
 القرآن واللغة العربّیة

                                              دالل عباس - المعهد العالي للدكتوراه ـ  الجامعة اللبنانّیة

  

                   ملّخص البحث

نزول قبل العربیُّة اللغُة كانِت لقد الدهر. أبَد ُعراها تنفصَم لن َعالقٌة والقرآِن العربّیة اللغة                 بین
ِمنطقٍة داخل محصورًة األفِق، محدودَة اُألخَر، السامیِّات كأخواتها وإعجامِه ونْقِطه تدوینِه وقبَل              القرآِن
منها المـُدّون القلیل حتى شفویة، وكانت والیمِن، العربیِّة الجزیرِة حدود تتعّدى ال محدودٍة،               جغرافیٍّة

 ما كان ُیفهم إن لْم یعُضْده الحفُظ.

     فما الذي فعلُه القرآن باللغة؟

وتبیاِن السؤال، هذا عن اإلجابِة إلى والتحلیلّي التاریخّي المنهجین مستخدًما البحُث هذا یهدف               
كان القرآنّي النّص كوُن علیها، والمحافظِة العربیِّة اللغِة نشِر في یزاُل وال القرآن أّداه الذي                 الدور
في القرآِن، دوِر توضیِح إلى یهدُف كما وبالغًة. ونحًوا وبیاًنا إعجاًزا المعیاريَّ النصَّ یزال-                -وال
لهجاتهم صقَل إذ اللغویِّة العرِب وحدِة وفي التدوین، مرحلِة إلى الشفویِّة المرحلِة من الثقافِة                تحویِل
حاُل هو وهذا وعیوُبها، األخرى اللهجاِت استطاالُت فیها ماتت واحدًة، لغًة مستشرًفا              وَصَهَرها،
الكالم، حوشيِّ من فیها مّما وهذَّبها العربیَّة اللهجاِت القرآُن د وحَّ وكما الیوم… ( القرآِن (لغة                 الفصحى
خارج وذیوِعها الفتوح، حركِة خالل من انتشاِرها سبَب كان كلِّه ذلك وفوق ألفاِظها، دالالِت ع                وسَّ
الشام بالد في أمُرها إلیه آل وما اإلسالم، أظّلها التي األقطار في الناِس ألسنِة على العربیِّة                  الجزیرِة
في المفتوحِة البلدان في االختالِط أثَر كذلك وسنبّین وغیرها. وإیران والمغرب ومصر              والعراق
التي والتحّدیات البالِداألصلّیین، وسّكان الفاتحین العرِب بین التفاهم لغِة ونشوِء ، اللغويِّ             التطّور
اللحِن ظاهرِة وفشّو واألصوات، والكلمات الجملة مستوى على المفتوحِة، األقطاِر في اللغُة              واجهتها
كان واللحُن اللحِن، إلى أّدى بدوره واالختالُط االختالط، إلى الفتوُح قادِت فقد وشموِله.               ومصادِره
سالئقها عن تنحرَف أن لأللسنِة وتقویًما قارئه، به یِضّل أن اهللا لكتاب عصمًة النحو علِم نشأِة                  وراء
النحُو نشأ متبادلة: جدلیٌّة َعالقٌة النحو خالل من بالعربیِّة القرآن عالقَة إّن اإلعرابّي. التصریِف                في
اللغَة النحُو وَحِفَظ النْحوّیة، قواعِدهم على أدلة القرآِن آَي بعُد من النحاُة واستخدَم القرآن،                لخدمِة

 العربیَّة من التشّظي.

األقطار في العرب أمكن لما ونثِره، شعِره األدِب لغُة وتالًیا القرآن لغُة الفصحى لوال والیوم:                 
من خروجها بعَد العاصفَة التحدِّیات العربیُّة اللغُة واجهِت وكما بینهم، ما في یتفاهموا أن                المختلفِة
جهوُد تضافرت إن المرحلة، هذه في لها تتعّرض التي المخاطِر مواجهُة بإمكانها العربیِّة               الجزیرِة

 القیَّمین علیها، واتُِّخذت خطواٌت عملیٌّة في هذا السبیل.
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التصریف النحو، علم اللحن، اللغوّیة، الوحدة العربّیة، للغة البیاني المظهر القرآن، المفتاحّیة :              الكلمات
 اإلعرابّي، البالغة…

 

 

  تمهید

 بسم اهللا الرحمن الرحیم

م العلیم، معلِِّم البشِر األسماَء كلَّها.  العالِّ

المجریها باإلنساِن تنفصُم ال بُعًرى متٌّصلة المرئیٌَّة كینونٌة إّال اللغُة وهل اللغة؟              ما
هي وشجون، شؤوٍن من به یتُّصل ما كلِّ عن عنه، ُتعبُِّر وهي بها، ُیعبُِّر لسانه                 على
محدوَد كان إْن ساذجٌة فقیرٌة هو، آفاُقه َرُحَبْت إْن ورحبٌة كذلك، هو كان إْن اآلفاِق                 ضیُّقة
في والبواطِن الظواهِر عِن التعبیِر على قادرٌة غنیٌَّة ذلك من العكِس على هي أو                الثقافِة،
أو غالبٌة متخلِّفة، أو رٌة متطوِّ َمْیَتٌة، أو َحیٌَّة أصحاِبها حاِل من دائًما حاُلها عیِنه..                الوقِت

 مغلوبٌة، منتِهَكٌة أو منتَهكة...

 حال اللغة العربّیة

قبَل القرِن ونصِف قرًنا عشَر أربعَة منُذ كانْت حاُلها، ُقنا تؤرِّ التي العربیُّة اللغُة               وهذه
األفِق محدودَة اُألَخَر الساِمیَّاِت كأخواِتها وإعجاِمِه وَنْقِطِه تدویِنه وقبَل القرآِن            نزوِل
شفویًَّة وكانْت والیمِن، الجزیرِة حدوَد تتعّدى ال محدودٍة جغرافیٍّة ِمنَطَقٍة داخَل             محصورًة
الجاهلیَّة القصائَد إّن القائلِة الروایِة َة ِصحَّ افترْضنا إِن أنَّنا بمعنى منها؛ ن المدوُّ              حتى
قراءتها أنَّ فیه ریَب ال مما الكعبِة، أستاِر على ومعلَّقًة مكتوبًة كانت "معّلقات"               المسّماة
في كانت العربیَّة أّن ذلك غیًبا، یحفظونها الذین للرواِة إّال متاحًة تكن لم صحیحًة                قراءًة
خاَتُم یكون أْن األعلى العليُّ وشاَء حركاٍت، دوِن ومن نقاٍط دوِن من كاآلرامیِّة اآلونِة                تلك
آخر حمِل شرف العربیَُّة نالِت سنًة وعشرین وثالٍث لیلٍة وبین اللغِة، عربيَّ              ُرُسِلِه
في وحلَّ العرب أعجز الذي القرآن البیانيِّ : المظهِر بهذا متمثَّلًة السماویِّة،             الرساالِت

