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العربية1 اللَُّغة يف البياِن أدلُة

حتى بها مرَّ قد أنه رأى والنحو، كالرصف العربية؛ اللَُّغة يف اللسانية العلوَم تدبر َمْن
الجزئيات فيه األولون النحاُة استخرج والتطبيق، االستقراء دور األول أدوار: ثالثة اآلن
النحاُة استقرى ذلك: مثال وعكًسا؛ طرًدا الجزئيات عىل الكليات طبقوا ثم الكليات من
«جاء قولنا يف «رجل» لفظة إن قالوا ثم مرفوع، الفاعل فقالوا كثريٍة، جمٍل يف الفاعل
مؤلٍف كلِّ َهمُّ كان والرتتيب، التبويب دور الثاني: الدور فاعل. ألنه مرفوع؛ مثًال الرجُل»
بالفهارس، أشبه وأبواٍب فصوٍل يف وترتيبها مظانِّها، يف الكلية األحكام تتبع الدور هذا يف
من جديد بيشء منهم أحٌد يجئ لم ولكن أصله، إىل والفرع نظريه إىل النظري فيه ضموا
بال منها واملرجوح الراجح وِذْكِر والكوفيني، البرصيني مذاهب عىل اقترصوا بل ِعنِْدِه؛
من يخرجوا أْن فيه املؤلفني بعُض حاول االجتهاد، دور الثالث: الدور نكري. وال بحث
بذلك ففتحوا أحٌد، إليها يسبقهم لم آراءٍ بعَض وهناك هنا يذكروا بأن التقليد ذلك عهدة

االجتهاد. باب
وضعه ما كل يف النظر إعادة من فيه بد ال زمان يف اليوم أصبحنا أننا شك وال
جديدة مبادئ عىل ذلك وبناء االعرتاض، تقبل ال مقررة قضايا منهم وتسلمناه األولون
ال الزمان قديم يف اللَُّغة علماء كان عندهم. يكن لم ما الوسائل من عندنا فإن علمية،
اللغات مقابلة بعلم اليوم يسمى ما يعرفون يكونوا ولم العربية، اللَُّغة غري يعرفون

الجزء يف املقتطف يف ونرشت ،١٩٢٠ سنة من ديسمرب شهر يف املرصية الجامعة يف ألقيت محارضة 1

.١٩٢١ سنة والخمسني الثامن املجلد من الثاني
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التعرض بعضهم حاول بىل فلسفتها؛ أو اللغات تحليل علم يسمى ما أو ببعض، بعضها
اللغة» يف «الخصائص كتابيه يف املوصيل جني بن عثمان الفتح أبو منهم األبحاث، لهذه
ارتقت فقد اليوم وأما طفوليتها، عهد يف كانت أبحاثهم ولكن النحو»، يف الصناعة و«رس
غنى ال اللَُّغة عاِلم وأصبح بأصول، علًما وأرسارها اللَُّغة خصائص وصارت العلوم هذه
يف عرفت وقد وجديدة. قديمة عديدة أخرى لغات بل اللغة؛ تلك أخوات تعلم عن له
إىل منهم الواحد يعرف الرشقية اللغات علماء من كثريين أساتذة وأمريكا اإلنكليز بالد
فضًال والسنسكريتية، والفارسية والرتكية والحبشية والرسيانية العربيَة العربيِة، اللَُّغِة
كمربدج يف لقيُت وقد لغات. العرش يجاوز ما إىل والقديمة الحديثة األوروبية اللغات عن
معرفة سعة رأى املرصي، القطر يف العالية املدارس إحدى يف أستاذ وهو مرصيٍّا شيًخا
مرص: يف العلماء أحد إىل أرسلها قصيدة يف فقال اللغات، علم يف وتبحرهم األساتذة أولئك

ال��ص��غ��ي��ر ك��ال��ط��ف��ل أس��ي��ر اإلن��ك��ل��ي��ز ب��الد ف��ي أن��ا
ن��ظ��ي��ر ل��ه��ا ل��ي��س ال��ع��رف��ان م��دي��ن��ة ك��م��ب��ردج ف��ي
ش��ك��س��ب��ي��ر ي��ع��ادل وم��ن ال��ف��خ��ام األس��ات��ذة ف��ي��ه��ا
ك��ب��ي��ر ع��ق��ل وال أج��ادل��ه��م ح��ت��ى ل��ي ع��ل��م ال
ال��ب��ص��ي��ر م��ع ال��ض��ري��ر ش��أن م��س��ت��رش��ٌد ل��ك��ن��ن��ي
ال��م��ن��ي��ر ال��ب��در م��ص��رن��ا ف��ي ق��ائ��ًال ذك��رت��ك ول��ق��د
ي��ش��ي��ر إج��الًال إل��ي��ه ال��ب��ن��ان ب��أط��راف ك��ل

اللغات تاريخ يف الفصول مشبعة املادة غزيرة مؤلفات األعالم العلماء وألولئك
بُنيت حقائق منها واستخرجوا اللغات استبطنوا ببعض. بعضها ومقابلتها وفلسفتها
العربية اللَُّغة يف الجديدة األبحاث هذه طرق َمن وأول لغاتهم، يف اللسانية العلوم عليها
زيدان، وجورجي اليازجي، إبرهيم والشيخ الشدياق، فارس أحمد — أذكر ما عىل —
الكرميل، وأنستاس املقديس، الجوزي وبنديل ضومط، وجرب املقديس، الخالدي وروحي
األول؛ سببني: لذلك ولعل عملية، فائدة عليها ترتتب ولم األبحاث بتلك العهد انقطع ثم
خطر وقد جديد، رأي إبداء عىل الجرأة عدم والثاني؛ بها، املشتغلني وقلة النهضة تراجع
شيئًا عليكم عرضه عىل أتجرأ ما والخواطر النظرات من املواضيع هذه معالجتي أثناء يل
أدلة عن الكالم عىل هنا حديثي يف وسأقترص نزر، مايل رأس أن أجهل ال وأنا يشء، بعد
الجملة يف الكلمة وظيفة تُعرف فأقول: الجملة، يف الكلمة وظيفة بها تتميز التي البيان
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الفاهم فإن موىس»، املعنى «فهم أو املعنى»، موىس «فهم نحو: املعنوية، بالقرينة إما
أخي «سبق نحو: بالرتتيب، وإما ذلك. غري يصح ال إذ املعنى؛ هو واملفهوم موىس هو
واملسبوق أوًال السابق ذكرنا مسبوًقا أو سابًقا يكون أن يصح منهما كل كان وملا غالمي»،
«رضب نحو: باإلعراب، وإما باملفعول. لعالقته سابقة بالفاعل الفعل عالقة ألن ثانيًا؛
الجملتني، يف عمرو هو واملرضوب زيد هو فالضارب زيٌد»، عمًرا «رضب أو عمًرا» زيٌد
من وال مرضوبًا، أو ضاربًا كالهما يكون أن يصح ألنه املعنى من ليس ذلك عرفنا وقد
الثانية، الجملة يف وبعدها األوىل الجملة يف عمرو كلمة قبل جاءت زيد كلمة ألن الرتتيب
فأدلة منصوب، ألنه املرضوب هو عمًرا وأن مرفوع، ألنه الضارب هو زيًدا أن عرفنا وإنما
بد وال العربية، اللَُّغة إليه وصلت ما آخر وهذا واإلعراب، والرتتيب القرينة ثالثة: البيان
الحارضة صورتها إىل وصلت أن قبل مختلفة أدوار عىل مرت قد األدلة هذه تكون أن
ييل. فيما سنبينه كما واالرتقاء النشوء ناموس عىل جريًا التدوين عهد من ورثناها التي

القرينة

االعتماد كان اللَُّغة عىل طويل زماٌن مرَّ وقد األدلة، هذه أقدم هي القرينة أن شك ال
أو معلوم ترتيب اللَُّغة يف يكون أن قبل وذلك وحدها، القرينة عىل فيها املعنى بيان يف
أو يخفضون أو ينصبون أو يرفعون وكانوا يؤخرون، أو يقدمون فكانوا بياني، إعراب
الدور هذا يف اعتمادهم كان وإذ قصد. لغري اتفاًقا معهم يجيء كما يبنون أو يجزمون
يستدلون خفاءً أو وضوًحا تختلف كثرية قرائن هناك كانت أنه بد فال وحدها القرينة عىل
القرائن ألدق يتنبهون كانوا أنهم بد فال القرينة عىل االعتماد والعتيادهم املعنى، عىل بها
أحيانًا، الغموض أو اللبس من فيه يقع ملا صعبًا كان التفاهم فإن ذلك ومع وأخفاها،
طبقة القرائن تلك من ملحة، بأقل منها املعنى يُدَرك بسيطة كانت الكالم مواضيع أن أو
بالصوت هو مما سافًال أو عاليًا خشنًا، أو لينًا يكون أن بني إطالقه وهيئة الصوت
إىل اللَُّغة يف ذلك آثار تزال وال اليازجي، قال كما املنطقي بالصوت منه أشبه املوسيقي
اللهجة اختالف لوال بل الخرب؛ يف عنها التعجب أو االستفهام يف اللهجة كاختالف اليوم
إذا ولكْن األمري»، األمريُ «جاء مثل: للتأكيد، األلفاظ نكرر لغًوا. الكالم من كثري ألصبح
نتبع مرات، عرش كررناها ولو فيها تأكيد فال الثانية اللفظة يف قليًال الصوت نرفع لم
من نغمة أعىل الثانية تكن لم إذا لكن زيد»، أخوك «جاء مثل: لبيانها، بأخرى اللفظة
النون عىل شديدة النربة نجعل لم إذا ولكن للتأكيد «إن» نستعمل بيانًا. تفيد فال األوىل
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تقلب قد اللهجة إن بل فيه؛ لإلفاضة املجال يتسع ال مما ذلك غري إىل تأكيًدا، تفيد فال
الناس «أيها ويقول الناس أمام يقف أْن رجٍل عىل َمرًَّة ُحِكَم إنه يقال ضده، إىل املعنى
من املعنى فانقلب استفهام، بلهجة لص؟» أنا الناس «أيها قال وقف فلما لص»، أنا

إنكار. إىل إقرار
غابت إذا أفريقيا زنوج بعض إن يقال الوجه، وحركات اإلشارات القرائن ومن
ظلمة وبسبب وحده، بالكالم يتفاهموا أن يستطيعون ال ألنهم جلبتهم؛ سكنت الشمس
أحًدا تجد ال اليوم إنك بل الوجه؛ وحركات باإلشارات يستعينوا أن يستطيعون ال الليل
أو إيضاحه أو معناه تقوية عىل الوجه وحركات باإلشارات يستعني أن بدون يتكلم
ناقصة، تزال ال واتساعها ارتقائها عىل اللغات أن عىل يدل مما إليه، االنتباه استدعاء
اللغات أرقى تعجز ما بريشته ُر يصوِّ قد َر املصوِّ فإن واملوسيقى، التصوير دون وأنها
اللغات ارتقاء عىل هذا كالٌم، يؤديه ال ا عمَّ بنغماته يرتجم قد واملوسيقي فيه، الغناء عن
هي ليست اللَُّغة ألفاظ أن تعلم هذا من عهدها. أول يف كانت يوم فكيف العرص هذا يف
وقرائُن الصوِت وطبقُة الوجِه وحركاُت اإلشاراُت تتممه منها جزء هي بل كلها؛ اللَُّغة
لغريك غريبًا شخًصا تصور أن أردت إذا الحقيقة. من أبلغ التشبيه أن رسُّ وهذا أخرى،
تستطيع ال فإنك وعرضه وطوله لونه وبيان وأعضائه تقاطيعه وصف يف دققت فمهما
إنه تقول ثم يعرفه شخًصا تذكر أن يكفي ولكن عنه، الحقيقية الصورة تعطي أن
كانت فلو ذهنه، يف الشخص ذلك يتصور أن حينئٍذ يستطيع فإنه ا، تامٍّ شبًها يشبهه

التشبيه. إىل حاجة هناك كانت ملا كافية اللَُّغة
الوجه وحركات اإلشارات لغة من كثريًا شيئًا فيها وجد العربية اللَُّغة تدبر وَمن
ركبتاه، واصطكت جلُده، واقشعر فالن، لوُن «امتقع الخوف: يف قولهم مثل ولونه؛
ما وزوى وجهه، «قطب الغضب: يف قولهم ومثل مفاِصلُه»، وأرعشت فراِئُصه، وارتعدت
املعنى يصور مما ذلك غري إىل عيناه»، واحمرت ُفوُه، وتزبد أوداُجه، وانتفخت عينيه، بني
واإلشارات الوجه حركات فيه كانت الذي العهد ذلك آثار من هذا أن شك وال تصويًرا،
النفس يف أوقع والغناء والتمثيل واإلنشاد الخطابة أن رسُّ أيًضا وهو املعنى، عىل قرائن

الفكرية. القراءة من
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الرتتيب

التي القرائن عىل اعتماًدا سبب؛ لغري مشوش فيها والرتتيب طويٌل زماٌن اللَُّغة عىل مرَّ
عىل املوصوَف تارة نقدم نزال ال إذ التشويش؛ هذا آثار اللَُّغة يف يزال وال ذكرها، تقدم
«ليس فنقول: املوصوِف؛ عىل الصفَة وتارة كبري»، أمٌر املسألة يف «ليس فنقول: الصفِة؛
كذكر معلومة؛ صورة فيه الرتتيب لزم ثاٍن دوٍر يف اللَُّغة دخلت ثم أمر.» كبري املسألة يف
هذا ليس عندهم خصوصية العتبارات املسند قبل إليه املسند وذكر املفعول، قبل الفاعل
قرينة أو معنوية قرينة هناك تكن لم إذا الرتتيب هذا نراعي نزال وال بسطها، محل
الرتتيب قيود من فيه تحررنا ثالث دور يف دخلنا اللَُّغة يف اإلعراُب تولََّد أن وبعد إعرابية.
الدور يف كان التشويش أن األول والدور الدور هذا بني والفرق التشويش، إىل وعدنا
إليه وصلت ما أرقى وهذا مقصودة، بيانية ألغراض الثالث الدور يف فصار اعتباطيٍّا األول
اإلعراب ولوال واإلعراب، القرينة أمران: ذلك عىل ساعدنا وقد اآلن، حتى البيان يف اللغات
يف الفاعل فإن األخرى، اللغات يف نراه ما عىل يتعداها ال معلومة صورة الرتتيب للزم
بسبب ال؛ أم القرينة عليه دلت سواء به املفعول قبل إال يجيء ال مثًال اإلنكليزية اللَُّغة
تقبل ال الكلمات كانت إذا نفسها العربية اللَُّغة يف نراه وكما إعرابية، لغة ليست أنها
املفعول قبل الفاعل فنذكر الرتتيب نلزم فإننا معنوية، قرينة هناك تكن لم أو إعرابًا
التعريف يف استويا إذا املسند قبل إليه املسند ونذكر غالمي»، أخي «سبق مثل: به،
أفضل منك و«أفضل رفيقي» «أخي مثل: بينهما، للتمييز قرينة هناك تكن ولم والتنكري
عىل اعتماًدا قصد لغري املشوش الدور األول؛ ثالثة: الرتتيب عىل مرَّت التي فاألدوار مني.»
ألغراض املشوش الدور والثالث؛ خصوصية، العتبارات املرتب الدور والثاني؛ القرينة،

والقرينة. اإلعراب عىل اعتماًدا بيانية

اإلعراب

الدور إىل التقليدي الدور من انتقالها يف اللغاُت عليها مرَّت التي الدرجات تتبع َمن
املعاني عىل بها يدل مستقلة ألفاظ إىل بسيًطا تقليًدا األصوات تقليد من أي — النطقي
أن يََر — زيدان جورجي املرحوم قال كما التقليد صبغة فيها تظهر ال اء صمَّ داللًة
كالًما يَحتمل وهذا رقيها، عنوان فهو اآلن، حتى اللغاُت إليه وصلت ما آخر هو اإلعراب
إىل نشري أن هو هنا غرضنا وإنما له، التعرض العجالة هذه يف غرضنا من ليس طويًال
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يف بكلمٍة ذلك نتبع ثم الحارضة، حالته إىل وصل أن إىل اإلعراب عىل مرَّت التي األدوار
البحث. هذا خاتمَة نجعلها نفسه اإلعراب

أو يخفضون أو ينصبون أو يرفعون فكانوا مشوًشا، األول دوره يف اإلعراب كان
من الغرض ولعل والرتتيب، القرينة عىل اعتماًدا بياني؛ قصد لغري اعتباًطا يجزمون
الباء بضم الضارُب» «جاء فقولك: وزخرفته، الكالم تزيني كان الدور هذا يف اإلعراب
ملا الشعر يف األمر أول يف استعملوه ولعلهم بإسكانها، الضارب» «جاء قولك: من آنَُق

أيًضا. النثر يف استعملوه ألفوه ا َوَلمَّ والتأنق، الزخرفة من فيه يتوخونه
الكلم أواخر من يحركون قد أنهم رأى هذا ليومنا املحكية اللَُّغة يف الشعَر تدبر وَمن
بدون املشوش اإلعراب أي — اللَُّغة يف حالة وتلك العادي، كالمهم يف يحركونه ال ما فيه
يستخدم ثاٍن دور يف الدخول إىل وإما بتاتًا، اإللغاء إىل إما أمرها يَئُول أن بد ال — ضابط
يف ابتدأ اإللغاء أن والواقع الشعرية، الرضورة أو الزينة ملجرد ال آخر لغرٍض اإلعراب فيه
دخلت اللَُّغة أن والواقع املواطن، كل يف لسقط القليل ولوال — الوقف يف ولكن — اللَُّغة
يف اللَُّغة وقفت ولكن الجملة، يف الكلمة وظيفة لبيان اإلعراب فيه استُخدم ثاٍن دور يف
دوره ففي سرتى، كما مواطنه كل يف إحكامه ويتم اإلعراب ينضج أن قبل الدور هذا أول
كان املعنى بيان يف االعتماد ألن تتأثر؛ لم ألغي فإذا اللغة، عن خارًجا شيئًا كان األول

الدور. هذا يف ابتدأ الوقف يف إلغاءه أن نرجح ولذلك والرتتيب؛ القرينة عىل
نص بيانية ألغراض الرتتيب فيه تشوش الذي الدور وهو — الثاني دوره يف وأما
هناك ألن وخصائصها؛ اللَُّغة مقومات من صار فقد — مواطنها عىل والبيانيون النحاة
إىل اللَُّغة رجعت ألغي فإذا اإلعراب، غري فيها املعنى عىل دليل ال الكالم يف كثرية مواطن
الرتتيب من يستفيدوا أن عىل العرب ساعد قد اإلعراب أن ترى فأنت والغموض، اللبس
أن قبل وقفت اللَُّغة أن إال أدائها، عن األخرى اللغات تعجز معاٍن عىل الداللة يف املشوش
استعمل نوع نوعان: التشويش وهذا التشويش، آثار وفيه إلينا وصل أي نضجه، يتم
نصب أجازوا فقد هذا، من كثري يشء عىل وقع النحو ُكتب َد تفقَّ وَمن أهمل، ثم قديًما
بنصب الحجر» الزجاج و«كرس املسمار» الثوب «خرق نحو: اللبس، أمن عند االسم

الشاعر: قول ومنه والحجر، املسمار

ه��ج��ر س��وءات��ه��م ب��ل��غ��ت أو ن��ج��ران ب��ل��غ��ت ق��د ه��داج��ون ال��ق��ن��اف��ذ م��ث��ل
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ٰى ﴿َفتََلقَّ بقراءة: عمًال الطراورة ابن وقاسه «سوءات»، ونصب وهجر» «نجران برفع
العرب بعض أن ومنه «كلمات»، ورفع «آدم» بنصب َعَليِْه﴾ َفتَاَب َكِلَماٍت رَّبِِّه ِمن آَدُم

نحو: والخرب، املبتدأ أخواتها إحدى أو بأن ينصب كان

أس��دا ح��راس��ن��ا إن خ��ف��اًف��ا خ��ط��اك ول��ت��ك��ن ف��ل��ت��أت ال��ل��ي��ل ج��ن��ح اس��ود إذا

قوله: ونحو

م��ح��رف��ا ق��ل��ًم��ا أو ق��ادم��ة ت��ش��وف��ا إذا أذن��ي��ه ك��أن

جزم ومثله قادًما»، أباك «لعل قولهم: ونحو رواجًعا»، الصبى أيام ليت «يا وقوله:
الشاعر: كقول النواصب، من أنها مع «لن» بعد الفعل

ال��ح��ل��ق��ه ب��اب��ك دون م��ن ح��رك م��ن رج��ائ��ك م��ن اآلن ي��خ��ب ل��ن

قوله: نحو الناصبة، بأن الفعل جزم ومثله

ن��ح��ط��ب ال��ص��ي��د ي��أت��ن��ا أن إل��ى ت��ع��ال��وا أه��ل��ن��ا ول��دان ق��ال غ��دون��ا م��ا إذا

قوله: نحو الجازمة، «لم» إهمال ومثله

ب��ال��ج��ار ي��وف��ون ل��م ال��ص��ل��ي��ف��اء ي��وم وأس��رت��ه��م ن��ع��م م��ن ال��ف��وارس ل��وال

وقوله:

ي��م��ان��يَ��ا أس��ي��ًرا ق��ب��ل��ي ت��رى ل��م ك��أن ع��ب��ش��م��ي��ة ش��ي��خ��ة م��ن��ي وت��ض��ح��ك

كقراءة بها ينصب العرب بعض أن اللحياني وزعم لغة، إنها مالك: ابن وقال
الحاء. بفتح ْح﴾ نَْرشَ ﴿أََلْم بعضهم:
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وقوله:

ق��در ي��وم أو ي��ق��در ل��م أي��وم أف��ر ال��م��وت م��ن ي��وم��ي أي ف��ي

نحو: الناهية، «ال» إهمال ومثله «يقدر»، يف الراء بفتح

رف��ع��ه ق��د وال��ده��ر ي��وًم��ا ت��رك��ع أن ع��ل��ك ال��ف��ق��ي��ر ت��ه��ي��ن ال

يف الرشطية «إذا» إعمال ومثله الخفيفة، التوكيد نون بتقدير النحاة َلها أَوَّ وإن
قوله: يف املرفوع الفعل جزم ومثله النثر، يف وإهمالها الشعر

ال��ذك��ي وال��م��س��ك ب��ال��ع��ن��ب��ر وج��ه��ك ت��دل��ك��ي وت��ب��ي��ت��ي أس��ري أب��ي��ت

قوله: ومثله

واص��ف��ري ف��ب��ي��ض��ي ال��ج��و ل��ك خ��ال ب��م��ع��م��ر ق��ن��ب��رة م��ن ل��ك ي��ا
ت��ح��ذري ف��م��اذا ال��ف��خ رف��ع ق��د

قوله: ومثله

واغ��ل وال ال��ل��ه م��ن إث��ًم��ا م��س��ت��ح��ق��ب غ��ي��ر أش��رب ف��ال��ي��وم

إىل اللَُّغة يف مستعمًال يزال ال نوع ومنه … ذلك غري إىل «أرشب» يف الباء بإسكان
ولكننا ُعمدة، ألنهما يُرفعان؛ وامُلسنَد إليه امُلسنَد إن النحاُة: يقول البيان: وإليك اليوم،
إحدى أو «كان» بعد الثاني وينصبون أخواتها، إحدى أو «إن» بعد األول ينصبون نراهم
اإلعراب. يف التشويش آثاِر من أثٌر ذلك أن شك ال ُعمدة؟ كانا إذا نُصبا فلماذا أخواتها،
الظروف وبناء أفضل»، أيهم عىل «سلم قولهم: مثل يف الضمِّ عىل «أي» بناء ومثله
بعض بناء ومثل بعد»، ومن قبل من هلل «الحمد قولهم: مثل يف اإلضافة عن املنقطعة
إعمال ومثل ألفاظها؟ بعض بناء معنى فما إعرابية اللَُّغة كانت فإذا املبنية. األلفاظ
الحجاز أهل لغة عىل إعمالها بل تميم؛ أهل لغة عىل وإهمالها الحجاز أهل لغة عىل «ما»
وإهمالها شاعًرا»، زيد «ما نحو: بإال، خربها نفي ينتقض ولم متصلة تكون أن برشط
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شاعر»، إال زيد و«ما ضارب»، عمرو غالمك و«ما زيد»، قائم «ما نحو: كذلك، تكن لم إذا
جمع نصب ومثل مثلها، نافية أنها مع كله ذلك يف «ليس» بخالف كريم»، عمرو إن و«ما
والنصب الرفع حالتي يف سيما وال — املضارع الفعل إعراب ومثل بالكرس، السالم املؤنث
وإحصاؤه. تعداده غرضنا من ليس مما ذلك وغري إعرابه، سبب يف النحاُة حار فقد —
تكون اللغات درس يف لذة وأكرب اللغة، يف قياسيٍّا أصبح التشويش من الثاني النوع وهذا
إن اللَُّغة: علماءِ أحُد قال وقد والشاذ، والقيايس املعقول، وغري املعقول من املزيج هذا يف

له. حبٍّا وتزيدنا لدينا تعززه هفواته صديٍق مثل اللَُّغة
نفسه، اإلعراب يف كلمة لنا وبقيت اإلعراب، فيها تدرج التي األدوار عن تكلمنا
اإلعرابية الحاالت عىل والسكوِن والكرسِة والفتحِة ِة مَّ كالضَّ اإلعرابية العالمات داللة هل
الفاعل رفع هل أي وضعية؟ أو اعتباطية والطلبيِة واإلضافيِة واملفعوليِة كالفاعليِة
أسباب هناك هل أو اتفاًقا، الطلبي الفعل وسكن إليه املضاف وخفض املفعول ونصب

لذلك؟ طبيعية
ونخالفهم عليهم، فنثني النحاة بعضه يف نوافق طويًال كالًما يحتمل دقيق بحٌث هذا

العفو. فنستميحهم اآلخر البعض يف
والواو األلف يعتربون وهم وحروف، حركاٌت اإلعراب عالماِت إن النحاُة: يقول
يف األلف مثل الفتحة إىل بالنسبة طويلة حركة األلف أن والصحيح حروًفا، والياء
والياء؛ الواو وأما حرف. ال حركة فهي و«مادة» «سماء» يف األلف مثل وممدودة «كتاب»،
«عود» يف والياء الواو مثل: والكرسة، الضمة إىل بالنسبة طويلتني حركتني تكونان فقد
تكونان وقد «ميسء»، يف والياء «وضوء» يف الواو مثل ممدودتني وحركتني و«عيد»،
الحروف بني املشرتكة األشكال من فهما «بيت»، يف والياء «ثوب» يف الواو مثل حرفني
باعتبار وتارة حركتان، أنهما باعتبار تارة إعراب كعالمتي تستعمالن وهما والحركات،
وجمع بالحروف، ال بالحركات املعربات من الخمسة فاألسماء ذلك وعىل حرفان، أنهما
فإنه املنقوص، من السالم املذكر جمع إال بالحركات املعربات من واملثنى السالم املذكر
باملصطَفني»، و«مررت املصطَفني»، و«رأيت املصطَفون»، «جاء نحو: بالحروف، يعرب
بالرجلني»، و«مررت الرجلني»، «رأيت نحو: والخفض، النصب حالتي يف املثنى وإال
بالحروف ال مًعا والحروف بالحركات املعربات من واملثنى السالم املذكر فجمع وعليه
السالم املذكر وجمع املثنى غري — بالحروف يعرب ومما النحاة، يقول كما وحدها
حالة، عىل يدل فيها النون فإثبات املضارع؛ الفعل من الخمسة األفعال — املنقوص
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والفتحة الضمة أي — القصرية بالحركات يعرب وال أخرى. حالة عىل يدل وحذفها
ويستثنى السالم، املؤنث وجمع التكسري وجمع املفرد االسم غري األسماء من — والكرسة
بالحركات تعرب فإنها املتكلم؛ ياء غري إىل اإلضافة حالة يف الخمسة األسماء ذلك من
كانت القديمة العربية اللَُّغة أن ذلك يف السبب ولعل القصرية؛ الحركات من بدًال الطويلة
بحركات الطويلة الحركات استبدلت ثم النبطية، اللَُّغة مثل: والياء، واأللف بالواو تعرب
ذلك من باقيًا أثًرا فيها ذلك فكان الخمسة األسماء يف إال األسماء كل يف للتخفيف قصرية

العهد.
عرفنا إذا أخرى. محارضة إىل عنه الكالم نرتك بل اآلن له نتعرض فال الفعل وأما
بالواِو أم بالضمِة كان سواء فالضمُّ منها، كل صفة نعرف أن علينا يبقى اإلعراب عالمات
لسهولة الحركاِت أخفُّ باأللِف أم بالفتحِة كان سواء والفتُح وأفخمها، الحركاِت أقوى
ملا الحركات؛ أثقل بالياءِ أم بالكرسِة كان سواء والخفض مفتوح، والفم الصوت إخراج
مواضع يف هذا مثل يشء إىل النحاُة تنبَّه وقد وخفضه، الصوت إخراج بني التعاند من يقع
تكون الفتح فيها يكثر والتي جزلة، فخمة تكون الضمُّ فيها يكثر التي واللغات مختلفة.
ألن الغناء؛ تناسب وال مستبشعة ثقيلة تكون الخفض فيها يكثر والتي رشيقة، خفيفة
دون لغٍة يف الصوت هذا ويكثر الخفض، مع منه أسهل الفتح أو الضمِّ مع الصوت رفع
ألفاظهم يف يميلون الباردة األماكن يَسكنون فالذين اإلقليم، أهمها عديدة ألسباب ذاك
يسكنون والذين الربد، خوف أفواههم يفتحون ال أخرى وبعبارة والخفض، الضمِّ إىل
حارٍّ قفر سكان العرب كان وملا استرباًدا، الفتح إىل ألفاظهم يف يميلون الحارة األماكن
إعرابية، حركة أم بنائية حركة كان سواء لغتهم يف الفتُح َكثَُر الطلق الهواء يف يعيشون
فالواو بالحروف، اإلعراب عالماُت كانت إذا وأما املقام. له يتسع ال كالم ذلك كل ويف
فعالمات فيهما، الياء من أفخم املثنى يف واأللف املنقوص، من السالم الذكور جمع يف

وثقيلة. وخفيفة، قوية، أقساٍم: ثالثة إىل تقدم ما بحسِب ُم تَُقسَّ االسم يف اإلعراب
اإلعرابية االسم حاالت إن النحاُة: يقول اإلعرابية، الحاالت يف البحث إىل اآلن لنأِت
ُعمدة، إما — رأيهم عىل — يكون أن يخلو ال االسم ألن وخفض؛ ونصب، رفع، ثالث:
وحالة النصب، الفضلة وحالة الرفع، العمدة فحالة بينهما، مشرتًكا وإما فضلة، وإما
كالفاعل بدونه؛ الكالم ينعقد ال ما هي قالوا: العمدة؟ هي وما الخفض. بينهما املشرتك
الكالم؛ النعقاد املطلوب القدر عن زاد ما هي قالوا: الفضلة؟ هي وما زيٌد. قام نحو: يف
إليه العبارة الحتياج املعنى يف فضلة يكن لم وإن عمًرا، زيٌد رضب نحو: يف به كاملفعول
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للُعمدة، مكمًال تارة يكون ما هو قالوا: بينهما؟ املشرتك هو وما منها. املراد إتمام يف
موضع يف تارة ويقع زيٍد، غالَم رأيُت نحو: للفضلة، مكمًال وتارة زيٍد، غالُم جاء نحو:
وقد زيٍد، ضارُب هذا نحو: الفضلة، موضع يف وتارة زيٍد، قدوُم ني رسَّ نحو: الُعمدة،
بالحرف، املجرور إليه وباملضاف النواسخ، باب يف املنصوب بالفضالت الُعمد من ألحقوا
من جزءٍ فكل بدونه؛ الكالم ينعقد ال ما الُعمدة كانت إذا ولكن النحاُة. يقوله ما هذا
االسم كان وسواء والحروف، واألفعال األسماء ذلك يف سواء عنه، يستغنى ال ُعمدة الكالم
إىل العبارة الحتياج ذلك؛ غري أم حاًال، أم ظرًفا، أم إليه، مضاًفا أم به، مفعوًال أم فاعًال
املطلوب القدر عن زاد ما الفضلة كانت وإذا منها، املراد إتمام يف أجزائها من جزء كل
وإذا عنه، العبارة الستغناء حذفه يجب َلْغًوا يصبح أن الزائد بذلك فأحرى الكالم النعقاد
وإذ إعرابية؟ حالة التكميل فهل للفضلة أو للُعمدة مكمًال كان ما بينهما املشرتك كان
غري خصوصيٌة عالمٌة للُعمدِة املكمل لالسم تكون أن يجُب كان أََما إعرابية، حالة كان
موضع يف تارة يقع كان إذا ثم اآلخر؟! عن الواحد ليتميز للفضلة مكمًال كان إذا عالمِتِه
وهنا الثاني؟! يف وفضلًة األول يف ُعمدًة يكون ال فلماذا الفضلة، موضع يف وتارة الُعمدة

آخر. رأيًا نبدي أن النحاُة لنا ليسمْح
سببني ألحد بل بدونه؛ الكالُم ينعقد ال ألنه ليس ُعمدة؛ يكون قد الجملة يف االسم
ُعمدة وكالهما ُمسنَد، والثاني إليه ُمسنَد األول مجتهد»، «الولد نحو: ألهميته، إما آخرين:
ُمسنَد بدون ُمسنَد وال ُمسنٍَد، بدون إليه ُمسنَد يكون ال إذ اآلخر؛ عن الواحد يستغني ال
لزيٍد عمًرا»، زيٌد «رضب نحو: الجملة، يف غريه إىل بالنسبة لقوته وإما تقديًرا، ولو إليه
عليه؛ والداللة الفعل أثر قبول وظيفتان: ولعمرو عليه، والداللة الفعل عمل وظيفتان:
مهمان فهما الثاني، عىل ووقوعه األول من لخروجه الفعل عىل الداللة يف يشرتكان فألنهما
عمل األول ألن ولكن مرضوٍب، بدون ضارٌب يكون ال إذ اآلخر؛ عن الواحُد يستغني ال
األهمية يف يتساويان فهما ضعيف، فهو الفعل عليه وقع الثاني وألن قوي؛ فهو الفعل
والضعف القوة يف يختلفان ألنهما ولكن ُعمدة، كالهما لكان االعتبار هذا غري يكن لم ولو
وليس لقوته ُعمدة نعتربه منهما فالقوي االختالف؛ هذا باعتبار إليهما يُنظر أْن َوَجَب
غريه، الفعل وقوع عىل آخر دليٌل يبق لم املرضوُب وبقي الضارُب حذف وإذا ألهميته،
عنه ويسقط ُعمدة، ونعده باعتبارها إليه فينظر أهمية يكتسب فإنه الوحيد الدليل وألنه
ذهب فإذا بإزائه، قويٍّ لوجود الضعف باعتبار إليه نظرنا إنما ألننا الضعف؛ اعتبار
عىل الداللة يف عنه ناب ألنه فاعٍل نائُب وُسمي االعتبار، هذا إىل حاجة تبَق لم القويُّ
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قولنا: يف «عمًرا» ک غريه إىل بالنسبة لضعفه إما فضلة يكون وقد عمله. يف وليس الفعل
يف دورانه لكثرة وإما قدمنا، كما األهمية يف «زيد» مثل كان وإن عمًرا» زيٌد «رضب
ذلك وغري صباًحا»، زيٌد «جاء نحو: والظرف راكبًا»، زيٌد «جاء نحو: كالحال، الكالم
أهمية بني للتناسب اإلعرابية القوية العالمة أخذ ُعمدة االسم كان فإذا املنصوبات، من
العالمَة له اختاروا فضلة كان وإذا اإلعرابية، العالمِة قوة وبني قوتها أو الجملة يف الكلمة

الكالم. يف الفضلِة دوراِن لكثرة الخفة ذلك يف راعوا ولعلهم الخفيفة،
ِلقلة الثقيلة؛ العالمَة له فاختاروا بينهما ُمشَرتًَكا النحاِة اصطالِح يف يُسمى ما ا وأمَّ
وفضلة، ُعمدة حالتان: إال األصل يف لالسم يكن لم أنه لنا يلوح والذي اللسان. عىل دورانه
أنها أو اللغة، عىل طارئة — الخفض حالة أي — الثالثة الحالة وأن ونصب، رفع أو
عىل الدوران كثري أو ضعيف ألنه وينصب قوي، أو مهم ألنه االسم يرفع مستبشٌع، ثقيٌل

فلماذا؟! خفضه وأما اللسان،
كثرية: أدلة ذلك عىل ولنا

ويُجزم ويُنصب يُرفع — اإلعراب يف االسم يشبه الذي — املضارع الفعل أن (١)
يُخفض. ال ولكنه

النصب والثانية الرفع األوىل إعرابيتان: عالمتان إال لها ليس األسماء أكثر أن (٢)
و«مررت املعلِمني» و«رأيت املعلمون» «جاء فتقول: السالم، املذكر كجمع مًعا؛ والخفض
باملعلَمني»؛ و«مررت املعلَمني» و«رأيت املعلمان» «جاء فتقول: وكاملثنى، باملعلِمني»؛
بإبرهيَم»؛ و«مررت إبرهيَم» و«رأيت إبرهيُم» «جاء فتقول: الرصف، من وكاملمنوع
باملؤمناِت»، و«مررت املؤمناِت» و«رأيت املؤمناُت» «جاءت نحو: السالم، املؤنث وكجمع
عالمة منهما لكل يكون أن لوجب االعتبار يف والخفِض النصِب بني فرٌق هناك كان فلو

كثرية. وهي االسم، من األنواع هذه يف اآلخر عن الواحد تُميز خصوصية
النصِب، إىل فرتجع حرفها يسقط أن يجوز «يف» بحرف تُجرُّ التي الظروف أن (٣)
إعرابيٍة حالٍة ِلبيان الخفض كان فلو صباًحا»، و«جئت الصباح» يف «جئت فتقول:

وبدونه. جرٍّ بحرِف الظرُف َلُخفض
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الخافض بنزع تتعدى قد خفٍض حرف بواسطة املتعدية األفعال من كثريًا أنَّ (٤)
وصل قد حينئٍذ الفعل ألن الرصيحة؛ املفعولية عىل الحرف بذلك املخفوض االسُم فيُنصب

الشاعر: قول ومنه بنفسه، إليه

ح��رام إذن ع��ل��يَّ ك��الم��ك��م ت��ع��وج��وا ول��م ال��دي��ار ت��م��رون

نصب بني فرق وال به، املخفوض ونصب الحرف فحذف الديار، عىل تمرون أي:
فقد بزيٍد» «برصُت مثل: األفعال، بعض يف الخافض نزع يرد لم وإذا خفضه، أو االسم
كانت فلو رأيته»، أو نظرته أو زيًدا، «أبرصُت نحو: رأًسا، يتعدى بآخر الفعل يستبدل
عىل تدل التي األفعال كلِّ مع الجرِّ حرف يُستعمل أن لوجب بالخفض إال تتم ال الرؤية

الرؤية.
الخوف» من أو للخوف «هربت نحو: التعليل، بحرف املخفوض ألجله املفعول (٥)
معنًى للخفض كان فلو النصِب، إىل يعود وحينئٍذ الخفض، حرف إسقاط فيه يجوز

ال. أم بحرٍف ُجرَّ سواء الخفُض ألجله املفعول للزم إعرابيٌّ
نحو: «ِمن»، بحرِف والجرُّ األصل، عىل النصُب فيه يجوز االستفهامية «كم» ُمَميَُّز (٦)
األصل عىل يخفض الخربية «كم» وُمَميَُّز قرأت؟» كتاٍب من و«كم قرأت؟» كتابًا «كم
والنصب فالخفض صديًقا!» يل و«كم يل!» صديق «كم نحو: بينهما، فصل إذا وينصب

هنا. متعاقبان
ِمن نحو: خفٍض، حرُف تقدمها ولو الفتِح عىل البناء تلزم الظروِف بعَض أنَّ (٧)

مستعمًال. الخفض يكن لم حني النصب آثار من أثر ذلك أن شك وال أين، وِمن اآلن،
فإنها «عىل»، مثل: فعًال، أصله يف كان جر حرف اليوم يُعترب مما قسًما أنَّ (٨)
إىل تزال ال األخرية الثالثة وهذه وحاشا»، وعدا، «خال، وكذلك يعلو»، «عال، من مأخوذة

وتخفض. تنصب اليوم
ورأيتك، كتابك، فتقول: املفرد، املتكلم للشخِص إال واحدٌة، والجرِّ النصِب ضمائُر (٩)

ورأيته. وكتابه،

أقوى ألنه الرفع أخذت فالُعمدة فضلة، أو ُعمدة إال يكون ال االسم أن الخالصة
الخفض، بعضها عىل طرأ ثم تُنصب كانت والفضلة النحاُة، يقول كما أرشفها أو الحاالت
لزال القليل ولوال النصِب، إىل اللَُّغة مالت ثم السواء عىل وتُخفض تُنصب كانت أو

أعلم. وهللا املضارع، الفعل من زال كما الخفُض
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— وحديثٍة قديمٍة بني كثرتها عىل — العربيِة اللَُّغة يف والنحِو الرصِف ُكتَب قابل َمن
أحكام طبقوا قد اإلفرنج أن أهمها كثرية، فروًقا هناك يجد اإلفرنجية اللُّغات يف بمثلها
الِعْلُم وهو فلسفِتها، أو اللَُّغِة علم يف الحقائق من إليه وصلوا ما عىل وقواعدها لُغاِتهم
قال كما التغري من عليها طرأ ما مع وداللتها وتنوعها األلفاظ تاريخ عن يبحث الذي
وقواعدها لُغاتهم أحكاُم صارت بحيث اللُّغِة»، «فلسفُة كتابه يف زيدان جرجي املرحوم
تلك تسهيل األول؛ غرضان: ذلك يف ولهم أيًضا، ِعلًما بل عندنا هي كما فقط صناعة ال
تناوًال وأقرب فهًما أسهُل املعقولَة األحكاَم ألن منه؛ َمناِلها وتقريب الطالب عىل األحكام

أتَمَّ. األحكاِم ِتلَك ِمن الفائدِة جعُل الثاني؛ املعقولِة. غري األحكاِم ِمن

والنحو، والرصف، والحساب، والكتابة، كالقراءة، التعليم؛ موضوعات من موضوٍع ِلكلِّ
والثانية؛ الحياة. يف إليه سيحتاج ألنه الطالب يتعلمه أي: ذاتية، األوىل؛ فائدتان: ذلك وغري
قواه وترويض الطالب إدراك توسيع عىل يساعد املوضوع ذلك درس أن أي عرضية،
كانت إذا إال الفائدتان هاتان تتم وال واالستنتاج، واملالحظة التفكري وتعويده العقلية،
إىل النتائج يف ويُرجع بنتائجها األسباب فيها تُربط صحيحة معقولة موضوع كل حقائق
أن والنحويون الرصفيون حاول قد بىل والنحويِة، الرصفيِة ُكتبُنا منه خلت مما أسبابها

من الرابع الجزء يف ونرشت ١٩٢١ سنة من فرباير شهر من املرصية الجامعة يف املحارضة هذة ألقيت 1
املقتطف. من والخمسني الثامن املجلد
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َب ُرضِ حتى واهيٌة ذكروها التي األسباِب أكثر أن إال بأسبابها، ويربطوها أحكاَمهم يُعللوا
الشاق، السطحي األسلوب هذا عىل يتعلم الذي والطالُب ، النحويِّ ِة ُحجَّ بضعِف املثُل
مع تُظلم تفكري، وال نكري بدون يتلقاها أن ويتعود الواهية، والعلل األسباب بتلك ويقتنع
تصديق إىل استدراجه يسهل بحيث الُحكِم أداُة فيه وتضعف رأيُه، ويأفن بصريتُُه، األيام
الوقت من األسلوب ذلك عىل الدرُس يستغرقه ا عمَّ فضًال سخافة، كل واعتقاد خرافٍة كل
اإلفرنجية الطريقة عىل فنجري األمر نتدارك أن هذه والحالة أجرأنا فما عبثًا، الطويل
واقتصاًدا الطالب عىل تسهيًال جديدٍة؛ ِعلميٍة مبادئ عىل وقواِعِدَها لُغِتنا أحكاِم ِبناءِ يف
عن خروجي تغتفروا أن راجيًا لديكم بسطه أحاول ما وهذا لعقله، وترويًضا وقته يف
الفعل يف البحث ألن العربية؛ اللَُّغة يف الفعل عن الكالِم عىل وسأقتُرص املتعارف، املألوف

لُغٍة. كلِّ يف الرصفيِة األبحاِث أهمُّ

يفعله، فاعٍل من له بد ال بل نفسه؛ تلقاء من يحدث أن يمكن ال الفعَل أن تعرفون
وقٍت، من له بُدَّ ال وكذلك َخارٍج، من له بُدَّ ال والخروج َجالٍس، ِمن له بُدَّ ال فالجلوس
أردنا فإذا فعل. يقع فال فاعل يكن ولم الوقت وجد أو وقت، يكن ولم الفاعل وجد فإذا
للزماِن. وعالمٌة للفاِعِل، وعالمٌة للفعِل، صيغٌة أشياءَ: ثالثِة إىل احتجنا الفعل ترصيف

يغُة الصِّ

مع املصدَر يُرصفون كانوا العرَب أن ذلك ومعنى املصدِر، ِمن مأخوذٌة الفعِل ِصيغُة
فنقول: أمًرا املصدَر نستعمل نزال ال إذ اليوم؛ إىل اللَُّغة يف ذلك آثار تزال وال الضمائر،
تزال وال الِفعِل، وِصيِغ املصدِر ِصَوِر بني فرٌق األصِل يف يكن ولم رفًقا، مهًال، صربًا،
من والجر» و«جر الصحيح من والطلب» «طلب، مثل: املصدر، تُشبه األفعاِل بعُض
الصحيح من املصدُر فكان الفعل، صيغ عد عىل قليلٌة املصدِر ِصَوُر وكانت املضاعف.
كان األحداِث أسماءِ ِمن ُوِضَع ما أول ألن واآلخر؛ األول بإسكان «طرق» وزن عىل يجيء
األصوات حاكينا فإذا الجماِد، أو الحيواِن من املسموعِة األصواِت عن َمحكيٍّا ِمنه البعُض
الرسيانية يف املصدُر يزال وال واآلخر. األول ساكن به ِجئنا أحرٍف ثالثة ذي يف الخارجية
خشيبة من تفاديًا املايض يف فيه األول الحرف حركنا ثم األصلية، حكايته عىل كذلك
وكانت اللُّغِة». يف «خواطر كتابه يف ضومط جربُ قال كما بالساكن االبتداء وتعرس اللفظ
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كان ما عىل املضارع يف السكوِن إىل ورددناه الحركاِت، أخفُّ الفتَح ألن الفتح؛ حركته
من املصدُر وكان َقبله. املضارعِة حرِف لوقوع بالساكن االبتداء النتفاء األصِل؛ يف عليه
أن فيه األصل أي: الصحيِح، حكايِة باِب من ِحكايته وأصل «رمى»، وزن عىل الناقص

الرسيانية. اللَُّغة يف هو كما األول ساكن يكون
الصوت، ِحكاية به تقصد أن إما وهو «جر»، وزن عىل املضاعِف من املصدُر وكان
و«َمصَّ الحبَل» و«َجرَّ الثوَب» و«َشقَّ املاءُ» و«خرَّ املريُض» و«أنَّ األفعى» ِت «َفحَّ نحو:
و«َحلَّ النائُم» «َهبَّ مثل: الحركِة، ِحكاية فيه تراعى أن وإما الطِّيَب»، و«شمَّ الرشاَب»
فاِت الصِّ من الحروِف مقاِطِع يف توهم بما اليشءِ صفِة ِحكاية أو الناُر»، و«َشبَِّت الُعقدَة»
و«َجفَّ الِحْمُل» و«خفَّ السيُف» و«َكلَّ الثوُب» «َرثَّ نحو: الهيئاِت، من اقرتانها يف وما
ُموا توهَّ ملا القبيِح؛ لليشءِ و«كخ» الحسن، لليشءِ «دح» األطفاِل لُغِة يف ذلك وِمن الُغْصُن»،

الُقبِْح. ِمن والَخاءِ الَكاِف واقرتان الُحسن ِمن والَحاءِ اِل الدَّ اقرتان يف
نحو: الحركِة؛ ِحكاية به يُقصد ما وأكثر «قام» وزن عىل األجوف من املصدُر وكان
و«َغاَص الطَّاِئُر» و«َحاَم الطِّيُب» و«َفاَح اِئُل» السَّ و«َماَع الَجاِمُد» و«ذَاَب املاءُ» «َساَل

املطابقة.2 ِمن امَلحِكي وحركِة ِفيه املدِّ بني ِلما الُحوُت»
الزماِن كروِر مع ثم الفعِل، ِصيغ عدِد عىل أربع األصلية املصدِر فصوُر ذلك وعىل
األشكاِل كثريِة عديدٍة ِصَوٍر إىل وتفرع األصليِة الِحكايِة عن املصدُر خرج اللساِن وتالعِب
وِعرفان، وندامة، وعالنية، ورجوع، ِكتابة، مثل: وقصريٍة، مشبعٍة بني الحركاِت مختلفِة
ِف الرصَّ ُكتِب يف مذكور هو كما شكًال وأربعني اثنني نحو إىل … وقيام ورحيل، وجوالن،
صورة و«الجلوس» «َكتََب»، عن جديدة صورة مثًال «الكتابة» تكون ولذلك املطولة؛

«َجَلَس». عن جديدة
أن يجب فكان وإال الفعِل، صيُغ اللَُّغة يف تولدت أن بعد نشأ التفرع هذا أن ويظهر
املصدِر ِحكايُة الترصيِف يف َلزَمنا وقد الجديدِة. املصدِر صيِغ َقْدِر عىل الفعِل صيُغ تكون
وكثرة صورها اختالِف عىل املصدِر أشكاَل رصفنا لو ألننا َوْقِعَها؛ وُحسن ِتها ِلِخفَّ األصليِة
املصدر صور إال الفعل صيغ ليست إذن طويلة. ثقيلة لجاءت الضمائر مع مقاطعها
صوره ال القديمة صوره بذلك عنينا الفعِل أصُل هو املصدَر إن قلنا وإذا القديمة.

