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ُن العربيِة الفصحى  َتكَّوُّ
 الدكتور غانم قدوري الحمد

 جامعة تكريت - كلية التربية للبنات
 

 بسم الله الرحمن الرحيم

 ، وبعد،والصالة والسالم على رسول الله ،الحمد لله

وذهإإإ  ، فإإإعل علمإإإاة اللحإإإة المحإإإد يل أإإإد بح إإإوا فإإإ   صإإإل العربيإإإة ال صإإإحى
العربيإإإة   ل :وأإإإالوا، لحإإإة  دبيإإإة موحإإإدة ك إإإرهم  لإإإى  ل الجإإإعر الجإإإاهل  أإإإد كتإإإ  ب

ل القإ، بإيل العإر  أبإل امسإالم ال صحى كانت لحة مجتركة آل الكإريم  نإ ل بتلإ  ر وا 
 ل القإرآل الكإريم  :التإ  تإذكر  ل الصإحابة أإالوا وهم لذل  يرفضول الروايإات، اللحة

وكانإإت ، ألنهإإم ظحاإإوا  ل تحقيإإز الهمإإ ة قالإإ  فإإ  أإإراةة القإإرآل، ُ ْنإإَ لب بلحإإة أإإري 
واتهمإإإإوا علمإإإإاة العربيإإإإة المتقإإإإدميل بالتعصإإإإ   و المجاملإإإإة حإإإإيل ، أإإإإري  ظ تهمإإإإ 

 وص وا لحة أري  بال صاحة مع خلوها مل الاواهر النطقية المعيبة.

 ذ فيإإه تكإإذي  الصإإحابة ، وموأإإع علمإإاة اللحإإة المحإإد يل هإإذا موأإإع خطيإإر
لعلمإاة اللحإة العربيإة  وفيإه اتهإام، الذيل جإاةت  أإوالهم فإ  مصإادر الحإديو المو قإة

ف عمإوا  ل لحإإة ، هم التعصإ  عإإل رهبتهإاة بإننهم تحاضإوا عإإل الحقإاعز و عمإاالقإدما
،  لإى جانإ  منهإا –صإلى اللإه عليإه وسإلم  –ألل النبإ  ، أري  ه   فصإ  اللحإات

 وظ  دلة واضحة.، لم تستند  لى حقاعز  ابتة  ل هذه الدعاوى

منإإإذ سإإإنوات ولإإإم  جإإإد وأتعإإإذ  مإإإا وكإإإال ذلإإإ  الموأإإإع المتسإإإري أإإإد ل إإإت ناإإإر  
تتبإإإع الروايإإإات و در   ولكنإإإ  جعلإإإت ، يجإإإكل وجهإإإة ناإإإر واضإإإحة فإإإ  الموضإإإوي

حتإإى فإإت  اللإإه تعإإالى ، ألإإ  الناإإر فإإ  كتإإ  القإإراةات والت سإإير واألد ، و الاإإواهر
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علإإإ  ووفقنإإإ   لإإإى نتيجإإإة يطمإإإعل  ليهإإإا ال كإإإر وتنسإإإجم مإإإع حقإإإاعز التإإإاري  وأإإإوانيل 
حتى قل  ، ري ت مدة طويلة ف  نجر خالصة ما انتهيت  ليهالتطور اللحو . وأد ت

مإل الم يإد ، على ان  اآلل  ل ذل  صار يم إل وجهإة ناإر متكاملإة فإ  الموضإوي
عسإى ، مع علم   ل جوان  معينة ظ تإ ال بهإا حاجإة  لإى التإدأيز والتعمإز، نجرها

  ل تجد مل الباح يل مل يوضحها.

 خص ف  عناويل المباحو اآلتية:وأد تناولت الموضوي ف   طار خطة تتل

 صل العربية ال صحى. المبحو األول: آراة الدارسيل ف   -

 ن ول القرآل بلحة أري . :المبحو ال ان  -

 الهم  ف  اللحة العربية. المبحو ال الو: -

 عربية الحجا   صل العربية ال صحى. :المبحو الرابع -

 جعر الجاهل  واللحة ال صحى.لا :المبحو الخام  -

 عالأة العربية ال صحى بقراةة القرآل الكريم. :الساد المبحو  -

ويل من  ف  هذه المقدمة توجيه الجكر المقرول بالإدعاة  لإى  سإتاذ ل الكإريميل 
الإإدكتور عإإدنال محمإإد سإإلمال والإإدكتور حسإإام سإإعيد النعيمإإ  األسإإتاذيل بقسإإم اللحإإة 

و بإديا ، ودة البحإواللإذيل ت ضإال بقإراةة مسإ، العربية ف  كليإة اآلدا  بجامعإة بحإداد
والحمإد للإه الإذ   عإانن  حتإى  ج اهما الله تعالى كل خير.، مالحاات م يدة حوله

هإو حسإبنا ونعإم ، و سنله تعالى  ل يجعل  عمالنا خالصة نافعة،  نج ت هذا البحو
 الوكيل.

 

 راء الدارسين في أصل العربية الفصحىآ :المبحث األول
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وكانت لحإة أإري  فإ  مقدمإة ،   اللحاتتحدو علماة العربية األواعل عل  فص
"كانإإت  هإإإ :102فقإإال يحيإإى بإإل  يإإاد ال إإراة  ت، القباعإإل التإإ  خصإإوها بال صإإاحة

وأإإري  يسإإمعول ، البيإإت فإإ  الجاهليإإة وتحإإ ، العإإر  تحضإإر الموسإإم فإإ  كإإل عإإام
وخلإإت ، فصإإاروا  فصإإ  العإإر ، استحسإإنوه مإإل لحإإاتهم تكلمإإوا بإإه فمإإا، لحإإات العإإر 

 .  1 ."..اللحات ومستقب  األل االحتهم مل مستبجع 

"كانإإإإت أإإإإري   جإإإإود العإإإإر  انتقإإإإادا   هإإإإإ :160وأإإإإال  بإإإإو نصإإإإر ال إإإإاراب   ت
، و حسإإإإإنها مسإإإإإموعا  ، و سإإإإإهلها علإإإإإى اللسإإإإإال عنإإإإإد النطإإإإإز، لألفصإإإإإ  مإإإإإل األل إإإإإاا

، َقلإإإإت اللحإإإإة العربيإإإإة وبهإإإإم  ْأتُإإإإد ب م نُ والإإإإذيل عإإإإنه، و بينهإإإإا  بانإإإإة عمإإإإا فإإإإ  الإإإإن  
فإإإإإعل ، وتمإإإإإيم،   مإإإإإل بإإإإإيل أباعإإإإإل العإإإإإر  هإإإإإم: أإإإإإي بإإإإإالعر  وعإإإإإنهم ُ َخإإإإإذب اللسإإإإإال

وعلإإإيهم  تلَكإإإلب فإإإ  الحريإإإ  وفإإإ  ، هإإإهظة هإإإم الإإإذيل عإإإنهم  ك إإإر مإإإا  خإإإذ ومعامإإإه
ولإإإإإم يهخإإإإإذ ، وبعإإإإإا الطإإإإإاعييل، وبضإإإإإع كنانإإإإإة،  إإإإإم هإإإإإذيل، امعإإإإإرا  والتصإإإإإريع

 . 1 ..".عل قيرهم مل ساعر أباعلهم

 بإإ  عبداللإإه  نإإه أإإال:هإإإ  عإإل  سإإماعيل بإإل   163ونقإإل  حمإإد بإإل فإإار   ت
والعلماة بلحاتهم و يامهم ومحالِّهم  ل ، والرواة ألجعارهم،  جمع علماهنا بكالم العر 
 –عليإإإه جإإإل  نإإإاهه  - و صإإإ اهم لحإإإة. وذلإإإ   ل اللإإإه، أريجإإإا   فصإإإ  العإإإر   لسإإإنة

صإإلى  –اختإإارهم مإإل جميإإع العإإر  واصإإط اهم، واختإإار مإإنهم نبإإ  الرحمإإة محمإإدا  
إ  ذا  تإتهم  وحسل لحاتها ورأه  لسنتهاوكانت أري  مع فصاحتها  –الله عليه وسلم 

الوفإإإود مإإإل العإإإر  تخيإإإروا مإإإل كالمهإإإم و جإإإعارهم  حسإإإل لحإإإاتهم و صإإإ ى كالمهإإإم. 
فصاروا ، فاجتمع ماتخيروا مل تل  اللحات  لى نحاع هم وسالعقهم الت  طبعوا عليها

وظ عْجرفيلإإة  ،تمإإيم نإإ  ظ تجإإد فإإ  كالمهإإم عنعنهإإة  ظ تإإرى  بإإذل   فصإإ  العإإر .
 مل  سإد وأإي و ظ الكسر الذ  نسمعه ، وظ كسكسة ربيعة، وظ كجكجة  سد، أي 
 . 1 وم ل َجعير وَبعير، َتعلموَل وَنعلم م ل:
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هإإإإ  وهإإإو يتحإإإدو عإإإل   إإإر المخالطإإإة فإإإ  انحإإإراع 808وأإإإال ابإإإل خلإإإدول  ت
عإإل بإإالد  صإإ  اللحإإات العربيإإة و صإإرحها لبعإإدهم "ولهإإذا كانإإت لحإإة أإإري  :األلسإإل

 إإم مإإل اكتإإن هم مإإل  قيإإع وهإإذيل وخ اعإإة وبنإإ  كنانإإة ، العجإإم مإإل جميإإع جهإإاتهم
و مإا مإل بعإد عإنهم مإل ربيعإة ولخإم وجإذام وقسإال  وبنإ  تمإيم. وقط ال وبن   سإد

ياد وأضاعة وعر  اليمل المجاوريل ألمم ال ر  والروم والحبجة فلإم تكإل لحإتهم ، وا 
نسبة بعدهم مل أري  كال اظحتجاج بلحاتهم وعلى ، تامة الملكة بمخالطة األعاجم

 . 1 ف  الصحة وال ساد عند  هل الصناعة العربية"

 إإم هإإ  ، وتجإإتر  هإإذه النصإإوص فإإ   ل لحإإة أإإري  هإإ   فصإإ  لحإإات العإإر 
مل الذيل ُ خذبْت عنهم نصوص اللحإة ، تجير  لى مواطل ال صاحة ف  أباعل العر 

راة وابل فار   ل أريجا  كانوا    أول الورد فو ، واعتمد عليهم ف  اظحتجاج اللحو 
يمكإإل  ل ، كإإالم القباعإإل األخإإرى التإإ  تإإهم وفودهإإا مكإإة للحإإ   و التجإإارة يتخيإإرول

ذا حملنإا ذلإ  التخيإر علإى معنإى التإن ر قيإر ول هإذه المالحاإة األخيإرة مقبولإة  تك
فبتكإإإرر ، المقصإإإود بكإإإالم العإإإر  الإإإذيل يخإإإالطول  هإإإل مكإإإة فإإإ  مناسإإإبات متعإإإددة

، مخالطإإة وتنإإوي مإإإا يسإإمعه  هإإإل مكإإة مإإل كإإإالم القباعإإل يمكإإإل  ل يحصإإل التإإإن رال
 ولكل معالم ذل  التن ر قير محدودة وظ ه  بينة.