 نفوسهم محلَّ السحر.
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فاجأِت وكتابٍة ، فّنيٍّ جماليٍّ بشكٍل والمصیر واألخالق الوجوِد أسئلِة عن القرآن              یجیب
على جعَل ومن لإلسالم، صدَره اهللا شرح من ذلك في منهم سواء أجمعوا بحیث                العرَب
عنها الكافرون قال ُتضاهى، ال أّنها وعلى مثَلها، َیَروا لم فریدٌة أّنها على ِغشاوًة                بصِره
من باإلسالِم آمن (رض) ُعَمَر الثاني الخلیفَة أّن الراویِة في شعر. وإّنها سحٌر،               إّنها
من بعًضا سمع لمَّا لقریٍش قال قریٍش، سادِة أحُد المغیرِة بُن والولیُد سماِعِه...               طریِق
بقصیِدِه، وال برجِزه، وال بالِشعِر مّني أعلُم رجٌل منكم ما فیه؟ أقول ماذا "فواهللا                القرآن:
وإنَّ لَحالوًة، لقوِله إّن واهللا! هذا، من شیًئا یقوُله الذي ُیشبه ما واهللا ، الجنِّ بأشعاِر                 وال
سحٌر إّال هو ما یقول: ثم ُیعلى"... وما َلیعلو وإنَّه تحته، ما ُم لیحطِّ وإّنه لَطالوًة،                 علیه
النصِّ في التعبیر شكُل كان لقد ،(1)" وموالیه؟ وأهِلِه الرجِل بین یفّرق رأیتموه أما                یؤثُر،

حوٌل (ص) لمحمٍَّد یكن لم یوَم ، التعلیميِّ لمضموِنه االستجابِة في الحاسَم العامَل              القرآنيِّ
لدیٍن األبواَب َفتحِت التي هي اللغَة "كأنَّ ِمنعة، وال ٌة قوَّ لإلسالِم یكْن لم ویوم طوٌل،                 وال

 جدیٍد هو اإلسالم".

في ُیفهم أن ُبدَّ ال صفةَ الشاعر (2)، النبّي عن ونفَیه الشعر صفَة نفسه عن القرآن نفَي                 إنَّ
النصُّ هو الشعُر كان فقد القدیمِة، ومثیلِتها الجدیدِة، الثقافِة بین داَر الذي الصراع               ضوِء

یتدارسوَنه الذي النصُّ هو القرآُن وباَت اإلسالم، قبل ما العرب ثقاقة في المهیمُن               الثقافيُّ
وخطِبهم أحادیثهم في علیهم ویتوارُد ویسمعونه – ولهجاِته قراءاِته من كان ما على -              
الذي هو كان وألنَّه اإلعجاِز، مظهَر كان ألّنه ونهاِرهم، لیِلهم في وعبادِتهم              وصلواِتهم
یستِطِع لم واآلخرة، الدنیا في علیها أقبلوا التي للحیاة ومثَّل فكرَتهم، ر وصوَّ دعوَتهم               بلوَر
المعاني أداِء في أسلوُبه أْي َنْظُمهُ ، أعجزهم لقد بعَده، وال النبيِّ أیَّام یحاكوه أْن                العرُب
إلیهم یَؤدِّها ولم شعًرا، المعاني هذه یؤدِّ "لم الناس إلى تؤّدى أْن وجلَّ عزَّ اُهللا أراَد                  التي
ولم إلیه ُیسبْق لم به خاصٍّ أسلوٍب وفي علیه، مقصوٍر مذهٍب على أّداها وإّنما                نثًرا،

 ُیلحق فیه" (3).

 ما الذي فعَله القرآن باللغة؟

 ()  سیرة ابن هشام، ج1، ص 1.175-174

 () سور: النبأ، اآلیة 69؛ األنبیاء، اآلیة 5، الحاّقة، اآلیات من 40 إلى 2.43
 () َطه حسین،  المجموعة الكاملة ، ج7، ص 3.243-242
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األولى اللحظاِت منذ المسلمین على وكان قریش (4)، بلهجِة أو قریٍش بلغِة القرآُن              نزل
 أْن یدّونوا آیاِته، وأن یحفظوها، ویفهموا معانیها وهكذا:

هنا نتذكَّر أْن یكفي التدوین ، مرحلِة إلى الشفویِّة المرحلِة من الثقافَة القرآُن              1.حوّل
القراءَة المسلمین من عشرًة ُیعلِّم أن مكَّة أهِل من األسیِر فدیَة یجعل كان (ص) النبيَّ                 أنَّ
في نوعيٍّ تغییٍر إحداِث إلى أّدى مّما ، القرآنيِّ النصِّ تدویِن على منه حرًصا               والكتابَة
باستثناِء - العربیَِّة باللغة ُیكتُب نصٍّ أوَّل [الكتابُ ] القرآنيُّ النصُّ یصبُح وهكذا              الثقافِة،
، القرآنيِّ للنصِّ وكاتبین قارئین إلى العرُب ل ویتحوُّ – الروایُة صدقِت إذا             المعلِّقات
في إّال یكاُد ال أو یغادُرهم ال النهاِر ساعاِت كلِّ في الناِس ألسنِة على النصُّ هذا                  وصاَر
من غیِرها في شبیَه أو له مثیَل ال المسلمة الجماعِة حیاِة في خاصٌّ أمٌر وهذا نوِمهم،                  أثناِء

 الجماعاِت أو الشعوِب على ظهر البسیطِة.

وانطالِقهم الدعوِة جیوِش في جمیًعا العرِب هؤالِء التقاُء كان ولّما اللغوّیة:             2.الوحدة
العربیََّة اللغَة أصاَب ما ل أوَّ كان القرآن لغِة نطاِق في الدینیَِّة الحیاِة لهذه وممارسِتهم                بها،
استطالِتها، من رْت قصَّ أو المختلفِة اللهجاِت حدِّة من كسرْت التي التصفیُة هذه              هو
كّل ُتمّثل التي اللغة في مشاركًة انعكست والوسائِل واألهداِف األغراِض في             فالمشاركُة
أحدها : اثنین: شیئین التصفیُة هذه تناولْت لقد الوسائل. هذه كلِّ عن وتعبُّر األغراض،               هذه
یحاول وإّنما قبیلته، بلهجِة كا متمس أحٌد ُیعْد فلم خالِفها... في اللهجات ة قوِّ من كفكفت                أنَّها
مفردات بین ما جمعت التصفیَة هذه أنَّ والثاني فشیًئا، شیًئا القرآن لغة من یقترَب                أن
حیاًة فیها أشاعْت وإّنما ُتمیَتها، أْن وال المفرداِت هذه تنسَخ أْن شأِنها من یكْن فلم                 القبائِل،
عند وحَدها الِمدَیِة لفظُة كانت (مثًال: سلطانها من مّدت حیُث األولى حیاِتها من               أخصَب
هؤالِء أنَّ الواضِح فمن اللقاء بعد ا أمَّ أخرى، قبیلة عند وحَدها السكِّین ولفظُة               قبیلٍة،
منهما واحًدا یستعملوَن كانوا حیث مًعا واستعملوهما اللفظین هذین تبادلوا            وأولئَك
القبیلَة القبیلُة فیها تخالُف كانْت التي األخرى األلفاِظ أكثِر شأُن كذلك وكان              فحسب)...
الصیغ: َكثرَة كذلك كان ولكّنه فحسب، المفردات َكثرَة األمُر یكْن ولم الناحیَة.              والناحیُة
أْن تعّودْت كانْت التي غیرالصورِة على الفعَل أو االسم تنطَق أْن دْت تعوَّ التي               فالقبائُل
الصَیَغ، تتبادُل والّتجمِّع االلتقاِء هذا في هنا، أنَّها وجدْت أخرى، قبائُل به              تنطَق
له، آخَر وزٍن أماَم أّنها فوجَدْت حسب، لفعل واحًدا وزًنا مثًال تعرُف كانت               وتتناوُبها...
طواعَیًة لساِنها مْن له وأتاحْت ج، التدرِّ من شيٍء في الوزِن بهذا أخذت أّنها في نزاَع                 وال

