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بسـ اهلل الرحمف الرحيـ 
 

 
 
 

. ليذا المجمع المبارؾ فضٌؿ عميَّ كبير

فقد ىممت مرارًا بأف أعالج ىذا الموضوع الذي أعالجو اليوـ، ثـ كانت تُتاح 
لي مف أمري َخَوالج فأرجئ الكتابة فيو أو الحديث عنو، كالتي قاؿ عنيا ُصَرْيـ بف 

: معشر

بينا  الفتى  َيسعى  وُيسعى  لو       ِتيػَح  لو  مف أمػره  خالج 

حتى تمقيت دعوة أخي األستاذ عبد الكريـ خميفة لمحديث في ىذا الموسـ 
الثقافي، فكاف ليا الفضؿ في أف جعمت ترّددي يضمحؿ، ونقمت ما كاف ناشبًا في 

، إذا استعممُت مصطمح الحارث بف ِحمِّزة "الفعؿ"إلى َطْور " الَيـّ "ضميري مف َطْور 
: اليشكري

ُـّ ناشٌب في الضمير  َـّ وال تفعؿ     والَي إنما العجز أف َتُي

 * *

والحديُث عف المصطمح ممتع مستطاب، ومزاولة وضع المصطمح أمتع 
ولكنؾ إذا أردت أف تقوؿ لمناس كيؼ تصنع ذلؾ، ضاقت عميؾ سبؿ . وأطيب

صؼ : "القوؿ وانسدَّت عميؾ مشارعو، كالذي ُيحسف المشَي عمَره كمو، فإذا قمت لو
! َتَبكَّـ فمـ َيْدِر ما يقوؿ" لي كيؼ تمشي

! فاعذروني إذا رأيتـ في مقالي غيَر قميؿ مف التبكُّـ 
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الكيمياء "نشرُت قبؿ ِلواِذ ثالثيف سنة كتابًا لي في ثمانيف وأربعمئة صفحة أسميتو 
، وحاولت فيو أف أجد أو أضع لكؿ مصطمح أجنبي مصطمحًا عربيَّ "السريرية العامة
وقد كاف ذلؾ غاية في المشقة، وال سّيما في ميداف الكيمياء وىو ميداف . الِنجار يقابمو
ومف ىنا بدأت .. ثـ كاف أف أعدت قراءة بعض ما كتبت فاستعجـ عمي. عسير االرتياد

َتْسَتعِسُر أحيانًا فأتعصب لمكممات العاربة بؿ البائدة ال .. رحمتي مع المصطمح تتماوج
أرتضي بيا بدياًل، وتمشي مستقيمة الصوب أحيانًا ال تزيغ يمينًا وال يسارًا، وَتْجَنح أحيانًا 
كثيرة َمْجَنَح الُرَخص، فأستبيح في سبيؿ الضرورة العممية أشياَء لـ أكف ألبيحيا لنفسي 

. وعف ىذه الضرورة العممية أحب أف أتحدث قبؿ كؿ شيء.. لوال ذلؾ
 * *
ولو . ضرورة شرعية وضرورة شعرية: والضرورة عند سمؼ ىذه األمة ضرورتاف

. أنني ألمح إلييما ضرورة ثالثة ىي الضرورة العممية
وىذه الضرورات الثالث تتصؿ فيما أرى بالمثؿ العميا الثالثة التي توالؼ عمييا 

. الخير والجماؿ والحقيقة: الناس
لوجو الخير .. فالضرورة الشرعية خروج عمى القواعد النافذة
لوجو الجماؿ .. والضرورة الشرعية خروج عمى القواعد النافذة
. لوجو الحقيقة.. والضرورة العمميػة خروج عمى القواعد النافذة
 * *

، ولكنيا في () في الحديث عف الضرورة الشرعية– رحميـ اهلل –وقد أسيب فقياؤنا 
َخَمَؽ : "فاألصؿ في األشياء اإلباحة، لقوؿ اهلل جؿ وعز. ظني تتمخص فيما ذكرتو لؾ
ثـ اقتضت حكمة اهلل . ، وما خمقو لنا فقد أباحو لنا[29: البقرة]" َلُكـ َما في األرِض َجِميعا

ُقْؿ اَل َأِجُد ِفيَما ُأْوِحي إَليَّ : "أف يحرِّـ عمى عباده بعض ما خمؽ، كما في قولو سبحانو
ـَ ِخْنِزيٍر َفإنَُّو ِرْجٌس َأْو  مًا َعَمى َطاِعـ َيْطَعُمُو إالَّ َأْف َيُكْوَف َمْيَتًة أْو َدمًا َمْسُفْوحًا َأْو َلْح ُمَحرَّ

ولكف تطرأ بعض حاالت يتعرض فييا اإلنساف . [145: األنعاـ]" ِفْسقًا ُأِىؿَّ ِلَ ْيِر المَِّو ِبوِ 
 والخير ما فيو مصمحة –إلى خطر الموت جوعًا عمى سبيؿ المثاؿ، فيكوف مف الخير لو 

فيقوؿ عّز -  وىو اإلباحة– أف يعوَد الحكـ إلى األصؿ –لإلنساف في الدنيا أو اآلخرة 
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وذلؾ ما . [145: األنعاـ]" َفمِف اْضُطرَّ َغْيَر َباٍغ وال َعاٍد فإفَّ َربََّؾ َغُفوٌر َرحيـٌ : "مف قائؿ
الضرورات مناسبة إلباحة : "عّبر عنو سمطاف العمماء العّز بف عبدالسالـ بقولو

فالضرورة قد سمحت بالعودة إلى أصؿ اإلباحة لتحقيؽ . ()"المحظورات جمبًا لمصالحيا
وُقْؿ مثؿ ذلؾ في المحظورات األخرى التي ىي . ما فيو الخير في حالة الضرورة ىذه

. ترؾ الواجب، كإباحة اإلفطار في رمضاف مثاًل لممريض

ف يكف بعض مف تناوليا مف .  فيي بادَي الرأي أمر آخر()وأما الضرورة الشعرية وا 
عمماء العربية قد حاوؿ أف يتكئ عمى مفيـو الضرورة الشرعية وال سّيما في قضية 

. الرجوع إلى األصؿ

فَثمَّة أصٌؿ كاف عميو بنياف ىذه الم ة الشريفة، وحاوؿ عمماء الم ة منذ عيد الخميؿ 
أف يتصوروا كيؼ كاف، فقاموا بعممية استيفاء راجع مدىشة، توصموا منيا إلى صرح 
ـْ أتمنى أف ييتـ  جميؿ، ال ترى فيو ِعَوجًا وال َأْمتًا، وال تحس فيو شذوذًا وال خماًل، وَلَك

المجمع أو الجامعة بإجراء بعض بحوث االستيفاء الراجع بالحاسوب ليتبيف لنا المزيد عف 
. عبقرية الخميؿ ومف سار عمى دربو

ف وأف تدخميا حركة الجر، و -  كما تبيف ليـ–في األسماء " فاألصؿ" أف تَُنوَّ
فاألفعاؿ أثقؿ مف األسماء، ألف األسماء ىي اأُلَوؿ وىي "في األفعاؿ أف تُْبَنى " األصؿ"

َـّ لـ يمحقيا  واألفعاؿ ... "()"تنويف ولحقيا الجـز والسكوف [أي األفعاؿ]أشدُّ تمّكنًا، فمف َث
. ()"كميا حُقيا أف تكوف مسّكنَة األواخر، واألسماء كميا حُقيا أف تكوف معربة

َة َمْنَزعًا دائمًا إلى الخروج عمى األصؿ وعمى  ولكف سرعاف ما تبيف ليـ أف َثمَّ
وتمؾ عممية طبيعية ُتزاوليا الجماعة وُيزاوليا األفراد وتتجمى فييا . القياس عمى األصؿ

حيوية الم ة، فإذا مارستيا العرب جماعًة كانت مقبولة عمى اإلطالؽ وحمَّت محؿ 
ذا مارسيا األفراد كانت مقبولة في بعض األحواؿ وُأطمؽ عمييا اسـ الضرورة.. األصؿ . وا 

نؾ لترى في كتاب سيبويو كثيرًا مف مثؿ قولو : وا 
، ()"مف كالميـ أف يجعموا الشيء في موضع عمى غير حالو في سائر الكالـ"
قد يشذ الشيء في كالميـ عف نظائره، وُيستخؼ الشيء في موضع وال يستخفونو : "وقولو
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إف األصوؿ قد ترفض حتى : "حتى قاؿ ابف السيد البطميوسي في االقتضاب. ()"في غيره
تصير غير مستعممة، وتستعمؿ الفروع كرفضيـ استعماؿ َأْيُنؽ وِقسّي وأشياء وأعياد عمى 

. ()"األصؿ
" كيؼ يحدث  ذلؾ

فكأف بنياف . إنو يحدث بآلية يطمؽ عمييا الخميؿ وسيبويو اسـ التشبيو أو الَحْمؿ
العربية ىذا الذي توصؿ إليو ىذاف العبقرياف ليس ببنياف راكد خامؿ، ولكنو بنياف متفاعؿ 

َحِرؾ، ففيو ساحات جاذبية تجذب الُبَنى المتشابية فَتْرُصُؼ بعضيا إلى بعض، وفيو 
مستويات مختمفة مف التعبير تََتَواثب بينيا الَكِمـ استجابًة لسطوة الجماؿ أو سمطاف الن ـ، 
كتمؾ المستويات المختمفة مف الطاقة في نواة الذرة تََتَواثب بينيا الُذَرْيرات مف جراء سطوة 

وقد يشّبيوف : "واستمع إلى قوؿ سيبويو. طاقة خارجية ترتفع بيا إلى المستوى األعمى
: ، وقولو()"الشيء بالشيء وليس مثَمو في جميع أحوالو، وسترى ذلؾ في كالميـ كثيراً 

ف لـ يكف مثمو وال قريبًا منو، وقد ذكرنا فيما مضى وسنذكره " يشّبيوف الشيء بالشيء وا 
اعمـ أف ما ضارع الفعؿ المضارع مف األسماء في الكالـ : "وقولو. ()"أيضًا إف شاء اهلل

ووافقو في البناء، ُأجري لفظو مجرى ما يستثقموف، ومنعوه ما يكوف لما يستخفوف، فيكف 
استثقموه حيث قارب الفعؿ في الكالـ ووافقو في البناء، وذلؾ : في موضع الجر مفتوحاً 

. ()"أبيض وأسود وأحمر وأصفر، فيذا بناء أذىب وأعمـ: نحو
: واستمع إلى ىذا النص الذي تراه في المساف

 –وبنو َرْشداف بطف مف العرب، كانوا يسموف بني َغيَّاف، فأسماىـ سيدنا رسوؿ اهلل "
نما قاؿ النبي صمى اهلل عميو وسمـ .. بني َرْشداف- صمى اهلل عميو وسمـ عمى " َرْشداف"وا 

وىذا واسع كثير في كالـ العرب، : "قاؿ ابف سيده". َغيَّاف"ىذه الصي ة ليحاكي بو 
أعني أنيـ قد يؤثروف المحاكاة والمناسبة بيف األلفاظ . ويحافظوف عميو ويدعوف غيره إليو

ارِجْعَف مأزوراٍت غير مأجورات، : كقولو صمى اهلل عميو وسمـ. تاركيف لطريؽ القياس
نما ىو : وكقوليـ فآثروا قمب الواو ياًء في الُحور " الُحْور"حوراء عيناء مف الِحيِر الِعيف، وا 

إني آلتية بالَ َدايا والَعَشايا؛ جمعوا ال داة عمى غدايا، إتباعًا : وكذلؾ َقوليـ. إتباعًا لمِعيف
فإذا كانوا قد يفعموف مثؿ ذلؾ .. لمعشايا، ولوال ذلؾ لـ يجز تكسير ُفْعمة عمى فعائؿ

. ()"محتشميف مف كسر القياس، َفَأْف يفعموه فيما ال يكسر القياس َأْسَوغ
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لماذا يحدث ذلؾ؟ 

وسواء ". الجماؿ"إف الجماعة الم وية تبتعد عف األصؿ وتضحي بالقياس مف أجؿ 
عبَّروا عف ىذا الجماؿ بما يستخّفوف في مقابؿ ما يستثقموف، أو بمحاكاة الصي ة، أو 

فمف ". الجماؿ"باإلتباع أو ب ير ذلؾ مف العبارات، فذلؾ ال يخرج بيّف جميعًا عف مفيـو 
. وحده يستبيحوف ىذا االبتعاد عف األصؿ والخروج عمى القياس" الجماؿ"أجؿ 

ومما يؤّيد مزاولة الجماعة الم وية لمخروج عمى القياس في سبيؿ الجماؿ ما ذكره 
: الب دادي في الخزانة

ـَ ذىب الخميؿ وسيبويو إلى أف الياء قد حذفت : فإف قاؿ قائؿ" حتى  [مف َجَوار]َفِم
ألف الياء قد ُحِذَفْت في : إنو لما نقص وزف الكممة مف بناء َفَواعؿ دخميا التنويف؟ قيؿ

َيْوـَ َيْدُع "و " الَكِبْيُر الُمَتَعاؿِ : "مواضع ال تبمغ أف تكوف في الثقؿ مثؿ ىذا كقولو تعالى
َدَواِمي : "وقاؿ آخر" وأخو الَ َواِف متى َيِشْب َيْصِر ْمَنو: "وقاؿ الشاعر" َيْوـَ التََّنادِ "و" الدَّاعِ 

فمما كاف . فأكتُِفَي في جميع ىذه بالكسرة مف الياء وىو كثير جداً " األْيِد َيْخِبْطَف السريحا
االكتفاء بالكسرة جائرًا مستحسنًا في ىذه األسماء اآلحاد، واآلحاُد أخمؼُّ مف الجموع، كاف 

جديرًا بأف يمـز الحذؼ لثقمو، أال ترى أنو جمع، وىو مع ذلؾ الجمع األكبر " َجَوارٍ <باب 
الذي تنتيي إليو الجموع، فمما اجتمع فيو ذلؾ، وكانوا قد حذفوا الياء مما ىو أخؼ منو، 