وبحإإإو عإإإدد مإإإل المستجإإإرأيل هإإإذا الموضإإإوي وهإإإم يتحإإإد ول عإإإل لحإإإة الجإإإعر 
ويإإإذه   ك إإإر مإإإل  طلعإإإت علإإإى  بحإإإا هم التإإإ  ، وعإإإل لحإإإة القإإإرآل الكإإإريم، الجإإإاهل 

ة  لى  ل هنا  لحة  دبية مجتركة تنتام الجإعر العربإ  أبإل ية العريترجمت  لى اللح
، تحديإإإد اللحإإإة التإإ   نإإإ ل بهإإا القإإإرآل الكإإإريم ولكإإإنهم كإإانوا مضإإإطربيل فإإ ، امسإإالم

 وسنعرا عددا  مل النصوص الت  توض  وجهة نارهم.

وأإإإد سإإإيطرت فإإإ  الج يإإإرة العربيإإإة  :يقإإإول المستجإإإرز األلمإإإان  تيإإإودور نولدكإإإه
  القإإرل السإإاد  المإإيالد  تلإإ  اللحإإة التإإ  يسإإميها المإإرة  اللحإإة العربيإإة  فإإ، ن سإإها
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فالجإإإعر الإإإذ  ا دهإإإر ، ألنهإإإا  هإإإم لحإإإة تكلإإإم بهإإإا العإإإر  مطلقإإإا  ،  لإإإى حإإإد بعيإإإد جإإإدا  
، حتإى  سإ ل ال إرات ومإا وراة ذلإ ، حينذا  فإ  كإل وسإط الج يإرة العربيإة وجإماليها

 ل يال  ل لحإة الجإعر كانإت علإى .. ويمكل للمرة .هذا الجعر يستعمل لحة موحدة
األأإإإل بالنسإإإبة لمعاإإإم العإإإر  لحإإإة فنيإإإة مصإإإنوعة و ل بعإإإا القباعإإإل اتخإإإذت لحإإإة 

 . 3 ...القباعل األخرى

وتسإمية اللحإإة  ويقإول عإل عالأإة لحإة أإري  باللحإإة األدبيإة التإ  يتحإدو عنهإا:
بيإإول تسإإمية العربيإإة  باللهجإإة القرجإإية  تلإإ  التسإإمية التإإ  قالبإإا  مإإا يسإإتعملها األورو 

ُم عإإل لهجإإة أإإري  فإإ  لل وأإإد ُيإإتكب ، وجإإد  بإإدا  لإإدى    مهلإإع عربإإ ت وظ ،خاطعإإة جإإدا  
 حإإإوال نإإإادرة للتعبيإإإر عإإإل ال إإإروز اللحويإإإة الخاصإإإة لمكإإإة.. وأإإإد اعتمإإإد علإإإى هإإإذه 
التسمية الت  خانها الحا الر   الذ  تكرر القول به ف  العصإر الحإديو بإنل اللحإة 

ة أإإري  التإإ  لإإم يإإت  لهإإا تلإإ  المكانإإة  ظ بسإإب  نإإ ول جإإالعربيإة الكالسإإيكية هإإ  له
ة نطإز مإدل الحجإا  ليسإت فإ  كإل المواضإع عإرع  ل طريقإقيإر  ننإا ن، القإرآل بهإا

عر..  مإإإا الروايإإإات التإإإ  تقإإإول بإإإنل لهجإإإة أإإإري  هإإإ   حسإإإإل جإإإمت قإإإة مإإإع لحإإإة ال
ذيل لإإإوفإإإ  بعضإإإها مجاملإإإة للحكإإإام ا، اللهجإإإات العربيإإإة كلهإإإا فإإإعل بعضإإإها مختإإإري

 . 6 ...درول مل أبيلة أري ينح

وتعإإرا كإإارل بروكلمإإال المستجإإرز األلمإإان  للموضإإوي علإإى نحإإو مإإوج  فإإ  
"وظ ج  ف   ل  فقال ف  األول:، وفقه اللحات السامية، كتابيه: تاري  األد  العرب 

لحة الجعر القديم هذه ظ يمكل  ل يكول الإرواة واألدبإاة اخترعوهإا علإى  سإا  ك إرة 
، العام تكد تكول لحة جارية ف  اظستعمال ولكل هذه اللحة لم، ارجةمل اللهجات الد

ل قإإذتها جميإإع اللهجإإات"، بإإل كانإإت لحإإة فنيإإة أاعمإإة فإإوز اللهجإإات . وأإإال فإإ   2 وا 
مإع ، هإ  لحإة الجإعر بإالطبع، ويسإتعمل كإل جإعراة هإذه الإبالد لحإة مجإتركة ال ان :

  اللحإة الجإعرية فإ  جإمال  نهم ينتمول  لى أباعل مختل ة وأإد كإال يعإي   لإى جانإ
تلإ  اللهجإات التإ  ظ نعإرع عنهإا  ظ الجإ ة ، الج يرة العربية لهجات القباعل كذل 



 -16- 

عل طريز النحوييل المتنخريل قير  ننا نعإرع  حإدى هإذه اللهجإات وهإ  ، الضعيل
ل األسا  الذ  بن  عليه القرآل الكريم، لهجة مكة عل أر   . 8 ..".فه  تكوِّ

ال رنس  بالجير الموضوي على نحو  ك ر ت صيال  ف  كتابه وناأ  المستجرز 
فن إار فإ  كتابإه ، العصإر الجإاهل   وكتابه ف   تاري  األد  العرب :، عل  القرآل 

فهإإل كإإال  األول سإإهاظ  عإإل دظلإإة العبإإارة القرآنيإإة  بلسإإال عربإإ  مبإإيل  حيإإو أإإال:
كإإإال يإإإة فإإإ  مكإإإة   م المقصإإإود بالنسإإإبة لمحمإإإد و بنإإإاة جيلإإإه اللهجإإإة المحليإإإة المحك

، تسإتعمل  لإى جانإ  اللهجإات المحليإة المحكيإة عنإد  9 المقصود لحة جإعرية عاميإة
أباعإإل البإإدو مإإل جإإرأ  الج يإإرة العربيإإة حتإإى الحجإإا    ل األجابإإة عإإل هإإذا السإإهال 

ة..  ل كإإإل جإإإ ة يإإإهد   لإإإى الت كيإإإر بإإإنل القإإإرآل لإإإم ينقإإإل ويإإإدول باللهجإإإة لمسإإإتحي
 . 10 ...يبة مل اللحة الجعريةبل بلحة أر ، الخاصة بمكة

ويحلإإ  علإإى بالجإإير التإإردد فإإ   عطإإاة جإإوا  محإإدد عإإل القضإإية فإإ  كتابإإه 
اسإتهله بمناأجإة المعطيإات التإ    11 مع  نه خصص فصال  كامال  لمناأجتها، ال ان 

 إإم عإإرا ناريإإة علمإإاة ، يمكإإل  ل يعتمإإد عليهإإا فإإ  دراسإإة اللحإإة العربيإإة ولهجاتهإإا
 فقإإال:، ونإإاأ  فإإ  فقإإرة  خإإرى تلإإ  الناريإإة، ربيإإة ال صإإحىالمسإإلميل عإإل نجإإوة الع

تعتإإإإرا الناريإإإإة امسإإإإالمية القاعلإإإإة بتولإإإإد العربيإإإإة ال صإإإإحى مإإإإل اللهجإإإإة المكيإإإإة 
 وز اللحة القرجية ت منها  ننا ظ نمل  برهانا  على،  11 باعتبارها عمودا  لحويا  عقبات

هإإر بلهجإإة أإإري  خإإارج ومنهإإا  ل القإإرآل لإإو ا، فإإ  جإإبه الج يإإرة أبإإل اهإإور القإإرآل
وهذه اظعتراضات ظ تجإكل  . 11 حس  ر يه، الحجا  لما  حدو التن ير الذ   حد ه

عقبإإة حقيقيإإة فإإ  وجإإه الناريإإة امسإإالمية علإإى مإإا سيتضإإ  مإإل مناأجإإة  فإإ  الواأإإع
 موضوي ن ول القرآل بلحة أري  ف  مبحو ظحز  ل جاة الله تعالى.

اللهجإإإإة الجإإإإعرية ونجإإإإوة العربيإإإإة ويخإإإإتم بالجإإإإير ال صإإإإل بمناأجإإإإة موضإإإإوي  
سإتند علإى اللهجإة المكيإة بإل علإى يل ظ آويقرر  ل القإر ، ارهنال صحى  مل وجهة 
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، ولكنإه يعتإرع  نإه ظ يإ ال مصإدر تلإ  اللحإة الجإعرية مجهإوظ  ، لحة الجعر الجاهل 
و ل ، ل تكول لهجة محلية تطورت  لإى لحإة  دبيإة وهو يتردد ف  تحديد  صلها بيل 

 نإه لإي  لإدينا  سإبا  أويإة  ويقول:، كيبا  صناعيا  بطيعا  مل  ك ر مل لهجةتكول تر 
محمد صلى الله  –تجعلنا نبعد  ل تكول اللحة الجعرية ه  لحة الوح  المن ل على 

ويختتم بالجير مناأجته بالتنكيد علإى   إر القإراة والنحإوييل فإ  صإو   - عليه وسلم
ا  مإل معإالم اللهجإات القديمإة وسإبكها أواعد العربية ال صحى علإى نحإو طمإ  ك يإر 

 . 11 ف  أال  موحد 

، ويمكل  ل نلخص وجهة نار ههظة المستجرأيل ف  الموضإوي بالنقإاط اآلتيإة
 مع مالحاة وجود فواز ج عية بينهم:

 ل اللحإإة األدبيإإة التإإ  ناإإم بهإإا الجإإعر الجإإاهل  لحإإة فنيإإة مصإإنوعة  -1
تعإإي   لإإى جانبهإإا وكانإإت ، قيإإر جاريإإة فإإ  اظسإإتعمال اليإإوم  العإإام

 اليومية. لهجات القباعل الت  تستعملها ف  جهول الحياة

 األدبية ظ تستند  لى لحة أري .  ل اللحة -1

 ظ بلحة أري .،  ل ن ول القرآل الكريم كال باللحة األدبية -1

وتركت هذه األفكار آ ارا  واضحة لدى ك ير مل الباح يل المحإد يل مإل العإر  
هم  ل يحرر فكره مل أيودهإا ويقتإر  مإل ضاستطاي بع للك، وهم يعالجول القضية

ل العربيإإإة ال صإإإحى والتإإإ  نعتقإإإد  نهإإإا  ك إإإر مطابقإإإة ، الصإإإورة التإإإ  نتصإإإورها لتكإإإول
 نيل اللحة.الحقاعز التاري  وأو 

العإإإر  هإإإذا العربيإإإة مإإل  نإإاأ  المهل إإإول فإإ  تإإإاري  األد  العربإإإ  وفقإإه اللحإإإة
صإإإط ى صإإادز الرافعإإإ  مإإإل  واعإإإل وكإإإال م، الحإإإديو الموضإإوي  يضإإإا  فإإإ  العصإإر

دا  العإإر   الإإذ  صإإدر الجإإ ة آا لبحإإو الموضإإوي فإإ  كتابإإه  تإإاري  و الإإذيل تصإإد
العربية ال صحى مرت  م وهو يذه   لى  ل اللحة1911األول منه ف  القاهرة سنة 
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، بإإندوات مإإل التهإإذي  كإإال  خرهإإا الإإدور الإإذ  سإإادت فيإإه لحإإة أإإري  أبإإل امسإإالم
، والرافعإإ  ينكإإر  ل  13 فتكونإإت بإإه الوحإإدة اللحويإإة فإإ  العإإر وبلحإإتهم نإإ ل القإإرآل 