البيان. مجلة يف لليازجي والعرص اللَُّغة مقالة راجع 2
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كما الفعل صيغ يف محفوظة تزال ال القديمة الصور وهذه عنها، تفرعت التي الجديدة
هو املصدَر وأن األصل هو الفعَل أن يُوهم قد ا ِممَّ األرِض طبقاِت يف «األحافري» تحفظ

الفرع.

الَفاِعُل

مفرٌد هو هل أي: وعوده؛ مؤنٌث؟ أم مذكٌر هو هل أي: ِجنِْسه؛ معرفُة الفاعِل بيان يف املهم
استعملنا وقد غائب؟ أم مخاطب أم متكلٌم هو هل أي: وشخصه؛ جمع؟ أم مثنى أم
الضمائر؟! بهذه أتينا أين فمن واألمر، واملضارع املايض يف ذلك لبيان املتصل الضمريَ
زماٌن مرَّ أنه بُدَّ وال اإلفرنجية، اللُّغات يف نرى كما منفصلة ضمائر إال األصل يف يكن لم
يقولون فكانوا الترصيف، يف املنفصلة الضمائَر فيه يستعملون كانوا العرِب عىل طويٌل
هما»، «رضب هي»، «رضب هم»، «رضب هما»، «رضب هو»، «رضب املايض: ترصيف يف
رضب»، و«نحن رضب»، «وأنا رضب»، «هو املضارع: ترصيف ويف إلخ، … هن» «رضب
أنتم» «ارضب أنتما»، «ارضب أنت»، «ارضب األمر: ترصيف ويف إلخ، … رضب» و«أنت
إىل وسنعود املتصلة، الضمائر منها نحتنا اللساِن وتالعِب الزماِن كروِر مع ثم إلخ، …

واألمر. واملضارِع املايض الفعِل صيِغ عن كالِمنا عند البحث هذا

الزََّماُن

للفعل: صيغ ثالث العربيِة اللَُّغة ويف ومستقبل، وحارض، ماض، أنواٍع: ثالثُة الزََّماُن
الحال بني مشرتكة وهي املضارع: وصيغة للمايض، موضوعة وهي املايض: صيغُة
كانوا هذه يف الزَّماِن عالمة هي فما باالستقبال، مختصة وهي األمر: وصيغة واالستقبال،
العربية، اللَُّغة يف ذلك مثل ونرى أحيانًا، األخرى من بدًال الواحدَة الصيغَة فيه يستعملون
الواحدة الصيغة يستعملون قد لَُغِتهم يف واألمِر واملضارِع املايض ِصيِغ وجود مع فإنهم
املايض يف وارد هو كما الشعب» لهذا و«قلت «اذهب» مثًال: يقولون فهم األخرى، من بدًال
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نحو: للحارض،

خ��ال ال��ذي ال��زم��اِن ج��رم ل��ه وه��ب��ت م��س��ل��م ف��ي��ه أن��ت يَ��ْوٌم ف��ِل��ل��ِه

اإلنشاء يف الدار» «بعتك وک قال، كما أي: الشاعر» «يقول كما ونحو أهب؛ أي:
«رحمك نحو: الطلبي، اإلنشاء يف للمستقبل املايض نستعمل وقد أبيعك. أي: اإليقاعي،
املضارَع ونستعمل أقم، تقم إن أي: قمُت»، قمَت «إن نحو: الرشط، ويف يرحمك، أي: هللا»،
بالحارض، املتصل النفي يف «ملا» ومع أذهب» «لم نحو: املنقطع، النفي يف «لم» للمايضمع
نحو: اإلثبات، حالة يف السني مع القريب وللمستقبل الشمس»، تطلع وملا «جئت نحو:
يف «سوف» مع البعيد وللمستقبل أذهب»، «ال نحو: النفي، حالة يف «ال» ومع «سأذهب»،

أذهب». «لن نحو: النفي، حالة يف «لن» ومع أذهب»، «سوف نحو: اإلثبات، حالة
آَمَن َمْن ِهللا َمَساِجَد يَْعُمُر ﴿إِنََّما نحو: كلها؛ لألزمنة واملضارع املايض ونستعمل
أن إال دائًما، ويُميت يُحيي أي: َويُِميُت﴾ يُْحِيي ﴿َوهللاُ دائًما، يُؤِمن َمن أي: ِباهللِ﴾
مخصوصة َمواطن يف محصوٌر له املوضوعة الزَّماِن لغري الواحدِة الصيغِة استعماَل
الصيغة استعمال يجوز ال ذلك عدا وفيما قياًسا، كذلك استعمالها فصار يتعداها، ال
املتصلة الضمائر اعتربنا إذا الزَّماِن؟ عىل الصيغة تدل فكيف له، وضعت فيما إال الواحدة
عالمة. له فليس الزَّمان وأما للفاعل، وعالمة الفعل صيغة إال هناك فليس للفاعل عالمات
عىل يدل الفعَل إن قال من فمنهم الزَّمان؛ عىل الفعِل داللِة يف الرصفيون اختلف وقد
املعنى تمام فإنَّه الناطق، الحيواِن عىل اإلنساِن كداللِة باملطابقة؛ مًعا والزَّمان الحدث
عىل الفعِل داللَة إنَّ كالسيد: آخرون؛ وقال الجمهوِر، مذهُب وهذا اللفظ، له املوضوع
الجزءِ ِلدخوِل فقط الناطِق أو فقط الحيواِن عىل اإلنساِن كداللِة تضمن والزَّمان الحدث
يدُل الِفعَل إنَّ : الشاطبيُّ وقال بَّاُن، الصَّ ذلَك اختار وقد اللفظ، له املوضوع املعنى ِضمن
عىل تدل والباء والراء فالضاد «رضب» نحو: بالصيغِة، الزَّماِن وعىل باملادة، الحدِث عىل
عىل وبناؤها املادة، هذه من املشتقاِت وسائر الفاِعِل واسُم والِفعُل املصدِر، يف الحدِث
كداللِة التزاًما واملكان الفاعل عىل يدل الِفعَل إن قالوا بل الزَّمان؛ عىل يدل «َفَعَل» وزن
ولكنه منه، بعًضا وال له كالٍّ ليس اإلنسان عن خارج فالضاحك الضاحك، عىل اإلنساِن
عىل يدُل الِفعُل كان إذا ولكن الرصفيون، يقوله ما هذا اللفظ، له املوضوع للمعنى الزم
فلماذا يقولون، كما بااللتزام واملكان الفاِعِل وعىل التضمن، أو باملطابقة والزَّمان الحدث
َجرَّدوا البرصيني أن نرى حني عىل الدالالت؟ هذه كل املشتقات وسائر للمصدر يكون ال
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املصدِر مدلوَل إن قالوا إذ الكوفيني؛ عىل احتجاجهم يف الحدِث غري عىل الداللِة ِمن املصدَر
وعىل باملطابقِة والزَّمان الحدث عىل يدل ألنه متعدد؛ الفعل ومدلول الحدث، وهو واحٌد
كما الزَّمان عىل تدل الصيغة كانت وإذا املتعدد، قبل والواحد بااللتزام، واملكان الفاعل
«مسَّ مثل: واملضارع، املايض صورة تساوت إذا الزَّمان نعرف فكيف ، الشاطبيُّ قال
يجب كان الزَّمان، عىل أخرى قرينة هناك تكون أن إذن بُدَّ ال يََخاُف»، و«َخاَف ،« يَِمسُّ
يف نرى ما عىل للفاعل خصوصية عالمة هناك أن كما للزمان خصوصية عالمة تكون أن
ولفظة للفاعل، عالمة he فلفظة he-wolk-ed مثل: اإلنكليزية، اللَُّغة يف األفعال بعض
الفاعل عالمة استخدموا العرب ولكنَّ للزمان، عالمة ed ولفظة الفعل، صيغة wolk
عالمة وضعوا املايض أرادوا فإذا بموضعها، الزَّمان وعىل بلفظها، الفاعل عىل للداللة

اآلخر. يف الفاعل
عالمة وضعوا الحارض أرادوا وإذا وَرضبْنا، َرضبُت نحو: املايض، صيغة فكانت
الحارض صورة استخدموا املستقبل أرادوا وإذا ونِرضُب، أِرضُب نحو: األوُل يف الفاعل
إىل اإلشارة أراد إذا فإنه األخرس؛ يفعل كما وغريهما، وسوف كالسني أخرى قرائن مع
إىل اإلشارة أراد وإذا نفسه، إىل ثم الِفعِل إىل أوًال يشري فإنه املايض الزَّمان يف َفَعَلُه ِفعٍل
له ليس إذن فالزَّمان الِفعل. إىل ثم نفسه إىل أوًال أشار املستقبل أو الحارض يف يفعله ِفعٍل
عىل للداللة ألمرين: تُستخدم الفاِعِل وعالمُة موضًعا، له ولكن كالفاِعل به خاصة عالمة
بمفردها. ِصيغة كلِّ عىل الكالم يف اآلن ولنرشع بموضعها. الزَّمان وعىل بلفظها، الفاِعِل

امَلاِيض

أن وسرتى آخره، يف الفاعِل عالمِة بوضع األصل يف واألمِر املضارِع عن امَلايض يَتميَّز
الفاِعِل عالماِت غري وهي أوًال، فيهما أصلية ليست واألمِر املضارِع آِخر يف الفاِعِل عالماِت
وإليك املنفصلة، الضمائر من منحوتة املتصلة الضمائر إن قلنا وقد ثانيًا. املايض آخر يف

الضمائر: مع مثًال َب» «َرضَ ترصيف

ـَ. َب َرضَ ُهَو

ا. َب َرضَ ُهَما

و. َب َرضَ ُهْم
ت. َب َرضَ ِهَي
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تا. َب َرضَ ُهَما
إلخ. … ن ب َرضَ هنَّ

«ُهُمو» من والواو «ُهَما» من واأللف «ُهَو»، من مأخوذة َب» َرضَ «ُهَو يف فالفتحة
والتاء عنا»، لهم ألمر عنا رحلوا «ُهُمو قولِه: مثل الشعر؛ يف أحيانًا نستعملها نزال ال التي
«ِهي يف: يقولون كانوا طويٌل زماٌن عليهم مرَّ العرب إن أي هاء، أصلها بَْت» َرضَ «ِهي يف
«ِهي يقولون: تارة فصاروا خفية، الهاء ألن تاء؛ الهاء قلبوا ثم بَه»، َرضَ «ِهي بَْت»: َرضَ
تارة تستعمل العربية اللَُّغة تزال وال التاء. عىل استقرت ثم بَْت»، َرضَ «ِهي وتارة: بَه» َرضَ
«املدرسة» نحو يف الهاء فإن العربية؛ اللَُّغة يف مألوٌف تاء الهاء وقلب التاء، وتارة الهاء
مأخوذتان بَتَا» َرضَ «ُهَما يف: و«تا» هاءً، تحولت عليها وقف وإذا تاءً، تحولت تحركت إذا
،« «ُهنَّ من مأخوذة بَْن» َرضَ «هنَّ يف والنون تاءً، الهاء وقلب امليم حذف بعد «ُهَما» من
«أَنْتَُما»، من مأخوذة بْتُما» «َرضَ من و«تَُما» «أَنْت»، من مأخوذة بت» «َرضَ من والتاء
و«تَُما» «أَنْت»، من مأخوذة بت» «َرضَ يف والتاء «أنتْم»، من مأخوذة بَتُْم» «َرضَ من و«تُْم»
يف و«نَا» ،« «أَنْتُنَّ من مأخوذة « بْتُنَّ «َرضَ يف « و«تُنَّ «أَنْتَُما»، من مأخوذة بْتَُما» «َرضَ يف
ال قديٍم أصٍل إىل ترجع فإنها بُْت» َرضَ «أَنَا يف التاء وأما «نَْحُن»، من مأخوذة بْنَا» «َرضَ
بَْت» َرضَ «ِهي يف والتاء ِبنائية، حركة ليست َب» َرضَ «ُهَو يف فالفتحة هنا، لبيانه محل
الضمريان يكون وعليه ضمريان، هما وإنما الرصفيون، م تَوهَّ كما للتأنيث عالمة ليست
ألنها الضمائر؛ يف النحت هذا وكان مسترتين. ال ظاهرين بَْت» َرضَ و«ِهي َب» َرضَ «ُهَو يف
اإلفرنجية، اللُّغات يف الضمائر بخالف ثالثة، من وبعضها مقطعني من بعضها طويلة،
هناك بقي … طول وال اللساِن عىل ِثَقٌل الِفْعِل مع استعمالها يف فليس قصرية، فإنها

اإلطالة. خوف عنه أرضبنا الضمائر مع املايض ترصيف عن كثريٌ كالٌم

امُلَضاِرُع

املثبت للحاِل يستعمل ألنه املضارِع؛ الِفْعِل ِصيغُة العربية اللَُّغة يف األفعاِل صيِغ أهمُّ
نهيًا وطلبًا، خربًا يستعمل وقد والبعيد، والقريب واملنفي، املثبت واالستقبال واملنفي،
ب بالحارض املتصل واملنفي «لم»، ب الحارض عن املنقطع املنفي للمايض ويستعمل وأمًرا،
هي املضارع وصيغة واألمر، املايض صيغتي عن ألغنى املثبت املايض عىل َدلَّ فلو «ملا»،
الصيغِة يف اختالٌف يكون أالَّ يجب فكان مثله، املصدِر من مأخوذٌة فهي املايض؛ صيغة
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الصيغتني يف االختالُف وقع اللساِن، وتالعِب الزماِن كرور مع لكن املايضواملضارع، بني
وهي: ِستَّة، الصحيح الِفْعِل أبواُب فكانت كثرية، أفعاٍل يف

ُب. يَْرضِ َب َرضَ
. يَنُْرصُ نََرصَ

إلخ. … يَْعَلُم َعِلَم

أكثر األوىل الثالثَة األبواَب أنَّ االختالف هذا سبُب هو اللسان تالعب أن عىل ويدلك
فهي وضعها، أصل يف متحركة ألنها الِفْعِل عني يف االختالُف هذا وقع وقد استعماًال،
قد ثم مضمومة، وتارة مكسورة وتارة مفتوحة تارة فجاءت اللسان، لتالعب ُعرضة
اختالفها وأما واحد، أصٍل من الصيغتني فألن اتفاقها أما تختلف، وقد املايض عنُي تتفق
بابني عىل يجيء قد الواحد الفعَل أن ذلك عىل ويدلك اللسان، تالعب غري له َسبََب فال
ذلك؛ جاز ملا اعتباري، قصٌد أو طبيعي، سبٌب هناك كان فلو األبواب، هذه من أكثر أو
أنه نحكم أن نستطيع فال أصله نعرف نكن ولم الثالثية األفعال من فعًال أخذنا إذا بل
تنطبق ال اللَُّغِة يف حالة وهذه عليه، نعتمد قياس لدينا ليس إذ ذاك؛ أو الباب هذا من
األبواِب هذه من باٍب لكلِّ لصار ُمْطَلقٌة اللَُّغُة بقيت لو أي واالرتقاء، النشوء مذهب عىل
األبواب هذه من البعض يف ذلك وقع كما خاصة أفعال إال عليه تجيء ال خاص معنى
«َعِلَم باب من إال تجيء ال الخلقة يف عيب عىل تدل التي األفعال فإن التدوين، عهد قبل
وعىل أيًضا عليه يجيء غريها كان وإن يَْطَرش»، و«َطِرَش يَْخَرس» «َخِرَس مثل: يَْعَلم»
َف «َرشُ مثل: يَْكُرُم»، «َكُرَم باب عىل أكثرها يجيء الغرائز عىل تدل التي واألفعال غريه،
عىل أكثرها يجيء حلق حرف المها أو عينها التي واألفعال يَْحُسُن»، و«َحُسَن ُف» يَْرشُ
مع الحلقي الحرف لفظ لسهولة واملضارع املايض يف العني بفتح يَْفَعُل» «َفَعَل وزن
«َوِرَث مثل: بواو، املبدوءة األفعال عليه يجيء ما أغلب يَْحِسُب» «َحِسَب وباب الفتح،

… يَِيل» و«َوِيلَ يَِرُث»
الدور عند ووقفت دورين عىل مرَّت العربية اللَُّغة يف الثالثية األفعال أن ترى فأنت
وأما متشابهتني، واملضارع املايض صيغتا فيه كانت الذي فهو األول الدور أما الثالث.
أن فهو الثالث الدور وأما بينهما، االختالف فيه وقع الذي الدور فهو الثاني الدور
الدور وجه يف فوقف التدوين جاء ولكن أكثر، أو معنيني أو بمعنى باب كل يختص

تقدم. كما حينئٍذ طالئعه ظهرت قد كانت وإن الثالث،

30



العربية اللَُّغة يف األفعال

يف كانت فإن الفاعل؛ عالمة بموضع املايض صيغِة عن املضارع صيغُة وتتميز
يف نعتمد أن نستطيع وال مضارٌع، فالِفْعُل أوله يف كانت وإن ماٍض، فالِفْعُل الِفْعِل آخر
تقدم. كما تتشابهان قد ألنهما االختالف؛ من الصيغتني يف وقع ما عىل بينهما التمييز

كان شخًصا، عرش ألربعة تكفي فكيف أربع، املضارع أول يف نضعها التي العالمات
وربما املايض، يف رأينا كما غريه عن تميزه خاصة عالمة شخص لكل يكون أن يجب
والتاء والنون الهمزة وهي: األربع، بالعالمات يرصف عهده ألول املضارع الفعل كان
أو «أنت»، فمن التاء وأما «نحن»، فمن النون وأما «أنا»، من فمأخوذة الهمزة أما والياء.
مرَّت أن بعد «هو» يف الهاء من فمأخوذة الياء وأما تاءً، قلبت أن بعد «هي» من الهاء
يشرتك ألنه الياء؛ يف أشخاٍص ِعدة بني االشرتاك وقع وملا مجهولة. مختلفة أدوار عىل
لئال آخر؛ ُمَميٍِّز من بُدٌّ يكن لم ثمانية، فيها يشرتك ألنه التاء؛ ويف أشخاص، أربعة فيها
املذكر ولجمع ونونًا، ألًفا للمثنى فجعلوا آخره، يف املميزات هذه فوضعوا االلتباس، يقع
أصول من مأخوذة وكلها ونونًا، ياءً وللمخاطبة نونًا، املؤنث ولجمع ونونًا، واًوا العاقل

والرسيانية. العربية اللغتني يف محفوظة تزال ال املنفصلة للضمائر قديمة

الفاعل بيان من واملقصود والزَّماِن، للَفاِعِل لغرضني: تستعمل الفاعل عالمة أن عرفنا
ونذهب، اذهب، مثل: واحدة، بعالمة املضارع كان فإذا وعدده؛ وشخصه جنسه معرفة
وعدده، الفاِعل، وِجنس الزَّمان، أشياءَ: أربعِة عىل تدلُّ عالمٍة فكلُّ وتذهب، ويذهب،
حارض، الزَّمان أن عىل تدل فالياء «تذهب»، يف والتاء «يذهب»، يف الياء مثل: وشخصه؛
الزمان أن عىل تدل تذَْهب» «أنَت يف والتاء غائب. وأنه مفرد، وأنه ُمذَكَّر، الفاِعل وأن
عىل تدالن فإنهما والنون الهمزة إال ُمَخاَطب. وأنه مفرد، وأنه ُمذَكَّر، الفاعل وأن حارض،
تُستعمالن ألنهما جنسه؛ عىل تدالن وال وَشْخِصِه، الَفاِعل عدِد وعىل حارض، الزمان أن

السواء. عىل واملؤنث للمذكر
وعليه الثانيُة، تُكمله األوىل يف ينقص فما وآخره أوله يف بعالمتني املضارع كان وإذا
فالياء الداللة، يف متساوية ليست يَذَْهبن» و«ُهنَّ يَذَْهبَان» و«ُهَما يَذَْهُب» «ُهَو يف فالياء
ويف وَشْخِصِه. وعَدِدِه، الَفاِعل، وِجنِس الزَّماِن، عىل أشياء: أربعة عىل تدل «يَذَْهُب» يف
ألنها عَدِدِه؛ عىل تدل ال ولكنها وَشْخِصِه، الَفاِعل، وِجنِس الزَّمان، عىل تدُل «يَذَْهبَان»
الزَّمان، وهو واحد يشء عىل تدل «يذهبن» يف والياء للمثنى، هنا وهي للمفرد، موضوعة
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عدده؛ عىل تدل وال للمؤنث، هنا وهي للمذكر، موضوعة ألنها الفاعل؛ جنس عىل تدل وال
للغائب، موضوعة ألنها شخصه؛ عىل تدل وال للجمع، هنا وهي للمفرد، موضوعة ألنها
تذهبن» «أنتن يف النون وأما اآلخر. يف النون كله ذلك يف عنها فأغنت للغائبات، هنا وهي
عىل تدل تذهبن» «أنتن يف التاء ألن يذهبن»؛ «هن يف النون عليه تدل ما عىل تدل فال
ألن مخاطبه؛ شخصه وأن واملؤنث، للمذكر تستعمل التاء ألن مؤنث؛ الفاعل جنس أن
«هن يف فالنون النون، عليه فتدل العدد إال يبقى فال واملخاطبة، للمخاطب تستعمل التاء
عىل إال تدل ال تذهبن» «أنتن يف والنون وشخصه، وعدده الفاعل جنس عىل تدل يذهبن»
مثل: تتشابه، صوره بعض فإن وآخره املضارع أول يف العالمتني وجود ومع العدد.
للغائبتني؛ ترضبان» و«هما للمخاطبتني، ترضبان» و«أنتما للمخاطبنَْي، ترضبان» «أنتما

واألخرى. الواحدة الصورة بني التمييز يف القرينة عىل االعتماد من بد ال لذلك

بدون الضم، أو الكرس، أو بالفتح، تحرك األصل يف كانت املضارع أول يف الفاعل وعالمة
الرباعية؛ األفعال يف تُضم وإنما الحركات، أخف ألنه الفتح؛ عىل استقرت ثم ضابط.
وزن يف إال والرباعي الثالثي مضارع يف التباس يقع وال الثالثي، الفعل عن لتتميز
يف الياء ضمة ولوال «يُرجع»، «أرجَع» ومضارع «يرِجع»، «رجع» مضارع فإن «أفعل»،
طرًدا الرباعية األفعال بقية مع ضمت ثم «رجع»، بمضارع اللتبس «أرجَع» مضارع

للباب.
افتتح وما «علم» باب يف املضارعة حرف كرس العرب لغات بعض يف ورد وقد

الراجز: قول يروى وعليه الوصل، بهمزة

وج��اُره��ا َح��َم��َه��ا ف��إن��ي ِت��ئْ��ذَْن داُره��ا َل��َديْ��ِه ِل��بَ��وَّاٍب ُق��ْل��ُت

املضارعة بكرسحرف نَْستَِعنُي﴾ ﴿َوإِيَّاَك ُوُجوٌه﴾، َوتَْسَودُّ ُوُجوٌه تَبْيَضُّ ﴿يَْوَم وقرئ
َطيِّئ. لغة عىل «إَِخال» يف يُكرس املضارعة حرف يزال وال الجميع، يف

األفعال وهي األربعة: األفعال أقسام: ثالثِة إىل آخره باعتبار املضارع الِفْعُل ُم ويُقسَّ
الخمسة: واألفعال ونفعل»، وأفعل، وتفعل، «يفعل، وهي اآلخر؛ يف عالمة عن املجردة
تفعالن، «يفعالن، وهي: اإلعراب؛ نون مع والياء والواو األلف تلحقها التي األفعال وهي
«يفعلن، وهما: اإلناث، نون تلحقهما اللذان وهما والفعالن تفعلني»، تفعلون، يفعلون،
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إىل حاجة ال مما إعرابها أسباب يف اختلف وقد الفعلني، إال معربة وكلها وتفعلن»،
فكان اللسان، تالعب عن إال املضارع الفعل يف يقع لم اإلعراب أن والحقيقة ذكره،
مخصوصة، مواضع يف يرفعونه جعلوا ثم اتفاًقا، ويجزمونه وينصبونه يرفعونه العرب
االسم أن اإلعراب يف االسم وبني بينه والفرق أخرى، مواضع يف يجزمونه أو وينصبونه
ولذلك التأكيد، بقصد ُجزم الخفض؟! من بدًال ُجزم فلماذا فيجزم، الفعل وأما يخفض
التأكيد، عىل وأدل للطلب أنسب الجزم ألن تذهب»؛ وال «ليذهب، نحو: الطلب، يف ُجزم
يرضب» «لم ف النفي، فلتأكيد طلبي غري أنه مع و«ملا» ب«لم» النفي يف جزم وإنما
و«لم تذهب» و«ال «ليذهب» يف السكون ُسمي ولذلك رضب»؛ «ما من التأكيد عىل أدل
وجزم، سكون الباء وعىل سكون، «أطلب» يف الطاء عىل فالسكون قطًعا، أي جزًما يذهب»
ثم تأكيد، أي معنوي والجزم — الحركة إبطال أي — لفظي السكون إن أخرى وبعبارة
حذف ألن الناقصة؛ واألفعال الخمسة األفعال يف كالجزم سكون بغري يكون قد الجزم إن
الناقصة، األفعال يف قصرية بحركة الطويلة الحركة واستبدال الخمسة األفعال من النون
معقوًال سببًا للجزم أن يظهر هنا ومن والتأكيد، الجزم يناسب والتقصري للكلمة، تقصري

أعلم. وهللا النصب، أو الرفع يف نجده ال

األْمر

نزال ال كما لألمر، املصدر نستعمل كنا بل لألمِر؛ خاصٌة ِصيغٌة العربيِة اللَُّغِة يف يكن لم
الضمائر؛ مع يرصف ال أمًرا املستعمل واملصدر … رفًقا صربًا، مثل: اآلن، إىل نستعمله
مع ثم امُلَخاَطب. إىل الكالِم توجيه من يُعرف الفاِعَل ألن السواء؛ عىل للجميع يستعمل بل
أخذنا فلماذا املضارع. من مأخوذة وهي لألمِر، صيغٌة العربيِة اللَُّغِة يف تَولََّدْت الزَّمان
املضارع صيغة أن األول؛ سببان: لذلك املايض؟ من نأخذها ولم املضارع من األمر صيغة
يدل ال األمَر وألن للمايض؛ فموضوعة املايض صيغة وأما واالستقبال، الحال بني مشرتكة
إعرابية: حاالت ثالث للمضارع الثاني؛ له. أنسب املضارع صيغة كانت االستقبال، عىل إال
ذلك وعىل املجزوم، املضارع له أخذنا لألمر أنسب الجزم وألن وجزم»؛ ونصب، «رفع،
الكوفيني، رأي عىل الجزم وهي واحدة حالة إال له وليس مبنيٍّا، ال ُمْعَربًا األمر يكون

الرصفيني. جمهور يقول كما بناءً جزمه وليس
القرينة، من الفاعل يُعرف فكان للفاعل، عالمة استعماله أصل يف لألمر يكن ولم
الفاعُل ُعِرَف «اذهب» أمامي واقف لشخٍص ُقلت فإذا امُلخاَطب، إىل الكالم توجيه وهي
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معروًفا الفاعل كان فإذا الفاعل، بيان العالمة من املقصود ألن له؛ خاصة عالمة بدون
عالمة عن استغنينا للفاعل عالمة عن استغنينا وكما عنها. استغنينا الكالم توجيه من
يف إال يكون ال نطلبه الذي العمل إذ الطلب؛ وهي عليه، تدل قرينة هناك ألن للزَّمان؛
املخاطب، إىل الكالم توجيه قرينة من يُعرف األمر يف فالفاعل إذن الطلب، بعد املستقبل
العالمة حذفنا املجزوم املضارع صيغة أخذنا فلما الطلب، قرينة من يُعرف والزَّمان
إىل يميلون العرب وكان اللغة، يف الصيغة هذه تولدت ملا ثم عنها، الستغنائنا أوله من
املؤنث، ولجمع العاقل، املذكر ولجمع للمثنى، عالمات األمر إىل أضافوا البيان يف الدقة
وتركوا تقدم. كما العالمات هذه عن تغني معنوية قرينة هناك كانت وإن وللمخاطبة،
صيغة اختصت وقد األصل. حسب بالقرينة اكتفاءً لفظية؛ عالمة بدون للمخاطب األمر
املخاطب غري إىل األمر توجيه أردنا إذا ولكن اإلثبات، حالة يف املخاطب بالشخص األمر
الصيغة هذه استعمال جاز وإن املثبت، لألمر الالم مع املجزوم املضارع صيغة استعملنا
امتاز وقد يذهب». و«ال «ليذهب» فقلنا: املنفي، لألمر الناهية ال ومع وغريه، للمخاطب

البحث: هذا خاتمة عنها الكالَم أجعل كثرية بأنواع األمر

ْب». اْرشَ اذَْهْب، «ُقْم، نحو: بالصيغة، األمر (١)
ْب». ِليَْرشَ ِليَذَْهْب، «ِليَُقْم، نحو: بالالم، األمر (٢)

نهي. له ويُقال ْب»، تَْرشَ ال تَذَْهْب، ال تَُقْم، «ال نحو: الناهية»، «ال ب األمر (٣)
مهًال». صربًا، «رْفًقا، نحو: باملصدر، األمر (٤)

نبِك». ِقَفا ننطلق، ُقْم نذهب، «تعال نحو: املركب، األمر (٥)
تَِجئ «إْن أي: رشط، تقدير عىل الجمِل هذه يف ُجِزَم املضارَع إنَّ النحويون: يقول
الرشط ألن الرشط؛ فيها يصح ال الجمل هذه أن عىل نَبِْك» تقفا إْن ننطلق، تَقْم إْن نذهب،
ليس الذهاب ألن التقدير؛ هذا يصح ال وهنا األول، عن نتيجة الثاني يكون أن يقتيض
وإنما الوقوف. نتيجة ليس البكاء وألن القيام؛ نتيجة ليس االنطالق وألن املجيء؛ نتيجة
الدرس، نتيجة الحفظ فإن تنجح»؛ «اجتهد تحفظ»، «ادرس مثل: يف الرشط تقدير يصح
تنبيًها النحو كتب يف نجد ولم … التمثيلني بني واضح فالفرق االجتهاد، نتيجة والنجاح
وأمثالها نبك» و«قفا ننطلق» و«قم نذهب» «تعال يف: املضارُع ُجِزَم وإنما ذلك، عىل
ِلنَبِْك»، لننطلق، «لنذهب، فتقول: بأمر تستبدله أن تستطيع أنك بدليل األمر؛ بمعنى ألنه
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الشاعر: قول مثل يف املضارع يجزم أن يجب لذلك لألمر؛ أنسب والجزم

ج��رى ال��ذي ال��ح��دي��ث ن��ط��ِو ب��ن��ا ت��ع��ال��وا

الرفع. بصورة الشاعر ديوان يف البيت هذا ورد وإن «لنطِو»، أي:
أي: «رويد» ک مصدر عن منقوًال أو «اسكت»، أي: «صه» ک مرتجًال فعل: اسم (٦)
«الزم». أي: «عليك» نحو: جر حرف أو «خذ»، أي: «دونك» ک ظرف عن أو «أمهل»،

أي: و«حذار» «انزل»، أي: «نزال» ک الالم، بكرس «فعال» وزن عىل فعل اسم (٧)
األصل حسب للفاعل عالمة بدون أي واملؤنث، واملذكر والجمع واملثنى للواحد «احذر»
«دراك» ک الثالثي مزيد من وشذَّ مترصف، تام ثالثي فعل كل من يبنى وهو تقدم. كما
له «قالت نحو: الرباعي، منه وأشذ «بادر»، عن معدوًال و«بدار» «أدرك»، عن معدوًال
من عندك ما صب أي: بالرعد، قرقر للسحاب الصبا ريح قالت أي: قرقار» الصبا ريح

الرعد. بصوت مقرونًا املاء
هللا» تستغفر و«أال هللا» تستغفر «هال نحو: العنيف، الطلب وهو التحضيض، (٨)

الداعي». تجيب ما و«لو الضيف»، تقري و«لوال بالتشديد،
هللاُ يَْغِفَر أَن تُِحبُّوَن ﴿أََال نحو: املخففة، «أال» وأداته ، اللنيِّ الطلب وهو العرض، (٩)

عندنا». تنزل «لو نحو: و«لو» َلُكْم﴾،
التحضيض يف املضارع جاء وقد … «ُكْل» أي: «أتأكل» نحو: بالهمزة، األمر (١٠)
كون عىل قياًسا مجزوًما يكون أن يجب كان أنه مع مرفوًعا بالهمزة واألمر والعرض
تبق فلم األداة، عليه تدل — التأكيد أي — الجزم ألن ذلك ولعل لألمر، أنسب الجزم

أعلم. وهللا لجزمه، حاجة
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يف عنها سأتكلم فإني الهجائية؛ الحروف تعليم أساليب عن للكالم هنا أتعرض ال
القراءة كتب من األول الكتاب وسيكون حني، بعد سيظهر الذي التعليم» «أساليب كتاب
مخارج عن للكالم وال … األساليب تلك أحدث عىل مبنيٍّا اآلن بوضعها أشتغل التي
والرخوة، والشديدة، واملجهورة، املهموسة، كالحروف طوائف إىل وقسمتها الحروف هذه
مما ذلك وغري املنخفضة، أو واملستفلة واملستعلية، واملنفتحة، واملطبقة، واملتوسطة،
الفصول يف العربية اللَُّغِة تدريس يتولون ملن غنى وال والتجويد، الرصف علُم به ل تكفَّ
صور عن للكالم وال … الصحيح الوجه عىل للفظ إقامة ومراعاته معرفته عن االبتدائية
كتابه يف «القلقشندي» منهم: كثريون، حقه وفاه مما خطٍّا، تركيبها وكيفية الحروف هذه
به، االستبصار عن للقراءة كتبًا يضعون وملن الخط ألساتذة غنى وال األعىش»، «صبح
العربية الهجائية الحروف عن أتكلم األول: يف أخرى: أبحاث ثالثة عىل سأقترص ولكنني
تاريخها عن أتكلم الثالث: ويف مزاياها، بعض وأذكر بغريها أقابلها الثاني: ويف نفسها،

الحارضة. صورتها إىل وصلت أن إىل بها مرَّت التي واألطوار

تنرش. ولم ١٩٣١ سنة من فرباير شهر املرصية الجامعة يف املحارضة هذة ألقيت 1
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العربية الهجائية الحروف األول: البحث

حروف أو التهجي، حروف أو الهجاء، حروف األلفاظ منها ترتكب التي الحروف تسمى
وقد العربية. حروف أحمد بن والخليُل سيبويه ويسميها املعجم، حروف أو املبنى،
ولكنها حرًفا، وعرشين تسعة أو حرًفا وعرشين ثمانية تكون أن بني الرصفيون اختلف
وضوابط. وحركات، مركبة، وحروف مفردة، حروف أقسام: أربعِة إىل ُم تُقسَّ الحقيقة يف

املفردة الحروف

م. ل. ك. ق. ف. غ. ع. ظ. ط. ض. ص. ش. س. ز. ر. ذ. د. خ. ح. ج. ث. ت. ب. أ.

حرًفا. وعرشون تسعة وعددها بيت) يف: الياء (مثل ي. ثوب) يف: الواو (مثل و. ة. ه. ن.

املركبة الحروف

وهي: وحركة، حرف من مركبة تكون أن إما نوعان: املركبة الحروف
«أا». هكذا كتابتها وأصل «مآكل»، نحو: يف وألف همزة أي آ:

وألف. الم أي ال:
وهي: وحرف، حركة من مركبة تكون أن وإما

ـٌ. وعالمته ضم، تنوين
بدونها. ـً أو بألف، ـًا وعالمته فتح، تنوين

. ـٍ وعالمته كرس، تنوين
ونون، كرسة من والثالث ونون، فتحة من والثاني ونون، ضمة من مركب فاألول
عىل املركبة الحروف وعدد عنها، الحركة بمضاعفة استغناءً النون يكتبوا لم ولكنهم

خمسة. نوعيها

الحركات

وممدودة. وطويلة، قصرية، أقسام: ثالثة إىل تقسم وهي
والكرسة. والفتحة الضمة إىل: تقسم القصرية

األلف. إىل: تقسم الطويلة
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«عود». يف مثلها الواو،
«عيد». يف مثلها الياء،

«ماء يف فاأللف ة، َشدَّ أو همزة قبل وقعت إذا والياء» والواو، «األلف، وهي املمدودة:
من أطول قاص» مجهول وقوص «وضوء يف والواو «باب»، يف األلف من أطول ومادة»
أقسامها اختالف عىل وعددها «عيد»، يف الياء من أطول «بريء» يف والياء «عود»، يف الواو

تسع.

