
  عربيتنا السمحة.. وحنُو الفتنة
  حممد حسان الطيان

  
  هجري 15/11/1430 - ميالدي  3/11/2009ريخ اإلضافة: 

  
عندما نشرُت مقايل "حنو الفطــرة وحنــو الفطنــة"، قــال يل شــيخ مــن شــيوخ العربيــة الكبــار: وِملَ مل تضــف إليهمــا 

ـــَنتَ النـــاس عـــن العربيـــة، وأبَعـــَدهم  ـــرهم منهـــا بكثـــرة تعقيداتـــه، وضـــيق نظـــرة "حنـــو الفتنـــة"؟ هـــذا الـــذي َف عنهـــا، ونفَّ
م، وقلة اطِّالعهم على تعدُّد اآلراء، واختالف املدارس، وتنوع املذاهب واملشارب.   أصحابه؛ بل أحادية نظر

فمـــن ذلـــك مـــنُعهم الفصـــَل بـــني املضـــاف واملضـــاف إليـــه يف حنـــو قـــوهلم: حتقيـــق ودراســـة فـــالٍن، وتربيـــة وتعلـــيم  
ه وارد يف كــالم العــرب، ويف قــراءة ابــن عــامر، وهــو أحــد القــراء الســبعة املشــهورين، وقــد أجــازه رهــٌط األوالد، مع أنــ

مـــــن أهـــــل النحـــــو واللغـــــة والبصـــــر يف العربيـــــة كـــــالفرَّاء، وهـــــو مـــــن أعظـــــم علمـــــاء النحـــــو الكـــــوفيني، وابـــــن جـــــين يف 
  ).367)، والفيومي يف "املصباح املنري" (ضيف ص 409 - 2/407"اخلصائص" (

ابــن جــين: "وحكــى الفــرَّاء عــنهم: برئــت إليــك مــن مخســة وعشــري النخَّاســني، وحكــى أيًضــا: قطــع هللا  قــال 
  الغداة يَد ورجَل َمن قاله، ومنه قوهلم: هو خري وأفضل َمْن َمثَّ، وقوله:

َهِة  اَألَسدِ    َ َمْن رََأى َعاِرًضا َأرِْقُت َلُه        َبْنيَ ِذرَاَعْي  َوَجبـْ
 علَة اجلر والعامل فيه، لينتهي إىل القول: "والفصل بني املضاف واملضــاف إليــه كثــري، وفيمــا مث شرح ابن جين

ه منه كاٍف    ذن هللا". -أورد
مـــنعهم تعديـــَة الفعـــل (َوَصـــَل) بنفســـه، وقصـــرهم هـــذه التعديـــة علـــى احلـــرف  -واألمثلـــة كثـــرية  -ومـــن ذلـــك 

ىل، كمـــا جــ دي: "وصــل الشـــيَء، (إىل)، مــع أن هـــذا الفعــل يتعـــدى بنفســه و اء يف "القـــاموس احملــيط" للفـــريوزآ
لــالم  ىل، مــع أنــه يتعــدى  وإليِه وصوًال وُوصــلًة وِصْ◌لَــًة: بلغَــُه وانتهــى إليــه"، وكــذلك مــنعهم تعديــة الفعــل (نبَّــه) 

  وإىل وعلى.
ي، ومــــــن ذلــــــك مــــــنعهم النســــــبة إىل اجلمــــــع، مــــــع أن ذلــــــك كثــــــٌري وارد يف كــــــالم العــــــرب، كقــــــوهلم: األنصــــــار  

  واألخباري، واملدائين، والثعاليب، وامللوكي، والعشائري، واجلواهري... وما إىل ذلك.
ومــن ذلــك ختطئــتهم املــذيعني واإلعالميــني يف مثــل قــوهلم: "هــذا وقــد أكــدت املصــادر صــدق اخلــرب"، مــع أن  
  الم هللا دليًال وشاهًدا.]، وكفى بك55يقول: {َهَذا َوِإنَّ لِلطَّاِغَني َلَشرَّ َمآٍب} [ص:  -سبحانه  -هللا 