وقد ُحِذَفت الياء مف الفعؿ أيضًا في موضع الرفع . ألزموه الحذَؼ البتَّة حتى لـ َيُجْز غيره
فيذا يدلُّؾ عمى . وىو كثير" المَّْيِؿ إَذا َيْسرِ "و" ما ُكنَّا َنْبغِ : "حذفًا كالمطرد، كقولو تعالى

. ()"وأجازوا الحذؼ في بعض المواضع استخفافاً .. اّطراد حذؼ الياء
فميت شعري ما الدافع إلى ىذا االستخفاؼ إف لـ يكف دافع الجماؿ؟ 

التي تعمؿ عمى " ما"ولكنؾ تممح في بعض األحاييف دافعًا آخر، مف أمثمتو مسألة 
في بعض المواضع بم ة أىؿ " ليس"ىذا باب ما ُأجري ُمجرى : قاؿ سيبويو". ليس"عمؿ 

ما زيٌد ]و [ما عبُد اهلِل أخاؾ]: ، تقوؿ"ما"وذلؾ الحرؼ . الحجاز ثـ يصير إلى أصمو
وأما بنو تميـ فُيجرونيا ُمجرى أَما وَىْؿ، وىو القياس، ألنيا ليست بفعؿ، وليس  [منطمقاً 

وأما أىؿ الحجاز فيشبيونيا بميس، إذ كاف معناىا . كميس، وال يكوف فييا إضمار" ما"
. ()"كمعناىا
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ىو في ال الب غاية ىذا الخروج عمى األصؿ، فإنؾ " الجماؿ"فأنت كما أنؾ ترى 
 غايًة أخرى غير غاية الجماؿ أال وىي –مثاًل " ليس"التي تعمؿ عمؿ " ما" في –لتممح 

بميس إْذ كاف معناىا كمعناىا، " ما"فأىؿ الحجاز يشّبيوف . الحقيقة أو قؿ الِدقَّة العممية
. فوجدوا أف الدقة العممية تقتضي منيـ أف يشّبيوا في المفظ ما تشابو في المعنى

نخمص مف ذلؾ كمو إلى أف ظاىرة الخروج عمى األصؿ ظاىرة طبيعية بؿ سنة 
أصيمة مف سنف كالـ العرب، تمارسيا الجماعة الم وية مف أجؿ الحقيقة تارة ومف أجؿ 

وقد كاف ال بد مف االعتداد بيذه الظاىرة مف ِقَبؿ الخميؿ وسيبويو ضمانًا . الجماؿ تارات
. لَتَماُسؾ المقدمات الفكرية التي قاـ عمييا النحو كمو

ما الذي يحدث اآلف عندما يمارس األفراد ما مارستو الجماعة؟ 
إف ىذا ىو الذي يطمقوف عميو اسـ الضرورة، وىي نوع مخصوص مف الظاىرة ألنو 

االتجاُه األوؿ ىو الخروج عمى األصؿ اقتداًء بما فعمتو الجماعة : يتجمى في اتجاىيف
الم وية في بعض األحواؿ، واالتجاُه الثاني ىو العودة إلى األصؿ ببعض ما أخرجتو 

. الجماعة الم وية عف أصمو
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وَمَردُّ ذلؾ في ال الب إلى النظرة الجمالية، ولو أنؾ تستطيع أف ترده أحيانًا إلى 
وىو يحدث في ال الب في الشعر ولو أنو قد يحدث في غيره مف أنماط . تحّري الحقيقة

 في الوقت الذي يقوؿ ()"وىذا قميؿ في الكالـ كثير في الشعر: "فسيبويو يقوؿ. الكالـ
. ()"اعمـ أنو يجوز في الشعر ما ال يجوز في الكالـ: "فيو

والذي يظير لي في موضوع الضرورة الشعرية، أف الشاعر وىو يزاوؿ ىذا المستوى 
المحّمؽ مف الكالـ، يكوف في حالة مف االنفعاؿ يتيدَّر فييا َتَيدَُّر السيؿ، فيضيؽ ذرعًا 

ببعض ما يحدُّ مف َتْيَداِره مف قوالب الَكِمـ، فال يمبث أف يقفز عنيا إلى غيرىا ابتكارًا مف 
سميقتو، وافِتجارًا مما اسُتودع في ال شعوره مف تراث الجماعة الم وية، كيذا الذي قاؿ 

: األخطؿ
لكػؿِّ قػرارٍة منيػا وفػٍج       أضاٌة مػاؤىػا َضَرٌر يمور 

ماؤىا َضَرر أي ماء َنِمير في ِضْيؽ، وأراد أنو غزير كثير، : قاؿ ابف األعرابي
. فمجاريو تضيؽ بو وأف اّتسعت

: وهلل در طرفة بف العبد إذ يعبِّر عف مثؿ ذلؾ بقولو
رأيُت القوافي َيتَِّمْجَف َمَواِلجًا       َتَضاَيُؽ عنيا أف َتَولََّجيا  اإلَبْر 

حضرت مجمس : وحدثني محػمد بف يوسؼ الحّمادي، قاؿ: قاؿ الصاحب بف عباد
أُمسمـ بف الوليد ! يا أبا عبادة: عبيداهلل بف عبداهلل بف طاىر، وقد حضره البحتري، فقاؿ

بؿ أبو نواس، ألنو يتصرَّؼ في كؿ طريؽ ويتنوَّع في كؿ : أشعر أـ أبو نواس؟ فقاؿ 
ف شاء َىَزؿ، ومسمـ يمتـز طريقًا واحدًا ال يتعدَّاه، ويتحقَّؽ مذىبًا ال  مذىب، إف شاء َجّد وا 

! أييا األمير: فقاؿ! إف أحمد بف يحيى ثعمبًا ال يوافقؾ عمى ىذا: فقاؿ عبيداهلل. يتخطَّاه
نما يعرؼ الشعر مف ُدِفَع  ليس ىذا مف عمـ ثعمب وأضرابو ممف يحفظ الشعر وال يقولو، وا 

ـَ أبي نواس ! َوِرَيْت بؾ زنادي يا أبا عبادة: فقاؿ! إلى َمَضايقو لقد حكمت في َعمَّْيَؾ ُحْك
في َعمَّْيو جرير والفرزدؽ فإنو سئؿ عنيما ففضؿ جريرًا، فقيؿ لو إف أبا عبيدة ال يوافقؾ 

نما يعرفو مف ُدِفع إلى َمَضاِيؽ : عمى ىذا، فقاؿ ليس ىذا مف عمـ أبي عبيدة، وا 
. ()"الشعر

: وىذا أمٌر َلِمَسُو بو ابف جني في بعض أحيانو فقاؿ
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متى رأيت الشاعر قد ارتكب مثؿ ىذه الضرورات عمى قبحيا وانخراؽ األصوؿ "
ْف دؿَّ مف وجٍو عمى جوره وتعسُّفو، فإنو مف  بيا، فاعمـ أف ذلؾ عمى ما َجِشَمو منو، وا 
وجٍو آخر ُمْؤِذٌف بِصَياِلِو وَتَخمُِّطو، وليس بقاطٍع دليٍؿ عمى ضعؼ ل تو، وال قصوره عف 

بؿ مثمو في ذلؾ عندي مثؿ ُمْجِري الَجُموح بال لجاـ، . اختيار الوجو الناطؽ بفصاحتو
ف كاف ممومًا في عنفو وتيالكو،  ووارد الحرب الَضُروس حاسرًا مف غير احتشاـ، فيو وا 

أال تراه ال يجيؿ أف لو َتَكفَّر في سالحو، أو : فإنو مشيوٌد لو بشجاعتو وفيِض منَِّتو
اعتصـ بمجاـ جواده، لكاف أقرب إلى النجاة، وأبعد عف الَمْمحاة، ولكنو َجِشـَ ما َجِشَمو 

. ()"عمى عممو بما يعقب اقتحاـ مثمو، إدالاًل بقوة طبعو وداللًة عمى شيامة نفسو
ْف َتْعَجْب َفَعَجْب نظر عمماء العربية إلى ىذا الموقؼ النفسي لدى الشاعر الذي  وا 

. يممي عميو ارتكاب الضرورة
فمنيـ فئة لـ َتْرَؽ إلى فيـ موقؼ الشاعر ولـ َتِعْش معاناتو، فقالت عف الضرورة 

يمثؿ ليذه الفئة ابف فارس ! ىكذا جممًة واحدة.. إنيا ضرٌب مف الخطأ ومجانبة الصواب
": الصاحبي"قاؿ في . ومف تََقيَّؿ ظالَلو مف ا لُمْحَدثيف

ال معنى لقوؿ مف يقوؿ إف لمشاعر عند الضرورة أف يأتي في شعره بما ال يجوز، "
ف صح، وما أشبيو مف قولو" ألـ يأتيؾ واألنباء تنمي: "وال معنى لقوؿ مف قاؿ : وىذا وا 

وما . فكمو غمط وخطأ".. ربوع- مما تعرفاف- قَفا عند"وقولو " لما َجَفا إخواُنو مصعباً "
فما صح مف شعرىـ فمقبوؿ وما َأَبْتُو . جعؿ اهلل الشعراء معصوميف يوقوف الخطأ وال مط

. ()"العربية وأصوليا فمردود
ومنيـ في المقابؿ عبقريُّ العربية وواحُدىا الخميؿ، وتمميذه سيبويو، فقد تفطَّنا إلى ما 

وكأمي . لـ يفطف إليو غيرىما، ونفذا إلى أعماؽ المعاناة الشعرية التي يكابدىا الشاعر
يرياف أف الشاعر وقد مألت نفسو نشوة التحميؽ، ينصب نفسو َحَكمًا -  هلل درىما–بيما 

فيو إذ . عمى مستويات التعبير، فيتخيَّر منيا مستوى قد ال يوافؽ ما شاع عند الناس
يحمِّؽ في عنفواف تجربتو الشعرية، يطؿ عمى عٍؿ عمى كؿ ما اختزنتو سميقتو مف تقاليب 
التعبير وموازيف الكالـ، فيتخيَّر منيا في حركة سريعة كممٍح بالبصر ما يجده أقرب إلى 
التعبير عف معاناتو، حتى إذا ما ضافت القوالب الشائعة عند الناس بانفعاالتو، قفز عنيا 
إلى ذخيرٍة مما ترؾ أسالفو أو األقدموف في وجدانو، فتخيَّر منيا ما استقاـ مع مشاعره 
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وَتَساَوَؽ مع أحاسيسو، ولكنو في ذلؾ كمو إنما يتخير بيف مستوى مف التعبير وآخر، في 
. إطار الذخيرة الم وية لقومو ال يتعدَّاىا وال يخرج عنيا

ليس عاجزًا عف أف يمتـز القياس، بؿ ىو عمى -  كما سمعَت ابف جني–فالشاعر 
وىذه مزية .  أف يمتـز بظاىر القياس–عف وعٍي أو غير وعي - ذلؾ قدير، ولكنو ال يريد
فيو مف أجؿ الجماؿ يضحي عف َقْصٍد بقضية الحفاظ عمى . مف أبرز مزايا الظاىرة

. القوالب
والضرورة الشعرية إذف، ليست قضيَة اضطرار مكروه يسوؽ إليو الوزف والقافية، 

نما ىي مظيٌر مف .. مظيٌر مف مظاىر امتالؾ الشاعر ألِعنَِّة الم ة-  كالوزف والقافية–وا 
فالضرورة ليست أثرًا مف آثار . مظاىر التعبير الفني الذي يميز الشعر مف سائر الكالـ

عجز الشاعر وقصور ل تو، بؿ ىي عمى العكس دليؿ عمى تمّكنو ومقدرتو عمى األخذ 
. بناصية الم ة

: يقوؿ ابف منظور
فإف األعرابي إذا َقِوَيْت فصاحتُو، َوَسَمْت طبيعُتو، تصرَّؼ وارتجؿ ما لـ يسبقو أحد "

.  قبمو، فقد ُحِكَي عف رؤبة وأبيو أنيما كانا يرتجالف ألفاظًا لـ يسمعاىا وال ُسِبقا إلييا
. ()"ما ِقْيَس عمى كالـ العرب فيو مف كالـ العرب: وعمى ىذا قاؿ أبو عثماف

. وال أدّؿ عمى ذلؾ مف موقؼ الشعراء اأُلصالء مف تدخؿ النحاة في أشعارىـ
: ُيروى أف الفرزدؽ حيف مدح يزيد بف عبدالممؾ بالشعر الذي منو قولو

مستقِبميَف َشماؿ الشْأـِ تضرُبنا        بحاصٍب كَنِديِؼ القطف منثػور 
يا ِريِر  عمى عماِئمنا ُيمقى  وأرُحِمنػا        عمى زواحَؼ ُتْزَجى ُمخُّ

وكذلؾ قياس النحو في ىذا " ريرُ "أسأت، إنما ىي : "قاؿ ابف أبي إسحاؽ
أما وجد ىذا "فُيروى أنو لما بمغ الفرزدؽ عبداهلل بف أبي إسحاؽ عميو قاؿ . ()"الموضع

عمى زواحَؼ ُنْزجييا : المنتفخ الُخْصَيْيف لبيتي مخرجًا في العربية؟ أما إني لو أشاء لقمت
!!". محاسيِر، ولكنني ال أقولو
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ىذه ىي خالصة القضية ألف ىذا االلتزاـ بالقوالب المألوفة يقّصر عف ! ال أقولو
. األُفؽ الذي حمَّؽ إليو الشاعر، وعف أداء كؿ الجماؿ الذي َيَودُّ الشاعر التعبير عنو
  ( ):وأنت ترى مثؿ ذلؾ في ما قالو عمار الكمبي وقد ِعْيَب عميو بيٌت مف شعره

 ماذا لقينا مف المستعربيف ومف
 إف قمَت قافيًة بكرًا يكوف بيا

 لحنَت، وىذا ليس منتصباً : قالوا
 كـ بيف قوـٍ قد احتالوا لمنطقيـ
 ما كؿُّ قولَي مشروحًا لكـ فُخذا
 ألف أرضَي أرٌض ال ُتَشبُّ بيا

 

