها �سياقها وبناءها
التي اقت�ضاها ,وذلك يف قوله تعالى :ﮋ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ
ﭱ ﭲ ﮊ ] احلجر [ ٤ :فـ»كتاب» املمدودة الألف هنا �أي�ض ًا من اهلل  ,ومع
ذلك وردت باملد� .إذن لي�س ال�ضابط كما ذكره الزرك�شي يف البدء �أن ما كان
من جهة ملكوتية كان بنق�ص الألف ,بل �إن الداللة الأظهر ما �صرح به بقوله:
«فالقر�آن �أدنى �إلينا يف الفهم من الكتاب و�أظهر يف التنزيل ...ولذلك ثبت يف
اخلط �ألف القر�آن»(((� .إذ �إنَّ ال�سياق يق�ضي �أن تفهم داللة هذا التمام يف الألف
على �أنه �إ�شعار ب�أن الأمر معلوم عند اهلل ،فكتاب كل �شيء و�أجله معلوم عند اهلل
�أز ًال .وقد اطردت هذه ال َّداللة يف كل مواطن �إمتام الألف يف (كتاب).
والبناء الذي وردت فيه متام الألف يف «كتاب» يع�ضد هذا التمام �إذ بني
الرتكيب على التقدمي الذي فيه اخل�صو�ص لهذا الكتاب ﮋ ﭯ  ﭰ  ﮊ كما
قيد الكتاب بو�صف «معلوم» للت�أكيد على داللة اال�شتهار والعلم يف مدة الألف.
وال�سياق الوارد فيه متنا�سب مع هذا والإعالم؛ �إذ تقدم ال�سياق يف احلديث عن
قوم معلومني؛ لذا وجه اخلطاب لر�سوله الكرمي �أن يذرهم ﮋ ﭡ ﭢ
ﭣ ﭤ ﭥﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﮊ ] احلجر [ ٣ :وبني له علمه ب�أقوالهم
واتهاماتهم له ،ومعلوم حالهم وحال �أمثالهم من الكفار فهم ﮋ ﯗ ﯘ ﯙﯚ ﯛ
ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﮊ ] احلجر .[ ١٣ :فكل هذا العلم ال�سابق بحالهم يع�ضد
داللة اال�شتهار والعلم يف مدة الألف .يف حني كانت داللة التمام والكمال �أقوى
يف قوله تعالى :ﮋ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂﰃﮊ ] القيامة [ ١٧ :باعتبار تركيب الآية
وال�سياق الذي وردت فيه� .إذ ابتد�أ النظم بالوعد وال�ضمان من اهلل بالتوكيد «�إن
علينا» متخري ًا «نا» العظمة يف النظم التي تع�ضد داللة التمام يف مدة الألف� ،إذ
الكمال فيما يجمعه اهلل ويتولى �إقراءه� -سبحانه -كما �إنَّ يف العطف بالرتاخي
((( ال�سابق. 389 /1 :
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يف ﮋ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﮊ ] القيامة [ ١٩ :داللة ترق �إلى الكمال والتمام,
وهذه الدالالت تتكامل مع ما ذكره الزرك�شي من الظهور والقرب �إلى الفهم.
فالكمال ورد من عظمة الوعد وال�ضمان يف ال�سياق� ,أما الظهور فبني من
النهي عن حتريك الل�سان به على عجل ليتبني ما يقر�أ ﮋ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ
ﯽ ﯾ ﮊ ] القيامة [ ١٦ :وبني من بيان الغاية بعد اجلمع والقر�آن ب�أنها ﮋ ﰉ
ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﮊ ] القيامة [ ١٩ :فهذا القر�آن البني الظاهر هو وال �شك تام
كامل.
الداللة الثانية :خفاء الو�صف و�إبهامه:
�صرح �صاحب الربهان بهذه الداللة بقوله معل ًقا على ر�سم الألف منقو�صة يف
«واحدة»« :الأولى حمذوفة ،لأنها روحانية ال تعلم �إال �إميان ًا»((( .ومن ال�شواهد
التي وردت فيها الألف ناق�صة يف الر�سم ما يلي:
•ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞ
ﭟ ﭠﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﮊ ] يو�سف.[ ٢٣ :
•ﮋ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ
ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔﮕ ﮖ
ﮗ ﮊ ] الأعراف.[ 161 :