ص4 اإلسالمّیة المجتمعات فیصل، شكري راجع: الموّحدة، العربّیة اللغة اإلسالم ُقبیَل صارت قد قریش لهجة كانت ()                 
 22 وما بعدها.
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المفرداِت من الَوفرة هذه في یتمثُّل آخَر مظهًرا هنا التصفیِة حركُة واتخذْت              ورضًى.
تمضي التي الوجهة ُیناقُض ال الَوفرِة من لوٌن ولكنَّها فحسب وفرًة لیسْت فهي               والصَیِغ،
بالمفرداِت تغتني نفِسه الوقِت وفي الوحدِة باتجاه اللغة تمضي الوحدة: إلى اللغُة              بها

 والصیغ،  وذلك أیًضا لوٌن من التكثُّر واالستزادة (5).

اللغَة حمَل قد القرآ ن كان وقبله ذلك وفوَق ألفاِظها وتهذیُب اللغِة أغراض اتساُع .3              
من َعَرفناها كما – القرآن نزول قبل كانت فقد أرحَب، مجاٍل إلى الضّیق إطارها                من
البدویِّة المعیشِة أغراَض تعدو ال – وصلتنا التي والِحَكِم والخطِب الجاهليِّ الشعِر              خالِل

  ووصَف مرافِقها وإثارَة الخصوماِت والمنازعاِت بین قبائِلها فأخذت ُتستعمُل في:

ذاِته وتوحیِد الخالق، وجوِد إثبات من اإلسالم: بها جاء التي الدینیِّة العقائد تبیین               أ)
یفقه یكن لم مما ذلك، وغیِر والعقاِب والثواِب والنشوِر بالبعِث اإلیمان ومن              وتقدیِسه،
لألمِّة الشاغَل الشغَل الفتوِح وبعد اإلسالم بعَد وأصبَح الجاهلیِّة، ة خاصِّ بعُض إّال              بعَضه

  اإلسالمیِّة جمعاء...

في والتفقِّه العلِم على الناَس القرآِن حثِّ بسبِب ذلك، بعد اللغة أغراُض اتسعت               ب)
ولحسِن والمكاِن، الزماِن ألحواِل المالئمِة األحكاِم واستنباط الشریعِة تبییِن إلى            الدین،
تستدعیه وما العمراِن، ونظاِم الملك أموِر ضبط وفِي للحّكام... ومعاملِته المرِء             معیشِة

 مرافُق أهِل الحضِر واألمصاِر، وفي وضع مبادئ العلوم في الحقبة العباسّیة...

حوشيِّ ومجانبُة اللغة ألفاظ تهذیُب تمَّ الشریفِة والسنَِّة الكریِم القرآِن ألفاظ بمحاكاِة              ج)
اإلسالمیِّة باأللفاِظ اللُّغة واغتنِت السلیم، الذوُق ُه ویمجُّ السمع، عن ینبو الذي             االلفاِظ

 المحضة  مثل: المصحف، والفرقان والجاهلّیة وغیرها.

مثل مناسبٌة: األّول وبین بینه معًنى إلى معًنى من بإخراجها األلفاظ ، داللُة عْت توسَّ               د)
والسّنة والشرع والوحي والمنافق، والفاسق والكافر والمؤمن والزكاة والصّیام           الصالة

  واإلسالم والقرآن...

وصرورٍة، والفضوِل، والنشیطِة كالمرباِع استخداَمها الشارُع منع الفاٌظ: ماتْت           هـ)
 وِعْم صباًحا وِعْم ظالًما، والكثیِر من األلفاِظ التي وردْت في بعِض الشعِر الجاهلّي...

للسیوطي،5 المزهر أیًضا و141؛ و109 ص100 ج1، لها، والتمثیل اللهجات هذه تفسیِر في ثعلب مجالس راجع: ()                 
 ج1، ص 221 وما بعدها.
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مثل بْت: وُعرِّ القرآنيِّ النّص في اسُتخدمت أعجمیٍّة، ألفاٍظ بدخوِل اللغُة اغتنِت             و)
هذه وورود ذلك؛ وغیر واألسفار، وحنانیا وأّواه، والرقیم والدیباج واستبرق            سندس
حین العّباسّي، العصر في بعد ما في المسلمین جعل الذي هو القرآنّي، النّص في                األلفاِظ
أو حرج أدنى دون من والفارسیِّة الیونانیِّة األلفاظ بتعریب یقومون الترجمِة عملیَُّة              بدأْت
المصطلحات یواجهون وهم والعشرین، عشر التاسع القرنین في أصابهم كالذي            تعقیٍد،

 العلمّیة والتقنّیة األجنبّیة.

 4.انتشاُر اللغِة وذیوُعها:  التعریُب الذي رافَق حركَة الفتوح.

قبیلٍة كلِّ من األفراِد بین جمعْت حیَن الفتوِح حركُة ّحققْته الذي الهائَل التداخَل               إّن
اللهجاِت تقارِب في بعمٍق األمم ،أثَّر إلى القرآَن وِصقع، الحاملیَن ِشعٍب كلِّ            وناحیة،ومن
اء قرِّ امتناِع عن القرآن،فضًال لغة من قریبٍة مهذٍّبة مشتركٍة لغٍة وصیاغِة توّحدها،              وفي

 القرآِن أو منِعهم من أدخاِل خصائِص ألسنتهم في قراءِة القرآن (6)...