ــا مقــاٌل؛ بــل   -واحلــق يقــال  -ولــو شــئت أن أمضــي يف تتبــع األمثلــة ملضــيت، ولكنهــا   أكثــر مــن أن حيــيط 
ب اللغـــة  ـــا بعـــُض النقـــاد، وجعلـــوا يتكثـــرون منهـــا، ويتزيـــدون فيهـــا، ممـــا جعـــل واحـــًدا مـــن أر كتـــاب، فقـــد أولـــع 
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لعربيـــة  ـــاد يعيبـــون كثـــريًا مـــن  -الـــزعبالوي، رمحـــه هللا وهـــو األســـتاذ صـــالح الـــدين  -والفقـــه  يقـــول: "ال يـــزال النقَّ
الكــالم الصــحيح بغــري دليــل، ويف ذلــك جملبــٌة الرتيــاب الكتَّــاب وتــردُّدهم، واخــتالط األمــر علــيهم، ال يــدرون أي 

خذون".   قول 
لناقد أن يقتصر يف التخطئة والتصــويب علــى اعتمــاد نصــوص امل  عــاجم؛ بــل ينبغــي ويقول أيًضا: "ال حيسن 

خــذ بنصــيٍب ممــا جــاء يف كتــب اللغــة والتفســري واألدب، وحــظٍّ ممــا جــاء يف دواويــن الشــعر وصــحف الرســائل  أن 
ومصنفات القوم؛ إذ ال وجَه جلمود املعىن يف اللفظ، كما يبدو ذلــك حينًــا يف كثــري مــن النصــوص املعجميَّــة، ومــن 

الــنص، واالســتغناء بــه عــن ســواه، خمالًفــا ألصــول ارتقــاء اللغــة، وحتــوُّل  َمثَّ كــان تعويــل كثــري مــن احملــَدثني علــى ظــاهر
ا، واختالف طرائق تعبريها بتحوُّل العصور، وتعاقب األجيال".   معانيها، وتدرُّج دالال

ح لـــه متَّســـًعا مـــن القـــول،   وال ريـــب عنـــدي أن َســـعة علـــم األســـتاذ الـــزعبالوي، وتنـــوُّع مـــوارده ومصـــادره، أ
ــرين غــري املتمكِّنــني مقولــة أيب فصدقْت فيه ا ملقولة املأثورة: "من يعلــم كثــريًا، يغفــر كثــريًا"، وصــدقت يف أولئــك احملجِّ

  نواس:
ًئا َوَغاَبْت َعْنَك َأْشَياءُ    فـَُقْل ِلَمْن َيدََّعي ِيف الِعْلِم َمْعرَِفةً         َعَرْفَت َشيـْ

ــم إذ قصــروا اطِّالعهــم علــى بعــض الكتــب، ردُّوا األمــر ملــن فــاقهم علًمــا واطالًعــا، لكــان للعربيــة وأهلهــا  ولــو أ
خلطـــأ، ورحـــم هللا ابـــَن جـــين إذ يقـــول:  يف ذلـــك َغنـــاء وســـعة، وملـــا حكـــم علـــى كثـــٍري مـــن وجـــوه العربيـــة املرجوحـــة 

  أنه غلط". -إن كان غريه أقوى منه "وليس ينبغي أن يطلق على شيٍء له وجٌه من العربية قائم، و 
ــا مــن أســباب   لقد آن لنا أن نصطنع التيسري منهًجا يف حياتنا اللغوية، وآن لنا أن ندفع عن لغتنا مــا علــق 

ا التعجُل بتخطئة ما كــان مرجوًحــا مــن وجوههــا، حبجــة  للغة والِرب  التعسري واحلرج والتعقيد، فلم يـَُعْد من الوفاء 
  األفصح، أو حبجة التمسُّك بقول عامل من علماء اللغة، وإغفال أقوال آخرين.وجود الراجح و 

يقـــول يف كتابـــه الكـــرمي: {َوَمـــا َجَعـــَل َعَلـــْيُكْم ِيف الـــدِّيِن ِمـــْن َحـــرٍَج} [احلـــج:  -جـــل وعـــال  -وإذا كـــان ربنـــا  
للغــة أن ينتفــي عنهــا احلــرج، وإذا كــان يف اخــتالف الفقهــاء رمحــٌة وتيســري78 خــتالف اللغــويني ]، فــأْحِر  ، فــأوىل 

