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 كلية اآلداب جامعة القاضي عياض،خمترب الرتمجة وتكامل املعارف
ملخص
 ولقد عاشت، فهي لسان العرب بداهة،متيزت اللغة العربية يف طورها األول بطبيعتها وفطريتها
ِ
وركب
َ  وألهنا واكبت سريورة التاريخ،العربية جتربة أولية اتسمت بتعلقها أساسا بوجدان املتكلم وع ْرفانه
احلضارة فقد دخلت بعد ذلك جتربة علمية صناعية مع ظهور العلوم ونشأة املعارف توازي يف نسقها
.العام الصورة الطبيعية للعربية الفطرية
 لغة القرآن) ومىت بدأ االستدالل بـكالم العرب يف/فما حدود املرحلة الفطرية الطبيعية لـ (كالم العرب
 علم العربية)؟ وكيف صار (علم العربية) معادال معرفيا (لعربية/صورته الصناعية (علوم اللسان العريب
القرآن) وما ابعث هذا التحول املعريف؟ وهل االنتقال من العروبة الفطرية إىل العربية الصناعية املكتسبة
ضرورة معرفية أمالها السياق التارخيي واحلضاري لألمة اإلسالمية بعد انقضاء زمن التكلم ابلعربية فطرة
وسليقة؟ سيما وأن ألسنة جل الذين أسهموا يف هذا التطور املعريف للغة القرآن أعجمية؟
Abstract
Dr. Mantourrane Mustapha
Regional Academy of Education and Training, Marrakech,
Morocco
The Arabic language was distinguished in its first phase by its
instinct and nature. Thus, obviously, it is the language of the Arabs. It had
a first experience which was mainly characterized by its attachment to the
speaker's awareness and knowledge. Following the rhythm of history and
civilization, it then entered a scientific experiment with the appearance of
the sciences and the evolution of knowledge parallel to its innate natural
aspect.
What then are the limits of the innate natural stage of (the language
of the Arabs / The language of the Koran)? And when did the inference
with the language of the Arabs begin in its reproduced form (sciences of
the Arabic language / science Arabic)? And how did (the science of
Arabic) become a cognitive equivalent (to Arabic in the Koran), and what
motivated this change? Was the transition from innate Arabism to
reproduced Arabic an epistemic necessity dictated by the historical and
civilizational context of the Islamic Ummah after the expiration of the
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time to speak in the Arab instinct? Especially since most of the linguists
who have contributed to this epistemic development of the Koranic
?language are not Arab

مقدمة

ركز علماء اللغة األوائل -الذين اخنرطوا يف حتليل نصوص التنزيل حتليال صناعيا-على املقابلة
بني (كالم رب العباد) و(كالم العباد)؛ فهذا سيبويه(180ه) يقول يف الكتاب" :لكن العباد إمنا كلّموا
بكالمهم ،وجاء القرآن على لغتهم ،وعلى ما يعنون" .1وقد تردد هذا املعىن يف نصوص الكتاب بعبارات
وصيغ متقاربة تدعو كلها إىل محل لغة القرآن على املعهود من لسان العرب.
ِ
ِ
ت
صلَ ْ
لقد تواترت نصوص الكتاب الدالة على عربية القرآن؛ من مثل قوله تعاىل ﴿:كتَ ٌ
اب فُ ّ
آَيتُهُ قُـ ْرآانً َعَربِياً لَِق ْوٍم يـَ ْعلَ ُمو َن ﴾ .2وال شك يف أن هذا اللسان العريب قد انل حظوة إنزال القرآن به،
َ
وكان للقرآن الفضل األكرب يف احلفاظ على العربية خالل مسريهتا طيلة أربعة عشر قران ،ومثل ركنها
الشديد يف تدافعها احلضاري بني خمتلف األلسن ،ويف معركتها ضد الساعني إىل حمو معاملها ،وطمس
هويتها؛ فال شك إذاً يف أن (اللسان العريب) متني الصلة بـ (الوحي اإلهلي) ،وقد ُوصف هذا االرتباط
بوصف مكتنز الداللة؛ أعين (عربية القرآن) .فقد أُسند كالم هللا تعاىل إىل وسيلة تلقيه ،ولغة إنزاله؛ ومن
مث ،صار فهم اخلطاب القرآين متوقفا على استيعاب خصائص اللسان الذي به أُنزل ،وال سبيل إىل إدراك
فحوى الرسالة اإلهلية إال حبذق هذه الوسيلة املفضية إىل تلك الغاية السامية .قال الشافعي(204هـ):
"على كل مسلم أن يتعلم من لسان العرب ما بلغه جهده ،حىت يشهد به أ ْن ال إله إال هللا ،وأن حممدا
عبده ورسوله ،ويتلو به كتاب هللا".3
إن محل لغة الكتاب العزيز على أساليب العربية الطبيعية يستوجب بداية متحيص أصول
والبحث يف إشكاالت كربى ،وأسئلة حمورية؛ من قبيل :ما حدود املرحلة الفطرية الطبيعية لـ (كالم
العرب /لغة القرآن)؟ ومىت بدأ االستدالل بـكالم العرب يف صورته الصناعية (علوم اللسان العريب /علم
العربية)؟ وكيف صار (علم العربية) معادال لسانيا (لعربية القرآن)؟ وما ابعث هذا التحول؟ وهل االنتقال
من العربية الفطرية إىل العربية الصناعية املكتسبة ضرورة معرفية أمالها السياق التارخيي واحلضاري لألمة
اإلسالمية بعد انقضاء زمن التكلم ابلعربية فطرة وسليقة؟ ومل تص ّدر األعاجم املسلمون املشروع املعريف
لبناء العلوم اإلسالمية؟ أمل تكن احلكمة تقضي أبن يُعهد إىل العرب أنفسهم أمر هذا املشروع احلضاري،
تكون عربية الصنعة ،بينما ألسنة ُجل الذين أسهموا يف هذا
وهم الذين ُجبلوا على عربية الفطرة ،وعايشوا ّ
التطور املعريف لعلوم اللسان العريب أعجمية ،وهم وافدون على البيئة العربية من أنساب أعجمية؟ قال ابن
خلدون" :كان صاحب صناعة النحو سيبويه ،والفارسي من بعده ،والزجاج من بعدمها ..وكلهم عجم

اجمللة الدولية لدراسات اللغة العربية وآداهبا

اجمللد الثاين ،العدد الرابع ،آب2020 ،

3

الصنعة :دراسة يف خصائص عربية القرآن
من عربية الفطرة إىل عربية ّ

د .مصطفى منتوران

يف أنساهبم ،وإمنا ربوا يف اللسان العريب؛ فاكتسبوه ابمل ْرََب وخمالطة العرب ،وصريوه قوانني وفنا ملن
َ
بعدهم ...ومل يقم حبفظ العلم وتدوينه ّإال األعاجم" ،4هكذا نشأت ألسنة أعجمية يف بيئة عربية أصيلة

تشربت امللَكة العربية اليت هبا نزل القرآن الكرمي؛ فنقلت
ملّا تفق ْد خصائص عروبتها ،وترعرعت فيها حىت ّ
وصريهتا قوانني قابلة للتلقي واالكتساب ،واكتست
تلك األنساق اللغوية الطبيعية ،وأفرغتها يف قوالبّ ،
هبذا الصنيع اللغة العربية طابع العاملية من حيث النشأةُ ومشاركة غري العرب يف أتسيس صرح العلوم
اللغوية.
هذه إشكاالت يروم البحث إعمال يد املناقشة واملدارسة فيها ،ولعل من أمهها حترير القول يف
خصائص عربية القرآن الكرمي ،وسيحاول البحث اختزاهلا يف احملورين اآلتيني:
 احملور األول :العربية الفطرية :مفهومها ومكوانهتا. احملور الثاين :علم العربية :النشأة الصناعية واستنساخ الصورة الفطرية.آملني أن نرصد انتقال العربية من طورها الطبيعي ،الذي أتثرت فيه بعوامل إدراكية ذهنية مل تدخلها
الصناعة ،إىل طورها الصناعي ،الذي نشأت فيه املعارف ،واستحالت الفطرة اللغوية علما يُتلقى
ويكتسب.
احملور األول :العربية الفطرية :مفهومها ومكوانهتا

متيزت اللغة العربية يف طورها األول بطبيعتها وفطريتها ،فهي لسان العرب بداهة و"أداة فهم
لإلحساس الفطري األول يف حياة الناطقني هبا" ،5فقد عاشت العربية جتربة أولية اتسمت بتعلقها أساسا
ِ
وركب احلضارة فقد دخلت بعد ذلك جتربة علمية
بوجدان املتكلم وع ْرفانه ،وألهنا واكبت سريورة التاريخ َ
صناعية مع ظهور العلوم ونشأة املعارف توازي يف نسقها العام الصورة الطبيعية للعربية الفطرية.