في الضاحیِة َعَرَب ولقوا الضواحي، من حولها ما إلى جزیرتهم من العرب              خرج
إلى وهاجروا هنالك، والبربَر واألقباَط هناك، والروَم هنا الفرَس ولقوا والعراق،             الشام
وكان لغُتهم، معهم وَنَزَلت المواطِن هذه في وَنَزلوا لغُتهم، معهم وهاجرت المناطِق              هذه
والعرقیِّة االجتماعیَِّة واألوساِط البعیِد التجواِل هذا بعَد اللغُة تظلَّ ال أن الطبیعيِّ              من
عن وَعبَّرْت أقالیَم شِهَدْت فقد الجزیرِة، من خرجْت حین علیه كانت ما مثَل               المختلفِة
من ا حظ كلِِّه ذلك من وأصابْت ومشاهَد، بألواٍن واعتَنْت وأحداًثا، أعماًال ْت وقصَّ              مظاهَر،

ر اللغويِّ الكیفّي. ا من التطوِّ وحظ ، ر اللغويِّ الكّميِّ   التطوِّ

على اللغِة هذه فانتشاُر أحُدهما أّما اثنین: َنْحَوْیِن من بالفتوح اللغویُّة الحیاُة تأثَّرِت               لقد
أصاَب عّما الحدیث هو فذلك الثاني وأّما اإلسالم، أظلَّها التي األقطاِر في الناِس               ألسنِة
غادَرْت أْن بعَد مواضعاٍت من له خضعْت وما تطویر، من علیها طرأ وما اللغَة                هذه
فیها انسابت التي الفسیحِة، األقطاِر هذه إلى الجزیرِة حوَل وما الجزیرِة في ها              مستقرَّ
رنیٍن من والبیئاِت النفوِس في الصدى لهذا كان وما أصداؤها، جوانِبها من              وانبعَثْت
على وَجَریاُنها اللغِة سعُة حیُث من اللغويَّ الفتَح نتبیََّن أْن نستطیُع آخَر وبمعًنى               وترجیع:

 ألسنِة الناِس من نحو، وما أصاَبها على ألسنِة هؤالِء الناِس من نحٍو آخر.

 ()  راجع:  المجتمعات اإلسالمیة ، من ص 239 إلى ص 6.246
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هذه في أسلموا من على كان فقد اإلسالم، ِ العتناق طبیعیًَّة نتیجًة التعریُب جاء                لقد
فعلوا وقد تعالیَمه، ویّطّبقوا أحكاَمه ویفهموا القرآن ، لیقرأوا العربیَّة یتعّلموا أْن             األقطار
لقد بالفتوحات... المتعلُّقة التاریخیُّة الروایاُت لنا ُتبّین كما النظیِر، منقطع بحماٍس             ذلك

  استطاعِت العربیُّة أْن تسوَد حیُث كانت تنتشُر اللغاُت السامّیة التي تقارُبها:

القدیمِة للقرابِة إیقاًظا ، الروم غلبة من وتمّكنها المسلمین جیوش َظَفُر كان الشام (7)               في
العربًیَة تتكلَّم كانت التي الشاِم، في النازلِة العربیِّة والقبائِل الجزیرِة عرِب بین تصُل               التي
تكن لم الغریب.... وتجاوُر الموطِن عن تبتعُد حین اللغَة یصیُب الذي التغییِر بعِض               مع
نابیًة تكْن لم كذلك الجذور، العربیِّة األكثریَِّة مسامِع في الوقِع نابیًة العربیُّة الفاتحین               لغُة
الصرِف قواعِد في متشابهتان واحدٍة، أسرٍة من واآلرامیَُّة فالعربیُّة اآلرامّیین، مسامع             في
الدواوین، لغَة كانت فقد الیونانّیةُّ ا أمَّ التعریب... عملیَّة ل عجَّ ممَّا واالشتقاِق،             والتنظیِم

 وبعِض المترفین المتهلینین، فلم تستطع البقاء طویًال.

أنهاِره جوانِب ففي لغَتهم، لینشروا الَعناء من الكثیُر المسلمین یقتِض لم العراق (8)              في
، الشمال في العلیا الجزیرة وفي الَجنوِب في النهرین بین ما في وسهوِله أراضیه                وعلى
به یسمُح الذي بالقدِر نقیًَّة العربیُّة لغُتها وكانْت الجاهلیِّة، في العربیَُّة القبائُل تنزل               كانت
حولها وما الِحیرِة في العرِب المناذرِة دولِة قیاُم وكان بهْم، واإلختالُط الفرِس مع               التجاوُر
غّسان ملوك على یفُد كان كما الحیرِة ملوك على یفُد كان العربّیة: الحیاِة لمظاهِر                تمكیًنا
والعهوُد الدم، روابُط بینهم تصل وكانت ار، التُّجُّ بهُم ینزُل وكان الشعراُء، الشام              في
التي العوامِل من أساسیا عامًال الصالُت هذه تكوَن أْن الطبیعيِّ ومن             واألحالُف...

  حافظت على اللغِة العربّیة...

هي السائدة اللغة كانت یسودون، أو الفرُس فیها یكثُر كان التي المناطق في               لكْن
الهندو- اللغوّیة األسرة من وهي المیالدّي، السابع القرن في الفرِس لغُة             البهلویُّة
العرب غیر مْن أسلموا الذین فإّن ذلك مع صلة. أو بنسٍب العربّیة الى تمتُّ وال                 أوروبّیة،
كان وقد وفارس، العراق في الفتوَح السبُي رافق وقد لغةُ القرآن ... ألّنها العربیََّة              تعّلموا

  السبُي بعَض الطریِق لتعریِب هذه المناطق، ومثُله الزواُج بالكتابیِّات الفارسّیات.

 ()  المجتمعات اإلسالمیة ، ص 7.243
 () م.ن، ص 8.71-69
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الیونانیِّة اللغِة وبین بینها فلیس الشيء، بعَض عسیًرا العربّیة انتشار كان مصرَ (9)              في
الكنائِس في العبادِة لغَة كانت كما المثقََّفَة، والطبقاِت والحكَم اإلدارَة تسوُد كانت التي -              
لعامِّة الیومیَُّة اللغُة القبطیِّة: اللغِة إلى بالنسبِة األمُر وكذلك ما... صلٌة - نفِسها               المصریِّة
انتشاَر أّن شكٍّ من وما صلة... أيُّ العربّیة وبین بینها لیس األقباط، من المصريِّ                الّشعب
وقد العربیَّة... یتعلَّموَن ُیسِلمون فالذین العربیِّة: انتشاِر على ببطٍء، ولكْن ساعَد،             اإلسالِم
األصلّیین، البالِد ان وسكِّ العرِب بین االتصاَل بالتدریج حّققْت - طٌة مبسَّ شعبّیة لغٌة              نشأْت
الدین. انتشار ومع الصالِت، ازدیاِد مع فشیًئا شیًئا والدِّقِة االتساِع إلى سبیَلها              وأخَذت

 وهنالك ما یدّل على انتشار اللغة العربّیة في مظهرین (01):

ثمَّ سقیمًة تبدأ التي الشعبیِّة اللغِة طریِق من والحدیِث التخاطِب لغِة من مظهٍر في                أ)
  تحاوُل أْن تكوَن مستقیمًة

وضروراُت والدیُن الكریُم القرآُن علیها یتعاون التي الكتابِة لغِة من مظهٍر في              ب)
اللغَة یؤّدوا أْن الجُدد المسلموَن یستطیُع ما قْدَر سلیمًة تكوَن أْن ُتحاوُل والتي               اإلدارة،
ذلك بعد مصَر في العربیَّة اللغُة مضت ولقد ة... حَّ والصِّ السالمِة من حّقها یتعلَّمونها               التي
وخلَّفِت والبیت، العمِل وفي واإلدارِة والثقافِة الدیِن في المصریین لغَة أصبحت ...              ِقْدًما

 القبطیَّة في جزر صغیرٍة منعزلة، لغًة تاریخیًَّة ال تتصُل بالحیاِة من قریٍب أو بعید (11).