صـــلى هللا عليـــه  -والنحـــاة أن يـــنجم عنـــه التيســـُري والتوســـيع علـــى النـــاس يف أمـــر لغـــتهم، وإذا كـــان رســـولنا الكـــرمي 
لوجــوه  -وســلم  مل ُخيــريَّ بــني أمــرين إال اختــار أيســَرمها، فــأحِر بنــا وبلغتنــا أن تتَّســع هلــذا اليســر، وال تضــيق ذرًعــا 

صــلى هللا عليــه  -غريهــا أفصــح منهــا وأعلــى يف ميــزان العربيــة، وإذا كــان جــواَب رســولنا الكــرمي املقبولــة، وإن كــان 
عن كل سؤال ُسئله يف احلج قولُه: ((افعل وال حرج))، فلــيكن جوابنــا: "قــل وال حــرج"، بــدالً مــن قولنــا:  -وسلم 

  نحوية."قل وال تقل" عن كل ما حيتمل الصحة، وجييزه بعض النحاة أو بعض املدارس ال

This file was downloaded from QuranicThought.com



: ((إن هــذا الــدين يســٌر، ولــن يشــادَّ الــديَن أحــٌد إال غلبــه، -صــلى هللا عليــه وســلم  -أمل يقــل رســولنا الكــرمي  
ــروا وال تنفــروا))، أليســت العربيــة هــي لغــَة القــرآن؟! أَوليســت العربيــة مــن هــذا الــدين؟! فلِــَم  ــروا وال تعّســروا، وبشِّ يسِّ

ر أمرها؟!   ننفِّر منها؟! وِملَ نعسِّ
فلنأخــذ األمــر علــى ســبيل اجلــد، وليســعنا مــا وســع مــن كــان قبلنــا؛ بــل ليســعنا مــا وســع اجملــامع مــن حولنــا،  

ولنســـتمع إىل عضـــو مـــن أعضـــاء جمـــامع اللغـــة العربيـــة الذائـــدين عـــن اللغـــة، والفاحصـــني عـــن أمرهـــا، واملنـــافحني يف 
ا، وهــو أ.د. حممــد شــوقي أمــني يقــول: "إذ مل يعــد مــ قــواِل مــن سبيل رفعتها وعلو شــأ للغــة االستمســاُك  ن الــرب 

حجَّروا واسًعا من الضوابط، بصريني أو غري بصريني؛ بل اجته الرأي املستنري إىل مطاوعــة احلاجــة، وإيثــار التيســري، 
أخـــًذا بقـــول وإن كـــان مرجوًحـــا، ولـــيكن النحـــو (بصـــرفيًّا)، ومزاًجـــا مـــن حنـــو البصـــرة والكوفـــة، فـــإن مل يكـــن عنـــد 

أعــين: مــا مســع عــن العــرب  –ا ما يطاوع ضرورة االستعمال وغرض التيســري، ففــي الســنة اللغويــة أحدمها أو كليهم
  ."ما يرفع العائق، ويعطي الرخصة، ويعجل اجلواز -اخلاص وإن قل 

لقــول: "علــى هــذا الطريـــق (البصــريف) غــري املتزمــت يف الوقــوف عنـــد مــذهب االلتــزام حبكــم مضـــى   مث خيــتم 
أقيســـة اللغـــة، وأوضـــاعها، وضـــوابطها، يـــدرس يف رويـــة، ويفصـــل عـــن بينـــة، ويالئـــم بـــني  عليـــه اجملمـــع يف مراجعـــة

احلفــاظ علــى أصــول منعقــدة، وضــرورات لالســتعمال حامتــة؛ حــىت تســاير اللغــة حيــاة أهلهــا يف جتــددها املوصــول، 
ــا يف صــوغ مــا يــراد صــوغه مــن  وقــد أخــرج العشــرات بعــد العشــرات مــن القــرارات يف التوســع والتيســري، واســتعان 

  ]  .1املصطلحات واملواصفات، وإجازة ما جرت به األقالم من الكلمات والعبارات"[
  ـــــــــــــــ 
ا نطًقا وكتابة"، د. أسامة األلفي، اهليئة املصرية العامة للكتاب، 1[   .2004] "اللغة العربية وكيف ننهض 
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