-1مفهوم "العربية الفطرية":

نزل القرآن الكرمي بلغة العرب اليت كانوا يتخاطبون هبا فطرة وسليقة ،ليحصل البيان الذي هو
العرب بلساهنا،
من أخص خصائص الرسالة السماوية .قال الشافعي(204ه)" :إمنا خاطب هللا بكتابه َ
على ما تعرف من معانيها .وكان مما تعرف من معانيها اتساع لساهنا ،وأن فطرته أن خياطب ابلشيء منه
عاما ،ظاهرا ،يراد به العام ،الظاهر ،ويستغىن أبول هذا منه عن آخره".6
يتعسفون يف أتدية
فأساليب الكالم العريب كانت جتري على ألسنتهم فطرًة ال يتكلفوهنا ،وال ّ
ٍ
بسالسة تبعا للمعاين الطبيعية املركوزة يف نفوسهم .وعلى هذا األساس،
معانيها ،وإمنا هي أساليب جتري
تنزلت آَيت الكتاب العزيز ،وتلقت العرب الذكر ُمساوقا ملا تعرف يف لغتها من ضروب التعبري ،وأفانني
املنزل على نبينا حممد صلى هللا عليه
القول .قال الطربي(310ه)" :الواجب أن تكون معاين كتاب هللاّ ،
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وسلم ،ملعاين كالم العرب موافقة ،وظاهره لظاهر كالمها مالئما ،وإن ابينه كتاب هللا ابلفضيلة ،اليت
سائر الكالم والبيان"7.
َ
فض َل هبا َ
ال غرو إذاً أن صفة (الفطرية) خ ِ
صيصة طبعت لغة العرب قبل البعثة النبوية ،وخالل العهد
َ
األول من صدر اإلسالم؛ فلم تكن إذّاك قائمةً على قواعد ونواميس علمية ،وإمنا هي تفاعل ذهين
إدراكي بني عبارة املتكلم وقصديته ،يفضي إىل اإلابنة عما يف النفس من ٍ
معان؛ ذلك أن اللغة كانت،
وما تزال" ،عبارة املتكلم عن مقصوده .وتلك العبارة فعل لساين انشئ عن القصد إبفادة الكالم".8
ليشع نوره يف كل أرجاء
إن هذه البيئة اللغوية الطبيعية هي اليت استقبلت البيان الرابين بداءة ّ
الدنيا ،وهذا اللسان العريب هو الذي انل شرف احتضان التنزيل ،وجرت على َه ْديه عربية القرآن .والذي
يعنينا ،يف هذا املقام ،أن نربز خصائص هذه اللغة الفطرية /الطبيعية السائدة يف جزيرة العرب قبل البعثة؛
الستبانة معاملها اللهجية ،وسياقها التارخيي واحلضاري ،لنتخذ ذلك ِمهادا لتوصيف طبيعة الوعاء اللغوي
الذي استوعب اخلطاب القرآين خطاب الوحي.
العربية الفطرية :مالحمها وخصائصها
اللغة مرّكب متجانس من األصوات والكلمات والرتاكيب اليت ترتبط دائما بوضع املتكلم يف
عالقته ابملتلقي ضمن مقام ختاطيب حمدد .قال ابن جين عن تعريف اللغة" :أما ح ّدها فإهنا أصوات يعرب
هبا كل قوم عن أغراضهم" .9وال سبيل إىل تعلم العربية إال بسلوك أحد مسارين ،بينهما فروق؛ فاألول
يتمثل يف االكتساب الفطري عن طريق خمالطة العرب األقحاح الستيعاب ملَكة العربية ،ويتجلى الثاين

يف االكتساب املعريف من خالل القواعد والقوانني اليت حلت حمل العربية الفطرية .قال ابن
عاشور(تـ1393هـ)" :أما العربية ،فاملراد منها معرفة مقاصد العرب من كالمهم ،وأدب لغتهم ،سواء
حصلت تلك املعرفة ابلسجية والسليقة؛ كاملعرفة احلاصلة للعرب الذين نزل القرآن بني ظهرانيهم ،أم
حصلت ابلتلقي والتعلم؛ كاملعرفة احلاصلة للمولَّدين الذين شافهوا بقية العرب ،ومارسوهم".10
إن اللغة ،هبذا املعىن ،من خصائص اجلنس البشري ،ال يضاهيها أي نوع من أنواع االتصال
الغريزي ،اليت قد تظهر عند بعض احليواانت .وإن اللغة اإلنسانية لتتميز بصلتها الوثيقة ابلعقل والفكر
اإلنساين ،بوصفهما اللذين ُُي ّداهنا ابملعاين النفسية ،اليت هي جوهر الكالم ،وهذا االستمداد تنشأ عنه

مقدرة لسانية المتناهية؛ "تل ك القدرة اليت جتعل أبناء اللغة الواحدة قادرين على إنتاج وفهم عدد كبري،
ط ،ومل ينطق هبا أحد من قبل"11.
بل غري حمدود ،من اجلمل اليت مل يسمعوها ق ّ
وابلنظر إىل عربية ما قبل اإلسالم يف مستواها التداويل ،نُلفي أن هلذا اللسان العريب سياقات
اترخيية وثقافية حتكمت يف مالحمه العامة؛ فقد ظلت العربية يف احتكاك دائم مع ألسن أخرى؛ إذ مل تكن
األمة اإلسالمية يف اجلزيرة دما عربيا خالصا ،بل داخلتها أجناس أخرى أعجمية ،وانتظمت يف حواضر
ضمت أجناسا بشرية ختتلف ألسنتهم وثقافاهتم ،لكن
اجلزيرة العربية وأسواقها املركزية جتمعات ولقاءات ّ
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عربية اجلاهلية ظلت حمافظة على أصالتها العروبية ،مع أن األمم املتامخة للعرب ،واملسيطرة على جزيرة
العرب –سياسيا ،-كانت أعجمية (الروم والفرس) .ومع ذلك ،مل يكن أللسنتهم كبريُ أثر على العربية،
اليت ظلت حمافظة على بداوهتا ،ولعل ذلك راجع -كما يؤكد عبد احلق فاضل -إىل أن "العرب مل يكونوا
ٍ
حينئذ يف مرحلة تثقيف ومتدين ،أو ابألحرى ألن هذه األمم مل تستهدف تثقيف العرب ومتدينهم".12
ٍ
صمت مع لغات أخرى؛ فتؤثر فيها وتتأثر هبا،
والعربية ،يف هذا السياق ،كانت تتفاعل يف
وختضع الدخيل من لسان غريها لنظامها اللغوي؛ فيُبليه التداول ،ويصري مبنزلة اللفظ العريب األصيل؛ ألن
ُ
أجرته جمرى كالمهم يف ا ِإلعراب والتعريف والتنكري وحنوها ،صار
"اللفظ العجمي إذا استعملته العرب ،و ْ