   وفي  الَمغرب ، عشیَّة الفتحِ (21) كانت تسوُد لغاٌت ثالث:

  أ)  الیونانیُّة ، لغُة الطبقِة الحاكمة من الروم البیزنطّیین، ولغُة اإلدارِة والسیاسیة...

السامیَِّة ومن والالتینیِّة الیونانیِّة من خلیٌط هي التي األفارقة، المدن سّكان لغة              ب)
 الفینقّیة  (لغة قرطاجة)...

الملك عبد زمان حتى ر تأخَّ أفریقیا فتَح أنَّ وكما الداخلّیة. المناطق في البربر: لغُة                ج)
الدواوین، في الیونانیِّة محلَّ أوًال َحلَّت العربیِّة: انتشاُر ر تأخَّ كذلك بعده، وما مروان               بن

 () م.ن، ص 75 وما بعدها و ص 9.107
بعدها،10 وما 75 ص ماسیه نشرة وأخبارها ، مصر فتوح الحكم، عبد ابن راجع مصر، فتح على لالطالع ()                  

  والمجتمعات االسالمّیة، ص 118 وما بعدها؛ جروهمان،  محاضرات عن األوراق البردّیة العربّیة  المحاضرة الثانیة.
 ()  المجتمعات اإلسالمّیة،  م. س.ص 159 – 11.160
 ()  راجع فتوح الَمغرب في  البیان الُمغِرب  إلبن عذاري من ص 11 إلى ص 12.51
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العربّیة بین القرابة وبسبب اإلسالم بسبب المدِن في السكِّان لغِة على تدریجیا تغلَّبت               ثمَّ
 والفینیقّیة: أما البربریَُّة فقِد استمّرت ألّنها اللغُة األّم، ولعزلِة البربر النسبّیة (31).

في اللغويَّ التعریَب أّن المفتوحة، األقطار في العربّیة بانتشار یتعلق ما في              الخالصُة
الحقِّ اإلسالِم اعتناِق بین دائًما وسیظلُّ اإلسالم؛ العتناِق طبیعیة نتیجًة جاء األقطار              هذه
اإلسالُم حمَل لقد المسلمون. فیه یندفُع الذي القریُب المجاُز هذا العربّیة من التقّرب               وبین
هذه في المؤمنین أذهاِن في فاقترنْت قدسیَِّتهِ ، من ونفَحها َجناحْیِه على العربیَّة              اللغُة
به یصف ما في ذلك أثُر یزاُل وال واإلكباِر، التقدیِس من الهالِة بهذه تزاُل، وال                 المناطق،
إیماِن من جزًءا كان لقد الشریفة . العربّیة یقولون: حین العربیََّة العرِب وغیُر              العرُب
بآي المتمثِّل القوليِّ الفنِّ من علیه یعتمد الدیُن كان ما على تحافَظ أْن المسلمِة                الجماعِة
هذه العربیُّة اللغُة اكتسبِت هنا من أسالیِبه. أو قواعِده في أو لغِته في سواًء ،                 القرآن
مثًال... لّالتینیِّة حصَل كما تتشعَّب أو تذوَب أْن وبین بینها تحوُل كانت التي               الحصانُة
الحدیِث لغَة َتَجاوَز أن لها تسمح فال المختلفِة، اللغویِة للتیِّارات تصمُد تزاُل وال ْ                َصَمَدت
المثلى الصورُة هي القرآن حفظها كما الدیِن لغُة كانْت األدِب، دوُر جاء فإذا               الیومیَّة...
والفالسفُة العلماُء بها ویكتُب والمؤّلفون، الكّتاب ویحتذیها نورها، في األدباء یمضي             التي
العصر من وصلتنا التي المؤّلفات في نالحُظ كما نتاَجهم، العربیِّة غیِر األصوِل              ذوو

 العّباسيِّ وما بعده.

راللغوّي:   آثاراالختالط في االقطار المفتوحِة في التطوُّ

البالِد في لغویٍَّة ّعالقات من نشأ ما أوُل هي التفاهم لغَة إن ِالتفاهم : لغة                1.نشأُة
في العربیَّة یصوغون كانوا البلداِن تلك في األصلیین السّكان نتصّورأّن أن ولنا              المفتوحِة،
هذه یغادروا أْن لهم تسمُح عندهم،ال النطِق أعضاَء ألّن الصوتیةِ ، عاداِتهم من              نطاٍق
وأقلَّها النطق، في الكلماِت أبسَط اختاروا أنهم مفاجئة..كما سریعًة مغادرًة            العاداِت
في العباراِت األلسنة..وصاغوا على َدْرجًا وأكثَرها الخالصِة، العربیِّة بالحروِف           ازدحاًما
حلَّت اللتین والفارسیََّة، الیونانیَّة ألّن اإلعراب حركات عن لغِتهم،وتخّلوا من            قاَلٍب
"التي الدارجة اللغة هذه وعن اإلعرابّي، التصریِف عن تخلَّتا قد كانتا محلَّهما،              العربیَُّة
رة المتأخُّ اللهجاُت نشأِت المختلفِة، المدِن في المحلِّیَِّة الخصائِص بعَض یبدو كما             أخذت

 في المدِن األسالمّیة"، كما یقول فوك (41).