الضوابط

ـْ. وعالمته السكون، أو السكنة
«صل». كلمة من مأخوذة وهي ا، وعالمته الوصل،

«مد». كلمة من مأخوذة وهي آ، وعالمته املد،
«شد». كلمة من مأخوذة وهي ـّ وعالمته التشديد،

سبعة وضوابط وحركات، مركبة، وحروف مفردة، حروف من الجميع فعدد
معروفة. مختلفة أشكال عىل يكتب قد منها البعض أن إال حرًفا، وأربعون

اآلتية: النقاط إىل الكرام األساتذة انتباه استدعي وهنا

ليست األلف أن والحقيقة حروًفا، والياء والواو األلف يعتربون الرصفيون يزال ال (١)
يف فالواو والحركات؛ الحروف بني املشرتكة األشكال فمن والياء الواو وأما حركة، إال
.O حرف والثاني ،W حرف اإلفرنج عند األول ويقابل حركة، «عود» ويف حرف، «ثوب»
اإلفرنجية؛ الحروف يف االشرتاك هذا مثل ونجد حركة، «عيد» ويف حرف، «بيت» يف والياء
وحرف truly كلمة يف مثله حركة؛ وتارة ،yes كلمة يف مثله حرًفا؛ تارة يكون Y فحرف

.saw كلمة يف مثله حركة؛ وتارة ،was كلمة يف مثله حرًفا تارة يكون W
يف والواو «باب»، يف األلف مثل: طويلة، حركات تكون قد والياء والواو األلف (٢)
مثل شدة؛ أو همزة بعدها وقعت إذا ممدودة حركات تكون وقد «عيد». يف والياء «عود»،
— «بريء» يف والياء قاص»، مجهول وقوص «وضوء يف والواو ومادة»، «ماء يف األلف
للحركات غريه لها خاص شكل املمدودة للحركات يكون أن يجب كان وقد — تقدم كما

وبرئ». وسؤل «رأس مثل: للهمزة، كرايس تكون وقد — الطويلة
مثل: فوقها، َمدٍة ِبَرْسِم همزة قبل الواقعة املمدودة األلف كتابة عىل اصطلحوا (٣)
ألًفا كانت سواءٌ املمدودة الحركات عىل املد عالمة توضع أن يجب وكان وسمآء»، «مآء
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ولكنهم القرآن، اصطالح حسب شدة قبل أم همزة قبل وقعت وسواءٌ ياءً، أم واًوا أم
موضع كان ملا ثم الكالم، يف ورودها لكثرة همزة قبل الواقعة األلف مع عليها اقترصوا
ولكنَّ القارئ، فطنة عىل اعتماًدا الخط يف املدة هذه إهمال جاز معلوًما املمدودة األلف
الهمزة فوق تكتب التي املدة وهي إهمالها، فيه يجوز ال امَلدة لكتابة آخر موضًعا هناك
هي وإنما وسمآء»، «مآء يف مثلها للمد ليست هنا ألنها «مآكل»؛ نحو: األلف، بصورة التي
ولكنهم «مأاكل»، هكذا تكتب أن حقها وكان ومكاتب». «مدارس يف مثلها طويلة ألف
وهي امَلدة، فأشبهت األخرى، فوق الثانية فكتبوا الكتابة يف ألفان تتواىل أن استبشعوا
يكتبون كانوا ألنهم — «ُمدَّ» كلمة من مقتطعة َة امَلدَّ إن قولهم يكون ولهذا كذلك. ليست
الطويلة، األلف عن لها تمييًزا ممدودة بأنها إشعاًرا »؛ «ُمدَّ لفظة املمدودة األلف فوق
املمدودة األلف فوق تكتب التي ِة امَلدَّ عىل إال يصدق ال — َة» «امَلدَّ تشبه «ُمدَّ» ولفظة
األلف، بصورة التي الهمزة فوق تكتب التي ِة امَلدَّ عىل ال «مآء» مثل: همزة، قبل الواقعة
بسيًطا، مستقالٍّ حرًفا «مآء» مثل فوقها؛ ِة امَلدَّ مع املمدودة األلف وتكون «مآكل». مثل:
أن يجب وكان وألف، همزة من مركبًا حرًفا «مآكل» مثل يف فوقها، ِة امَلدَّ مع والهمزة
مع الالم كتابة شكل ذكروا كما ألف» «همزة ويسموه: الحروف بني الشكل هذا يذكروا

ألف». «الم وسموه األلف
«مآكل» مثل ويف «مدَّ» كلمة من مقتطعة مدة هي «مآء» مثل يف املدة أن الخالصة

واحد. مكان يف املدتني بني يجمع أن القراءة كتب يف يجوز وال ألف، هي
األلف مثل قائمة تكتب فهي الالم؛ مع شكلها غري أشكال أربعة عىل تكتب األلف (٤)
يف األلف مثل نقطتني، بدون الياء وبصورة «مآكل»، يف األلف مثل وأفقية «عصا»، يف
و«ذلك». «هللا» يف األلف مثل الكلمات، بعض يف بعده ال الحرف فوق صغرية وألًفا «فتى»،
كثريون يزال ال ولكن اللينة. أي امللساء أو الهواء ذات أي الهاوية، األلف تسمى وكلها
األلف ألن خطأ؛ وهذا مقصورة، ألًفا «فتى» مثل يف األلف يسمون املؤلفني بعض حتى
يف أقرص ألنها مقصورة؛ وسميت السابقة. األربعة أشكالها كل عىل األلف هي املقصورة
األلف مد املواقف بعض يف جاز وإن ومادة»، «حمراء مثل يف املمدودة األلف من اللفظ
النفي، تأكيد أردت إذا «ال» يف األلف تمد كما املد مواضع غري يف والياء الواو وأختيها
تمد وكما منتبه، غري أو بعيًدا املنادى كان إذا «يا» النداء أداة يف صوته املنادي يمد وكما
يف والواو «كبري»، لفظة يف والياء الرحمة»، واسع «هللا قولهم يف واسع لفظة يف األلف
وغري الوعظ مواقف يف السامعني عىل للتأثري غفور» كبري «هللا قولهم: يف «غفور» لفظة

الحال. اقتضاه إذا إال يكون ال املد هذا ولكن ذلك،
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تكتب أن يجب كان فقد همزة، الهجائية الحروف أول هي التي األلف اعتربنا إذا (٥)
اعتربناها وإذا لها. كرسيٍّا إال ليست األلف ألن ألًفا؛ ال همزة وتسمى «أ» هكذا همزة فوقها
الحروف ترتيب من يظهر أنه عىل الحروف، بني الهمزة ذكر أهملنا قد فنكون حركة
امللك عبد زمن يف العدواني يعمر بن ويحيى الليثي، عاصم بن نرص طريقة عىل الهجائية
«أبجد»، يف الحروف أول ألنهما والباء؛ باأللف ابتدآ أنهما — اآلن املتبع الرتتيب وهو —
سميت ولعلها ابتداءً، تقع ال األلف ألن ألف؛ ال همزة هو «أبجد» يف األول الحرف ولكن
مواضع يف والياء الواو عىل تكتب كما املواضع بعض يف األلف عىل تكتب قد ألنها ألًفا
اسم ال شكلها اسم األلف وتكون الجزء، باسم الكل تسمية حد عىل ذلك فيكون أخرى،
بني وحدها األلف ذكر ثم كريس، بدون بالهمزة ترتيبه يف ابتدأ فإنه سيبويه أما حكمها.
الحروف من األول الحرف أن يظهر الرتتيبني ومن الحروف. آخر يف الطويلة الحركات
الم يف األول الرتتيب يف ذكرت فقد حركة هي التي األلف أما ألف، ال همزة هو الهجائية

وحدها. الثاني الرتتيب ويف ألف،

بغريها العربية الحروف مقابلة يف الثاني: البحث

يأتي: ما منها أذكر عديدة، مزايا العربية للحروف

التي اللغات وسائر والعربية كالرسيانية اليسار إىل اليمني من وتقرأ تكتب أنها (١)
اليمني، إىل اليسار من تكتب فإنها اإلفرنجية، الحروف بخالف العربية الحروف اقتبست
يجوز — سطر أول يف اليمني من بها بدئ وإن — فإنها الهريوغلوفية الحروف وبخالف
وعليه سابقه، انتهى حيث من سطر كل يبدأ وهكذا اليسار، من الثاني بالسطر يبدأ أن

الشاعر: قول

ال��رب��ط م��ن ال��ع��ه��د ب��ع��ي��دة ب��رذون��ة األح��ب��اس ل��ص��اح��ب
ب��ال��ق��ب��ط��ي ت��ك��ت��ب ك��أن��ه��ا م��ش��ت م��ا إذا خ��ل��ف إل��ى ت��م��ش��ي

… ألسفل أعىل من تكتب فإنها الصينية الحروف وبخالف
عىل اليمنى، دون اليرسى الجهة من الكتابة عىل اإلفرنج اصطالح الغريب ومن
عندهم األعداد فمنازل اليسار، إىل اليمني من يجرون وأعمالهم أمورهم كل يف نراهم حني
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الرسام أن حني وعىل — بالعكس يقرءونها كانوا وإن — اليسار إىل اليمني من تتدرج
متقابلة؛ الرسوم كانت إذا سيما وال اليمني، من ابتدأه بعمله يبدأ أن أراد إذا النقاش أو
تتناول أن وأردت منك، متساٍو بعد عىل وكالهما مائدة، عىل درهمان أمامك كان «إذا بل
كما يمينك» جهة إىل الذي تأخذ أن إىل بالسليقة انقدت أيمن كنت فإن منهما واحًدا
نحو ألن كذلك؛ ذلك وكان واأليمن». «األعرس عنوان تحت بحث يف العلماء بعض قال
منافع علماء بعض أثبت وقد اليرسى، دون اليمنى باليد يعملون الناس من املائة يف ٩٨
شأننا من ليس مما البنية تركيب عن ناشئ اإلنسان يف فطري أمر ذلك أن األعضاء
وأسهل الطبع إىل أقرب العرب اصطالح إن نقول أن هنا يهمنا وإنما فيه، الخوض
والتعليم، والرتبية العادة بحكم اليرسى الجهة من الكتابة اإلفرنجي استسهل فإذا تناوًال،
الفطرة. بحكم ذلك وفوق والتعليم والرتبية العادة بحكم اليمنى الجهة من استسهلناها
مع اإلفرنجية الحروف إىل بالنسبة األشكال قليلة أنها العربية الحروف مزايا من (٢)
التلميذ تعلم فإذا وصغرية، كبرية قسمني: إىل تقسم العربية الحروف عدًدا. أكثر أنها
صورة إال لها ليس قليلة حروًفا إال منها، مقتطعة ألنها الصغرية؛ عرف الكبرية الحروف
القسمني فكأن والظاء، والطاء والزاي والراء والذال والدال والواو األلف وهي واحدة،
اإلفرنجية الحروف وأما الطباعة. وحروف الكتابة حروف بني ذلك يف فرق وال واحد، قسم
آخرين: قسمني إىل ُم يُقسَّ منهما وكلٌّ كتابة، وحروف طباعة حروف قسمني: إىل ُم فتُقسَّ
الحروف فتكون الجميع يف واآلخر الواحد بني شبه وال صغرية، وحروف كبرية حروف

أضعاف. أربعة مضاعفة اإلفرنجية
أولهما وكان واحدة كلمة يف املخرج يف متقاربان أو متجانسان حرفان تتابع إذا (٣)
اإلفرنج وأما لالختصار، َشدة فوقه واحًدا حرًفا الحرفان كتب متحرًكا والثاني ساكنًا،
جنس من كان إذا الحرف بتكرار ولكن املتقاربة أو املتجانسة الحروف يدغمون فإنهم
أو التشديد عىل عالمة عندهم وليس منه، قريبًا كان إذا باللفظ أو قبله الذي الحرف

اإلدغام.
الكلمة بأن إيذانًا الكلمة آخر يف حروفهم من الكبري الحرف يكتبون العرب (٤)
وال كلماتهم بعض أول يف أو الكالم، أول يف الكبري الحرف فيكتبون اإلفرنج وأما انتهت،
جزء ترك إىل فيضطرون بعدها التي الكلمة عن فصلها إال انتهت الكلمة أن عىل دليل

خاليًا. القرطاس من
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الكلمة تأخذها التي الفسحة من أصغر فسحة تأخذ العربية اللَُّغِة يف الكلمة أن (٥)
ألسباب: اإلفرنجية

والوسطى. االبتدائية الحروف سيما وال شكًال، أدق حروفنا ألن (أ)
واحدة كلمة يف تتابعا إذا املخرج يف املتقاربني أو املتجانسني الحرفني نكتب ألننا (ب)

تقدم. كما َشدة فوقه واحًدا حرًفا متحرًكا، والثاني ساكنًا أولهما وكان
منفصلة. فكلها حروفهم وأما قليلة، حروًفا ببعضإال بعضها متصلة حروفنا ألن (ج)
والضوابط — والكرسة والفتحة الضمة وهي — عندنا القصرية الحركات ألن (د)
كلها تكتب أنواعها، اختالف عىل والتنوينات — دة والشَّ وامَلدة والوصلة السكنة وهي —
معلومة مواضع لها ألن عنها؛ نستغني وقد الكلمة، صلب يف ال تحته، أو الحرف فوق
ألنها كلماتها؛ صلب يف حركاتها رسم من بد ال فإنه اإلفرنجية؛ اللغات بخالف مطردة،

مطرد. قياس عىل تجري ال

وال وقرأ»، «سأل، مثل: الكالم، عرض يف بالهمز العرب «انفردت فارس: ابن قال (٦)
اإلفرنجية، اللغات يف ابتداءً الهمزة وجود مع ولكن ابتداءً»، إال اللغات من يشء يف يكون
ويسقطونها يكتبونها، وال القطع همزة يقرءون فهم حروفهم، بني صورة لها يضعوا لم
من كان فيما واردٌة عندهم القطع فهمزة للوصل، عالمة عندهم وليس الكالم درج يف
استخدموا إنهم أي يكتبونها، وال فيلفظونها it أو at أو on مثل: بحركة، مبدوءًا كلماتهم
عبارة وهو باإلشمام، الكلمات هذه نقرأ أن الحق وكان وللحركة، للهمز، ألمرين: الحركة
حركة عن عبارة وهو بالروم، أو تصويت، غري من الحركة إىل بالشفاه اإلشارة عن
كلِّ قبل يضعوا أن يجب كان أو القاموس)، يف والروم اإلشمام (راجع مخفاة مختلسة
كلَّ نكتب فإننا نحن، نفعل كما الهمز، عىل يدل حرًفا وغريها الكلماِت هذه يف حركٍة
فالكلمة بحرفني، يكتبونها وهم أحرف، بثالثة ذكرها املتقدم الكلمات هذه من كلمٍة
بهمزة أي «أَت» هكذا الثانية والكلمة ونون. وضمة بهمزة أي «أُن» هكذا نكتبها األوىل
أن أرادوا إذا هم بل … وتاء وكرسة بهمزة أي «إِت» هكذا الثالثة والكلمة وتاء، وفتحة
الحركتني بني الصغري الخط فهذا ،sa-al هكذا كتبوها مثًال العربية «سأل» كلمة يكتبوا

الهمزة. مناب عندهم ناب
فهم الكالم، درج يف وقعت إذا القطع همزة ذات فهي عندهم الوصل همزة وأما
كما للوصل، عالمة هناك تكون أن بدون مًعا موصولة put it on الكلمات هذه يلفظون
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العربية الحروف فتكون الوصل، عالمة كتابة عىل اصطلحوا أن قبل العرُب يفعل كان
بل الكتابة اختصار يف ليس هنا والشأن … اإلفرنجية الحروف من أتم الجهة هذه من
الحروف يرتكوا أن الكتابة يف االختصار يتوخون كانوا لو أحراهم كان وما ضبطها، يف
كانت أنها ِة ِبُحجَّ — اإلنكليزية اللَُّغِة يف سيما وال — يقرءونها وال يكتبونها التي الكثرية
القراءة وكانت الحيوان. جسم يف األثرية كاألعضاء كلماتهم يف فهي ملفوظة، ما وقٍت يف
بدون يقرءون إنهم أي look and say وقل» «انظر طريقة عىل الزيادات هذه مع عندهم
ينظر من أن كما مجملة، صورة لها يرون بل الكلمة؛ حروف من حرف لكل يتنبهوا أن
صورة له يرى بل وجهه، وتقاطيع وحاجبيه عينيه شكل يف نظره يدقق ال أخيه إىل
الحاذق القارئ أن عليهم ننكر ولسنا ذهنه. يف التي الكلية الصورة عىل تنطبق مجملة
بزيادة فيها مغلوًطا الكلمة تكون فقد الحروف، يتهجى وال الكلمات يقرأ لَُغٍة كلِّ يف
وهذا الغلط، من فيها ما إىل يتنبه أن بدون الصحيح الوجه عىل فيقرؤها نقصان أو
والخطأ خطأً، الصحيح يريك صورتها، بغري األشياء لك يصور فقد النظر، غرائب من
املطبعية. األغالط من يقع ما أكثر رسُّ وهذا صغريًا، والكبري كبريًا، والصغري صحيًحا،

كتابتها يده اعتادت كما الكلمات يكتب لَُغٍة كل يف الكاتب أن أيًضا عليهم ننكر وال
إذا إال يعرف فال الفالنية الكلمة تتهجى كيف اإلنكليزي تسأل قد يتهجاها. كما ال
أن ينفي ال كله ذلك ولكن يخطئ. فقد الكتابة يف تمهل وإذا برسعة وكتبها قلًما أخذ
من عندهم فالكتابة واإلمالء؛ القراءة يف للصحة وأضمن تناوًال أسهل املضبوطة الكتابة
املعاني عىل بها يدل ورموز أشكال كتابة هي التي الصينية بالكتابة أشبه الجهة هذه
هذه برت «كيون» األمري حاول وقد الكلمات، لفظ منها يرتكب حروف كتابة ال املختلفة،
بعض العربية اللَُّغِة يف ويستثنى يوفقوا. لم ولكنهم كلماتهم، جسم من األثرية األعضاء
بها. يعتد ال قليلة وهي تُكتب، وال تُقرأ أو تُقرأ وال الحروف بعض فيها تُكتب كلمات

وأما معدودة، مواطن يف محصورة عندنا الوصل همزة أن وهو آخر، فرق وهناك
هذا من فلغتهم رأيت، كما الكالم درج يف وقعت همزة كل فهي عندهم، الوصل همزة
قريش، ِبلَُغِة القرآُن «نََزَل عيلٌّ: قال الهمزة، يكرهون كانوا الذين قريش َكلُغِة القبيل
َما ملسو هيلع هللا ىلص النَِّبيِّ َعَىل بالَهْمَزِة نََزَل — َالُم السَّ َعَليِْه — ِجْربِيَل أَنَّ َوَلْوَال ، نَْربٍ بأصحاِب وليسوا
يلغون أنفسهم العرب كاد وقد التهوع. مجرى تَجري الحلق يف نربًة للهمزِة ألنَّ َهَمْزنَا»؛
عرضه، يف همزة وكل كلمة، سبقتها إذا االبتدائية الهمزة أي الكالم، درج يف همزٍة كلَّ
املعروفة، الوصل مواطن يف وصلوها فقد آخرها. أو الكلمة وسط يف الواقعة الهمزة أي
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ان». «لو أَن»: «لو يف يقول كأَْن الرضورة، عند القطع همزة يصل أن للشاعر وأجازوا
فإن همزة بعد سكنت إذا إبدالها وأوجبوا والنثر، الشعر يف همزٍة كلَّ لوصلوا القليل ولوال
وإن «أَأْثر»، أصلها: فإن «آثر»؛ نحو: ألًفا، الثانية أبدلت فتحة األوىل الهمزة حركة كانت
ياءً، أبدلت كرسة كانت وإن «أُْؤثر»، أصلها: فإن «أُوثر»؛ نحو: واًوا، أبدلت ضمة كانت
الهمزة انضمت إذا والتحقيق اإلبدال فيها وأجازوا «إِئْثار». أصلها: فإن «إِيثار»؛ نحو:
ويف أَومُّ»، «أَُؤمُّ تقول: أن «أَمَّ» مضارع يف فأجازوا قبلها، ما وانفتح انكرست أو الثانية
إذا بل … ة» وأَيمَّ ة «أَِئمَّ تقول: أن «إمام» جمع ويف ،« وأَينُّ «أَِئنُّ تقول: أن « «أَنَّ مضارع
«راس»، «رأس»: يف فتقول ألًفا، أبدلت مفتوًحا قبلها ما كان فإن الهمز غري بعد سكنت
ياءً، أبدلت مكسوًرا كان وإن «سول»، «سؤل»: يف فتقول واًوا، أبدلت مضموًما كان وإن
فقالوا الهمزة، غري بعد تحركت إذا والتحقيق اإلبدال أجازوا بل … «بري» «برئ»: يف فتقول
وقالوا األصل، هي األوىل كانت وإن أَْشيَع والثانية بالرتاب، توضأ أي: «تيمم» «تأمم»: يف
ال «تجرَّى» مصدر كأنه «التجري» «التجرؤ»: ويف «قري»، «قرئ»: ويف «قرا»، «قرأ»: يف
تلني)» (ما بحسب تكتب «أن الهمزة لكتابة الغالبة القاعدة كانت ذلك وبسبب «تجرَّأ»،
عىل كتبت بالياء أو ألف، عىل كتبت باأللف أو واو، عىل كتبت بالواو تلني كانت إذا أي

ياء.
هذه أشكالها عىل فهي الغالب، عىل وتلني تهمز ياء أو واو أو ألف عىل همزة وكل
القليل ولوال هاء. تكون وأن تاء، تكون أن إما أمران: فيها يجوز التي املربوطة التاء مثل
كل قرص أجازوا وقد ذكرناها. التي املواطن كل يف تحقيقها وبطل الهمزة إبدال لوجب
يف الهمزة إلغاء ابتدأ قد بل «حمرا»؛ «حمراء»: ويف «سما»، «سماء»: يف فقالوا ممدود،
«اسأل من: بدًال تسل» وال «َسْل قولهم: ذلك من السابقة، املواطن غري يف الكالم عرض
األصل، عىل إِْرأَ» «يرأى من: بدًال َر» «يََرى وأمره: «رأى» مضارع يف وقولهم تسأل»، وال
بإسقاط َوُمْر» َوُخذْ «ُكْل وأمر»: وأخذ «أكل من األمر يف وقولهم إِنْأَ»، ينأى «نأى مثل:
التسوية همزة حذف أجازوا أنهم ذلك ومن الفعل. وهمزة األمر، همزة مًعا: الهمزتني
… بدونها كذا» أم كذا كان عيلَّ و«سواءٌ بالهمزة، كذا» أم كذا أكان عيلَّ «سواءٌ فتقول:

هذا ويسمى حركتها حرف وبني الهمزة بني حرًفا بالهمزة تنطق قريش كانت وقد
تتدرج كانت اللَُّغَة أن األمثلة من لك أوردته ما كل من ترى فأنت … بني» «بني الحرف
كما بالحذف، وإما باإلبدال، وإما بالوصل، إما عرضه، أو الكالم درج يف الهمز إلغاء إىل
فهذه مألوف، اللغات يف األصوات بعض واندثار قليًال. إال العامية العربية اللَُّغِة يف وقع

سنة. آالف أربعة منذ الحلقية حروفها فقدت إنها يُقال السامية اآلشورية اللَُّغة
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حرًفا صوت لكل أن كما يتغري، ال له ا خاصٍّ صوتًا العربية اللَُّغة يف حرف لكل أن (٧)
كل فتكتب للفظ مطابًقا يكون أن العربي الخط يف األصل إن إذ عليه؛ يدل له ا خاصٍّ
تصور التي اإلفرنجية اللغات بعض بخالف تكتب، كما بها وينطق بها، ينطق كما كلمة
بحرف وتارة ،kبحرف تارة عندهم ر يُصوَّ الكاف فصوت عديدة، بصور الواحد الصوت
أصواتًا الواحد للحرف تجعل أو ،s بحرف ممزوًجا x بحرف وتارة ،c بحرف وتارة ،q
غريها ويف شينًا، غريها ويف سينًا، الكلمات بعض يف به ينطق فإنه s؛ حرف مثل عديدة،

صاًدا. غريها ويف زايًا،
وللصوِت له، خاصٌة صورٌة فيها َم امُلَفخَّ للصوِت أنَّ العربيِة الحروِف مزايا ومن (٨)
والظاء، والذال والضاد، والدال والطاء، والتاء والصاد، السني مثل: أخرى، صورٌة الرقيق
وحركاٌت مٌة ُمَفخَّ حركات بعضها يف فإن اإلفرنجية؛ اللغات بخالف والقاف، والكاف
تجد فال غريها يف وأما الروسية، اللَُّغِة يف كما ُق يُرقَّ أو م فيَُفخَّ الحرف بعد توضع رقيقٌة
اإلنكليزية يف s فحرف ضابط، بدون رقيًقا وتارة ًما ُمَفخَّ تارة يستعمل واحًدا حرًفا إال
يكون قد d وحرف ،saw يف مثله ًما؛ ُمفخَّ يكون وقد ،sow يف: مثله رقيًقا؛ يكون قد
هم وحدهم العرب فليس وعليه ،doll يف: مثله ًما؛ ُمفخَّ يكون وقد ،do يف مثله رقيًقا؛
يف: مثله ًما؛ مفخَّ يكون وقد ،low يف: مثله رقيًقا؛ يكون قد L وحرف بالضاد. الناطقني
،cold يف: مثله رقيًقا؛ يكون قد كاًفا، الكلمات بعض يف يكون الذي c وحرف .law
يكون وقد ،tell يف: مثله رقيًقا؛ يكون قد t وحرف .called يف: مثله ًما؛ ُمفخَّ يكون وقد

.tall يف: مثله ًما؛ ُمفخَّ
القصريِة، للحركاِت أخرى وصوٌر الطويلِة للحركاِت معلومٌة صوٌر العربية اللَُّغِة يف (٩)
والقصريِة الطويلِة للحركاِت ُمطرًدا قياًسا األخرى اللغاِت بعض يف تجد ال حني عىل
ولكنهم ،food مثل: تطويلها، بقصد اإلنكليزية اللَُّغِة يف الحركة يضاعفون فقد فيها،
قد a مثل: الواحدة؛ الحركة أن عن فضًال ،foot مثل: مضاعفتها، مع يقرصونها قد
كما الرتكيب، هذا مثل يف لفظها عىل تستعمل وقد ،tall قولهم: يف كما ،o مثل تستعمل

ذلك. وغري shall يف
التصوير محلَّ اإلسالمي التمدن يف حلَّت وقد أجمل، العربية الحروف لعل (١٠)
وأعالمهم، وأسلحتهم وآنيتهم ورياشهم أبنيتهم بها َفزيَّنوا الجميلة، الفنون من والنقش
ويغرتق يروعه ما جدرانها عىل الكتابية الزخارف من رأى إسبانيا يف الحمراء زار ومن
واملستقيمة املنحنية الخطوط ففيها األشكال؛ كلِّ من تتألف العربية الحروف ألن برصه؛
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والقصرية والطويلة واملستنة والقوسية واملحدبة واملجوفة والهرمية والبيضية واملستديرة
والحركاِت النقِط من تحتها أو فوقها منفصلة، أو متصلة نزوًال، أو صعًدا والذاهبة
أخرى، لُغٌة فيه تشبهها ال مما والقطِع الوصِل وهمزاِت اِت واملدَّ والتنويناِت اِت والشدَّ
والحمرة للحروف، فالسواد مختلفة، بألوان كتابتهم يلونون الزَّمان قديم يف كانوا وقد
أو الرياض قطع الرائي فيخالها الوصل أللفات والخرضة للهمزات، والصفرة للشكل،
عىل كنيسة بنوا الوسطى األجيال يف أوروبا ُمدن بعض يف إنهم يقال الفسيفساء. قطع
من نقلوه فيما نقلوا الرشقية الطريقة عىل جدرانها يزيِّنُوا أن أحبوا وإذ رشقي، طراز
تلك جدران عىل ترى فُكنت ورسوًما، زخارف يحسبونها وهم الصحابة أسماء الزخارف
استخدم قد بل قديسيها؛ أسماء من كأنها وغريهم بكر وأبي وحمزَة َعِيلٍّ اسم الكنيسة
الهيفاء القامة فشبهوا التشبيه، سبيل عىل غزلهم يف العربيِة الحروِف بعَض الشعراءُ
املصففة والطرة بالنون، والحاجب بالالم، والعارض بالهمزة، الصدغ وعطفة باأللف،

ذلك. وغري شكلها، عىل تستوي ألنها طرف؛ غري الواقعة بالسني الشعر من
يف منها جزءًا أو الكلمة نصف يكتبون قد اإلفرنج أن وبينهم بيننا الفروق من (١١)
حتى العربية، اللَُّغِة يف مكروه وهذا يليه، الذي السطر أول يف اآلخر والجزء السطر آخر
عن املضاف فصل كرهوا بل يفصلونها؛ فال الكلمة من جزءًا يحسبونها فإنهم الواو

إليه. املضاف

وتطورها الهجائية الحروف تاريخ الثالث: البحث

أدوار: أربعة قطع أن بعد إال اآلن عليه هو ما إىل الخط يصل لم

التصوير، تقبل التي واألشياء الحوادث فيه تصور كانت الذاتي: التصوير دور (١)
وردة. صوروا «وردة» كلمة أو أسًدا، صوروا «أسد» كلمة مثًال يكتبوا أن أرادوا إذا فكانوا
يمكن ال التي للمعاني رموز اتخاذ عىل فيه اصطلحوا الرمزي: التصوير دور (٢)

بالحية. البغض وعن بالحمامة، املحبة عن يرمز كأن تصويرها،
الشكل إنَّ أي اسمها، من مقطع أول عىل الصورة فيه وتدل املقطعي: الدور (٣)
للداللة الدور هذا يف استعمل األول التصويري الدور يف كلمة عىل يدل كان أن بعد الواحد
للداللة استعملت حصان عىل تدل كانت التي الحصان فصورة مًعا، وحركة حرف عىل
استعملت غراب عىل تدل كانت التي الغراب وصورة مكسورة، حاء من مؤلف مقطع عىل
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األلف عىل عندنا الهمزة كتابة ولعل مثًال، مضمومة غني من مؤلف مقطع عىل للداللة
أن بدون الواو مع وتضم فتحة، هناك تكون أن بدون األلف مع فتفتح — والياء والواو
املقطعية. األشكال من — كرسة هناك تكون أن بدون الياء مع وتكرس ضمة، هناك تكون
التي الحصان فصورة مستقلة، حروًفا املقاطع فيه استعملوا الهجائي: الدور (٤)
عىل للداللة الدور هذا يف استعملت املقطعي الدور يف مثًال مكسورة حاء عىل تدل كانت

استعماًال. وأسهلها أشكاًال األدوار أقل وهو الساكنة، الحاء

هي الكتابة كانت وإذا الفينيقيني، إىل راجع الهجائية الحروف وضع يف والفضل
يف سبٍب أهمُّ الفينيقيون كان املدنية، إىل الهمجية من اإلنسانيُة عليه مرَّت الذي الجرس
إسماعيل أبناء العرب من أنهم املؤرخني من فريٍق رأُي صحَّ وإذا األرض، أَُمِم أكثر ِن تمدُّ

جمعاء. اإلنسانية عىل — تُؤدى ال التي — البيضاء اليد للعرب كان إبرهيم بن

الدور أول يف حتى نفسها، تلقاء من مقروءة كانت األوىل أدوارها يف الكتابة أن شك ال
فكان واضحة، معقولة كانت لها املوضوعة والنقوش األصوات بني العالقة ألن الهجائي؛
شيئًا تخفى أخذت أن الهجائي الدور يف تلبث لم العالقة تلك ولكنَّ ُقرَّاءً، الناس كلُّ
ال الهجائيُة الحروُف وعادت اعتباطية، الصوِت عىل النقِش داللة أصبحت أن إىل فشيئًا

ومتعلمني. يِّني أُمِّ إىل ذلك بسبب الناُس فانقسم بالدرِس، إال تُؤخذ

تزال ال أسماءَها أنَّ األول؛ بدليلني: فينيقي أصلها اليوم، املعروفة ,hggiالحروف uhvt
أكثَر أنَّ والثاني؛ قليل، بترصف وبعضها األصيل، بلفظه بعضها فينيقية، اليوم إىل
بعينها الفينيقية الحروف استعملنا أننا شك وال الفينيقية. األشكال تشبه تكاد أشكالها
بينها الشبه بعد حتى فشيئًا شيئًا حروفنا تغريت األيام توايل مع ثم بالكتابة، عهدنا ألول
يشءٍ إىل باإلشارة فنكتفي التغري؛ هذا تتبع السهل من وليس الفينيقية، الحروف وبني

الطبع. عند األشكال من لنا تيرسَّ ما قدر عىل منه
رأس يشبه شكل عىل تكتب األصل يف األلف كانت فقد والياء؛ والواو األلف ذلك من
شكلني عىل تكتبان والياء الواو وكانت الهريوغليفي، القلم يف كتابتها أصل حسب ثور
بأشكالها هذه أشكالها فاستبدلوا الطبع، عند منهما لكل صورة إىل نوفق لم آخرين
فجعلوا بها، التلفظ عند الفم شكل اإلبدال هذا يف راعوا أنهم لنا يخطر والذي املعروفة،
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دائرة؛ شكل عىل الواو وجعلوا عمودية، الفم فتحة لتكون «ا»؛ هكذا عموديٍّا خطٍّا األلف
زدنا أننا إال الخط، يف اإلفرنجية o حرف تشبه وهي مضموًما، قراءتها عند الفم ليكون
الحروف مشق من عادتنا حسب طولناه ثم عهده أول يف قصريًا كان ولعله ذنبًا، لها
هذا مثل يضعون أنفسهم اإلفرنج إن بل كتابتها؛ يف اإلرساع عند أواخرها يف ومطها
عندهم والذنب حرفنا ذيِل يف عندنا الذنب أنَّ وبينهم بيننا الفرق ولكن ،o لحرف الذنب
الفم شكل عىل لتكون عرًضا مستطيلة دائرة صورة عىل الياء وجعلوا حرفهم، رأس يف
تحتها نقطتني ووضعوا منقاًرا، لها وجعلوا األعىل من قليًال فتحوها ثم قراءتها، عند
أدل من والياء والواو األلف كانت استنتاجنا صح فإذا غريها. عن ليميزوها أو للتزيني

نفسها. تلقاء من مقروءة كانت بل الفم؛ شكل عىل الحروف
به ُروا صوَّ آخر، شكل إىل الفينيقي شكلها عن نقلوها أخرى أحرًفا هناك إن ثم
املطبق، الفم تشبه والثاء والتاء الباء فإن والنون، والثاء والتاء الباء وهي: الفم، شكَل
وقد الصوت، خروج عند ا جدٍّ قليًال ينفرج أنه إال بها، التلفظ عند كذلك يكون يكاد وهو
ولعلهم بالنقط، بينها ميَّزوا ثم املعنى، يقتضيه ما عىل بينها التمييز يف يعتمدون كانوا
بها، التلفظ عند السفىل الشفة حركة إىل إشارًة تحتها؛ من الباء نقطة تكون أن اختاروا
التلفظ عند سنَّني إظهار إىل إشارًة وإما التمييز ملجرد إما فوقها نقطتني للتاء ووضعوا
بني اللسان طرف إظهار إىل إشارًة نقط؛ بثالث الثاء وميَّزوا األسنان. تشبه والنقط بها،
نقطة؛ وسطها يف جعلوا وقد الفم، غار تشبه فهي النون وأما والسفىل. العليا األسنان
السامرية النون تشبه وهي بها، التلفظ عند الحنك بأعىل اللسان طرف التصاِق إىل إشارًة
بالعرض. نكتبها ونحن بها، التلفظ عند الفم شكل عىل ࠍ هكذا بالطول يكتبونها أنهم إال
أشبه شكل عىل القديمِة اليونانيِة واللغِة الفينيقيِة اللَُّغِة يف «نون» حرف كتابة وأصل
أن الغريب االتفاق ومن مطبوًعا. ال مكتوبًا كان إذا اإلفرنجية اللغات يف نفسه بالحرف

ن. هكذا اليوم يكتبونها إذ أصلها؛ إىل ردَّها كتابتها يف األخري االصطالح
الكاف؛ مثل أسفلها، أعالها جعلنا أن بعد الفينيقيِة اللَُّغِة عن نقلناها حروف وهناك
هذا غريوا فقد اإلفرنج وأما «ك»، هكذا وكتبناها فقلبناها �� هكذا الفينيقيِة اللَُّغِة يف فهي

.k هكذا: فجاء يساره، يمينه جعلوا ثم أسفله، أعاله جعلوا أوًال: جهتني؛ من الحرف
اللَُّغة يف فهي الالم، مثل اليمني؛ إىل اليسار من كتابته جهة غرينا ما الحروف ومن
فغرينا اليوم اإلفرنجية اللغات يف صورتها عىل L هكذا القديمة واليونانية الفينيقية

«ل». هكذا وكتبناها جهتها
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فإنها الياء، مثل األفقي؛ الوضع إىل العمودي الوضع من غريناه ما الحروف ومن
فقلبناها ،ʎ هكذا يكتبونها كانوا أنهم إال القديمة، اليونانية اللَُّغِة يف الياء تشبه تكاد

.ʏ هكذا عمودية فجعلوها اإلفرنج وأما «ي»، هكذا وكتبناها
كذلك نكتبه نزال وال البِرص، َحاسة تُشبه دائرٌة أصِله يف كان فقد العني حرُف وأما
لتكون الوجه دائرة نصف شكل عىل مستطيلة دائرة نصف له ِزدنا طرًفا وقع إذا أنه إال
التصويرية الحروف من وهو البرص، حاسة هي التي العني به نقصد أننا عىل قرينة

لغتنا. يف الواضحة
إىل العمودية من أو اليمني إىل اليسار من أو ألسفل أعىل من التغيري هذا كان وقد

اليمنى. الجهِة من نبتدئ ألننا للكتابة؛ تسهيًال األفقية

والواو، «األلف، إال ُمتصلة األيام مع فجعلناها ُمنفصلة وضعها أصِل يف حروفنا كانت
وكانت بعدها. ا عمَّ ُمنفصلة تُكتب اليوم إىل تزال ال فإنها والزاي»؛ والراء، والذال، والدال،
للسلِب «أعجم» يف والهمزة — نقطناها أي — فأعجمناها — تنقيط بدون أي — ُمهملة
التي فالحروُف العربيِة، يف حادثًا التنقيط كان فإذا — وإبهامها عجمتها أزلنا أي —
عَرش تسعَة كانت ولكنَّها وعرشين، ثمانيًة أو وعرشين تسعًة تكْن َلْم األصِل يف وضعت
القليلة األشكال هذه تكفي فكيف تنقيط، بدون أشكالها عدِد عىل شكًال عَرش ثمانيَة أو

أغراض. ِة ِلِعدَّ الواحَد الشكَل استخدموا اللُّغِة؟ لكتابِة
والياء الواو واستخدموا ممدودة، وحركة طويلة وحركة همزة األلف استخدموا

وحرفني. ممدودتني وحركتني طويلتني حركتني
والفتحة، الضمة، من بدًال أي — قصرية حركات والياء والواو األلف واستخدموا
أنهم العجيب ومن العهد. ذلك آثار من «عمرو» ويف «أولئك» يف الواو ولعل — والكرسة
و«إبرهيم»، «إسحق»، مثل: يف الطويلة من بدًال القصرية الحركات فاستعملوا عادوا
و«إياي و«أنبؤني»، و«رؤس»، و«امللئكة»، و«السموات»، و«سليمن»، و«الرحمن»،

ذلك. وغري — فارهبوني أي — فارهبون»
وسًطا. أو أوًال وقعت إذا وللياء والثاء»، والتاء، «الباء، ل الباءِ شكل واستخدموا

والخاء». والحاء، «الجيم، ل الجيم وشكل
والشني». «السني، ل السني وشكل
والضاد». «الصاد، ل الصاد وشكل
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والظاء». «الطاء، ل الطاء وشكل

والغني». «العني، ل العني وشكل
والقاف». «الفاء، ل الفاء وشكل

يف كتابتهم أشبه فما ويكتبون، يقرءون كانوا فإنهم الصعوبة من ذلك يف ما ومع
نفسه. يعيد والتاريخ املختزل، بالخطِّ ونَها يُسمُّ التي العِرص هذا بكتابِة عهدها أول
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العلوُم يقول: كان أنَّه املشايِخ بعِض عن قواِعِده يف الزركيشُّ الدين بدُر يُخ الشَّ نََقَل
وُهو احَرتََق، وال نََضَج ال وِعْلٌم والنَّْحِو، األُصول ِعْلُم وُهو احَرتََق، َوَما نََضَج «علٌم ثالثٌة:
هو النحو فِعْلُم والَحِديِث.» الِفْقِه ِعْلُم وُهو واحَرتََق، نََضَج وِعْلٌم والتَّْفِسرْيِ، البَيَاِن ِعْلُم
حرًفا أو أداًة تجد فال العرب كالم استقريت فإذا احرتقت، وما نضجت التي العلوم من
كان فإذا إليه، ترجع ُحكًما النحاُة لها استنبط إال الجملة يف الكلمة حاالت من حالًة أو
املنصوبات أو املرفوعات ُحكم عن يخرج فال مثًال مخفوًضا أو منصوبًا أو مرفوًعا االسم

عليها. وا نصُّ التي املخفوضات أو
ُهو االْصِطَالِح ِيف «النَّْحُو القدماءُ: قال والبناءِ، اإلعراِب َفنُّ هو النحو؟ هو وما
أَْحَكاِم معرفِة إىل امُلوصَلة الَعَرِب َكَالِم اْسِتْقَراءِ ِمن امُلْستَنْبََطِة ِبامَلَقاِييِس امُلْستَْخَرُج الِعْلُم

ِمنَْها.» ائتََلَف الِتي أَْجَزاِئِه
َوِبنَاءً.» إِْعَرابًا الَكِلِم أََواِخِر أَْحَواِل َعن ِفيِْه يُبَْحُث ِعْلٌم «ُهو املتأخرون: وقال

.١٩٢٤ سنة (ت١) اكتوبر ١٠ بتاريخ ٦٠٥ العدد يف الغراء السياسة جريدة يف املحارضة هذة ألقيت 1
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الوردي: ابن وقال الخطأ، من التحرز فائدته إن النحاُة: قال فائدته؟ هي وما

اخ��ت��ب��ل ب��ال��ن��ط��ق اإلع��راب ي��ح��رم ف��م��ن ب��ال��ن��ح��و ال��م��ن��ط��ق ج��م��ل

وبعبارة الخطأ، من والتحرز املنطق تجميل يف بل نفسه؛ يف ليست فائدته إن أي
إىل فيه اإلخصاء إىل به العناية من فيه تدرجوا ولكنهم العربية. امللكة إقامة يف أخرى
املدرسة منها َغرْيُُه، ِفيَها يَُعلَّم ال َمَدارس له ُصوا فَخصَّ ِلنَْفِسِه، يُْطَلب َغايًة اعتباره
اللَُّغِة ُدُروِس كلِّ من الغاية هو كان بل القدس؛ يف األقىص املسجد جوار يف النحوية
وتطبيقه بإعرابه عنُوا إال رشحوه حديٍث أو َمثٍَل أو َقوٍل أو شعٍر أو ِكتاٍب من وما واألدِب،
أو التفسرِي أو األخباِر أو األدِب أو الشعِر أو اللَُّغِة يف كتاٍب من ما بل النحو؛ قوانني عىل
غري يف النحو دقائق من تجد قد بل نحو؛ وفيه إال باللغِة له عالقة ال ا ِممَّ حتى ذلك غري
ولَُغتُه وأمثالُه اصطالحاتُه شاعت ِعْلٍم من وما كتبه. َهاِت أُمَّ يف تجده ال ما النحِو ُكتب
يقولوا: أن أرادوا إذا أنهم ذلك من النحِو، ِعْلِم ِمثل منهم يني األُمِّ حتى الناس ألسنِة عىل
«فات يقولوا: أن أرادوا وإذا اإلعراب»، من له محل «ال قالوا: حاجة» اليشء هذا إىل «ليس
«وهلم قالوا: ذلك»، «وغري يقولوا: أن أرادوا وإذا كان»، خرب يف «أصبح قالوا: اليشءُ»

ورد». ما عليه «وِقْس أو جرٍّا»
امللكة عهد ألول الحاجة إليه دعت ما قدر عىل قليلة أصلها يف كانت النحو وقوانني
إىل بها خرجوا ثم الحاجة، ال الصناعة تقتضيه ما إىل االستنباط يف توسعوا ثم بالفساد،

يحرتق. أن نُضِجه بعد النحو ِعْلُم به أوشك مما تحتها، طائل ال مماحكات
الحاجة تقتضيه ما قدر عىل قوانينه وكانت غاية، فأصبح آلة النحو كان إذن
به الوقوف وعىل آلة، اعتباره عىل منه الغرض كان وقد تقتضيه، ال ما إىل فيها فتوسعوا
ببقائها تبقى بملكتها اللَُّغَة ألن ذلك وكان تقدم، كما امللكة إقامة — الحاجة حدِّ عند
ألفاظ لها يكون أن ملكتها ذهبت إذا اللَُّغة يغني وال بذهابها، وتذهب بفسادها وتفسد
فيها ويتولد يندثر، ما منها يندثر وتتطور، وتكثر تقل األلفاظ فإن ألفاظ؛ ومعاجم
باقية فاللُّغُة امللكة بقيت فإذا يتحول، ما منها معناه عن ويتحول الحاجة تقتضيه ما
الطِّْفِل َمَلَكَة أنَّ ترى أال تتحول. لم أم معانيها عن وتحولت كثرت، أم ألفاظها قلت
كان وملا ألفاظهما؟! ِمقَدار يف اختالٍف عىل ِفيها الرَُّجِل َمَلَكِة ِمثل الَعاميِة اللَُّغِة ِيف
قوانينها استنبطوا — عليها حريصني يكونوا أن وحقهم — َمَلَكِتِهم عىل حريصني العرب
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الركاكُة تَحيََّفتها إذا حتى أحٌد، فيه يجارهم لم ما إىل حدوَدها ووضعوا ومقاييسها
إىل وإرجاعها منها فسد ما إصالح إىل القوانني بتلك توصلوا العجمُة عليها وطغْت

أصلها.
إليه. االنتباه نستدعي أن يجب ما هذا امَلَلَكِة؟ تلك يف القوانني هذه أثر هو ما ولكن
ُهو وليس العمِل بكيفيِة ِعْلٌم ُهو إنََّما اإلْعَراِب بقواعِد الِعلم «إن خلدون: ابن قال
امُلِحيِطني العربيِة ِصنَاعِة ِيف واملهرِة النحاِة َجَهاِبذَِة ِمن كثريًا نجد ولذلك الَعَمِل؛ نَْفُس
أو ظالمة، َشْكَوى أو ِتِه، َمَودَّ ِذي أو أِخيِه إِىل َسطرين ِكتَابَِة ِيف ُسِئَل إِذَا القوانني ِبتِلك
الكالِم تأليَف يَِجد ولْم اللَّْحِن، ِمن وأَكثَر َواِب، الصَّ عن فيها أخطأ ُقُصوِده، ِمن َقْصٍد
امَلَلَكَة َهذه يُْحِسُن َمن نَِجُد َوكذا العربي. اللَِّساِن أساليِب عىل املقصود عن والعبارة ِلذَلك
املرفوع وال امَلفُعوِل، ِمن الَفاِعِل إِعراَب يُحسن ال وهو واملنثور املنظوم يف الفنَّنِي َويُِجيُد
غري ِهي امَلَلَكة ِتلك أنَّ تَْعَلم َهذا َفِمْن العربيِة، ِصنَاَعِة قوانني من شيئًا وال املجرور، من
اإلعراِب ِصناعِة يف املهرِة بعَض تجد وقد بالجملِة. عنها مستغنيٌة وأنها العربيِة، ِصناعِة

واتفاقي.» قليٌل وهو امَلَلَكِة هذه بحاِل بصريًا
وَمن ناعة، الصِّ يُحِسن وال امَلَلَكِة يُحِسن َمن ثالثة: فاألنواع خلدون، ابن قاله ما هذا
أن الحقيقة ويف َمًعا. ناعة والصِّ امَلَلَكة يُحِسن وَمن امَلَلَكة، يُحِسن وال ناعة الصِّ يُحِسن
ومن امَلَلَكِة، إحسان يف األول النوع من هو — واتفاقيٍّا قليًال كونه عىل — الثالث النوع
إحسانه يف الواحدة إلحسانه أثر وال بنفسه قائم نوع ال ناعِة، الصِّ إحسان يف الثاني النوع
يُحِسن َمن ناعَة الصِّ يُحِسن وال ناعة؟! الصِّ يُْحِسن َمن امَلَلَكَة يُحِسن ال فلماذا وإال األخرى،

بقوله: مًعا ناعة والصِّ امَلَلَكَة القليلني إحسان سبَب خلدون ابُن بنيَّ وقد امَلَلَكَة؟!

قوانني عىل يقترص لم فإنه سيبويه، لكتاب للمخالطني ذلك يقع ما أكثر
وعباراتهم، أشعارهم وشواهد العرب أمثال من كتابه مأل بل فقط؛ اإلعراب
له َل وامُلحصِّ عليه العاكَف فتجد امَلَلَكة، هذه تعلم من صالح جزء فيه فكان
ومفاصل أماكنه يف محفوظه يف واندرج العرب كالم من حظٍّ عىل حصل قد

اإلفادة. يف أبلغ فكان تعلمها فاستوىف امللكة، لشأن به وتنبه حاجاته

وتعلم العرِب، كالِم من الكتاب يف جاء ملا مخالطته من حدة عىل امَلَلَكَة تعلم إنَّه أي
قوانني من الكتاب خال فلو اإلعراب، قوانني من الكتاب يف جاء ا ممَّ ِحدٍة عىل ناعَة الصِّ
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للصناعة أثر وال ناعة، الصِّ عن مستغنية إذن فامَلَلَكُة شيئًا، امَلَلَكِة عىل ذلك أثَّر ملا اإلعراب
فيها.