عربياً" .13ويف هذا السياق احلضاري ،الذي يطبعه التداخل والتشابك بني األمة العربية من جهة ،وأمم
غري عربية من جهة اثنية ،دخل ت يف جسم العربية ألفاظ أعجمية؛ ذلك أن اللغة بطبيعتها تفاعلية ،ال
يُتصور أن تبقى منغلقة على نفسها ،بل إن هذا االقرتاض أو األخذ اللغوي عُ ّد من عوامل التطور
والنماء اللغوي؛ ذلك أبن" تطور اللغة -أية لغة -إمنا يكون بتفاعل داخلي بني أبنائها ،أو ابحتكاك
خارجي مع غريها من لغات بين اإلنسان".14
إ ّن هذه املخالطة ألجناس غري عربية مهدت النفتاح حضاري كبري عاشته لغة العرب بعد نزول
القرآن الكرمي هبا؛ حيث منّاها ،وص ّفاها من الشوائب ،وارتقى هبا إىل القدر الذي مل تبلغه لغة سامية
غريها ،فاستوعبت لغيّات كانت قد دخلت إىل نظامها ،واعتادها الناس يف كالمهم؛ فشملها قوله
بني﴾ ،15وإن مل تكن  -يف األصل  -من حمض لغة العرب ،وإمنا هي نَتاج
تعاىلَ ﴿:وَهذا لِسا ٌن َعَرِ ٌّ
يب ُم ٌ

تالقح طبيعي بني ألسنة متباينة استقطبتها العربية؛ بفضل مركزها الرَيدي  -سياسيا واجتماعيا واقتصادَي
 بني القبائل املختلفة .قال ابن عطية األندلسي (542هـ) -يف بيان منهج التعامل مع اللفظ األعجمييف لغة القرآن" :-إن القاعدة والعقيدة هي أن القرآن نزل بلسان عريب مبني؛ فليس فيه لفظة خترج عن
كالم العرب؛ فال تفهمها إال من لسان آخر .فأما هذه األلفاظ ،وما جرى جمراها ،فإنه قد كان للعرب
وبرحليت قريش ()...؛ فعلقت
العاربة ،اليت نزل القرآن بلساهنا ،بعض خمالطة لسائر األلسنة بتجارات
ْ
العرب هبذا كله ألفاظا أعجمية غريت بعضها ابلنقص من حروفها ،وجرت إىل ختفيف ثقل العجمة،
واستعملتها يف أشعارها وحماوراهتا حىت جرت جمرى العريب الصريح ،ووقع هبا البيان ...وعلى هذا احلد
نزل هبا القرآن16".
والذي عليه مجهور العلماء من املفسرين واللغويني أن عربية القرآن الكرمي قد استوعبت كالم
العرب مبختلِف هلجاته؛ ولذلك واجهوا بعض ظواهره األسلوبية َبع ْزوها إىل القبائل اليت تكلمت هبا
بداءة ،من ذلك قول سيبويه(180ه) " :مثل ذلك قوله عز وجل( :ما هذا بشرا) يف لغة أهل احلجاز.
وبنو متيم يرفعوهنا إال من درى كيف هي يف املصحف"17.
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وقد لزمت صفة "الفطرية" لغة العرب حىت يف ظل رسالة القرآن يف عهدها األول؛ فالتأويل
القرآين كان يتم َوفق املعهود يف كالم من نزل القرآن بلساهنم ،ومن كان لسانه غري عريب من بين اإلسالم

فإن قوة الدولة اإلسالمية ،وجاذبية النص القرآين ،تُنهزه إىل تعلم لسان العرب حىت يُدرك فحوى رسالة
السنة عربيان ،و"لو كاان أعجميني لوجب على
القرآن ،ويفهم مقتضاه من غري وساطة؛ ألن الكتاب و ُّ
األمة تعلم اللغة األعجمية؛ ليفهموا مقتضى اخلطاب ،وأقرب من هذا أن األعاجم من أمة حممد صلى
هللا عليه وسلم جيب عليهم معرفة القدر الذي يفهمون به ما جيب عليهم من أحكام الشريعة من اللغة؛
لكونه شرطا يف إمكان االمتثال لألوامر"18.
 -3العربية ورسالة القرآن الكرمي
لقد كان نزول القرآن الكرمي بلسان العرب فتحا مبينا على العربية وأهلها؛ إذ ُكتب للسليقة
العربية أن حتيا ،وأالّ أييت عليها سلطان الدهر؛ فيمحوها من الوجود كما فعل بغريها من اللغات التليدة
وشرح؛
املماثلة هلا ،وما ذلك إال الرتباط العربية بنص القرآن؛ إذ "هبا نزل ،وفيها عرفه الناس ،وهبا فُ ِّسر ُ
فكان حظُّها من ذلك أهنا به اتسمت ،وبه انتشرت ،وبه ُدرست ،وبه ُخلِّدت"19؛ فلوال القرآ ُن الكرمي
ملا صمدت العربية أمام تتابع العصورِ ،
ورغبة أعدائها يف طمس معاملها الفطرية ،وإيقاف انتشارها
وتطورها .ومل يقتصر فضل القرآن على حفظ السليقة العربية فحسب ،و"لكنه ص ّفاها غاية التصفية،
وارتفع هبا ،يف معارج الضبط واإلتقان ،إىل املدى الذي ال ُيكن للقوم أن ِ
يصلوا إليه ،وهيّأها بذلك أل ْن
تكون إنسانية؛ فبثها يف كل نفس تقرأ القرآن".20
كما أراد هللا للقرآن الكرمي وق ّدر أن يرتبط ابلعربية إذ نزل هبا؛ فـ"ال يستطيع أح ٌد أن يتخيل أمة
مسلمة غري عربية ،وال أ ن يتخيل لغة العرب منفصلة عن اإلسالم ،وكان ذلك من صنع هللا ابلقرآن؛ فهو
أوثق سبب يصل اإلسالم ابلعروبة ،ال تنفصم عُراه ،فال تكون أمة عربية وال أمة مسلمة إال هبذا
القرآن".21
وإذا كان املوىل جل جالله قد اختار لكتابه من بني ألسنة العباد لغة العرب ،فإنه عز وجل قد
جعله رسالة إىل اإلنسانية مجعاء عربيِّها وعجميها ،وأقام به احلجة عليهم ،وهذا االصطفاء الرابين للغة
العرب ِ
مظنة أل ْن يبحث يف مميزات هذه اللغة وخصائصها البيانية ،وإىل بعض تلك اخلصائص أشار

اخلطايب(388هـ) بقوله" :اعلم أن هللا ملا وضع رسوله صلى هللا عليه وسلم موضع البالغ من وحيه،
ونصبه منصب البيان لدينه ،اختار له من اللغات أعرهبا ،ومن األلسن أفصحها وأبينها ،مث أم ّده جبو ِامع
الكلم"22.
وعربية القرآن حتمل بني ثناَيها صنفني من املعاين :يفهمها املتلقي بسهولة ويُسر ،وأخرى
ِ
مشكلة حتتاج إىل الشرح والتفسري ،خاصة عندما ال ُيلك املتلقي مقدرة معرفية مت ّكنه من استنباط املعىن
املراد؛ حبيث َحتُول عوائق متعددة دون فهم مضمون الرسالة اللغوية ،و"لعل أهم هذه املشكالت ،املتعلقة
ُ
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ابملعىن ،هي تلك اليت تعوق أو تعطّل إحدى وظائف اللغة األساسية ،وهي وظيفة االتصال؛ مثل
مشكلة االلتباس ،ومشكلة االشرتاك يف املعىن ،ومشكلة اإلهبام ،وغري ذلك".23
وحدت هلجات العرب ضمن لغة مشرتكة متثل فيها
ومن فضائل عربية القرآن على العرب أ ْن ّ
لغة قريش موقع الصدارة ،وكان للقرآن الفضل العميم يف احلفاظ على العربية ،وصوهنا من عوادي الزمن
اليت حاقت بلغات سامية مثلها؛ فاس تحقت من األوصاف واخلصائص ما تصبو إليه كل لغة ،وهي متام
بني﴾ فقد بلغت لغة القرآن
اإلابنة واإلفهام،
وتصديق ذلك يف قوله جل ثناؤهَ ﴿:وَهذا لِسا ٌن َعَرِ ٌّ
يب ُم ٌ
ُ

الكرمي يف مراقي اإلابنة واإلفهام مبلغا عظيما ،قال الباقالين" :إن القرآن أعلى منازل البيان".24
ضمت بني ثناَيها لغيات وهلجات فاقت يف ع ّدها
وقد تواترت األخبار أبن عربية القرآن قد ّ
ينسق بني هذه األلسن ،املتفقة يف األصول
مخسني لغة ،25مثلت فيها لغة قريش املركز واحملور الذي ّ