حيإإو يقإإول فإإ  كتابإإه  المعركإإة بإإيل القإإديم و ، تكإإول هنإإا  لحإإة  دبيإإة أبإإل امسإإالم
. فإإعل ..األدبيإإة  وهإإم سإإخيع مإإل  وهإإام المستجإإرأيل علإإى  ل هإإذه  اللحإإة الجديإإد :

 ذ الكتابإإة أيإإد مإإل ، رسإإةاللحإإة األدبيإإة ظ تنجإإن ولإإل تسإإتقيم  ظ  ذا كانإإت مدونإإة متدا
ألنهإا فإ  مكإال مإا هإ  ، وه  نص ف  عمإوم اظحتإذاة والمحاكإاة، التحيير والتبديل

 .  16 ف  كل مكال قيره

وتناول الدكتور طه حسيل الموضوي ف    ناة بح ه عل  دلة يقو  بها ناريتإه 
وتحإإدو عإإل عإإدد مإإل القضإإايا التإإ    إإارت ، المإإردودة فإإ  انتحإإال الجإإعر الجإإاهل 

وهإو يإرى  نإه ، دظ  لدى الباح يل والذ  يعنينا هنإا هإو حدي إه عإل اللحإة ال صإحىج
مل "المعقول جدا "  ل تكول لكل أبيلة مل القباعإل العدنانيإة لحتهإا ولهجتهإا ومإذهبها 

هر اختالع اللحات وتبإايل اللهجإات فإ  جإعر هإذه القباعإل الإذ  او ل ي، كالملف  ا
ولكننإإا ظنإإرى ،   لحإة واحإإدة ولهجاتهإإا متقاربإإةأبإإل  ل ي إإرا القإإرآل علإإى العإإر أيإل 

" ل امسإإالم أإإد فإإرا علإإى  ويإإرى  12 جإإيعا  مإإل ذلإإ  فإإ  الجإإعر العربإإ  الجإإاهل "
 . 18 العر  جميعا  لحة عامة واحدة ه  لحة أري "

ويعتإرع بإنل لحإة أإري  كانإت أإد ، وعلى الرقم مل ذل  نجده مترددا  بعإد ذلإ 
فالمسإنلة  ذل هإ   ل  حيو أال:، ار أبيل امسالمتهيات لها عوامل السيادة واظنتج

 سادت لحة أري  ولهجتها فإ  الإبالد العربيإة و خضإعت العإر  لسإلطانها فإ   نعلم:
الجإإإعر والن إإإر أبإإإل امسإإإالم  م بعإإإده   مإإإا نحإإإل فنتوسإإإط ونقإإإول:  نهإإإا سإإإادت أبيإإإل 
 امسالم حيل عام جنل أري  وحيل  خذت مكة تستحيل  لى وحدة سياسية مستقلة

ولكل سيادة ، يةبمقاومة للسياسة األجنبية الت  كانت تتسلط على  طراع البالد العر 
، وينتهإ   19 ."..لحة أري  أبيل امسالم لم تكل جيعا  يذكر ولم تكد تتجاو  الحجا 

فرضإإت علإإى أباعإإل ، لحإإة أإإري   ذل هإإ  هإإذه اللحإإة العربيإإة ال صإإحى  لإإى القإإول:
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نمإإا يعتمإإد علإإى المن عإإة وتبإإادل الحاجإإات الحجإإا  فرضإإا  ظ يعتمإإد علإإى السإإيع و  ا 
وكانإإإت هإإإذه األسإإإواز التإإإ  يجإإإار  ليهإإإا فإإإ  كتإإإ  ، الدينيإإإة والسياسإإإية واظأتصإإإادية

ويالحإا هنإا  ل  . 10 وسإيلة مإل وسإاعل السإيادة للحإة أإري ، كما كال الح ، األد 
الإإإدكتور طإإإه حسإإإيل يجعإإإل سإإإيادة اللحإإإة القرجإإإية فإإإ  وأإإإت أريإإإ  جإإإدا  مإإإل اهإإإور 

هإو يحصإر تلإ  السإيادة فإ   ل وكإذ، حيو استعمل كلمة  ُأبيل امسإال م  ،امسالم
 رأعة جحرافية محدودة ف  بالد الحجا  فقط.

ومعامهإإم ممإإل كتإإ  ، وبعإإد منتصإإع هإإذا القإإرل ا داد الإإذيل تنإإاولوا الموضإإوي
، وهإإإم جميعإإإا  يإإإذهبول  لإإإى وجإإإود لحإإإة  دبيإإإة أبإإإل امسإإإالم، فإإإ  فقإإإه اللحإإإة العربيإإإة

و ك إرهم يإرى  ل تلإ  اللحإة ،  م ن ل بها القرآل الكريم، عر الجاهل استعملت ف  الج
وعإدد مإنهم يعتإرع ، ظ ترتبط بلحة أري   ك إر مإل ارتباطهإا بلحإات القباعإل األخإرى

ولكإإل مسإإنلة الهمإإ  تجعلهإإم ، بوجإإود جإإبه كبيإإر بإإيل العربيإإة ال صإإحى ولحإإة أإإري 
ولعإإل عإإرا  ري  وحإإدها.داعمإإا  يقولإإول  ل العربيإإة ال صإإحى ظ تسإإتند  لإإى لحإإة أإإ

وسإوع ، وجهات نارهم جميعا  على نحو م صل  مر ظ تحتمله طبيعإة هإذا البحإو
و جإإير بعيجإإا   لإإى جهإإود ،  كت إإ  بتخلإإيص وجهإإة ناإإر رواد البحإإو اللحإإو  العربإإ 

 قيرهم.

 ا جاة امسالم كانت اللحة مل" يتلخص ر   الدكتور  براهيم  ني  ف  أوله:

صإطنع وتُ  مإو تنإتام كإل  نحإاة جإبه الج يإرة العربيإة،نالالعربية م دهرة مكتملإة 
جادتهإإإا.. وكانإإإت هإإإذه اللحإإإة آفإإإ   دا  يعتإإإ  بهإإإا  هلهإإإا، ويتنافسإإإول فإإإ   تقانهإإإا وا 

يتخإإذونها  داة التعبيإإر عإإل آدابهإإم ، ابإإة لحإإة مجإإتركة بإإيل العإإر  جميعإإا  األدبيإإة بم 
، تكل لحة أري  وحإدهافلم  .ولهذا ن ل القرآل الكريم بها، ويعت ول بها كل اظعت ا 

 و لحة مكة وحدها، بإل كانإت اللحإة المجإتركة للعإر  جميعإا ، قيإر  ل نإ ول القإرآل 
وكإإال الإإدكتور  بإإراهيم  نإإي  أإإد   11 ا دهإإارا  و بإإت  ركانهإإا ودعاعمهإإا"بهإإا أإإد  ادهإإا 
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وبحإو فإ  العوامإل التإ  سإاعدت علإى ، فصل عوامل تكول اللحة األدبية المجإتركة
ربيإإة فإإ  بيعإإة مكإإة مإإل دينيإإة واأتصإإادية أبإإل امسإإالم فإإ  كتابإإه نمإإو لحإإة  دبيإإة ع

 إإم أال:"وهكإإذا نإإرى  ل بيعإإة مكإإة أإإد ُهيعإإت لهإإا ،  مسإإتقبل اللحإإة العربيإإة المجإإتركة 
اإإروع وفإإإرص بعضإإها دينإإإ  وبعضإإها اأتصإإإاد  واجتمإإاع  ممإإإا سإإاعد علإإإى  ل 

دة أبإإإإل وجإإإدت  ليإإإإه الرحإإإال أرونإإإإا  عإإإ، المركإإإ  الإإإإذ  تطلعإإإت  ليإإإإه القباعإإإل تصإإإب 
فكال  ل نجنت بها لحة مجتركة تنسست ف  ك ير مل ص اتها علإى لهجإة ، امسالم
 إإم  ولكنهإإا اسإإتمدت  يضإإا  الك يإإر مإإل صإإ ات اللهجإإات التإإ  كانإإت ت إإد  ليهإإا.، مكإإة

نمإإإت هإإإذه اللحإإإة مإإإع الإإإ مل وتبلإإإورت مسإإإاعلها و صإإإب  لهإإإا كيإإإال مسإإإتقل عإإإل كإإإل 
  ا نتامإإت جميإإع  نحإإاة جإإبه الج يإإرة القباعإإل والوفإإود التإإ  إإم انتجإإرت مإإع، هجإإاتلال

و صبحت اللحة الت  ينام بها الجعراة ويخط  بها الخطباة والت  ُتصطنع ف  كإل 
معجإإا  فهإإ  اللحإإة األدبيإإة النموذجيإإة التإإ  كانإإت محإإل ا، مجإإال جإإد  مإإل القإإول

.. فإإال يم إإل القإإرآل لحإإة .وللإإ  نإإ ل بهإإا القإإرآل الكإإريم .والتقإإدير مإإل العإإر  جميعإإا  
نمإإإا يم إإإل اللحإإإإة  ،حإإإدها كمإإإا يتإإإردد  حيانإإإا  فإإإ  بعإإإا الكتإإإ  والروايإإإاتأإإإري  و  وا 

 . 11 لحة األد  مل جعر وخطابة وكتابة"، المجتركة يل العر  جميعا  

وأإإد ردد الإإدكتور  بإإراهيم  نإإي  ر يإإه السإإابز فإإ  مواضإإع ك يإإرة مإإل كتابإإه  فإإ  
حإيل أإال:  صإحى وهو يعتإرع بإن ر لحإة أإري  الكبيإر فإ  ال،  11 اللهجات العربية 

وأإإإد اتخإإإذت تلإإإ  اللحإإإة األدبيإإإة معاإإإم صإإإ اتها مإإإل لهجإإإة أإإإري  مإإإع مإإإا استحسإإإنه 
 ةولإإإم يإإإذكر مإإإل ال إإإوارز اللحويإإإ . 11 خاصإإإة العإإإر  مإإإل صإإإ ات اللهجإإإات األخإإإرى

وتختلإإع اللحإإة  :حيإإو أإإال، البإإار ة فإإ  ال صإإحى ولحإإة أإإري  سإإوى موضإإوي الهمإإ 
كتحقيإز الهمإ ة الإذ  لإم ، يةاألدبية عل لهجة أري  فإ  القليإل مإل الصإ ات الصإوت

 . 13 ...يكل جاععا  بيل الحجا ييل ولكنه يعد  صال  ف  اللحة النموذجية

وتحدو الدكتور رمضال عبإد التإوا  فإ  فصإل خإاص مإل كتابإه  فصإول فإ  
وهإإإإو يقإإإإرر فيإإإإه  ل اللحإإإإة ، فقإإإإه العربيإإإإة  عإإإإل  اإإإإروع تكإإإإول العربيإإإإة ال صإإإإحى 



 -11- 

لاإإروع دينيإإة وسياسإإية ، م فإإ  مكإإةالمجإإتركة نجإإنت ونمإإت وا دهإإرت أبإإل امسإإال
صإإ ات تلإإ  العربيإإة ال صإإحى ، بعإإد  ل جإإرك تلإإ  الاإإروع، وبإإيل،  16 واأتصإإادية
    نهإإا لإإم تكإإل فإإ  ، فالصإإ ة األولإإى هإإ   نهإإا فإإوز مسإإتوى العامإإة : 12 المجإإتركة

وال انية  ل اللحة المجتركة ظ تنتم  ص اتها  و عناصرها  لى ، متناول جميع العر 
، فإإال يحإإز لنإإا  ل نقإإول مإإ ال  ، ا ليسإإت لحإإة أبيلإإة بعينهإإاهإإ    ن، بعينهإإابيعإإة محليإإة 

 و تمإإإيم  و قيرهمإإإا مإإإل أباعإإإل ، حسإإإ  ر يإإإه:  ل اللحإإإة المجإإإتركة هإإإ  لحإإإة أإإإري 
ولكنإإه يقإإر فإإ  الوأإإت ن سإإه  ل لهجإإة "أإإري  ، مإإ ي  مإإل كإإل هإإذا بإإل هإإ ، العإإر 

طإإإالز ذل فإإإ   فإإإال مبالحإإإة  ،  سإإإهمت فإإإ  تكإإإول العربيإإإة ال صإإإحى بعناصإإإر ك يإإإرة
 نهإإا لإإم تكإإل  والصإإ ة ال ال إإة: ، 18 عبإإارة  لحإإة أإإري   علإإى اللحإإة العربيإإة ال صإإحى"

جإعور بمإا لهإا  تكلم يإتكلم باللحإة بحيإرومعنى السإليقة  ل المإ، لحة سليقة لكل العر 
 مل خصاعص.