 قياس نحوُىـ ىذا الذي ابتدعوا
 بيٌت خالؼ الذي قاسوه أو َذَرعوا
 وذاؾ خفٌض، وىذا ليس يرتفع
 وبيف قوـٍ عمى إعرابيـ ُطبعوا

 ما تعرفوف، وما لـ تعرفوا َفَذعوا
 ناُر المجوس وال تُْبَنى بيا الِبَيع

 

: وفي ما قاؿ الفرزدؽ حيف قاؿ
 إليؾ أميَر المؤمنيف َرَمْت بنا

 وعضُّ زماٍف يا ابَف مرواف لػـ َيَدعْ 

 ىمـو المنى والَيْوَجؿ المتعسِّؼُ 
 مف المػاؿ إال ُمْسحتػًا أو  ُمَجمَّػؼُ 

عمينا أف ! بما يسؤوؾ وينوؤؾ: "فقاؿ" بـ رفعت مجمَّؼ: "وقاؿ لو ابف أبي إسحاؽ
 ()"نقوؿ وعميكـ أف تنأولوا

 *
 *  *

قمنا إف االتجاه األوؿ في ظاىرة الضرورة الشعرية ىو اتجاٌه ُمَواٍز لعممية الخروج 
وقد اكتشؼ ذلؾ الخميؿ كما يروي لنا سيبويو، فالشاعر في . الجماعية عمى األصؿ

كيا في اّتجاىيا مبتعدًا باألولى عف األصؿ . مرحمة التحميؽ يشّبو ِبْنَيًة ببْنَيٍة فيحرِّ
ال يكوف ىذا إال أف يضطر : إف تأتني أنا كريـ فقاؿ: وسألتو عف قولو: قاؿ سيبويو

. ()"يشبيو بما يتكّمـ بو مف الفعؿ.. شاعر
وقد جاَزْوا بيا في الشعر ": إذا"وقاؿ في موضع آخر حوؿ جـز الفعؿ المضارع بػ 

. ()"حيث رأْوىا لما يستقبؿ، وأنيا ال ُبدَّ ليا مف جواب" إف"مضطريف، شّبيوىا بػ 
. وسألت الخميؿ عف ثالثة كالب فقاؿ يجوز في الشعر: وقاؿ في موضع ثالث
. ()"شبيوه بثالثة قرود ونحوىا
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فالشاعر تحت تأثير سمطاف الجماؿ، يشبو ظرؼ الشرط، بحرؼ الشرط، ويشبو 
... جمع القمة حيث يوجد جمع كثرة، بجمع القمة حيث ال يوجد جمع كثرة، وىكذا

اعمـ أنو يجوز في الشعر ما ال يجوز في الكالـ، : "ويقوؿ سيبويو في موضع آخر
يشبيونو بما ينصرؼ مف األسماء ألنيا أسماء كما أنيا : مف صرِؼ ما ال ينصرؼ

:  يشبيونو بما قد حذؼ واستعمؿ محذوفًا، كما قاؿ العجاج: أسماء، وحذِؼ ما ال يحذؼ
قواطنًا مكة مف ُوْرِؽ الَحِمي 

: يريد الحماـ، وكما قاؿ ُخفاؼ بف ُنْدبة الُسَممي
.. َكنػَواِح ريػِش حمامػٍة نجديػٍة        ومسحِت بالِمثَتَْيِف َعْصَؼ اإلْثِمدِ 

وربما مدوا مثؿ مساجد ومنابر، فيقولوف مساجيد ومنابير، شبيوه بما ُجِمَع عمى "
: غير واحد في الكالـ، كما قاؿ الفرزدؽ

. ()"تنفي يداىا الَحَصى في كؿ ىاجرة        نفَي الدنانير تَْنَقاُد الصياريؼِ 
ومف العرب مف يثقؿ الكممة إذا وقؼ عمييا، وال يثقميا في الوصؿ، فإذا كاف في "

: قاؿ رؤبة.. الشعر فيـ ُيجرونو في الوصؿ عمى حالو في الوقؼ
ضخـٌ يحب الخمؽ األْضَخمَّا
() 

وجعموا ما ال يجري في الكالـ إال ظرفًا بمنزلة غيره مف األسماء، وذلؾ قوؿ الَمرَّار "
: بف سالمة العجمي

وال ينطؽ الفحشاء مف كاف منيـ         إذا جمسوا منا وال مف َسوائنا 
: وقاؿ األعشى

وما قصدت مف أىميا لَسوائكا 
: وقاؿ خطاـ المجاشعي

وصالياٍت ككما ُيَؤْثَفْيف 
وليس شيء ". مثؿ"معنى " الكاؼ"، ومعنى "غير"معنى " َسواء"فعموا ذلؾ ألف معنى 

. ()"يضطروف إليو إال وىـ يحاولوف بو وجياً 
أما االتجاه الثاني في مسيرة الضرورة الشعرية، فيو اتجاٌه معاكس لعممية الخروج 

ىو رّد إلى األصؿ أو إجراٌء عمى األصؿ، يصدر عما أودعو اهلل : الجماعية عمى األصؿ
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في سميقة الشاعر مف تراث الجماعة الم وية فيجعمو يعود إلى األصؿ متيدِّيًا بَيْدِي ىذه 
. السميقة

: فمف كالـ الخميؿ فيما يرويو سيبويو
. مررت بقاضَي قبُؿ، ومررت بُأَعْيِمَي منؾ": قاضٍ "ويقوؿ يونس لممرأة تسمى بػ "

لو قالوا ىذا لكانوا ُخَمَقاء أف ُيمزموىا الجر والرفع كما قالوا حيف اضطروا في : فقاؿ الخميؿ
: الشعر فأجَرْوه عمى األصؿ، قاؿ الشاعر اليذلي

أبيت عمى معارَي واضحػاٍت        بيػف ُمَموَّب كػدـ العبػاط 
: وقاؿ الفرزدؽ

فمو كاف عبداهلل َمْولًى َىَجْوُتُو        ولكف عبداهلل َمْولى َمَواِلَيػا 
فمما اضطروا إلى ذلؾ في موضع ال ُبدَّ ليـ فيو مف الحركة أخرجوه عمى 

. ()"األصؿ
: وفي مثؿ ذلؾ يقوؿ سيبويو في ِشْبِو قاعدة

َراِدد في راّد، وَضِنُنوا في َضنُّوا، ومررت : وقد يبم وف بالمعتؿِّ األصؿ فيقولوف"
. ()"بجواِرَي قبؿ
واعمـ أف الشعراء إذا اضطروا إلى ما يجتمع أىؿ الحجاز وغيرىـ عمى : "ويقوؿ

: قاؿ الشاعر وىو َقْعَنُب بف أِـّ صاحب. إدغامو أجَرْوه عمى األصؿ
ف َضِننوا  ْبِت مف ُخُمقي       أني أجود ألقواـٍ وا  مياًل أعاِذَؿ قد َجرَّ

: وقاؿ
تشكو الَوَجى مف أظمؿ وأظمؿ 

. ()"وىذا في الشعر كثير
ىما إذف عمميتاف فكريتاف متعاكستا االتجاه يقـو بيما الشاعر في سبيؿ الجماؿ 

. عمى ال الب
ولكف ىاتيف العمميتَْيف تظيراف أيضًا عند غير الشاعر تارة، أو ل ير وجو الجماؿ 

. تارة أخرى، في غير ال الب
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تظيراف عند غير الشاعر في القراءات مثاًل، كالذي ُرِوَي عف أبي عمرو بف العالء 
، وفي قولو "َباِرئُكـْ "بإسكاف اليمزة في  [54: البقرة]" َفُتْوُبْوا إلى َباِرئُكـْ : "في قولو تعالى

روى ذلؾ كمو بالتسكيف " َأْسِمَحْتُكـْ "و " َيْجَمْعُكـْ "و " َيْمَعْنُيـْ "و " َيْنُصْرُكـْ "و " َيأُمْرُكـْ "
: واستشيد عمى ذلؾ بقوؿ امرئ القيس

فاليـو أْشَرْب غير مستحِقٍب         إثمػًا مػف اهلل وال َواِغػِؿ 
. ()"فأْسَكَف الباء" أشربُ "أراد 

وتفسير ذلؾ أف تسكيف حرؼ اإلعراب في ىذه القراءة ىو كتسكينو في الشعر 
" إِبؿ"إجراٌء لممنفصؿ مف كممتَْيف مجرى المتَّصؿ مف كممة، فإنو يجوز تسكيف مثؿ "

. ()"إْبؿ"مجرى " باِرْئكـ"فأجري المكسوراف في 
: فيذا كالذي قاؿ سيبويو في الشعر

وقد يجوز أف يسّكنوا الحرؼ المرفوع والمجرور في الشعر، شبيوا ذلؾ بكسرة َفِخذ، "
ألف الرفعة ضمة " َعْضد"وبضمة َعُضد، حيث حذفوا فقالوا " َفْخذ"حيث حذفوا فقالوا 

: والجرة كسرة، قاؿ الشاعر
ُرْحِت وفػي ِرْجَمْيِؾ ما فييما         وقد َبَدا َىْنػِؾ مػف المئزر 

 إال أف مف قاؿ فخذ لـ يسكف ذلؾ، – وىو بمنزلة الجرَّة –ومما يسّكف في الشعر 
: قاؿ الراجز

ـِ  ـِ        بالّدوِّ أمثاؿ  السفػيف الُعوَّ إذا اعوَجْجَف قمت صاِحْب َقوِّ
ولـ يجئ ىذا في ".. صاحبي"فسألت مف ُينشد ىذا البيت مف العرب، فزعـ أنو يريد 

. ()"َجْمؿ" "َجَمؿ"النصب ألف الذيف يقولوف َكْبد وَفْخذ ال يقولوف في 
فيذا التسكيُف في الشعر وفي غير الشعر عمى السواء موقٌؼ جمالي، تفضياًل لما 

. يستخّفوف عمى ما يستثقموف
األمثاؿ تَُنزَّؿ منزلَة "وُقْؿ مثؿ ذلؾ في األمثاؿ، فقد حكى الب دادي عف ابف بري أف 

األمثاؿ ُيستجاز فييا ما يستجاز في الشعر لكثرة االستعماؿ : ، وقاؿ المبرد()"المنظـو
الَمَثؿ يجوز فيو ما يجوز في ضرورة الشعر ألف استعمالو :  وقاؿ أبو العالء()"ليا

. ()"يكثر
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: وأما ظيور ذلؾ ل ير وجو الجماؿ فيمثمو قوؿ الشاعر
قد أصبحت أُـّ الخيار تدَّعػي       عميَّ دنبػًا كمُّػو لـ أصنػع 

: ()إذ يقوؿ لنا الب دادي في الخزانة
وروايُة الرفِع عند عمماء البياف ىي الجّيدة، فإنيا تفيد عموـَ السمب، وروايُة "
، وىو خالُؼ . النصبِ  ساقطٌة عف االعتبار بؿ ال تصّح فإنيا تفيد سمَب العمـو
معنى : ورأيُت لمفاضؿ الَيَمني عمى ىذا البيت كالمًا أحببُت إيراَده وىو قولو.. المقصود

ىذا البيت أف ىذه المرأة أصبحت تدَّعي عمي ذنبًا، وىو الشيب والَصَمع والعجز وغير 
 ولـ يقؿ ذنوبًا بؿ قاؿ ذنبًا ألف المراد ِكَبُر السف المشتمؿ –ذلؾ مف موجبات الشيخوخة 

ألنو لو َنَصَبو مع " كّمو"ولـ ينصب .  ولـ أصنع شيئًا مف ذلؾ الذنب–عمى كؿ عيب 
تقدُِّمِو عمى ناِصِبو ألفاد تخصيص النفي بالكؿ، ويعود دلياًل عمى أنو فعؿ بعض ذلؾ 

ومراُده تنزيو نفسو عف كؿ جزء منو فمذلؾ َرَفَعو إيذانًا منو بأنو لـ يصنع شيئًا منو . الذنب
. ()"قط، بؿ كمُّو بجميع أجزائو غير مصنوع

فميس الجماؿ إذف ىو الدافع إلى الضرورة ىنا ولكنيا الحقيقة، وىذا الضرب مف 
. الضرورة ىو الذي نريد أف نطمؽ اسـ الضرورة العممية عميو

: وفي مثؿ ذلؾ يقوؿ الب دادي
قد يكوف لممعنى عبارتاف أو أكثر، واحدٌة يمـز فييا ضرورة إال أنيا مطابقٌة لمقتضى "
ـْ بالمعاني أشدُّ . الحاؿ وال شؾ أنيـ في ىذه الحاؿ يرجعوف إلى الضرورة، ألف اعتناَءُى

ذا ظير لنا في موضع أفَّ ما ال ضرورة فيو يصمح ىنالؾ، فمف  مف اعتنائيـ باأللفاظ، وا 
ـُ أنو مطابٌؽ لمقتضى الحاؿ . ()"أيف ُيْعَم

وبعد فمقد يعجب المرء حيف يرى أف النحاة بعد سيبويو لـ َيْرَقْوا إلى فيمو وفيـ 
. شيخو ىذا العميؽ لطبيعة الظاىرة

فترى أبا العباس المبّرد مثاًل يستوعب قضية الرد إلى األصؿ ولكنو ال يستوعب 
ال يمتفت إلى شيء مف ىذه الروايات التي تشذ عف اإلجماع "فقد كاف . االتجاه اآلخر

وكاف . ()"القياس المطرد ال تعترض عميو الرواية الضعيفة"، وذلؾ ألف ()"والمقاييس
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بؿ كاف يعمد إلى . ()"ما دامت ال تّطرد مع قواعده النحوية"يرد بعض القراءات 
:  الروايات المخالفة لمقياس في ّير وجو اإلنشاد فييا حتى تستقيـ عمى أصولو، في ّير قولو

فما كاف ِحْصٌف وال حابػٌس         يفوقاف ِمػْرَداَس في مجمػع 
: بحيث يصبح

يفوقاف َشْيِخَي في مجمع 
: وي ّير قوؿ امرئ القيس

فاليـو أَشِرْب غير مستحِقب         إثمػًا مػف اهلل وال  واِغػِؿ 
: فيرويو

 ()فاليـو ُأْسَقى غير مستحِقب
فيو . ولكنو حيف يعالج قضية اإلجراء عمى األصؿ يمضي بيا إلى أقصى أبعادىا