•ﮋ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮊ ] �ص.[ ٥٠ :
•ﮋ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﮊ ] احلاقة.[ ١٣ :
فاخلفاء يف «راودته» باعتبار عدم املجاهرة بالذنب ،فاملراودة فيها رفق,
والرفق((( فيه خفاء ر�شح ل�سقوط الألف لئال يوهم املجاهرة .وهذا يتنا�سب
((( ال�سابق.394 /1 :
((( املفردات يف غريب القر�آن.212 :
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باخل�صو�صية يف الآية؛ �إذ الأمر يف بيتها هي وهذا خفاء ،وبناء الفعل «غ َّلقت»
بالت�شديد «ف ّعل» متنا�سب مع احلر�ص والت�شدد املفهوم من اخلفاء وتتنا�سب مع
ق�صر الألف يف الأبواب ال َّدال �أي�ض ًا على اخلفاء.
كما �أنه متنا�سب مع اخلفاء يف ال�سياق القريب من مكر �إخوة يو�سف به
و�إلقائه يف غيابات اجلب� .أما اخلفاء يف « ﮔ » فباعتبار ال�سرت
للعيب؛ �إذ وردت يف �سياق املنِّ والعفو وتكفري ال�سيئات ،وهذا يقت�ضي �سرتها،
وهذا متنا�سب مع تقدم فعل « ﮒ » ,والغفران هو ال�سرت((( .ومن ثم تنا�سبت
مع نق�ص الألف يف « ﮔ»ﮕ ال َّدال على اخلفاء وال�سرت.
واخلفاء كما يظهر يتفاوت من مو�ضع لآخر باعتبار ال�سياق ،و�أعلى درجات هذا
اخلفاء ما ورد يف نق�ص الألف يف �أحداث اليوم الآخر.كما يف نق�ص �ألف (�أبواب)
يف قوله تعالى:ﮋ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮊ ] �ص [ ٥٠ :و�ألف (واحدة) يف
�أهوال يوم القيامة :ﮋ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﮊ ] احلاقة [ ١٣ :فاخلفاء
هنا نابع من النوعية �إذ نوع الأبواب ونوع النفخة �أمر غري معهود ,وال متعارف
عليه؛ �إذ هو من الغيب الذي ال يعلمه �إال اهلل ويع�ضد يف الرتكيب داللة اخلفاء
تنكري جنات ،وت�ضعيف «ﮗ» الذي فيه ت�شديد يتالءم مع اخلفاء .ومع ما ورد
يف ال�سياق من نعيم غري معروف ومعهود ،وما ورد يف ال�سورة من �إخفاء معرفة
احلق من الكفار ﮋ ﮍ ﮎ ﮏﮊ ] �ص [ 7 :وخفاء �س�ؤال املحتكمني عند داوود
 عليه ال�سالم.-وبناء الفعل « ﭯ » للمفعول مع « ﭳ » واطراد ال�سياق يف �أهوال يوم القيامة
التي مل يعهدها �أحد وال يت�صورها عقل متالئم مع زيادة �ألف واحدة.
وقد اطرد الرتكيب على احلذف يف «كتابية» �إذ �إن ما يف الكتاب خاف عن
النا�س وقد غفلوا عنه ﮋ ﯵ ﯶ ﯷﮊ ] املجادلة.[ ٦ :
((( ال�سابق.364 :
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الداللة الثالثة :داللة الإل�صاق والقرب:
ومن �شواهد هذه الداللة ما ورد يف حذف النداء يف:
•ﮋﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﮊ ] النور.[ ٣١ :
•ﮋ ﯕ ﯖ ﯗ ﮊ ] التوبة.[ ٤٠ :
فنق�ص الألف يف «�أيه» نابع من قرب امل�ؤمنني من اهلل وهذا متنا�سب مع ورود
الآية يف الدعوة �إلى التوبة هلل ـ عز وجل ـ فهذه الدعوة �إمنا هي ملن هو قريب,
وهذا القرب والإل�صاق متنا�سب مع �ألف ياء النداء يف «يا �أيه» ومتنا�سب مع
�سياق الآيات الذي كان يف الثناء على امل�ؤمنني بال�صفات احل�سنة التي تقربهم
�إلى اهلل زلفى .كما �إ َّنه متنا�سب مع تركيب الآية ذاتها �إذ ورد و�صف امل�ؤمنني
بـ»امل�ؤمنون» من دون «الذين �آمنوا» وهذا فيه داللة على اكتمال �إميانهم اكتما ًال
ي�ستلزم قربهم قرب ًا تالءم مع نق�ص �ألف «يا �أيه» كما �إن بدء الآية بفعل الأمر
من اهلل فيه دعوة للتوبة تتالءم مع القرب كما تقدم ،وختمتها بالرجاء ﮋ  ﰁ
ﰂ ﰃ ﮊ معا�ضدة �أخرى لداللة القرب فالرجاء من اهلل �أرجى �أن
يتحقق.
ولذا نرى الألف تتم باعتبار م�ضاد لهذا االعتبار ومن ذلك قوله تعالى:

ﮋﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﮊ

] الزخرف [ ٤٩ :فالألف �أثبتت هنا ويف ذلك دليل على البعد بني الداعي واملدعو
وهذا �أكيد بني مو�سى  -عليه ال�سالم  -الذي دعا �إلى اهلل وبني من خالفه يف
العقيدة ،كما �إنَّ �أ�سلوب ال�سخرية منهم دال على البعد �أي�ض ًا بدليل �أنهم ن�سبوا
الرب له «ربك» فك�أنه ربه وحده ولي�س رب ًا لهم ,فهذا �إعالن منهم عن تباعدهم
وكذلك العهد عهد عندك عنه مذهب ًا وم�شرب ًا .يع�ضد هذا ما �شاع يف ال�سياق
من خمالفتهم له ,وابتعادهم عن احلق كل ذلك يتنا�سب مع داللة البعد يف متام
الألف يف النداء.
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ﮋ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﮊ

�أما يف قوله تعالى:
] التوبة [ ٤٠ :فتنا�سب نق�ص الألف مع داللة قرب ال�صحبة وااللت�صاق بينه
جلية� ،إذ الآية يف نبينا حممد � -صلى اهلل عليه و�سلم  -ورفيقه ال�صديق الذي
الزمه وال�صقه يف دعوته وحمنته .وهذا متنا�سب مع تركيب الآية و�سياقها� .أما
الرتكيب ففي ورود الو�صف لهما بـ»ثاين اثنني» ف�أ�ضافه ل�صاحبه و�أطلق الت�سمية
عليهما «ثاين» و�أفرد ال�ضمري «�أنزل ال�سكينة عليه»« ،و�أيده» وال�سكينة حا�صلة
ل�صاحبه معه ولكن لأنه منه ومعه عرب ب�ضمريه � -صلى اهلل عليه و�سلم  -لأنَّ
�صاحبه تبع له� ،أما ال�سياق فهو يف ن�صرة ال�صديق له حني خذله قومه وهذه
�أقوى الن�صرة و�أل�صق ال�صحبة ،كما �إن ال�سياق يف �صحبة الدين وهي �أقوى
الأوا�صر لذا تنا�سب معها نق�ص الألف الدال عل القرب والإل�صاق وال �شك.
بخالف التمام الوارد يف قوله تعالى :ﮋ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ
ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﮊ ] الكهف [ ٣٧ :يف �سياق حوار