، وتحإإإدو الإإإدكتور محمإإإود حجإإإا   عإإإل الموضإإإوي فإإإ  قيإإإر كتإإإا  مإإإل كتبإإإه
ختلإإع اللحإإة العربيإإة ال صإإحى كمإإا نعرفهإإا فإإ  الجإإعر "وت ويإإتلخص ر يإإه فإإ  أولإإه:

بعينها عل كل لهجة مل اللهجات العربية القديمة، حتى  نإه مإل الجاهل  اختالفات 
،  19  ..".ال صإإإحى امتإإإدادا  مباجإإإرا  محإإإدى هإإإذه اللهجإإإاتالصإإإع  اعتبإإإار العربيإإإة 

م تعك  "ولهذا فلي  مل الممكل تصور  ل لحة القرآل الكري ع آخر:وأال ف  موض
 . 10 لهجة الحجا   و  ية لهجة  خرى"

إْوا هإذا المنحإى ال صإحى  بإنل العربيإة وهإو القإول، وهنا  عدد مإل البإاح يل نبحب
مإع اعتإرافهم بإنل ، و نها ظ تم إل لحإة بعينهإا مإل لحإات العإر ، تكونت أبل امسالم

 لكإإل مسإإنلة الهمإإ  فإإ  العربيإإة ال صإإحى تقإإدم، لحإإة أإإري   سإإهمت بقسإإط وافإإر فيهإإا
، ال صإإحى  لإإى لحإإة معينإإة مإإل أباعإإل العإإر  ةلهإإم دلإإيال  علإإى عإإدم انتسإإا  العربيإإ
 . 11 والدكتور  حمد نصيع الجناب ،  11 منهم الدكتور عبدالصبور جاهيل
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ويقإإول الإإدكتور عبإإده الراجحإإ  بعإإد  ل عإإرا آراة البإإاح يل فإإ   صإإل العربيإإة 
وهإإو  ل جإإبه ، اللحإإو  "والإإر   بعإإد هإإو مإإا نحسإإبه موافقإإا  لطبيعإإة التطإإور ال صإإحى:

لى ا  و ، الج يرة العربية كانت بها لهجات ك يرة مختل ة تنتس  كل منها  لى  صحابها
جان  هذه اللهجات كانت هنا  لحة عربية مجتركة تكونت على مإر الإ مل بطريقإة 

  . 11 وهذه اللحة المجتركة ظ تنتس   لى العر  جميعا "، ظ سبيل لنا اآلل  لى تبينها
وهو ين    ل تكول لحة ، يرا  على مناأجة الدكتور تمام تحسال للموضويواطلعت  خ

 . 11 ال صحى أري   صال  للعربية

لإى  ل لحإة أإري  هإ   صإل العربيإة اع ة أليلة مل الباح يل أد ذهبت  ونجد ط
و ل سيادة ال صحى ف  الج يرة العربية كانت ، و ل القرآل الكريم ن ل بها، ال صحى

والإإإإدكتور حسإإإإل ،  13 هإإإإهظة الإإإإدكتور علإإإإ  عبدالواحإإإإد وافإإإإ ومإإإإل ، أبإإإإل امسإإإإالم
 . 12 والدكتور جوأ  ضيع،  16 عول

لكنه   ار أضية الهمإ  و جإار ، وذه  الدكتور صبح  الصال   لى ذل   يضا  
وعلإإل ذلإإ  بإإنل العإإر  حإإيل   لإإى  ل العربيإإة ال صإإحى  خإإذت ذلإإ  مإإل لحإإة تمإإيم.

مجإإإتركة   لإإإروا فيهإإإا م لمإإإا تإإإن روا استصإإإ وا لهجإإإة أإإإري  وجعلوهإإإا لحإإإتهم األدبيإإإة ال
 . 18 بها

 ل آراة البإإاح يل فإإ  عالأإإة العربيإإة ال صإإحى بلحإإة أإإري  تإإتلخص فإإ   ال إإة 
 اتجاهات:

وهإإذا اظتجإإاه ، اسإإتبعاد اسإإتناد العربيإإة ال صإإحى  لإإى لحإإة أإإري األولىىى:  -
 يحل  على آراة المستجرأيل.

ا مإإإل لحإإإة  ل العربيإإإة ال صإإإحى اسإإإتمدت ك يإإإرا  مإإإل خصاعصإإإهالثىىىاني:  -
لكإإإل لحإإإات القباعإإإل األخإإإرى  سإإإهمت علإإإى نحإإإو كبيإإإر فإإإ  تكإإإول ، أإإإري 
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ويحلإإ  هإإذا اظتجإإاه علإإى  ك إإر البإإاح يل المحإإد يل مإإل  ،ال صإإحى  يضإإا  
 العر .

وهإإإو ر   علمإإإاة ،  ل لحإإإة أإإإري  هإإإ   صإإإل العربيإإإة ال صإإإحى الثالىىىث: -
 العربية األواعل ور   عدد أليل مل المحد يل.

 منها:، لت  عرضناها أضايا  خرى محتاجة  لى التحقزوت ير آراة الباح يل ا

وجإإود لحإإة  دبيإإة مجإإتركة أبإإل امسإإالم يسإإتخدمها العإإر  عامإإة فإإ  الجإإعر  -1
 مهما كال  صل تل  اللحة.، لخطابة و نحو ذل او 

 . 19 وله بلحة أري   ن ول القرآل الكريم بتل  اللحة األدبية ون   ن -1

اهاتها ودظظتها علينا  ل نعط  فإ  عرضنا آراة السابقيل وحددنا اتج  ل وبعد
وسإإوع  بإإد  ، المباحإإو اآلتيإإة  جابإإات محإإددة عإإل القضإإايا التإإ    ارتهإإا تلإإ  اآلراة

ألل   بإإإات هإإإذه القضإإإية سإإإوع يمهإإإد امجابإإإة عإإإل القضإإإايا ، بقضإإإية نإإإ ول القإإإرآل
  ل جاة الله.، األخرى

 نزول القرآن بلغة قريش :المبحث الثاني

وأإإد ، لقديمإإة روايإإات تهكإإد  ل القإإرآل  نإإ ل بلحإإة أإإري تنقإإل المصإإادر العربيإإة ا
" ل  يقإإإول بالجإإإير:، البإإإاح يل المحإإإد يل علإإإى رفإإإا تلإإإ  الروايإإإات د   ك يإإإر مإإإل

ويقإإإول ،  10 القإإإرآل ظ يسإإإتند علإإإى اللهجإإإة المكيإإإة بإإإل علإإإى لحإإإة الجإإإعر الجإإإاهل "
ومإع ، أإري "وتردد الكت  ك يرا   يضإا   ل القإرآل  نإ ل بلحإة  الدكتور عبده الراجح :

 ل القرآل الكريم بقراةاته المتواترة والجاذة يناأا هذا ال عم علإى مإا سإياهر خإالل 
هذا البحو فعل النصوص الك يرة الت  يروونها عل  اللحات  الت  ن ل عليها القرآل 

 . 11 ..".كافية لنقا ذل   يضا  
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عإإت علإإى وكإإال الإإدكتور  بإإراهيم السإإامراع   ك إإر البإإاح يل المحإإد يل الإإذيل اطل
و طإال الحإديو فإ  ردهإا وهإو يتحإدو ، آراعهم رفضإا  ل كإرة نإ ول القإرآل بلحإة أإري 

العربيإة  تتحإدو عإل  النصوص المنقولة ف  كتابه  تاري  ولندي، عل تاري  العربية
وهإإذه  بالدراسإإات القرآنيإإة  ل القإإرآل جإإاة بلسإإال أإإري . أإإال: يكإإرر المعنيإإول، ر يإإه

 إم  ل هإإذه اآلراة  :وأإإال . 11 حا  يحققإإه البحإو العلمإ مقولإة ظ نجإد لهإإا مكانإا  واضإ
التإإإ  فضإإإلت لحإإإة أإإإري  ووصإإإ تها بال صإإإحى وهإإإ   فصإإإ  مإإإل سإإإواها تإإإهد   لإإإى 

 .... ل القرآل  ن ل بلحة أري  القول:

ل الناإإإر العلمإإإ  لهإإإذه المسإإإنلة اللحويإإإة التاريخيإإإة يبتعإإإد كإإإل البعإإإد عإإإل هإإإذه  وا 
حات لخلوها مل العيو  التإ   جإاروا  ليهإا وظ نسلم  ل لحة أري   فص  الل األأوال.

ألننإإا لإإم نعإإرع جإإيعا  واضإإحا  عإإل هإإذه اللحإإة فإإ   صإإواتها ومبانيهإإا ومعانيهإإا و كبإإر 
 ...الله عليه وسلم مل أري  الال  نهم سلموا بذل  ألل الرسول الكريم صلى

 ..ا   فص  العر وظ نسلم  ل أريج

 ..حات م  ننا ظ نسلم  ل تكول لحة أري   فص  الل

" ل القإإإرآل  قإإإول:ن.. فكيإإإع .ظ نسإإإتطيع  ل نسإإإلم  ل القإإإرآل  نإإإ ل بلحإإإة أإإإري 
إإإهِّ  نإإإ ل بلحإإإة  فإإإ  حإإإيل  ل نإإإصل القإإإرآل أإإإد ، ل الهمإإإ أإإإري   ذا عرفنإإإا  ل أريجإإإا  ُتسب

"واهتمإإام اللحإإوييل باللحإإات :وأإإال فإإ  موضإإع آخإإر مإإل الكتإإا  ، 11 احإإت ا بإإالهم "
الإإنص  راةات يجإإعرنا  ل مسإإنلة مجإإ ةفإإ  القإإالتإإ  وردت فإإ  المصإإحع واظتسإإاي 

وأإد اهإتم بجمإع القإرآل  .ظ نستطيع  ل نطمعل  ليه ك يإرا   القرآن  بلسال أري  ج ة
 أإدوكإال هإهظة األعمإة الكبإار   بو بكر وعمإر وع مإال و يإدهم علإ  بإل  بإ  طالإ .