المجتمعات اإلسالمّیة،  ص 180- 13.185  () 
 ()  فوك،  العربّیة ، ص 14.13
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بها، األلسنُة وانحرفِت االختالِط، بهذا نفُسها العربیُّة تأَثرِت التفاُهم لغِة نشأِة عن              فضًال
في نجمَعه أن نستطیع مما الكالمّیة، عاداِتها بعُض وفسدْت قواِعِدها، عن             وخرجْت

 ظاهرٍة واحدٍة هي  فشّو اللحن ،

حركات إسقاُط األصیلِة العربیِّة األلسنِة على اللحن مظاهِر ومن اللحن :            2.فشّو
ذلك تعّدى ولكنَّه ، اإلعراب إهماِل على األمُر یقتصِر ولم ، التصریِف وترُك               اإلعراب
یتنبَّه أن العربیََّة تغزو التي االنحالِل مظاهِر أمام بدَّ ال كان فقد ، خاطئًة إقامًة إقامِتِه                  الى
وأكمِل مظاهره أتمِّ في الصحیَح اللغويَّ األداَء یلتزموا ان الى العرب من              الحریصون
اللغويِّ بالصراِع مشحونًا یكوَن أْن یوشك جوٍّ في لهم منجى ال أنَّه غیر               صورهِ (51)،
وقد أخرى، أحیانًا الصواُب عنهُم یغیَب وأْن أحیانًا یخطئوا أْن من ، الكالمیَِّة               والتفاعالِت
األقحاح العرِب لساِن على اإلعراب في الخطأ نماذج من َكثرًة اللغویَُّة الروایاُت لنا               خّلفْت
العربیِّة األلفاِظ استعماِل في آخَر، مظهٍر في العربیِّة اللغِة في اللحُن وتبّدى              أنفسهم (61)،
ال التي األصلیِّة الكلمِة عن والغفلِة علیهِ ، مقصورٌة أو له موضوعٌة هي ما غیِر                في
في یتبّدى كان اللحِن مظاهِر من ثالٌث ومظهٌر األداء. من مكاِنها في غیُرها               یصُلح
لكلِّ إنَّ إذ لها، تجُب التي مخاِرِجها عن بها والحیدِة العربیَّةِ ، األصواِت بعِض               انحراِف
اإلماِء وسیطرِة األجناِس تشابِك من رافقه بما اللغويَّ التمازَج هذا ولكنَّ ، مخَرَجُه               حرٍف
األوساِط هذه في نشأ الذي العرِب، من الثاني الجیَل ِن یمكِّ لم السبٍي]، ٍ[كثَرُة البیوِت                على
البیوتاِت أبناِء عن كثیرًة أمثلًة الجاحظُ (71) ویعطینا صحیًحا، نطًقا لغَته ینطَق أن              الجدیدِة
أو كأمهاتهم ینطقون كانوا الذین اإلماء أبناِء من الثاني الجیِل من نفِسها              العربیَِّة
هو [كما زاًیا، والضاد والظاه والذاَل همزًة، و العیَن هاًء الحاَء ربَّْیَنهن اللواتي              كالجواري
حیاِتنا في وال اللغاِت، حیاِة في غریبًة لیست الظاهرُة وهذه الیوم]، عاّمّیاتنا بعض               حال
البیئاِت بعِض في الحروِف مخارَج رصْدنا نحُن إْن نلمح حیث الیوم، سیَّما ال               اللغویِّة،

بن15 هالل إلى رجًال خاصَم حین الثقفيِّ النَّحويِّ عمَر بن عیسى قّصة : ص218 ج2، والتبیین ، البیان لجاحظ،                    ()ا
النحوّیین أخبار السیرافّي، ؛ ص6 الشعراء ، طبقات الُجَمحّي، األخبار...؛ من ذلك وغیر اإلعراب، یتتبُّع فجعل                 بردة

 البصرّیین  ص 22، ابن األنبارّي،  نزهة األلّبا ، ص 20-19.
ألحد16 وقوله سیوَفكم"، "سّلوا من بدًال سیوَفكم" "افتحوا عبارَة زیاد بن اهللا عبید استخدام ذلك على الجاحظ مّثل ()                   

و ص210 ج2، التبیین، و البیان إسًتا: لألرِض أّن أحسُب كنت ما فأجابه األرِض، إسِت على إجلس :                   األشخاص
 211، ونجد أمثلة أخرى في  البدیع  لعبد اهللا بن المعتز، ص23.

ألحد17 وقوله سیوَفكم"، "سّلوا من بدًال سیوَفكم" "افتحوا عبارَة زیاد بن اهللا عبید استخدام ذلك على الجاحظ مّثل ()                    
و ص210 ج2، التبیین، و البیان إسًتا: لألرِض أّن أحسُب كنت ما فأجابه األرِض، ِاسِت على ِاجلس :                   األشخاص
الخدم بتوّلي یتعّلق ما في والیوم األمس بین المقارنة تجدر هنا ص23. المعتز، بن اهللا لعبد البدیع في أخرى أمثلة ونجد ،211                      

 األجانب أمَر تربیة األطفال في األسِر العربّیة...
10 

 



ونطق الغیِن، من قریًبا نطًقا الراِء نطَق نسمع الفرنسیَِّة المدارِس من كثیٍر ففي               المدرسّیة.
والسكوِت اللثویَِّة الحروِف مَن الكثیِر إهماِل عن فضًال الكاف، من قریًبا نطًقا              القاِف

  عنها، وهذه كلُّها صوٌر من تصارِع اللهجاِت، ومحاولِتها السیطرَة على أعضاِء النطِق.

مثًال الفارسیَِّة األلفاِظ بعِض طغیاِن في آخَر، مظهٍر في العربیِّة اللغِة في اللحُن               وتبّدى
في یقابُلها ما لها یات مسمٍّ على العّباسّي، العصر في األمُر وتفاقَم ، األمويِّ العصر               منذ
وكان كالمهم]، بها یوّشحون والفرنسیَّة اإلنجلیزیَّة األلفاظ الیوَم العرِب [كاستخدام            العربّیة
مّتصًال، لقاًء األخرى باألقواِم العرُب یلتقي حیث المدِن، حیاِة في یكوُن ما أكثَر               ذلك
والبصرِة والكوفِة المدینِة في الفارسیِّة المسّمیات شیوع عن كثیرًة أمثلًة الجاحُظ             وُیعطي
فقد العربیََّة، األسِر حیاِة أنماِط إلى ترجُع إّنما اللحِن مصادِر أبرَز أنَّ على               وغیِرها (81)،
كان واإلماِء، الجواري ومن الخدِم العبیِد من كثیٌر الداخلیَِّة حیاتها في األسَر هذه               خالَط
هذه في الجیُل هذا ینشَأ أْن المتعذِّر من وكان ملحوظ، أثٌر وتنشئته الجیِل تربیِة في                 لهم
العرِب بین األختالُط كان حیث األحواِل كلِّ في لغِته. بصفاِء محتفًظا الّلغویِّة              الظالِل
الموجُة ِت وعمَّ تلك، أو الصورِة هذه على اللحِن وجوَد حتًما األمُر استتبع              وغیِرهم
اللحُن طاَل كما الجاحظ (91)، تعبیر حّد على والمدنّیین القروّیین العرِب، وغیَر             العرَب

  أیًضا الطبقاِت العالمَة.