�صاحب اجلنتني و�صاحبه� .إذ اختلفت هنا العقيدة فتباعدت القلوب فر�سمت
ا�ستفهاما فيه تعجب
«�صاحب» باملد متنا�سب ًا مع اال�ستفهام من اختالف احلال
ً
وقوة �إنكار ﮋ ﭰ ﭱ ﭲﮊ ومع ال�سياق الذي �شاع فيه اختالفهما بعد
تغري العقيدة والكفر بنعم اهلل.
وميكن �أن نلحق بالإل�صاق ما ورد يف نق�ص الألف يف التقلب كما يف قوله تعالى
يف �ش�أن مرمي  -عليها ال�سالم  :-ﮋ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﮊ ] التحرمي.[ ١٢ :
ففي ر�سمها من غري الألف داللة قرب و�إل�صاق؛ �إذ تداخلت معهم و�صاروا كمفرد
واحد  .والإل�صاق هنا �إل�صاق الفرع بالأ�صل؛ لذا ورد التغليب هنا بالتذكري فلم
ترد الآية «كانت من القانتات» بل وردت كانت من «القانتني».
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رســم األلف بين القلب والتصحيح
لر�سم الألف بالقلب واو ًا �أ�صل عام بجميع داللتها:هو التفخيم ،مبعنى تهويل
معان تت�صل بالغر�ض ،ومن هنا ف�إن الداللة
اللفظ واقت�ضاء ج ّو الرهبة ,ولإبراز ٍ
اجلزئية للتفخيم جهة تختلف باختالف ال�سياق ومن �شواهد ذلك ما يلي:
•ﮋ ﭑ ﭒ ﭓﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﮊ

] البقرة.[ ٢٣٨ :

•ﮋ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮊ

] البقرة.[ ٢٧٦ :