الكالمية ،واملتباينة يف بعض الفروع؛ فلسا ُن قريش هو الذي امتزجت وتداخلت يف بنيته لغات عربية
يغينب عن ابلك أن
الزرقاين (1367هـ)" :وال ّ
أخرى؛ بفعل التكامل احلضاري بني قبائل العرب .قال ّ
هذه اللغات كلها متثلت يف لغة قريش ابعتبار أن لغة قريش كانت املتزعمة هلا ،واملهيمنة عليها ،واآلخذة
صح أ ْن يُعترب لسان قريش هو
منها ما تشاء مما حيلو هلا ويرق يف ذوقها ،مث أيخذه اجلميع عنها حىت ّ
اللسان العريب العام ،وبه نزل القرآن"26.
وهكذا ،صارت لغة قريش ،مبختلِف مكوانهتا وروافدها ،لسان العرب ،وكالمهم املتداول بينهم
بعد نزول القرآن هبذه اللغة املشرتكة ،ومل يعد لغريها من اللغات ذكر ُلد ُروسها ،واختالطها ،واستحالة

حتديدها ،إال ما ندر .27وأما احتجاج اللغويني والنحاة هبذه اللغات يف سياق حتليل عربية القرآن ،فإن
ذلك يقع يف صميم بناء حن ٍو للعربية ،ينطلق من هذه األلسن املتداخلة يف كالم العرب .و"ال يعين
استشهاد سيبويه بلغات هذه القبائل أهنا سواء ،بل يعين أهنا متاثل ،يف بنيتها الرتكيبية والصرفية والداللية
موسعة للتقعيد
والصوتية ،اللغة العربية كما ُيثلها القرآن الكرمي؛ وعليه تصلح أل ْن تكون عينة ّ
النحوي"28.
ومىت استعملت عبارة (كالم العرب) أو (كالم العباد) انصرف الذهن إىل هذه اللغة املشرتكة،
املتآلفة من لغيات عربية تتزعمها لغة قريش ،اليت هي لسان نيب القرآن عليه الصالة والسالم؛ لغة تقوم

على أساليب حمكمة ،ونظام هلجي فطري يضبط مستوَيهتا الصوتية واملعجمية والرتكيبية والداللية؛ هذا
النظام الذي صار مبنزلة قانون حيكم كالم العرب ،وعلى منواله نزل القرآن .وإليه أملع أبو إسحاق
الشاطيب (790هـ) بقوله" :كتاب هللا أنزل على قانون كالم العباد".29
احملور الثاين :علم العربية :النشأة الصناعية واستنساخ الصورة الفطرية.
االستنساخ واالنتحاء أصالن حتكما يف بناء املعرفة اللغوية يف هيأهتا الصناعية العلمية ،فحني
الحت بوادر أُفول العربية الفطرية ألسباب حضارية عديدة نشأت عملية تصحيحية رامت توثيق الصلة
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بني العهد العريب الفطري وبني األجيال اليت احتجبت عنها العربية األوىل لتأخرهم عن عصرها أو ألن
ْمرابهم كان يف بيئة أعجمية ،وقد خلص ابن جين(392ه) بواعث هذا الرتابط يف سياق تعريفه النحو
تعريفا عاما ،بقوله :النحو "هو انتحاء َسَْت كالم العرب يف تصرفه من إعراب وغريه؛ كالتثنية واجلمع
والتحقري والتكسري واإلضافة والنسب والرتكيب وغري ذلك؛ ليلحق من ليس من أهل اللغة العربية أبهلها
يف الفصاحة ،فينطق هبا وإن مل يكن منهم ،وإن شذ بعضهم عنها ُرّد به إليها".30
-1

السياق احلضاري لنشأة عربية الصنعة

مع انصرام زمن الفهم الفطري للغة القرآن الكرمي؛ بفعل حتوالت كربى عرفها اجملتمع اإلسالمي،
بدأت دراسة النص القرآين ابلشرح والتفسري لتقريب املعاين اليت حتملها الرسالة السماوية ،وذلك بعد
اكتمال العلوم املساعدة على تفسري القرآن؛ حيث ظهرت دراسات نظرية ومؤلفات يف علوم خمتلفة
وظيفتُها تبيان مراد هللا تعاىل من كالمه .ويف هذا الطور ،مل يكن التعامل العفوي مع النص القرآين كافيا،
وإمنا صارت احلاجة ملحة إىل وضع نظرَيت للفهم ،تنطلق من عالقة اللفظ ابملعىن ،عرب حتليل السليقة
اللغوية ،واستنباط القواعد املنهجية اليت تنبين عليها؛ لتوظيفها يف حتليل النص القرآين ،والوصول إىل
معانيه .ومن هنا ،نشأت علوم اللسان العريب ،اليت حلت حمل العربية الفطرية ،وصارت معادال معرفيا هلا.
لقد جتسدت معامل العربية ،بكل مستوَيهتا ،يف النص القرآين؛ فهو اجلامع لعناصرها ،احملافظ
على كينونتها .وملا أُعملت يد الدراسة والتحليل يف عربية القرآن مل جيد علماء التفسري بُ ّدا من استحضار
معهود كالم العرب وأساليبهم الفطرية ،الذي نزل القرآن على ِوفاقها ،بل عُ ّد هذا اإلجراء من أمهات
قواعد التأويل ،وأسس ضوابط التفسري .قال ابن العريب املعافري (543هـ)" :حتقيق الغرض املطلوب أن
للناظر يف القرآن مآخذ كثرية ،أمهاهتا ثالث :األوىل :النقل عن النيب – صلى هللا عليه وسلم  ،-وهذا
ص َّح ،ودعوا ما ُس ّوَدت فيه األوراق؛ فإنه سواد
هو الطراز األول ،لكن حذار أن تـُ َع ّولُوا فيه إالَّ على ما َ
يف القلوب والوجوه .الثانية :األخذ مبطلق اللغة؛ فإن القرآن أُنْ ِزَل بلسان عريب مبني .الثالثة :التفسري
ابملقتضى من معىن الكالم ،واملقتضب من قوة املنزع".31
ولقد وافقت لغة التنزيل كثريا من ُسنن العرب يف كالمهم؛ إ ْذ نزلت وفق مذاهبهم بصريح نص
يودون إيصاله إىل
القرآن .كما وافقت كثريا من أساليبهم اخلفية الّلطيفة .والعرب تسلك يف خماطباهتا ،وما ُّ

املتلقي ،من املعاين الكامنة يف نفوسهم ،طُُرقا عديدة ومتباينة .وإن النّاظر يف كالم العرب ليقف على
أسرار هذه اللغة العظيمة ،وقدرة أهلها على تلوين اخلطاب؛ فقد ِ
يعدل العريب عن أتدية املعىن أبسلوب
مهذب كل التهذيب ،إىل إخفاء بعض املعاين وإضمارها ،رغبةً يف إظهار الرباعة يف صياغة الكالم.
وكذلك كالم هللا تعاىل؛ فمنه املعاين الواضحة اليت ال ختفى على ذي بصرية ،ومنها املشكل مما
ُحيتاج يف فهمه إىل ك ِّد الفكر ،وإعمال أدوات وعلوم تشكلت يف البِيئة اإلسالمية اليت استقبلت النص
القرآين .ولذلك ،جند أن أوىل احملاوالت التفسريية الصناعية ،اليت ظهرت يف اتريخ الثقافة اإلسالمية،
اجمللة الدولية لدراسات اللغة العربية وآداهبا
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جرت على أيدي كبار اللغويني والنحاة الذين خربوا نظام العربية؛ فكان سبيلهم يف أتويل آي التنزيل أ ْن
وخرجوا مضامينها َوفق أساليب العربية اليت جتسدت يف علوم اللسان
محلوها على مقتضى كالم العربّ ،
العريب؛ أي املعارف والنواميس اليت تعادل يف جوهرها أصول العربية الطبيعية.
ولقد متيز البناء املعريف للثقافة اإلسالمية ابالشتباك والتكامل بني احلقول املعرفية ،اليت شكلت
منظومة العلوم اإلسالمية ،الدائرة يف فلك الوحي اإلهلي قرآان وسنة ،إذ كان يستدعي املفسر خمتلِف
وعروض ،وعلم التوجيه ،وأصول فقه،
العلوم؛ من حنو وصرف ،وقراءات وعلم أصوات ،وشواهد شعريةَ ،