:  ويفّصؿ ذلؾ بقولو()"الضرورة ترد األشياء إلى أصوليا"يقوؿ في المقتضب 
ألنو يجوز لو لمضرورة أف .. اعمـ أف الشاعر إذا اضطر َردَّ ىذا الباب إلى أصمو"
: ألنو األصؿ كما قاؿ" َردَّ "في موضع " َرَددَ "يقوؿ 

الحمد هلل العمي األْجَمِؿ 
: وكما قاؿ

ف َضِنُنوا  أني أجود ألقواـ وا 
. ويجوز لو َصْرؼ ما ال ينصرؼ، ألف األصؿ في األشياء أف تَْنَصِرؼ

فإذا اضطر إلى الياء المكسور ما قبميا أف ُيعربيا في الرفع والخفض َفَعَؿ ذلؾ، 
: ألنو األصؿ، كما قاؿ ابف َقْيِس الُرَقيَّات

ال بارؾ اهلل في ال وامِي ىؿ        ُيْصِبْحَف إاّل ليػفَّ ُمطََّمػُب 
فإذا احتاج إلى صرؼ ما اَل ينصرؼ َصَرَفو مع ىذه الحركة، فيصير بمنزلة غيره 

كؿ شيء ال ينصرؼ فصرُفو في الشعر جائز، ألف أصَمو كاف : "ومثمو". مما ال ِعمََّة فيو
ويكفيؾ : "والقاعدة في ذلؾ كما يضعيا المبرد. ()"الصرؼ فمما احتيج إليو ُردَّ إلى أصمو

. ()"مف ىذا كمو ما ذكرُت لؾ مف أف الشاعر إذا اضطر َردَّ األشياء إلى أصوليا
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ف لـ َيِرْد  وىو قد أمعف في ذلؾ حتى أجاز في الضرورة الرجوع إلى األصؿ مطمقًا وا 
: تجد ذلؾ في مثؿ قولو. بو سماع
كما " َمْبُيوع"إذا اضطر شاعٌر جاَز لو أف يرد مبيعًا وجميَع بابو إلى األصؿ فيقوؿ "

: قاؿ عمقمة بف عبدة
حتى تذكَّر بيضػاٍت وَىيََّجػُو        يـو الرذاذ عميو الدجف َمْ ُيػـو 

: وأنشد أبو عمرو بف العالء
وكأنيا تّفاحة َمْطُيْوَيٌة 

: وقاؿ آخر
خػاُؿ  أنػؾ  سيٌِّد َمْ ُيػوف  ُنبِّْئُت قومؾ يزعمونؾ سيػدًا         وا 

ىذا قوؿ جميع البصرييف أجمعيف ولست أراه .. فأما الواو، فإف ذلؾ ال يجوز فييا
. ()"ممتنعًا عند الضرورة

: بؿ يبمغ بذلؾ أف يقوؿ
ف كاف االستعماؿ عمى غير " قد يجيء في الباب الحرؼ والحرفاف عمى أصوليما وا 

. ()"ذلؾ، ليدؿَّ عمى أصؿ الباب
وبعد، فإنؾ لتجد قضية اإلجراء عمى األصؿ ىذه كالقاعدة المسمَّـ بيا عند جميع 

. النحاة، عمى خالٍؼ بينيـ في استيعاب موقؼ الخميؿ وسيبويو
: فابف السراج مثاًل يقوؿ في أصولو

وليس لو أف ُيخرج شيئًا عف لفظو، إال أف يكوف ُيخرجو إلى أصٍؿ قد كاف لو، فيرده "
نما أخرجو عف قياٍس لزمو، أو اّطراد استمر بو، أو استخفاٍؼ  إليو ألنو كاف حقيقتو، وا 

. ()"لعمة واقعة
: وقاؿ ابف جني في شبو قاعدة

ف لـ َيِرْد بو " اعمـ أف الشاعر إذا اضطر، جاز لو أف ينطؽ بما يبيحو القياس وا 
. ()"سماع
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فإنو إذا أدى القياس إلى شيء ما، ثـ نطقت العرب بخالفو، فإف ما أدى إليو "
ىذا ما ذىب إليو : القياس ينب ي أف ُيصرؼ عمى أنو لشاعٍر مولد أو لساجٍع أو لضرورة

. ()"النحويوف

وقد أجمع النحويوف عمى جواز قصر الممدود في الشعر لما فيو مف رد االسـ إلى 
أصمو، وأجازوا في الشعر تذكيَر المؤنث ألف األصؿ في األشياء التذكير، وأجازوا في 

التثنيُة والجمُع المستعمالف "الضرورة وضع العطؼ موضع التثنية أو موضع الجمع إذ 
فاستعمموا التكرير بالعاطؼ لمضرورة رجوعًا إلى " بالحرؼ أصُميما التثنية والجمع بالعطؼ

. ()األصؿ

ولقد يعجبؾ أف ترى كيؼ كاف يممح كؿ مف النحوييف بعض مالمح ىذه الظاىرة 
ولسوؼ ترى كيؼ أف تعمُّؽ كؿ .. فيحمؿ عمييا بعض ما يدركو مف ُمْستَْثَنَيات الضرورة

فريٍؽ مف الفرقاء في فيـ اتِّجاه الحركة الفكرية لمف يركب الضرورة قد أدى إلى مفارقات 
. طريفة

فالبصريوف كما رأيت ُيجيزوف صرؼ ما ال ينصرؼ، ألف األصؿ في األشياء أف 
ولكنيـ ال . تنصرؼ، فيـ بيذا يممحوف اتجاه راكب الضرورة إلى العودة إلى األصؿ

. ُيجيزوف ترؾ الصرؼ فيما ينصرؼ لمسبب نفسو

أما الكوفيوف فُيجيزوف ترَؾ صرؼ ما ال ينصرؼ مستعمميف االتجاه المعاكس في 
حركة راكب الضرورة مف ُمَساَوَقِة حركة الجماعة الم وية في الخروج عمى األصؿ، ألنو 

: إذا جاز حذؼ الواو المتحركة لمضرورة مف مثؿ قولو

فَبْيَناُه يشري َرْحَمو قاؿ قائؿ        ِلَمْف جمٌؿ رخو المالط نجيب 

. ()َفألْف حذؼ التنويف لمضرورة كاف ذلؾ مف طريؽ األولى
فالبصريوف يجيزوف قصر الممدود ألف . وُقْؿ مثؿ ذلؾ في قضية الممدود والمقصور

األصؿ ىو القصر فالرجوع إلى األصؿ مقبوؿ، أما الكوفيوف فيركبوف االتجاه اآلخر، 
. فيذىبوف إلى جواز مد المقصور ألنو عندىـ مف باب إشباع الحركات في الضرورة
: فالضمة والكسرة والفتحة ينشأ عف إشباعيا الواو والياء واأللؼ، كما قاؿ الشاعر
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        كأف في أنيابيا الَقَرْنُفوؿ        يريػد القرنفػػؿ 
: وكما قاؿ اآلخر

        ال عيػد لي بنيضػاؿ         يريػد بنضػػاؿ 
: وكما قاؿ

       أقوؿ غْذ َخرَّْت عمى الَكْمكاؿ      يريػد  الكمكػؿ 
فجار لمشاعر أف ُيشبع الفتحة قبؿ األلؼ المقصورة، فتنشأ عنيا األلؼ فيمتحؽ 

، واستشيدوا عمى ذلؾ بكثير مما ورد عف العرب في أشعارىا مف ىذا ()بالممدود
: الضرب كقولو

إنما الفقػر وال نػاء مػف اهلل         فيذا يعطػي وىػذا يحػد 
: وقولو

سُي نيني الذي أغنػاؾ عنػي          فال فقٌر يػدـو وال عنػاء 
: ومثمو مد الِسْعمى والَخَوى والميى في قولو. فمد ال نى وىو مقصور

قد عممػت أـ أبي الِسْعػالء           وعممت ذاؾ  مػع  الجراء 
ـَ مأكواًل عػمى الَخَواء            يا لؾ مف تمٍر ومف شيشياء  أْف ِنْع

ينشب في الَمْسَعِؿ والَمَياء 
 * *

نما أردت مف اإلفاضة  أما بعد، فقد أَطْمُت في موضوع الضرورة الشعرية وأسيبُت، وا 
. في ذلؾ مدخاًل فسيحًا إلى موضوع الضرورة العممية

وفي اعتقادي أنو إذا جاز لمشاعر أف يخرج عف األصؿ أو يرجع إلى األصؿ في 
.. سبيؿ الجماؿ، َفألْف يجوز لمعالـ أف يفعؿ مثؿ ذلؾ في سبيؿ الحقيقة والدقة العممية

. أولى
، وتممح "كمُّو لـ أصنع"والواقع أنؾ تممح مثؿ ذلؾ في الشعر كما مرَّ بؾ في مثاؿ 

َوَمْف َكاَف فْي : "ومف ىذا الضرب قراءة أبي عمرو. مثؿ ذلؾ في غير الشعر مف الكالـ
األوؿ، " أعمى"بإمالة  [72: االسراء]" ىِذِه أعمى فيو في اآلخِرَرِة أْعَمى وأَضؿُّ َسِبيالً 

وعمة أبي عمرو في فتحو الثاني أنو اسـ في موضع المصدر، واألوؿ ليس بمعنى "
. ()"المصدر، فأماؿ األوؿ وَفَتح الثاني لمفرؽ
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. ولكنؾ ترى ذلؾ أكثر وضوحًا في قضية النسب
: ففي المساف عف األصمعي قاؿ

والَنَسب في الناس إلى الَحَرـ ِحْرمي بكسر الحاء وسكوف الراء، فإذا كاف في غير "
وذلؾ لمفرؽ الذي يحافظوف عميو كثيرًا ويعتادونو في مثؿ .. ثوب َحَرمي: الناس قالوا

. ()"ىذا
: ومثمو في المساف عف ابف بري

الَمَرئي منسوب إلى امرئ القيس عمى غير قياس وكاف قياسو َمْرشي بسكوف الراء "
.  ولكنيـ أخرجوه عمى ىذا الوزف ليفرقوا بينو وبيف ما يَرى()"عمى وزف َمْرعي

: وقد أنشد أبو العباس المبرد في الكامؿ في وصؼ لحية
كاألنِبجاني مصقواًل عوارضيػا       سوداء في ليف خد ال ادة الرود 

 وليس في مجيئو مخالفًا – () كما يقوؿ ابف السيد في االقتضاب–ولـ ُينكر ذلؾ 
لمفظ ِمنبج ما يبطؿ ف يكوف منسوبًا إلييا، ألف المنسوب يرد خارجًا عف القياس كثيرًا، 

. كَمْرَوِزي وَراِزي ونحو ذلؾ
. وفي مقابؿ ذلؾ روى ابف سيده عف األصمعي كساء منَبجاني منسوب إلى منبج

خرج مخرج منَظراني : فقمت لو لـ فتحت الباء وانما نسبت إلى منبج؟ قاؿ: قاؿ أبو حاتـ
. ()!"ومخَبراني عمي  أال ترى الزيادة فيو والنسب مما ُي يَّر لو البناء؟

أف العرب ربما حاكت المعنى بالمفظ الذي ىو عبارة "ويرى ابف السيد البطميوسي 
فأما في . ويوجد ذلؾ تاره في صفة الكممة وتارة في إعرابيا. عنو في بعض المواضع

الصفة فقوليـ لمعظيـ المحية لحياني وكاف القياس أف يقوؿ لحيي، ولمعظيـ الرقبة رقباني 
والقياس رقبي، ولمعظيـ الجمة الجماني والقياس جمي، فزادوا في األلفاظ عمى ما كاف 

. ()"ينب ي أف يكوف عميو كما زادت المعاني الواقعة عمى نظائرىا
: ومثميا كما في المساف

. ()"رجؿ ُأَنفي عظيـ األنؼ وُعَضادي عظيـ الَعُضد وُأَذاني عظيـ األذف"
: وفي التمخيص ألبي ىالؿ العسكري
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. ()"بني عمى أربع طرائؽ: بيت أْرَبَعاوي"
: وفي الممتع لمنيشمي القيرواني

قولو ُعْربانيًا فإف .. عف أباف بف ثعمب وكاف ُعْربانيًا عف عكرمة عف ابف عباس إلخ"
. ()"ىذه األلؼ والنوف ُتزاداف في النسبة ليفّرقوا بيما بيف العربي الميجة والعربي النسب

: وفي المساف
إحداىما بنو بكر بف عبد مناؼ بف كنانة واألخرى : وبنو بكر في العرب قبيمتاف"

ذا نسب إلييما قالوا  وأما بنو بكر بف كالب فالنسبة ". بكري"بكر بف وائؿ بف قاسط وا 
. ()"َبْكَراِويُّوف"إلييـ 

: ومثمو
والَعْمَرِويَّة فرقة مف المعتزلة منسوبوف إلى عمرو . العْمري بالفتح نسبة إلى عمرو"

. ()"بف عبيد
ولكنؾ ترى فيو بكؿ . وال بد مف التوقؼ ىنا فما ورد مف ذلؾ في كالـ العرب كثير

وضوح حرص العرب عمى ُحْسِف أداء المعنى، وعمى الدقة العممية في التعبير عف المراد، 
فيـ يخرجوف عمى القياس حرصًا عمى إظيار ىذه المطائؼ، وما ذلؾ إال ضرورة 

. يركبونيا لوجو الحقيقة
 * * *

: ومما يدخؿ في باب الضرورة العممية التدريج في الم ة
: قاؿ ابف جني

واستمرار القمب في العيف إلى الكسرة " ِدَيـ"و " ِدْيَمة"ومف التدريج في الم ة قوليـ "
َمت السماء وَديََّمتْ : قبميا، ثـ تجاوزوا ذلؾ لما كثر وشاع إلى أف قالوا َمتْ "فأما : َدوَّ " َدوَّ

ثـ أضاؼ في . ()"ِدَيـ"فالستمرار القمب في ديمة و " َديََّمتْ "فعمى القايس، وأما 
: وأنشد أبو زيد لَجْيـ بف َسبؿ: "()المساف