•ﮋ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﮊ ] النور.[ ٣٥ :
فجهة تفخيم ال�صالة عظمة �ش�أنها وجليل منزلتها يف الإ�سالم ,وكونها دلي ًال
على �إخال�ص املخل�صني ،لذا اط َّرد يف ر�سم القر�آن لها بالقلب ومل ترد البنة
بالت�صحيح للألف .يف حني كان التفخيم للربا لإبراز عظيم جرمه وخطورته,
وما يرتتب عليه من عقاب و�إف�ساد؛ لذا اطرد �أي�ض ًا يف الر�سم القر�آين وروده
بالقلب� .أما التفخيم يف»م�شكاة» فهو تعظيم جلالل اخلالق وعظيم نوره �سبحانه
وتعالى .ويعا�ضد داللة القلب على التفخيم دالالت �أخر يف ال�سياق والرتكيب.
�أما ال�سياق :فال�صالة يف ال�شاهد واردة يف عظيم التكاليف واحلقوق التي قد
يغفل عنها النا�س و�إثمها عظيم ك�أحكام نفقات املطلقات ,ومن يتق اهلل ب�أداء
ال�صالة وخا�صة الع�صر يتق اهلل يف �أداء حقوقهن .و�سياق ذكر الربا كان ك َّله
يف �شدة حترميه ,وعظيم جرم من يحلله ,وتقدمه يف ال�سياق ت�شبيه من يتعاطاه
مبن يتخبطه ال�شيطان من امل�س .والعقوبة ملن �أخذ به اخللود يف النار ,ثم ما ورد
فيه من املحق واحلرب من اهلل ور�سوله .كل ذلك تنا�سب مع تفرد الربا بالقلب
يف الألف من بني املعامالت املالية� .أما «امل�شاكاة» فقد وردت يف �سياق رفعة اهلل
وتعظيمه وتفرده باجلالل �سبحانه بدليل :ﮋ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ
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ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏﰐﮊ ] النور [ ٣٦ :وهي من فرائد القر�آن
الكرمي.
�أما الرتكيب فقد بني الرتكيب على الأمر يف جل مواطن ذكر ال�صالة ,ومنه
هذا املو�ضع ،ويف الأمر �إلزام يدل على عظيم �ش�أنها ،كما �أنها ترد يف مواطن
الثناء بعل ِّو ال�صالح وقوة الإميان ,وهذا �أي�ض ًا معا�ضد لعظيم �ش�أنها كما �إن
ذكر اخلا�ص بعد العام ﮋ ﭑ ﭒ ﭓﭔ ﭕ ﮊ فيه تعظيم
�أي�ض ًا وخ�صو�صية ل�صالة الع�صر عن غريها ,وهذا وال �شك يتنا�سب مع داللة
الواو على التفخيم .وتخ�صي�ص القنوت يف القيام درجة عالية من اخل�شوع
تعا�ضد داللة التفخيم يف ال�صالة �أي�ض ًا .ويد ُّل الرتكيب يف مو�ضع الربا على
تعظيم حرمته ببنائه على التقابل بني املحق ﮋ ﮄ ﮅ ﮆ ﮊ وبني الرتبية
والنماء ﮋ ﮇ ﮈ ﮊ .وا�ستعمال املحق من دون غريه من الأفعال الدالة
على الإهالك فيه قوة يف الفعل و�شدة يف العقوبة تالئم داللة القلب يف الربا على
التعظيم والتفخيم.
وتعليق الفعل با�سم اجلاللة «اهلل» فيه تال�ؤم �أي�ض ًا يف التفخيم� ,إذ هو ا�سم
اجلالل والعزة والقهر((( وهذه القوة والتفخيم يف اجلاللة متالئمة مع التفخيم
يف القلب� .أما امل�شكاة فبنا�ؤها ورد على ا�ستطالة الت�شبيه وكرثة التفا�صيل وفيه
تفخيم يعا�ضد التفخيم يف القلب.كما يعا�ضد التقييد الذي اطرد يف تركيب
الآية ﮋ ﮱ ﯓ ﮊ ,ﮋ ﯕ ﯖ ﯗﮊ ,ﮋ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﮊ.
والرتقي يف تخري الأدوات التي قام عليه الت�شبيه فيه قوة وتعظيم �أي�ض ًا يعا�ضد
تفخيم القلب �إذ بد�أ بالكاف»كم�شكاة» ثم ترقى �إلى «ك�أن» ﮋ ﯚ ﯛ ﯜ ﮊ
الذي فيه داللة اليقني((( .ويف تقييد امل�شبه ﮋ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ
((( تعبري احلق عن ذاته7:
((( يعي�ش بن علي بن يعي�ش موفق الدين� ,شرح املف�صل ,ط من دون� ,إدارة الطباعة املنريية ،لبنان:
.82 / 8
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ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ
ﯶﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﮊ ] النور [ ٣٥ :حمددا
نوعها وا�صفا عظمة نور زيتها كل ذلك فخامة على فخامة ﮋ ﯮ ﯯ ﯰﮊ وفيه

تال�ؤم مع ورود امل�شكاة بالقلب الذي �أ�صل الداللة فيه التفخيم.

رســم األلف بين القصر والمد
ولق�صر الألف ومدها يف ر�سم القر�آن داللة بالغية رئي�سة تدور بني قوة
الو�صف عند املد و�ضعفه وهوانه عند الق�صر وتتنا�سب كل منها مع �سياق النظم
وبنيته ومن ذلك قوله تعالى:

•ﮋ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﮊ ] احلاقة.[ ١١ :
•ﮋ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮊ ] طه.[ ٤٣ :
•ﮋ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ
ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ
ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﮊ

] الأعراف.[ ١٦٩ :

•ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ
ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﮊ ] الإ�سراء.[ ١ :