 حسوا  ل المسمليل سيختل ول اختالفا  كبيرا  ف  كتا  الله يوج   ل يهد   لى جإر 
 ل كتإا  اللإه  وأإد د بإوا علإى مقإولتهم المجإهورة: جمعإه وح اإه. عايم فعمإدوا  لإى
لب ،  نإإ ل بلسإإال أإإري  المسإإلمول  جماعإإا  عليإإه خجإإية  ل تت إإرز كلمإإتهم  وذلإإ  لُيكبإإوِّ
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.. ويبإإدو  ل حإإرص عمإإر بإإل الخطإإا  علإإى كإإالم اللإإه .فينتهإإوا  لإإى جإإيع و حإإ ا 
الموضوي ن سه جعلهإم يتجإب ول  ىوحرص ساعر الخل اة  ب  بكر وع مال وعل  عل

  القإإرآل و ظ تجإد طراعإإز فإإ  آبهإذه المقولإإة ليبعإدوا األلسإإنة المختل إإة المتعإددة عإإل 
جماعإإا  لجإإملهم. ولقإإد  التعبيإإر سإإبيلها  لإإى كإإالم اللإإه ح ااإإا  علإإى وحإإدة المسإإلميل وا 

 . 11 ال هذا ديدل الحاكميل و ولى األمر ف  المجتمع امسالم  دهرا  طويال "

ألل هإإذا المبحإإو ، بالمناأجإإة -اآلل –ل  تتبإإع مإإا ورد فإإ  األأإإوال السإإابقة ولإإ
و كت إإ  بإإالتعليز علإإى اسإإتعمال عبإإارة  وأإإد د بإإوا ، معقإإود لمناأجإإة القضإإية بجملتهإإا

علإإإى مقإإإولتهم المجإإإهورة..  وعبإإإارة  جعلهإإإم يتجإإإب ول بهإإإذه المقولإإإة..  وهإإإم الخل إإإاة 
 ذا  –تيل ي هإم منهمإا القإارل المعاصإر وكلتإا العبإار  - رض  الله عنهم –الراجدول 

يتجإب ول بتلإ   - كإالحريز – ل الخل اة أد  ينسهم الحال و نهم  - لم  خطئ التقدير
واسإإإإإتعمال ، المقولإإإإإة التإإإإإ  يحإإإإإاول الإإإإإدكتور  بإإإإإراهيم السإإإإإامراع   ل ي بإإإإإت بطالنهإإإإإا

 ك إإإر تعبيإإإرا  مل يتجإإإب ول  ألل األولإإإى تعنإإإى التمسإإإ   - فإإإ  ر يإإإ  – يتمسإإإكول  
 وال انية تعن  التجبو بالباطل.، حزبال

  فإإإإوسإإإإوع  عإإإإرا األدلإإإإة التإإإإ  تهكإإإإد  ل القإإإإرآل الكإإإإريم  نإإإإ ل بلحإإإإة أإإإإري  
 مجموعتيل:

ولكإل أبإل ذلإ  ينبحإ  ، ةوال انية النصوص اللحويإ، يخيةر التا األولى النصوص
 ل  أإإع بالقإإارل عنإإد عبإإارة  نإإ ول القإإرآل بلحإإة أإإري   مإإا الإإذ  تعنيإإه  ومإإاذا يإإراد 

 بها .

صإلى اللإه علإيهم  – ل الذيل لهم اطإالي علإى تإاري  القإرآل يعرفإول  ل النبإ  
كمإإإا صإإإرحت اآليإإإات الكريمإإإة  - عليإإإه السإإإالم –تلقإإإى القإإإرآل مإإإل جبريإإإل  - وسإإإلم
، ولإإي  مإإل جإإنننا هنإإا التعإإرا لإإذل   16 ، ودلإإت عليإإه األحاديإإو المنقولإإة 13 بإإذل 

نمإإا الإإذ  يع ، 12 الجانإإ  الحيبإإ  مإإل التلقإإ  للقإإرآل نينإإا هإإو التبليإإو النبإإو  للإإنص وا 
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حيإإو ي هإإم ، القرآنإإ   لإإى النإإا  وهنإإا تتحإإدد دظلإإة عبإإارة  نإإ ول القإإرآل بلحإإة أإإري  
منها  ل طريقة نطز النب  صلى الله عليه وسلم ألل اا القرآل كانت بالنطز الساعد 

النإإإا   و ل  ل إإإاا القإإإرآل ذاتهإإإا كانإإإت ممإإإا جإإإرى فإإإ  اسإإإتعمال، للعربيإإإة فإإإ  مكإإإة
 و ل كتابته أد جرت على ذل  النطز وتل  األل اا.، ف  مكة وما حولها القاطنيل

 أواًل: النصوص التاريخية:

وهإإإإ   ل كإإإإل رسإإإإول  نمإإإإا ، يقإإإإرر القإإإإرآل حقيقإإإإة  ابتإإإإة فإإإإ  منهإإإإاج الرسإإإإاظت
وذلإإإإ  فإإإإ  أإإإإول اللإإإإه ، بلحتإإإإه ولحإإإإة أومإإإإه،    ينإإإإ ل عليإإإإه الإإإإوح  املهإإإإ ، يرسإإإإل

أإإإإال ،  1أومإإإإه ليبإإإإيل لهإإإإم    بإإإإراهيم  سإإإإلنا مإإإإل رسإإإإول  ظ بلسإإإإالر تعإإإإالى:  ومإإإإا  
ومإإإإإل  إإإإإمل جإإإإإاة القإإإإإرآل  . 18 مإإإإإا كانإإإإإت،    بلحإإإإإة أومإإإإإه بلسإإإإإال أومإإإإإه: الطبإإإإإر :

وأإإإإد تنكإإإإد هإإإإذا المعنإإإإى فإإإإ   ك إإإإر مإإإإل آيإإإإة منهإإإإا أولإإإإه تعإإإإالى: ، باللسإإإإال العربإإإإ 
نإإإإإإه لتن يإإإإإإل ر  العإإإإإإالميل نإإإإإإ ل بإإإإإإه الإإإإإإروك األمإإإإإإيل. علإإإإإإى ألبإإإإإإ  لتكإإإإإإول مإإإإإإل   وا 

  .193 -191 الجعراة  ل بلسال عرب  مبي، المنذريل

وهإإإإإ  لحإإإإإة ، وأإإإإإد وردت نصإإإإإوص تهكإإإإإد نإإإإإ ول القإإإإإرآل بلحإإإإإة أإإإإإري  خاصإإإإإة
ومإإإإل تلإإإإ  النصإإإإوص  ل الصإإإإحاب  عبداللإإإإه  - صإإإإلى اللإإإإه عليإإإإه وسإإإإلم –النبإإإإ  

رضإإإإ  اللإإإإه  –بعإإإإو بإإإإه عمإإإإر بإإإإل الخطإإإإا   - رضإإإإ  اللإإإإه عنإإإإه –بإإإإل مسإإإإعود 
 . 19 القإإإإإرآل  لإإإإإى الكوفإإإإإة لإإإإإيعلم النإإإإإا  هنإإإإإا  ال قإإإإإه وأإإإإإراةة، فإإإإإ  خالفتإإإإإه - عنإإإإإه

القإإإإرآل بلحإإإإة  ل ابإإإإل مسإإإإعود ُيْقإإإإَرلُ نظ  ل جإإإإاةت األخبإإإإار  لإإإإى عمإإإإر بإإإإومإإإإا هإإإإ   
فإإإإعل اللإإإإه ،  مإإإإا بعإإإإد :عمإإإإر بإإإإل الخطإإإإا   ليإإإإه هإإإإذه الرسإإإإالة فكتإإإإ ، أومإإإإه ُهإإإإذبْيل

ْأَرَل النإإإإإإا  بلحإإإإإإة ذا  تإإإإإإا  كتإإإإإإاب  هإإإإإإذا فإإإإإإنب عفإإإإإإ، تعإإإإإإالى  نإإإإإإ ل القإإإإإإرآل بلحإإإإإإة أإإإإإإري 
 . 30 وظ تُْقَرْعُهْم بلحة ُهذبْيل، أري 

 –رضإإإ  اللإإإه عنإإإه  –وخبإإإر كتابإإإة المصإإإاحع فإإإ  خالفإإإة ع مإإإال بإإإل ع إإإال 
رسإإالها  لإإى األمصإإار امسإإالمية مجإإهور نقلتإإه  صإإ  كتإإ  الحإإديو و و إإز كتإإ   وا 



 -12- 

وأإد جإإاة فيإه  ل ع مإإال  وصإى الصإإحابة الإذيل كإإانوا يعملإول مإإع  يإد بإإل ، التإاري 
، وسإعيد بإل العإاص، يإر ابت األنصار  وهم  ال ة ن ر مإل أإري : عبداللإه بإل ال ب

وعبإد الإإرحمل بإإل الحإإارو بإإل هجإإام بالوصإية اآلتيإإة: وأإإال ع مإإال للإإرهط القرجإإييل 
،  ذا اختل إإتم  نإإتم و يإإد بإإل  ابإإت فإ  جإإ ة مإإل القإإرآل فإإاكتبوه بلسإإال أإإري  ال ال إة:

" ذا اختل تم  نتم  :ونقل البخار  رواية  خرى جاة فيها . 31 ف علوا، نما ن ل بلسانهمعف
 . 31 ل  ابت ف  عربية مل عربية القرآل فاكتبوها بلسال أري "و يد ب

ها بإإإل اهإإإل للباحإإإو المإإإدأز والإإإدار  المحقإإإز  ل يمإإإر بهإإإذه الروايإإإة  إإإم يتناسإإإ
 ل العصبية ه  الت  حملت الصحابة على تمجيد لحة  : م يقول، يتنكر لمضمونها

ع ظ يقإره مإنهم   ل م إل هإذا الموأإ - صإلى اللإه عليإه وسإلم - أري  ألل الرسإول
حإيل أإال ذلإ  وهإو  - رضإ  اللإه عنإه –فع مإال بإل ع إال ، المنه  العلم  السديد

فعنإه  نمإا ُيعببِّإر عإل ، و حد ح اا القإرآل، خلي ة المسلميل و حد كتا  الوح  األواعل
بإإإل تعإإإاول الصإإإحابة علإإإى ،  حإإإد مإإإل الصإإإحابة  نإإإه  نكرهإإإاحقيقإإإة لإإإم ُيْعإإإربْع عإإإل 
 اة مكتوبا  بلحة أري  الت   ن ل بها.فج، تحقيقها ف  كتابة القرآل

وهإإإإإإا هنإإإإإإا أضإإإإإإية أإإإإإإد تعإإإإإإارا فإإإإإإ  الاإإإإإإاهر القإإإإإإول  ل القإإإإإإرآل ُ نإإإإإإ ل بلحإإإإإإة 
صإإإإإلى اللإإإإإه عليإإإإإه وسإإإإإلم:   ل هإإإإإذا  –وهإإإإإ  مإإإإإا اجإإإإإتهر مإإإإإل أإإإإإول النبإإإإإ  ، أإإإإإري 

وهإإإإو حإإإإديو صإإإإحي   ،فإإإإاأر وا مإإإإا تيسإإإإر منإإإإه ، القإإإإرآل ُ نإإإإ ل علإإإإى سإإإإبعة  حإإإإرع
بإإإإإإيل القإإإإإإول بنإإإإإإ ول القإإإإإإرآل بلحإإإإإإة  ونحإإإإإإل ظ نجإإإإإإد تعارضإإإإإإا  ،  31 مجإإإإإإهور متإإإإإإواتر

ألل  األحإإإإإإرع السإإإإإإبعة  الإإإإإإواردة فإإإإإإ  ، الجإإإإإإريع أإإإإإإري  ومإإإإإإا جإإإإإإاة فإإإإإإ  الحإإإإإإديو
الحإإإإإديو لإإإإإم يقطإإإإإع العلمإإإإإاة بإإإإإنل المقصإإإإإود بهإإإإإا نإإإإإ ول القإإإإإرآل بسإإإإإبع لحإإإإإات مإإإإإل 