التقليد سبيل عىل املتقدمني عن املتأخرون أخذه ا، جدٍّ قديٌم َمذهٌب اللَُّغِة بقوانني العناية إن
جملتها ويف آدابهم، عىل اطَّلعوا العراق يف الرسيان خالطوا حني فالعرُب العدوى، أو
وهم النحو ِعلم بوضع بدءوا العرب أن ذلك يؤيد منواله، عىل فنسجوا فأعجبهم النحو،
قال كما الرسيانية، يف مثلها العربية يف الكالم وأقسام والكلدان، الرسيان بني العراق يف
اصطالحاتهما، واقتبسوا واليونانية، الالتينية اللغتني منوال عىل نسجوا واإلفرنج زيدان.
لُغِته؛ إىل تُرجمت إذا إال تلميذُهم يفهمها وال اليوم، إىل لُغاتهم عن غريبة تزال ال فهي
االسم حاالت مثل عليها؛ ينطبق ال ما الحديثة اإلفرنجية اللُّغات أحكام يف يزال ال بل
Dative مجروًرا أو possessive إليه ُمضاًفا أو Nominative إليه ُمسنًدا يكون أن بني
عندهم الحاالت لتلك إعرابية عالمات وال ،Vocative ُمنادى أو objective به مفعوًال أو
يسمون أنهم العجب ومن الضمري. إال الحاالت هذه بعض يف يتغري وال اإلضافة، يف إال
بل العرب؛ اصطالح حسب Falling خفًضا … Upright رفًعا اإلنكليزية يف األوىل الحالة
لغته مع درس إذا إال أدبه عىل يعول ال عندهم األديب فإن أعظم؛ اإلفرنج ُمصيبة إن

واحدة. يف أديبًا ليكون لغات ثالث يتعلم واليونانية، الالتينية اللغتني

دوران: النحو ِعلم وضع بعد عليهم مرَّ وقد الرسيان، منوال عىل نسجوا العرب إن قلنا
جرى األسلوب هذا وعىل العرب، كالم من والشواهد القوانني بني جمعوا األول الدور يف
«وأهل خلدون: ابن قال األندلس، أهِل أسلوُب هذا وكان رأيت. كما كتابه يف سيبويه
سواهم؛ ِمن وتعليمها امَلَلَكِة هذه تحصيل إىل أقرُب وُمعلُِّموها باألندلس العربيِة ِصناعِة
مجالس يف الرتاكيب من الكثري يف والتفقه وأمثاِلهم، العرِب شواهِد عىل فيها لقيامهم
إىل وتستعُد لها النفُس فتنقطع التعلُِّم أثناء امَلَلَكِة من كثريٌ املبتدئ إىل فيسبق تعليمهم،
والعباسيِة األَُمويَِّة الدولِة لعهِد أيًضا الرشِق أهِل أسلوَب هذا كان وقد وقبولها»، تحصيلها

آخر. موضع يف خلدون ابُن قال كما
إىل انرصفوا والذين امَلَلَكَة، أحسنوا الدور هذا يف العرب كالم يف يتفقهون فالذين

مًعا. نَاعَة والصِّ امَلَلَكَة أحسنوا باألمرين ُعنُوا والذين ناعَة، الصِّ أحسنوا القوانني
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وكالِمِهم، العرِب أشعاِر ِمن كتبَُهم وجرَّدوا القوانني عىل اقترصوا الثاني الدور ويف
سوى أي — سواهم َمن ا «أمَّ خلدون: ابُن قال وغريهم. وإفريقية املغرب أهِل أسلوُب وُهو
العلوم مجرى العربية صناعة فأجروا وغريهم وإفريقية املغرب أهِل من — األندلس أهل
رجحوا أو شاهًدا أعربوا إن إال — العرب كالم تراكيب يف التفقه عن النظر وقطعوا بحثًا،
فأصبحت — وتراكيبه اللِّسان محامل جهة من ال الذهني االقتضاء جهة من مذهبًا
مناحي عن وبعدت الجدل، أو العقلية املنطق قوانني جملة من كأنها العربية صناعة
وتمييز وتراكيبه، اللِّسان شواهد يف البحث عن ِلُعُدولهم إال ذلك وما وَمَلَكِتِه، اللسان
وتلك اللِّسان. يف امَلَلَكُة تفيده ما أحسن فهو للمتعلم، ذلك يف املران عن وغفلتهم أساليبه،
ِعلًما وأصاروها بها، ُقِصَد ما غري عىل أجروها لكنهم للتعليم، وسائل هي إنما القوانني

ثمرتها.» عن وبعدوا بحتًا،
ناعة بالصِّ فتعلقنا اليوم نتبعه الذي األسلوب هذا أخذنا وإفريقية املغرب أهل وعن

امَلَلَكَة. وأهملنا

والتني وكلدان رسيان من املتقدمني تقليد عن وإفرنج َعرٍب من املتأخرين أغنى كان ما
َمَلَكاِتهم إقامة أرادوا إذا أحراهم كان وما حاجة، غري عىل القوانني بهذه التعلق يف ويونان
النسج من بُدٌّ يكن لم إذا العرص هذا يف أحرانا كان ما بل آخر؛ أسلوٍب عن يُفتِّشوا أن
من بدًال ثم املغربي، األسلوب ال األقل عىل األندليس األسلوب نأخذ أن املتقدمني منوال عىل
اإلعراب قوانني عىل فيه ونقترص كالِمهم وشواهِد وأمثالِهم العرِب أشعاِر من نُجرِّده أْن
أي ذلك عكس عىل فيه نجري ِصناعًة، اللِّسان ِعلم عىل فنحصل املغرب، أهُل فعل كما
هو وهذا … َمَلَكًة اللِّساِن ِعْلِم عىل فنحصل الشواهد عىل ونقترص القوانني من نجرِّده
من كثرية مواطن يف األكرب وأستاذهم العرب فيلسوف خلدون ابُن به أشار الذي األسلوب

املواطن: تلك بعض يف قاله ما وإليك مقدمته،

ووجه امَلَلَكات، سائر شأن ُممكنًا تعلمها كان َمَلَكات كانت ملَّا اللُّغاَت إنَّ
كالمهم بحفظ نفسه يأخذ أن تحصيلها ويروم امَلَلَكة هذه يبتغي مَلن التعلم
ومخاطبات السلف وكالم والحديث القرآن من أساليبهم عىل الجاري القديم
فنونهم، سائر يف أيًضا املولدين وكلمات وأشعارهم أسجاعهم يف العرب فحول
من منزلة — واملنثور املنظوم من لكالمهم حفظه لكثرة — يتنزل حتى
التعبري يف ذلك بعد يترصف ثم منهم، املقاصد عن العبارة ولقن بينهم نشأ
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من وحفظه وعاه وما كلماتهم وتأليف عباراتهم حسب عىل ضمريه يف ا عمَّ
ويزداد واالستعماِل، الحفِظ بهذا امَلَلَكُة له فتحل ألفاظهم، وترتيب أساليبهم
الحسن ِم والتََّفهُّ الطبِع سالمِة إىل ذلك مع ويحتاج وقوة، رسوًخا بكثرتهما
مقتضيات وبني بينهما التطبيق ومراعاة الرتاكيب يف وأساليبهم العرب ملنازع
السليم والطبِع امَلَلَكِة هذه بني ما ينشأ وهو بذلك، يشهد والذوق األحوال،
نظًما املصنوع املقول جودة تكون االستعمال وكثرة املحفوظ قدر وعىل فيهما،
الناقد وهو مرض، لُغة عىل َحَصَل فقد امَلَلَكاِت هذه عىل َحَصَل وَمن ونثًرا،

تعلمها. يكون أن ينبغي وهكذا فيها، بالبالغة البصري

آخر: موضع يف وقال

بكثرة هو إنما العربي اللِّسان َمَلَكِة حصول أن الباب هذا يف قررناه ا ِممَّ تعلم
عليه نسجوا الذي املنواُل خياِله يف يرتسم حتى العرب، كالم من الحفظ
عباراتهم وخالط بينهم نشأ من منزلة بذلك ويتنزل عليه هو فينسج تراكيبَهم
نحو عىل املقاصد عن العبارة يف املستقرُة امَلَلَكُة له حصلت حتى كالمهم يف

كالمهم.

واألسلوب األندليس، األسلوب ثالثة: األساليب تكون وبذلك خلدون، ابن رأي هذا
الخلدوني. األسلوب إىل الدعوة املقال هذا يف وغرضنا الخلدوني، واألسلوب املغربي،

الطرق فأحسن ُفقدت، أن بعد إحياءها بل فسدت؛ أن بعد امَلَلَكِة إقامة غرضنا كان إذا
ال نجعلهم أن عىل نحرص وأن رأًسا، الصحيحة باللُّغة املبتدئني نخاطب أن وأقربها
ال صحيحة َمَلَكتُه كانت ما إال واملولدين السلف كالم من يحفظون وال الكتب من يقرءون
عباراتهم من انآد ما نقوِّم وأن الكتابة، عىل كثريًا نمرنهم وأن عجمة، أو ركاكة تتنازعها
«قال فنقول: اللُّغِة، قوانني عىل ال العرب كالم عىل قياًسا والكالم والكتابة القراءة يف
«النهاُر ونقول: املهلُب». و«قال األحنُف»، و«قال ،« النبيُّ «قال عىل قياًسا بالضم الرجُل»
خضوٌع»، والكذُب عزٌّ و«الصدُق زيٌن»، «العلُم قولهم: عىل قياًسا االثنني برفع جميٌل»
أخاكم «أرشدوا لرفاقه: قلنا أو أرشدناه أحُدهم أخطأ وإذا لجاجٌة»، والرشُّ عادٌة و«الخريُ
ثم يسمعها، فهو ه أُمِّ لُغِة الطفُل يتعلم كما اللَُّغَة نعلمهم أن الجملة وعىل … ضلَّ» فقد
له تفرس أن وبدون اللُّغة، قوانني ه أُمُّ تعلِّمه أن بدون يتكلمها ثم يفهمها، ثم يَألفها،
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ببعضحروفه، التلفظ يُيسء قد كما أمره، أول يف باألسلوب يخل قد ترتجمها. أو ألفاظها
كما بل مفهوًما؛ يكون أن وبرضورة التقليد بحكم الصواب إىل يهتدي أن يلبث ال ولكنه
وأن يميش وأن يلبس أن يتعلم وكما وإشاراتها، وحركاتها ه أُمِّ ابتسامات الطفُل يتعلم
كلُّ يتعلم بها التي الطريقة نفس وهي والتمرن، بالتقليد يأخذه مما ذلك غري إىل يغني،

أحكامها. من شيئًا يعرف أن قبل َمَلَكتَها يُحسن فهو ه، أُمِّ لُغِة أجنبيٍّ
الروسية اللَُّغِة مثل كثريًا؛ العربية اللَُّغِة من أصعب هو ما األجنبية اللغات ويف
بجانبه يذكر ال ما والشذوذ االسم عىل الحاالت وتعدد التصاريف من فيها فإن واألملانية؛

منه. العربية اللَُّغِة يف ما
ولكنه َمَلَكته، إلحسان وال إليها، حاجة عن فليس لُغِته قوانني األجنبيُّ تعلم وإذا
للعقل؛ ترويض من القوانني هذه درس يف يكون قد ملا أو للعادة، تبًعا يتعلمها إنما
ابَن أن رأيت وقد اللُّغة. إقليدس أو اللَُّغِة منطق اإلفرنجية اللُّغاِت يف النحو ُسمي ولذلك
أصبحت العربية صناعة «إن ذكره: مرَّ الذي املغربي األسلوب عن كالمه يف قال خلدون
حاجٌة إليه تدعو ال فيما العقل رياضة ولكن الجدل» أو العقلية املنطق قوانني جملة من
والخطباءِ والشعراءِ الُكتَّاِب ِكبَاِر من األجنبية اللغات يف نجد وكم محله. غري يف إرساٌف
يأخذون العرب كان التي الطريقة نفس وهي لُغاتهم، قوانني من شيئًا يتعلموا لم َمن
الشعراءِ من العهد ذلك يف العربية األمة يف نبغ فكم النحو، ِعلم وضع قبل لُغتهم بها
وذي والفرزدق، املتلمس، مثل: الكتابة، وال القراءة يعرف يكن لم َمن وبينهم والخطباءِ،
ال وبأقوالهم النحو، أحكاَم النحاُة استخرج أقوالهم من الذين هم وهم وغريهم، ة الرُّمَّ

يحتجون. يزالون
اليوم إىل الزَّمان قديم من النحو ِعلم وضع بعد كثريون جرى الطريقة هذه وعىل
أعماًال يتعاطون كانوا بل واألدِب؛ الِعلِم أهِل من نشأتهم أول يف يكونوا لم َمن وبينهم
يف ويطرز يرفو وهو الدولة سيف عهد عىل الشعر يف نبغ الذي الرفاء، رسي مثل يدوية
غرباء فيه نصبح كدنا الذي هذا عرصنا يف الطريقة هذه عىل جروا الذين وِمن دكانه.
كان فقد عرصه، متنبي إنه فيه قيل الذي البارودي، سامي محمود العربية اللَُّغِة عن
فكان نفسها، اللَُّغِة ِمن اللَُّغَة تعلم أي الخلدوني، األسلوب عىل تعلموا الذين أولئك من
أقوال من نظائره عىل قياًسا نصبه أخواتها إحدى أو «أن» بعد كالمه يف االسم وقع إذا
أكثر لعل بل كثريون؛ ومثله وأخواتها، «أن» أحكام عىل ال املتقدمني الشعراء من غريه
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من املرفوع وال املفعول، من الفاعل يُحسنون ال وأُدبَاِئنا ُكتَّاِبنا ِمن امَلَلَكَة يحسنون الذين
املجرور.

الصحيحة العربية باللُّغِة املوضوعة الروايات بتمثيل يشتغلون الذين أن لُوحظ وقد
اللغة؟! ملكة هؤالء كل اكتسب فكيف يُّون، أُمِّ أكثرهم أن مع َمَلَكًة فيهم اإلعراب أصبح قد
ِعلم وضع بعد نبغوا الذين عرف وإذا واالستعمال. والحفظ والبداهة بالتقليد اكتسبوها
باالستقراء اللَُّغِة من استخرجوها فألنهم االستعمال يف وراعوها اللَُّغة قوانني النحو
استخرجوها التي األحكام وهذه ناعِة، الصِّ من امَلَلَكة ال امَلَلَكِة من ناعَة الصِّ تعلموا فهم
الذين إن بل واملنثور؛ املنظوم من الفنني يف بإجادتهم عالقة أقل لها يكن لم باالستقراء
ال السليقة وحي ذلك يف راعوا تكلموا أو كتبوا أو قرءوا إذا مطوالته يف النحو درسوا

الشاعر: قول حدِّ عىل النحو أحكام

ف��أع��رب أق��ول س��ل��ي��ق��ي ول��ك��ن ل��س��ان��ه ي��ل��وك ب��ن��ح��وي ول��س��ت

ذلك فليس وتكلًما، وكتابًة قراءًة اللَُّغة ملكة اكتساب عن يعجزون أبناءنا رأينا إذا
األساتذة عجز عن وال العربية، اللَُّغة صعوبة عن وال اللغة، قوانني جهلهم عن ناشئًا
فسدت الحية. اللَُّغة ليست مدارسنا أكثر يف اللَُّغة أن ذلك يف الرس وإنما تدريسها؛ عن
لُغتنا محل األجنبية اللغات حلت وقد اآلن قولك فما األعاجم خالطنا يوم العربية امللكة
يعرفوا أن يلبثون فال األجنبية املدارس إىل أبناؤنا يدخل وتعاملنا؟! ومدارسنا بيوتنا يف
ذلك أن املدارس ورؤساء الوالدون فيحسب لُغتهم، يعرفون ا ممَّ أكثر األجنبية اللُّغات
أن لرأينا األمر تدبرنا ولو األخرى، اللغات وسهولة العربية اللَُّغة صعوبة عن ناشئ
جهل وعىل لُغتنا، إىل بالقياس أكثرها صعوبة عىل األجنبية اللُّغات يتقنون إنما أبناءنا
يدرسونها فهم دائًما، ويستعملونها يسمعونها ألنهم تدريسها؛ بأساليب أساتذتها أكثر
عن فضًال الفروع، وسائر واللعب والرسم واملوسيقى والتاريخ والجغرافيا الحساب يف
يف بها ويتكلمون وخط، وإمالء ومحادثة وإنشاء واستظهار قراءة من اللَُّغِة دروس
عىل انطبعت إذا عجب فال وخروجهم، دخولهم ويف اللعب، ساحات ويف التدريس ُغرِف
إال يستعملونها ال فهم لُغتهم يف بالعكس واألمر صعٍب. كلَّ فيها واستسهلوا ألسنتهم
باللُّغة وإما أجنبية بلُغة إما أخرى، فبلُغة خارجها، أو املدرسة يف تكلموا وإذا قراءًة،
القديمة واليونانية الالتينية باللُّغتني — هذه والحالة — لُغتنا أشبه فما العاميِة، املحكيِة
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لفهم ولكن الحيَِّة، اللُّغات سائر مثل والتعامل التخاطب يف لتستعمال ال تدرسان اللتني
فيلولوجية ألغراض البعض يدرسها التي امليتة باللُغات أشبهها ما بل القديمة؛ أدبياتهما

تاريخية. أو

بأس وال وكتابًة، وقراءًة تكلًما استعملناها إذا إال التعليم، لُغة كانت إذا إال لُغتنا تحيا ال
للفائدة. تتمًة باختصار ولو التفصيل من هنا

ال وأن الصحيحة باللُّغة إال تالميذه يخاطب ال أن األستاذ عىل فيجب التكلم ا أمَّ
يُخاطبهم التي العاميُة املحكيُة اللَُّغُة هذه انطبعت وإال حال، يف املحكية اللَُّغَة يستعمل
كانت وإذا إياها. يُعلَِّمهم أن يُحاول التي الصحيحِة اللَُّغِة من أكثر ألسنتهم عىل بها
هذا يكن لم وإذا ومعايشتهم، أهلها ُمشافهة هي اللَُّغِة َمَلَكِة الكتساب الطرق أحسن
فصاحتها؛ عهد يف العربية األمة بنفسه األستاذُ يمثل أن بُدَّ فال فصاحة، عرص العرص
التلميذ ألن امللكة؛ بحال بصريًا الذوِق، جميَل اللفِظ، ُمهذَب األستاذ يكون أن يجب ولذلك
باللُّغة أرض يشء وليس العرب. كالم شواهد من يتعلم ا ِممَّ أكثر أستاذه لُغة من يتعلم
والبالغة الفصاحة وأصول اللَُّغِة قواننَي يُعلِّم الذي العييِّ األستاذ من امَلَلَكِة بفساد وأدعى
يَُعلِّم الذي العربية اللَُّغِة أستاذ أشبه ما عواهنه. عىل الكالم يرمي اللفظ عامي وهو
تالميذه يخاطب وهو اإلنكليزية اللَُّغَة يُعلِّم بَمن بالعامية إال يتكلم وال الصحيحة اللَُّغَة
القعود أو القيام تلميذك تكلف أن أردت إذا يفشل. أن أحراه وما غريها، أو باإلفرنسية
امح اكتب، األول، السطر اقرأ الكتاب، افتح اقعد، قم، له: فقل الكتابة أو القراءة أو
أن ويتعلم وأمسك، ومحا وكتب وقرأ وقعد قام من األمر فيتعلم القلم، أمسك اللوح،
من القلم»، و«أمسك اللوح» و«امح السطر» و«اقرأ الكتاب» «افتح يف: به املفعول ينصب
األمر بناء قاعدة يعرف أن شيئًا يفيده وال عليها، أمثالها ويقيس عناء، وبدون فوره
املقرون واللفيف املفروق واللفيف والناقص واألجوف واملثال واملضاعف الصحيح من
أحكام يعرف أن شيئًا يفيده وال والسدايس، والخمايس والرباعي الثالثي من واملهموز
الصحيح الوجه عىل اللَُّغَة يستعمل غريه يسمع أن يفيده وإنما بحذافريها، به املفعول
وهم الصحيحة باللُّغة إال يتكلموا أال تالميذه يكلف أن األستاذ عىل يجب وكذلك فيقلده،

بها. التكلم عليهم هان ففهموها فأِلُفوها سمعوها إذا
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ُكتب يف توجد ال اللَُّغُة اللغة؟ توجد أين اللُّغة. مصادر أهمِّ من فهي القراءة ا وأمَّ
ُكتب يف أمثالها، يف أشعارها، يف أدبياتها، يف توجد وإنما اللُغة، معاجم يف وال النحو
أجدر وما الفروع، وسائر والجغرافيا كالحساب علوِمها؛ ُكتب يف وأخبارها، األمة تاريخ
موضوع عىل يقترص أن ال املوضوعات هذه كل القراءة يف دروَسه يتناول أن األستاذ
الكتاب يكفيه هذا فإن عليها؛ التمرين ليس القراءة دروس من املقصود أن ولِيَعلم واحد،
يف والتفقه باللُّغة التعرف القراءة دروس من الغرض وإنما االبتدائية، الفصول يف األول
التبسط محل هذا ليس دقيقة أصول ذلك ولكل عباراتها، ومخالطة وأساليبها تراكيبها
مكتبة مدرسٍة كلِّ يف يكون أن يجب ولذلك املطالعة؛ يف تالميذَه األستاذُ َب لرُيَغِّ فيها.
العجمة عن املنزهة األسلوب، الصحيحة العبارة، النقية الكتب فيها تجمع للتالميذ صغرية
أصحابُها فيها توخى التي الكتب تلك أيديهم يف يجعل أن وليحذر والتعقيد. والركاكة
أن العربية لألمة آن فقد الطبيعية، حالتها عن باللُّغِة فخرجوا اللفظية ناعة بالصِّ العنايَة
الكتب ع يُنوِّ أن عليه يجب املطالعة يف التالميذ برغبة واحتفاًظا املرض، هذا من تخلص

آلخر. وقٍت من ويُجددها
ينشئ أن به يجدر االبتدائية الفصول يف عليها تالميذه يُمرِّن أن فبعد الكتابة ا وأمَّ
من يستظهرون ما أجمل فيها ويلقون واملناظرات، الخطب فيها يقدمون جمعية لهم
واملناشدة للمفاخرة فيها يجتمعون العرب كان التي األدبية األسواق مثال عىل القصائد
جريدًة لهم لينشئ ثم اإلسالم، يف املربد وسوق الجاهلية، يف عكاظ كسوق واملناضلة،
أن يتقاضاهم أن ومن أبوابها، يكثروا أن من ليحذر ولكن بأنفسهم، كتابتها يتولون
يرهقهم ذلك فإن شيئًا؛ عنها يعرفون ال موضوعات يف يكتبوا أن ومن مقاالتهم، يف يطيلوا

الكتابة. من وينفرهم ويسئمهم

وإنشاءٍ ومحادثٍة قراءٍة من اللَُّغِة دروس كل أن إليه االنتباه استدعاء منه بد ال ا وِممَّ
يقرأه أن يجب درس فكل حدة. عىل منها كل يُؤخذ أن ال مًعا، تُمزج أن يجب وإمالءٍ
درس كان فإذا فيه، اإلنشاء عىل يتمرن وأن يُْمِليه، وأن يتكلمه، وأن يفهمه، وأن التلميذ،

التالية: القصة القراءة

ليأخذها، يده فمد جرادة، فظنها عقربًا فوجد الجراد يصيد مرًَّة صبي كان
الجراد. صيد عن لتخليت بيدك قبضتني أنك لو له: فقالت عنها. تباعد ثم
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اآلتي: الوجه عىل والجواب السؤال ليكن ويفهموها، التالميذ يقرأها أن فبعد

الجراد. يصيد مرة الصبي كان يصيد؟ مرة الصبي كان ماذا
عقربًا. الصبي وجد الصبي؟ وجد ماذا

جرادة. العقرب الصبي ظن العقرب؟ الصبي ظنَّ ماذا
ليأخذها. يده الصبي مد يده؟ الصبي مد ملاذا

أنها عرف ألنه العقرب؛ عن الصبي تباعد العقرب؟ عن الصبي تباعد ملاذا
عقرب.

صيد عن لتخليت بيدك قبضتني أنك لو العقرب: له قالت له؟ قالت ماذا
الجراد.

أرشده أخطأ ومن الصحيحة، باللغة القصة يحكوا أن يكلفهم املحادثة هذه وبعد
عىل تمرين ذلك ففي حكوها؛ كما يكتبوها أن يكلفهم ثم العبارة، يعيد أن منه وطلب
تصيد مرًَّة بنت كانت يقولوا: بأن للمؤنث يحولوها أن ليكلفهم ثم مًعا، واإلمالء اإلنشاء
ليكلفهم ثم إلخ، … الجراد أصيد مرًَّة ُكنت يقولوا: بأن للُمتكلم ثم إلخ، … الجراد
التلميذُ «وجد مثل: عقربًا»، الصبيُّ «وجد مثال: عىل جمل خمس منهم كل يكتب أن
صيد عن لتخليت قبضتني أنك «لو مثال: عىل جمل وخمس ريشًة»، سليٌم «وجد قلًما»،
األستاذ»، كالم لفهمت انتبهت أنك «لو القطار»، ألدركت أرسعت أنك «لو مثل: الجراد»،

التكرار. من وليكثر عليه، تمرينهم من فليكثر تحصيله عليهم استعىص وما
ألفاظ من سبقه الذي الدرس يف ما بعض جديد درس كل يف يكون أن ويجب
العربية اللَُّغِة يف العدد كان وملا بعض. إىل بعضها يؤدي سلسلة الدروس لتكون وتراكيب؛

العرص: أدباء أحُد فيه قال وقد التفاصيل، كثري

ال��ع��دد ت��ف��اص��ي��ل إال ي��ق��ه��رن��ي ال ال��ن��ح��و ف��ي

االستفهامية «كم» مميز وعىل عليها التالميذ ويُمرن التفاصيل هذه تعلم أن فاألوىل
وتكلًما قراءًة اللَُّغة وإحياء غريه. يف عليه ويمرن غريها يعلم قد كما الحساب، دروس يف

كفاية. القدر بهذا ولكن طويًال، كالًما يحتمل وكتابًة
شاء إن املوفق الرأي إيثاره يف الكرام ولألساتذة إليه ندعو الذي األسلوب هو هذا

هللا.
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والدكتور الدستور يف إبرهيم حافظ قصيدة
طهحسني1

تشف بمقدمة انتقاده صدَّر أن بعد الدستور يف حافظ قصيدة حسني طه الدكتور انتقد
اآلن ولست يتحدوه، أن الكتَّاب ويغري القارئ، يفتن جميل رشيق وأسلوب رائع أدب عن
لقصيدة انتقاده عىل كلمًة أعلَِّق أن العجالة هذه غريضمن وإنما أسلوبه، درس مقام يف
وأساتذتها ِمرص ُكتاب من طائفة مع وأعده مكانته، حسني طه لألستاذ أعرف حافظ:
كله. العربي العالم يف بل ِمرص؛ يف الجديدة النهضة هذه أركان من الكفايات، أصحاب
يستطيعون لو كثريون يتمنى وكم ورفاقه، األستاذ يكتبه ما إىل دائًما نتطلع كنا وقد
املرصية الجامعة يف العالية الدروس من ورفاقه األستاذ يلقيه ما ليتلقوا ِمرص يؤموا أن
يعرضون جريدة أو مجلة إنشاء إىل ورفاقه األستاذ ينشط لو نتمنى كنا كم بل الزاهرة؛
السياسة جريدة فكانت وسياسة، وأدب وفلسفة علم من به وأحاطوا فيه تعمقوا ما فيها

… نتمنى ما الغراء
الجديد، دورها يف البالد تحتاجه ما أهمِّ من السياسة وجريدة املرصية الجامعة

العالية. املنزلة فيهما حسني طه ولألستاذ
انتقاده. عن بكِلَمِتنا نبدأ أن األستاذُ لنا فليسمح وبعُد،

مواضع إىل باإلشارة يكتفي أنه تقريظه أو انتقاده يف األستاذ أسلوِب من لنا يظهر
يُوِهم قد ا ِممَّ إليها، يرجع التي األصول ببيان لقولِه يوطئ أن بدون اإلحساِن أو اإلساءِة

.١٩٢٣ سنة يونيو ١٨ بتاريخ ٧٠ العدد يف الغراء السياسة جريدة يف نرشت 1
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ذلك أحمل ولست تحامل، هناك وليس ُمتحامل أنه أو تحكم، هناك وليس ُمتحكم أنه
إىل حاجة فال األصول؛ تلك يعرف القارئ أن منه اعتقاد عىل ا إمَّ أمرين: أحد عىل إال منه
الُقرَّاءِ بني كان إذا أنه عىل فيها، للتبسط يتسعان ال الوقت أو املقام أن عىل ا وإمَّ بسطها،
وإذا كلَّها، يعرفها من بينهم ليس أو يجهلها أكثرهم فإن األصول، تلك بعَض يعرف َمن
عىل يحيلنا أن األستاذ أحرى فما األصول، تلك لبسط يتسعان ال الوقت أو املقام كان

عالية. وهمته فيها بالتبسط يعدنا أن أو مراجعها،

ينتقده فيما يضطر الضياء مجلة صاحب اليازجي إبرهيم الشيخ املرحوم متنا عالَّ كان
إذا بسطه إىل أو معروًفا، كان إذا إليه يرجع الذي األصل بيان إىل واآلخرين األولني عىل
أبحاثه ذلك من واألدِب. اللَُّغِة يف ثمينة دروًسا انتقاده فكان واجتهاده، استنباطه من كان
من ذلك يف ما يخفى وال والعرص»، و«اللُّغة و«املجاز» «الشعر» يف: الطويلة الطريفة
الطريقة هذه إيثار يف ولألستاذ ُقرَّاِئه. وإفادة ينتقدهم، الذين وإنصاف انتقاده، تعزيز

العايل. رأيه

من شيئًا يذكر لم ولكنه وأحسنه، الشعر فأجاد كثريًا شعر قد حافًظا إن األستاذ: يقول
فيه. واإلحسان اإلجادة ووجه وأحسنه، أجاده الذي الشعر ذلك

الشعر؟ هو فما شيئًا، يجد فلم القصيدة هذه يف الشعر عن بحث إنه يقول
وتلك الشاعر يرتفع قد التي األحوال هي فما يهوي، وقد يرتفع قد الشاعر إن يقول
به؟ هوت التي وتلك بحافظ علت التي األحوال هي ما باألحرى أو فيها؟ يهوي قد التي
العملية الرسيعة الحياة ذلك يف السبب فهل شعريٍّا، عًرصا العرصليس هذا إن يقول
اليشء ذلك هو ما ثم السبب؟ هذا إىل تضاف أخرى أسبابًا هناك أن أم إليها، رصنا التي
يتكلموا؟ أن عىل يُكرههم وماذا السكوت؟ إىل الشعراء يضطر الذي االجتماعية حياتنا يف
شيئًا فيها ترى «هل القارئ: بسؤال واكتفى القصيدة تلك من األبياِت بعَض أخذ ثم
رائًعا؟ الفنُّ يكون وكيف جميًال، الشعر يكون كيف ؟» الفنِّ وروعِة الشعِر جمال من
أن نعتقد فإننا الذوق، عىل الروعة وتلك الجمال ذلك إدراك يف يحيلنا أن عن األستاذ أجل
الكالم يكون ومتى باالبتذال؟ يعني ماذا ثم ، الفنِّ لروعة ورشوًطا للجمال أصوًال هناك
القمُر» و«غاَب الشمُس» «طلعت قولنا: يف وهل ابتذال؟ وال وحشية غري يف متينًا رصينًا

ابتذال؟ الغالُم» و«ضحَك الرجُل» و«جاءَ
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حسني طه والدكتور الدستور يف إبرهيم حافظ قصيدة

حافظ: قول أخذ ثم

ال��ك��ري��م ب��األم��ر م��ص��ر أه��ن��ئ أن��ي ال��ب��ر ال��م��ل��ي��ك ل��ي أي��أذن

يستفاد ا ِممَّ الشعر؟» معاني من معنى أو الشعر ألفاظ من لفًظا فيه «أترى فقال:
بهما شعًرا يكون وقد بمعناه، شعًرا يكون وقد بلفظه، شعًرا يكون قد الشعر أن منه
غري إىل شعًرا؟ الشعُر به يكون الذي املعاني جنس هو وما الشعر؟ ألفاظ هي فما مًعا،
إن له يتسع وقته ولعل فيه، التبسط عىل الناس أقدر من األستاذ أن نشك ال ا ِممَّ ذلك

هللا. شاء
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األخرية1 يفهنضتها العربية اللغة

عهد انقطع وقد إال الطويل، ُسباتها من أقل أو جيٍل ُمنذ العربية األمُة تستيقظ لم
قليلٌة ألفاٌظ إال الصالح والسلِف األمِة بني ِصلٍة من يبق ولم الفصحى، باللُّغة األلسنة

مختلة. مشوشة تعبريات وإال هيئاتُها، ْت وتغريَّ مقاِطُعها لْت تبدَّ
واعتمادها الفصحى، من العامية اللَُّغِة استبدال إىل العهد ذلك يف دعا داعيًا أن ولو
الفصحى اللَُّغِة عن غريبة كانت بأرسها األمة ألن ذلك؛ عليه يُنكر من يجد لم الكتابة يف
يف التعليم يكن لم ذلك وفوق تعرفها؟ ال وهي عنها وتذود لها تتعصب فكيف وآداِبها،

غريها. يد يف كان بل يدها،
أولئك فعله ما أول وكان بها، التعليم جعل أن اللَُّغِة هذه حظ حسن من ولكن
وكانت — العربية الكتب من أيديهم إليه وصلت ما جمعوا أن الكرام الغرباء الرؤساء
أن األساتذة من بهم استعانوا من إىل وأوعزوا — قيمتها أحٌد يعرف ال وهناك هنا مبعثرة
عهدها ألول النهضة كانت بحيث مخبآتها ويستخرجوا ألفاظها، ويستقروا يتصفحوها

لُغوية.
والجغرافيا والرياضيات اللَُّغِة يف املدرسية الُكتب ِمن ُوِضَع ما أوَل ح تصفَّ وَمن
كل حرصوا أنهم املؤلفني أولئك ُصنِع ِمن رأى الفروع؛ وسائر والطب والطبيعيات والهيئة
واالستقراء التنقيب يف تقصيهم ومع والفنية، العلمية القدماء ألفاظ اقتباس عىل الحرص

.١٩٢٣ سنة يونيو ٩ بتاريخ ٨٩ العدد يف الغراء السياسة جريدة يف نرشت 1



واألدب اللغة يف مطالعات

اليشء عرفوا عنها، الغرباء مكان منها كانوا بل أهلها؛ منزلة العربية اللَُّغِة من ينزلوا لم
فكنت واستثماره، استعماله يحسنوا لم ولكنهم وأحكامها، وتراكيبها ألفاظها من الكثري
ا ِممَّ والجيد فالفصيح والرديء، والجيد والركيك، الفصيح من خليًطا كتاباتهم ترى
عندهم الفصحى اللَُّغِة أشبه كان ما بل يمسخونه؛ ا ِممَّ والرديء والركيك ينسخونه،
والفنية العلمية ألفاظهم منهما يأخذون اليوم؛ الغربيني عند اليونانية أو الالتينية باللُّغة

عندهم. ميتتان وهما عنهما، غرباء وهم
قدر عىل إال لُغويٍّا اللُّغوي يكن لم إذ شعٍر؛ أو أدٍب أو لُغٍة ِعلم هناك يكن لم
والرواة اِظ بالُحفَّ أشبه فكان وشواِرِدها، وَغَراِئِبها اللَُّغِة ألفاظ من َصْدِره يف يَِعي ما
فيرسدها املتقدمني ألفاظ عىل يغري ما قدر عىل إال أديبًا األديب يكن ولم بالعلماء، منه
فيه كلمٍة كلَّ نسخ موضوٍع يف َكتب إذا َمن األدب يف أبرعهم فكان جزاًفا، ويكيلها رسًدا
مظانِّها يف عنها والتفتيش اللفظة تفقد يف سلخ ولو والكتَّاب، األدباء متقدمي كالم من
ُحننَْي»، ْي ِبُخفَّ «َرَجَع قال: خائبًا» فالن «رجع يقول: أن أراد فإذا واألسبوعني، األسبوع
أراد وإذا جمل»، وال فيه له ناقة «ال قال: دخل» األمر يف لفالن «ليس يقول: أن أراد وإذا
و«له ورسنه» وقياده عنانه «ملك قال: كذا» علم أطراف استقىص فالنًا «إن يقول: أن
«إن يقول: أن أراد وإذا اإلبل»، أكباد وتُرضب الرحاُل تُشد و«إليه املعىل»، القدح فيه
«إن يقول: أن أراد وإذا عنزان»، فيها ينتطح «ال قال: اثنان» فيها يَختلف ال املسألة هذه
والنعل بالغراب، والغراب بالقذة، والقذة بالتمرة، التمرة «حذوك قال: فالنًا» يشبه فالنًا
مدح، إذا وحده» قريع «فالن قال: النظري» منقطع فالنًا «إن يقول: أن أراد وإذا بالنعل»،
«انقض قال: رثى وإذا والبنني»، «بالرفاء قال: بزواج هنأ وإذا ذمَّ، إذا وحده» و«جحيش
وإذا األدب»، معني ونضب املجد عرش بموته و«ثل الصاعقة» انقضاض فالن نعُي عيلَّ

ذلك. غري إىل الطري»، رءوسهم عىل «كأن قال: والتفكري، باإلطراق قوًما وصف
ُمعجمات كلِّ يف وردت ولو استعمالها إىل يتنازل ال قائًال لها يعرف ال التي والكلمة
عن بََحَث كلمًة يستعمل أن أراد إذا َمن اليوم إىل منهم يزال وال األدباء من كان بل اللُغة؛
وال منهم كان بل يستعملها؛ فال األقل عىل ألف أو سنة ألفي عىل يُرِب لم فإذا عمرها
مناسبة؛ وال اقتضاء غري عىل بمرادفاتها أتبعها بكلمة جاء إذا َمن اليوم إىل كثريون يزال
ِمن لكاتٍب ِكتاٌب قصري عهد من يدي يف وقع وقد معرفته. وِسعة محفوظه بكثرة تبجًحا
قيصُّ «فالن قوله: ذلك ِمن معها، ومرادفاتها إال كلمٌة فيه ترد لم الُكتَّاب هؤالء أمثاِل
وقوله: معدلة»، عفاة وال نصفة بغاة «لسنا وقوله: النظر»، مرمى بعيد البرص مدى
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لم منه املرتادفات حذفت لو بحيث الضغينة»، عىل محنيٍّا بالغل مغشيٍّا رجًال إال نَر «لم
أولع من اليوم إىل كثريون يزال وال منهم كان بل أقل، أو الخمس أو الربع إال منه يبق
فإذا «قرطاس»، كلمة استعمل معروفة شائعة مثًال «ورق» كلمة أن رأى فإذا بالغريب،
تبق ولم شاعت فإذا «مهرق»، كلمة استعمل شاعت فإذا «كاغد»، كلمة استعمل شاعت
قد بل بالورق؛ عالقة له موضوع يف الكالم تحاىش بمعناها؛ غريبة كلمة اللَُّغِة يف أو لديه
مرص يف كاتب تهافت من بلغ وقد … الناس بلغة يكتب أن كلف إذا بتاتًا الكتابة يهجر
سربوت «ِخرِّيت اإلفرنسية: عن ترجمه كتاب يف قال أنه الغريب عىل العرشين الجيل يف

فولتري. هو الفكرة هذه صاحب أي: فولتري» هو الفكرة هذه
بالناسخ أشبه كان األديب أن ترى فأنت هذا، مثل من العربية اللَُّغَة وأعيذ باهلل أعوذ

باألديب. منه باملاسخ بل
والتشبيب والهجاء املديح يف الشعراء من املتقدمني قلد إذا إال شاعًرا الشاعر يكن لم
منه بالوزان أشبه فكان وأساليبهم، ألفاظهم يف الشعر أبواب من ذلك وغري والرثاء

. املحكيِّ بالصائت منه بالصدى بل بالشاعر؛
وَوزَّانُون، اخ ونُسَّ وُرواة اظ ُحفَّ بل وشعراء وأدباء علماء هناك يكن لم الجملة وعىل
اإلجادة إىل يصري ثم مشوًشا إال أوله يف يكون ال رأيت كما والتقليد مقلدون، وكلهم
َمن اليوم إىل طائفة منهم تزال وال األخري العهد يف الُكتَّاِب ِمن رأينا وقد واإلتقان،
األغاني صاحب ساللة من كأنهم العرب، مناحي عىل وجروا التقليد أحسنوا كتبوا إذا
الزمان وبديع والزمخرشي املقفع وابن الجاحظ كأنهم أو الكامل، أو الفريد العقد أو

العرص. هذا يف بُِعثوا والحريري الهمذاني
فإنما وأتقن أجاد مهما واملقلد متقنًا، أم مشوًشا أكان سواءٌ تقليد؛ التقليد ولكن
وتحصيل تعلم زمن إال واإلتقان التشويش حالتي يف التقليد زمن وما دخيل، غريب هو

واستثمار. ابتكار زمن ال
عظيمة لفائدة إنها ولعمري الفصاحة، عهد تجدد أن التقليد هذا فائدة من كان وقد
لألمة تكن لم مقلدين، كانوا ولو الطيب الثناء باللُّغة اشتغلوا من كل عليها يستحق
وإنها أدبيات، لها فصارت أدبيات لها تكن ولم غنيٌة، َللُغٌة وإنها لُغة، لها فصارت لغة
أدبيات إحياء وما بعيد، أمد منذ بها األلسنة عهد انقطع لُغة إحياء وما راقية، ألدبيات
مىض الذي الزَّمن هذا مثل قصري زمن يف يتم الذي السهل باملطلب الزَّمان؛ يعفيها كاد
من رزقوا وما النهضة، زعماء األبطال أولئك ُة ِهمَّ لوال اليوم، إىل النهضة هذه أول منذ
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انقطع ما وصلوا أنهم فضًال يكفيهم بمثلهم، الزَّمان يجود أن وهيهات والجلد، الذكاء
أْن بعد اآلباء، من األبناء منزلة منهم وأنزلونا الصالح، السلف إىل نسبتنا سلسلة من
دور أي — التقليد دوري اجتزنا أن بعد لنا يبق ولم فصل. وال لنا أصل ال أدعياء ُكنَّا

منها. أبنائها منزلة اللَُّغِة من ننزل أن إال — اإلتقان ودور التشويش
وغرائبها، وشواردها اللَُّغِة ألفاِظ من وعى بما معرفته تقاس ال اليوم اللَُّغِة فَعاِلُم
ألفاظ استعار كتب إذا الذي ذلك ليس واألديب وخصائصها، أصولها من عرف بما ولكن
بألفاظ يترصف الذي هو ولكن تناسبه، لم أم ناسبته يردها، لم أم أرادها سواءٌ غريه؛
نفسه. يف ا عمَّ تُرتِجم له هي يقولها كلمٍة فكلُّ أبناؤها، بها يترصف كان كما اللَُّغِة
طبعه وحي عن يقوله فيما يصدر الذي هو ولكنه الوزَّان، امُلقلِّد ذلك ليس والشاعر
من اليوم ِمرص يف إن نقول أن ويرسنا … به لفظه يتحكم ال بلفظه يتحكم خياله، وإلهام
أطلنا. ولعلنا القدر هذا عند القلم ونمسك بقليل، ليس عدًدا الجديد املذهب هذا أنصار
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أربعة وأركانه األدب أصول أن التعليم مجالس يف شيوخنا من «سمعنا خلدون: ابن قال
والتبيني البيان وِكتاب قتيبة، البن الِكاتب وأدب للمربد، الكامل ِكتاب وهي: دواوين،
وفرع لها فتبع األربعة هذه سوى وما البغدادي، القايل عيل ألبي النوادر وِكتاب للجاحظ،

منها.»
أن أقصد وإنما وشيوخه، خلدون ابن ُعرف يف األدب هو ما لك أُبنيِّ أن أقصد لست

اختالف. أو شبه من وكتبنا صحفنا وبني بينه ما ثم الكامل ِكتاب أسلوب لك أُبنيِّ
الكامل ِكتاب يف تراه وما وأخباًرا، وِشعًرا ولُغًة ونحًوا رصًفا الكامل ِكتاب يف ترى
فيما قليل اختالٍف مع خلدون ابُن إليها أشار التي األدب دواوين من غريه يف تراه
يف الكتب أُمهات من ليست القديمة الُكتِب من وأشباهه الكامل ِكتاب ولكن يروونه.
قد كلها، األبواب هذه عىل تعاليق هي وإنما واألخبار، عر والشِّ واللُّغة والنحو الرصف
عىل حوايش منها نوع كل يكون أن األوىل وكان … بها تكتفي ال ولكنك منها تستفيد
إىل النحوية واألبحاث الرصف، كتب إىل الرصفية األبحاث تضم أن أي به، الخاصة كتبه
وأن قائله، ديوان إىل ِشعٍر كل يرد وأن اللُّغة، ُكتب إىل اللُّغوية واألبحاث النحو، كتب
مفيدة استدراكات والتعاليق الحوايش هذه يف كانت إذا األخبار ُكتِب إىل األخباُر تَُضم
الفائدة، قليلة املستوفاة غري املقتضبة األبحاث هذه فإن وإال كتبها، أمهات منها خلت
لُغويٍّا وال نحويٍّا وال رصفيٍّا منه تخرج فال آخره إىل أوله من الكامل ِكتاب قرأت إذا فإنك
استيفاء يف لك بد وال األخبار، من يقصه وما عر الشِّ من يرويه ما كلها يقيضحاجتك وال

به. الخاصة كتبه إىل ترجع أن كله ذلك من حاجتك



واألدب اللغة يف مطالعات

أشبه أنها يََر الكتب من وآخر آٍن بني يظهر ما وبعض الراقية صحفنا يقرأ ومن
ومطلٍب، وعلٍم فنٍّ كلِّ يف تعاليق إال ليست فهي األسلوب حيث من الكامل بكتاب
والفلسفة والعلم األدب يف تبحث فيها، كلها حاجتك تجد ال ولكنك منها تستفيد قد
بني وقل مشبعة، وال مستوفاة غري مقتضبة أبحاث كلها ولكنها ذلك وغري واالقتصاد
ذلك عن يعلم أن يمكن ما كل يفرغ أن يستطيع من — بموضوعه أحاط مهما — كتابنا
ورسائلهم مقاالتهم من يجعلوا أن كلفوا لو وأدبائنا كتابنا رأي وما … مقاله يف املوضوع
للسائلني وأباحوا محارضات برأسه كتاب يف يجمعونها أو الصحف يف ينرشونها التي
ال أو واالستيضاحات؟ السؤاالت من عليهم يتوارد بما ذرًعا يضيقون أفال يسألوا، أن
ا ِممَّ فيه؟ تعمًقا أو عليه استدراًكا أو له توطئًة يكون بما البحث يف يتوسعوا أن يضطرون
كثريًا؛ القارئ يغني ال يسريًا شيئًا إال املجموعة وكتبهم املنشورة رسائلهم معه تحسب ال
بنتف منه واالكتفاء موضوع بكل اإلملام اعتياد إىل ويستدرجه األمر عليه يشوش قد بل
موضوع كل يف برأسه كتابًا يضعوا أن أرادوا لو قولهم وما … النظر بإمرار يتناولها
بما يكتفون ال أنهم أنفسهم يرون أفال الصحف، يف لها يتعرضون التي املوضوعات من
هذه وأن يكتب؟ أن يجب مما يسريًا شيئًا إال ليس كتبوه ما أن يجدون ال أو كتبوا؟
فصوًال ليست ألنها كتبهم؛ يف مخصوًصا محالٍّ لها يجدون ال قد يكتبونها التي الفصول

بنفسها. قائمًة
االقتضاب، أو اإلجمال أو اإليجاز إىل اضطراره عن يعتذر َمن ُكتَّاِبنا من رأينا وقد
تحتمل ال الصحف بأن يُقال، أن يجب كان ا ِممَّ كثري يشء عن وسكوته باإلملاع واكتفائه
يرسك أن يكتب ا ِممَّ حسبه وأنه والقارئ، الكاتب وإرضاء واإلحاطة واإلشباع التعمق
كتب هناك كان إذا ذلك يجوز إنما ولكن … املزيد طلب إىل الشوق نفسك يف ويبعث

العربية. اللَُّغِة يف إليها يرجع
عنايٍة إىل ا وإمَّ األبحاث، هذه يف ُكتٍب إىل ا إمَّ احتياج يف — الُقرَّاءِ معرش — نحن
أشتات تجمع مقاالت سلسلة يف أو برأسها، مقالة يف يعلمونه ما كل إفراغ يف الُكتَّاِب من
ولعل والقارئ. الكاتب نفس يف حاجة ترتك وال وفروعه بأصوله وتحيط املوضوع ذلك
الكامل ِكتاب ألبحاث أن اليوم وُكتبنا صحفنا يف نقرؤه وما الكامل ِكتاب بني الفرق
ا وأمَّ حاجتك، يقيض ما الُكتِب من وجدت االستزادة إىل شوقك فإذا إليها، يرجع أمهات
وتتشوق يكتبون، بما تَُرسُّ قد العربية، اللَُّغِة يف له مرجع فال وأدباُؤنا ُكتَّابُنا يكتبه ما