ففي امتداد الألف انطالق للهواء يدل على مده ،ومن ثم قوة الو�صف وامتداده
�أي�ض ًا ،وفيه داللة على امتداد ال�شئ وثباته ,وت�أتي يف كل �شاهد باعتبار� .أما
ق�صره ففيه ق�صر لل�صوت يدل على �ضعف الو�صف وهوانه .فامتداد الألف يف
ﮋ ﭡ ﭢ ﮊ متنا�سب مع امتداد الطغيان وجتاوزه املدى احل�سي وفيه تنا�سب
مع و�صف الطوفان �سواء يف ت�صوير موجه ب�أنه كاجلبال وما فيه من جتاوز مع
العلو واالرتفاع مبا يتنا�سب مع الطغيان ,كما �إنه متنا�سب مع امل�سند �إليه «املاء»
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وجهة الإ�سناد ،فامل�سند �إليه «املاء» لي�س فاع ًال حقيق ًيا وال يت�أتى منه الفعل،
ومن ثم فهناك تنا�سب بني العدول يف ر�سم الفعل «طغا» والعدول يف �إ�سناده �إلى
فاعل جمازي وامل�سند �إليه «املاء» ال يفعل بل هو م�سري بقوة غريه ،ومن ثم فال
هوادة يف فعله وال حتكم فيه منه ،ومن هنا ت�أتي قوة الفعل وامتداده زم ًنا وو�ص ًفا
بخالف الفاعل العاقل.
�أما ق�صر «طغى» يف �ش�أن فرعون فلإرادة التهوين منه مهما بلغ طغيانه،
و�إتيان الألف املق�صورة يف الفعل مع طغيان فرعون فيه تنا�سب مع الغر�ض
املراد له الكالم ،وحال املتح َّدث عنه فيه �إ�شارة �إلى �ضعف الو�صف وق ِّلته من
حيث احلقيقة وجوهرها ،ال من حيث املظهر فحقيقة الفعل هنا على الأ�صل قلة
الو�صف ،وهذا يتنا�سب مع �سياق ال�ضمان والوعد بالن�صرة والت�أييد و�سالمتها؛
ف�ضمان ال�سالمة ي�ستلزم تهوين �أمر فرعون وفعله ,ومن ثم يتنا�سب ق�صر الألف
مع الفعل تنا�س ًبا عك�س ًيا؛ فالطغيان جتاوز احلد يف الو�صف ،وداللة الق�صر يف
الألف دالة على الدونية فيه والعدم ،ومن هنا يت�أتى من انفكاك اجلهة واختالف
االعتبار وجه ًا لطيف ًا ,فالتجاوز يف الو�صف مبا يدل عليه الطغيان بح�سب ظاهر
الفعل للنا�س وتهوينه بح�سب حقيقته عند اهلل ،بدليل ما ورد يف ال�سياق من
تهوين لفعلهم ﮋﮀ ﮁ ﮂ ﮃﮄﮊ ] طه [ ٦٩ :فجاء بـ «ما» ليدلل على تهويل
ذلك يف �أعني النا�س و�أطلق عليه «كيد �ساحر» ليبني حقيقته وجوهره املزيف،
ومن هنا نا�سب الق�صر املادة تنا�س ًبا عك�س ًيا باعتبار اختالف اجلهة ،كما
نا�سبها باعتبار امل�سند �إليه وهو فرعون املحدود زمان ًا وقدره بحيث ال يت�أتى
منه التناهي يف االختالف ،فال بد من تقييده وق�صره كما ق�صرت الألف .وهذا
متنا�سب مع ال�سياق الذي جاء يف معر�ض رجاء التذكر منه �أو اخل�شية ومن ثم
االنتهاء من الطغيان ،وهذا ال يت�أتى يف معنى املد ،وما فيه من عدم االنتهاء �إلى
غاية حم�سو�سة يقف عندها.
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وكذلك ورد امل ُّد يف �ألف «�أق�صا» متنا�سب ًا مع التف�ضيل الذي �شاع يف ال�سورة