ف جادوا  َوَبْؿ  أنا الجواُد ابُف الجواد ابُف َسَبْؿ         إف َديَّموا جاد، وا 
. وأرض َمِديمة وُمَديَّمة أصابتيا الِدَيـ، وأصميا الواو
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: قاؿ ابف مقبؿ
عقيمُة رمٍؿ دافعْت في ُحُقوِفِو           َرخاخ الثرى واألقحواف الُمَديَّما 

: ()"ش و ؼ"ومثمو ما جاء في القاموس في مادة 

" والِشَياؼ ككتاب أدوية لمعيف ونحوىا، وَشيََّؼ الدوار جعمو ِشَيافاً "

َمتْ "فأنت ترى الرغبة الصادقة في التمييز بيف  مف التدويف بمعنى استدارت " َدوَّ
بمعنى " شيَّؼ"بمعنى زيَّف و " َشوَّؼ"السماء مف الديمة، وفي التمييز بيف " َديََّمت"وبيف 

ـ"ولؾ أف تقيس عمى ذلؾ إف شئت التمييز بيف : جعؿ الدواء شيافًا، أقوؿ ". قيَّـ"و " قوَّ
 
 *
 * *

ىذه األمثمة التي قصصت عميؾ ىي في نظري إرىاٌص بما ينب ي أف نفعؿ في 
فقد َسفَّ لنا َسَمُفنا الصالح ىذه الُسَنف في جواز الخروج عمى . سبيؿ الحقيقة والدقة العممية

القياس مراعاة لمدقة في أداء المعنى وَأْلَحُبوا لنا الطريؽ، وىي سنة حسنة إف شاء اهلل ليـ 
! أجُرىا وأجُر مف عمؿ بيا إلى يـو القيامة

وقد بدأ مصطمح الضرورة بيذا المعنى يظير عمى استحياء في قرارات مجمع الم ة 
: العربية القاىري، فصرت ترى مثال قوليـ

 عمى طريقة – عند الضرورة –ُيجيز لمجمع أف يستعمؿ بعض األلفاظ األعجمية "
". العرب في تعريبيـ

: وقوليـ
-  لمضرورة–والمجمع يجيز ىذا االشتقاؽ .اشتؽ العرب كثيرًا مف أسماء األعياف"

". في ل ة العمـو
وواضٌح أف الضرورة المقصودة في ىذيف القراريف وأضرابيما إنما ىي الضرورة 

. العممية
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صراحًة حينما أقرَّ جواز النحت عندما ُتمجئ : الضرورة العممية"ثـ ذكر المجمع 
. ()"الضرورة العممية إليو

. وىذا أمٌر ُيْحَمُد لمجمع القاىرة وُيذكر لو
وأعتقد أف الوقت قد حاف لالعتراؼ الصريح بيذه الضرورة العممية وتَْبِوَئِتيا مكانتيا 

. التي تستحؽ
والضرورة العممية في نظري ىي خروٌج عمى القياس أو المستوى المطَّرد مف 

. االستعماؿ ضمانًا لمدقة العممية
وىي كالضرورة الشعرية عند سيبويو، بموغ مستوى مف التعبير مبمغ مستوى آخر، 

التشبيو لشيء بشيء أو الرد إلى  "– كما أورد السيوطي في األشباه والنظائر –وعمتيا 
فيي تسير في أحد اتجاَىْيف متعاكَسْيف كما أسمفنا لؾ القوؿ في الضرورة . ()"األصؿ
. الشعرية

 فتستمد – إف صح ىذا التعبير –ولكننا نريد ليا أف تتبنَّاىا الجماعة الم وية العممية 
مف السمطاف الجماعي قوًة كقوة الخارج عمى األصؿ فيما أخرجتو الجماعة الم وية عف 

. أصمو حتى أصبح َأْرَسَخ مف األصؿ
وال يتـ مثؿ ىذا التعبير عف رأي الجماعة الم وية العممية إال بتوحيد المصطمحات، 
دة، ومف أشيرىا المعجـ العسكري الموّحد  دة أو الموحِّ ومف ىنا تبرز أىمية المعاجـ الموحَّ
. والمعجـ الطبي الموّحد، كما تبرز أىمية تبييف القواعد التي اتّبعتيا ىذه المعاجـ الموحدة
وتتضمف ىذه القواعد فيما تتضمنو ما تمجئ إليو الضرورة العممية مف خروج األصؿ أو 

إجراء ما فارؽ األصؿ عمى أصمو، مستفيديف مف التجارب التي سبقت في مضمار 
الخروج الجماعي عمى األصؿ، وفي مضمار الضرورة الشعرية التي تسير في اتجاه 

. الخروج الفردي عمى األصؿ أو في اتجاه الرجوع إلى األصؿ سواء بسواء
. وفيما يمي بعض األمثمة عمى ذلؾ

: قضية اختالف المغات وكمها حجة. 1
: ، وقد قاؿ فيو()وىذا العنواف مأخوذ مف ابف ِجنِّي في الخصائص
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اعمـ أف سعة القياس تبيح ليـ ذلؾ، وال تحُظره عمييـ، أال ترى أف ل َة التميمّييف "
يقبميا القياس، ول ة الحجازييف في إعماليا كذلؾ، ألف لكؿ واحد مف  (ما)في ترؾ إعماؿ 

القوَمْيف ضربًا مف القياس يؤخذ بو، وُيْخَمُد إلى مثمو، وليس لؾ أف تردَّ إحدى الم تَْيف 
بصاحبتيا، ألنيا ليست أحؽَّ بذلؾ مف َرِسيَمِتيا، لكف غاية ماَلَؾ في ذلؾ أف تتخيَّر 

إحداىما، فتقويِّيا عمى أختيا، وتعتقد أف أقوى القياسيف أْقَبُؿ ليا، وأشدُّ ُأنسًا بيا، فأما ردُّ 
نزؿ القرآف بسبع "إحداىما باألخرى فال، أفال ترى إلى قوؿ النبي صمى اهلل عميو وسمـ 

ىذا حكـ الم تَْيف إذا كانتا في االستعماؿ والقياس متدانيتَْيف " ل ات كميا كاٍؼ شاؼ
متراسمتَْيف، أو كالمتراسمتَْيف، فأما أف تَِقؿّْ إحداىما جدًا، أو تكثر األخرى جدًا، فإنؾ تأخذ 

قياسًا عمى  (الماُؿ ِلؾَ )وال  (مررُت َبؾَ )بأوسعيما روايًة، وأقواىما قياسًا، أال تراؾ ال تقوؿ 
مررت : أكرْمُتِكْش قياسًا عمى ل ة مف قاؿ: ، وال تقوؿ(الماُؿ ِلُو ومررُت ِبوُ ): قوؿ قضاعة

..". ِبِكْش وعجبت منِكْش 
ؿ عمييا ىكذا وعمى ىذا، فيجب أف يقؿَّ : "ثـ قاؿ فإذا األمر في الم ة المعوَّ

استعماليا، وأف ُيَتَخيَّر ما ىو أقوى وأْشَيُع منيا، إال أف إنسانًا لو استعمميا لـ يكف مخطئًا 
لكالـ العرب، لكنو يكوف مخطئًا ألجود الم تَْيف، فأما إف احتاج إلى ذلؾ في شعر أو 

سجع فإنو مقبوؿ منو غير َمْنِعيَّ عميو، وكذلؾ أف يقوؿ عمى قياس مف ل تو كذا وكذا، 
وكيؼ تصرفت الحاؿ فالناطؽ عمى قياس ل ٍة . كذا وكذا: أو يقوؿ عمى مذىب مف قاؿ

ف كاف غير ما جاء بو خيرًا منو . انتيى" مف ل ات العرب مصيٌب غير مخطئ، وا 
: ()وقاؿ السيوطي في االقتراح

". كؿ ما كاف ل ًة لقبيمٍة ِقْيَس عميو: وفي شرح التسييؿ ألبي حياف"
قضية القياس عمى الحديث الشريف . 2

لـ نجد أحدًا مف النحوييف استشيد بحديث رسوؿ اهلل : "قاؿ الشاطبي في شرح األلفية
وىـ يستشيدوف بكالـ أجالؼ العرب وسفيائيـ الذيف يبولوف -  صمى اهلل عميو وسمـ–

. ( ).."عمى أعقابيـ، وأشعارىـ التي فييا الفحش والخنى، ويتركوف األحاديث الصحيحة

: وقد نقؿ الب دادي في الخزانة ما ذكره الَبْدُر الَدَماميني في شرح التسييؿ، قولو
وتدويف األحاديث واألخبار بؿ وكثير مف الَمْرِويَّات وقع في الصدر األوؿ قبؿ فساد "

 يسوغ االحتجاج – عمى تقدير تبديميـ –الم ة العربية، حيث كاف كالـ أولئؾ المبدِّليف 
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بو، وغايتو يومئذ تبديؿ لفظ بمفظ يصح االحتجاج بو، فال فرؽ بيف الجميع في صحة 
َف ذلؾ المبدَّؿ  -  وُمِنَع مف ت ييره ونقمو بالمعنى– عمى تقدير التبديؿ –االستدالؿ، ثـ ُدوِّ

. ()" فبقي حجة في بابو–كما قاؿ ابف الصالح 

قضية التصرف في النسبة . 3

قد سبؽ أف َبيَّنَّا أف النسبة باب شذوذ وت يير، وأف ُجؿَّ الت يير الذي يحدث فييا 
ومف أمثمة ذلؾ ضرورة . َمَردُّه إلى ضرورة الدقة العممية في التفريؽ بيف منسوب ومنسوب

النسبة إلى الجمع بال حرج لمتمييز مثاًل بيف ما ىو منسوب إلى مجموعة الدوؿ وىذا ىو 
وُقْؿ مثؿ . وبيف ما ىو منسوب إلى الدولة مف حيث ىي كياف أو إلى مؤسساتيا" الُدَولي"

وقد أجاز .. وظائفي، وأحيائي، وَحَشرائي، ودواِجني، وأخالقي، وجراثيمي: ذلؾ في قوليـ
. ()مجمع القاىرة النسب إلى جمع التكسير عند الحاجة كإرادة التمييز أو نحو ذلؾ

. ال ُبدَّ مف استعماؿ أكثر مف صي ة واحدة مف ِصَيغ النسبة لمتفريؽ بيف المتشابيات
لما " بيضوي أو بيضاوي"مثاًل لما نريد نسبتو إلى مادة البيضة، ونقوؿ " بيضي"فنقوؿ 

لشكؿ يشبو شكؿ البيضة ولكنو ال يطابقو " بيضاني"نريد نسبتو إلى شكؿ البيضة، ونقوؿ 
. وىكذا

والنسبة " حمرائي"فنقوؿ " النواة الحمراء"وُقْؿ مثؿ ذلؾ في التفريؽ بيف النسبة إلى 
فنقوؿ " النواة السوداء"وكذا التفريؽ بيف النسبة إلى " حمراوي"فنقوؿ " الكرية الحمراء"إلى 

 مف ()وقد جاء في الَيْمع". السوداوي"والنسبة إلى المزاج الذي ندعوه المزاج " سودائي"
: باب النسب ما نصو

: (حمراء وصفراء)فيقاؿ في : وتُقمب أيضًا واوًا ىمزة ُأبدلت مف ألؼ التأنيث"
حمرائي وصفرائي مف غير قمب، تشبييا بألؼ : ومف العرب مف يقوؿ. حمراوي وصفراوي

". نقمو أبو حاتـ في كتاب التذكير والتأنيث. وذلؾ قميؿ ردئ: كساء، قاؿ في التوشيح
. انتيى

وتيجيف صاحب التوشيح ليذه الم ة ال يمنع القياس عمييا، كما أسمفنا في ما نقمناه 
. عف ابف جني في باب اختالؼ الم ات وكميا حجة
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أف الكوفييف أجازوا إقرار ىمزة التأنيث في التثنية لمفظ  : ويضاؼ إلى ما سبؽ
. بؿ قاسوا عميو (حمراءاف)الذي ورد مثناه  (حمراء)

والذي شذ مف : "()-باب تثنية المقصور والممدود- ففي شرح األشموني   (ٔ)
..". حكى النحاس أف الكوفييف أجازوه (حمراءاف)األوؿ :الممدود خمسة أشياء

 : في تثنية الممدود()وفي الَيْمع (ٕ)

 (حمراواف)وأما الممدود فإف كانت ىمزتو مبدلًة مف ألؼ التأنيث ُقِمَبْت واوًا نحو "
فقاس عمى ذلؾ  (حمراءاف وحمراياف)وورد تصحيحيا وقمبيا ياء، حكى أبو حاتـ 

". الكوفيوف
ولما كانت التثنية وجمعا التصحيح والنسب، تجرى مجرى واحدًا، كما قاؿ الشاطبي، 
احتمؿ أف يكوف لمكوفييف في النسب وجمَعي التصحيح مثؿ قياسيـ في التثنية مف حيث 

. إقرار ىمزة التأنيث
االثنا "واألمثمة في باب النسبة كثيرة منيا عمى سبيؿ المثاؿ العضو الذي نسميو 

فميس يخفى مبمغ المبس الذي يمكف أف يحصؿ لو اتبعنا فيو القاعدة التقميدية في " عشري
". االثِنيّ "النسب فقمنا 

قضية المعّرب والدخيل . 4
. ()"تعريب االسـ األعجمي أف تتفوه بو العرب عمى مناىجيا": " المساف"في 

- كالعرب نفسيا، منيا كممات عاربة-  في ظني–والكممات التي تنطؽ بيا العرب 
كالعرب المستعربة - ومنيا كممات متعّربو أو مستعربة. كالعرب العاربة وىـ الُخمَّص منيـ
والعرب المستعربة ىـ الذيف دخموا فييـ َبْعُد : "قاؿ الميث. وىـ الدخالء الذيف ليسوا بُخمَّص

المستعربة عندي قـو مف العجـ دخموا في العرب فتكمموا : "وقاؿ األزىري". فاستعربوا
. (81)"بمسانيـ وحكوا ىيئاتيـ وليسوا بصرحاء فييـ