وغريها من األدوات والوسائل اليت أضحت معادال للغة الوحي الطبيعية الصافية ،بعد أن انقضى زمن
التلقي الفطري ،مع فوات زمن النبوة ،واختالط العرب اخلُلّص ابألعاجم؛ مما استدعى تنظيم املعارف،
والتنسيق بينها ،ورسم حدودها ،وحتديد مواطن اشتغاهلا داخل النص؛ فكان أن احتاج علماء األمة إىل
بناء نظر ٍية الستنباط املعىن وفق قواعد منهجية مضبوطة تستثمر ما هو نقلي مأثور ،وتصوغه يف قوالب
متخضت عن ال نزعة العقلية الوافدة على الثقافة اإلسالمية ،عن طريق الرتمجة واملثاقفة الفكرية بني األمم،
يف سياق حضاري طبَـ َعه التكامل املعريف بني احلضارة العربية وغريها من احلضارات القدُية؛ مثل الفارسية
واليواننية؛ فكان من نتاج هذا التالقي بداية التأسيس ألصول االستنباط ،وقواعد النظر يف النص القرآين
والنصوص احلديثية.
ويف هذا السياق املعريف ،احملكوم ابحلاجة إىل وضع منهج م ِ
وصل إىل معاين نصوص الوحي ،نشأ
ُ
علم أصول الفقه ،وأتسست مبادئه على يد أيب عبد هللا حممد بن إدريس الشافعي ،الذي أرسي قواعد
ومبِينا عن قرائن التخصيص والتعميم يف
علمية الستنباط املعىن القرآين ،مربزا دالالت األلفاظ وأنواعهاُ ،

تراكيب لغة الوحي ...ولقد توالت اجلهود الرامية إىل وضع أصول علم الداللة اللغوي على امتداد أطوار
تراثنا اإلسالمي؛ بدءا ابحملاوالت األوىل اليت استهدفت ضبط النص القرآين مجعا ونـَ ْقطا وإقراءً وإرساء
ٍ
استقطاب
لقواعد قراءته قراءة صحيحة تنأى عن اللحن؛ جليِّه وخفيِّه ،إىل أن غدت لغة الوحي مركز
ملنظومة العلوم اإلسالمية ،اليت تنشد إدراك معاين نصوص الوحي ،وختريج داللتها وفق املرجعية الفكرية
لكل علم؛ فالنحوي حتكمه صناعة اإلعراب وقواعد الرتكيب ،والبالغي تشده األساليب وتَـ ْعنيه آليات
السبك وقواعد النظم ،أما علماء األصول فينطلقون من مرجعية معرفية يؤطرها املنطق ،وال أدل عل ذلك

من مقدمات مصنفاهتم ،اليت تلمع إىل أمهية املنطق يف تنظيم املعارف ،ودراسة القضاَي ،واستنباط
األحكام .وال شك يف أن هذه النزعة املنطقية قد أكسبت املباحث الداللية عمقا جتاوز نظريه عند
اللغويني والنحاة.
 -2علوم اللسان العريب :نشأهتا ووظائفها
بعد أن كانت اللغة ملكة تُكتسب ابملراس والتمرن ،انتقلت إىل علم صناعي يشمل خمتلف
املوضوعات املتعلقة بكالم العرب؛ من حيث أحكام اإلعراب ،وبناء الرتاكيب ،وإنشاء األساليب؛
اجمللة الدولية لدراسات اللغة العربية وآداهبا
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فاحتِيج إىل نظر ٍية للمعىن مبوجبها تفسر عربية القرآن ،وتبلّغ معانيها للقوم الناشئني يف بيئات غري عربية،
ْ
وتربّوا على لسان غري العرب ومذاهبهم يف الكالم .قال ابن عاشور(تـ1393هـ)" :إن القرآن كالم عريب؛

فكانت قواعد العربية طريقا لفهم معانيه ،وبدون ذلك يقع الغلط وسوء الفهم ملن ليس بعريب ابلسليقة،
ويعىن بقواعد العربية جمموع علوم اللسان العريب ،وهي :منت اللغة ،والتصريف ،والنحو ،واملعاين،
والبيان".32
وقد حدد ابن خلدون (تـ808هـ) أركان علوم اللسان العريب ،وبني أن تعلمها واكتساهبا هو
السبيل األوحد الستبانة معاين الوحيني املنزلني بكالم العرب ،بعدما كان النفاذ إىل أحكام الشرع يقع
سليقة دومنا حاجة إىل علوم ومعارف .وملا اندرست عربية الفطرة ،صارت علوم اللسان العريب ،املسلوخة
الو ْحيني .قال ابن خلدون يف
من العربية الطبيعية ،معادال هلا ،وأدوات علمية تضمن الفهم السليم لعربية َ

الشريعة؛ إذ
بيان األركان املشار إليها" :وهي اللّغة والنّحو والبيان واألدب ،ومعرفتها ضروريّة على أهل ّ
الصحابة والتّابعني
مأْ َخ ُذ األحكام ّ
السنّة ،وهي بلغة العرب ،ونـَ َقلتُها من ّ
الشرعيّة كلّها من الكتاب و ّ
ب ،وشر ُح مشكالهتا من لغاهتم؛ فال ب ّد من معرفة العلوم املتعلّقة هبذا اللّسان ملن أراد علم
َعَر ٌ
الشريعة"33.
ّ

إن التحول املعريف للغة العرب من طورها الفطري إىل طور صناعي ُسبق بعوامل وإرهاصات
لتكون عربية الصنعة ،ويف مقدمة تلك الدوافع بزوغ فجر اإلسالم الذي أيقظ يف نفوس العرب
مهدت ّ
واملسلمني روح اإلبداع واالبتكار يف خمتلف جماالت املعرفة ،بعد أن كانوا بدوا يعيشون حياة البساطة.

واثين العوامل متعلق ابللسان نفسه ،الذي هو انقل احلضارة وآلة املعرفة ،وهو رغبة العرب صون
العربية – والسيما عربية القرآن واحلديث النبوي-من اخلطإ واللحن .قال ابن خلدون" :خشي أهل العلوم
منهم أن تفسد تلك امللكة رأسا ،ويطول العهد هبا؛ فينغلق القرآن واحلديث على ال ُفهوم ،فاستنبطوا من
جماري كالمهم قوانني لتلك امللكة مطّردةً ِشْب َه الكلّيّات والقواعد يقيسون عليها سائر أنواع الكالم،
ويلحقون األشباه ابألشباه".34
وهكذا ،الحت مالمح علمية اللغة العربية؛ بتأصيل قواعد للفهم تضبط قانون التأويل ،وتشقيق
مصطلحات تيسر اكتساب علوم اللسان ،ومتنعها من االختالط والتبديل .ولعل من املداخل املمهدة
لعِلمية العربية مدخلني أساسيني؛ أحدمها مرتبط بنقل اللغة من طورها الشفهي إىل طور الكتابة والتقييد،
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عاما ،والثاين أخص منه الرتباطه ابلنص القرآين ،وهو (كتابة
وهو (فعل الكتابة) ،بوصفها مدخال ّ
املصحف).
 -3مركزية الكتابة يف تكون عربية الصنعة
مل تكن الكتابة مشتهرة بني عرب اجلاهلية؛ فقليل منهم من كان حيسن الكتابة الرتباط اخلط
والكتابة ابحلضارة والعمران ،ودخوهلما يف حيّز الصناعات املكتسبة .وملا كانت عربية ما قبل اإلسالم
حتكمها املشافهة ،مل يكن للكتابة دور يف تعلم هذا اللسان الفطري الطبيعي ،عكس ما صارت إليه
العربية يف طورها الصناعي؛ إذ غدت الكتابة مدخال أساسا لتعلم علم العربية .وعليه ،فإن إجادة الكتابة
مظهر ومؤشر على سرَين نُسغ التحضر يف أمة من األمم .وقد أشار ابن خلدون إىل أن قصور العرب
العريب
عن فن الكتابة قد لزمهم حىت يف صدر اإلسالم حلداثة عهدهم ابلبداوة إذاك .يقول" :كان اخل ّ
ط ّ
وسط؛ ملكان العرب من
ألول اإلسالم غري ابلغ إىل الغاية من اإلحكام واإلتقان واإلجادة ،وال إىل التّ ّ
ّ
الصنائع".35
التوحش ،وبُعدهم عن ّ
البداوة و ّ