عليه. يحيلونك ِكتَاب وال يَزيُدونك ُهم فال االستزادة، إىل
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ُعلوم وإتقانهم اللُّغة، َمَلَكة األلبَّاء ُكتَّاِبنا من الكثريين وإحسان القلم، صناعة انتشار مع
أو القياس عن شذوذًا واإلنشاءِ اللَُّغِة يف الراسخني كالِم يف حتى نرى نزال ال اللِّسان،
يُعينها وال طبٌع، يحكمها ال وتراكيب بأساليب وتعلًقا وأحكاِمها اللَُّغِة ألفاظ يف السماع
أن إىل الحاجة معه تدعو ا ِممَّ الحالة، تقتضيه ما عىل تنطبق وال الحياة، تالئم وال ذوٌق،
اتباع إىل بالكتَّاب واإلهابة الخطأ، إلصالح يتفرغ من املحققني الجهابذة من هناك يكون
برونقها. ويَذهب اللَُّغَة يفسد ا ِممَّ به والتهاون ذلك عىل االستمرار فإن … السديد املنهج
عالية. وهمتها موفق ورأيها الحاجة هذه ِبَسدِّ تُعنَى أن الغرَّاء السياسة لجريدة فهل

مجلة صاحب اليازجي إبرهيم الشيخ املرحوم متنا عالَّ أن يذكر الكريم القارئ ولعل
يف الطوال الفصول ذلك يف فأنشأ الغلط، عىل للتنبيه تصدى َمن أول كان «الضياء»
بكل يجدر ا ِممَّ املولدين؛ وأغالط العرب أغالط يف أخرى وفصوًال الجرائد، لُغة يف مجلته
لُغِة من حزازات نفسه ويف — هللا رحمه — مات وقد به. واالستبصار إليه الرجوع أديب
يف العلميُّ امَلْجَمُع حاول وقد «حتى». من يشء نفسه ويف الفرَّاء قبله مات كما الجرائد،
نرش يُعيد أن به األوىل وكان قاله، ما تكرار عىل يزد فلم يخلفه أن األخرية املدة يف دمشق

العناء. هذا مئونة نفسه ويكفي اليازجي شيخنا مقاالت
اليوم. إىل متفشية تزال ال عليها نبَّه التي األغالط ترى أن العجب ومن
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التي األغالط تلك من — املثال سبيل عىل — يشء بإيراد الكريم القارئ عىل أتطفل وهنا
األجدر أن أرى التي واألساليب الرتاكيب تلك بعض وبذكر جريدٌة، أو ِكتاٌب منها يخلو ال
منزلة منها نزلنا وأننا لُغتنا، العربية اللَُّغَة أن ندعي ونحن سيما وال نتجافاها، أن بنا

أربابه. إىل كله ذلك يف التبسط وأترك أبنائها،
من وهو به، قوَّام أو له أهل أي: األمر» لهذا كفٌؤ «فالن قولهم: األغالط تلك من
والكفاءة له، معادل أي: لفالن كفؤ هو تقول: النظري، الكفؤ وإنما بالهمز، الكفاءَِة ذوي
«كفى» معاني من فهو يريدونه الذي املعنى وأما بيننا. كفاءة ال تقول: ذلك، من املصدر
وكفيٌّ األمر لهذا كاٍف وهو فكفانيه، به القيام كلفته أي: كذا أمَر استكفيته يقال: املعتل،

الكفاية. أهل من وهو به، قوَّام أي: له
وهو بالالم يعدونه كذا» يفعل أن له يمكن وال كذا، يفعل أن له «أمكن وقولهم:

بنفسه. متعدٍّ
الكل. يف الجار حذف والصواب عليه»، واعتاد عليه وتعود األمر عىل «عودته وقولهم:

بالرباعي. «ُمِهّم» واألفصح: الثالثي، بصيغة هامٌّ» «أمٌر وقولهم:
االستقبال عىل النصَّ يريدون كذا؟» إىل هذا سيؤدي وهل كذا؟ سنفعل «هل وقولهم:
خصصته املضارع عىل دخلت إذا «هل» ألن خطأ؛ وهو «هل»، بعد بالسني فيأتون الفعل يف

السني. حذف والصواب واحد، ملعنى حرفان يجتمع وحينئذ السني، مثل لالستقبال
عمرو ليس وهل زيًدا؟ تزر لم وهل كذا؟ األمر يكون أن يجوز ال «هل وقولهم:
والصواب والرشط، النفي عىل «هل» فيدخلون كذا؟» كان كذا فعلت إذا وهل الدار؟ يف

ذلك. كل يف الهمزة استعمال
تمام: أبي قول ومنه مستفاض»، «حديث وقولهم:

م��س��ت��ف��اض ع��زم��ه م��ن ح��دي��ث ف��ي ك��ان��وا ح��ي��ث أع��داؤه ص��ل��ت��اٌن

فيه. مستفاض أو مستفيض حديث والصواب:
يف لحن وقد كذا، أم كذا فعل والصواب: كذا»، أو كذا فعل عليه «سواءٌ وقولهم:

كذا. أو كذا كان سواءٌ الفقهاء: قول «املغني»
وجهي أحد وهي الصفحة، يعنون الكتاب»، من كذا صحيفة يف هذا «قرأت وقولهم:
األدب» «صحيفة وغريها السياسة قول ومنه بوجهيها، الورقة الصحيفة وإنما الصحيفة،

واحدة. صفحة إال هناك وليس السيدات» و«صحيفة
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ومنه فيهما، التذكري والصواب الرأس، تأنيث منه وأبشع البلد، تأنيث ذلك ومن
الخاصة الصفات من «عجوز» ولفظة عجوز» «رجل ومنه تأنيثها، والصواب السن تذكري
منزلها، غري يف الكلمة إنزال من وتعداده تتبعه غرضنا من ليس ا ِممَّ ذلك غري إىل باملرأة،
ا ِممَّ آخر، جرٍّ حرف موضع يف جرٍّ حرف أو أخرى، صيغة موضع يف صيغة واستعمال

عنه. السكوت يجوز وال وأرقاها، أكربها يف حتى جرائدنا يف يوم كل نراه
هذا؛ عرصنا يف لها مسوغ يبق ولم املاضية األجيال عن ورثناها التي الرتاكيب أما

فكثرية. حياتنا، عىل يشء يف تنطبق ال ألنها وإما لهجنتها، إما
الساق والعقرية: صوته، أي: عقريته» فالن «رفع قولهم: املستهجنة الرتاكيب من
قطعت رجًال أن ذلك يف األصل وإنما الصوت، عىل يدل ما املادة هذه يف وليس املقطوعة،
رفع قد صوته: رافع لكل بعُد فقيل ورصخ، األخرى عىل ووضعها فرفعها ساقيه إحدى

عقريته.
يزعمون فيما وأصله هيبًة، ساكنون أي: الطري» رءوسهم عىل «كأن قولهم: ذلك ومن
عنه ينفر لئال البعري؛ يتحرك فال القراد منه فيلقط البعري رأس عىل يقع الغراب أن
عصا فالن «ألقى قولهم: حياتنا عىل تنطبق ال التي الرتاكيب ومن … ذلك وغري الغراب،
وقياده»، األمر عنان و«ملك اإلبل»، أكباد إليه وترضب الرحال، إليه تُشدُّ و«فالن التسيار»
يف دخل والقداح واملقاود واألعنة واإلبل والرحال للعصا وهل املعىل»، القدح فيه و«له

حياتنا؟
بحيث أدوارها، كلِّ يف أحواِلها وصورُة تاريخها، وِسِجلُّ ِة، األمَّ مرآُة اللَُّغَة إن يقولون
مايض عىل تدلُّ آثاًرا فيها وجد تاريَخها، واستقىص معانيها وتدبَّر ألفاَظها، تفقد َمن إن
الغابرة. األَُمِم حالِة عىل والَعاِديَاُت األحافريُ تدلُّ كما حال، إىل حاٍل ِمن وتطورها ِة األمَّ
بيننا وانقطعت األمُد، وبينها بيننا انفسح وقد البداوة، لُغة نستعمل نزال ال لنا ما ولكن
كنا إننا يقولون أفال العرص هذا لغة البعيد املستقبل يف الناس تفقد وإذا صلة؟! كل
والسكك والطيارات والرتامات السيارات عرص الراقية الحضارة عرص العرشين الجيل يف
وتطنيب بتقويض وخالفناها مراتعها، سكنى يف الوحش وافقنا رحًال، بدًوا الحديدية

املتنبي؟! قال كما
لُغة استعمال وما تستعملها، التي األمة حياة عىل انطبقت إذا إال َحيَّة لُغة تكون ال

محله. غري إحالل اليشء إنزال قبيل من إال الحضارة عهد يف البداوة
نزال ال ذلك ومع تمجها، كادت حتى األفواه الكتها أخرى تراكيب هناك إن ثم
فالن «نشد قولهم: ذلك من يرسة، أو يمنة عنها نتحول ال استعمالها، عىل حريصني
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تنذر حال و«تلك العكر» املاء يف يصيد و«فالن املنشودة»، الضالة هي و«هذه ضالته»،
منه أجتزئ ا ِممَّ أثلته» ونحت فالن فروة فالن و«مزق األمور»، وعظائم والثبور بالويل

القدر. بهذا
أخرى. فرصة إىل نرجئها برأسها مقالة إىل عنها الكالم فيحتاج األساليب ا أمَّ

الصحافة2 تطور

صحافة تجد وال منحطة، ٍة أمَّ يف راقية صحافة تجد ال لها، تابعة ٍة أمَّ كل صحافَة إنَّ
قد أنها رأى قريب عهد إىل عليه كانت بما اليوم صحافة قابل وَمن راقية. ٍة أمَّ يف منحطة

وتطورها. األمة لنهوض تبًعا فيوًما يوًما ترتقى وأخذت الحياة، فيها دبت
قبله: عليه كانت ا عمَّ اليوم صحافة بها تتميز التي الوجوه بعض وهذه

من الطائلة والثروة العريض الجاه أصحاب الناس كبار الصحافة ميدان إىل نزل (١)
أكثر فصارت سعة، عن عليها ينفقون بمذاهبهم، للتبشري يستعملونها السياسة، زعماء
يف يبتذلونها بل عليها؛ يعيشون أصحابها كان أن بعد أصحابها، عىل تعيش الصحف

األدب. حرفة الكثريين وأدركت القليلون، فأثرى والتكسب، التعيش سبيل
سببًا السياسة فكانت بالسياسة، عنايتها واألدب بالعلم تُعنى الصحافة جعلت (٢)
املحل وهما أوٌل فهي السياسة، لرتويج سببًا واألدب العلم وكان واألدب، العلم لرتويج

الثاني. املحل وهي أوٌل هما أو الثاني

أصحابها، عىل تعيش فهي الدور، هذا طليعة يف الغرَّاء السياسة جريدة كانت وقد
واألدب والعلم السياسة يف تبحث وهي الطائلة، والثروة العريض الجاه أصحاب وفيهم
الرياسُة إليهم انتهت َمن مذهبها أصحاِب من الُكتَّاِب من وفيها ذلك، وغري واالجتماع
فهمي، منصور الدكتور هذه فاختارت متابعتها إىل غريها اضطر ا ِممَّ القلم؛ صناعة يف
وأخرى لألدب، األسبوع يف صفحة بعضها صت وخصَّ العقاد، وغريها املازني، وغريها
الكتَّاب وهؤالء الزعماء بأولئك الصحافة فنهضت ذلك. لغري وأخرى الرياضية، لأللعاب
كتابة بنفسه يتوىل الواحد الكاتب كان … الهمم سوابق دونه ترتاجع راٍق مستوى إىل

.١٩٢٣ سنة أغسطس ٢٢ بتاريخ ٢٥٣ العدد يف الغراء السياسة جريدة يف نرشت 2
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وإذا يجب، بما ال يجيء بما ويرىض الرسعة إىل فيضطر آخرها، إىل أولها من الجريدة
ومستهجن القول بفضول جريدته من األكرب القسم شغل اإلعياء أخذه أو الفتور تواله
األسبوع يف منهم الواحد يصيب ال قد عديدون، كتاٌب الجرائد ألكثر اليوم فصار البحث،

وأدبه. علمه شاء ما فيها يتبسط واحدة مقالة غري
قراءها، َفتُْربِم حنكة وال علم غري عىل بالسياسة إال تعنى ال الواحدة الجريدة وكانت

عليه. االطالع ويهمهم الناس ينفع مما األغراض لشتى معرًضا اليوم فأصبحت
اإلعالنات، منها األكرب القسم يشغل صفحات أربع ذات اليوم قبل جريدة أكرب كانت

كبريًا. قسًما منها اإلعالنات تشغل ال كبرية صفحات ثماني ذات اليوم فأصبحت
وال النظر، بإمرار الجريدة قراءة من يكتفون اليوم قبل كانوا فقد القراء ا وأمَّ
املستهام، املشوق مراقبة وقتها يراقبون اليوم فصاروا الضجر، أدركهم إال شيئًا يقرءون
ال الناس ولعل مذهبهم، غري عىل سياستها كانت ولو واهتمام، بتدبر إال يقرءونها وال

الجرائد. غري اليوم يقرءون
القرَّاءِ ذوُق يرتقي أْن بُدَّ وال اليوم، بعد الِكتابة عىل املتطفلني عدُد يَِقلَّ أْن بُدَّ وال

كفاية. صاحب كتابتها يف يشرتك ال جريدة تقرأ فال
إال األدب يف يكتب ولن السياسة، يف االختصايص إال السياسة يف اليوم بعد يكتب لن
يكون ولن فروعه، من فرٍع يف االختصايص إال الِعلم يف يكتب ولن األدب، يف االختصايص

قدره. مقدوًرا إال كفاية صاحب
يف سارت وزعماءها، األمة أساتذة هم السن وكبار الكفايات أصحاب كان ومتى
إليه اإلشارِة ِمن بُدَّ ال نظٍر موضَع هناك أن إال واألعىل، األحسن إىل هدى عىل طريقها

للحديث. استيفاءً
واحد موضوع يف البحث متابعة تحتمل ال ارتقائها عىل اليومية الصحَف أن يظهر
أنه رأى الغرَّاء، السياسة جريدة يف حسني طه األستاذ آثار تتبع ومن فيه، التقيص أو
بصريٍة عن تشفُّ وكلها العربية، اللَُّغِة يف أحٌد إليها يسبقه لم طريفة كثرية أبحاثًا طرق
إال شيئًا له تقرأ ال له، تَقرأ ا ِممَّ وأعلم يُكتب ا ِممَّ أكتب أنه عىل تدل بل نضيج؛ وِعْلٍم ٍَة نرَيِّ
لكثريين شيئًا تقرأ تكاد ال حني عىل كثري، من قليًال إال ليس قرأته الذي أن تشعر تركك
أنهم تشعر قد بل عندهم؛ ا ِممَّ أكثر بل عندهم؛ ما كل هو قرأته ما أن شعرت إال غريه
أن بهم األوىل كان وأنه اختصاصهم، أو شأنهم من ليس ملا وتعرضوا طورهم عدوا قد

له. يتعرضوا ال
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يكاد ال منه، املزيد إىل وتطلعهم يكتب، ما بكل القراء إعجاب عىل األستاذ ولكن
القراء يعتقد أن بعد إال األول بحثه إىل يعود وال فغريه، غريه إىل طواه إال بحثًا يتناول
صحيفة يف يكتب أنه وعذره يرضيه، ال بما البحث من يكتفي وقد إليه، يعود لن أنه
أن معه يجوز ا ِممَّ أوىف، أبحاثه لكانت علمية مجلة يف َكتََب أو ِكتابًا ألََّف فلو يومية،
األول. املحل يف هي السياسة وإن الثاني، املحل يف هو اليومية الصحف يف الِعلَم إن يقال
مذاهبهم اختالف عىل للقراءِ إغراءً للسياسة، خدمًة إال بالِعلم تُْعَن لم الصحافة وإن
مذهبها. انتحال إىل يشعرون وال يشعرون حيث من لهم واستدراًجا عليها، باإلقبال
للقراء أشوق ألنه إال استقصاء وال استيفاء غري عىل البحث يف التنقل هذا يكن ولم
املدارس يؤسسون بالدين املبرشين مثل اليوم الصحافة مثل فيكون الهتمامهم، وأدعى
وال باملرىض للعناية وال للتعليم ال الرياضية، باأللعاب ويعنون املستشفيات ويقيمون

الدعوة. نرش إىل كله بذلك تذرًعا ولكن الرياضية، األلعاب لرتويج
شأنه. من يحط بل العلم يرقي ال ولكن السياسة، ينفع للسياسة الِعلم استخدام إن
ُهما، َحقَّ واألدَب الِعْلَم ِلتعِط ولكن مذهبه، إىل ُكلٌّ ولِيدُْع بالسياسِة، الصحافُة ِلتَْشتَِغل

السياسة. يد يف وسيلة يكونا أن عن ولتُِجلَُّهَما
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لكل بل عرص، فلكل وخفاءٍ، تؤدٍة يف مستمرٍّا تطوًرا وأساليبها ألفاظها يف اللَُّغِة تتطوُر
أو عرص أي من القول تعرف أن لتستطيع إنك حتى وأسلوبه، لُغته عرص، كل يف إقليم
بد فال العربي باألدب أولعوا ن ِممَّ كنت وإذا قائله، تعرف ال كنت وإن هو، إقليم أي من

إقليم. وكل عرص كل يف التطور هذا آثار رأيت قد تكون أن
الواحدة األمة كانت أيام القدم، يف العريقة العصور يف التطور هذا كان وقد
واالعتدال والجدب، الخصب يف مختلفة أقاليم يف تعيش متعادية، قبائل إىل تنقسم
الروحية والحاالت املجاورات اختالف من ذلك إىل وما والرخاء، والشدة واالنحراف،
اللَُّغُة به تنقسم بعض. من بعضها اللُّغات لتفرع سببًا والسياسية، واالجتماعية والعقلية
يف هذا لعهدنا االختالف هذا آثار ترى كما بنفسها. لُغًة لهجٍة كلُّ تستقل ثم لهجات، إىل
َمكتوبًة ولَُغًة َمْحِكيًة لَُغًة العربية األقاليم من إقليم لكلِّ فإن واملكتوبة، املحكية اللُّغتني
ِمرصاملحكيِة فلُغتا املستمر، للتطور خاضعتان واللُّغتان قليًال، أو كثريًا لغريه ما تخالفان
املحكية اللَُّغِة يف ذلك أمثلة من سوريا، لغتَي غري وكلتاهما قبله، غريهما اليوم واملكتوبِة
مرص ويف لونه، عن دمشق ويف حاله، عن اآلخر الواحُد لقي إذا فلسطني يف يسألون أنهم
انتشار قبل األخرية، النهضة هذه قبل الناس كان وقد خاطره. عن لبنان ويف ِزيِِّه، عن
أو مرص، يف السوري سار لو الغناء، ولُغة التمثيل، ولُغة الصحافة، ولُغة املدرسة، لُغة
ال بالد إىل بالده عن املرصي أو السوري تغيب لو بل برتجمان؛ لسار سوريا، يف املرصي
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املحكية اللُّغتني تطور من لرأى بالده إىل رجع ثم أقل، أو سنة لعرشين لُغتَه فيها يسمع
قومه. يف غريبًا أصبح أنه معه يحس وما عهد، به له يكن لم ما فيها واملكتوبة

«الهوى» بمعنى «ميل» لفظة يجمعون السوريني أن املكتوبة اللَُّغِة يف ذلك أمثلة ومن
ثم طويًال، ومرصدهًرا سوريا يف الجمع هذا شاع وقد و«أسياف»، «سيف» ک «أميال» عىل
وكال و«سيوف»، «سيف» ک «ميول» عىل اللفظة هذه يجمعون أخذوا املرصيني أن رأينا
التقليد. بحكم «ميول» إىل «أميال» عن األيام مع يعدلون السوريني ولعل الجمعنيصحيح.
كثريين رأينا ولكن األمر»، يف أو األمر عن «بحث يقولون: السوريني أن ذلك ومن

. جرٍّ حرف بدون األمَر» «بحث يقولون: ِمرص ُكتَّاِب من
بتشديد َل» «َفعَّ وزن عىل كذا» ولَده فالٌن ى «َسمَّ يقولون: السوريني أن ذلك ومن
فهم «أَْفَعَل»؛ وزن إىل َل» «َفعَّ وزن عن األخري الزمن يف عدلوا املرصيني ولكن العني،
وزَن املتنبي استعمل وقد صحيح، الوزنني وكال كذا»، ولَده فالٌن «أسمى يقولون:

قوله: يف «أَْفَعَل»

يُ��س��م��ى أن ج��ل أب��ت��غ��ي م��ا ت��ب��ت��غ��ي؟ وم��ا ب��ل��دة ك��ل ف��ي أن��َت م��ا ل��ي ي��ق��ول��ون

أشهر. َل» «َفعَّ وزن ولكن
فتابعهم املرصيني ألسنة عىل األيام هذه يف درجت فإنها «فحسب»2 لفظة ذلك ومن

«فقط». لفظة يستعملون كانوا وقد السوريني، بعض استعمالها يف
«طبيعي فيهما: يقولون السوريني فإن وبديهة»؛ «طبيعة إىل النسبة ذلك ومن
«طبعيٌّ يقولون: فجعلوا املرصيون وأما القياس، دون االستعمال عىل جريًا وبديهي»؛

االستعمال. دون القياس عىل جريًا »؛ وبدهيٌّ

النسق: عطف باب يف قوله يف مالك ابن استعملها 2

ط��ال ل��ك��ن ام��رٌؤ ي��ب��د ك��ل��م ل��ك��ن، وال ب��ل «ف��ح��س��ُب» ل��ف��ًظ��ا وأت��ب��ع��ت
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وانتقل املدن أهِل بأخالِق تخلَّق أي: الرَُّجُل» «تمدَّن يقولون: السوريني أن ذلك ومن
املرصيون أما واملعرفة، واألنس الظرف حالة إىل والجهل والرببرية الخشونة حالة من

القاموس) (راجع «تمدين». ذلك: يف فيقولون
تستطيع ا ِممَّ اآلخر، دون الفريقني أحُد بها انفرد كثرية وتعبريات ألفاظ وهناك
األدِب لُغَة االختالف هذا تعدى قد بل مرصي؛ أم سوري هو هل القول تعرف أن معه
أو الحساب أو الكيميا أو الطبيعة يف سوريا ُكتَُب قابلت فإذا الِعلم، لُغِة إىل والصحافِة
األصِل، ِوْحَدُة ولوال لُغتان، هناك يكون يكاد أنه رأيت ِمرص ِبُكتُِب ذلك غري أو الجغرافيا
األيام مع التسعت إليه؛ رجعنا إال عنه نخرج فال األصل بذلك تربطنا كثرية واعتبارات

يشء. يف تتشابهان تكادان ال لُغتني العربية اللَُّغُة تصبح أن إىل االختالف شقة
أحاول وإني جديٌد، ومذهٌب قديٌم مذهٌب مذهبان: فهناك األساليب ا وأمَّ اللُّغِة، يف هذا

الضعيفة. البصرية عليه تعني ما قدر عىل املذهبني بني الفرق إىل أشري أن هنا
مواطن غري يف الكالم تكرار هذا يومنا إىل القديم املذهب أصحاب به أولع ا ِممَّ
ال فهم منها، فائدة وال إليها حاجة غري عىل املرتادفات استعمال يف واإلرساف التكرار،
«ولج قالوا: ضالله» يف الرجل «تمادى قالوا: فإذا بمرادفاتها، أتبعوها إال بكلمة يأتون
قالوا: األمر» هذا «أحزنني قالوا: وإذا غلوائه»، عىل ومىض طغيانه يف وعمه غوايته يف
كذا» أمُر ني «َرسَّ قالوا: وإذا مضجعي»، وأقضَّ وأقلقني وأرمضني وأمضني «وشجاني

صدري». وأثلج وأبلجني وأبهجني وحربني «وأفرحني قالوا:
كبري لَكاِتٍب أمامي رسالة من ذلك عىل مثل بتقديم الكريم القارئ أستأذن وهنا

قال:

األقوام، يف بدأت قد الجنسية، والنعرة القومية، الصارخة إن إخواننا يا
اإلنساُن وتساكن البرشي، االجتماُع وِجَد ومنذ الكيان ُمذ األَمِم، مع ونشأت
معتزًال»، جانبًا وتنحى منزويًا، مكانًا لنفسه انتبذ «مهما وقال: اإلنساِن»، مع
األوطاُن أهله وبني بينه وتباينت األقطاُر منبته عن به ترامت «مهما وقال:
أمُرها َعمَّ وإْن القومية والِحْميََة الجنسية النعرَة هذه «وإنَّ وقال: واألوطاُر»،
بالشقص العرب منها اختصَّ فقد عجٌم، وال َعرٌب منها يَخُل ولم األَمِم، جميَع

فتأمل. األكمل» والحظ األوفر
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يحسبون املذهب هذا وأصحاب الفكرية، املادة ونزارة البضاعة ِقلة ا إمَّ ذلك وسبب
وديوان الحريري مقامات قلبه ظهر عىل أحدهم حمل فإذا يشء، كلُّ هي اللَُّغَة أن
ملا متابعة ذلك يكون أن أو3 نحريًرا. كاتبًا صار فقد واملفضليات واملعلقات الحماسة
كذبًا قولها «فألفى الشاعر: كقول لرضورة؛ الرتادف من العرِب أقوال بعض يف ورد
فارس أحمد ولكن الساق»، عىل «الساق كتابه يف الشدياق فارس ألحمد تقليًدا أو ومينًا»
يف كتابًا يضع أن أراد وإنما الكتابة، من النوع هذا إىل يذهب ألنه باملرتادفات يأِت لم
يرسد أن من فبدًال الهمذاني، عيىس بن الرحمن لعبد الكتابية األلفاظ ككتاِب املرتادفات
… للقارئ أشوق ذلك أن منه اعتقاد عىل كالم، سياق يف بها أتى مناسبة لغري املرتادفات
ال األقل عىل أو عربي، غري أو طبيعي، غري الكتابة من النوع هذا فإن السبب يكن ومهما

العرص. هذا ذوق يستمرئه

عليه، يزيد وال عنه ينقص ال املراد للمعنى مساويًا يكون أن ا إمَّ أنواع: ثالثة الكالم
اإلطناب. وهو عليه، يزيد أن ا وإمَّ اإليجاز، وهو عنه، ينقص أن ا وإمَّ املساواة، وهو
عليها نصَّ ورشوط مواطن فلهما واإلطناب اإليجاز ا وأمَّ مطلًقا، فمقبولة املساواة ا أمَّ

كيًال. املرتادفات الكاتب يكيل أن يُجيز ما عليه وا نصُّ فيما وليس البيانيون،
أنهم َعِلمَت ورسائلهم وخطبهم وأمثالهم أشعارهم يف العرِب كالَم تفقدت إذا وأنت
يُقال الحذف من نوًعا عندهم إن بل امُلمل؛ التطويَل يكرهون وأنهم اإليجاز، إىل يميلون
حول «ال قالوا: العظيم» العيل باهلل إال قوة وال حول «ال يقولوا: أن من فبدًال «االكتفاء»، له
تتغلب كادت عرص يف قولك فما … وال» «ال فيقول: أيًضا هذه يخترص من ومنهم وال»
األداء طرق من َسلك مَلا يقولها كلمٍة كل ثمَن يدفع الكاتُب كان فلو التلغرافات؟! لُغُة فيه
قوًال. له يشرتي َمن وجد مَلا يقولها كلمٍة كلِّ عن يُنقد كان ولو وأوضحها، أخرصها إال

«إما» أجعل أن األوىل وكان الفكرية»، املادة ونزارة البضاعة قلة إما ذلك «وسبب قويل: عىل معطوف 3

إما «أذهب نحو: مكررة، إال معانيها اختالف عىل تستعمل ال أن «إما» يف األصل ألن «أو»؛ موضع يف
الشاعر: كقول هنا، أنا فعلت كما «أو»، ب الثانية عن االستغناء جاز وإن ماشيًا» وإما راكبًا

م��غ��اديً��ا أو ط��ارًق��ا إم��ا خ��ي��ال��ك ي��روع��ن��ي ي��زال ال أن ش��ف��ن��ي وق��د

النحو. شواهد من وهو
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فيما االقتصاد الكاتب يراِع لم فإذا االقتصاد، روُح فيه تغلبت عٍرص يف نحن بل
يقرؤه. من يجد لم — القارئ ووقت وقته يف — يكتبه

يرتكز لم إذا أخرى وبعبارة الثاني، املحل واللفظ األول فيه املعنى عٍرص يف نحن بل
له. قيمة فال الِعلِم عىل فيه األدب
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َمَقاٌل1 َمَقاٍم لُِكلِّ

مقالٍة عىل نظري وَقع إِذْ الغرَّاء «السياسة» من األدِب صحيفة يف الطرف ح أرسِّ أنا بينما
طاملا موضوٌع وهو وأساليِبها»، ألفاِظها ِيف اللَُّغِة «تطوُر عنوانها: فلسطني، أدباءِ ألحِد
كلُّ كان إِذ بمكانه؛ واٍف بَحٍث إىل العربيِّ األدِب بافتقاِر وشعرُت خاطري إليه نازعني
األموي العهد أو واملخرضمني الجاهليِة دور كان سواء — العربيِة اللَُّغِة أدواِر ِمن دوٍر
ألسن عىل تظهر خاصة ديباجة من يخلو ال — بعده التي القرون أو العبايس العرص أو

واحًدا. يزال ال ِللُّغة األصيل النَِّصاُب كان وإن ُكتَّابه، وأقالم الدور ذلك خطباء
واألعصار؛ باألدوار األلفاظ من خاصٍة طائفٍة وتداول األسلوِب اختالُف ينحرص ولم
ذلك ُكتب ُمطالعة أَِلَف َمن يَعِرُفه َمنَْزٌع فلألندلس واألمصار، األقاليم بني لتجده إنك بل
األمور، من كثري يف فارس ِمن العربية يف املنشئني َمذهَب يَشبه ال َمذهٌب ولليمن الُقطِر،
اسمه يكن لم ولو الِكتاِب ُمَؤلف ِنسبَة ِمنها البصريُ الناقُد يَعرف خاصٌة لهجٌة ومِلرص
أهل أسلوب عن شيئًا يختلف أسلوب وللشام وليلٍة، ليلٍة ألِف ِمن ذلك ترى كما عليه
وهلم وِمرص الشاِم نمِط غريَ نمًطا للعراق أن كما الحديث، يف وكثريًا الِكتابة يف ِمرص

آخر. وقٍت يف املوضوع بهذا نُِلُم ولعلنا جرٍّا،
الكاتَب فوجدت وأساليبها» ألفاظها يف اللَُّغِة «تطور مقال يف النظر أمعنت ولقد
هو ا عمَّ أحيانًا فيه خرج ولكنه شواكله، بعَض وأصاب منه بيشءٍ أتى صاحبها األديَب
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التطور لهذا كتمثيله منه؛ ليس ما إىل واألمصار األعرص باختالف اللَُّغِة تطور باب من
«سيف ک «أميال» عىل «الهوى» بمعنى «ميل» لفظة يجمعون كانوا السوريني إن بقوله
املرصيني أن رأينا ثم طويًال دهًرا وسورية مرص يف الجمع هذا شاع وقد وأسياف»،
السوريني ولعل صحيح، الجمعني وكال وسيوف»، «سيف ک «ميول» عىل يجمعونه أخذوا

التقليد. بحكم «ميول» إىل «أميال» عن األيام مع يعدلون
الذي التطور آثار من أثًرا «ميول» إىل «أميال» عن العدول هذا ليس أن والحقيقة
امليم بفتح «ميًال» يجمعون الخاصِة ِمن اللَُّغِة يف يحقق ال وَمن العامُة كانت بل أراده؛
الفاء بفتح «َفعًال» إن لهم قال من فجاء امليم، بكرس «ميل» مجرى يجرونها «أميال» عىل
يقاس ال الذي فَمن ذلك ِمن يشءٌ ورد كان وإن «فعول»، عىل بل «أفعال»؛ عىل يُجمع ال
«ميول» عىل جمعه إىل «أميال» عىل بالفتح «ميل» جمع عن الُكتَّاُب ذلك ِعند فعدل عليه.
رأيت وقد «أخصام» عىل «خصًما» يجمعون كانوا أنهم سبق وقد وبيوع»، «بيع نظري
قرن نصف نحو منذ نبغوا الذين الراسخني األدباء من ِمرصي َكاتٍب كالم يف الجمع هذا
عىل الصحيح جمعه إىل عدلوا غلط «أخصام» عىل «خصم» جمع أن إىل بعُضهم نُبِّه فلما
قد إنه ثم «أخصام». ويتجنب «خصوم» يقول وهو إال اآلن كاتبًا نجد فال «خصوم»،
«مىض قوله: يف وذلك «أَْفَعاٍل» عىل الفاء بفتح «َفْعٍل» جمع الكبري اليازجي كالم يف ورد
ابنه؛ مع مناقشة يف فارس أحمد ذلك وذكر فيه فعابوه عبيده» وهي األفضال يجمع
فأنت أفضالك، ننكر ال يقولون العامة إال اليوم «أفضال» عىل «فضًال» يجمع ال فلذلك
الخطَب أنَّ عىل الخطأ، تنكب واعتقاد القاعدة متابعة هو التطور ذلك يف السبب أن ترى
أمثال وله «أفعال» عىل يُجمع ما كثريًا األجوف من كان إذا الفاء بفتح «َفْعًال» فإن يسري،

تحىص. ال
وطبيعي» «بديهي أن إىل ذهابًا يستعملونها املرصيون أخذ وطبعي»، «بدهي وكذلك
املهجور، الصواب من أوىل هو مشهوًرا غلًطا يرونه السوريني أن مع النسبة، يف غلط هو
إىل «أميال» عن فالعدول مؤنًسا. شاهًدا فأعرب» أقول سليقي «ولكن يف له ويرون
ال للقاعدة اتباع مجرد فعله َمن اعتقاد يف كان «طبعي» إىل «طبيعي» وعن «ميول»،
«هذا قوله: إىل الكاتُب وصل ثم صحيح. كالهما إذ آخر إىل اصطالح عن عدول مجرد
هنا أحاول وإني جديٌد، ومذهٌب قديٌم مذهٌب مذهبان؛ فهناك األساليب يف ا وأمَّ اللَُّغِة يف
به أولع مما الضعيفة، البصرية عليه تُعني ما قدِر عىل املذهبني بني الفرِق إىل أشريَ أْن
منه (اعرتاف التكرار مواطن غري يف الكالم تكرار هذا يومنا إىل القديم املذهِب أصحاُب
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فائدة وال إليها حاجة غري عىل املرتادفات استعمال يف واإلرساف مواطن) للتكرار بأن هنا
ضالله» يف الرجُل «تمادى قالوا: فإذا بمرادفاتها، أتبعوها إال بكلمة يأتون ال فهم منها،
هذا «أحزنني قالوا: وإذا غلوائه»، عىل ومىض طغيانه يف وعمه غوايته يف «ولج قالوا:
أستأذن «بل يقول: أن إىل مضجعي»، وأقضَّ وأقلقني وأرمضني «وشجاني قالوا: األمر»
إخواننا، يا قال: كبري لكاتٍب أمامي رسالة من ذلك عىل َمثٍل تقديم يف الكريم القارئ
الكيان ُمذ األمم مع ونشأت األقوام، مع بدأت قد الجنسية والنعرة القومية الصارخة إن
لنفسه انتبذ «مهما وقال: اإلنسان» مع اإلنسان وتساكن البرشي االجتماع وجد ومنذ
وتباينت األقطاُر منبتِه عن به ترامت «ومهما وقال: معتزًال» جانبًا وتنحى منزويًا مكانًا

إلخ.» … واألوطاُر األوطاُن أهله وبني بينه
ونزارة البضاعة قلة ا إمَّ ذلك وسبب «تأمل، بقوله: املقالة صاحب ذلك عىل قفى ثم
ال هذه «إما» إِذْ سهًوا؛ الثانية الجملة يف «إما» وضع عن سها ولعله (كذا الفكرية املادة
هي اللَُّغَة أن يحسبون املذهب هذا وأصحاب يخفى). ال كما التخيري عند تكرارها من بد
واملعلقات الحماسة وديوان الحريري مقامات قلبه ظهر عىل أحدهم حمل فإذا يشء، كل
العرِب أقواِل بعِض يف ورد ملا متابعة ذلك يكون أو نحريًرا، كاتبًا صار فقد واملفضليات
فارس ألحمد تقليًدا أو ومينًا» كذبًا قولها «فألفى الشاعر: كقول لرضورِة؛ التكراِر ِمن
يذهب ألنه باملرتادفات يأِت لم فارس أحمد ولكن الساق»، عىل «الساق كتابه يف الشدياق
الكتابيِة األلفاِظ ككتاِب املرتادفات يف ِكتابًا يضَع أن أراد وإنما الِكتابة، من النوع هذا إىل
من النوع هذا فإن السبب يكن «ومهما قال: أن إىل الهمذاني» عيىس بن الرحمن لعبد
ثم العرص» هذا ذوُق يستمرئه ال األقل عىل أو (كذا) عربي غري أو طبيعي غري الكتابة
أنهم َعِلمَت ورسائِلهم وخطِبهم وأمثاِلهم أشعاِرهم يف العرِب كالَم تفقدت إذا «وأنت قال:
لإلطناِب «إن بقوله: فاستدرك عاد ثم امُلِمل»، التطويَل يكرهون وأنهم اإليجاز إىل يميلون
الكاتب يكيَل أن يجيز ما عليه وا نصُّ فيما وليس البيانيون عليها نصَّ ورشوًطا مواطن

إلخ.» … كيًال املرتادفات
من ُجمٍل ببعِض الستشهاده تعريضه، يف يقصدني األديب الكاتب هذا أن فظاهر
وباِديها وحاِرضها وَداِنيها َقاِصيها العربيِة األمِة إىل َهُه وجَّ السوري الوفُد كان ِنداءٍ
نفوسهم من املعاني تمكني ورضورة يُخاطبهم َمن حالَة ُمراعيًا وعاميها، وخاصيها
التكرار موطن أدٍب كلِّ ويف منطٍق كلِّ ويف لُغٍة كلِّ يف هو ا ِممَّ حميتهم عواطف وتحريك
دائًما الجماهري إىل املوجهة والرسائل العامة املناشري كانت إذ األلزم؛ التأكيد ومحل األكرب
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اختلت إذا إال ملثلها، موضوعًة وَدلَّ» َقلَّ ما الكالم «خري قاعدة تكن ولم النسق، هذا عىل
ملقتىض املطابقة هي والفصاحة َمَقال»، َمقاٍم «ِلُكلِّ وهي: منها، أعمُّ هي أخرى قاعدة

الحال.
انتقاده وأتجاهل عنه أعرض وأن وشأنه، الكاتب هذا أترك أن يف فكرت ُكنت وقد
بخطئه، وتقنعه عليه ترد وأمثلتها وأصولها ومتونها ونثرها ونظمها العربية اللَُّغة تارًكا
موضع نفسه واضًعا — القول هذا عىل يؤاخذني ال أن منه وأرجو — رأيتُه أنني لوال
الفيصل والقايض ذاك، ويزيف هذا يقبل الذي والجهبذ الصناعة، وشيخ اللُّغة، أستاذ
أنحائه، عن راضيًا بآرائه مرسوًرا غلوائه يف ماضيًا لحكمه، معقب وال يحكم الذي
وعولت غريه، إىل وهمه يتصل أن من وأشفقت وهمه، يف يتمادى ال أن عىل فحرصت
أن ِليْعَلم منها كل ومقام واإلطناِب واملساواِة اإليجاز باِب يف اللَُّغِة مناهَج له أُبني أن عىل
الشمس ومشارق ومناكبها األرض آفاق يف جمعاء العربيِة األمِة إىل املرسل منشورنا مقام
شيئًا طالع أو األدِب من شيئًا شدا من كل عىل يخفى ال كما إطناٍب، مقاُم هو ومغاربها

األمة. هذه آثاِر من
فهناك األساليب «وأما قوله: عن أسأله أن أِحبُّ موضوعي يف الرشوع قبل ولكنني
، والفنِّ الِعلِم يف إال جديدة مذاهب أعلم ال فإنني جديٌد»، ومذهٌب قديٌم مذهٌب مذهبان؛
أن يريد الذي وهو العرب، مذهُب هو واحًدا مذهبًا إال أعرف فال واللُّغِة األدِب يف ا وأمَّ
ويقرب مثاله يحتذي أن العربية يف كاتٍب كلُّ يجتهد الذي وهو القديم، باملذهب يسميه
أن العرصي الكاتب أراد وإذا القصوى، والغاية األعىل املثل هو ألنه استطاع؛ ما منه
املعاني هذه إلباس يف منتِه جميع استنفد املستجدة، واملعاني الحديثة املواضيع يف يجول
منواله. عىل املنسوج والطراز اللَُّغِة أصل هي التي القديمة العربية األساليب حلل الجديدة
عربي قالب يف العرصي املوضوع إفراغ من يتمكن أن اليوم العربي األديب وقصارى
كان إذ ثانيًة؛ لُغًة يجعلها وال َلهجتَها ن يُهجِّ وال أسلوِبها عن باللُّغِة يخرج ال بحت
العرِب أسلوِب عن التجانف مقدار عىل ُهَما حظِّها من والحرمان الفصاحة عن التباعد
من العليا القمة وإن السليقة. منهم تفسد ولم العجمة لُغتهم تخامر لم عربًا كانوا عندما
عنجهيتها يف العربية كانت عندما نوًعا يليه ما ثم اإلسالم، وصدر الجاهلية لُغة هي ذلك
العربي واإلنشاء األدب يف إليه أشار الذي الجديد املذهب فأما سورتها. إبان يف والفصاحة
املذهِب بتعريِف صاحبُنا أتانا لو فحبَّذا خربُه، إلينا وصل وال املذاهب يف نعلمه فال
املذهب هذا أساطني ُهم َمن وأخربنا فيه، ُمَؤلَّفة وُكتٍب منه أمثلٍة عىل وَدلَّنَا هذا الجديِد
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نسق إىل قرب كلما واحًدا مذهبًا إال العربي يف نعرف ال بكوننا نُِقرُّ فإننا أعالمه، وحملة
نحن يوٍم كلُّ آخر موضوع فذاك والفنون العلوم يف وأما الفصاحة. إىل أقرب كان األولني

بذاك. هذا نخلط أن يجوز فال جديد، يشءٍ يف منها
بها قائم خاصونمط أسلوب لها أوروبا لُغات أفصح هي التي الفرنساوية اللَُّغَة إن
عرش الرابع لويس عرص يف كماله وبلغ سنة، مائة ثالِث نحو ُمنذ قواعُدها عليه َرَسْت قد
أسلوبها يخالف الفرنسوية اللَُّغِة يف كاتٍب فكل العربية، يف اإلسالم صدر يماثل الذي
عند ينفعه وال بفرنساوي، ليس هذا له: يقولون الفرنسيس أدباءُ عليه اصطلح الذي
ال الِكتابة يف التجدد أن يجاوبونه فإنهم الِكتابة، يف جديد مذهب هذا لهم: يقول أن ذلك

عليه. املصطلح الفرنساوي األسلوب عىل يتمىش أن مقبوًال يكون أن ألجل بد
يكون أن عن اللُّغِة» يف «التطور مقالة صاحب الكاتب حرضة أنزه أن أريد إنني
ِجهة من ولكنني غريه. عىل طوله وإظهار فضله وإلثبات االنتقاد، ألجل االنتقاد مقصده
عنه يذهب حرضته تصدي اللَُّغِة يف للفتيا متصدٍّ مثله بارٍع أديٍب َكْوِن ِمن أعجب أخرى

عليه. يطلع أن أديٍب بكلِّ يليق ما
املرتادفة األلفاظ وترديد القول يف اإلشباع وهو اإلطناب: باب يف األعىش صبح يف قال
َسْوَف ﴿َكالَّ تعاىل: قوله مثل العزيز، الكتاب يف الكثري منه وقع وقد الواحد، املعنى عىل
َمَع إِنَّ * ا يُْرسً اْلُعْرسِ َمَع ﴿َفِإنَّ : وجلَّ عزَّ وقوله تَْعَلُموَن﴾، َسْوَف َكالَّ ثُمَّ * تَْعَلُموَن
(تأمل) محالة ال كذلك أنه وإعالًما لألمر تأكيًدا املوضعني؛ يف اللفظ كرر ا﴾ يُْرسً اْلُعْرسِ
«أتاك الشاعر: قول يف كما كثريًا العرِب كالِم يف للتأكيد التكرار وقع وقد يقول: أن إىل

الالحقون.» أتاك
قوم وذهب فقال: بينها، والتفاضل واإلطناب واإليجاز املساواة يف قيل ما ذكر ثم
إال يحصل ال والبيان بيان، هو إنما املنطق بأن لذلك واحتجوا أرجح، اإلطناب أن إىل
به تُحيط حتى املعنى عىل األلفاظ بمرادفِة إال يتهيَّأ ال العبارة وإيضاح العبارِة، بإيضاِح
فيه، اإلشكال وقوع يُؤمن ال الوجيز الكالم وإنَّ واإلبهام، اللبس من معها يُؤمن إِحاطة

األلفاظ. بدالالت العارفني اللَُّغِة أهِل خواص إال معانيه عىل يحصل لم ثم ومن
اللَُّغِة أهِل خواص إىل موجًها يكن لم السوري الوفد منشور أن القارئ (ليتذكر
سالم فإنه الشايف؛ املشبع الكالم بخالف الخواص) من أكثر ُقرَّاِئه من العوام بل فقط؛

جهته. يف والعام الخاص لتساوي االلتباس من
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حسن؟» ذات جماالت يف عندك «ما خارجة: بن لقيس قيل أنه ُحِكَي ما ذلك ويؤيد
أن إِىل مُس الشَّ تطلُع َلُدن من وُخطبٌة َساِخٍط ُكلِّ َوِرَضا نَازٍل ُكلِّ ِقرى «ِعندي قال:
اكتفى هالَّ : الجرميِّ يعقوب ألبي فقيل التقاُطِع.» عن وأنَهى بالتَّواُصِل فيها آُمر تغُرَب،
أن علمت «أوما فقال: التقاطع»، عن «وأنهى قوله: عن بالتواصل» فيها «آمر بقوله:
خاَطَب إذا تعاىل هللاَ أن ترى أال والتكشف؟ اإلطناب عمل تعمل ال والتعريض الكناية
حكى أو إرسائيل بني َخاَطَب وإذا والوحي، اإلشارِة مخرج الكالَم أخرج واألحزاَب العرَب
مرشوحة مطولة إال القرآن يف إرسائيل لبني ِقصًة تجد وقلما مبسوًطا، الكالم جعل عنهم
الشايف املشبع الكالم بخالف معرفتهم، وتأخر فهمهم ِلبُعد معادة مواضع يف ومكررة