فيذه الكممات المستعربة كذلؾ كممات أعجمية دخيمة في العربية وحكت ىيئتيا 
. ونطقت بيا العرب لسانيا

 ( ):قاؿ أبو ىالؿ العسكري في التمخيص
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َبْت فيي عربّية" بة لـ ُيَقؿ إنو ! والكممة األعجمية إذا ُعرِّ ألف العربّي إذا تكّمـ بيا معرَّ
. وقد أحسف في قولو ىذا وأصاب ِلمَّو درُّه!" يتكمـ بالعجمية

في حديثو عف المعرَّب ىؿ ىو موجود في القرآف " إرشاد الفحوؿ"وقاؿ الشوكاني في 
والمراد بو ما كاف موضوعًا لمعنى عند غير العرب ثـ استعممتو العرب في ذلؾ : "أـ ال

وقد حكى ابف . ومثؿ ىذا ال ينب ي أف يقع فيو خالؼ، والعجب ممف نفاه... المعنى
الحاجب وُشرَّاح كتابو النفي لوجوده عف األكثريف ولـ يتمسكوا بشيء سوى تجويز أف 

وما أبعد ىذا . يكوف ما وجد في القرآف مف المعرب مما اتفؽ فيو الم تاف العربية والعجمية
ولو كاف يقـو بمثمو الحجة في مواطف الخالؼ لقاؿ مف شاء ما شاء بمجرد ! التجويز

وقد .. التجويز، وتطرؽ المبطموف إلى دفع األدلة الصحيحة بمجرد االحتماالت البعيدة
أجمع أىؿ العربية عمى أف الُعجمة عمة مف العمؿ المانعة لمصرؼ في كثير مف األسماء 

وفي القرآف مف الم ات الرومية واليندية والفارسية والسريانية ما ال .. الموجودة في القرآف
. ()"يجحده جاحد وال يخالؼ فيو مخالؼ

 كمما مست الحاجة – كما يقوؿ األمير مصطفى الشيابي –وال ضيَر في التعريب "
إليو، وكمما تعذر العثور عمى كممة عربية تقابؿ الكممة األجنبية، أو تعذر إيجاد كممة 

أو حيف تكوف الكممة "وُأضيؼ .. ()"عربية تفيد معناىا بوسائؿ االشتقاؽ المعروفة
العربية المقترحة أشد عجمة مف الكممة الدخيمة، أو يكوف المفظ مما اشتير وشاع 

استعمالو، أو يكوف المفظ مف األلفاظ التي اكتسبت صفة العالمية بدخولو كما ىو في كؿ 
". ل ات العالـ أو ُجمَّيا

: وفي موضوع التعريب ىذا عدد مف القضايا الفرعية أشير منيا إلى أربع

بات: األولى قاؿ ابف السيد في . عدـ ضرورة التقيد باألوزاف العربية في المعرَّ
قد حكى أبو حنيفة في كتاب النبات أنو يقاؿ َسِرجيف وَسِرقيف بالجيـ : ()االقتضاب

والقاؼ وبفتح السيف وكسرىا، وَسْرَجْنت األرض وَسْرَقْنتيا وىي لفظة فارسية، ولذلؾ 
. جاءت مخالفة ألوزاف كالـ العرب ألنو ليس في كالـ العرب َفعميؿ وال َفعميف بفتح الباء

ونحو ذلؾ مف " مرَزْنجوش"و " مرزجوش"و " شاَىْسَفَرـ"و " َسْيَسْنَبر"و " آُجرّ "وىذا كقوليـ 
ورأيت ابف جني قد قاؿ في . األلفاظ المعرفة المخالفة ألمثمة الكالـ العربي وىي كثيرة
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وىذا . الوجو عندي أف تكسر الشيف مف شطرنج ليكوف عمى مثاؿ ِجْرَدْحؿ: بعض كالمو
نما كاف يجب ما قالو ىنا، لو كانت العرب تصرؼ كؿ ما تعربو مف  ال وجو لو، وا 

ذا وجدنا في ما عربوه أشياء كثيرة مخالفة ألوزاف . األلفاظ العجمية إلى أمثمة كالميا وا 
كالميـ فال وجو ليذا الذي ذكره، وقد ورد مف ذلؾ ما ال أحصيو كثرًة، ومنو قوؿ 

: األعشى
 لنا ُجمَّساٌف عندىا وَبَنْفَسجٌ 

 وآٌس وخيريٌّي وَمْرٌو وسوسفٌ 
 وشاَىْسَفَرـْ والياسميف ونرجٌس 
 وَسْنَسُؽ ِسينيف وعوٌد وَبْرَبطٌ 

 

 وَسْيَسْنَبٌر والَمْرَزُجوُش منمنما
 إذا كاف ِىْنَزْمٌف ورحُت ُمَخشَّما
 يصبِّحنا في كؿ َدْجٍف ت يَّما
نما  يجاوبو َصْنٌج إذا ما ترَّ

 

عمى أف ىذا ال يعني الترحيب باإلكثار مف ىذه الكممات التي ال تواكب أمثمة كالـ 
العرب، بؿ العكس ىو الصحيح، ألف نقميا بيذه األوزاف الناشزة يجعؿ مف العسير بؿ 

واالشتقاؽ أمر مطموب في أغمب األحياف، . المتعذر جمعيا والنسبة إلييا واالشتقاؽ منيا
ـَ في تعريب بعض األلفاظ العالمية ال يمكف أف َتْشَتؽَّ " كمبيوتر"فكممة . مما يكوف الَحَك

ح computerization و computerizedمنيا لو استعرَبتيا ما يقابؿ  ، ولذلؾ رجَّ
و " َمَحْوَسب"الجميور ترجمتيا بكممات متعّددة أشيرىا الحاسوب ألنؾ تقوؿ منيا 

. وىكذا" َحْوَسَبة"

 ليرى أف مف الخير إلباس – وأنا منيـ –بؿ إف بعض المشت ميف بالمصطمحات 
المفظة المستعربة العباءة العربية، ومحاولة إيجاد وجو َشَبٍو بينيا وبيف بعض األلفاظ 

وأنؾ " قتؿ"في لساف العرب تعني " فرس"فأنت حيف تقوؿ لمقارئ العربي أف . العربية
ليذا الكائف الذي يسبب كثيرًا " َفْيروس"فتقوؿ " َفْيعوؿ"تستطيع أف تشتؽ منيا عمى زنة 

ومثؿ ذلؾ حينما تقوؿ . مف األمراض القتَّالة، تجعمو أكثر تقباًل ليذا المفظ وأكثر إيالفًا لو
ليذا المركب الذي يكوف لو الدور األوؿ "إفعيؿ"اشتقاقًا مف التنظيـ عمى ِزَنة " إنظيـ"لو 

ولكفَّ شرط ذلؾ كمو أف ال يفضي بنا . في تنظيـ التفاعالت الخموية واألحداث الحيوية
 ()!إلى التنطعّ 
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.  عدـ ضرورة إدخاؿ بعض األحرؼ عمى الحروؼ العربية:القضية الفرعية الثانية
نما تكتب  فاألمـ األخرى ال تخترع حروفًا جديدة لرسـ ما تقترضو مف ل ات أخرى، وا 

وال " فيتا"والباء " ذلتا"فاإلغريقية مثاًل تنقؿ الداؿ . الحرؼ بأقرب حرؼ إليو مف ل تيا
وما إدخاؿ الم ة العربية بحاجة . تبتكر أيَّ حرؼ جديد، وُقْؿ مثؿ ذلؾ في سائر الم ات

التي بيف " P"وعمى ىذا فينب ي أف تعّرب الباء الفارسية . إلى مثؿ ىذه األحرؼ الدخيمة
أما الحرؼ الُمْشِكُؿ الذي ". فاء"التي بيف الباء والفاء " V"وتعّرب الفاء " باء"الباء والفاء 

فقد نقمو العرب األقدموف غنيًا في ال الب، وىو الذي نراه، أما " G"بيف الكاؼ والقاؼ 
" dj"نقمو جيمًا ف ير منطقي ألف معظـ الشعوب العربية تمفظ الجيـ إما جيمًا معطَّشة 

كسكاف الشاـ، وال " j"كسكاف صعيد مصر والعراؽ وبمداف الم رب، أو جيمًا مخّففة 
إال سكاُف القاىرة وبعض القبائؿ البدوية وىـ ِقمَّة ال تتجاوز " g"ينطقيا جيمًا غيَر معطَّشة 
بات بالجيـ المعطَّشة أو المخفَّفة قبيح. ُعْشَر الفريَقْيف الثاني والثالث . وُنْطُؽ ىذه المعرَّ

أما سائر الحروؼ فقد كتب فييا عدد مف العمماء األعالـ بحوثًا مجّودة، كالدكتور 
أميف المعموؼ في بحث لو بمجمة المقتطؼ، والدكتور أحمد عيسى في كتاب لو عنوانو 

ُـّ بحث فيو ىو الذي جاء في الجزء الرابع مف مجمة " التيذيب في أصوؿ التعريب" وَأَت
. مجمع الم ة العربية في مصر، ووضع ليا طائفة مف القواعد

ولكف التطبيؽ الحرفي ليذه القواعد يوّلد كممات كثيرًا ما تكوف شديدة الُبعد عف 
األصؿ، أو نابيًة عف الذوؽ العربي، أو نائيًة بالكممة عف االقتراب مف موازيف العرب، 
مما يجعؿ مف العسير االشتقاؽ منيا عند الحاجة، فمف العسير عمى ناقؿ األلفاظ مف 

 واوًا مع عممو بأنو ُيمفظ فييما ياء، (Y)الفرنسية أو اإلنجميزية أف ينقؿ حرؼ األبسيموف 
 وال ()- كما يقوؿ األمير الشيابي– طاء (T)ومف المستثقؿ في ال الب نقؿ الحرؼ 

لى  حاجة بنا إلى ىذا التفخيـ دائمًا في نقؿ العمـو الحديثة بؿ ينب ي الرجوع إلى الذوؽ وا 
ما تألفو األذف، فقد ألفت آذاننا مثؿ كممات تمفوف وتكنيؾ وكيمومتر وغيرىا وكميا بالتاء، 

. كما ألفت كممات طب رافية وطربيد وطف وأشباىيا مف المعربات الحديثة بالطاء
فالذي نراه أف مف الخير اختيار .  تتعمؽ بيذه المعرَّباتقضية فرعية ثالثةوثمة 

المفظ األسيؿ مف بيف مختمؼ الم ات األجنبية لنقمو إلى العربية بأخؼ ما يمكف عمى 
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ونقوؿ " ىايدروكسايد"ال " ىدروكسيد"المساف العربي، فنقوؿ مثاًل في مصطمح الكيمياء 
. وىكذا" ِبْزَمثْ "ال " بزموت"ونقوؿ " أورانيـو"ال " يورانيـو"

ثـ إنو لمف الخير أيضًا في رأينا اإلكثار مف استعماؿ األحرؼ المينة في الكممات 
غير متوافر في كثير مف الَمَناسخ " التشكيؿ"المعربة حتى ال يمتبس المفظ ال سيما والشكؿ 

وبعض المطابع، وال نتحرَّج في استعماؿ ىذه األحرؼ المينة مف التقاء الساكنيف، فالمد 
الالـز في القرآف الكريـ يمتقي فيو حرؼ الميف بحرؼ ساكف يؤلؼ الجزء األوؿ مف الحرؼ 

كذلؾ ال نرى حاجة لبدء بعض الكممات المعربة بألؼ تفاديًا لمبدء بساكف، بؿ . المشدد
. نكتفي باالختالس في نطؽ ىذا الحرؼ الساكف

 فيي أف العرب حيف بدأت بنقؿ العمـو إلى ل تيا، لـ القضية الفرعية الرابعةأما 
فكاف النقمة يرتجموف تعريب . تقبؿ أف يكوف المصطمح حجر عثرة في سبيؿ ىذا النقؿ
ولكف العمماء كانوا يتخمصوف . كثير مف األلفاظ التي لـ يكونوا يجدوف ليا مقاباًل عربياً 

فقد . شيئًا فشيئًا مف كثير مف ىذه المعربات المرَتجمة كمما وجدوا لفظًة عاربة تصمح ليا
يصمح لتأدية ىذا " األبير"مثاًل بذلؾ شرياف الجسـ األعظـ ثـ وجدوا أف " األورطى"قالوا 

لذلؾ ال شاء الذي ي مؼ أحشاء البطف ثـ " الباريطوف"كذلؾ قالوا . المعنى فأحموه محمو
تصمح لذلؾ فأحموىا محمو، بؿ دخمت لفظة الصفاؽ ُمَمتَّنًة في " الصفاؽ"وجدوا أف لفظة 

الم ات األجنبية وبقيت مستعممة فييا بيذا المعنى إلى عيد قريب فأنت تجدىا ىكذا 
"Siphac " اسـ لمبريتواف لـ َيُعْد "قبؿ عشريف سنة وفي شرحيا " دورالند"في طبعة معجـ

. ()"يستعمؿ
قضية التضمين . 5

اعمـ أف الفعؿ إذا كاف بمعنى فعؿ آخر، وكاف : "()يقوؿ ابف جني في الخصائص
أحدىما يتعدى بحرؼ واآلخر بحرؼ، فإف العرب تتسع فتوقع أحد الطرفيف موقع 

يذانًا بأف ىذه الفعؿ في معنى ذلؾ اآلخر كما صححوا  " َحِوؿ"و" َعٍور"صاحبو، مجازًا وا 
، وكما جاؤوا "تجاوروا"واْجَتَوُروا إشعارًا بأنو بمعنى " أْحَوؿّ "و" اْعَورّ "إيذانًا بأنيما بمعنى 

بمصادر بعض األفعاؿ عمى غير ما يقتضيو القياس حماًل لذلؾ عمى فعٍؿ ىو في معناه، 
ف شئتـ تعاَوْدنا ِعَواذاً : "كقولو إْذ كاف " عاَوذ"فجاء بو عمى " تعاُوذاً "وكاف القياس " وا 
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ووجدت في الم ة شيئًا كثيرًا ال يكاد : "، ثـ قاؿ َبْعدُ ".."عاَوذ"راجعًا إلى معنى " تعاوذ"
أو كما قاؿ الشيخ " ُيحاط بو، ولعّمو لو جمع أكثره ال جميعو لجاء كتابًا ضخماً 