إن بني اإلسالم والكتابة صلة وثيقة؛ فقد أقسم املوىل عز وجل ابلقلم ،الذي هو آلة اخلط ،تبياان

ملركزية الكتابة يف رسالة اإلسالم؛ فقال جل يف عاله ﴿:ن َوالْ َقلَ ِم َوَما يَ ْسطُُرو َن ﴾ .36و"من فوائد هذا

القسم أن هذا القرآن كتاب اإلسالم ،وأنه سيكون مكتواب مقروءا بني املسلمني" .37ولذا كان احلرص
على تعلم الكتابة منذ فجر اإلسالم؛ ملا هلا من أمهية ابلغة يف تثبيت أركان الدولة اإلسالمية ومقوماهتا
احلضارية ،وحفظ اللغة اليت هبا نزل القرآن وصوهنا من االنداثر .وال جرم أ ْن جعل رسول هللا صلى هللا
عليه وسلم فدية أسرى بدر -ممّن يعرف الكتابة -تعليم عشرة من صبيان املسلمني اخلط والقراءة ،إيذاان
ابنطالق عهد املعارف اإلسالمية ،اليت أشعل جذوهتا نور القرآن الكرمي؛ فتحولت مبوجبه العرب من أمة
أمية بدوية إىل أمة متحضرة ،تبين تراثها ،وتؤسس علومها ومعارفها أتسيسا صناعيا .وكانت بداية هذا
املشروع احلضاري نشر ثقافة الكتابة والتدوين ،وكذلك دأب كل احلضارات اإلنسانية اليت عرفها التاريخ..
يكون ُمنطلقها تقييد املعارف ابلكتابة ،اليت هي عنوان احلضارة ،وأساس التم ّدن؛ فالكتابة "من أَسى
إبداعات العقل البشري ،إ ْن مل تكن أَساها طُراً ،وهي العمود ِ
الف ْقري لكل تراث اإلنسان؛ من علوم
ّ
وآداب وأفكار وفلسفات".38
عما يف النفس من دالالت ومعان ،فإن هذا
وإذا كانت الكتابة تدل ،برسومها ورموزهاّ ،
االنتقال ،من املعنوي اجملرد إىل احملسوس املادي ،ينطوي على عمليات دقيقة حت ّفز العقل البشري على
اجمللة الدولية لدراسات اللغة العربية وآداهبا
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التف كري العلمي يف بنية هذه اللغة؛ ألن تصوير األصوات املتعددة يف صور وأشكال متباينة حيتاج إىل
تراكم علمي وجتارب سابقة ،سيما وأن أمة العرب قد قضت دهرها معتمدة على الذاكرة واملشافهة ال قِبل
هلا ابلصنائع ومقومات العمران.
والذي ينبغي أن يُتنبه إليه ،ها هنا ،هو أن كتابة العربية قد عرفت تطورا تدرجييا مساوقا لتطور

احلضارة العربية اإلسالمية نفسها؛ فإنه ملا اتسعت رقعة الدولة اإلسالمية ،وخالط العرب األعاجم خمالطة
مستمرة ،نتج عن ذلك اضطراب بني مدلول بعض األلفاظ العربية ومنطوقها ،وأحيلت معان كثرية عن
حد االستقامة بسبب ضعف السالئق؛ فاحتاج الناس إىل ضبط الكتابة ،وإجادهتا؛ ويف سياق هذا
االنتقال من الطور الشفهي إىل الكتايب ظهرت بوادر عربية الصنعة ،فقد استدعى "تعليم الكتابة
ملحوظات حنوية؛ كعدم تنوين املمنوع من الصرف .بل إن نظام الكتابة العربية يطرح أسئلة تفتح ابب
التفكري النحوي؛ كالواو الزائدة يف عمرو ،وكاأللف اجملزومة واملنصوبة عند اتصال واو اجلماعة هبا ،وكألف
الوصل والقطع ،وكإثبات أحرف العلة وحذفها ألسباب خمتلفة ،عدا الظواهر الصوتية؛ كاإلدغام
واإلبدال".39
حاال حمل حنو الفطرة ،وتشكلت معامل
ابلكتابة إذاً تفتّق علم العربية ،فكانت والدة حنو الصنعة ّ
الصناعة يف اللغة ،وظهرت املصطلحات النحوية األوىل ،خارجةً من رحم الكتابة بداية .ولعل من ذكاء
العرب وفطنتهم حرصهم على كل ما ِمن شأنه أن حيفظ بقاءهم يف بيئة صحراوية يرتبص هبا التيه والضياع
من كل جانب؛ فلقد دأبوا على َع ْقل دواهبم ونُوقهم اليت هي ضمان عيشهم .وملا كانت لغتهم من نفائس
ما ُيلكون ،قيدوها ابلكتابة ،وجعلوها مبنزلة ما ُخيشى ضياعه وتفلُّته؛ إذ " مل يكتفوا بربط اإلبل وغريها

من الدواب ،بل (ربطوا املعاين) أيضا خوفا عليها من الشرود؛ ومن مث الضياع" .40وهكذا ،فقد
أسهمت الكتابة يف تشكل علم العربية ،وانطالق عملية بناء علوم اللسان ،ويف مقدمتها حنو الصنعة،
القائم على احلدود واالحرتازات واألشباه والنظائر.
وينشأ عن حدث الكتابة مدخل خاص ،ارتبط -بشكل مباشر -بعربية القرآن ،وهو كتابة
املصحف؛ إذ مل يكن النص القرآين يـُتَلقى ابملشافهة فحسب؛ بل عمد الصحابة إىل تثبيت حروفه،
ورَسها كتابة ،وهو ما يدعى ،يف كتب علوم القرآن ،بـ (رسم املصحف) .وال شك يف أن هذا احلدث قد
أسهم يف علمية العربية؛ حيث قُيد النص العريب األول ابلكتابة ،واستقطب دراسات وتدخالت علمية
خمتلفة؛ ذلك أن كتابة املصحف ستسمح بـ "عمليات املقارنة بني النص املخزن يف اجلنان املْت ِّ
لو ابللسان،
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والنص املكتوب اجملموع بني دفيت املصحف .وحتتوي إجراءات هذه املقارنة على ضروب من مظاهر
لتكون النحو".41
البحث اللغوي؛ منها ما ُيهد ّ

وبرزت ،يف هذا املضمار العلمي ،شخصيات علمية متيزت بعُجمة ألسنتها ،لكنها فاقت غريها

من أبناء العرب يف البحث العلمي على حن ٍو يسائل الباحثني يف اتريخ العلوم العربية عن سبب هذا
امللحظ الناشز .وقد طرح ابن خلدون هذا اإلشكال ضمن مشروعه االجتماعي الكبري ،منبِّها إىل أن
الع َجم بصناعة العلوم اإلسالمية راجع إىل أصوهلم الفارسية أو الرومية اليت احتكت ابلصناعات،
استئثار َ
ومترست أبسباب احلضارة والعمران ،بينما مل تكن األمة العربية كذلك .فلما كان املقام يقتضي إعمال

الصناعة ،واستثمارها يف ابب العلوم واملعارف ،اب َن تفوق األعاجم على العرب يف هذا الباب ،وتلك ُسنة

العج ُم؛ ال من
هللا يف خلقه .قال ابن خلدون" :من الغريب الواقع أ ّن محلة العلم يف امللّة اإلسالميّة أكثرهم َ