 -رضإإإإ  اللإإإإه عنإإإإه –واألخبإإإإار المنقولإإإإة عإإإإل عبداللإإإإه بإإإإل عبإإإإا  ، لحإإإإات العإإإإر 
إإإإإإإإإعل بها العلمإإإإإإإإإاة ظنقطاعهإإإإإإإإإا  و تجإإإإإإإإإري   فإإإإإإإإإ  تعيإإإإإإإإإيل لحإإإإإإإإإات أباعإإإإإإإإإل معينإإإإإإإإإة ضب

وأإإإإد ورد فإإإإ  عإإإإدد مإإإإل روايإإإإات الحإإإإديو  ل اللإإإإه تعإإإإالى رخإإإإص لنبيإإإإه  . 31 نقلتهإإإإا
فإإإإيمكل  ل  . 33  ل ُيْقإإإإَرلب القإإإإرآل علإإإإى سإإإإبعة  حإإإإرع -صإإإإلى اللإإإإه عليإإإإه وسإإإإلم –
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أإإإإراهه علإإإإى سإإإإبعة  حإإإإرع وأإإإإد صإإإإرحت بإإإإذل  ، يكإإإإول  نإإإإ ال القإإإإرآل بلحإإإإة أإإإإري  وا 
" ل  ل  بإإإإإو جإإإإإامة المقدسإإإإإ  عإإإإإل ابإإإإإل عبإإإإإا :فقإإإإإد نقإإإإإ ،بعإإإإإا الروايإإإإإات القديمإإإإإة

فاجإإإإتد ذلإإإإ  ، كإإإإال ُيْقإإإإَرُل النإإإإا  بلحإإإإة واحإإإإدة - صإإإإلى اللإإإإه عليإإإإه وسإإإإلم -النبإإإإ 
ولهإإإإإإإذا ،  36 بلحإإإإإإإتهم"  أإإإإإإإرل كإإإإإإإل أإإإإإإإوم، يإإإإإإإا محمإإإإإإإد فقإإإإإإإال:، علإإإإإإإيهم فنإإإإإإإ ل جبريإإإإإإإل

وأإإإإإإإد تك لإإإإإإإت كتإإإإإإإ  علإإإإإإإوم ، الموضإإإإإإوي ت صإإإإإإإيالت لإإإإإإإي  هإإإإإإإذا موضإإإإإإإع عرضإإإإإإها
 مإإإإإا  وردتإإإإإه ممإإإإإا يمكإإإإإل  ل ين إإإإإ  التعإإإإإاراو كت إإإإإ  هنإإإإإا ب،  32 القإإإإإرآل بمناأجإإإإإتها

ل آوبإإإإإذل  تاإإإإإل دظلإإإإإة الروايإإإإإات التاريخيإإإإإة علإإإإإى نإإإإإ ول القإإإإإر  الإإإإإذ   جإإإإإرت  ليإإإإإه.
 ضة.ته ف  المصاحع بها أاعمة قير منتقبلحة أري  وكتاب

 ثانيًا: النصوص اللغوية:

ل  ، ل نصإإإوص اللحإإإة  وسإإإع مإإإل  ل يحإإإيط بهإإإا بحإإإو  و  ل يضإإإمها كتإإإا  وا 
لروايات الت  جاةت تبيل  ل ااهرة لحوية معنية أإد وردت فإ  الذ   عنيه هنا هو ا

وكانت تل  الااهرة مل خصاعص لحإة  هإل الحجإا  دول قيإرهم مإل ، القرآل الكريم
 فعذا تكا رت تل  الروايات فعنها تصير حجة تهكد ن ول القإرآل بلحإة أإري .، العر 

، القإإرآل القديمإإة وأإإد  مكننإإ  التقإإاط عإإدد مإإل تلإإ  الاإإواهر مإإل كتإإ  اللحإإة ومعإإان 
فإإإ  هإإإذا الجانإإإ  دظلإإإة رسإإإم المصإإإاحع القديمإإإة علإإإى  ل القإإإرآل  ل ويمكإإإل  ل نسإإإ

 الكريم ُكَت ب بلحة أري .

 ل مإا عرفتإه مإل تلإ  الاإواهر ظ يمكإل  ل يكإول كإل مإا الظواهر اللغوية: - 
ظ عإإإددا   ألننإإإ  لإإم  عإإرا ، هإإو موجإإود فإإإ  كتإإ  التإإراو العربإإإ  حإإول الموضإإوي

ا تهيإإد هإإولكإإل النصإإوص التإإ  ع إإرت علي، وفإإ  وأإإت أصإإير نسإإبيا  ، امحإإدودا  منهإإ
 وهذه  م لة مل تل  الاواهر.، النصوص التاريخية الت  مرت

أإإإال سإإإيبويه وهإإإإو يتحإإإدو عإإإل لحإإإإة بنإإإ  تمإإإيم و هإإإإل الحجإإإا  فإإإ   مإإإإا   -1
إإإإا وهبإإإإلتمإإإإيم فُيجْ  والنافيإإإإة: و مإإإإا بنإإإإ    ظ ُيْعَمُلونهإإإإا فإإإإ  جإإإإ ة ، ُرونبهإإإإا مجإإإإرى  مب
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إإإإبُِّهونها بلإإإإإي   ذ كإإإإال معناهإإإإا كمعناهإإإإإا.. يإإإإا الق وهإإإإو إإإإا  هإإإإإل الحجإإإإا  فُيجب .. و مل
  فإإإإإإ  لحإإإإإإة  هإإإإإإل 11وم إإإإإإل ذلإإإإإإ  أولإإإإإإه عإإإإإإ  وجإإإإإإل:  مإإإإإإا هإإإإإإذا بجإإإإإإرا    يوسإإإإإإع 

ظ مبْل عرع كيع ه  ف  المصحعوبنو تميم يرفعونها  ، الحجا 
 38 . 

ات وأال ال راة وهو يعلز على أوله تعالى:  ما  نتم عليه ب إاتنيل   الصإاف -1
و هإل نجإد يقولإول: ،  هل الحجا  فتنت الرجل، "و هل نجد يقولول: بم تنيل : 161

 . 39  فتنته" 

وأإإإإإإإال األخ إإإإإإإ  وهإإإإإإإو يتحإإإإإإإدو عإإإإإإإل أولإإإإإإإه تعإإإإإإإالى:  أإإإإإإإالوا ظ توجإإإإإإإل   -1
 . 60 ..و ما بنو تميم فيقولول:  تيجل   :31 الحجر 

وأإإإإال  يضإإإإا  وهإإإإو يتحإإإإإدو عإإإإل أولإإإإه تعإإإإإالى:   لإإإإى النحإإإإل  ل اتخإإإإإذ    -1
هإإإإإإإو  :وقيإإإإإإإرهم يقإإإإإإإول، "علإإإإإإإى التننيإإإإإإإو فإإإإإإإ  لحإإإإإإإة  هإإإإإإإل الحجإإإإإإإا   :68نحإإإإإإإل  ال

 . 61 النحل"

 ولكنإإ ، وهنإإا  نصإإوص  خإإرى تتقابإإل فيهإإا لحإإة  هإإل الحجإإا  ولحإإة  هإإل نجإإد
ا ظ ياهإإإر   إإإره فإإإ  رسإإإم هإإإ عرضإإإت عإإإل ذكرهإإإا هنإإإا ألل الخإإإالع بإإإيل اللحتإإإيل في

لإى موافقإة   ،علإى ألتهإا، المصحع م ل ما نجده ف  النصإوص السإابقة التإ  تجإير
 .للإنص القرآنإ  الكإريم، مكإة هإم أإري  و هل، وأل  الحجا  مكة، لحة  هل الحجا 

بإإل مإإل  ق إإال علمإإاة ، أصإإور اظسإإتقراة فقإإط وألإإة النصإإوص هنإإا قيإإر ُمتبإإنت  مإإل
 .العر  ف  ك ير مل األحيال  يضا   العربية المتقدميل النص على لحات أباعل

ح يل فإإ  تإإاري  اللحإإة العربيإإة و يقإإة  صإإلية بنيإإد  البإإاالظىىواهر الكتابيىىة:     
كمإإا ياهإإر فإإ  المصإإاحع   61 وهإإ  رسإإم المحصإإع، ولكإإنهم  ق لإإوا اظسإإت ادة منهإإا

و همية هذه الو يقة تكمل ف   ل  ،وكما هو محرر ف  كت  رسم المصحع، القديمة
طريقة كتابة الكلمإات فإ  المصإاحع التإ  كتبهإا الصإحابة أإد ُحَ ابإْت كمإا هإ  فإ  
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وأإإإإدم مهل إإإإو كتإإإإ  رسإإإإم ، حع القديمإإإإة التإإإإ  بقإإإإ  ك يإإإإر منهإإإإا  لإإإإى  ماننإإإإاالمصإإإإا
 . 61 المصحع وص ا  دأيقا  لها

ألل ااهرة الهم  ، ف  رسم المصحع ةوسوع اأتصر على دراسة كتابة الهم  
يل يتإرددول فإ  أبإول ال كإرة القاعلإة  ية تكاد تكول  هإم أضإية جعلإت المحإدبف  العر 

 . ل لحة أري   صل العربية ال صحىو ، بنل القرآل ن ل بلحة أري 

و ول أضإإإإية ينبحإإإإ   ل نقررهإإإإا هنإإإإا هإإإإ   ل للعإإإإر  فإإإإ  القإإإإرل األول للهجإإإإرة 
األول كتابتهإإا بإإاأللع فإإ  كإإل موضإإع وردت فيإإه  الهمإإ ة: خاصإة مإإذهبيل فإإ  كتابإإة

وذلإ  فإ  لحإة مإل يحقإز الهمإ ة مإل العإر  وهإم ، ومهمإا كانإت حركتهإا، مل الكلمة
 . 61 أي  و سد  هل نجد خاصة  تميم و 

ى الهمإ ة مكتوبإة بإاأللع فإ  مصإاحع  هإل الكوفإة  وكال ال إراة أإد ذكإر  نإه ر 
فإإر ى كلمإإة  جإإإين  - رضإإ  اللإإه عنإإه –القديمإإة المنسإإوبة  لإإى عبداللإإه بإإل مسإإإعود 

 . 63 أد ُكَتببَت الهم ة فيها باأللع ويسته  ول 

 م ترسم ف  ، قطوالمذه  ال ان  ف  رسم الهم ة  ل تكت   ل ا  ف   ول الكلمة ف
، وهإم  هإل الحجإا ، المواضع األخرى بالحرع الذ  تإهول  ليإه فإ  لحإة مإْل يسإهلها

 . 66 الذيل يقولول  را  وبير وُجوم 

وبعد هذا يمكل  ل ننار  لى رسم المصحع ف  صورته القديمة لنتعرع على 
ع   المصإإاحوعلإإى القإإارل  ل يتإإذكر  ل صإإورة الكتابإإة فإإ، طريقإإة كتابإإة الهمإإ ة فيإإه

كات وظ هم ة أطع ر فال نقط وظ ح، نت مجردة مل العالمات الكتابية كلهاالقديمة كا
التإإ  نعرفهإإا  و نسإإتعملها فإإ   وظ وصإإل وظ    جإإ ة آخإإر مإإل العالمإإات الكتابيإإة

 كتابتنا اليوم.