 توّقي اللحن

أْن األولى المبكِّرة العهوِد منذ جدیرًة كانت العربیُّة، لها تعرضْت التي األخطار              هذه
– متباینة لغاٍت إلى بعُد من تحّولت التي الّالتینّیة أصاب كما متفارقٍة لهجاٍت إلى                تفتَّتها
عن یذوُد جبارا حارًسا الدین وقف لقد الكریم، القرآُن لوال وبالتحدید الدین عامُل               لوال
اكتسبِت الكریم القرآِن من الزمن، وبغتاِت األلسِن ونزواِت األجناِس عوادي كلَّ             اللغِة
أمام فصمدْت تتشّعب، أو تذوَب أْن بین و بینها تحوُل كانت التي الحصانَة العربیُّة                اللغُة
دور جاء فإذا الیومیِّة، الحدیِث لغَة ُتجاوَز أن لها تسمْح ولم المختلفِة، اللغویِّة               التیِّارات
المثلى الصورُة هي القرآُن حفظها كما الدین لغُة كانت والثقافِة العلِم ودوُر الرفیع               األدِب

 ()  راجع  المجتمعات اإلسالمّیة،  ص 254 وما بعدها وص 270 و18.271
العربّیة19 اللغة في الدخیل بین مقارٍن بحٍث إجراَء لنا یتیح الموضوع هذا ... وغیرها ص20 ج1، والتبیین ، البیان ()                   

الهجوِم ظلِّ في الیوم الحال وبین العّباسّیة العصوِر في السّیما الشعوب من وغیِرهم العرِب بین اإلختالُط بدأ                   منذ
في األطفال تربیة أمَر األجانب الخدم بتوّلي یتعّلق ما في والیوم األمس بین المقارنة تجدر هنا األجنبیَّة، للغِّات                    الكاِسح
ج1، والتبیین ، البیان اللحن: أمِر من عاصًما تكن لم نفسها البادیَة أّن تبّین كذلك أمثلًة الجاحظ یذكر العربّیة...                    األسِر

 ص73، 140، 163 و ج2، ص212، 213، 219، 220.
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المالحُن، بها تعصُف حین وملجأها لّلغة الواقي الدرَع یزال وال القرآُن كان لقد               المحتذاة.
علم بوضع الدین على القّیمون فكَّر یالمَسه، أْن اللحُن كاد حین أجله ومن القرآن                وبسبب
أّن نالحُظ لذلك المرُض. یستفحَل أْن قبَل الالزمة الوقایَة لها وقّدم اللغة، حفظ الذي                النحو
وضبِطه، اإلعرابيِّ التصریِف لحفِظ محاولًة كاَن أنَّه األولى، نشأِتِه في النحَو میََّز ما ل               أوَّ
أّنه أْي فیه، الخطَأ أو اإلعرابيِّ التصرِف ترَك كان انحراٍف من اللغَة أصاَب ما ل أوَّ                 ألنَّ
ف التصرِّ إلنقاِذ ومحاولًة لها، ومضادة الناحیِة هذه في اللحِن النتشاِر موازیًة حركًة              كان
التي إختالِفها على الروایاِت األخرى..إّن اللغاِت بیِن من العربیَّة یمیُّز الذي             اإلعرابيِّ
عصمًة كان األوَّل الصنیَع ذلك أنَّ مفاُدها الدولّي األسوِد أبي وبین النحو نشأِة بین                تقرُن
التصریِف في سالِئقها عن تنحِرَف أْن لأللسنِة و تقویًما قارئه، فیه َیِضلَّ أن اِهللا               لكتاِب
وإّنما وحیًدا، عمًال اللحن ومقاومِة النحو رسم في األسوِد أبي عمُل یبَق              اإلعرابّي...ولم
االبدیَّة طوابَعه ذلك بعد النحو واّتخذ لخطاه، لًة مكمَّ بعده من جاءت أخرى أعماٌل               أعقبته
الظواهر وأبرُز بعدنا (02).. َمْن وسیشهدها نحن، نشهدها والتي بعده، األجیاُل شهدتها             التي
العربیَِّة ذخائر إلى الكریِم القرآِن ِمنطقَة جاوَز اّنه األولى مراحله بعد النحو حیاِة               في
واستخالِص قواعِدِه إقامِة في منه واإلفادِة التراِث هذا بصیانِة ُیعنى فأخذ             االولى،

 شواهِده.

لخدمِة النحُو نشأ متبادلة، جدلیٌّة َعالقٌة النحِو خالِل من بالعربّیة القرآِن َعالقَة              إّن
اللغَة النحُو وَحِفَظ النْحویِّة، قواعِدهم على أدلًَّة القرآن آَي بعُد من النحاُة واستخدم               القرآن،
الصلَة إّال ِصَلَة وال بینها رابط ال لغاٍت إلى ل والتحوِّ واالضمحالِل، التشّظي ِمَن               العربیَّة
عاّمیِّاتهم، تعدِّد من غم الرَّ على كلِّهم للعرِب جامعًة شریفًة فصیحًة لغة وأبقاها              التاریخّیة،
من عاّمیِّاتهم تقریُب یمكُنهم وبواسطتها العرب، غیر من القرآن أهل وبین بینهم              وجامعًة

 بعضها، والتسابِق في ما بینهم، أّیهم یجعُل لهجَته أقرَب إلى الفصحى الشریفة.

 القرآن وعلُم البالغة

من ُسمَِّي الذي للعلِم وضُعهم هي العربّیة، الّلغة إلى القرآِن ُعلماُء أّداها أخرى               خدمٌة
 بعُد  علَم البالغةِ .

الثاني20 الجزء مصطفى، وابراهیم 40؛ و ص39 الفهرِس، الندیم، ابن راجع: األولى النحِو مراحِل على لالطالع ()                  
وطبقات 22؛ و 21 و 16 ص البصرّیین النحوّیین وأخبار  القاهرة... جامعة اآلداب، كّلّیة من العاشر المجّلد                   من
النحِو ونشأة الدَؤلّي األسوِد أبو  الدجني، الفّتاح عبد فتحي بعدها؛ وما 6 ص والشعراء و الشعر ،6 ص                   الشعراء