أعجمي
العريب يف نسبته ،فهو
العلوم ّ
الشرعيّة وال من العلوم العقليّة ّإال يف القليل النّادر .وإن كان منهم ّ
ّ
السبب يف ذلك أ ّن امللّة ،يف ّأوهلا،
يف لغته َ
عريب .و ّ
وم ْرَابهُ ومشيخته ،مع أ ّن امللّة عربيّة ،وصاحب شريعتها ّ
مل يكن فيها علم وال صناعة ملقتضى أحوال السذاجة والبداوة ...والقوم ٍ
يومئذ عرب مل يعرفوا أمر التّعليم
ّ
والتّأليف والتّدوين ،وال ُدفعوا إليه ،وال دعتهم إليه حاجة".42

ومع تدوين القرآن الكرمي وخطه يف املصحف ،وفُشو ثقافة الكتابة بني املسلمني ،انطلق ركب

وضبط الرسم املصحفي ابلشكل والتنقيط ،واجتهت
املعارف يف كل اجملاالت؛ فوضعت أصول العربيةُ ،
اهلمم حنو بناء العلوم العربية واإلسالمية املساعدة على فهم رسالة اإلسالم .وما إن تقدم الزمان قليال ،بعد
انصرام القرن اهلجري األول ،حىت انطلقت حركة علمية كبرية يف حواضر العامل اإلسالمي؛ فكانت "البصرة
والكوفة وبغداد ومصر ودمشق وقرطبة وسائر عواصم اإلسالم متوج ابلرواية الشفوية والسماع والتلقي
والتدوين" 43مجيعا.
وملا آتلفت املعارف ،واكتمل بنيان علوم اللسان العريب ،ويف مقدمتها علم النحو ،مل يعد يف
اإلمكان تفسري عربية القرآن إال ابعتماد هذه العلوم الناشئة يف ظل النص القرآين؛ إذ ال وجود ،بعد
ومعارف
التحول احلضاري الكبري الذي عرفته األمة ،لكالم العرب يف صورته الفطرية؛ فقد استحال علوما
َ
تعادل عربية الفطرة اليت هبا نزل القرآن الكرمي.
خامتة
ُيكن اختزال النتائج اليت انتهى إليها البحث يف هذا املوضوع يف اخلالصة الرتكيبية اآلتية:
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متيزت اللغة العربية ،اترخييا ،بطورين متقابلني ومتالزمني؛ طور فطري طبيعي -وهو واقع يف
مرحلة ما قبل اإلسالم  ،-كانت فيه العربية متسمة ابلبساطة والعفوية والبداوة ،وطور دخلت فيه العربية
حولته إىل أصول علمية ونظرَيت
مرحلة صناعية استنسخت النظام الثاوي خلف العربية الطبيعية األوىل ،و ّ
ومقاييس اصطُلِح على تسميتها بـ"علم العربية".
تنزل القرآن الكرمي هبا؛ فهو الذي ص ّفاها،
وما كان للعربية أن تتحول إىل معارف صناعية لوال ُ
ومجع ما تفرق من لغياهتا يف نص اثبت استوعبها ال أيتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه؛ فغدت
بذلك لغة مشرتكة جتتذب إليها أجناسا بشرية متعددة .ويف ظالل القرآن ،استعادت العربية صورهتا
املرقومة اليت بُليت بفعل عوادي الزمن ،وغدت رسوما وأشكاال ختط ما ابلنفس من معان؛ فتخرجها
للعيان من خالل الكتابة اإلمالئية والرسم املصحفي.
ِ
بتعدد جماالت العلم اليت طرقها علماء
املؤسسة لثقافة العرب واملسلمني ُ
ولقد تعددت العلوم ّ
األمة ،لكنها تتمحور جمتمعةً حول مركز واحد ،وتدور يف فلك النص القرآين؛ فما من علم أتسس يف
اإلسالم إال وله عُلقة بلغة الكتاب العزيز .ولذا ،فإن علوم اللسان العريب تتشابك فيما بينها ،وتتكامل يف

وتصديق هذا االتساق واالنسجام من كتب التفسري اللغوي ،ومصنفات
تناسق وتعاون نصي بديع،
ُ
معاين القرآن؛ حيث يُستدعى لتفسري اآلية الواحدة أصناف من العلوم واملعارف؛ من حنو وصرف وشعر
وبالغة ومعجم وغريها ..كل علم يكشف عن جزء من املعىن الكلي الذي يسعى املفسر إىل استبانته.

وهكذا ،استعاض العلماءُ بعلوم اللسان العريب عن اللغة الفطرية اليت مل يعد هلا وجود بني أيديهم،

بعد انقضاء زمن السليقة والتلقي الفطري لعربية القرآن؛ فرتى املفسر ،وهو يقارب معىن اآلية الكرُية،
يستهل درسه التحليلي بتناول البنية الصوتية أللفاظ اآلية ،وتفكيك بنيتها التصريفية لبيان أصوهلا
االشتقاقية ،مث ْيع ِمد إىل الرتكيب النحوي؛ فيبحث يف وجوهه ،وغري ذلك من مستوَيت صناعة العربية،
اليت َس ّدت مس ّد العربية األم.
احلواشي

 -1سيبويه ،الكتاب ،حتقيق وشرح :عبد السالم هارون ،مكتبة اخلاجني ،القاهرة ،ط1988 ،3م.331/1 .
 - 2سورة فصلت ،اآلية.2،
 -3الشافعي ،الرسالة ،حتقيق :أمحد شاكر ،مطبعة البايب احلليب وأوالده ،مصر ،ط1938 ،1م .ص.48 :

اجمللة الدولية لدراسات اللغة العربية وآداهبا

اجمللد الثاين ،العدد الرابع ،آب2020 ،

15

د .مصطفى منتوران

الصنعة :دراسة يف خصائص عربية القرآن
من عربية الفطرة إىل عربية ّ

 -4ابن خلدون ،مقدمة ابن خلدون ،حتقيق عبد هللا حممد الدرويش ،دار اهلداية ،دمشق ،ط2004 ،1م.362/2 .
 - 5التهانوي ،موسوعة كشاف اصطالحات الفنون والعلوم ،حتقيق :علي دحروج ،مكتبة لبنان انشرون ،بريوت ،ط1996 ،1،م .ص:
 ،18من املقدمة.
 -6الرسالة.52-51 :
 -7الطربي ،جامع البيان يف أتويل القرآن ،حتقيق :عبد هللا الرتكي ،دار هجر ،ط2001 ،1م.12/1 .
 -8ابن خلدون ،مصدر سابق.367 /2،
 -9ابن جين ،اخلصائص ،حتقيق :حممد علي النجار ،دار الكتب املصرية ،القاهرة1952 ،م.33/1.
 -10ابن عاشور ،التحرير والتنوير ،الدار التونسية ،تونس ،ط 1984 ،1م.18/1 .
 -11سعيد حبريي ،علم لغة النص املفاهيم واالجتاهات ،لبنان انشرون ،بريوت ،ط1997 ،1م .ص.40 :
 -12عبد احلق فاضل ،أتثري األعاجم يف لغة العرب ،جملة "اللسان العريب" الصادرة عن املكتب الدائم لتنسيق التعريب ابلرابط .العدد ،2
1965م .ص.28 :
 -13البيضاوي ،أنوار التنزيل وأسرار التأويل ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،ط1418 ،1هـ.255/3 .
 -14عبد احلق فاضل ،مصدر سابق ،ص.20 :
 -15سورة النحل ،اآلية.103 :
 -16ابن عطية ،احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز ،حتقيق :عبد السالم عبد الشايف ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،ط1422 ،1هـ.
.51/1
 -17سيبويه ،مصدر سابق.59/1 :
 -18الطويف ،الصعقة الغضبية يف الرد على منكري العربية ،حتقيق :حممد بن خالد الفاضل ،مكتبة العبيكان ،الرَيض ،ط1997 ،1م .ص:
.266
 -19عبد األمري حممد أمني الورد ،ال ِظّْئ ِرَيت (أدلة كتاب معاين القرآن أليب زكرَي حيي بن زَيد الفراء) جملة املورد العراقية ،العراق ،العدد،1
1981م .ص.401:

 -20حممد أبو موسى ،دالالت الرتاكيب (دراسة بالغية) مكتبة وهبة ،القاهرة ،ط1987 ،2م .ص.25 :
 -21أمحد شاكر ،الشرع واللغة ،دار املعارف ،القاهرة ،د.ت .ص.4:
 -22السيوطي ،املزهر يف علوم اللغة وأنواعها ،حتقيق :علي حممد البجاوي وآخريْن ،منشورات املكتبة العصرية ،بريوت ،ط1986 ،1م.
.209/1
 -23عزمي إسال م ،مفهوم املعىن (دراسة حتليلية) حوليات كلية اآلداب ،جامعة الكويت ،احلولية السادسة1985 ،م .ص ص-125:
.126
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 -24الباقالين ،إعجاز القرآن ،حتقيق :السيد أمحد صقر ،دار املعارف ،مصر ،ط1997 ،5م .ص.276 :
-25السيوطي ،معرتك األقران يف إعجاز القرآن ،ضبط وتصحيح :أمحد مشس الدين ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،ط1988 ،1م.
.154/1
 -26الزرقاين عبد العظيم ،مناهل العرفان ،املكتبة العصرية ،بريوت2008 ،م.180/1 .
 -27الرافعي ،إعجاز القرآن والبالغة النبوية ،دار الكتاب العريب ،بريوت ،ط1973 ،9م .ص.47 :
عمان ،األردن ،ط 2002 ،1م .ص.72:
 -28امللخ حسن مخيس ،التفكري العلمي يف النحو العريب ،دار الشروقّ ،
 -29الشاطيب ،املقاصد الشافية يف شرح اخلالصة الكافية ،حتقيق :جمموعة من العلماء ،ن ْشر :معهد البحوث العلمية وإحياء الرتاث
اإلسالمي جبامعة أم القرى ،مكة املكرمة ،ط2007 ،1م.627/3 .
 -30ابن جين ،اخلصائص.34/1 :
 -31ابن العريب ،قانون التأويل ،حتقيق :حممد السليماين ،دار القبلة ،جدة ،ط1986 ،1م .ص.660-659 :
 -32ابن عاشور ،التحرير والتنوير ،18/1 :من املقدمة.
 -33ابن خلدون ،مصدر سابق.367/2 :
 -34املصدر نفسه.754/1 :
 -35املصدر نفسه.121/2 :
 - 36سورة القلم ،اآلية.1 ،
 -37الطاهر بن عاشور ،مصدر سابق.60/29 :
 -38عبد احلق فاضل ،التطور احلي يف اللغة العربية ،جملة "اللسان العريب" الصادرة عن املكتب الدائم لتنسيق التعريب ابلرابط العدد ،3
1965م .ص.37 :
 -39امللخ حسن مخيس ،التفكري العلمي يف النحو العريب ،ص.62 :
 -40عبد احلق فاضل ،التطور احلي للغة العربية ،ص.37 :
 -41مصطفى أبو حازم ،النحو والتفسري (أصول نظرية ومناذج تطبيقية) ص.76 :
 -42ابن خلدون ،مصدر سابق.361/2 :
 -43الطناحي :مقاالت حممود حممد ال ِطّناحي ،دار البشائر اإلسالمية ،بريوت ،ط2006 ،1م .ص.524 :

املصادر واملراجع
 -القران الكرمي برواية حفص عن عاصم.
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 الباقالين (أبو بكر حممد بن الطيب) ،إعجاز القرآن ،حتقيق :السيد أمحد صقر ،دار املعارف ،مصر،ط1997 ،5م.
 الرافعي (مصطفى صادق إعجاز) القرآن والبالغة النبوية ،دار الكتاب العريب ،بريوت ،ط1973 ،9م. البيضاوي (عبد هللا بن عمر) أنوار التنزيل وأسرار التأويل ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،ط،11418هـ.
 عبد احلق فاضل ،أتثري االعاجم يف لغة العرب ،جملة "اللسان العريب" الصادرة عن املكتب الدائم لتنسيقالتعريب ابلرابط .العدد 1965 ،2م،
 ابن عاشور (حممد الطاهر) التحرير والتنوير ،الدار التونسية ،تونس ،ط 1984 ،1م. عبد احلق فاضل (التطور احلي يف اللغة العربية) جملة "اللسان العريب" ،العدد 1965 ،3م. امللخ (حسن مخيس) التفكري العلمي يف النحو العريب :االستقراء -التحليل -التفسري ،دار الشروق،عمان ،األردن ،ط 2002 ،1م.
ّ

 الطربي (أبو جعفر) جامع البيان عن أتويل آي القرآن ،حتقيق :عبد هللا الرتكي ،دار هجر ،ط،12001م.
 ابن جين (عثمان أبو الفتح) اخلصائص ،حتقيق :حممد علي النجار ،دار الكتب املصرية ،القاهرة،1952م.
 أبو موسى (حممد) داللة الرتاكيب :دراسة بالغية ،مكتبة وهبة ،القاهرة ،ط1987 ،2م. الشافعي (حممد بن إدريس) الرسالة ،حتقيق :أمحد شاكر ،مطبعة البايب احلليب وأوالده ،مصر ،ط،11938م.
 شاكر (أمحد حممد) الشرع واللغة ،دار املعارف ،القاهرة ،د.ت. الطويف (سليمان بن عبد القوي) الصعقة الغضبية يف الرد على منكري العربية ،حتقيق :حممد بن خالدالفاضل ،مكتبة العبيكان ،الرَيض ،ط1997 ،1م.
 الورد (عبد األمري حممد أمني) ِّالظ ْئ ِّرايت ،جملة "املورد" ،العراق ،العدد1981 ،1م.
 ابن العريب (حممد بن عبد هللا أبوبكر) قانون التأويل ،حتقيق :حممد السليماين ،دار القبلة ،جدة ،ط،11986م.
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د .مصطفى منتوران

 سيبويه) عمرو بن عثمان بن قنرب( الكتاب ،حتقيق وشرح :عبد السالم هارون ،مكتبة اخلاجني ،القاهرة،ط1988 ،3م.
احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز ،حتقيق :عبد السالم
 ابن عطية األندلسي (عبد احلق بن غالب) َّعبد الشايف ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،ط1422 ،1هـ.
 السيوطي (جالل الدين) املزهر يف علوم اللغة وأنواعها ،حتقيق :علي حممد البجاوي وآخريْن ،منشوراتاملكتبة العصرية ،بريوت ،ط1986 ،1م.

 السيوطي (جالل الدين) معرتك األقران يف إعجاز القرآن ،ضبط وتصحيح :أمحد مشس الدين ،دارالكتب العلمية ،بريوت ،ط1988 ،1م.
 عزمي إسالم ،مفهوم املعىن :دراسة حتليلية ،حوليات كلية اآلداب ،جامعة الكويت ،احلولية السادسة،1985م.
 الشاطيب (إبراهيم بن موسى أبو إسحاق) املقاصد الشافية يف شرح اخلالصة الكافية ،حتقيق :جمموعة منالعلماء ،ن ْشر :معهد البحوث العلمية وإحياء الرتاث اإلسالمي جبامعة أم القرى ،مكة املكرمة ،ط،1
2007م.

 الطناحي ،مقاالت حممود حممد ِّالطناحي ،دار البشائر اإلسالمية ،بريوت ،ط2006 ،1م.
 ابن خلدون (عبد الرمحن بن حممد) مقدمة ابن خلدون  ،حتقيق عبد هللا حممد الدرويش ،دار اهلداية،دمشق ،ط2004 ،1م.
 الزرقاين (عبد العظيم) مناهل العرفان يف علوم القرآن ،املكتبة العصرية ،بريوت2008 ،م. التهانوي (حممد بن علي) موسوعة كشاف اصطالحات الفنون والعلوم ،حتقيق :علي دحروج ،مكتبةلبنان انشرون ،بريوت ،ط1996 ،1،م.
 أبو حازم (مصطفى) النحو والتفسري :أصول نظرية ومناذج تطبيقية ،املطبعة والوراقة الوطنية ،مراكش،ط2015 .1،م.
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