جإاة فإ  كتإ  رسإم المصإحع  ل الهمإ ة المتوسإطة أإد ُرَسإمبْت فإ  المصإاحع 
وتقإإإدم لنإإإا هإإإذه ، بحسإإإ  مإإإا تإإإهول  ليإإإه فإإإ  التخ يإإإع،  إإإا  القديمإإإة يإإإاة   و واوا   و  ل
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، ويوفكإإإول .وسإإإنقري  وقيرهإإإا، وينبيإإإ ، والخاطيإإإة، وسإإإيلت، وبيإإإر، الإإإذي  األم لإإإة:
، والضإال، والبإا  ،وقيرهإا، و بنإاوكم، ويولإع، وال إواد وُسإوال، والمومنول والموتإول

نسإإ  المصإإاحع  ل هإإذه الكلمإإات تبإإيل  ل الإإذيل تولإإوا  . 62 وقيرهإإا، وينكإإل وسإإال
نما يكتبول حرع العلة الذ  يخل ها ف  نطز الكلمة.، كانوا ظ يحققول الهم ة  وا 

أإد ظحاإوا  ل كتابإة الهمإ ة فإ   - رحمهم اللإه –وكال عدد مل علماة السلع 
فقإإإإإد أإإإإإال  بإإإإإو عمإإإإإرو الإإإإإدان  ، المصإإإإإحع أإإإإإد جإإإإإرت علإإإإإى مإإإإإذه  مإإإإإل يسإإإإإهلها

دظلإإة علإإى ، تحقيإإز والتسإإهيلهإإإ : والهمإإ ة أإإد تصإإور علإإى المإإذهبيل مإإل ال111 ت
السإب  فإ  ذلإ  و ، ظ  ل  ك إر الرسإم ورد علإى التخ يإع ، ا فيهإامفجوهما واستعماله
ل وهإم أإري .. فلإذل  ، رحمإه اللإه، نسإ  المصإاحع  مإل ع مإال اوُ كونه لحة الذيل وب

 ذ هإإإإإإو المسإإإإإتقر فإإإإإ  طبإإإإإاعهم الجإإإإإار  علإإإإإإى ، ورد  ك إإإإإر الهمإإإإإ  علإإإإإى التسإإإإإهيل
 . 68  لسنتهم

هإإ  213هإ  عإل  بإ  حيإال األندلسإ   ت911ل الديل السيوط   تونقل جال
سإواة ُفتحإت  م ُكَسإربت ، تعليال  لكتابة الهم ة الت  تقع ف   ول الكلمة بإاأللع مطلقإا  

نمإإا لإإم ي :: "أإإال  بإإو حيإإالوهإإو،  م ُضإإملت خإإالع بهإإا  لإإى حركتهإإا ألل الهمإإ ة  ذا وا 
ُل والكتّا  بنوا الخط ف  األك ر على حسإ  ظ ُتسبهل  ةوالمبتد ، مبتد ة كانت  وظ  فه 

 تسهيلها لوجهيل:
، واللحإإة الحجا يإإة هإإ  ال صإإحى،  ل التسإإهيل لحإإة  هإإل الحجإإا أحىىدهما:  -

 فكال الكبْت  على لحتهم  ولى.

 . 69 ...فكال البناة عليه  ولى، المصحع  نه خط والثاني: -

ذا تحقإإز  ل المصإإاحع القديمإإة التإإ  كتبهإإا الصإإحابة أإإد كتبإإت  علإإى تسإإهيل وا 
الهمإإ ة فإإعل لإإدينا مإإل النصإإوص مإإا يهكإإد  ل تسإإهيل الهمإإ ة هإإو الجإإار  علإإى  لسإإنة 

أإال  بإو ، النا  ف  الحجإا  وهإو الإذ  قلإ  علإى أإراةة أُإرلاة مإدل الحجإا  األواعإل
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. يعن :  20  هل الحجا  و هل مكة و المدينة ظ ينبرول :هإ 113 ت  يد األنصار 
، ولمإا كإإال الهمإإ    قإإل الحإإروع نطقإإا   :هإإإ 811 توأإإال ابإإل الجإإ ر   ظ يهمإ ول.
كالنقإإل والبإإدل وببإإْيل ببإإْيلب ، تنإإوي العإإر  فإإ  تخ ي إإه بإإننواي التخ يإإع .و بعإإد مخرجإإا  

ولإذل   ك إر مإا ، وقير ذل  وكانت أري  و هل الحجإا   ك إرهم لإه تخ ي إا  ، وامدقام
ل روايإإة ور  وكنإإافع مإإ، كإإابل ك يإإر مإإل روايإإة ابإإل فلإإي ، يإإرد تخ ي إإه مإإل طإإرفهم

، عإل  صإحابه عنإه وظ سإيما روايإة العمإر ، وكنب  جع إر مإل  ك إر رواياتإه، وقيره
وكإذل  عاصإم مإل روايإة األعجإى ، وكابل  هإل الحجإا ، فعنه لم يحقز هم ة وصال  

 . 21 حيو  ل روايته ترجع  لى ابل مسعود عل  ب  بكر مل

راة فإإإإ  مكإإإإة ومإإإإذه  القإإإإ،  ل طريقإإإإة كتابإإإإة الهمإإإإ ة فإإإإ  المصإإإإاحع القديمإإإإة
نإ ل بلحإة ونطز  هل الحجا  عامة للهم ة كلها تهكد  ل القرآل الكإريم أإد  ، والمدينة

ولعل بعا القراة يتسإاةل هنإا ويقإول  ل العربيإة ال صإحى  .أري  وُكَت ب بها  يضا  
ل أراةتنإإا للقإإرآل الكإإريم اليإإوم تجإإر  علإإى ذلإإ  ، اليإإوم تجإإر  علإإى تحقيإإز الهمإإ ة وا 

ا وكيع يستقيم القول بنإ ول القإرآل بلحإة أإري   وهإذا الإذ  فكيع حصل هذ،  يضا  
أإإإد يقإإإع فإإإ  ن إإإ  بعإإإا القإإإراة لإإإه مإإإا ي سإإإره مإإإل تإإإاري  العربيإإإة وتإإإاري  القإإإراةات 

ألل هذه القضإية كانإت  ك إر ، وهو ما سنخصص له المبحو اآلت  بكامله، القرآنية
 القضايا تن يرا  على معالجة موضوي تاري  العربية ال صحى.

نصإإوص التاريخيإإة واللحويإإة التإإ  عرضإإناها فإإ  هإإذا المبحإإو تإإهد   لإإى  ل ال
ولكإإل  مإإة ، وهإإ  نإإ ول القإإرآل بلحإإة أإإري ، النتيجإإة التإإ  وضإإعناها عنوانإإا  للبمحإإو

وهإ   ل عإددا  مإل العلمإاة ، أضية ف  التراو العرب  يمكل  ل تعترا هذه النتيجة
دا  مإل الكلمإات التإ  تنسإإ  ا فإ  تلإإ  الكتإ  عإدو ، و ورد 21  للإع فإ   لحإات القإرآل 

علإى الإرقم مإل ألإة المعلومإات ، وت سإيرنا لهإذه الاإاهرة،  لى أباعل جتى مل العر 
 ل مإا ورد فإ  القإرآل مإل األل إاا ونبسبإببه بعإا العلمإاة  لإى أباعإل ، عل تل  الكت 

معينة مل العر   نما هو مل المجتر  بيل لحإة أإري  ولحإة تلإ  القباعإل ألل لحإات 
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 التجابه بينها  ك ر مل، ظ لهجات مت رعة عل  صل واحد ه  ف  الواأع  العر  ما
 اظختالع.

ذا كانإإت بعإإا الروايإإات ورد فيهإإا  ل كلمإإات فإإ  القإإرآل جإإاةت بلسإإال قيإإر  وا 
و ل مإإل وب لإإز تلإإ  الروايإإات حملهإإا علإإى  نهإإا مإإل المجإإتر  المسإإتعمل فإإ  ، العإإر 

مل ما أيل  نه بلحة أبيلإة معينإة حعل ف  . 21 العربية وقيرها مل لحات األمم األخرى
مل أباعل العر  على  نه مل المجتر  المستعمل ف  لحة أري  وتل  القبيلة  اهإر 

ولعإل مإا ذكرتإه هنإا كإاع ، ظ يحتملإه المقإام وهذه القضية تحتاج  لإى بحإو، و يسر
فإإ  توجيإإه هإإذا اظعتإإراا علإإى نحإإو ظ يتنإإاف  مإإع الحقيقإإة التإإ  أررناهإإا فإإ  هإإذا 

 حو.المب

 المبحث الثالث: الهمز في اللغة العربية
ْحطُ الَهْمُز في اللغة:  ، وف  اظصطالك هو النطإز بإالهم ة محققإة، الحبْمُ  والضل

والهمإ ة ، وُسمِّ ب الهم  ف  الكإالم همإ ا  ألنإه يضإحط، وجهم، وبعر، ر   :كنل تقول
 . 21 هم هم ت الحرع فان :ويقال  حد الحروع الت  يتنلع منها كالم العر .

ويسإإم  الهمإإ  فإإ  الكإإالم نبإإرا  ، وتسإإتعمل كلمإإة  النلْبإإر  مرادفإإة لكلمإإة  الهمإإ  
وكانإإت كلمإإة  النبإإر  ومإإا اجإإتز منهإإا ،  23 الهمإإ ة :والنبإإرة، لعلإإوه علإإى سإإاعر الكإإالم

على ما يتضإ  ،  ك ر دورانا  على  لسنة النا  ف  القرنيل األول وال ان  بعد الهجرة
لكإإل الإذ  اسإتقر فإ  اظسإتعمال بعإد ذلإإ  ، ل تلإ  الحقبإةالمنقولإة مإ صمإل النصإو 

 هو كلمة الهم  ومجتقاتها.

، ومإذاه  العإر  والقإراة فيهإا، مل حيإو نطقهإا وكتابتهإا، وكانت دراسة الهم ة
ولسإت  أصإد فإ  هإذا المبحإو ، أإديما  وحإدي ا  ، أد استن رت بجهود كبيرة مل العلماة

رة الهمإإ  فإإ  لحإإات العإإر  والقإإراةات بإإل سنأتصإإر علإإى تتبإإع اإإاه، دراسإإة كإإل ذلإإ 
ونضإعها فإ  مكانهإا الصإحي   القرآنية حتى نقع على تاري  هذه الااهرة وتطورها.
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فإعل البإإاح يل المحإد يل يإذهبول  لإى  ل اإاهرة الهمإإ  ، مإل تإاري  العربيإة ال صإحى
و ل القإإإرآل نإإإ ل ، كانإإإت تم إإإل ماهإإإرا  مإإإل ماإإإاهر العربيإإإة ال صإإإحى أبإإإل امسإإإالم

، ل أريجإإإا  ظ يهمإإإ ولأل، مإإإل  إإإم رفضإإإوا روايإإإة نإإإ ول القإإإرآل بلحإإإة أإإإري و ، بإإإالهم 
على مإا  رجإوه  ل يتضإ  ، و عتقد  ل ما ذهبوا  ليه أد بن  على  صل قير صحي 

 ف  هذا المبحو.