. ()"ما ورد مف التضميف كثير يجمع في مئتيف أوراقاً : "االسكندري

متى كاف فعؿ مف األفعاؿ في معنى فعؿ آخر، : "ويقوؿ ابف جني في المحتسب
فكثيرًا ما يجري أحدىما مجرى صاحبو، فُيعَدؿ في االستعماؿ بو إليو، وُيحتذى في 

ف كاف طريؽ االستعماؿ والعرؼ ضد مأخذه . ( )!"تصرفو حذو صاحبو، وا 

وقد ُيشِربوف لفظًا معنى لفظ آخر فيعطونو حكمو، : "ويقوؿ ابف ىشاـ في الم ني
فالتضميف . ()"وفائدتو أف تؤدي كممة مؤدى كممتيف: "ثـ يقوؿ" ويسّموف ذلؾ تضميناً 

. ()إذف إشراب لفظ معنى لفظ آخر واعطاؤه حكمو

وقد اختمؼ عمماء العربية في التضميف فقاؿ جماعة مف البصرييف بقياسيتو عمى 
ذا كاف التوسع في الفعؿ كاف التضميف  أنو ضرب مف ضروب المجاز، والمجاز قياس، وا 

:  كما روى محمد األمير في حاشية الم ني–وقاؿ ابف جني . مف قبيؿ المجاز المرسؿ
فظاىرة القوؿ بأنو : "وعقَّب عمى ذلؾ بقولو" لو ُجِمَعْت تضمينات العرب مألت مجمدات"

. ()"قياس

 تفريٌؽ بيف تضميف نحوي ىو إشراب كممة ()وفي حاشية الصباف عمى األشموني
معنى كممة أخرى تؤدي المعَنيْيف، وأنو قياس عند األكثريف، وتضميف بياني بتقدير حاؿ 

. يناسبيا المعموؿ بعدىا وىو قياس اتفاقاً 

لمتضميف : "ومف خير ما ورد فيو قوؿ اإلماـ األكبر السيد محمد الخضر حسيف
ولمتضميف قرينة ىي تعدية الفعؿ بالحرؼ وىو يتعدى بنفسو، أو تعديتو . غرض اإليجاز

وكثرُة وروده . ولمتضميف شرط ىو وجود مناسبة بيف الفعميف. بنفسو وىو يتعدى بالحرؼ
في الكالـ المنثور والمنظـو تدؿ عمى أنو أصبح مف الطرؽ المفتوحة في وجو كؿ ناطؽ 

. ()"بالعربية، متى حافظ عمى شرطو وىو مراعاة المناسبة



 41 

تحقيؽ المناسبة بيف الفعميف، و  (1): وقد أقرَّ مجمع القاىرة قياسو بشروط ثالثػة
مالءمة  (3)وجود قرينة تدؿ عمى مالحظة الفعؿ اآلخر ويؤمف معيا المبس، و  (2)

. التضميف لمذوؽ العربي

وفي اعتقادي أف إقرار قياسية التضميف أمر مفيد في كثير مف المصطمحات 
. العممية

قضية تشبيه الحرف بالحرف . 6

ميموز " َمَناِئر"عمى القياس و" َمَناِور "[جمع المنارة]والجمع : "()جاء في المساف
إنما ذلؾ ألف العرب تشبو الحرؼ بالحرؼ، فشبيوا منارة : عمى غير قياس، قاؿ ثعمب

وىي مفعمة مف النور بفتح الميـ، بَفَعالة، فكّسروىا تكسيرىا كما قالوا أمكنة فيمف جعؿ 
" مكاف"مكانًا مف الكوف، فعامؿ الحرؼ الزائد معاممة األصمي فصارت الميـ عندىـ في 

بالواو " مناِور"الجمع : الجوىري.. ومثمو في كالـ العرب كثير: ، قاؿ"َقذاؿ"كالقاؼ مف 
" مصائب"وَىَمز فقد شبو األصمي بالزائد كما قالوا " منائر"ألنو مف النور، ومف قاؿ 

". مصاِوب"وأصمو 

األكثر في كالـ العرب في جمع مسيؿ الماء : قاؿ األزىري: "وفي المساف أيضاً 
غير ميموز، ومف جمعو أْمِسَمة وُمْساًل وُمسالنًا فيو عمى َتَوىُّـ أف الميـ في " مسايؿ"

مسيؿ أصيمة وأنو عمى وزف فعيؿ، ولـ يرد مفعؿ، كما جمعوا مكانًا أمكنة، وليا 
. ()"نظائر

قضية مصادر المصطمحات . 7

نقؿ ابف جني في الخصائص قوؿ سيدنا أمير المؤمنيف عمر بف الخطاب رضي 
، ولـ يكف ليـ عمـ أصح منو، فجاء اإلسالـ، فتشاغمت : "اهلل عنو ـَ القـو كاف الشعر ِعْم

، وَلِيَيت عف الشعر وروايتو، فمما كثر اإلسالـ  عنو العرب بالجياد وغزو فارس والرـو
وجاءت الفتوح واطمأنت العرب في األمصار، راجعوا رواية الشعر، فمـ يؤولوا إلى ديواف 

ف، وال كتاب مكتوب وألفوا ذلؾ وقد ىمؾ مف العرب مف ىمؾ بالموت والقتؿ، فحفظوا . مدوَّ
. ()"أقؿ ذلؾ، وذىب عنيـ كثيره
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 أوسع عممًا بكالـ العرب – وىو كما يقوؿ ابف سالـ –وقاؿ أبو عمرو بف العالء 
ما انتيى إليكـ مما قالت العرب إال أقمو، ولو جاءكـ وافرًا : "، قاؿ()ول اتيا وغريبيا

. ()"لجاءكـ عمـ وشعر كثير

مف أجؿ ذلؾ ال نرى االقتصار في مصادر المصطمحات عمى المعاجـ، فالمعاجـ 
ويعجبني ما رواه ابف منظور في المساف في مادة . وحدىا ال تشتمؿ عمى كؿ كالـ العرب

وطاؿ ما بحثت عنو في كتب الم ة والطب والتشريح فمـ أجد : "عف ابف األثير (ب خ ع)
فكتب الطب والتشريح إذف مصدر مف مصادر . ()"البخاع بالباء مذكورًا في شيء منيا
. ابف األثير إلى جانب كتب الم ة

في جميع المعاجـ تعني ما نطمؽ عميو في " الحدثة"ومف األمثمة عمى ذلؾ أف كممة 
 في –لمرازي ما يمي " المنصوري"، ولكنؾ تجد في كتاب "القزحية"مصطمح اليـو اسـ 
ويعمو الرطوبة البيضية جسـ رقيؽ مخمؿ الداخؿ حيث يمي -: ".. وصؼ ىيئة العيف

البيضية، أممس الخارج، ويختمؼ لونو في األبداف فربما كاف شديد السواد، وربما كاف 
دوف ذلؾ، وفي وسطو حيث يحاذي الجميدية ثقب يتسع ويضيؽ في حاٍؿ دوف حاؿ 

بمقدار حاجة الجميدية إلى الضوء، فيضيؽ عند الضوء الشديد ويتَّسع في الظممة، وىذا 
. كذلؾ في كثير مف كتب الطب والتشريح" الحدقة"و. ()"الثقب ىو الحدقة

 allantoisومثاؿ آخر، ىو ذلؾ ال شاء مف أغشية الجنيف الذي يقاؿ لو باألجنبية 
تشبييا بيذه " المقانقي: "، وقالوا"الوشيؽ: والذي حار األطباء المحدثوف في ترجمتو فقالوا

وىكذا، إلى أف " المقانقي"تحرَّفت إلى " المفائفي"األمعاء التي تؤكؿ، وقاؿ بعضيـ بؿ ىي 
وقد يتولد عمى الجنيف مف داخؿ : "رأيت في كامؿ الصناعة لعمي بف العباس قولو

فأما السقاء فيو دوف . وىو المفائفي، والثاني السمي" السقاء"غشاءاف، أحدىما يقاؿ لو 
المشيمة وَيَتَراقى إلى قرَني الرحـ، ويشبو مف شكمو بالمفافة وىو نافذ إلى مثانة الجنيف، 

كما ترى، " السقاء"فقد أطمؽ عمى ىذا ال شاء اسـ . ( ).."ومنفعتو أف يقبؿ بوؿ الجنيف
وىي كممة جميمة ولكنؾ ال تجدىا في المعاجـ بيذا المعنى فيؿ ندعيا؟ 

ومثؿ ذلؾ بعُض ما تواطأ عرب العصر الحاضر عمى استعمالو بالمعنى نفسو عمى 
الذي تجده مستعماًل في جميع البمداف " الكاحؿ"اختالؼ أمصارىـ وأقطارىـ، كمصطمح 
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، وفي ظني أف مثؿ ىذا "ذلؾ الجزء مف الطرؼ السفمي الذي يعمو القدـ"العربية بمعنى 
. التواطؤ يؤّثؿ ليذا الحرؼ في ل ة الضاد وينأى بو عف عاميِّ الكالـ

فميذه . وفي مقابؿ ذلؾ ينب ي أف تؤخذ المصطمحات مف المعجمات بحيطة وتدقيؽ
 عيوب كثيرة أتى عمى ذكرىا األمير – مف وجية نظر العمـ الحديث –المعجمات 

ومف أىميا خموىا مف ألوؼ مؤلفة مف . ()الشيابي في كتابو عف المصطمحات العممية
أسماء األحياء التي لـ يعرفيا األقدموف، وخموىا مف عدد ال يستياف بو مف األلفاظ 

، "مفاتيح العمـو"المولدة في أياـ العباسييف وبعدىا، كبعض التي ذكرىا الخوارزمي في 
، والمستشرؽ "شفاء ال ميؿ"، والخفاجي في "المعرب مف الكالـ األعجمي"والجواليقي في 

ومف أىـ ىذه العيوب الخمط في أسماء األحياء وىو أمر . دوزي اليولندي في معجمو
فالطير مثاًل اسـ لجماعة ما يطير مما دعا . طبيعي لحدوثو قبؿ نشوء التصانيؼ الحديثة

الجراد والزنابير والذباب والنحؿ وسائر الحشرات : ابف سيدة إلى أف ُيدرج في جممة الطير
والحشرة التي ىي اليـو اسـ لحيواف مف المفصميات لو رأس وصدر وبطف وستة . الطيارة

فالقنفذ عندىـ حشرة، والفأر حشرة وكذلؾ الجرذ . قوائـ، ىي في معاجمنا الدواب الص ار
ولعؿ مف أكبر ىذه العيوب النقص في تحمية األحياء أو . والحرباء والعظاية وغيرىا

فالسعتر مثاًل نبت معروؼ، والحنطؿ معروؼ، والَسُمر شجر معروؼ، والكتاف . تعريفيا
، والشحرور طائر وأحيانًا تفسر .. معروؼ، والسماؽ معروؼ، والسوسف ىذا المشمـو
: البرنجاسؼ، والبندؽ: الكممات العربية بألفاظ أعجمية، فالَحَبؽ ىو الفوتنج، وحبؽ الراعي

السرقيف والسرجيف، : اإلسبست، والزبؿ: الرازيانج، والفصفصة: الجّموز، والشمار
والناس اليـو يعرفوف الحبؽ والبندؽ والشمار والفصفصة والزبؿ . الفرجوف: والِمَحسَّة

. والمحسة، ويجيموف األسماء الدخيمة المقابمة ليا
 *
 * *

بعد ىذه القضايا الميمة التي اقتطفتيا بإيجاز يناسب المقاـ، وعدَّيت عف كثير 
 عرضًا –غيرىما مما يستحؽ أف يعالج في بحث برأسو، أرى لزامًا عمي أف أعرض 

 طريقة العمؿ في لجنة توحيد المصطمحات الطبية التي قامت عمى إصدار –موجزًا 
. المعجـ الطبي الموحد
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 َمْعَمـٌ مف المعالـ الميمة عمى درب تعريب – بكؿ تواضع –والمعجـ الطبي الموحد 
نقميا إلى المساف العربي، والتفاعؿ معيا مف : العمـو الصحية في العصر الحديث، أي

. ِقَبؿ الفكر العربي، واستيعابيا مف قبؿ عامة العرب وخاصتيـ، كؿ بحسبو

وقد وضعتو لجنٌة أّلفيا في األصؿ اتحاد األطباء العرب سنة ست وستيف ثـ تحولت 
إلى لجنة المصطمحات الطبية العربية في منظمة الصحة العالمية بطمب مف االتحاد ومف 

المؤمنيف بوجوب "وضمَّت المجنة في مرحمتييا عددًا مف . مجمس وزراء الصحة العرب
التوحيد المتمّكنيف مف المعرفة بالطب والم ة، مف األقطار التي فييا كميات طب وطنية 

 وكاف منيـ عدد مف المجمعييف األعضاء في عدة مجامع ل وية عربية ()"راسخة القدـ
في وقت معًا، وفي طميعتيـ فقيدا العمـ والفضؿ والطب والم ة، األستاذاف الجميالف 

. ت مدىما اهلل بواسع رحمتو وأحسف مثوبتيما" محمد أحمد سميماف"و" حسني سبح"

وقد سارت المجنة في عمميا مستيدية بما سار عميو السابقوف مف الَنَقَمة في صدر 
اإلسالـ والتابعيف ليـ بإحساف حتى عصر النيضة الحديثة، وبما وضعتو مجامع الم ة 

العربية مف قواعد، وبما اتخذه الذيف عمَّموا الطب في العصر الحديث بالعربية مف ضوابط 
. ألزموا بيا أنفسيـ وساروا عمييا

تحوير المعنى الم وي القديـ لمكممة العربية،  (1): فِمّما سار عميو النقمة األقدموف
اشتقاؽ كممات جديدة مف أصوؿ عربية أو  (2)وتضمينيا المعنى العممي الجديد، و
بة لمداللة عمى المعنى الجديد، و استعراب  (4)ترجمة كممات أعجمية بمعانييا، و (3)معرَّ