فهمه.» يف والعام الخاص لتساوي االلتباس من سالم فإنه
الفضيلة منزع بأن لذلك واحتجوا املعنى اللَّفِظ مساواة ترجيح إىل فرقٌة وذهبت قال:
«مواد يف قال قال: املعتدل» اليشء يف يوجد إنما الحسن وإنما األطراف، دون الوسط من
يف موجودٌة صفاٌت واملساواة واإلطناب اإليجاز أن الصحيح النظر يوجبه والذي البيان»
ودلَّ البالغة سلك يف انتظم فيه وضع إذا رديفه فيه يخلفه ال موضع منها ولكلٍّ الكالِم،

الصناعة. برسوم وجهله الواضع نقص عىل دلَّ غريه وضع وإذا الواضع، فضل عىل
من ماليني عىل ليوزع النسخ من وألوف ألوف منه طبعت منشوًرا أن يستنتج ومنه
طبقِة من رجلٍّ إىل رسالة يكتب كما اإلنسان يكتبه جاء لو والوبر املدر يف العربيِة األمِة
باِب من ذلك لكان األلفاظ أقرص املعاني أوسع إيداع يف ويجتهد الجرجاني القادر عبد

الصناعة. برسوم وجهله الواضع نقِص عىل وَلَدلَّ موضعِه غري يف اليشءِ وضع
وذَوي امللوك ملخاطبة يصلح فإنه املوجز الكالم «فأما األعىش: صبح يف قال ثم
بما زمانه يشغل أن يجوز ال ومن السنية، والشئون املستقيمة والهمم العالية األخطار

غريه.» مطالعة إىل مرصوفة همته
محلِّ يف اإليجاز مسألة بل ُمِخل؛ وإيجاز ُمِمل تطويل مسألة هناك ليست إذن
بالكالم وامللوك والعظماء الحكماء ُخوطب فإذا اإلطناب، محلِّ يف واإلطناب اإليجاز،
أنه كما … السليم للذوِق ومنافيًا الكتابة بأصول خلًال ذلك كان املؤكد املبسوط املشبع
من بدقائق عامي، ألف بجانبه كان إال خاصيٍّا فيهم تجد ال الذين الجماهري ُخوطب إذا
ذلك كان مغزاها الجمهور يدرك وال الفكر، إعمال تقتيض وكنايات وإشارات البالغة
إىل يميلون العرب كان نعم الخطاب. من املقصود الغرض وفات الكتابة آلداب مخالًفا

محله. يف اليشء وضع إىل ذلك من أكثر يميلون كانوا ولكن اإليجاز،
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الفتوحات يف الصادرة للُمَكاتبات يصلح فإنه اإلطناب ا «وأمَّ األعىش: صبح يف قال
بأدنى فهِمه إىل املعنى يصل ال َمن وُمخاطبة السلطانيِة والعهوِد املحاِفِل يف يقرأ ا ِممَّ

إلخ.» … إشارة
األلفاِظ ترديَد َكاتٌب استعمل َلو أنَّه ا «أمَّ قال: البيان» «مواد عن نقًال قال أن إىل
َف انَرصَ َمتى َكثريٍة أُُموٍر إِىل ِة الِهمَّ وِف َمْرصُ َمِلٍك إِىل امُلَكاتَبَِة يف املعنى عىل وُمرادفتها
َلو َوَكذَا نَاَعِة. ِبالصِّ َجْهِلِه عىل َوَدلَّ َرتِْبِه، َغرِي ِيف كالمه لرتب الَخَلُل َدَخَلَها َغريَِها إِىل ِمنها
وامَلَساِجِد امَلَحاِفِل ِيف ُ يُْقَرأ األَثَِر َحُسَن الخطر َجِليِل َفتٍح ِيف يَْكتُبُُه ِكتَابًا اإلِيَجاِز َعىل بَنَى
نَْفِسِه ِيف ْلَطاِن السُّ َشأن تَفِخيُم ِمنُه يُراد َوَمْن الَعاَمِة ِمَن األَْشَهاِد ُرءُوِس َعىل الَجاِمَعَة
يَْستَنِْفَر أَْن ِمن أَْسَمج َوَال أَقبَح َال َألنَّه َمنْزلِِه؛ َغرِي ِيف َونَزََّلُه َموِقِعِه َغرِي ِيف َكَالَمُه َألْوَقَع
َفِإذَا يِن، الدِّ أَو امَلْمَلَكِة أُُموِر َعَظاِئِم بَْعِض ِيف ْلَطاِن السُّ ِمن َوَرَد َقد ِكتَاٍب ِلَسَماِع النَّاس
َلْم واالْخِتَصاِر اإلِيَجاِز َمْوِرد َواِرًدا األَلَفاِظ ِمن أَْسَماِعِهم َعَىل يَُمرُّ الذي َكاَن النَّاُس َحَرضَ

إلخ.» … البََالَغِة َوْضِع ِمن َوَخَرَج َمْوِقعه يحسن
أخبار يف السلطان من الواردة الكتب عىل ينطبق هذا إنما يقول منتقدنا أظن وال
أن ذلك عند فالجواب فتح، يف هو وال السلطان عن ليس هذا ومنشوركم الفتوحات،
أو خْطٍب تاليف إىل االستنفار يف وفودها من وفد من كبريٍة ٍة أمَّ إىل يوجه الذي املنشور
يف أيًضا هو ِة األمَّ تلك حياُة بها تتعلق التي العالية املقاصد تلك من مقصٍد أو خرٍق سدِّ

العامة. املناشري أصول بمراعاة منها وأجدر الفتوحات ُكتِب ُحكم
يف الخالفة ديوان ُكتَّاب رئيَس كان الذي الصابئ إسحق أبي رسائل يف ورد ولقد
أوضحت وقد مرتادفاتها، وتتواىل أسجاعها املعنى يف تتشابه التي الكتب من كثريٌ بغداد
اإليجاز، قاعدة خالف هو املذهَب هذا أن طبعتها التي الرسائل تلك حاشية يف يومئذ
املعنى يعيد أن للكاتب بد ال ن ِممَّ الجمهور ونداء األمة خطاب يف يستحب ا ِممَّ ولكنه

مغزاه. ويشتفوا معناه يترشبوا حتى ِمراًرا ويصقله عليهم
وإبراز املرتادف استعمال يف العرِب فصحاءِ مذهب عىل بشواهد نأتي أن علينا بقي
املكابر عىل وما املجلدات، به تحيط أن من أكثر هو وهذا مختلفٍة، بصوٍر الواحد املعنى
فحول كتابات ويتصفح أقوالهم وغرر رسائلهم ونخب العرب خطب يقرأ أن إال فيه
عباد، بن والصاحب والخوارزمي، الزمان، وبديع والزمخرشي، الجاحظ، مثل: البالغة،
ابن الدين ولسان خلدون، وابن الفاضل، والقايض الصابئ، إسحق وأبي العميد، وابن
هذا كون له يحقق شيئًا ُكتبهم صفحات من صفحة كل يف فيجد وغريهم، الخطيب
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توخينا النفس يف أوقع الحارض املثل كان ملا ولكن املقام، يقتضيه عندما مذهبهم املذهب
الهالل أبو قال فنقول: املصادفة، طريق عىل حرضنا ا ِممَّ األمثال من بيشء نأتي أن
أخلَّ إذا العربية صاحب «فإن الصناعة: أساتذة من وهو «الصناعتني» يف العسكري
عىل وعفى قوتها، رذيلة به وعلقت فضيلتُها، فاتته التماسها؛ يف وفرط العلوم هذه بطلب

فضائله.» سائر وعمى محاسنه، جميع
الفضيلة وفوت وااللتماس والطلب و«فرَّط» «أخلَّ» بني املعنى يف املشابهة ترى فأنت
هذه بني الفرق وليس والفضائل» واملحاسن، وعمى، «عفى، بني وكذلك الرذيلة، وعلوق
بدأت وأنها الجنسية والنعرة القومية الصارخة بني الفرق من أعظم ومدلوالتها األلفاظ
قبيل من ذلك كل بل مدلوالتها؛ وبني إلخ، … الكيان منذ األمم مع ونشأت األقوام مع

املختلفة. بالصور السامع ذهن يف وتمكينه املعنى إشباع
وإن العلوم وهذه التوسل: حسن صاحب الحلبي محمود الدين شهاب الشيُخ وقال
املنقحة، والفكرة املطاوعة، والقريحة السليم، والطبع الثاقب، الذهن ذو إليها يضطر لم
وصناعة املعاني أزمة من متمكن بها العالم لكان املترصفة، والروية النجيبة، والبديهة
ويستحسن بدليل ويتخري بحجة وينتقد معرفة، عن ويترصف ِعلم، عن يقول الكالم،

إلخ. … بربهان
وروية، «قريحة بني دقيقة فروق لوجود الرتادف من ليس هذا أن إال قيل: فإن
الفروق هذه أن فالجواب ويستحسن»، ويتخري وبرهان، ودليل وحجة وبديهة، وفكرة
«االنتباذ»، مثل: التطور، مقالة صاحُب علينا عابها التي الجمل يف أيًضا هي الدقيقة
بينه و«تباينت األقطار»، منبته عن به و«ترامت و«االعتزال»، و«االنزواء»، و«التنحي»،
حقيقي مرتادف وجود ينكرون اللَُّغِة أئمة من كثريين وإن واألوطار». األوطان أهله وبني
وإنما معناه بأصل لجهلهم مرتادًفا الكالم بعض يعدون الناسصاروا إن ويقولون فيها،
جمهور عن يتكلم ال التوسل حسن صاحب أن ننىس أن ينبغي وال غري. ال تشابه هو
مرَّ فقد هذا ومع غريهم، دون الخواص إىل موجه كالمه بل الفن أهل من ليسوا أكثرهم

إطنابه. بك
من جعلنا الذي هلل الحمد خديجة: ملسو هيلع هللا ىلص النبي خطب حني طالب أبي قول إىل وانظر
عبد بن محمَد إنَّ ثم آمنًا وحرًما محجوًجا بيتًا لنا وجعل إسماعيل، وذرية إبرهيم زرع

عدله. إال بأحد يعدل وال رجحه إال بأحد يوزن ال من أخي ابن املطلب عبد بن هللا
هذا وآفُة آفًة، يشءٍ لكلِّ إن عنه: هللا ريض — عفان بن عثمان قوِل ِمن مثًال هاك
(تأمل انون طعَّ عيَّابون قوٌم وملة) ودين وعاهة آفة يف: (تأمل امِللَِّة هذه وعاهة الدين
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املهاجرين معرش يا وهللا أما تكرهون. ما ون ويرسُّ تُِحبُّون ما لكم يظهرون أيًضا)
الخطاب البن أقررتم قد أيًضا) (تأمل أموًرا مني ونقمتم أشياء َعيلَّ ِعبْتُم لقد واألنصار
أذلَّ بمعنى: وكالهما ودمغ وقم تقارب: إىل (انظر ودمغكم وقًما وقمكم ولكنه بمثلها
(وهنا إليه مسارقًة إال بطرفه يشري وال منه برصه يمأل منكم أحد يجرتئ ال حتى وقهر)

السامع). فكر يف رسوًخا ليزداد مختلفتني بصورتني إليه أشري واحد املعنى
لُغة عنهم تؤخذ الذين الطبقة من بل ال عربيٍّا، كان عفان بن عثمان أن فنظن

البالغة. يف بها يستشهد التي الخطب غرر من معدودة هذه وخطبته العرب،
طبيعي غري الكتابة من النوع «هذا صاحبنا: يقول عندما الجرأة من ثمة كم فانظر
بعينها الطريقة هذه هو عربي غري بكونه وصفه الذي النوع هذا فإن عربي»، غري أو

سيأتيك. وكما بك مر كما
زياد»: من «أخطب فقيل بفصاحته املثل رضب الذي أبيه ابن زياد كالم من وإليك
أن إىل سفهاؤكم. فيه ما النار عىل املويف والغي العمياء والضاللة الجهالء الجهالة فإن
قليل غري والعدد تنرص ال النهار يف املسلوبة والضعيفة يقهر الضعيف ترككم من يقول:
لم بغيض من السل قتله أحدكم أن علمت لو إني يقول: أن إىل متفرق. غري والجمع

إلخ. … سرتًا له أهتك ولم قناًعا له أكشف
ال والضعيفة يقهر، والضعيف العمياء، والضاللة الجهالء، الجهالة هنا: عندك
وملاذا مرتادًفا؟! يكن لم إن لهذا يقال فماذا والسرت، والقناع والهتك، والكشف تنرص،
الجنسية النعرة هذه ا «وأمَّ قولنا: ويعاب البالغة أنموذجات يف به ويستشهد يجوز هذا

إلخ.» … عجٌم وال عرٌب منها يخُل ولم األمم جميع أمُرها َعمَّ وإْن القومية والحمية
جائحة بكم فتنزل مكانه: والفصاحة البالغة من ومكانه مروان بن امللك ولعبد
همًدا فتجعلكم العقوبة بثقلها رقابكم وتطأ النقمات، بوادر خاللكم وتجوس السطوات،
«جائحة بني الجديد املعنى هو ما إلخ. … أمواتًا األرض بطون عليكم وتشتمل رفاتًا،
أمواتًا؟» األرض عليكم و«تشتمل رفاتًا» «تجعلكم وبني النقمات»، و«بوادر السطوات»
وتأكيد تكرار هذا األديب أيها كال مروان. بن امللك عبد من صدر ولو حشو هذا تقول أم
أبلغ وهو الطاعة، عىل يستقيموا حتى قومه وينذر رعيته يرهب أن يريد سلطان من
يف أوقع هو بل معنى؛ تكرار فيه ليس والذي ودلَّ قلَّ الذي الكالم من بالغرض وأوىف
رقابكم وتطأ السطوات جائحة بكم «فتنزل قوله: عىل اقترصنا لو ا ِممَّ السامعني نفوس

رفاتًا.» فتجعلكم العقوبة
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قد ُرءوًسا ألرى إنني العراق: أهل عىل خطبة من يوسف بن الحجاج من وإليك
إىل واللحى. العمائم بني الدماء إىل أنظر كأني وهللا لصاحبها، وإني قطافها، وحان أينعت
املؤمنني أمري وإن الغاية، من وأجريت تجربة عن وفتشت ذكاء عن فررت لقد يقول: أن
وأشدها عوًدا أمرها فوجدني عوًدا عوًدا عيدانها فجمع يديه بني كنانته نثر امللك عبد
ومساوئ والنفاق الشقاق أهل يا الكوفة أهل يا بكم ورماني إليكم فوجهني مكًرسا،
البغي، سنَن وسننتم الضالل منان يف واضطجعتم الفتنة يف أوجفتم طاملا ألنكم األخالق؛
أعد وال صدقت، إال أحلف ال وهللا املروة. َقرَع وألقرَعنَُّكم العوِد َلحَو أللحونَُّكم هللا وايم
وشايعوا وأطيعوا واسمعوا تميلوا وال واعتدلوا فاستوثُِقوا يقول: ثم إلخ. … وفيت إال

ا.ه. وبايعوا.
بقول ذلك وقابل غوايته، يف ولجَّ ضالله يف تمادى بمن املقالة صاحب تهكم تذكر
قول تدبر ثم والغي، والضالل الفتنة معنى يف متتابعة فقر ثالث وتكريره هنا الحجاج
وأطيعوا اسمعوا قوله: ثم واحد، يشء امليل وعدم االعتدال فإن تميلوا، وال اعتدلوا الحجاج:
التي األكمل» والحظ األوفر الشقص قبيل من املعنى متقارب هذا وكل وبايعوا، وشايعوا

علينا. عابها
ريض — عيل إىل أرسله حينما الجراح بن عبيدة ألبي الصديق بكر أبو قاله ما وخذ
يَنَْدِمْل َلم «وَلِنئْ كالٍم: ُجملة ِمن وهو املبايعة عن عيلٌّ تلكأ عندما — جميًعا عنهم هللاُ
بَعَد واحتيج البأُس َوأعضل اليأُس َوَقَع برقيتك حيته تجب َوَلم َورفقك ِبيََساِرَك جرحه
يديك، عىل ونظامه بك تمامه أسأل وهللا وأَْغَلق، ِمنه وأَْعَرس وأَْعَلق ِمنه أمرُّ ُهو َما إِىل ذَِلَك
وال جهًدا آل غري ملسو هيلع هللا ىلص ولِرُسولِه — وجلَّ عزَّ — هلل وانصح فيه وتلطف عبيدة أبا له فتأت
لُه أْخِفْض عيلٍّ، إىل امض هللاُ. شاء إن وُمبرصك وهاديك ونارصك كالئك وهللا حمًدا قال
باألمِس فقدناه ن ِممَّ ومكانه طالب أبي ُساللة أنَّه واعلم َصوتَك، ِعنده واْغُضْض جنَاَحَك،
والسماء أغدف، والليل أكلف والجو مفرقه، والرب مغرقه البحر َلُه: وُقْل مكانه، ملسو هيلع هللا ىلص
رءوف، عطوف والحق متعرس، والهبوط متعذر، والصعود صلعاء، واألرض جلواء،
شجار والتعريض البوار، رائد والضغن ، الرشِّ قداحة والعجب عسوف، عنوف والباطل
به ويدوي نفسك، لك تسول الذي هذا «ما يقول: أن إىل العداوة.» ثقوب والقحة الفتنة،
نفسك، معه ويرتاد ظعنك، فيه ويرسي طرفك، دونه ويتخاوص رأيك عليه ويلتوي قلبك
إيضاح.» بعد أتلبيس إفصاح، بعد أعجمة لسانك. به يفيض وال صعداؤك، عنده وتكثر
ومثله الشبيبة.» وعنفوان الغرارة وخدر الصبا كن يف فيه كنت «زمان يقول: أن إىل
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أبو له فقال سنه.» وحداثة شبابه ميعة لفاطمة أكره «إني عيلٍّ: عن ملسو هيلع هللا ىلص الرسول قول
وميعة النعمة.» عليهما وأسبغت الربكة بهما حفت عينك ورعته يدك كنفته «متى بكر:
يف بكر أبي قول جملة ومن واحد. باب من وكله والنعمة الربكة ثم السن وحداثة الشباب
وسجرائه وأقاربه أصحابه من أحًدا يدع لم «إنه ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول عن عيل إىل الرسالة تلك
أتظن بحالة وأفرده بمزية وخصه بفضيلة أبانه إال الصفي) الخليل وهو سجري (جمع
أبهل من ومباهل مسيبة، مهملة (عباهل مباهل عباهل بدًدا سدى األمة ترك ملسو هيلع هللا ىلص أنه
ال الحق عن مغبونة بالباطل مفتونة طالحي شاءوا) ما يركبون تركهم الرعية: الوايل
ما كال حادي. وال هادي وال واقي، وال ساقي وال حائط، وال ضابط وال ذائد، وال رائد
الهدى وأوضح املدى رضب أن بعد إال وقربه رضوانه إىل املصري سأله وال ربه إىل اشتاق
يافوخ شدخ أن بعد وإال واملهايع، املبارك وسهل واملطارح املسالك وأمن الصوى وأبان
نقيض «دعنا بقوله: انتهى أن إىل إلخ.» … هللا لوجه النفاق وجه ورشم هللا بإذن الرشك
هل الضغن.» من سليمة بقلوب هللا ونلقى الغل من بريئة بصدور الحياة هذه (كذا)
مختلفة صيغ يف املربزة واملعاني املرتادفات من بك مرَّ ما عىل التنبيه إىل محتاجون نحن

اإليضاح؟! عن القارئ دراية تغنينا أم املآل متحدة اللفظ
وقارب تألًفا، الشارد منح من الكيس أكيس «إن عيل: إىل رسالة يف ُعمر كالِم ومن
إىل بنكر.» مشوبَة معرفة يف خري وال َجهل، يف ُمستعمل ِعْلٍم يف خري وال تلطًفا، البعيد
نعمٍة وعنواِن رحمٍة، وأثرِة حكمٍة وثمرِة رسالٍة، وضياءِ نبوٍة نوِر يف نحن «بل قوله:

إلخ). … رسالة وضياء نبوة نور قوله: يف (تأمل عظمٍة.» وظلِّ
لفقده؛ الحزن من وأودعني هللا رسول به وقذني «ملا عيل: جواب جملة من وكان
الجمل هذه (قابل شجنًا.» وذكرني حزنًا عيل جدد إال مشهًدا بعده أشهد لم أنني وذلك

وتأمل). املقال هذا يف التطور مقالة صاحب قاله بما
تتقطع التي الخطب من فيه ما ويتصفح البالغة نهَج يأخذ أن إال القارئ عىل وما
… بعربي ليس أنَّه صاحبنا يزعم الذي النوع هذا من فيها ما ِليَعلَم األعناق دونها من
غيظي. لشفيت عقد وسابق عهد سالف ولوال قولك: شأنك أعجب «ومن عمر: كالم ومن
هللا استأصل قد جاهلية تلك بلسان؟! أو بيد غيظهم يشفوا أن ألهله الدين ترك وهل

ا.ه. جرثومتها.» واقتلع شأفتها
هو ما ثم عقد»؟ «سابق إىل الحاجة فما عهد» «سالف قال: أن بعد هللا سبحان
بني الفرق من أعظم أظنه وال جرثومتها»؟ «اقتلع وبني شأفتها» «استأصل بني الفرق

بالعربية؟! بصري غري عمر أوكان جانبًا» «تنحى وبني مكانًا» «انتبذ
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َقد هللاَ «إنَّ لعيلٍّ: االنتصار يف صفني يوم البارقية الحريش بنت الخري أمِّ كالِم وِمن
وال ُمبَهَمة، َعْميَاء ِيف يََدْعُكم َفَلم الِعْلَم، وَرَفَع السبيل، ونور الدليَل، وأَبَاَن ، الحقَّ أوَضَح

ُمدلهمٍة.» َسوَداء
الناس، «أيُّها أيًضا: صفني يوم الهمدانية قيس بن عديِّ بنت الزرقاء كالم وِمن
َقصِد َعن ِبُكم وجارْت الظلِم، جالبيُب غشتكم ِفتنة، يف أصبحتم إنكم وارجعوا؛ ارعووا

ِلَقاِئِدها.» تسلس وال ِلنَاِعِقَها، تسمع ال بْكَماء، اء صمَّ َعْميَاء ِفتنة َلها فيَا ِة، املحجَّ
واصطنعك أبي «ائتمنك معاوية: عىل دخل حني عفان بن عثمان بن سعيُد وقال
فقال إلخ.» … تسامى ال التي والغاية يجارى ال الذي املدى إياك باصطناعه بلغك حني
فقد لدي نعمائكم وتظاهر عيل آالئكم تواتر من أخي ابن يا ذكرت ما ا «أمَّ معاوية: له

ا.ه. واملجازاة.» املكافأة عيل ووجب ذلك كان
تواتر وإىل: تسامى، ال التي والغاية يجارى، ال الذي املدى إىل: القارئ أيها فانظر
«ترامت عن: فرًقا الرتادف هذا يف ترى هل واملجازاة، املكافأة وإىل: النعماء، وتظاهر اآلالء
عثمان بن سعيد أسلوب أم واألوطار» األوطان أهله عن به وتباينت األقطار منبته عن به

عربي؟ غري سفيان أبي بن ومعاوية
أنه ينىس كله هذا مع هو الذي التطور! مقالة صاحب األستاذ أسلوب هو والعربي
الظرف حالة إىل والجهل والرببرية الخشونة حالة من وانتقل يأتي: ما املقالة هذه يف قال
الظرف وبني والجهل، الرببرية بني العظيم الفرق ذلك ترى يا هو فما واملعرفة، واألنس
مضجعي وأقض وأمضني أحزنني وقوله هنا، املرتادفات هذه بني البون هو وما واألنس،

أورده. الذي الشكل عىل ورودها فرض عىل
(كذا)؛ واحدٍة مقالٍة من أكثَر له ونقرأ الفاضل هذا ِكتابات عىل نطَِّلَع أْن نُحبُّ وُكنَّا
االقتصاد رشوط راعى وهل وال)؟ (كال قبيل من ُكلِّه كالِمه جعل من تمكَّن هل لننظر

تلغرافات؟ قالب يف فصوله جميع أفرغ وهل الزَّمان؟ هذا يقتضيه الذي
من باقتصاد أشبه وهو وتفريط تبذير هو موضعه غري يف االقتصاد أن فليعلم
ويخرس عمله ويتعطل علته فتطول التوفري يف ُحبٍّا العالج ورشاء الطبيب استدعاء يهمل
لتفصيل تصلح ال تلغرافات لُغة األبد إىل تبقى التلغرافات لُغة وكذلك ر. وفَّ ما أضعاف
وطالع الغربيني ُكتب قرأ ومن مبحث. من غليل لشفاء وال بموضوع لإلحاطة وال مجمل
أكثر التطويل مذهب يذهبون أنهم علم املستمرة محارضاتهم وسمع اليومية مقاالتهم

والرشح. اإلطناب يف وبينهم بيننا للمقايسة وجه ال وأن منا،

98



َمَقاٌل َمَقاٍم ِلُكلِّ

الغوامض وإيضاح حقها الجزئيات لتوفية هو إنما هذا تطويلهم بأن يعرتض وربما
أمضني فيقولون: املعنى يعيدون إنما العرب كون حال العلمية الدقائق وترشيح
«الرومان» القصص كتب يف نقول ماذا والجواب مضجعي. وأقضَّ وأقلقني وأرمضني
يصف أن أراد إذا الكاتب نجد الفنية، املباحث من يشء فيها وليس باأللوف تصدر التي
ويصقله املعنى لك يعيد يزل لم نفسية حالة أخف أو حادث أدنى أو منظر أقل لك
يف تزل لم وأنت الصفحات بعد الصفحات تمر حتى ويعيد فيه ويبدي الفهم إىل ويقربه

التلغرافات؟! لُغة أفهذه نفسه. املعنى ذلك
يف قال … العربية يكتب أن يعرف كان الذي الجاحظ كالم من بيشءٍ لك ولنأِت
ُمِلئَ وعاءٌ الِكتاُب الغربة، ببالد املعرفة ونعم الوحدة، ساعة األنيس «نعم الكتاب: وصف
يف تنقل وروضة ردن يف يحمل بُستانًا رأيت «فما يقول: ثم ظرًفا.» ُحِيشَ وظرٌف ِعلًما
معلًما وال أطوع، رفيًقا وال أنصف، خليًطا وال أبر، جاًرا أعلم «وال يقول: ثم حجر.»
وال مراء، عن أبعد وال إبراًما، وال إمالًال أقل وال وعناية، كفاية أظهر صاحبًا وال أخضع،
مجتنى أقرب وال ثمًرا، أطيب وال عمًرا أطول شجرة وال جدال، يف أزهد وال لشغب، أترك
وقرب سنه حداثة يف نتاًجا أعلم وال كتاب. من إبان كل يف أوجد وال إدراًكا، أرسع وال
ومن الغريبة، والعلوم العجيبة التدابري من يجمع وجوده، وإمكان ثمنه ورخص ميالده،
فضله من يكن لم «ولو يقول: أن إىل اللطيفة.» األذهان ومحمود الصحيحة العقول آثار
إىل إلخ.» … بك املارة إىل ونظرك بابك عىل الجلوس من لك منعه إال إليك وإحسانه عليك
من ودونت حكمها، عجيب من وخلدت كتبها، يف األوائل لنا رسمت ما «ولوال يقول: أن

إلخ.» … علينا منغلق كل بها وفتحنا عنا غاب من بها شاهدنا حتى سريها أنواع
محل يف ويقول وأجمع.» وأكمل وأبلغ أتم ذلك أن «علم رشط: جواب يف يقول ثم
كان «وربما آخر: مكان يف ويقول وأفخم.» وأكرم وأحسن أبهى الكتاب «فرأى آخر:
قبة عىل كتبوا كما عظيم ألمر عهًدا أو جسيم ألمر تاريًخا ذلك كان إذا املحفور هو الكتاب
الدثور من املواضع أبعد يف الخط «ويضعون أيًضا: ويقول قريوان.» باب وعىل غمدان

الدروس.» من وأمنعها
وأرباب امللل بمخارج والعلماء والعرب الفكر وأصحاب والنظر العلم «وأهل ويقول:
املالهي وكتب وامللحاء الظرفاء كتب يكتبون الخلفاء وأعوان األنبياء وورثة النحل

إلخ.» … والخصومات املراء أصحاب وكتب والفكاهات
وال أبرَّ جاًرا رأيت ما ردن يف يحمل بستان الكتاب: يف يقول أن الجاحظ يقدر كان
ويخترص كتاب. من مراء عن أبعد وال إبراًما أقل وال كفاية أظهر صاحبًا وال أطوع رفيًقا
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شبعها املوضوع من لتشبع النفس تكن لم ولكن تقريبًا، واحد معنى عىل جاء ا ِممَّ كثريًا
والتأكيد. التكرار هذا بعد منه

فأجد كتابًا تناولت النوم وقت غري يف النعاُس غشيني «إذا الجهم: بن عيل وقال
وعز االنتباه رسور من وتعرتيني تعتادني التي واألريحية الفوائد من فيه اهتزازي

إلخ.» … استجدته أو كتابًا استحسنت إذا وإني التبيني،
ومن إلخ.» … الن حتى وخشن هان حتى عظم أمر «واملوت الزَّمان: بديع كالم ومن

إلخ.» … ورطب يابس من وكان خطب، من وحدث حرب من وقع «ما أقواله:
املجتبى عرتة من ورشيف املصطفى بيت آل من سيد «ويموت الخوارزمي: كالم ومن
العب أو العباس) لبني (أي لهم مسخرة ويموت مقربته، تجصص وال جنازته تشهد فال

إلخ.» … ضارب أو زامر أو
خلدون: ابن مقدمة وأول

الحسنى األسماء وله وامللكوت، امللك وبيده والجربوت، العزَّة له الذي هلل الحمد
العالم يفوت، وال واألرض السموات يف يشء عنه يعزب فال القادر والنعوت،
نسًما، األرض من خلقنا السكوت، يخفيه أو النجوى تظهره ما عنه يخفى فال
األرحام تكتنفنا وقسًما أرزاًقا فيها لنا ويرس وأَُمًما، أجياًال فيها واستعمرنا
علينا ويجري والوقوت، األيام آجالنا وتتداول والقوت، الرزق ويكفلنا والبيوت،

إلخ. … يموت ال الذي الحي وهو املوقوت، كتابها علينا خط ما

وقسًما، وأرزاًقا وأمًما، وأجياًال ويفوت، «يعزب معنى: فما صاحبنا رأُي صحَّ إْن
واحًدا؟ منها زوج كل أفليس ووقوت» وأيام وقوت، ورزق

عندي ونزل االغتباط مأخذ عندي ذلك فأخذ بمولود: التهنئة يف الصابئ ترسل ومن
يقول: أن إىل املديد. والعمر الطويل بالبقاء يختصه أن هللا وسألت االبتهاج، منازل أعىل
تشوبها نائبة أو زمانها، تخرتم فرتة أو اتصالها، يعرتض خلل من السعادة هذه ويحرس
قوله: إىل األطول. والعمر األبعد األمد انتهاء إىل تنقصها أو تثلمها رزية أو تنغصها، أو
بربكته، مصالحها وثابت بهائه، من جماًال وآنست سنائه، من نوًرا استشعرت التي األيام
إيل ناجمة أسبابها بمطلعه عيل طالعة السعادات أن واعتقدت بيمنه، خرياتها وتوافت

إلخ. … بمنجمه
عىل استحوذت غبطة فاستفزتني طلحة: بن حمزة بن لعيل نفسه املوضوع ويف
متوسًال وترضعت مبتهًال وطفقت قلبي، مرابع يف ثوت بهجة وتملكتني لبي، جوامع

100



َمَقاٌل َمَقاٍم ِلُكلِّ

األمري سيدي لدى أياديه للحياة يجعل وأن السعيد والجد املديد العمر بني له يجمع أن
يقول: أن إىل إلخ. … األمداد مرتادفة األعداد متضاعفة

يؤتيه وأن حسد، إذا حاسد رشِّ ِمن ويَْحميه َعند، إِذا عانٍد َكيِْد ِمن يَِقيَُه وأْن
إلخ. … واألوىل اآلخرة بسعادتي ويحظيه والعقبى العاجلة عائدتي

أال املنتقد األستاذ وأرجو نهاية؟! له ليس ِمَما يستشهد أن اإلنسان عىس وماذا
كان من وإلقناع الذهن، يف تامة صورة إليجاد رضوري ألنه اإلطناب؛ عىل يؤاخذني
وغزارة بضاعته بوفرة الفكرية» مادتي ونزارة بضاعتي «قلة يتغمد وأن برأيه، مكتفيًا

عليم. ِعلم ذي كل وفوق مادته،
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1(٢) وأَسالِيِبَها ألَفاِظَها يف اللَُّغِة تطور

األدب صفحة يف الغرَّاء السياسة جريدة من السابقة األربعاء أعداد أحد يف نرشت كنت
فروق من فرق عن آخره يف تكلمت وأساليبها» ألفاظها يف اللَُّغِة «تطور عنوانه مقاًال منها
أولعوا القديم املذهب أصحاب أن وهو الكتابة، يف والجديد القديم املذهبني بني كثرية
مثًال ذلك عىل وقدمت منها. فائدة وال إليها حاجة غري عىل جزاًفا يكيلونها باملرتادفات
القومية، الصارخة إن اإلخوان «أيها قوله: ذلك من اسمه، أذكر لم كبري لكاتب رسالة من
االجتماع ومنذ الكيان، مذ األمم، مع ونشأت األقوام مع بدأت قد الجنسية، والنعرة
هي والقومية النعرة، هي فالصارخة إلخ.» … اإلنسان مع اإلنسان وتساكن البرشي،
البرشي، االجتماع منذ هي الكيان وُمذ األمم، هي واألقوام نشأت، هي وبدأت الجنسية،

اإلنسان. مع اإلنسان تساكن منذ هي البرشي االجتماع ومنذ
منها. فائدة وال إليها حاجة غري عىل معها ومرادفتها إال كلمة من ما أنه ترى فأنت
يستمرئه ال األقل عىل أو عربي، غري أو طبيعي، غري الكتابة من النوع هذا إن قلت ثم
نعرف الذي الكبري الكاتب ذلك إىل الغرَّاء السياسة جريدة وصلت فلما العرص. هذا ذوق
محله؛ غري يف جاء انتقادي ألن ال ا، جدٍّ غضب — هذا مذهبه عليه ننكر ُكنا وإْن — فضله
عليها، بالردِّ هو تفضل أن إىل رسالتي نرشت منذ عيلَّ للرد أحٌد يتصدَّ لم أنه بدليل
الراقية الصحافة يف ومكانها — الغرَّاء السياسة جريدة أن وبدليل قصرية، ليست والفرتة
لرسائل املعد املكان وهو األدب صفحة صدر يف مقايل فجعلت رشفتني قد — مكانها

.١٩٢٣ سنة نوفمرب ٢٢ بتاريخ ٣٣٢ العدد يف الغراء السياسة جريدة يف نرش األمري عىل األول الرد 1



واألدب اللغة يف مطالعات

رشعت ما أن ورأت رسالتي، عن رضيت ألنها إال منها ذلك يكن ولم حسني، طه األستاذ
الحاجة إليه تمس ا ِممَّ الكتابة، يف والجديد القديم املذهبني بني الفروق من عنه الكالم يف

إليه. هي تدعو الذي الجديد للمذهب تعزيًزا
الصواب، لوجه مباينًا جاء القديم املذهب انتقادي ألن يغضب لم األمري إن نعم
بأقوال أستشهد أن اخرتت ألني إال بها أستشهد ولم بأقواله، استشهدت ألني غضب وإنما

انتقاد. وال بحث بال هذا أسلوبه يف غريه يقلده أن «أشفقت» به يوثق كبري كاتب
ولم تركته فلو بأقواله، استشهدت ألني غضب وإنما انتقدت ألني يغضب لم نعم
عنده الخطب لكان بأقواله، واستشهدت انتقدته إال واملتأخرين املتقدمني من أحًدا أترك
العريض، الطويل الردِّ هذا َمئُونة نفسه ولكفى محله، يف حينئٍذ انتقادي ولكان هينًا،
دليًال جاء آخره إىل أوله من الردَّ هذا إن قلت إذا عيل الغضب يف يتعجل ال أن أرجو الذي
غري عىل باملرتادفات مولًعا يزال ال وأنه القديم، املذهب أصحاب من األمري أن عىل جديًدا

منها. فائدة وال إليها حاجة
سواء العربيِة اللَُّغِة أدوار من دور «كلُّ قال: ردِّه يف جاء ا ِممَّ كثري من شيئًا وإليك
بعده» التي القرون أو العبايس العرص أو األموي العهد أو املخرضمني أو الجاهليني دور
العربية اللَُّغِة أدوار من دور كل بقوله أجمل مرتادفات، والقرون والعرص والعهد فالدور
والقرون بقوله: أجمل ثم كذا، عرص أو كذا عهد أو كذا دور سواءٌ بقوله: فصل ثم
كان وقد بمرتادفاته ليأتي ولكن فاإلجمال، فالتفصيل اإلجمال يريد ألنه ال بعده، التي
مذهب ولليمن منزع «فلألندلس وقال: املرتادفات. تلك من عنده ما قدر عىل التفصيل
والنمط واألسلوب واللهجة واملذهب فاملنزع نمط» وللعراق أسلوب وللشام لهجة وملرص
لقال: املهجورة الغريبة األلفاظ من ولو املرتادفات من بقية لديه بقيت ولو مرتادفات،
وكلِّ لُغٍة كلِّ «يف وقال: كذا. الوبر وألهل كذا املدر وألهل كذا وللسودان كذا ولفلسطني
وقال: املستجدة.» واملعاني الحديثة املواضيع يف يَجوَل أن الكاتُب أراد «إذا وقال: منطٍق.»
بها». قائم ونمط خاص أسلوب لها أوروبا لُغات أفصح هي التي الفرنساوية اللَُّغَة «إن
مثل ردي لجاء تتبعه ِشئت لو ا ِممَّ ذلك غري إىل طوله.» وإظهار فضله «إلثبات وقال:
نرتجم أن شئنا لو — هللا أعزه — األمري قول ما وأعرض… أطول بل عريًضا طويًال رده
نضطر أفال العربية، اللَُّغِة يف ما املرتادفات من فيها يكن ولم أجنبية، لُغٍة إىل هذه عباراته
بذكر يتجنبه أن األمري حاول عيٍب يف فنقع تكراره؟ مواطن غري يف بعينه اللفظ تكرار إىل
بمرادفه، وتكراره بعينه اللفظ تكرار بني الحقيقة يف فرق يكن لم وإن اللفظ، مرادف
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وال سلطان عن كالًما عيل رده وليس بمرادفه؟ أو بلفظه اللفظ تكرار من الفائدة ما ثم
رأي عىل فتح أو سلطان عن الكالم يف كيًال تكال باملرتادفات اإلتيان جاز إذا فتح يف هو
ولكنه ودلَّ؟» قلَّ ما الكالم «خري قاعدة نفسه يلزم أن وعلمه بأدبه األوىل كان أما األمري.
النسخ من وألوف ألوف منه «طبعت الذي منشوره يف ال القاعدة هذه يراع لم أنه يظهر
جمعاء العربية «األمة أو والوبر» املدر يف العربية األمة من وماليني ماليني عىل ليوزع
ودانيها قاصيها العربية «األمة أو ومغاربها» الشمس ومشارق ومناكبها األرض آفاق يف
وال ذاك، منشوره يف ال القاعدة هذه يراِع لم نعم وعاميها» وخاصيها وباديها وحارضها

هذا. ردِّه يف
مقام؟! لكل الواحد املقال يجعل — هللا أعزه — باله فما مقال مقاٍم لكلِّ كان إذا
أنه لوال الكتابة من األسلوب هذا يتنكب أن عليه يتعذر مثله كبريًا كاتبًا أن أظن ولست
يف جمعاء العربية األمة تقرؤه منشوًرا أكان سواء يكتب ما كل يف مذهبًا واتخذه ألفه
يقرؤه وال األدب صفحة يف ينرش ا ردٍّ أم إلخ، … ومناكبها األرض آفاق ويف والوبر املدر
كأنه املرتادفات عليه انهالت القلم أمسك إذا فصار هم. ما وقليل أمره، يهمه من إال
األمري، أسلوب هذا وليس آخرها. عىل يجيء حتى يرتكها فال ذراعه حبل عن يتناولها
فيه األمري وليس ان، الُكهَّ بعرص يتصل ولعله ورشب، عليه الدهُر أكل قديم أسلوب ولكنه
ينحون وأستاذه مدرسته وخريجي األمري عرص أدباء من كثريين أعرف وإني مقلًدا، إال
ولوال … منها فائدة وال إليها حاجة غري عىل كيًال يكيلونها املرتادفات من اإلكثار يف نحوه
يف استشهدت كما بأقوالهم املقام هذا يف الستشهدت األمري غضب كما يغضبوا أن خويف
بأقوالهم، أستشهد لم ولو عيلَّ يغضبون أيًضا هم أنهم أدراني ما … بأقوال تلك رسالتي
أكتب لم أني عىل بهم، تعريض مذهبهم زعماء تعريضألحد أن حسبوا يكونون قد ألنهم
االنتقاد مقصدي يكن «لم هللاُ: أعزَُّه — األمري قال كما أو وفالنًا، فالنًا ألغضب كتبت ما
ويل مذهبهم لهم وشأنهم، فهم يقبلوه لم فإذا جديًدا، مذهبًا ألقرر ولكن االنتقاد» ألجل

مذهبي.
شواهد وعىل األعىش صبح كالم من اقتبسها أصول عىل عيلَّ ِه ردِّ يف األمري اعتمد
يف ونقب نفسه أجهد أنه ويظهر … وفصحاء بلغاء يسميهم من أقوال من اقتبسها
يصحُّ ا ِممَّ ليست إنها أقول أن األمري يل فليسمح األصول أما كثريًا. الكتب تضاعيف
القارئَ أِملَّ أن خويف ولوال واٍد، من ومسألتنا واٍد من فهي فيه، نحن فيما به االستشهاد
تلك لحللت أشغله، أن يل يجوز ال ما حسابي عىل األدب صفحة من أشغل وأن الكريم،

105



واألدب اللغة يف مطالعات

مقاًما لإليجاز أن عىل تزد لم ألنها تعنيه؛ أن األمري يريد ما تعني ال أنها وأظهرت األقوال
ورشائط مواطن واإلطناب لإليجاز إن تلك رسالتي يف فقلت سبقت وقد مقاًما، ولإلطناب
يريد ما تعني أنها فرضنا ولو األمري، مع تأدبًا ذكرها؛ عن أمسكُت البيانيون عليها نصَّ

قديم. مذهب ال جديد مذهب عن نتكلم أننا غافل غري األمري من أُنبه أن فأرجو
فأحالني منها، فائدة وال إليها حاجة غري عىل املرتادفات من إكثاره األمري عىل انتقدت
هذا منه. وفائدة إليه حاجة عن بمرادفه أو بلفظه الكالم فيها يكرر التي املواطن عىل
﴿َكالَّ نحو التوكيد؛ كزيادة لنكتة إال يكون ال التكرار سيدي، يا االنتقاد موضع ليس
استأذنوني املغرية بن هاشم بني «إن ونحو: تَْعَلُموَن﴾؛ َسْوَف َكالَّ ثُمَّ * تَْعَلُموَن َسْوَف
إال يقتضيها ال هذه التوكيد وزيادة آذن.» ال ثم آذن ال ثم آذن فال عليٍّا ابنتهم ينكحوا أن
القومية الصارخة «إن قولك: فهل بها. النفس تأثر وعظم شدتها بيان يراد التي املعاني
البرشي االجتماع ومنذ الكيان مذ األقوام مع وبدأت األمم مع نشأت الجنسية والنعرة
الكاتب أراد «إذا وقولك: منطٍق»، وكِل لُغٍة كل «يف وقولك: اإلنسان»، مع اإلنسان وتساكن
أسلوب الفرنساوية «ِللُّغة وقولك: املستجدة»، واملعاني الحديثة املواضيع يف يجول أن
النفس تأثر وعظم شدتها بيان يراد التي املعاني من ذلك كل هل بها» قائم ونمط خاص

بها؟
إن فقال منها، فائدة وال إليها حاجة غري عىل املرتادفات من إكثاره األمري عىل انتقدت
املرتادفات من فيه أكثرت منشورك، تفهم ال األمري سيدي يا العامة إن للعامة، منشوري
بلغة تخاطبه أن يجب أنه عيلَّ تنكر إخالك فال الجمهور تخاطب أن أردت إذا أقللت. أم
أن ال تنومه أن قصدك كان إذا إال األوفر» «الشقص قولك: مثل فيها تتجنب مفهومة
توجز قد اختصاًرا، اإليجاز ليس أنه كما إكثاًرا، اإلطناب فليس تكثر أن أردت إذا تفهمه.
يف واإليجاز لإلطناب دخل فال تكثر أن أردت فإذا االختصار، مع تطنب وقد اإلكثار، مع
ألفاظك تضاعف أن ال املقام، وشاء شئت ما معانيك تضاعف أن اإلكثار وإنما إكثارك،

فيها. فائدة وال إليها حاجة غري عىل
فأحالني منها فائدة وال إليها حاجة غري عىل املرتادفات من إكثاره األمري عىل انتقدت
األمري يل ليسمح واإلطناب. واإليجاز املساواة بني التفاضل عىل كالمه يف األعىش صبح عىل
محالٍّ منها لكل وألن اآلخر غري منها كالٍّ ألن بينها؛ تفاضل ال فأقول: فضله عىل أتجرأ أن
فهذا فيه، اإلشكال وقوع يؤمن ال الذي الوجيز الكالم وأما غريه. فيه يحل أن يجوز ال
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العامة مع ال يعتمده أن لعربي يجوز وال البيانيون، إليه أشار الذي املِخلِّ اإليجاز من
… الخاصة مع وال

أظن فلست عربي، أسلوبه أن عىل دليًال راويها ذمة عىل بها جاء التي الشواهد أما
من تكرار وال فيها ترادف ال أضعافها أضعاف له أورد أن عن أعجز ال أني يجهل أنه

بعربيته. يوثَق من كالم
ذمة عىل إلينا املنقولة العرب أقوال بعض يف ورد قد إنه يقول أن باألمري األوىل كان
إذا — رأيه عىل — يجب فكان وإال العرب، أسلوب هذا أن ال الرتادف، من يشء راويها
خشية الفضل وعنوان الخالق، تقوى العقل ودليل يقال أن هللا، مخافة الحكمة رأس قبل

الباري.
هذا. مثل ِمن العربيَة اللَُّغَة أعيذ
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الجاحظ مثل البالغة، فحول وشواهد األدب علماء بنصوص اإلتيان بعد أننا نظن كنا
بأن التسليم ويقع واملكابرة املناكرة نأمن وأمثالهم، خلدون وابن الهمذاني والبديع
األحايني يف يأتي قد القوم لُغِة يف مألوف — حقيقي مرتادف ثمة كان إذا هذا — املرتادف
وضع وأن مقامات، ولإليجاز مقامات لإلطناب وأن السامع، نفس يف املعنى لتمكني
غري إىل الحال، ملقتىض املطابقة هي التي بالفصاحة مخل اآلخر موضع منهما الواحد
بل ملزمة حجة وجهه يف تقف وال يشء، يعييه ال بصاحبنا وإذا شيئًا، نستفد فلم ذلك،
أولئك بإزاء وضعته وإذا عليه. كبريًا الجواب ذلك كان مهما جواب عنده له يشء كل
هو ومن هؤالء؟ هم ومن محصله: ما لك قال البيان يف الناس قدوة هم الذين األئمة
ابن زياد هو ومن عمر؟ هو ومن عيل؟ هو من بل ال الزمان؟ بديع هو ومن الجاحظ؟
أصبح صاحبنا … مذهبي يل وأنا القول يف مذهبهم لهم هؤالء الحجاج؟ هو ومن أبيه؟

رجال. دولة ولكل أبطال زمان فلكل غرو وال مذهب، صاحب
واستظهروا القواعد إىل ردوه فإذا الناس، يقله لم ما ويقول الخطأ يف واحد يقع

مذهبي. ليس ولكنه أولئك مذهب هذا أجاب: بالشواهد عليه
يكن «لم قال: كالمه، نفس من صاحبنا أدين بل يشء؛ يف مبالغ أنني تظن ال
وشأنهم فهم يقبلوه لم إذا (كذا) جديًدا مذهبًا ألقرر ولكن االنتقاد ألجل االنتقاد مقصدي

مذهبي.» ويل مذهبهم لهم

.١٩٢٣ سنة ديسمرب ٢٣ بتاريخ ٣٣٩ العدد يف الغراء السياسة جريدة يف نرش األمري، عىل الثاني الرد 1
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صفحة من أشغل وأن الكريم القارئ أمل أن خويف «ولوال آخر: موضع يف وقال
ما تعني ال أنها وأظهرت األقوال تلك لحللت أشغله أن يل يجوز ال ما حسابي عىل األدب
يقول: أن إىل مقاًما» ولإلطناب مقاًما لإليجاز أن عىل تزد لم ألنها تعنيه أن األمري يريد
عن نتكلم أننا إىل غافل غري األمري من أنبه أن فأرجو يريد ما تعني أنها فرضنا «ولو

قديم.» مذهب ال جديد مذهب
الجاحظ أسلوب أن ببايل يخطر ولم مذهب، صاحب أنك عن غافًال كنت وهللا بل ال،
التهكم محمل كالمي تحمل ال اللُّغة. يف مجددين رصنا ومثلك مثيل وأن باليًا قديًما صار
مذهب لهؤالء كان وإذا طالب، أبي بن عيل وال بالجاحظ لسَت لك: يقال أن بتهكم فليس
رسجك، غري يف تركب وال ظلعك عىل فاربع … بنقيضه يأتي أن يقدر بالذي أنت فلسَت
تعني ال أنها وأظهر األقوال تلك لحلل شاء لو إنه قوله أما الطبقة. تلك من وإياك فلسنا
يف ومسألتنا واٍد يف «فهي وقوله: األقوال؟ تلك تعني ماذا شعري فليت إلخ، … أريده ما
فأوردنا مطلًقا املرتادف استعمال جواز أنكر الوادي؟ هذا غري فيه نحن واٍد فأي واٍد»
مواطن لإلطناب أن زعم املرتادف. من فيه ما فيه الذي األئمة كالم من بحر من نقطة له
الصبح فلق مثل هي التي والشواهد النصوص له فأوردنا فيها أطلنا التي املواطن غري
األمة إىل منشورنا موضوع يف هي التي — العامة املناشري يف مألوًفا اإلطناب كون عىل

القائل: هللا ورحم واٍد؟ يف ومسألتنا واٍد يف الشواهد تلك تكون فكيف — العربية

دل��ي��ل إل��ى ال��ن��ه��ار اح��ت��اج إذا ش��يء األف��ه��ام ف��ي ي��ص��ح ول��ي��س

شواهد وعىل األعىش، صبح كالم من اقتبسها أصول عىل رده يف األمري «اعتمد وقال:
وفصحاء.» بلغاء يسميهم من أقوال من اقتبسها

األعىش؛ صبح وغري األعىش صبح يف وردت التي البيانيني أصول عىل اعتمدت أنا
صبح غري من أخرى بنصوص له نأتي أن يريد فهل وجدت، أينما أصول األصول ألن
العامة، املناشري يف منكر غري التأكيد وأن مقاًما، ولإليجاز مقاًما لإلطناب أن عىل األعىش
ردي يف استشهدت أنا الكتابة. لرشوط مخالف الجمهور به يخاطب فيما اإليجاز بل ال،
وزياد عبيدة وأبي ومعاوية وعيل وعثمان وعمر بكر وأبي ملسو هيلع هللا ىلص الرسول بكالم السابق
والزرقاء عفان بن عثمان بن وسعيد مروان بن امللك وعبد يوسف بن والحجاج أبيه ابن
وابن والخوارزمي الزمان وبديع الجهم بن وعيل الجاحظ ثم البارقية الخري وأم الهمدانية
صاحبنا يقول الذين أفهؤالء عجالن. قبسة حرضني ما وهذا وغريهم. والصابئ، خلدون
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ليسوا أنهم والحقيقة وفصحاء بَُلَغاء أسميهم أنا إنني أي وُفصحاء» بَُلغاء يسميهم «من
كذلك.