والقدرة التي دلت عليها بداية الآية «�سبحان» فامتداد �ألف «الأق�صا» متنا�سب
مع التعظيم وطالقة القدرة التي ال حد لها وال ح�صر من وجه ,ومتنا�سب مع
امتداد الفعل من اهلل لر�سوله � -صلى اهلل عليه و�سلم  -بدليل تعليق الإ�سراء
بـ»عبده» بباء الإل�صاق الدالة على القرب وب�إ�ضافة «عبد» �إلى جالله � -سبحانه
وتعالى  -وكل ذلك ي�ستلزم امتدادًا يف العطاء والكرم للر�سول � -صلى اهلل عليه
و�سلم  -والرتكيب الذي وردت فيها «الأق�صا» متنا�سب وال �شك مع هذا االمتداد
�إذ بد�أت بامل�صدر «�سبحان» الذي فيه داللة ثبات يف�ضي �إلى امتداد يف العظمة،
وعرف بالذي وال يخفى على مت�أمل داللتها على عظيم �ش�أن املعرف بها عظمة
تتنا�سب مع امتداد الألف ومن ثم عدى بـ»�إلى» التي فيها انتهاء الغاية ﮋ ﭙ
ﭚ ﭛ ﮊ وتقيد الأق�صى ﮋ ﭜ ﭝ ﭞ ﮊ ف�إذا كان و�ضعه هكذا
فاالمتداد هنا نابع من انتهاء الغاية يف الفعل باعتبار ,ويف القدرة باعتبار �آخر
كما تقدم .كما �إن الربكة مل تقف عليه فقط بل امتدت ملا حوله ولك ذلك متنا�سب
مع امتداد الألف� .أما ق�صر الألف «يف �أدنى» ففيها داللة عك�سية المتدادها يف
«�أق�صا» �إذ فيها دليل على التهوين وانتهاء الأمد والأمل منه .وهذا متنا�سب
مع ورودها يف �سياق التهوين من �ش�أن اليهود وعقابهم بالإذالل وحتويلهم �إلى
ﮋ ﮓ  ﮔ ﮊ ] البقرة [ ٦٥ :ومع ما ورد يف ال�سياق ﮋ ﮏ ﮐ ﮑ ﮊ
] الأعراف� [ 167 :إذ جعل قدرهم و�سومهم ﮋ ﮐ ﮑ ﮊ وكل ذلك متنا�سب
مع التدين يف معنى الألف املق�صورة .ثم �إن جعلهم من اخل ْلف ب�إ�سكان الالم
ال من اخل َلف بفتحها دليل ثان على تهوين �ش�أنهم فاخل ْلف الرديء واملت�أخر(((.
والتعريف للأدنى با�سم الإ�شارة «هذا» ومعلوم �أنها هنا للتحقري بداللة ال�سياق
هنا كما يف قوله تعالى :ﮋ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﮊ ] الأنبياء.[ ٣٦ :
وجعله َع َر�ض ﮋ ﯕ ﯖ ﯗ ﮊ ] الأعراف [ ١٦٩ :معا�ضد لداللة التهوين
((( املفردات يف غريب القر�آن.162 :
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فال َع َر�ض ماال ثبات له فهو بالتايل هني((( .وتوايل كل هذا التهوين �أ�سلم لأن
يعرف «الأدنى» بـ ــ(�أل) الدالة على ا�ستغراقه يف الهوان وال�سقوط فك�أنه الهني
التام الهوان وثم �أ�سلم كل هذا �إلى �أن ت�أتي الألف مق�صورة لتتنا�سب مع �ضعف
وهوان الأدنى ،وكذلك عدم ثباته وانق�ضاء �أمره يعك�س االمتداد يف الألف الدال
على ثبات وعل ِّو �ش�أن.
الخاتمة
وبعد متام البحث �أخل�ص �إلى نتائج عدة لبالغة القر�آن يف ر�سمه للألف ميكن
�إجمالها يف عنا�صر ثالثة هي:

� ً
أول :مراعاة اطراد الداللة:
فكل ر�سم م�صحفي للألف له داللته املطردة التي ال يخالفها �إال باختالف
ال�سياق والغر�ض ,ومن دالالت زيادة الألف مايلي:
•الرتقي يف الداللة.
•تناهي الو�صف.
•الداللة ال�صوتية.
كل باعتبار.
•النوعية وهي داللة م�شرتكة بني الزيادة واحلذف يف ٍ
ومن دالالت حذفها مايلي:
•الت�شابه احل�سي.
•انقطاع الرجاء من الفعل .
ومن دالالت ر�سم امل�صحف للألف بني النق�ص والتمام مايلي:
•التوايل يف الفعل و�سهولته التي تقت�ضي نق�ص الألف يف الر�سم.
((( ال�سابق.334 :

254
هذه الطبعة �إهداء من املركز وال ي�سمح بن�شرها ورقي ًا �أو تداولها جتاري ًا

الندوات والمؤتمرات 8

•خفاء الو�صف و�إبهامه التي تقت�ضي نق�ص الألف يف الر�سم  ,تقابلها داللة
العلم به التي تقت�ضي �إمتام ر�سمه.
•داللة الإل�صاق والقرب التي تقت�ضي نق�ص الألف يف الر�سم ,تقابلها داللة
البعد التي تقت�ضي �إمتام ر�سمه.
ولر�سم الألف بني القلب والت�صحيح داللة رئي�سة هي التفخيم الذي يختلف
وجهه بح�سب ال�سياق واملقام .ومثله ر�سم الألف بني املد والق�صر له داللة رئي�سة
تدور بني قوة الو�صف عند املدِّ  ,و�ضعفه وهوانه عند الق�صر مع تنا�سب كل منها
مع �سياق النظم وبنيته.
ثانيا� :إبراز التال�ؤم بني الر�سم والنظم:
�إذ تنا�سبت قوة الت�أكيد مع داللة القوة يف زيادة الألف ومنه زيادتها يف تهديد
�سيدنا �سليمان  -عليه ال�سالم  -للهدهد ﮋﯭ ﮊ ,وتنا�سبت باملقابل �ضعف
الو�صف وخفا�ؤه مع حذفها كما يف قوله تعالى ﮋ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﮊ

وتنا�سب العلم واال�شهار مع متام الألف كما يف متامها يف كلمة الكتاب ﮋ ﭪ
ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱﮊ ,وتنا�سب نق�صها باملقابل مع اجلهل
بالأمر ,وكونه غري متعارف عليه ك�أبواب اجلنة ﮋ ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ ﮊ.

وتنا�سبت داللة التفخيم مع ال�ضم يف قلب الألف واو ًا كما يف اطراد ر�سم
ﮋ ﭔ ﮊ بالواو داللة على عظيم �ش�أنها.

وتنا�سب جتاوز احلد يف الطغيان مع امتداد ال�صوت بالألف يف ﮋ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ
ﭣ ﭤ ﭥ ﮊ وهوانه مع ق�صر ال�صوت بها يف ﮋ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮊ.

ثال ًثا� :أثر ال�سياق يف تغاير الر�سم ب�شقيه احلايل واملقايل:

حيث تنا�سب كل وجه يف ر�سم الألف من زيادة �أو حذف مع �سياقه ,ومن ذلك
ر�سم الألف يف طغا ممدوة ملا اقت�ضى ال�سياق بيان الزيادة وجتاوز احلد ,يف
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حني ر�سمت مق�صورة حني اقت�ضى ال�سياق التهوين منها ,وكذلك ر�سمها ناق�صة
يف كلمة ﮋ ﭭ ﮊ حني وردت يف الأخوة ال�صادقة بني الر�سول � -صلى اهلل
عليه و�سلم -وال�صديق  -ر�ضي اهلل عنه  -وتامة حني تفرقت ال�صحبة باختالف
العقيدة يف ق�صة �صاحب اجلنتني ورفيقه .وقد عا�ضد تركيب كل منهما هذه
الداللة كما هو مبني يف البحث.
توصيات البحث:
تو�صي الباحثة مبتابعة الدرا�سات حول بالغة الر�سم العثماين وخ�صائ�صه,
للربط بينه وبني الإعجاز القر�آين من حيث تراكيبه و�صوره .كما تو�صي الباحثة
تدري�سا الرتباطه بهوية امل�صحف وخ�صو�صياته.
باالهتمام بدرا�سة الر�سم
ً
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