. كممات أعجمية وَعدُّىا صحيحة

التوسع في المولَّد مف الكمـ  (1)-:  وال سيما مجمع القاىرة–وّمما وضعتو المجامع 
وال سيما ذلؾ القسـ الذي جرى فيو المولدوف عمى أقيسة كالـ العرب، مف مجاز أو 
اشتقاؽ أو نحوىما، كاصطالحات العمـو والصناعات وغير ذلؾ، وحكمو أنو عربي 

عمى طريقة -  عند الضرورة–إجازة استعماؿ بعض األلفاظ األعجمية  (2)سائغ، و
االتفاؽ عمى قياسية عدد مف الصيغ االشتقاقية الميمة كصي ة  (3)العرب في تعريبيـ، و

ِفَعالة لمحرفة أو شبيا، وصي ة َمْفَعمة لممكاف الذي تكثر فيو األعياف، وصي تي ُفَعاؿ 
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وَفَعؿ لمَمَرض، وصي ة َفعَّاؿ لالحتراؼ أو مالزمة الشيء، وصي ة َفَعالف لما يدؿ عمى 
إقرار قياسية المصادر الصناعية، بأف ُيزاد عمى  (4)وغيرىما كثير، و... تقّمب واضطراب

في ل ة -  لمضرورة–إجازة االشتقاؽ مف أسماء األعياف  (5)الكممة ياء النسب والتاء، و
، و تفضيؿ العربي عمى المعرَّب القديـ إال إذا اشتير المعرب، وتفضيؿ  (6)العمـو

المصطمح العربي القديـ عمى الجديد إال إذا شاع الجديد، وتفضيؿ الكممة الواحدة عمى 
ذا لـ يمكف تفضؿ الترجمة الحرفية، ووجوب االقتصار بقدر  الكممتيف فأكثر إذا أمكف، وا 
اإلمكاف في المصطمحات العممية والفنية والصناعية عمى اسـ واحد خاص لكؿ معنى، 

استعماؿ ال النافية مركبة مع االسـ المفرد إذا وافؽ ىذا االستعماؿ الذوؽ ولـ ينفر  (7)و
جواز النحت والتركيب المزجي عندما تمجئ الضرورة العممية إليو،  (8)منو السمع، و

ترجمة الالحقة الدالة عمى  (10)جواز جمع المصدر عندما تختمؼ أنواعو، و (9)و
. وغير ذلؾ كثير.. التشبيو بالنسب مع األلؼ والنوف

فكانت المجنة تعمد قبؿ كؿ شيء إلى تحّري لفظ عربي يؤدي معنى المفظ األعجمي 
مف بيف األلفاظ العممية المبثوثة في المعاجـ العربية أو المستعممة في الكتب العممية 
مًة في ذلؾ الصالَح مف األقدـ مما يميو في الِقَدـ، ابتداًء بأطباء العرب  القديمة، مفضِّ

األقدميف في صدر الحضارة العربية اإلسالمية كالرازي وابف سينا وعمي بف العباس ثـ 
ثـ ما استعممو . الذيف يمونيـ ثـ الذي يمونيـ في مشرؽ الدولة العربية اإلسالمية وم ربيا

األساتذة الترؾ في عيد الدولة العثمانية إْذ كانت مصطمحاتيـ كميا عربية أو تكاد، ثـ ما 
استعممو أساتذة كمية الطب في أبي زعبؿ ثـ قصر العيني زمف محمد عمي، ثـ ما 

استعممو أساتذة الجامعة األمريكية في بيروت أياـ كانت تدّرس الطب بالعربية، ثـ ما 
في مطالع ىذا القرف، ثـ ما أقّره -  جامعة دمشؽ–استعممو أساتذة الجامعة السورية 

. مجمع الم ة العربية بالقاىرة

ذا كاف المفظ العممي األعجمي جديدًا لـ تجد لو المجنة مقاباًل في ل ة الضاد،  وا 
ترجَمْتو بمعناه كّمما كاف قاباًل لمترجمة، أو ابتكرت لو لفظًا عربيًا مقاربًا باالشتقاؽ أو 
المجاز أو النحت أو التركيب المزجي، مستأِنسًة في ذلؾ كمو بما ابتكره السمؼ، عمى 

. الترتيب الذي أسمفنا ذكره
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ذا تعذر وضع لفظ عربي بالمجوء إلى كؿ ما تقدـ، َعمدت المجنة إلى التعريب أو  وا 
. االستعراب، مراعيًة قواعده عمى قدر المستطاع: ُقؿ

. وفي ما يمي خالصة ألىـ األسس التي جرت عميو المجنة في عمميا
استعممت المجنة لفظة عربية واحدة مقابؿ التعبير األجنبي، ولـ تستعمؿ المترادفات  .ٔ

وقد عمدت المجنة . إال في ما ندر وعند الضرورة، وبذلؾ يتحقؽ توحيد المصطمحات
مت عمييا المجنة  في بعض األلفاظ الشائعة في بعض البمداف العربية والتي فضَّ

مصطمحات أخرى، إلى أف تكتب المصطمح المفضوؿ بيف قوسيف بعد المصطمح 
ؿ، وبأحرؼ أص ر حجمًا، وذلؾ تسيياًل الئتالؼ المصطمح المفضؿ مف  المفضَّ

. جية، مع اإليحاء بضرورة العدوؿ عف المصطمح المفضوؿ في الوقت نفسو
في حالة وجود عدة مترادفات أجنبية لممفيـو الواحد ألسباب تاريخية، عمدت المجنة  .ٕ

إلى ترجمة أصمِحيا لتأدية المعنى، ووضعو في مقابميا جميعًا، مع اإلشارة بجانب 
المترادفات األخرى إلى التعبير الذي اتُِّفَؽ عمى ترجمتو، بوضعو بعد عالمة المساواة 

 .بيف قوسيف (=)

اختارت المجنة ترجمة المفظ األجنبي الذي ىو أفضؿ في تأدية المعنى، فترجمت  .ٖ
 .المفظ اإلنكميزي أحيانًا والفرنسي أحيانًا، مستيدفة دائمًا دقة المعنى ووضوحو

استعممت المجنة األلفاظ العربية المتداولة أو التي سبؽ أف استعمميا عمماء العرب  .ٗ
ال اجتيدت في وضع لفظ جديد  األقدموف، إذا كانت تفي بال رض العممي، وا 

وأخذت المجنة بنظر االعتبار المصطمحات التي وضعتيا المجامع، . مناسب
 .والمجاف المتخصصة، والعمماء

اجتيدت المجنة أف تبتعد عف الكممات الُمْثَقَمة بعدة معاٍف، فحاولت أف تجد ألفاظًا  .٘
أخرى ال تشترؾ مع سواىا بقدر اإلمكاف، وال سّيما تمؾ التي تشترؾ في حقؿ داللي 

ومف أجؿ ذلؾ أعدَّت المجنة عددًا مف القوائـ الداللية، أدرجت في كؿ منيا . واحد
 .مجموعة الكممات التي تشترؾ في حقؿ داللي واحد

ثَبََّتت المجنة سوابؽ ولواحؽ تَـّ االلتزاـ بيا وذكرتيا في أوؿ المعجـ، والتزمت قدر  .ٙ
تو المجامع  .اإلمكاف بالصيغ القياسية، وال سّيما ما أقرَّ
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لجأت المجنة أحيانًا إلى النحت أو التركيب المزجي، إذا كانت المفظة المنحوتة  .ٚ
 .مفيومة مقبولة، أو شائعة، أو منسوبة

، " األجنبية المعربة"لـ تجد المجنة حرجًا في استعماؿ الكممات الدخيمة  .ٛ حيف المزـو
وال سيما حيف تتعذر تأدية المعنى المراد، أو حيف تكوف الكممة العربية المقترحة أشد 
ُعْجَمًة مف الكممة الدخيمة، أو يكوف المفظ مما اشتير وشاع استعمالو، أو يكوف مف 

 .األلفاظ التي اكتسبت صفة العالمية بدخولو كما ىو في كؿ ل ات العالـ أو ُجمِّيا

التزمت المجنة في ىذه الكممات الدخيمة أو المعربة أف تختار المفظ األسيؿ مف بيف  .ٜ
مختمؼ الم ات األجنبية، وال سّيما الالتينية واإلنكميزية والفرنسية، دوف التزاـ ل ة 

 .أجنبية واحدة

نما  .ٓٔ لـ تجد المجنة داعيًا الستعماؿ حروؼ غير الحروؼ العربية كالباء والفاء، وا 
أما . فاء" الفاء"باء، و" الباء"نقمت الحرؼ إلى أقرب حرؼ عربي إليو، فرسمت 

، إال إذا كاف يمفظ جيمًا صحيحة ال جيما "غينا"فقد عربتو المجنة دائمًا " G"حرؼ 
 .قاىرية

تصرفت المجنة في صيغ النسبة لمتمييز أو منع المبس، كما استجازت النسبة إلى  .ٔٔ
 .المفرد والجمع

عمى الرغـ مف أف المعجـ قد ُضِبَط بالشكؿ ضبطًا كاماًل، فقد أخذت المجنة في  .ٕٔ
االعتبار صعوبة توافر الشكؿ في المطابع والَمَناسخ، فأكثرت مف استعماؿ األحرؼ 

المينة في الكممات المعربة حتى ال يمتبس المفظ، واست نت عنيا إذا لـ يكف ثمَّة 
مف التقاء الساكَنْيف -  في استعماؿ ىذه األحرؼ المينة–التباس، ولـ تتحرج 
ولـ تجد المجنة حاجة لبدء الكممات الساكنة األوؿ بألؼ، . مستأِنسًة بالمد الالـز

 .مكتفيًة باالختالس في نطؽ ىذا الحرؼ الساكف

حَرصت المجنة في استعراب الكممة عمى أف تضعيا في صي ة يسيؿ جمعيا  .ٖٔ
مت عدـ استعرابيا إف لـ تتحقؽ فييا ىذه  والنسبة إلييا واالشتقاؽ منيا، وفضَّ

 .الشروط

في األلفاظ المقتبسة مف عمـو أخرى، تبنَّت المجنة المصطمحات التي وضعيا  .ٗٔ
أما العمـو التي لـ . أصحاب كؿ اختصاص في اختصاصيف وال سيَّما ما تـ توحيده
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يتـ توحيد مصطمحاتيا، فقد سمحت المجنة لنفسيا بأف تختار واحدًا مف بيف 
 .المصطمحات المتداولة، ريثما يتـ التوحيد فتمتـز بو

توسعت المجنة في استعماؿ الـ اإلضافة ضمانًا لوضوح المصطمحات التي تتألؼ  .٘ٔ
" طبقة البشرة الحبيبية"ال " الطبقة الحبيبية لمبشرة: "مف جممة، ففضمت مثاًل أف تقوؿ

رأس العضمة ذات الرأسيف "ال " الرأس األمامي لمعضمة ذات الرأسيف: وقاؿ
وذلؾ " مف"واستأنست في ذلؾ بأف مف مواضع الالـ أف تكوف بمعنى ". األمامي
كما توسعت في استعماؿ . ()مف زيد صياحاً : أي" سمعت لزيد صياحاً : "قوليـ

:  فقالت مثالً ()الالـ األخرى التي تكوف موصمة لبعض األفعاؿ إلى مفعوليا
 ".العامؿ المطمؽ لميرموف المنبِّو لمجريب"

مت المجنة تقدير محذوؼ في بعض المصطمحات التشريحية التي تتألؼ مف  .ٙٔ فضَّ
بتقدير " الشرياف تحت الترقوي: "جممة، عمى التركيب المزجي أو النحت، فقالت مثالً 

 ".النحت ترقوي"أو " الشرياف التحترقوي"، ولـ تقؿ "العظـ"محذوؼ ىو

ترجمت المجنة أسماء األجناس واألنواع في تصانيؼ األحياء مف حيواف ونبات  .ٚٔ
وجراثيـ ولـ تستعربيا بحجة أنيا أسماء أعالـ، فاسـ العمـ فرٌع مف اسـ الفرد والفرد 

ينجـ الخراج عف : والمجنة تستقبح مثؿ الجممة التالية. تحت النوع وتحت الجنس
والالستافيموكوكس أنواع أىميا االستافيموكوكس . جراثيـ مف جنس االستافيموكوكس

وتستحسف . أوريوس واالستافيموكوكس إبيديرميديس واالستافيموكوكس ىيموليتيكس
ولمعنقوديات أنواع أىميا . ينجـ الخراج عف جراثيـ مف جنس العنقودية: أف يقاؿ

 .العنقودية الذىبية والعنقودية المميبة لمبشرة والعنقودية الحالة لمدـ

استجازت المجنة التخصيص بتاء التأنيث لضرورة التمييز، فقالت الموح والموحة،  .ٛٔ
 .والكيس والكيسة، والَجْيب والَجْيبة وما أشبو ذلؾ

 
 *
 * *

إني ألجد بيانيا : "أما بعد، فقد سئؿ اإلماـ الشافعي رضي اهلل عنو عف مسألة فقاؿ
وما أدري أأحسنت اإلبانة عما يعتمج في  نفسي ". في قمبي ولكف ليس ينطمؽ بو لساني
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ف تكف األخرى  أـ أسأت، فإف تكف األولى فإني أحمد إليكـ اهلل الذي ال إلو إال ىو، وا 
. فإني أعتذر إليكـ وأست فر اهلل العظيـ وأتوب إليو
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 [.1979-1399مؤسسة الرسالة، ]وىبة الزحيمي 
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دار ]لألستاذ السيد إبراىيـ محمد "  دراسة أسموبية–الضرورة الشعرية "أحدىما كتاب عنوانو 
، والثاني مقاؿ في مجمة مجمع الم ة العربية بدمشؽ عنوانو [1979األندلس، بيروت، 

-142: 55مج]لألستػاذ الدكتور محمد خير الحموانػي " نظرية الضرورة في كتاب سيبويو"
148.] 

 .6: /ىػ1316كتاب سيبويو، بوالؽ،   ()
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 .1/24: كتاب سيبويو  ()
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 .35-34-1: الكامؿ، لممبرد، مكتبة المعارؼ، بيروت  ()
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