يسميهم «من بقوله: السكاكيني األديب مراد أليس منصف قارئ كل هللا نشدت
وأنه وفصحاء بلغاء ذكرهم املار الرجال هؤالء أسمي وحدي أنا أنني وفصحاء» بلغاء
بهذه مراده هو هذا أن جرم ال فصاحة؟ وال بالغة لهم يجد ال إِذْ كذلك يسميهم ال
الفصل هذا أكمل ولكنني هذا بعد من مناظرته عن القلم أمسك أن األوىل وكان الجملة
رأيه. إال يعجبه ال من مناظرة يف العناء هذا أترك ذلك وبعد باألمر بصرية القراء ليزداد
واإلطناب. واإليجاز املساواة بني التفاضل عىل كالمه يف األعىش صبح عىل «فأحالني وقال:
وألن اآلخر غري منها كالٍّ ألن بينها؛ تفاضل ال فأقول فضله عىل أتجرأ أن األمري يل ليسمح

غريه.» فيه يحل أن يجوز ال محالٍّ لكلٍّ
يليق ال الذي املراء هذا عن بالعدول مناظري ألقنع أصنع ما الحيلة، أعيتني قد وهللا

النصوص. إيراد بعد بحرفه قلته ما أعيد مثله. بأديب
محلِّ يف اإليجاز مسألة بل ؛ مخلٍّ وإيجاز ُمِمل تطويل مسألة هناك ليست «إذن
بالكالم وامللوك والعظماء الحكماء خوطب فإذا اإلطناب، محلِّ يف واإلطناب اإليجاز،
أنه كما السليم، للذوق ومنافيًا الكتابة، بأصول خلًال ذلك كان املؤكد املبسوط املشبع
من بدقائق عامي ألف بجانبه كان إال خاصيٍّا فيهم تجد ال الذين الجماهري خوطب إذا
ذلك كان مغزاها الجمهور يدرك وال الفكر، إعمال تقتيض وكنايات وإشارات البالغة
إىل يميلون العرب كان نعم الخطاب. من املقصوُد الغرُض وفات الكتابة، آلداب مخالًفا

محله.» يف اليشء وضع إىل أكثر يميلون كانوا ولكن اإليجاز،
أنني الناس ليوهم قلته كنت الذي اليشء بنفس مناظري يذكرني كيف أفرأيت

ِه: ردِّ يف جاء ما أغرب ِمن وهو قال ثم فيه، مكابر

، عربيٌّ أسلوبَه أن عىل دليًال راويها ِة ِذمَّ عىل األمريُ بها جاء التي الشواهد ا أمَّ
ترادف ال أضعافها أضعاف له أورد أن عن أعجز ال أني يجهل أنه أظن فلست

بعربيته. يوثق من كالم من تكرار وال بها

تأكيد وال مرتادف فيه ليس الذي املوجز الكالم عىل شواهد إيراد عن تعجز ال كال
أكون أن أصلح ال بأنني واعرتايف وفصحاء، بلغاء الطبقة تلك وتسميتي عجزي مع وأنا
الشواهد من بها وعدت التي األضعاف بأضعاف اإلتيان عن أيًضا أعجز ال تالميذهم من
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بهاء ال وقلت اإليجاز فضل أنا أنكرت هل هذا؛ كالمك معنى أفهم لم ولكن األستاذ، أيها
وهل دعواي؟ تبطل التي الشواهد بتلك تأتيني حتى العرب عند له مكان وال موجز لكالم
جاء عنه غنى ال البالغة أصول من أصًال هو املرتادف كون عىل يدُل يشءٌ كالمي يف ورد

ذلك؟ ادعيت وأين متى محله؟ غري يف أو محله يف
جاء وقد مواضع، له بل أقول: وأنا مطلًقا، املرتادف تنكر أنت أنك القضية تحرير
أنني بالبديهة يفهم كما ذلك من ينشأ وال البيان. يف بهم املقتدى اللسان أهل كالم يف
تسبق لم ما عىل شواهد يل تورد حتى مكان كلِّ يف اإلطناب أوجب أو اإليجاز بدائع أنكر

له. سائق بدون التكثر هذا وتتكثر بإنكاره دعوى يل
أخذ وقد يشء، يعجزه ال أنه يظهر أخرى، مسألة فتلك راويها» ِة ِذمَّ «عىل قوله أما
تراهم أنت لك: قال العربية أساطني بكالم له استشهدت فإذا والقوِة، بالجسارِة اللَُّغَة
الرسول كون القراء عليه ينكر أن خاف وإذا مذهبهم، غري مذهبي أو: فال، أنا ا أمَّ بلغاء،
وحداثة شبابه ميعة لفاطمة «أكره عيل: عن قال عندما البالغة شاكلة يصب لم ملسو هيلع هللا ىلص
أبانه إال أصحابه من أحًدا يدع «لم قال: عندما فصيح بعربي تكلم بكر أبي وكون سنه»،
يكن لم البالغة» «نهج صاحب عليٍّا أن تذكر أو بحالة» وأفرده بمزية وخصه بفضيلة
عهد سالف «لوال قال: عندما الصحيحة العربية إىل يردوه أن الزمان آخر أدباء محتاًجا
أيًضا معاوية وأن جرثومتها.» واقتلع شأفتها هللا «استأصل قوله: وعند عقد»، وسابق
وأن «. لديَّ نعمائكم وتظاهر عيلَّ آالئكم «تواتر القائل: وهو العربية، يف به بأس ال كان
من «أمنعها يقول: الذي وهو وأمثالنا، السكاكيني األستاذ ومن مني أكتب كان الجاحظ
وحاول ذلك يقولوا لم فلعلهم يدريك وما لك: فقال عاد الدثور» من وأبعدها الدروس
القبيل هذا من مائتني أو مائة أو جملتني أو جملة قضية القضية كانت ولو الرواية جرح
من أيًضا هو يعد) وال يحىص (ال يُعد وال يُحىص ال ما هناك ولكن سهًال، األمر لكان
فماذا «يحىص»، نفس هو «يعد» ألن املعنى؛ وإشباع التأكيد باب من وهو العرب، كالم
يختلف لم أقوال عىل األجوبة من يتحمل عساه وماذا الروايات من يجرح صاحبنا عىس

اثنان. روايتها يف
يقال أن هللا، مخافة الحكمة رأس قيل إذا — رأيه عىل — يجب «كان قال: ثم
بأقوال استشهدت كنت إذا الباري» خشية الفضل وعنوان الخالق تقوى العقل ودليل
التي والكتابات الخطب من شواهد وأوردت اإلطناب ومواطن اإليجاز مواطن عن العلماء
ذهن يف صورة لتمكني أو معنى من قريب ملعنى أو مقصودة لنكتة مرتادف فيها وقع
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ودليل يقال حتى هللا مخافة الحكمة رأس يقال ال أن أوجب أنني ذلك نتيجة أفتكون
هو هذا وهل اإليجاز؟ مزايا وينكر الكلم جوامع ينكر أنا أومثيل الخالق؟ تقوى العقل

األديب؟! أيها اإلنصاف من مبلغك
الجاحظ كالم مثل من العربية يعيذ أي هذا» مثل من العربية اللَُّغة «أعيذ قال: ثم
األسلوب هذا أن قوله تبعة من له مخرج ال بكونه أحس أنه ويظهر … ذكره سبق ومن
إنه بقويل يهتم ولم عربي غري أسلوبه إن بقويل كثريًا اهتم باله ما «ثم فقال: عربي، غري
غري ولكنه عربيٍّا يكون قد إنه أي العرص» هذا ذوق يستمرئه ال األقل عىل أو طبيعي غري
املنطق، وتجويُد القرائِح صفاءُ هذه فصاحتهم دولة يف ينقصهم العرب فكأن طبيعي،
فليطبقوا طبيعي، غري هذا أسلوبَهم أنَّ لهم يبنيِّ هو وجاء الطبيعة، يخالف بما فجاءوا
يستمرئه «ال فقال: أضيق دائرة إىل العموم ذلك عن نزل ثم الطبيعة، عىل أسلوبهم
جديد» مذهب «هذا بقوله: أنه وظن العرص، لذوق ممثًال نفسه فجعل العرص» هذا ذوق
عرص كلِّ ويف العرص هذا يف البرشية الطبيعة أن ونيس النزاع، وارتفع الحجة انقطعت
الذي وأن التأكيد، محلِّ يف باملرتادف وتهتف اإليجاز، محلِّ يف اإليجاز إىل تميل واحدة
قديم فيه ليس الذي للبرشية املالزم املعقول املنطقي هو األدب علماء ذلك من قرره
أوروبا أدباء وذوق أيًضا العرص هذا ذوق وأن وجديد، قديم فيه ليس العقل ألن وجديد؛
للذوق. مخالف اآلخر موضع الواحد وضع وأن محلِّه، يف واإلطناب محلِّه يف اإليجاز هو
فليس بعينه اللفظ تكرار للزم أجنبية لُغة إىل املرتادف ترجمة اإلنسان أراد لو أنه وأما
عندما ألننا بفصيح؛ ليس الفرنساوي هذا إن يقال وال روح. لها لُغة كلَّ ألن بوارد
ترى أفال بليغ، غري العربي هذا أن وال طعم، له يكن لم بنصه العربي إىل ترجمناه
فصاحة معيار أن البديهيات فمن مكررة كلمات فيه ظهرت فرنسويٍّا جعلناه عندما أننا
فيه تجد فماذا العربية إىل وترجمه ُهوُغو» «ِفْكتُور ُخذْ اللُّغة. نفس يف إال يكون ال اللَُّغِة

األعىل. السنام هو لَُغِته يف أنه مع اإلعجاب؟ هذا كل يستحق ا ِممَّ
غضب وإنما الصواب، لوجه مباينًا جاء انتقادي ألن يغضب لم األمري «إن ويقول:
ألنني يغضب لم «نعم فقال: عاد حتى سطران مىض ما ثم بأقواله» استشهدت ألنني
يف تجد هل اللبيب القارئ أيها عليك باهلل بأقواله» استشهدت ألنني غضب وإنما انتقدت
املذهب أستاذ التكرار هذا أجاز فلماذا األوىل؟ يف يكن لم جديًدا معنى الثانية الجملة هذه
وانحصاره غضبي سبب تبيني يف أطال ثم عاًما؟! ويحرمونه عاًما يحلونه أم الجديد؟
وما اللَُّغِة أرباِب عىل جرأته استحسنت لكنت ذلك لوال أنني يريد لكالمي انتقاده يف
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فكيف قال، ا ِممَّ يشء عىل يدل ما جوابي يف ليس إذْ السبب؛ هذا نبأ جاءه أين من علمت
أنني فعلم األفكار، بقراءة أم األرواح أبمناجاة لوزان، إىل القدس من رسيرتي عىل اطلع
غضبت مثلما لنفيس غضبت ما وهللا بل يل؟! تعرض كونه لوال قاله ما عىل موافقه كنت
إن فيقول مني أعجز أو مثيل واحد اليوم يقوم أن البالغة وسالطني اللَُّغِة ألساطني

جديد. بأسلوب عنهم سيغنينا هو وإنه بالية قديمة صارت بالغتهم
«ليس األخري: رده يف قوله فيها ويقع الناس عىل يعيبها التي تكراراته جملة ومن
مع تطنب وقد اإلكثار، مع توجز قد اختصاًرا، اإليجاز ليس أنه كما إكثاًرا، اإلطناب
معانيك، تضاعف أن اإلكثار وإنما إكثارك، يف واإليجاز لإلطناب دخل فال االختصار،
ثم للتأكيد الجمل تكرار الناس عىل تزري بالك ما املقام»، وشاء شئت ما فيها وتتبسط
هذا انتهى قد مذهبك فعىل اختصاًرا؟» اإليجاز ليس أنه كما إكثاًرا اإلطناب «ليس تقول:
مع تطنب وقد اإلكثار مع توجز «قد بعده: فيما تقول أن الحشو من وصار هنا، املعنى
يف تبسطته تبسط وأي التالية؟! الجملة هذه يف به أتيتنا جديد معنى فأي االختصار»،
املستجدة» واملعاني الحديثة «املواضيع قويل: ينتقد هذا بعد الذي فأنت هنا؟! املعاني
خاص أسلوٌب لها أوروبا لُغاِت أفصح هي التي الفرنساوية اللَُّغة «إن بعبارتي: ويهزأ
الجاهليني دور سواء العربية؛ اللَُّغِة أدوار من دوٍر «كلُّ قويل: يعيب ثم بها»، قائم ونمٌط
يقول: ثم بعده»، التي القرون أو العبايس العرص أو األموي العهد أو املخرضمني أو
ثم اللَُّغِة، أدوار من دور كل بقوله: أجمل مرتادفات، والقرون والعرص والعهد «فالدور
والقرون بقوله: فأجمل عاد ثم كذا، عرص أو كذا عهد أو كذا دور سواء بقوله: فصل

بمرتادفاته.» ليأتي ولكن اإلجمال يريد ألنه ال بعده، التي
األدوار هذه أفصل أن لزم ثم العربية» اللَُّغة أدوار من دور «كل بقويل: أجملت ثم
الجاهليني «دور فقلت: بها. تعرف ديباجة لها كانت التي األدوار أي ليُعرف وأَُعيِّنها
أترى هنا االعرتض وجه فهمت فما العبايس» العرص أو األموي العهد أو املخرضمني أو
فال العبايس، العرص هو األَُموي والعهد املخرضمني، دور نفس هو الجاهليني دور عنده
«والقرون بقويل: أني كيف أفهم لم أني كما ماذا؟! أم التفصيل بهذا املعنى ازداد يكون
القرون ويرى الجملة هذه فائدة ينكر أراه بمرتادفاتي، اإلتيان إال أقصد لم بعده» التي
يرى فلذلك العبايس؛ العرص نفس هي سنة ستمائة نحو وهي العبايس العرص بعد التي
انتقاده، معمى حل عن هنا عجزت أنني أعرتف ذكرها، يف جديد معنى من ليس أن
كما هذه. عباراتي يف فائدة بدون التكرار محل يفيدوني أن الكرام القراء أستنجد وأنا
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مع توجز «قد قوله: يف معاني من األستاذ زاد ما يل يرشحوا أن هممهم أستنهض أني
اإليجاز ليس أنه كما إكثاًرا اإلطناب «ليس قوله: بعد االختصار» مع تطنب وقد اإلكثار

اختصاًرا.»
أسلوب وللشام لهجة ومِلرص مذهب ولليمن منزع «فلألندلس قلت: أني زعم ثم

نمط.» وللعراق
ذَلك ُكتُِب ُمطاَلَعِة أَِلَف َمن يَعرفه منزٌع «فلألندلس هذه: هي عبارتي أن والحال
األموِر، من كثرٍي يف فارس ِمن العربية يف املنشئني مذهَب يُشبه ال َمذَْهٌب ولليمن الُقْطِر،
اسمه يكن لم ولو الِكتاِب ُمؤلِِّف نسبَة منها البصريُ الناقُد يَعرف خاصٌة لهجٌة ولِِمرص
أهل أسلوِب عن شيئًا يختلف أسلوب وللشام وليلة، ليلة ألف من ذلك ترى كما عليه
َوَهلُمَّ وِمرص الشام أهِل نمِط غري نمًطا للعراق أن كما الحديث، يف وكثريًا الِكتابة يف ِمرص

َجرٍّا.»
أين يخربني أن منه وأرجو العربيِة رائحَة شمَّ َمن كلِّ عىل الجمل هذه أعرض أنا
مختلفة منازع العربية «فلألقطار قلنا: إذا تُرى يا هل هنا؟ الزائد والحشو امُلِملُّ التكرار
إيجاًزا ذلك يكون وال التفصيل هذا من يستفاد الذي املعنى كلَّ وفينا نكون الكتابة» يف

بيانه؟ نريد بما ُمخالٍّ
والرببرية الخشونة حالة من «وانتقل هو: قوله يكون فماذا حشًوا، هذا مثل كان فإن
األنس ويكون جهل، بال الرببرية تكون أم واملعرفة» واألنس الظرف حالة إىل والجهل
وما كالمنا، يف وقعت التي املرتادفات يف توجد ال ودقائق فروق هناك أو معرفة؟ بدون
الفائدة ما إذ منها»؛ فائدة وال إليها حاجة غري «عىل قوله: يف املتبسط الجديد املعنى هو

األخري. رده يف مراًرا كررها حتى هذه كلمته ا جدٍّ أعجبته لقد إليه؟ حاجة ال ا ِممَّ
منها»، فائدة وال إليها حاجة غري عىل كيًال «يكيلونها ه: ردِّ من األول العمود يف قال
عىل معها ومرادفاتها إال كلمٍة ِمن «ما قال: األول موضعها من معدودات أسطر بعد ثم
«دليًال قائًال: فكررها عاد املكان هذا من أسطر بعد ثم منها» فائدة وال إليها حاجٍة غري
غري عىل باملرتادفات مولًعا يزال ال وأنه القديم املذهب أصحاب من األمري أن عىل جديًدا
كثريين «أعرف فقال: مقالته من الثاني العمود يف جاء ثم منها.» فائدة وال إليها حاجة
املرتادفات من اإلكثار يف نحوه ينحون وأستاذه مدرسته وخريجي األمري عرص أدباء من
مقالته: من الثالث العمود يف قال ثم منها.» فائدة وال إليها حاجة غري من جزاًفا يكيلونها
قال ثم منها.» فائدة وال إليها حاجة غري عىل املرتادفات من إكثاره األمري عىل «انتقدت
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حاجة غري عىل املرتادفات من إكثاره األمري عىل «انتقدت العمود: نفس يف بقليل ذلك بعد
أن «ال أسطر: عرشة بنحو ذلك بعد قال ثم للعامة.» منشوري فقال منها فائدة وال إليها
بسطرين الجملة هذه بعد قال ثم منها.» فائدة وال إليها حاجة غري عىل ألفاظك تضاعف
من إكثاره األمري عىل «انتقدت الجملة: هذه إىل يشتاق أن له يحن لم حني أي غري ال

األعىش.» صبح عىل فأحالني منها فائدة وال إليها حاجة غري عىل املرتادفات
ثماني منها» فائدة وال إليها حاجة «ال الحقيقة: يف هي جملًة أورد فإنه وباالختصار
وأن فائدة لغري باملرتادف يرميني أن عليه يكثر ولم أعمدة، ثالثة هي مقالة يف مرات
أن الناس عىل يجب إَِماًما نفَسه َب يُنَصِّ وأْن اللِّساِن، أهل األولني العرب أسلوب ينكر

كفاية. القدر وبهذا خلفه، يَُصلُّوا

٢١ يف املؤرَّخة الغرَّاء «السياسة» من األدب صحيفة عىل اطلعت املقالة هذه تحرير بعد
«عيل بإمضاء والثانية «صدقي» بإمضاء إِحداهما ممتعتني مقالتني فيها فوجدت نوفمرب
رشط عىل اإلفرنجة ُكتَّاِب مذهَب ويُحاكي الغربي األسلوب يتحدى ن ِممَّ منهما كل أدهم»،
املتني القالب يف األوروبية واملنازع الجديدة املعاني وإفراغ العربيِة ديباجِة عىل املحافظة

القصوى. والغاية املحيا نكتة هو ا ِممَّ
الغفران: رسالة ذكر يف يأتي ما أوالهما يف فوجدت املقالتني هاتني تصفحت فقد

ومالذها. نعيمها إىل شعاًعا نفسه تطري
مبالغاته. قصارى بأقىص املالذ أفانني ويصف النعيم ألوان يعدد

بها. حراك ال جامدة قصوًرا أو مسطوًرا رسًما ليست
وتفرتض. تحدس املخيلة أن عن إذن مندوحة ال

بعد مالذها لذكر وجه ال الجديدة» الطريقة «شيخ السكاكيني األستاذ مذهب فعىل
بعد بها» حراك «ال لقوله: معنى وأي النعيم. ألوان بعد املالذ ألفانني محل وال نعيمها،
فائدة وال «تحدس»، كلمة بعد «تفرتض» لكلمة الرضورة هي وما جامدة»، «إنها قوله:
وبني َعَيلَّ اعرتضها التي االعرتاضات بني قارن وَمن السامع، عىل للتأثري حاجة وال للتأكيد

أصلها. من العربية وعىل أيًضا هذه عىل واقعة اعرتاضاته أن َعِلَم الجمل هذه
ترجنيف. إيفان الروائي الرويس الكاتب وصف يف يأتي ما الثانية املقالة يف وجاء

كبري شأن ذات «ظاهرة واإلحاطة»، املعرفة حدود وترامي اإلحساس اتساع «زيادة
القلب أرسار ومرتجمي الروسية النفسية مفرسي كبار من «وهو التأثري»، بعيدة وحادثة
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لجملة لزوم وال االتساع، بعد الحدود لرتامي محل ال أن السكاكيني لك سيقول الساليف.»
النفسية. تفسري بعد القلب أرسار ترجمة عليك وسينكر كبري، شأن ذات بعد التأثري بعيدة

ورد: ثم

فيضه من أكثر وتأججه حماسته كانت «وربما الفياضة»، الثرة العبقريات من
أطرافها»، بني ما وانفراج اتساعها من أكثر قرارها وبُعد نفسه وعمق وتدفقه
لوح يف ويرسمه حافظته يف ذلك كلَّ ويعي بعينها وملحة بذاتها إشارة «ويدرس
وفياضة؟ ثرة تقول: أن تجرؤ كيف األديب، الكاتب أيها هللا سامحك ذاكرته.»
أوليسا القرار، بُعد بجانب النفس عمق وضع تجيز وكيف مرتادفتني؟ أليستا
تقول: أن تحتاج وهل بذاتها؟ إشارة مع بعينها ملحة معنى وما واحًدا؟ شيئًا
ذاكرته»؟ لوح يف «ويرسمه بقولك: تردفها ثم حافظته» يف ذلك كلَّ «يعي
يف التأثري وارتياد الواحد للمعنى الصور تنويع باب من هذا إن تقول ولعلك

… منه العربية يُعيذ ومن األسلوب هذا لك يُبيح ال من هنا ولكن النفس

ورد: ثم

مبذرة. وال مرسفة غري رسية نفس
كل مبتلعة األمام إىل أبًدا السائرة انقطاع وال ونية بال الحركة الدائمة

يشء. عىل مبقية غري يشء
لتأمله كان فقد طبعه، يف عريقة نفسه، يف متأصلة النغمة هذه وكانت
يف ويثري واألىس الحزن من بسيل الجميلة مشاعره يغمر وهولها الطبيعة قوة

البالء. يف وإخوانه الخطب يف رشكائه للبرش والحب العطف نفسه
للشجن. إثارة وأكثر الكآبة عىل أبعث

الشكول. متماثلة متشابهة فهي الصنوبر؛ غابة سيما ال
ويتوعد. يهدد واملحيط

حنان. وال عطف ما بغري ترمقه التي
األعقاب. عىل وتنكص اآلمال ترتاجع املوقف ذلك يف
حيلته. ونفاذ حوله وقلة بعزلته اإلنسان يشعر هناك

يثق أن يستطيع وفيها والطمأنينة الراحة يستشعر خلفها التي الدنيا ويف
بقوته. ويصدق بقدرته
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والحزن. الكآبة بادي
وتُخيُِّم. وتتكاثف تنمو الظالُل أخذْت

وِمنَحك. َعطايَاك من أنتفع كيف
الهامُد. الَخامُد ءُ اليشَّ َهذا أنَا وَهل

ْجِو. والشَّ بالُحْزِن امَليل ْمُت الصَّ
َغرَّارٌة. َخاِدعٌة أَشباٌح ِبي تَْهُفو

شآبيبها. وتجيش السعادة ينابيع لها تنفجر ما ُرسعان
َشَجنَُك. ويَْطَغى ُحْزنَُك يَتََزايَُد
ُهُدوءًا. َونََشْدُت َراَحًة أََرْدُت

التي املرتادفات من البديعة الجمل هذه يف ما تبني إىل يحتاج البصري القارئ أظن ال
النفس، يف املطلوب التأثري يتم ال لوالها والتي تلوينًا، القول وصبغة توضيًحا املعنى تزيد
بكالِم حاَجْجته وإذا عربي)، (غري وتعده هذا كل تحظر السكاكيني األستاِذ قاعدَة ولكن
العرص» هذا ذوُق يستمرئه ال أو طبيعي، «غري لك: قال مثله كالمهم يف ورد الذين َلِف السَّ
عرصي أسلوب أنه شك وال ترجنيف إيفان الرويس الروائي أسلوب هذا إن له قلت وإذا
ومن القلم. وجف مذهبي، ليس هذا أن إال أجابك: شيئًا، فيه تقول أن تقدر ال أوروبي

الجديد. وال القديم يف ليس صاحبنا أن تعلم هنا
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عرش أربعة استغرق طويًال ردٍّا عيلَّ فردَّ مسوغ، بدون املرتادفات من األمرِي إكثاَر انتقدُت
فرددت عربي، أسلوب أنه يثبت أن وحاول مذهبه عن به دافع الغرَّاء السياسة من عموًدا
﴿َكالَّ نحو: التوكيد، كزيادة لنكتة إال يكون ال التكرار إن فيها قلت أعمدة بثالثة عليه
استأذنوني املغرية بن هاشم بني «إن ونحو: تَْعَلُموَن﴾؛ َسْوَف َكالَّ ثُمَّ * تَْعَلُموَن َسْوَف
يقتضيها ال هذه التوكيد زيادة وإن آذن.» ال ثم آذن ال ثم آذن فال عليٍّا ابنتهم ينكحوا أن
يجب العامة إىل املناشري وإن بها، النفس تأثر وعظم شدتها بيان يُراد التي املعاني إال
لإلطناب دخل ال وأن األوفر»، «الشقص قوله: مثل فيها يتجنب مفهومٍة بلَُغٍة تكون أن
املقام وشاء شاء ما فيها ويتبسط معانيه يضاعف أن اإلكثار وإنما إكثاره، يف واإليجاز

منها. فائدة وال إليها حاجة غري عىل ألفاظه يضاعف أن ال
بكالٍم عيلَّ الردِّ إىل يعود باألمري وإذا والرد، لألخذ مجال يبق لم أنه أظن كنت وقد
يف كالمي كنا، حيث نزال ال بنا وإذا فقط! الغرَّاء السياسة من أعمدٍة سبعَة استغرق
القضية «تحرير قال: إِذْ أقله؛ لم كالًما يلزمني أن العجب ومن آخر. واٍد يف وكالمه واٍد
قلت أني القضية وتحرير مواضع»، له بل أقول وأنا مطلًقا، املرتادف تنكر أنت أنك
عليها نصَّ ورشائط مواطن — بمرادفه أو بلفظه الكالم تكرار ومنه — لإلطناب إن
أن ترى فأنت يقتضها، لم أم املقام اقتضاها املرتادفات، من يكثر األمري وأن البيانيون،

عقيًما. أصبح الجدال

.١٩٢٤ سنة يناير ٣ بتاريخ ٣٦٩ العدد يف الغراء السياسة جريدة يف نرش األمري، عىل الثاني الرد 1



واألدب اللغة يف مطالعات

ثالثًا، شخًصا منها وألجعل األمري، بردِّ املعنيَّ أكون أن عن نفيس ِألجرَِّد قلُت ولكني
يسعني أن يف ولألمري عيلَّ، ردٌّ أنه باعتبار ال األمري كالم أنه باعتبار األخري ردِّه يف وألنظر

هللا. شاء إن املوفق الرأي كالِمه عىل أُعلُِّقه فيما بحلمه
يستطيعه ما جهد الكتابة يف مذهبه عن الدفاع تكلف وإن — هللاُ أعزَّه — األمري إن
وأَِلْفنَاُه أَِلَفُه الذي مذهبه عن األخري هذا ردِّه يف ينكب أن إال يسعه لم مثله، كبري كاتب
يف فعل كما يقتضها، لم أم الحال اقتضاها كيًال يكيلها باملرتادفاِت فيه يأِت لم إذ منه؛
… ومغاربها الشمس ومشارق ومناكبها األرض آفاق يف جمعاء العربية األمة إىل منشوره
هذا عنه يدافع لم الذي — مذهبه عن تنكيبه أن شك وال األول. ردِّه يف فعل وكما إلخ،
مذهب أنه منه اعرتاف — الرد عن يعجز لم إنه ليقال إال طائل غري عىل الشديد الدفاع
أصحاب أن شك وال العرص. هذا ذوق يستمرئه وال عربيٍّا وال طبيعيٍّا ليس وأنه باٍل
إليه، بالعودة نفسه تحدثه أال لهم الضمني وأنا به، يعتزون بل يرحبون الجديد املذهب
الجنسية والنعرة القومية الصارخة «إن مسوغ: بدون قبله قال كما اليوم بعد يقول فلن
اإلنسان وتساكن البرشي االجتماع ومنذ الكيان ُمذ األقوام مع وبدأت األمم مع نشأت
الكاتب أراد «إذا قال: وكما األكمل»، والحظ األوفر «الشقص قال: وكما اإلنسان»، مع
أسلوٌب اإلفرنسية «للُّغة قال: وكما املستجدة»، واملعاني الحديثة املواضيع يف يجول أن
قد أني قلبه يف يل معرتًفا إال األمري أخال وال … ذلك غري إىل بها» قائم ونمٌط خاص

فخًرا. ذلك وحسبي — غلبته أقول وال — كسبته
األعىش، صبح من اقتبسها قواعد عىل األول ردِّه يف اعتمد — هللاُ أعزَُّه — األمري إن
عن الدفاع يف تُْغِنِه فلم راويها، ِذمة عىل القدماء بعض أقوال من اقتبسها شواهد وعىل
دليٌل هذا أن شك وال العرص، بُكتَّاِب يستشهد جعل فقد الثاني ه ردِّ يف ا وأمَّ شيئًا، مذهبه

تجدد. أنه عىل آخر
يقيم ال شديًدا ُمتأبًها وفضِلِه ِعْلِمِه عىل األول ردِّه يف كان — هللاُ أعزَُّه — األمري إن
وجعل ذرًعا ضاق فقد اليوم ا وأمَّ فينتقده، مثيل واحٌد يقوم ألن غضب وقد وزنًا، ألحٍد
عىل الدليل وإليك ويرجوهم، هللا وينشدهم ِهَمَمُهم ويستنهض القراء ويستنجد يتظلم
عن بالعدول مناظري ألقنع أصنع ماذا الحيلة، أعيتني قد «وهللا قال: كالِمه، من ذلك
أي تالميذهم» من أكون أن أصلح ال بأنني واعرتايف عجزي مع «وأنا وقال: املراء» هذا
من مبلغك هذا «هل وقال: بقولهم، استشهد الذين القدماء والبلغاء الفصحاء تالميذ من
هذه أعرض «أنا وقال: منصف»، قارئ كل هللا «نشدت وقال: األديب»، أيها اإلنصاف
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القرَّاءَ «أستنجد وقال: يخربني»، أن منه وأرجو العربيِة رائحَة شمَّ َمن كلِّ عىل الجمل
تواضع قد بل ذلك؛ غري إىل … الكريم» القارئ أيها عليك باهلل هممهم، أستنهض الكرام،
كقوله: غمزات؛ من ردُّه يخُل لم وإن واألستاذ، باألديب ووصفه مناظره اسم فذكر كثريًا

رجال.» دولة ولكل أبطال زمان فلكل غرو؛ وال مذهب، صاحب أصبح «صاحبنا
دعاته، من ولكنني الكتابة يف الجديد املذهب هذا صاحب األمري سيدي يا لست
كنت إذا إال ودعاته، أصحابه مع لك شأن وال ففنده املذهب فدونك يشءٌ لك كان فإذا
يف يجوز فال االجتماع، يف املذهب أرستقراطي أنك كما الكتابة يف املذهب أرستقراطي
غري يف تركب وال ظلعك، عىل «فاربع وكقوله: األمراء؛ غري من الكتاب يكون أن عرفك
— كثريًا عليه أشكره عاٍل إلحساس وإنه — الغمزة هذه ِة بشدَّ أحس وكأنه رسجك»،
مثلما لنفيس غضبت ما «وهللا وكقوله: الطبقة»؛ تلك من وإياك «فلسنا وقال: فاستدرك
فيقول مني أعجز أو مثيل واحد اليوم يقوم أن البالغة وسالطني اللَُّغِة ألساطني غضبت
ألعجز إني مني»، «أعجز بقوله: يعنيني أنه شك وال بالية»، قديمة صارت بالغتهم إن
معرض يف العجَز إيلَّ نسبت فإذا مناظرك أكون أن ترشفت وقد أما األمري، أيها كاتب
يُفهم بما أدرى أنت كلمٌة فتلك البالغة وسالطني اللَُّغِة أساطني عن ال نفسك عن الدفاع
إنهم فقلت القدماء شأن من تعظم لم إنك يقال أن يجوز أال ثم … املقام هذا يف منها
قلت فكأنك يكتبون، كما تكتب ألنك لشأنك؛ تعظيًما إال البالغة وسالطني اللَُّغِة أساطني
«أن العبارة: آخر يف قولك وليس البالغة، وسالطني اللَُّغِة أساطني من إنك نفسك عن
ألنك التواضع؛ معرض يف التمدح قبيل من إال فينتقدهم» مني أعجُز أو مثيل واحٌد يقوم
َمن ُسِئَل: الذي الرجل بذلك التواضع معرض يف هذا تمدحك ذكرني ولقد تنتقدهم، لم
الفقري، والعبد فالن والكبري فالن والوزير فالن األمريُ كان فقال: كذا؟ مجلس يف كان
األدباء خاتمة أنه يعني كأنه زمان» آخر «أدباء وكقوله: التواضع؛ سبيل عىل نفسه يعني
أن بعد اسمي ذكر من يفهم قد أنه عىل قلًما. يمسك أن بعده أحٌد يتجرأ أن يجوز فال
وعيل وعثمان وعمر بكر وأبي ملسو هيلع هللا ىلص الرسوِل بكالِم السابق ردِّي يف استشهدت «أنا قال:
يذكره لم أنه عجالن قبسة بهم جاء وقد اسًما» عَرش أربعَة إىل … عبيدة وأبي ومعاوية
الذي هو هذا لهم قال فكأنه نقمتهم، يصبون من عىل وليعرفوا والقرَّاء الُكتَّاب ليُغري ال

فارجموه. الصالح السلف فضل يتنقص
طالب، أبي بن وعيل للجاحظ أي — مذهب لهؤالء كان «إذا هللاُ: أعزَُّه — األمري يقول
ينقض أن يجوز إذن بنقيضه.» يأتي الذي أنت فلست — للمثنى «هؤالء» فاستعمل
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الجاحظ إىل عنه النقد يرصف باله ما ثم مثيل. صعلوك يد عىل ال مثله أمرٍي يد عىل ولكن
يحتمي أن يريد لعله أم هؤالء، من ألحٍد أتعرض لم أنا وغريهما؟ طالب أبي بن وعيل

العرص. أدباء من بأديبني احتمى كما بهم
العامة إىل بمنشوره األخري ردِّه مقابلة من ترى كما مذهبه عن األمري إقالع مع
يظهر أن إال عيلَّ ردِّه يف يسعه لم الجديد املذهب انتحال يف تواضعه ومع السابق، ه وردِّ
وإن واحدٍة، عٍرص كلِّ ويف العرص هذا يف البرشية الطبيعة «إن فقال: املحافظني، بمظهر
وجديد؛ قديم فيه ليس الذي للبرشية، املالزم املعقول املنطقي هو األدِب علماءُ قرَّره الذي
يقرك أحًدا أخال وال — األمري أيها مذهبك هذا كان إذا وجديد. قديم فيه ليس العقل ألن
«لك أقول: أن اآلن يل يحق وصار القتال، املؤمنني هللا وكفى الجدال انقطع فقد — عليه
أن املستحيل ومن أقنعك، أن املستحيل ومن ا، جدٍّ ملختلفان وإنهما مذهبي»، ويل مذهبك

ردِّك. عىل تعليقاتي بقية وأترك هنا أقف أن أحراني وما تقنعني،

122



واجلديد1 القديم يف َرشطالزم الَعَرِيب

ألنه اسمه؛ أعرف لم ألديب والجديد» «القديم عنوانه: فصًال «السياسة» جريدِة يف قرأُت
أنه هكذا غفًال رسالته إبقائه من يقصد هل أعلم وال كتبه، ما تحت إمضاءَه يضع لم
هناك أم إليها منسوبًا يُعترب إمضاء بدون فيها يرد ما وكل «السياسة»، بلسان يتكلم

آخر؟ وجه
الناس عىل يحرم وإنه جديد، أسلوب يوجد ال إنه األوقات من وقت يف أقل لم أنا
أصليٍّا أسلوبًا لَُغٍة ِلكلِّ إن قلت وإنما البيان، يف يجوز فال يشء يف جاز إن وإنه التجدد،
اللَُّغَة وإن وحدهم. بالعرب ا خاصٍّ هذا وليس عليه، املحافظة من بد ال معروًفا نصابًا أو
للكاتب يعن ما ُكلَّ العرصية املواضيع ومن الجديدة املعاني ِمن تََسَع أن يمكنها العربيِة
العرب عند كان عنها البيان خرج إن التي األصلية ديباجتها مراعاة مع املؤلُف ويتوخاه

مستهجنًا.
هي املعلومات بل يتغري؛ ال بنفسه هو البرشي العقل إن التجدد: موضوع يف وقلت
وأن فاسد، وهذا صحيح هذا بأن الحكم إليه الراجع هو الذي امليزان ا فأمَّ تتغري، التي
رقم مع ٢ رقم وإن األحكام. جميع بطلت فقد للتغيري قابًال كان فإذا هذا، من أصحُّ هذا
شاء ما إىل وسيبقى كذلك اآلن وهو سنة، آالف عرشة منذ ذلك كان أربعة، مجموعهما ٢

خمسة. واالثنان االثنان تصري ال سنٍة ألف مائُة مضت ولو هللا،

.١٩٢٤ سنة مارس ٦ بتاريخ ٤٢٣ العدد يف الغراء السياسة جريدة يف نرش األمري عىل الثالث الرد 1
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زمان من الناس استحسنهما الطالوة أو الجمال هو األقسام أو األعضاء تناسب وإن
تغيري بسبب حلًوا واملرُّ مرٍّا الحلو يصري أن يمكن وال اليوم، الناس استحسنهما كما نوح
الصاب، واستمروا آدم، سيدنا زماِن من العسَل استحلوا فالَخلق األزمان؛ وتجدد األيام
أجل من يغمزوا أن يجوز وال الساعة، هذه إىل هذا ويستمرون هذا يستحلون يزالون وال
ال اإلنسان ِفطرِة يف ُخِلَق ذوًقا هناك أن وذلك جديد؛ يشءٍ كلِّ من والنفور بالجمود ذلك
ذلك من املراد وليس لألوىل. مباينة ثانية فطرة استئناف أو الفطرة هذه بزوال إال يزول
والتلون والزَّمان املكان ومراعاة والنقصان، والزيادة واألساليب الطرق يف التجدد حظر
وال زمان منه يخُل لم ا ِممَّ هو العوارض هذه يف التجدد إن ، كالَّ املختلفة، األلوان بصبغة
التغيري تقبل ال راهنة ثابتة مبادئ بوجود القول يمنع ال هذا أن كما عاقل، بمنعه قال

التبديل. وال
الحياة من بحظهم يأخذوا «أن يريدون الذين أولئك عىل يعرتضون ن ِممَّ لست إذن
أن دون فيه هم الذي الجيل مع ويعيشون الناس ويفهمهم الناس يفهموا أن ويريدون
ماٍض يل أنفسهم القوم هؤالء من ألني كالَّ املاضية»، األجيال وبني بينهم لة الصِّ يقطعوا
ومقتبس، ومقتطف، ومؤيد، أهرام، من املطبوعات؛ َعالم يف سنًة و٣٨ بذلك، يل يشهد
الناَس أفهم أْن واجتهدت فيه، أنا الذي الجيِل مع فيها ِعشت عديدة ومجالت وجرائد
الكتابة عند يدي ألبست وطاملا العرصية، املواضيع أكثر يف وُجْلُت الناُس، يفهمني وأْن
دولِة يف لِف السَّ بنغمِة أقتدي وأن عربيٍّا، أسلوبي يبقى أن عىل حرصت ولكنني قفاًزا.
يف يكتب الذي األديُب يويص كما املاضية األجيال مع عالقتي أقطع ال وأن فصاحِتِهم،
األلفاظ بداوة يف املعاني حضارة معنى يف يل سبق ما نرش أعيد أن أردت ولو «السياسة»،

هذه. دعواي صحة قارئ لكل لظهرت
ذلك بلون متلونًا غريه عن يمتاز أسلوبًا األعرص من عٍرص لكلَّ أن يُنكر بمن ولست
يف أعرابي عىل العباس بني زماِن يف املرتجم الكالُم تُيل لو أنه يجحد بَمن وال العرص،
أنني إال شيئًا. ِمنه َفِقَه َلَما الجديدة واالصطالحات األلفاظ هاتيك يَألف من عىل أو الفالة
يقف أن ينبغي ا حدٍّ الجديد إىل للنزوع وأن اللُّغة، نصاب يفارق لم النسق ذلك إن أقول
وأبلغ أفصح القوم طريقة عن وال العربية روح عن به يخرج ال الذي الحدُّ وهو عنده،

كانوا. ما
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هذا إىل سبق فقد قديًما، سيعود جديد وكل جديًدا، األصل يف قديم كل كون وأما
القائل: الشاعر

ق��دي��َم��ا ال��ج��دي��د ه��ذا وس��ي��ب��ق��ى ج��دي��ًدا ك��ان ال��ق��دي��م ه��ذا إن

مرية. ذلك يف ليس
يف والبحث آدابها ومطالعة األوروبية اللُّغات بعض بمعرفة عيلَّ َمنَّ قد هللاُ كان وملا
كان «السياسة» يف والجديد القديم مقالة صاحُب منهم الذين األدباءُ فيه يبحث ا ِممَّ كثري
يشاء، كما رأسه فيها الكاتُب فوىضيركب اللُّغات هذه من لُغة ليست أقول: بأن الحق يل
ة ثَمَّ بل واملعارصة؛ التجديد بُحجة يشاء ما فيها التعبري وأساليب آدابها يف ويبدل ويغري
«بربرية»، لذلك قيل تعداها وإن يتعداها، أن عندهم الكاتب يمكن ال وضوابط قواعد
مقالة يف جاءت جملة عىل باالعرتاض هذه أسطري وأختم الشواهد. أوردنا شئنا وإن
العربيِة اللَُّغِة خصال من خصلة اإلطناب يرى أرسالن شكيب «إن وهي: السياسة، كاتب
أن الحق فمن اآلن، إىل العربي النثر كان منذ قدًرا وأرفعهم الكتاب أكرب إليها عمد قد
من خصلة اإلطناب أن — السكاكيني األديب أي — اآلخر ويرى ذلك. يف طريقهم نتبع

مقامه.» له ولكن العربية اللَُّغة خصال
جائز؛ غري هذا وإن مواضعه، عن للكلم تحريف هذا إن القول يف األديب يل فليسمح
إن إذ الواقعة؛ يضبط َمْن موقَف فيه ويقف الخالف هذا يحرر أن أراد مَلن خصوًصا
ِخصاِل من خصلٌة اإلطناب إن املواضع من موضع يف وال أصًال يقْل لم أرسالن شكيب
قبل ِمن مرَّات ِعدَّة كرر أرسالن شكيب بل ال؛ منها، بد وال لها ُمالِزَمٌة العربيِة اللَُّغة
ذلك أخلَّ غريه إىل به ُعدل إْن مقام له واملساواة واإليجاز اإلطناب من كالٍّ أن بعد وِمن
ويجعل أقله؟! لم ما إيلَّ يعزو أن السياسِة مقالِة لصاحب جاز أين فمن بالفصاحة،
فليس إمعاٍن وال تثبٍُّت بدون ِمنه َصَدَر ذلك كان إن وأكدته؟ ُقلته ِلَما القائل هو غريي
فتكون والتدقيق املطالعة بعد كان وإن الفريقني، من كلٍّ نصِّ مطالعة َقبل الُحكم بجائز
بالسهولة يفتأت ن ِممَّ أنا وال عيلَّ االفتئات هذا سبَب أفهم فلم حاٍل كلِّ عىل أعظم، املسألة

عليهم.
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أخذْت قلَّما بل إحصاِئه؛ يف نفَسه اإلنساُن يُجهد يحىصحتى ال الذي باليشء ليس هذا إن
تمكني العرب فصحاء فيه يحاول مستفيًضا فيه املذهب هذا وجدت إال عربيٍّا كتابًا يَُدَك
هذا وليس متعددٍة، صور يف امُلراِد بإبراز املخاطب عىل والتأثري السامع، نفس يف املعنى
أرخص، وال أسمح وال آذن ال قبيل: من هو بل آذن؛ ال ثم آذن ال ثم آذن ال قبيل: من هو

املنع. يف واملبالغة النهي ة ِشدَّ املقصود كان إذا
القارئ ليزداد واملحدثني األولني من الشواِهِد بعَض املصادفِة وجِه عىل نأخذ وإنما

بصرية.
الكشاف: مقدمة يف الزمخرشيُّ قال

ُمخرتع. ُمنشئ وسمات ُمبتدع، ُمبتدئ صفات إال هي وما
برهانه. قاطًعا تبيانه ساطًعا كتابًا أنشأ

تحدى من به وأبكم العرباءِ، العرِب ِمن بمعارضتِه ُطولَِب َمن به أفحم
من واحد يدانيه أو يوازيه بما لإلتيان يتصد فلم الخطباء، مصاقع من به
أنهم عىل بلغائهم من ناهض منه صورة أقرص ملقدار ينهض ولم فصحائهم،
أحٌد أتاهم إن الدهناء، رمال من عدًدا وأوفر البطحاء، حىص َمن أكثر كانوا

بمآثر. رموه بمأثرٍة رماهم وإن بمفاخر، أتوه بمفخرٍة
النبي التحجيل، الواضح الغرة، الشادخ بالحكمة، املؤيد بالعصمة، املثبت

واإلنجيل. التوراة يف املكتوب األمي
صناعة. كل وعمود ِعْلٍم، ُكلِّ َمتَن أن اعلم
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أو متقاربة فيه نَّاِع الصُّ وأقدام متدانية، متدانية فيه العلماء طبقات
اِنُع الصَّ تقدم أو يسرية، بخًطى إال يسبقه لم الَعاِلَم الَعاِلُم سبق إن متساوية،

قصرية. بمسافة إال يتقدمه لم اِنَع الصَّ
معان لطائف ومن والفقر، النكت محاسن من والصناعات العلوم يف ما
يكشفه ال أستار وراء محجبة أرسار غوامض ومن الفكر، مباحث فيها تدق

وأخصهم. أوحدهم إال الخاصة من عنها
القوارح األلباب يُبهر بما وإنهاضها القرائح يغمر بما العلوم إمالء إن ثم

املراجعات. طويل املطالعات كثري
وقادها. القريحة مشتعل منقادها الطبيعة مسرتسل
أزمنة. عنهما التنقري يف وتعب آونة ارتيادهما يف تمهل

وإن الرمزة، عىل منتبًها شأنها، لطَف وإن ِللَّْمَحة، دراًكا النفس يقظان
جافيًا. غليًظا وال جاسيًا َكزٍّا ال مكانها، خفي

ويرصف. ينظم وكيف ويؤلِّف، الكالَم يرتب كيف علم قد
واألذناب. الذيول طويل والجواب، السؤال كثري

نشاطي. من الساكن وحرك عطفي، من رأيت ما فهز
هللا ووفق املهامه، وطي الفيايف بقطع املشادة من فيه هو ما تزاحم مع

انتهى. وسدد.