،  ص41، أحمد أمین،  فجر اإلسالم ، 179 – 183 وضحى اإلسالم ، ج2، ص 251 – 252.  العربيِّ
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معانَي تدرس التي الكتِب ثنایا في جاءت قد البالغیَّة المالحظاِت أّن نالحُظ أّننا               الالفُت
معاني كتابه في 207هـ) سنة (المتوّفى الفّراء عند اإلشاراُت هذه وتكثُر ولغَتُه،              القرآِن
وتأویِل التراكیِب على الكالَم فیه َبًسًط شرًحا الحكیِم الذكِر آِي بشرِح فیه ُعنَي إذ                القرآن
والمعاني واإلطناِب، واإلیجاِز األلفاظ، في والتأخیِر التقدیِم عن فیه وتحدَّث            العباراِت،
من البیانیِّة الصوِر بعِض إلى أشاَر كما االستفهاِم، كأداِة األدواِت بعُض إلیها تخرُج               التي
عبیدة ألبي القرآن (22) مجاز كتاب في كذلك نجُد واالستعارة (12). والكنایة التشبیه             مثل
في مختلًة طرًقا تصّور التي اآلیاِت اختاَر أّنه 208هـ)، سنة (المتوّفى المثنى بن               معمِر
لما وشارًحا وأسالیِبهم، العرِب أشعاِر من ُیشبُهها بما متمّثًال والداللِة،            الصیاغِة
استعارٍة من اآلیاِت في عّما یتحدَّث أْن إلى االختیار هذا وأّداه غریب، لفٍظ من نه                تتضمُّ
الخصائِص تصویر في ع وتوسَّ وإضمار. وتكراٍر وحذٍف وتأخیٍر وتقدیٍم وكنایٍة            وتشبیٍه
معنى على العموِم وبلفِظ العموم، معنى على الخصوِص بلفظ كالداللة            التعبیریَِّة
وتنّبه الواحِد، مخاطبَة الجمیع ومخاطبِة الجمیع، مخاطبَة الواحِد وكمخاطبِة           الخصوص،
وعلى االصطالحّي؛ اسَمها لها یقتِرْح لم وإْن لاللتفات، ة العامِّ الصورِة إلى ذلك ثنایا               في
آلي وشروحهم كالِمهم تضاغیِف في والنحاة اللغوّیین من المعّلمون كان الشاكلة             هذه
البیانّیة وصوِرِه الكالِم بالغة على مختلفًة مالحظاٍت یقّدمون للشعر، وتالًیا            القرآن
هذا في الهجريِّ الثالِث القرِن أوائل حتى أّدوا إّنهم ُیقال أن یمكن بحیث               والتعبیرّیة،
ل أوُّ هـ) 255 (ت ا لجاحَظ ولعلَّ الدقیقة (32)، الفاحصِة نظراِتهم بفضِل قیِّمًة خدمًة              الصدِد
یصلنا ، لم الذي ، القرآن نظم كتابه في باإلعجاز المتعلِّقِة المباحِث بعِض على تكلََّم                من
كتاٌب :"ولي یقوُل إْذ الحیوان كتاِبه في المصنَِّف هذا إلى إشاراٌت نفِسه للجاحِظ               ولكْن
والفضوِل الزوائِد وبین والحذِف، االیجاِز بین ما بها لتعِرَف القرآن من آًیا فیه               جمعُت
بااللفاِظ الكثیرِة للمعاني والجمِع اإلیجاِز في فضَلها رأیَت قرأَتها فإذا            واالستعاراِت،
ینزفون وال عنها ُیَصدَّعون اَلَجنِّة:" أهِل خمِر وصف حین وجّل عّز قوله منها               القلیلِة،
ذكر حین وجّل عّز وقولُه الدنیا. أهِل خمِر ُعیوِب جمیَع جمعتا الكلمتان وهاتان ،"              
تلك جمیِع الكلمتین بهاتین جمع ممنوعة" وال مقطوعٌة "ال الجنّة: اهِل             فاكهة

  المعاني". (42)

 () شوقي ضیف،  البالغة تطّور وتاریخ ، ص21.32
 ()   أبو عبیدة،  مجاز القرآن ، ص 22.11
 ()   شوقي ضیف، م.س، ص 23.2
 ()   الجاحظ،  الحیوان،  ج 3، ص 24.86
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القرآن (52)، مشكِل تأویُل كتاِبه في البالغیَِّة مالحظاِته جملَة َنَثر فاّنه قتیبَة ابُن أّما               
فیه عرَض الكریم، القرآن على یطعنون الذین واشباِههم المالحدِة على للردِّ صنََّفُه              الذي
أفاَض وقد والتأخیر، والتقدیِم واالستعارِة المرسِل المجاِز في یدخُل مّما قرآنیًَّة             صوًرا
ذلك بعد یأتي والبیان. المجاِز من وجوًها را مصو الحكیِم الذكِر آِي بعِض تفسیِر               في
تقوُم القرآن معجزَة أنَّ فیه ُیبیِّن 403ه)، سنة (المتوّفى للباقّالني القرآن إعجاز              كتاب
القرآنّي اإلعجاز في نظریَّتُه وُیجِمُل الحكیم، الذكر من بآٍي لذلك ویستشهد بالغِته،              على
ُیعلَُّم الذي الحدِّ إلى البالغِة، في متناٍه التألیِف، عجیُب النظم، بدیُع "إّنه فیقول:               بالغیا
إّنه ویقول القرآِن، إعجاِز على الوقوِف كیفیَِّة عن الباقّالنّي ویتحّدث عنه"، الخلِق              َعجُز
الجودَة بها یقیُس ملكٌة فیها له وتكّونت العربیِّة البالغِة وجوَه َعَرَف من إّال علیه یقف                 ال

 والرداءة في الكالم.

والمتكلُّم الشافعيُّ الفقیُه 317ه) سنة (المتوّفى الجرجانّي محّمد بُن القاهر عبُد ا             أمَّ
المعاني علَمي نظریََّتي یضع أن استطاع إذا البالغِة، علِم أصوِل واضُع فهو ،              األشعريُّ
البالغة. أسرار كتابه في والثانیة اإلعجاز دالئل كتابه في األولى دقیًقا. وضًعا              والبیان
بعِض في عصَره، یسبَق أْن أوشَك حتى القرآنّي، لألسلوِب اقة ذو القاهر عبد كان               لقد

 لمحاِته الموّفقة التي نفذ بها إلى إدراك الجمال الفنيِّ في كتاب اهللا (62).

القرآنّي، اإلعجاز عن ُكتب ما في جاءْت قد البالغِة لعلِم األولى اللمحاُت كانِت               وإذا
، الكریم القرآِن معاني لتبیاِن البالغة علم على اعتمدوا قد ذلك بعد القرآن، مفّسري                فإّن
التنزیل حقائق عن الكّشاف كتابه مقّدمة في یقول ه 467 سنة المولود              فالزمخشريُّ
"من إّال التفسیر لعلم یتصّدى أن یمكنه أحد ال أن ، التأویل وجوه في األقاویل                 وعیون
إرتیادها في وتمّهل البیان، وعلم المعاني علم هما بالقرآن مختصین علمین في              برع
قّرر التي البالغة علوم الزمخشري طّبق وقد أزمنة. عنهما التنقیر في وتعب              آونًة،
مقرونًة القواعد هذه وضع لقد الحكیم. الذكر آي على القاهرالحرجاني عبد             قواعدها
القاهر عبد بعد جاء من یفعل ولم دقائقها... عن ویكشف یوّضحها الذي              بالمثال
إلى العلمان ل فتحوَّ وأحكماه، قااله لما والتعّبد وَضعاه، ما درس إعادة إّال              والزمخشري

 قواعد جاَفة ُتطّبق تطبیقًا آلیا (

 

 ()   ابن قتیبة،  تأویل مشكل القرآن،  ص 25.15
 ()   صبحي الصالح،  مباحث في علوم القرآن ، ص 313 -26.315
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حفظا القرآنّي، النص لخدمة ولدا اللذین البالغة وعلَم النحو علَم أّن             الخالصُة
لهذین وتطویٍر تحدیٍث وأّي القرآنّي، للنّص وتالًیا لّلغة خادمین یزاالن وال             العربیَّة،

 الِعلمیْن إّنما یؤّدي خدمًة جّلى لدارسي القرآن عرًبا ومستعربین..
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