تزيد ال التي اف الكشَّ ُمقدمة يف الزمخرشيِّ هللا جاد اإلمام كالِم من قبسناه ما هذا
«غري أو عربي» «غري السكاكيني األديُب عنه يقول ما وهذا صحائف، ستِّ أو خمس عىل
«ال كلمة إىل التجأ أسلوبه تهجني أو عروبيته إبطال يف الحيلة أعيته ومتى طبيعي»،

العرص.» هذا ذوُق يستمرئه
نُنشد أن العبِث فِمن الكتابة يف العرب أسلوب يعرف ال الزمخرشي هللا جاد كان إن
لهم يسلم وال وفصحاء بلغاء وحدي أنا أسميهم ن ِممَّ كان وإن آخر عند الضالِة هذه
سلَّموا الناس ألن والعربية؛ العرب ضيعة فيا والبالغة بالفصاحة السكاكيني األستاذُ

العليا. ومثلها العربية أقطاب من بأنه للزمخرشيِّ
العوام من قرائه أكثر للجمهور منشور يف أقول أن أنا يل يجوز ال كيف فانظر
ويجوز اإلنساِن» مع اإلنساُن وتساكن الكياُن وِجَد «ُمنذ العربية من شيئًا شدا ن ِممَّ أو
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«مسرتسل الكشاف مثل تفسريًا يقرءون الذين للخواص يقول أن الزمخرشيِّ لإلماِم
وقادها.» القريحة مشتعل منقادها الطبيعة

ة الُحجَّ قول ويُستحسن األوفر»، والشقص األكمل «الحظ قويل يسمج كيف وانظر
«لها قويل: يف ارتكبُت كبرية أي وتأمل املهامه.» وطي الفيايف «قطع الزمخرشي: القدوة
وينظم ويؤلف «يرتب يقول: َمن الزمخرشي ومثل بها»، قائم ونمٌط خاص أسلوٌب

جرٍّا. وَهلُمَّ الكبائر، من البيان علماء ذلك يرى وال ويرصف»
ابن تاريخ عىل عثرت الجمل هذه منه فأخذت الكشاف عىل نظري وقع ما أثناء ثم
الزمخرشيِّ طبقة يف يُعد ن ِممَّ األثري ابن وليس اآلتية: الجمل مقدمته عن فأخذت األثري
غري نفسه رأى ولو السكاكيني من طبقة أعىل األحوال وبكل العربية، علماء من ولكنه

غريه. يراه ما

بعض. برقاب بعضها آخذًا متتابعة متناسقة فأتت
إسقاِط إىل يحتاج ما منها أسقطت وال وسهٍو غلٍط من فيها ما أصلح لم

ومحٍو.
املعني لعدم منه بد ال بما لالشتغال ظاهر والعجز فاتر إتمامه عىل والعزم

تتابعت. ونوائب توالت ولهموم واملظاهر
الزٌب. ُحكٌم أمره واتباع واجب فرض طاعته

من رفاتًا، كانت أن بعد جديًدا خلًقا وأعادها أمواتًا، وكانت املكارَم أحيا َمن
وأفضالُه. إحسانُه وشملهم ونوالُه، عدلُه رعيتَُه عمَّ

علمها وإذا عارصهم، فكأنه طالعها فإذا املتقدمني، وحوادث املاضني أخبار
حارضهم. فكأنه

معارفها، من يشء ذكر من واملحافل املجالس يف اإلنسان به يتجمل ما ومنه
طرائفها. من طريفة ونقل

إلخ. … نابهم ما وينوبه أصابهم ما يصيبه

حرضة من راجني العرصيني الكتاب كالم من ثانية بنبذة نأتي أن املقام ويناسب
احتمى فقد أحٍد بكالم استشهد من كل ليس ألنه بهم احتمينا إننا يقول ال أن مناظرنا
نفيس أرى ال لكنني الفضل، ذَوي من أحٍد إىل ألجأ أن من بأرفع أنا وما يخفى، ال كما به
فأقول: زعم، كما لريجموه الناس عليه فأستعدي مناظرته يف أحٍد عضِد إىل محتاًجا
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نظن الذي — باشا زكي أحمد األستاذ للعالمة املايض ديسمرب ٦ مقطم يف مقالٌة يل الحْت
يأتي: ما فيها فرأيت — كثريًا ونقب كثريًا قرأ أنه

وطوامريهم. أضابريهم يراجعون
األصيل. والينبوع الحقيقي املصدر إىل الرجوع

وإنشائه. تخطيطه عند كان الدرب هذا
واالختالط. االختباط إىل يدعو ا ِممَّ

األندليس. سعيد ابن الثقُة ُة الُحجَّ اإلمام وهو
الجزم. واملدلول الحتم فاملعنى

سائر يف النمط هذا نتتبع أن عن القدر بهذا إليه املشار العامة كالم من نجتزئ
مقاالته.

يف األخرية مقاالته بعض يف حسني أفندي طه األستاذ كالم من أخذناه ما وهاك
اآلخر: ربيع ١٦ يف مقالة يف جاء ما فمنها «السياسة»،

نفسها. عن تخدعه أن من وأنبل أرشف
عليها. سخطه واستنزال املرأِة بلعِن يصيح

املرذول. التجسس وهذا الدنيئة املراقبة لهذه تخضع أن تكره
وترتضاه. تستعطفه وزوجة

وتأنيبًا. لوًما فيشبعه صاحبه ا أمَّ
ومغفرتها. عفوها وتسألها
مبتهجة. فرحة أخته وإذا

ممتعة. لذيذة إنها

األوىل: جمادى ١١ بتاريخ مقالة يف أيًضا حسني طه األستاذ كالِم من ثم

لُبََّك: ويخلبان بهواك فيستأثران التمثيل ملعب يف ويرتددان يضطربان
فيه. وترغب األمر هذا وستحب
بها. واغتباطنا اآلية بهذه لذتنا

والكآبِة. الحزِن إىل
تَصنٍُّع. وال تَكلٍُّف غري ويف ُمهلة وال ُهدنة غري يف
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والعبوس. االبتئاس إىل والرسور االبتهاج من
كريمة). آية يف كما (وهذا ولعٍب َلْهٍو يف الليَل ُمون ويُتمِّ

القياد. سهل طلق سمح
وإفالسه. بفقره فيعرتف

إلخ. … حزين تعس وهو مبتهجة فرحة وهي

األوىل: جمادى ٢٣ يف املعارف وزارة عن مقالة من وله

ويجادلون. يناقشون وكما
ورشٍد. بصريٍة وعن ومهٍل أناة يف ولكن

الوزير. يتغري أن بمجرد يزول وال يتغري ال ا حقٍّ نافع ا حقٍّ ُمفيد
إلخ. … جيل واضح هذا ومعنى

بتاريخ يأتي ما الغفران رسالة عىل كتب الذي «صدقي» العرصيِّ األديِب كالِم ومن
«السياسة»: من الثاني ربيع ٢١

واالستهزاء. السخرية غري عىل لرصفه منادح وفيه
البينات. ونتساجل الُحَجج فيه نتقارع ا ِممَّ
شدتها. وتستفحل خطرها يتفاقم أمثلة

معدته. واحتوته أكله الذي الطاووس ويطري
ترصفهم. وطوع أيديهم ملك استمتاع

أحالمنا. منهم وتروع ضمائرنا تقلق التي الخياالت
املرتفني. املنعمني رقة والبداوة الجفوة أهل يستحدث ولم

وهواه. املؤلف مشيئة عىل ال
الشارة. معروفة امليسم بادية موفورة شيمته منهما كل عىل أبقى

هذا «وستحب حسني: أفندي طه لقول محل يكون ال السكاكيني األدِب مذهِب فعىل
يف الجملة هذه يتخطى وال األمر» هذا «ستحب يقول: أن عليه كان بل فيه»؛ وترغب األمر
للتصنُِّع رضورة فأي وكذلك بالكآبة، إردافه يجوز فال الحزن ذكر أن وبعد املعنى. هذا
زيادة هي وما «االبتهاج»؟ قوله بعد «الرسور» لقوله السائق هو وما «التكلف»، قوله بعد
الكاتب يقول ملاذ ثم «مبتهجة»؟ بعد «فرحة» يف أو القياد»؟ سهل طلق «سمح يف املعنى
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تحتويه وال الطاووس يؤكل وكيف «االستهزاء»؟ ب ويردفها «السخرية» صدقي العرصي
جرٍّا. وهلم «املنعمني»؟ قوله بعد «املرتفني» يقول وملاذا املعدة؟

أنه الظن وأغلب الفلسطيني، الوفد عن الصادر البيان به االستشهاد يَِصحُّ ن وِممَّ
جريدة يف عليه اطلعت وقد التنفيذية، اللجنة رسِّ كاتُب ألنه نفسه؛ املعرتض األستاذ بقلم

اآلخرة. جمادى ٢٩ بتاريخ «الحقيقة»
إلخ. … العربية األمة فيه كانت الذي الضخم الفخم املايض ذلك فيه: جاء فقد

«ضخم» ب «فخم» إرداف إىل الداعي هو فما ضخم، فخامة: اليشء فخم اللُّغة: ويف
إذن؟

قال: ثم

واألمزجة. األهواء مختلفة
وأغراضه. شهواته سبيل يف

الهرم. أو االنحطاط أو الخمول
العضل. ُمكتنزة الجسم ُممتلئة

يَرقى. وغريه ويَنحط يَعتز، وغريه يذل يَقوى، وغريه يضعف
له. وإخالصها به تعلقها وتعلن

األمني. املنيع وامللجأ الحصني الحصن

جديدة نكتة بدون الرتادف من العبارات هذه يف ما إيضاح عن غنى يف فنحن
نثر من يشء عىل نطلع لم أننا الحظِّ سوءِ ومن القارئ. نفس يف املعنى تقوية سوى
فصوله من لدينا وقع ما وكلُّ كالمه، نفس من نفسه إىل لنحاكمه املعرتض الكاتب
من نكون أن نصلح ال الذين العربية فحول وانتقاد النتقادنا تعرض أن بعد من ومقاالته
استعمال الطاقة جهد فيها تجنب معدودة سطور هو املرتادف استعمال عىل تالميذهم
بعد املنيع امللجأ قوله ليس إذ كالمه؛ من بك مرَّ كما غلبه العربي األسلوب ولكن املرتادف،
ينحط يذل والذي ويذل يضعف والذي الرصف، الرتادف من إال الحصني الحصن قوله
منه. العربية وأعاذ أنكره الذي املذهب اتبع فقد إلخ. … مرتادفان واإلخالص والتعلق
املرتادف يكيلون الُكتَّاِب بعَض أن البحث لهذا فيها تصدى مقالٍة أول يف األستاذُ وزعم
أن مع الساق عىل الساق يف فارس أحمد مثال عىل يحتذون بذلك أنهم ظانني جزاًفا
يف هي التي األلفاظ لتعليم عمًدا باملرتادف اإلتيان هو الكتاب هذا يف فارس أحمد مذهب

الغرض. هذا يقصد لم إذا الكتابة يف بأسلوبه ذلك وليس واحد معنى
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أحمد كالم من مستقل كتاب منه يرتاكم بمرتادف له نأتي املعرتُض شاء إن فنحن
يف الجوائب ومجاميع القاموس عىل والجاسوس الليال ورس املخبأ كشف يف فارس
له نرسد أن ويكفي عادته عىل يكتب بل لنفسه؛ الغرض ذلك بها يقصد ال التي املواضع
فكره وتعالج خوالج، االقرتاح فنون من صدره تخالج َمن الناس من أولها: التي املقالة

إلخ. … لواعج االجرتاح شجون من
ورصت مرض من بي ما مصح قد إرشاِده بفضِل أنَّه السكاكيني األستاذ ومرسور
أن بعد قلمي أسلة األستاذ يقوم أن عجب وال األخرية، مقاالتي من ظهر كما عنه أتجاىف
الِعْلَم اطلب ورد: فقد … ناجًحا تلميذًا عنده أصري وأن األربعني ال الخمسني تجاوزت
إال أستطيع فال الرحيل قبل بالتوبة تداركني قد هللا كان إن ولكنه اللَّحِد، إىل املهِد من
ومتأخرين، ومولدين وإسالميني ومخرضمني جاهليني من األعالم أولئك عىل أحزن أن
لم فرتة يف جاءوا كيف وُمصنِّفني وُخطباء وُكتَّاِب وعلماء وتابعني، وصحابة خلفاء ومن
أغالطهم. عىل وهم وماتوا الصحيحة العربية طريق يهديهم من فيها لهم هللا يقيض

بل اإلنشاء يف ملكتي تثقيف عىل — خريًا عني هللاُ جزاه — األستاذ يقترص ولم
كيف تراه أفال أعرفها، أكن لم الفنِّ هذا من دقائق عىل ووقفني النحو، إىل ذلك تجاوز
— عنه هللاُ ريض — طالب أبي بن عيلِّ إىل إشارتي يف أخطأته الذي الخطأ إىل نبهني
الدقيقة هذه يعرف فَمن للمثنى، ال للجمع هي «هؤالء» أن مع «هؤالء» بكلمِة والجاحظ

عليم. ِعْلٍم ذي كل وفوق … غريه الجليلة
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فيه وعلمائها أدبائها من الكثريين عناية انرصفت العربية اللَُّغِة عىل قصري غري زمٌن َمرَّ
من ويكثرون إطناب، يجوز ال حيث يطنبون كانوا أنهم ذلك من اللفظية، الصناعة إىل
اإلِماِم زمن يف املرض هذا وطأة اشتدت وقد يقتضها. لم أم املقام اقتضاها املرتادفات
التاريخ، يف الكامل صاحب األثري وابن الذهب»، و«أطواق اف» «الكشَّ صاحب الزمخرشيِّ
صاحب األصبهاني الدين وعماد املشهورة، الرتجيعية القصيدة صاحب والطنطراني
هذا عدوى رست وقد … وغريهم العرص، ذلك يف املنشئني عمدة كان وقد القديس الفتح
إىل أرسالن شكيب األمري مثل كاتب أكرب ِمن أحٌد منها يسلم فلم هذا عرصنا إىل املرض
فأخذ هلل، والحمد قريب عهد من إال املرض هذا وطأة تخف ولم السطور، هذه كاتب
اقتىض إذا إال يطنبون وال اإليجاز إىل يميلون الجديد املذهب أصحاب الُكتَّاب من كثريون

… اإلطناب املقام
كما عليه املحافظة من بد ال معروٌف ِنَصاٌب أو أصيلٌّ أسلوٌب لُغٍة لكلِّ كان وإذا
املعروف النصاب ذلك عن خروج القديم فاملذهب عيلَّ، األخري ردِّه يف شكيب األمري يقول
املعروف» «النصاب هذا عىل ليس األمري وبني بيني والخالف إليه، رجوع الجديد واملذهب
أنكر وأنا اللُّغة، يف املعروف النصاب عىل ينطبق أسلوبه إن يقول فهو أسلوبه، عىل ولكن

وبينه. بيني الجدال طال وقد ذلك، عليه

.١٩٢٤ سنة مارس ١٩ بتاريخ ٤٣٤ العدد يف الغراء السياسة جريدة يف نرش األمري عىل الثالث الرد 1
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جمعاء. العربية األمة إىل ذاك منشوره مثل يقتضيه املرتادفات من اإلكثار إن قال
إىل منشوًرا كان سواءٌ يكتب؛ ما كلِّ يف املرتادفات من يُكثر له فما ذلك صحَّ إذا

األدب. يف رسالة أم العامة
له ما ولكن املعنى، لتقوية األحوال بعض يقتضيه املرتادفات من اإلكثار إن قال
ينطبق ال أسلوبه أن العارفون ورأى رأى فلما حال. كل يف املرتادفات هذه من يكثر
ردِّه يف يقول فهو النقل، إىل ولجأ األصول ترك البيانيون، عليها نصَّ التي األصول عىل
مبتدئ صفات إال هي «وما يقول: أن الزمخرشي القدوة ة الُحجَّ لإلمام جاز إذا األخري:
أورد ما آخر إىل املهامه» وطي الفيايف «قطع يقول: وأن مخرتع»، منشئ وسمات مبتدع
الزمخرشي طبقة يف يَُعد ن ِممَّ ليس «إنه عنه قال وقد األثري البن جاز وإذا أقواله. من
أي — نفسه رأى ولو السكاكيني من طبقة أعىل األحوال وبكل العربية، ِعلماء من ولكنه
جاز إذا يقول: غاضبًا. متأمًلا يزال ال أنه منه ترى ا ِممَّ غريه» يراه ما غري — السكاكيني
«من يقول: وأن الزب»، ُحكٌم أمره واتباع واجب فرض «طاعته يقول: أن هذا األثري البن
عدلُه رعيتَه عمَّ َمن رفاتًا، كانت أن بعد جديًدا خلًقا وأعادها أمواتًا، وكانت املكارم أحيا
لألستاذ جاز إذا قال: بل أقواله؛ من أورد ما آخر إىل وأفضالُه» إحسانُه وشملهم ونوالُه،
نفسه وللمعرتض صدقي العرصي ولألديب باشا زكي أحمد األستاذ وللعالمة حسني طه
الجنسية والنعرة القومية الصارخة «إن أقول: أن يل يجوز ال فلماذا وكذا، كذا يقولوا أن
اإلنسان وتساكن البرشي، االجتماع وُمنذ الكيان ُمذ األمم مع وبدأت األقوام مع نشأت

وُروِدِه. ويف منشوره يف جاء ا ِممَّ ذلك غري إىل اإلنسان؟» مع
الناس وكل مريض وأنت لك: فيقول مريض، أنت للمريض: تقول أن العجب من

عنه! املرض ينفي أو يعزيه غريه مرض كأن مرىض،
املقفع البن وال للجاحظ وال األثري البن وال للزمخرشي وال لك يجوز ال سيدي، يا ال
أو بلفظه الكالم تكرار مواطن غري يف املرتادفات من يكثر أن ألحد وال للحريري وال
مات َمن عىل تحزن أن العربية يفيد وال غلطك، يف يشفع ال غريي وغلط وغلطي بمرادفه،
سيد وأنت أصولها تراعي أن يفيدها وإنما األعالم، العلماء من الكتابة يف مذهبك عىل

العارفني.
والجديد، القديم املذهبني بني الفروق بقية عن الكالم إىل أنتقل أن يل اسمح واآلن

الشاكرين. من لك فأكون فيها رأيك بإعالن عيلَّ تتفضل لو حبَّذا ويا
إن األمري، وبني بيني الخالف هذا منشأ كانت التي السابقة رسائيل إحدى يف قلت
أو بلفظه الكالم تكرار مواطن غري يف املرتادفات من يكثرون القديم املذهب أصحاب
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املواطن يف إال بمرادفه أو بلفظه الكالم يكررون ال الجديد املذهب أصحاب وإن بمرادفه،
أن قبل يل بُدَّ ال ولكن اإليجاز، إىل وذهابًا الحشو من تفاديًا البيانيون عليها نصَّ التي

هناك. للحديث تتمة لإليجاز آخر موضع إىل هنا أشري أن الفروق بقية عن أتكلم
السفر، جناح عىل فالن كقولهم: منه بجزءٍ إما املستعار عن يكنى قد االستعارة يف
الطائر يذكروا لم فإنهم املزايلة، رسعة يف بالطائر للسفر تشبيًها له متأهبًا كان إذا
أي بكذا، الحال نطقت نحو: معنوي بالزم وأما الجناح. وهو منه بجزءٍ عنه كنوا ولكنهم
الخطيب يذكروا لم فإنهم اإلبانة، يف بالنطق وللداللة بالخطيب للحال تشبيًها عليه دلَّت
الالزم ذكر مع الجزء بذكر ح يُرصَّ وقد لوازمه، من وهو بالنطق عنه كنوا ولكنهم
خطيب نطق فيقال: رأًسا، بالذاِت ح يَُرصَّ وقد بكذا، الحاِل لساُن نطَق فيقال: املعنوي،

الحال.
املعنوي الالزم استعارة من أبلغ رأًسا بالذات الترصيح أو الجزء استعارة أن ومع
استعارة إىل يميلون الجديد املذهب أصحاب أن يل يرتاءى البيانيني، أقوال من يستفاد كما
بكذا الحاُل نطقت فيقولون: بالذات، الترصيح أو الجزء استعارة دون املعنوي الالزم
ولكنها بليغة الواحدة الجملة كانت إذا أي الحال، خطيب أو الحال لسان نطق ال مثًال،
يقولون: فإنهم ذلك وعىل الثانية، عىل األوىل آثروا أطول، ولكنها أبلغ والثانية موجزة
سيفيهما»، أو ِذْهِنِه وِغَراَر َرأِيِه ِغَراَر «َشَحذَ من: بدًال ذهنَه» وأَْرَهَف رأيَه ُفالٌن «َشَحذَ
«طوى من بدًال الحديث» و«طوى مطيته»، أو متنه «ركب من بدًال الباطل» و«ركب
أو األحقاد و«زرع أطفأها»، أو ناره «أرضم من بدًال أطفأه» أو الرش و«أرضم بساطه»،
«استصبح من بدًال فالن» بعلم و«استصبح قدورها»، وفثأ بذورها «زرع من بدًال فثأها»
هم بل كثري؛ وهو ذلك غري إىل حبله» «انبتَّ من بدًال الشمل» و«انبتَّ علمه»، بنرباس
سبيل عىل ولكن االستعارة سبيل عىل ال الرتاكيب هذه مثل يف األلفاظ هذه يستعملون
لقولهم مرادفة الحديث وطوى عليه، أرصَّ لقولهم مرادفة عندهم الباطل فركب الرتادف،
الحياة؛ ويالئم الحال يناسب ما الستعاروا االستعارة قصدوا لو فإنهم وإال أجله أو تركه
البساط، عىل يجلسون املتحادثون كان يوم كان الحديث بساط فالن طوى قولهم ألن
مستطيلة، أو مستديرة خرضاء أو حمراء موائد حول يجلسون املتحادثني فإن اليوم وأما
وإن … بساطه طوي ال الحديث مائدة رفعت نقول: أن فاألوىل االستعارة أردنا فإذا
اليوم ا وأمَّ مألوًفا، املطايا ركوب كان يوم كان مطيته» أو الباطن متن فالن «ركب قولهم
نقول: أن فاألوىل االستعارة أردنا فإذا املطايا، استعماًال وأقلها كثرية، النقل وسائط فإن
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أصحاب أن إيلَّ يخيل بل … مطيته أو متنه ركب ال دراجته أو باطله سيارة فالن تسلق
العدول إىل ا إمَّ األمُر بهم يفيض وقد االستعارات من اإلقالل إىل يميلون الجديد املذهب
أخرى. لُغة ولغريه لُغٌة للشعر فيكون غريه، دون الشعر يف استعمالها إىل ا وإمَّ بتاتًا عنها
ال شعرية لُغتهم فكانت وأحالم، خيال أهل كانوا يوم االستعارات من العرب أكثر
التأثرات، تلك بيان يف للمبالغة باأللفاظ يتالعبون فكانوا تأثراتهم بيان يف إال يستعملونها
بد فال واالجتماِع، والسياسِة والفلسفِة الِعْلِم لُغة يجعلوها أن يحاولون وهم اليوم ا وأمَّ
تقرير بها يقصد أن بد ال أخرى؛ وبعبارة واملعنى، اللفظ بني النسبة فرتاعى تتطور أن
هذه تتغلب أن بد وال النقصان، أو الزيادة تقبل ال موضوعة محدودة بألفاظ حقائق

الشعر. حدود تتغري لم إذا هذا ، أخصُّ عِر الشِّ َولَُغُة أعمُّ ألنها عِر؛ الشِّ لُغِة عىل اللَُّغُة
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القديم املذهبني بني فروق بقيت فقد املوضوع، هذا إىل العودة يف الكريم القارئ أستأذن
للحديث. استيفاءً إليها اإلشارة من بد ال والجديد

أم رضينا له خاضع إال الحياة عنارص من عنرص من فما عام، ناموس التطور
كثريًا. جهل فقد الناموس بهذا يؤمن ال وَمن كرهنا،

حول األخرية املدة يف األعالم مرص كتاب أكابر كتبه ما عىل اطلعت قد كنت وإذا
لهذا خاضعة اللَُّغَة أن رأيت قد تكون أن بد فال الكتابة، يف والجديد القديم املذهبني
التطور هذا آثار إىل يشريوا لم أنهم إال ُحكمه، عن إلخراجها سبيل من ما وأنه الناموس،

عرًضا. إال اللَُّغِة يف
اآلثار؟ هذه هي فما

الثرثرة إىل خرجوا ولو الكالم يف اإلكثار إىل يميلون كانوا الناس أن اآلثار تلك من
فيه انترشت الذي — األخري العرص هذا يف يميلون فصاروا عقليتهم، اقتضتها العتبارات
من أرسالن شكيب األمري وبني بيني دار فيما رأيت كما اإليجاز، إىل — االقتصاد روح

ببعيد. به العهد وليس الِجَدال
إىل يميلون فصاروا الكتابة يف التكلف إىل يميلون كانوا الناس أن اآلثار تلك ومن
يشء. كلِّ يف طبيعيني فصاروا يشء كلِّ يف يتكلفون كانوا كما فيها، الطبيعية األساليب

السياسية جريدة ويف ١٩٢٥ سنة فرباير ١٩ بتاريخ عرش الثامن عددها يف الشوري جريدة يف نرشت 1
.١٩٢٥ مارس ٢ بتاريخ ٧٢٧ عددها يف
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بها يقلدون الوعِظ لهجَة يستعملون أو تجويًدا، يُجوِّدون اليوم قبل القرُّاءُ كان
يسفلون يكادون ال واحدة نغمة يلزمون أو األجانب، الكنائس رؤساء أو املساجد خطباء
يقرءُون صاروا أخرى وبعبارة تمثيًال، املعنى يمثلون فإنهم اليوم ا وأمَّ يعلون. أو فيها

يتحدثون. كما
موقَف املوقف كان سواء واحدة نغمة حال كل يف يلزمون اليوم قبل املغنون كان

تناسبه. نغمة موقٍف لكلِّ فإن اليوم ا وأمَّ بكاءٍ، أم حماسٍة أم حبٍّ
مجالس عىل بعضأصدقائه مع ليلة طاف املشهور املوسيقي الحمويل عبده إن يقال
هذا فإن بنا «قوموا ألصدقائه: قال إال املجالس تلك أحد يف قليًال يجلس كان فما الطرب،

يغنون. ال يُجوُِّدون كانوا العرص ذلك يف املغنني إن أي فقهي»
متكلفني، فيها وكانوا إشاراتهم، يف بعًضا بعضهم يقلد اليوم قبل الخطباء كان
ا وأمَّ اإلشارة، تلك يقتيض ما كالمه يف وليس الوراء إىل أو األَمام إىل بيِدِه الخطيُب يشري
إليه. االنتباه تستدعي أو توضحه أو املعنى تُقوِّي اللَُّغِة من جزءٌ اإلشارات فإن اليوم

الرقص فإن اليوم ا وأمَّ رقًصا، كانت فيه حركة فكل تفكًكا، اليوم قبل الرقص كان
يكون قد كالم. يمثله ال ما بالرقص يمثلون وقد تمثيًال، النفس معاني تمثل أخرى لُغة
وقد بكاء، فيه يكون وقد حب، فيه يكون وقد حماسة، فيه يكون وقد الرقصخشوع، يف

وعظ. فيه يكون
األساليب إىل الحياة مظاهر كلِّ يف يميلون صاروا الناس أن كله هذا من ترى فأنت

التكلف. من العرص هذا يف الروح عىل أثقل يشء وليس الطبيعية،
حاول فَمن يتحدث، وكما يفكر كما اإلنسان يكتب أن للكتابة الطبيعي فاألسلوب
فقد يشء يف الحياة يالئم ال وما غريه، أو هو به يتحدث أو فيه يُفكر ال ما يكتب أن
نفسه حديثه يرتجم قد آخر، شيئًا يكتبه وما شيئًا حديثه أو تفكريه يكون قد تكلف،

فال. كتابته وأما
قلبه، أو عقله يستوحي فال يكتب أن القديم املذهب أصحاب من الكاتُب أراد إذا
يستوحي ولكنه الناس، ويفهمه املقام ويناسب مراده يؤدي ما األلفاظ من يستعمل وال
ويدَّعيها وألفاظهم معانيهم فيستعري مظنة كلِّ يف موضوعه يف قالوه ا َعمَّ يفتش القدماء،

لهم. ليست فيه لفظٍة كلَّ أن أحسست إال الكتَّاِب لهؤالء شيئًا تقرأ ال لنفسه.
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من شطًرا الكاتب أو الشاعر يأخذ أن وهو «التضمني» يستحسنون القدماء كان
أن وهو و«اإليداع» كامًال، بيتًا يأخذ أن وهي و«االستعانة» ومعناه، بلفظه غريه شعر
الدين صالح الشيخ فعل كما صاحبه، مراد عن غريه أقوال من يأخذه ما معنى يرصف
فقال متعاتبني، القيس امرئ معلقة بإعجاز نباتة بن الدين جمال والشيخ الصفدي

قصيدته: أول يف األول

ع��ل م��ن ال��س��ي��ل ح��ط��ه ص��خ��ر ك��ج��ل��م��ود ي��س��وءن��ي ع��ت��ب م��ن��ك ي��وم ك��ل أف��ي

أولها: يف قال بقصيدة الثاني فأجابه

ال��ت��دل��ل ه��ذا ب��ع��ض م��ه��ًال أف��اط��م ع��ات��بً��ا أق��ب��ل��ت ث��م والئ��ي ف��ط��م��ت

والحديث. القرآن من شيئًا كالَمه الشاعُر أو الكاتُب يضمن أن وهو و«االقتباس»
سائر. َمثٍل أو مشهوٍر بيٍت أو معلومٍة قصٍة إىل الكالم يف يشار أن وهو و«التلميح»
منه يُنقص أو عليه يزيد بأن فينظمه منثوًرا كالًما الشاعُر يأخذ أن وهو و«العقد»

الشعر. وزن عىل ينطبق حتى
تجد ال فإنك هذا، من يشء إىل يميلون ال الجديد املذهب أصحاب فإن اليوم وأما
ليست كلمة تجد ال بل بيت؛ من جملة أو شطًرا أو مثًال أو حديثًا أو آية يكتبونه فيما

يعنونها. ال أو لهم
فعىل بألفاظه ويستعني غريه معاني يستعري أن الشاعر أو للكاتب بدٌّ يكن لم إذا
يكون أن وعىل مرسوًقا، نعده لم إذا هذا مردًدا، صدى كالمه كان وإال ذلك، يف يُِرسف أال
هو الذي الحال ويقتضيه يعنيه، ا ِممَّ األلفاظ من به يستعني وما املعاني من يستعريه ما
هو وهذا آخر شيئًا يكتبه وما شيئًا الحال يقتضيه ما أو يعنيه ما يكون فقد وإال فيه،

النفاق. بل الجمود، بل التكلف،
وأن كتابه يطوي أن يكلفه األستاذ فإن لهجته يف فتصنع اليوم التلميذُ قرأ إذا
يقرأ أن يكلفه ثم الطبيعية، لهجته إىل يرجع تحدث إذا أنه والغالب قرأ، بما يتحدث

بها. تحدث التي باللهجة
لنفسه يكتب بما يتحدث أن الكلفة عليه تغلب أن خيش إذا اليوم الكاتب أحرى وما

تحدث. كما يكتب أن ثم أوًال لغريه أو
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يكتبه ما فليقرأ الطبيعي سوقه عىل حديثًا الكتابة تكون كيف يرى أن أحبَّ وَمن
واألستاذ الرازق، عبد مصطفى واألستاذ حسني، طه والدكتور فهمي، منصور الدكتور

يتحدثون. سمعهم فكأنه قرأهم فإذا موىس، سالمة
منتقديهم عىل ردوا إذا بالتكلف ولوعهم عىل أنفسهم القديم املذهب أصحاب إن بل
الكلفة عن يخرجهم الغضب كأن الطبع، إىل وأقرب الكلفة عن أبعد كتابتهم كانت

الطبيعية. حالتهم إىل ويردهم
يُعرض ما كلِّ يف كتاب هناك يكون أن — املتكلفني هؤالء رأي عىل — يجب كان
الرسائل يف املوضوعة الكتب تلك حدِّ عىل الخواطر، من له يتمثل وما الشئون من لإلنساِن
غايل عن واالستفحاص خاطركم رشيف سؤال «غب بقولهم: فيها رسالة كلُّ تبدأ التي
شوقه يَبث أو يَعتب أو يُعزي أو يُهنئ أو يشكر أن منهم الكاتُب احتاج فإذا سالمتكم»،

باسمه. ويوقعه ومعناه بلفظه الكتاب ذلك من يريد ما ينسخ أن إال عليه فما مثًال،
أفتح أن أحبَّ ال فإني أحٍد؛ بأقوال أستشهد أن يكلفني ال أن الكريم القارئ وأرجو

الخصومة. باب عيلَّ

الزَّمان هذا يف األرستوقراطية إىل ينزعون القديم املذهب أصحاب أنَّ التطور هذا آثار ومن
األمراء لتسلية وال للخاصة، ال يكتبون فيه الُكتَّاُب فصار الديموقراطية، فيه انترشت الذي
فيما الناس لعامِة بل التمدُّح؛ أو ح للتفصُّ وال منهم، السخر أو لهم التملق أو والكرباء

الحياة. هذه يف ينفعهم
رأيت» «أنا قلت» «أنا يكتب فيما يقول ال منهم الكاتب أن األرستوقراطية تلك من
يشء ولوال لشأنه، تعظيًما الجمع؛ بصيغة رأينا» «نحن قلنا» «نحن بل املفرد؛ بصيغة
«َمن بقولهم: وختموه بفضلهم، واإلشادة أنفسهم عىل بالثناءِ كالَمُهم البتدءوا الحياة من
وما العامة، عند ملكانتهم تعزيًزا البحرتية، الطريقة عىل هذا؟» بمثل يأتي أن يستطيع

ويعظموهم. يقرظوهم أن غريهم يكلفون أنهم أدرانا
السخافة، بل الكلفة إىل خرجوا ولو األلفاظ وتخري التأنق يف يبالغون أنهم ومنها
عرفهم يف السمني الرصني وما وهزيل، سمني أو ومبتذل رصني إىل الكالم قسموا وقد
ألسنِة عىل لفظٌة تشيع وال املأنوس. املفهوم إال الهزيل املبتذل وما املهجور، الغريب إال
استعمالها، إىل يتسفلوا أن بأمثالهم يليق ال هزيلة مبتذلة عندهم أصبحت إال الناِس

الناس. بلُغِة يكتبوا أن اضطروا إذا بتاتًا الكتابة عن امتنعوا وربما
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يخرج ووجاهته غناه عىل زيًدا ترى فقد الناس، بعض يف فطرة فإنه التأنق؛ ننكر ال
— وخموله فقره عىل — جاره ترى حني عىل وجهه، يغسل أن بدون الصباح يف بيته من
دليُل والتأنق الشعر. مرسح الهندام حسن والثوب الجسم نظيف إال بيته من يخرج ال
أنه املتأنق يظهر ال أن عىل ولكن الرقي، إىل مدعاة وهو الذوق، يف وسالمة النفس يف علوٍّ
وفساد العقل سخافة عىل دليًال كان وإال التأنق، ألجل يتأنق ال أن أخرى وبعبارة متأنق،

التدني. إىل مدعاة وكان الذوق،
«فالن فقولهم: اللفظة، يف ال الجملة يف يكون االبتذال ولكن االبتذال، ننكر ال كما
كلُّ ا وأمَّ األسماُع. وَملَّتها األفواه الكتها التي املبتذلة الجمل من العكر» املاء يف يصطاد

مبتذلة. املستعملة اللَُّغِة ألفاظ فكل وإال فيها، ابتذال فال الجملة هذه يف لفظٍة
من ومنهم للعامة، ال للخاصة يكتبون إنهم األرستوقراطيون الكتَّاُب هؤالء يقول

الخاصة. وال العامة تفهمه فال أرستوقراطيته يف يبالغ
وقد «املحربة»، كلمته قرأ أن وبعد كبري، شاعٍر لتكريم أقيمت حفلٍة يف خطيٌب وقف
وقال — جانبه إىل جالًسا وكان — الشاعر إىل التفت الغريب، وغريب بالغريب فيها جاء

سيدي.» يا أنا «وال الشاعر: له فقال وأنا»، أنت إال كالمي يفهم لم أنه «أظن له:
التفسري يكون وقد صفحٍة، كلِّ ذيل يف ألفاظهم تفسري إىل اضطروا كتبوا إذا وتراهم

وأغمض. املتن من أطول
التفسري؛ هذا إىل حاجة فال للخاصة، تكتبون إنما — األجالء السادة أيها — كنتم إذا
مأمورين غري خاطركم فكلُِّفوا للعامة تكتبون كنتم وإذا تكتبون. ما كل إىل حاجة ال بل

األجر. ولكم الناِس ِبلُغِة واكتبوا
املألوفة اللَُّغِة يف مرادًفا لها يجد ال غريبة كلمة إىل يضطر قد الكاتَب أن نفهم
مهجورة ألفاظ إىل السلسة والرتاكيب املأنوسة األلفاظ الكاتُب يرتك أن ا أمَّ فيفرسها،
اإلعجاب عىل ويحملهم الناس ليدهش اضطرار؛ غري عىل غامضة معقدة وتراكيب بالية

سخافة. بعدها ليس سخافة فتلك عليه، والثناء قدره واستعظام به
فخمة»، «جزلة األرستوقراطيون يسميها التي الغريبة األلفاظ هذه أن فرضنا لو ثم
هل يعملون؟ فماذا شائعة أصبحت الديباجة» «أنيقة يسمونها التي الرتاكيب تلك وأن
صاحب عىل عباد بن الصاحب غضب كما يغضبون أم جديدًة، وتراكيَب ألفاًظا يخرتعون
بقطع ألمرت األلفاظ ِكتَاِب ُمصنِّف عيىس بن الرحمن عبد أدركت «لو فقال: األلفاظ كتاب
يف فأضاعها يسرية أوراق يف الجزلة العربية شذور «جمع فقال: السبب، عن فسئل يده»،
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الكثرية واملطالعة الكثري والحفظ الدرس تعب املتأدبني عن ورفع املكاتب، صبيان أفواه
الدائمة.»

املتأدبني عن رفع ألنه عيىس بن الرحمن عبد عىل عباد بن الصاحب أيها تغضب لم
يجعل أن حاول ألنه غضبت وإنما الدائمة، الكثرية واملطالعة الكثري والحفظ الدرس تعب
عىل وأشد أثقل يشء وليس مثلك، أرستوقراطيني املتأدبني وعامة املكاتب صبيان من

العامة. من أحٌد يدانيه أن من األرستوقراطي
يستحق فهو املتأدبني، من اللَُّغِة منال تقريب يف عيىس بن الرحمن عبد أحسن لقد
بتلك بعده الُكتَّاِب أقالَم قيََّد إذ يدري؛ ال حيث من أساء ولكنه الجزيل، الشكر ذلك عىل
ليس هذا قالوا ألفاظه غري أحٌد استعمل وإذا عنها، يحيدوا فلم جمعها، التي األلفاظ

والتكلُِّف. بالجموِد العربيِة اللَُّغِة عهِد أول هذا كتابه فكان عربيٍّا،
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ذيل

بعض يف إنهم يقال بغريها]: العربية الحروف مقابلة يف الثاني: البحث [آخر يف جاء
إلخ. … رشقي طراز عىل كنيسة بنوا الوسطى األجيال يف أوروبا مدن

اآلتية: بالكلمة فتفضل جرب أفندي عادل األستاذ صديقي هذا قويل عىل اطلع وقد

ونقوش كتابات فيها تزال ال الجزائر مدينة يف الالتينية البطريركية دار إن
عمر، بكر، أبو محمد، مثل: الفسيحة، قاعاتها جدران تزين كثرية إسالمية
تلك أعىل عىل مكررة بالجصِّ املنقوشة هللا» عىل و«توكلت إلخ، … عيل عثمان،

الجدران.

فإن صقلية، عاصمة (بلرمه) مدينة يف (Martorana (مارتورانا كنيسة وكذا
بنيت التي املتعددة الكنائس عن فضًال القرآنية، واآلياِت العربيِة بالنقوِش ُزيِّنْت أعمدتها
والجوامِع املساجِد مثاِل عىل وُزيَِّن ُشيَِّد ُجلَّها فإن عنها، املسلمني إجالء بعد إسبانيا يف

العربيِة. والكتاباِت بالنقوِش