، تت ز  أوال علماة العربيإة األواعإل علإى  ل  هإل الحجإا  كإانوا ُيسبإهُِّلول الهمإ ة
ويردد الدارسول فإ  هإذا المجإال ، يحققول الهم ة كانوا، وهم مل نجد، و ل بن  تميم

و هإل مكإة والمدينإة ظ  ل" هإل الحجإا  وُهإذيْ  :هإإ 113 تأإول  بإ   يإد األنصإار   
خإذ مإل أإول تمإيم  ظ مإا آ :هإإ ، فقإال119ينبرول وأإع عليهإا عيسإى بإل عمإر  ت

 ول . واختلإع البإاح 26 و هل الحجا   ذا اضطروا نبإروا، وهم  صحا  النبر، بالنبر
فمإنهم مإل يإإرى  ل  ،المحإد ول فإ  ت سإير عبإإارة  و هإل الحجإا   ذا اضإطروا نبإإروا 

يلجإإإإإإنول  لإإإإإإى اللحإإإإإإة  لياظضإإإإإإطرار معنإإإإإإى سإإإإإإوى  نهإإإإإإم يهمإإإإإإ ول حإإإإإإلإإإإإإي  لهإإإإإإذا 
نإإه يعطإإ  ت سإإيرا  آخإإر وهإإو  ل كومإإنهم مإإل يبُعإإدل ذلإإ  ت سإإيرا  ممكنإإا ل،  22 النموذجيإإة

 ومإنهم مإل،  28 وجد ف   ول الكلمةيكول المقصود باظضطرار تحقيز الهم ة الت  ت
 . 29 أامة للو ل الجعر الجاعر حيل يبدل مل الحرع هم ة   حمله على اضطرار

ومهما يكل معنى تل  العبارة فعل هنا  نصوصا   خرى تهكد مإا جإاة فإ  أإول 
ي صإإل فيإإه مإإذاه  ، فهإإذا سإإيبويه يعقإإد بابإإا  للهمإإ  فإإ  الكتإإا ،  بإإ   يإإد األنصإإار 

، تمإيم يحققإول الهمإ ة نإ ونجده ينص على  ل ب، لهم ة وتخ ي هاقيز احالعر  ف  ت
ل أومإإا  مإإل  هإإل الحجإإا   وأإإد بلحنإإا  :فإإ  نهايتإإه وأإإال ، 80 و هإإل الحجإإا  يسإإهلونها

مإر ظ يإنقا  . وهإذا  81 رد ة وذلإ  أليإل،  ة وبريعإةنبإمل  هل التحقيإز يحققإول 
وظ يسإإتبعد  ل ، تل إإةالقاعإإدة التإإ  ذكرهإإا ألل بإإالد الحجإإا  واسإإعة وتضإإم بيعإإات مخ

 د فيها مل يحقز الهم ة.جيو 
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مإإا نقلإإه عإإل عيسإإى بإإل عمإإر ُياهإإر  مإإع، وأإإول  بإإ   يإإد األنصإإار  السإإابز
ويحتإإاج ، وهإإو القإإرل ال إإان  الهجإإر ، مإإذاه  العإإر  فإإ  نطإإز الهمإإ ة فإإ   منهمإإا

ومإا أبلإإه  ل ، معرفإة الحالإإة فإ  القإرل األول لإى الباحإو لاإاهرة الهمإ  فإإ  العربيإة 
ألل امت اجإإا  لحويإإا  كبيإإرا  أإإد وأإإع بإإيل لحإإات العإإر  بعإإد اهإإور امسإإالم ، ل ذلإإ  مكإإ

وكإال ذلإ  اظمتإ اج أإإد ، أإامتهم فإ  األمصإإاروخإروج العإر  فإإ  ال تإوك وا  ، وانتجإاره
ولإدينا نصإوص يمكإل  ل تسإاعد فإ  تتبإإع  ظ سإيما فإ  موضإوي الهمإ .،  إارهآتإر  

 هذه الااهرة ف  العربية.

 صلى الله عليه –ا جاة ف  الحديو  ل رجال  أال للنب  النصوص م ل ومل ت
" نإإإا معجإإإر أإإإري  ظ  وفإإإ  روايإإإة: ،"ظ تنبإإإر باسإإإم " :فقإإإال، : يإإإا نبإإإ ة اللإإإهوسإإإلم
صإإلى  –وهإإذه الروايإإة تهكإإد  ل أريجإإا  كإإانوا ظ يحققإإول الهمإإ ة فإإ   مانإإه  . 81 ننبإإر"

لمصإحع ُرَسإمب فإ  وهو  مر سبز  ل  جرنا  ليه حإيل رجحنإا  ل ا - الله عليه وسلم
 يسهلول الهم ة. على نطز مل - رض  الله عنه -خالفة ع مال بل ع ال

فإإإ   - رضإإإ  اللإإإه عنهمإإإا –هإإإإ  21وهنإإإا  روايإإإة عإإإل عبداللإإإه بإإإل عمإإإر  ت
أإال ابإل  ، سنادها ضعع ولكل دظلتها تتوافز مع مإا تإدل عليإه النصإوص األخإرى

طريز موسى بل عبيدة عإل عد  وقيره عل  و ما الحديو الذ   ورده ابل :الج ر 
بإإو  وظ  - وسإإلم اللإإه عليإإه صإإلى –نإإافع عإإل ابإإل عمإإر أإإال:  مإإا همإإ  رسإإول اللإإه 

نمإإا الهمإإ  بدعإإة ابتإإدعوها مإإل بعإإدهم، بكإإر وظ عمإإر وظ الخل إإاة بإإو جإإامة  فقإإال ، وا 
فإإعل موسإى بإل عبيإإدة هإذا هإإو  ،هإو حإإديو ظ يحإت  بم لإه لضإإعع  سإناده :الحإافا
ونحإل ظ نإإرد أإول األعمإإة فإ  ضإإعع ،  81 الحإإديو ضإعيعوهإو عنإإد  عمإة ، الربإذ 
،  قإة :فعل أول ابإل سإعد فيإه، ذا كانت علته  موسى بل عبيدة  فقطلكل  ، الحديو

 إم  نإه يمكإل ت سإير البدعإة هنإا علإى ، يخ إع مإل ضإعع الحإديو  81 ولي  بحجة
وحإإإإيل ،  سإإإإا   ل  هإإإإل الحجإإإإا  كإإإإانوا ظ يحققإإإإول الهمإإإإ ة فإإإإ  أإإإإراةاتهم وكالمهإإإإم

 قيرهم كال جيعا  جديدا  لديهم. عاروا ذل  مل أراةةاست



 -16- 

ذا كإإإال ماجإإإاة فإإإ  الروايإإإة السإإإابقة صإإإحيحا  فإإإعل ذلإإإ  يإإإدل علإإإى  ل  هإإإل  وا 
، وبإإد ت تاهإإر فإإيهم بإإوادر التحقيإإز، ولالحجإإا  كإإانوا يسإإهلول الهمإإ ة فإإ  القإإرل األ

 هإإإل الحجإإإا  لإإإم يتخلإإإوا عإإإل مإإإذهبهم فإإإ  تسإإإهيل  لكإإإل الروايإإإات األخإإإرى تهكإإإد  ل
ر سعل عل هإ  فقيه المدينة األكب129 ن   تفهذا اممام مال  بل ، لهم ة بسهولةا

و نكإإإر رفإإإع ، فإإننكر ذلإإإ  وكرهإإه كراهإإإة جإإديدة، النبإإر فإإإ  أإإراةة القإإإرآل فإإ  الصإإإالة
. وكإإال معإإه علإإ  بإإل حمإإ ة  86 هإإإ160. وحإإ  الخلي إإة المهإإد  سإإنة  83 الصإإوت بإإه

الكسإإإاع  يصإإإل   لمهإإإد  أبإإإدلمب "ولمإإإا حإإإ  ا :أإإإال المهرخإإإول، هإإإإ 189الكسإإإاع   ت 
 –تنبإإإر فإإإ  مسإإإجد رسإإإول اللإإإه  :وأإإإالوا، فإإإننكر  هإإإل المدينإإإة عليإإإه، بالمدينإإإة فهمإإإ 

 . 82 بالقرآل  - صلى الله عليه وسلم

ذا تعمز الدار  ف  تتبع القراةات القرآنية ف  الحجا  وجد  ل ااهرة تسهيل  وا 
 الذيل  دركإوا القإرل األول واعلظ سيما ف  أراةة القراة األ، الهم ة كانت قالبة عليها

، لكنإإإه يجإإإد  يضإإإا   ل تحقيإإإز الهمإإإ ة  خإإإذ يطحإإإى علإإإى تسإإإهيلها بعإإإد ذلإإإ  ،الهجإإإر 
األول  ،يمكإإإإإل  ل نجملهإإإإإا فإإإإإ  عإإإإإامليل، ذلإإإإإ  وهنإإإإإا  عوامإإإإإل واإإإإإروع  دت  لإإإإإى

 وال ان  الدراسات اللحوية.، اظختيار ف  القراةة

 أواًل: االختيار في القراءة:

اهرة التسإإإهيل علإإإى نطإإإز  هإإإل اإإإذكرنإإإاه مإإإل قلبإإإة  لإإإدينا نصإإإوص تهكإإإد مإإإا
تحقيز الهم ة ياهر  ولكل تقدم السنيل جعل، ف  أراةة القرآل وقيره، الحجا  للهم ة

وكانت أري   :ل أول ابل الج ر بونقلنا مل أ، ف  أراةتهم ف  القرل ال ان  خاصة
ودراسإة ،  88 ..و هل الحجا   ك رهم له تخ ي ا  ولذل   ك ر ما يرد تخ ي ه مل طإرأهم

هإإذا  لإإى مجإإال  وسإإع مإإل آنيإإة أاطبإإة تحتإإاج ر الهمإإ ة فإإ  القإإراةات الق سإإهيلت اإإاهرة
 ،لكنإإإ  سإإإنأع عنإإإد الاإإإاهرة فإإإ  أإإإراةتيل مإإإل أإإإراةات أإإإراة  هإإإل المدينإإإة، المكإإإال
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وأإإإراةة تلميإإإذه نإإإافع بإإإل  ،هإإإإ 110أإإإراةة  بإإإ  جع إإإر ي يإإإد بإإإل القعقإإإاي  ت :األولإإإى
 هإ .169عبدالرحمل  ت

وظ  :أإال ابإل الجإ ر ، فإ   ك إر رواياتإه، ع ر فعنه كال يسهل الهم ة ما  بو ج
وكإال  بإو  . 89 فعنإه لإم يحقإز همإ ة وصإال  ، سيما روايإة العمإر  عإل  صإحابه عنإه

 ذا التقإإإت هم تإإإال مإإإل كلمتإإإيل يحقإإإز األولإإإى  - فإإإ  روايإإإة قيإإإر العمإإإر  –جع إإإر 
. وكال يخ ع  90 حبة لهماواوا   و ياة  وال ا  بحس  الحركات المصا، ويخ ع ال انية
، وكإذل  الم توحإة بعإد ضإم  و كسإر وكإذل  المضإمومة بعإد كسإرة، كل هم ة ساكنة

 . 91 على ت صيل تك لت به كت  القراةات، وقير ذل ، والمكسورة وبعدها ياة

عنإه تإر  الهمإ  فإ  القإراةة هإو ور   ع مإال بإل   ما نافع فعل  ك ر مإل روى
يتعإد تسإهيل  حإدى الهمإ تيل المجتمعتإيل مإل  ولكنإه لإم، هإإ 192سعيد المصإر  ت

ذا كانإإإت فإإإ  موضإإإع  والمتحركإإإة ، وكإإإذل  تسإإإهيل الهمإإإ ة الم إإإردة السإإإاكنة، كلمتإإإيل
 . 91 ال اة مل ال عل حيل تتوسط بتقدم ج ة عليها

بينمإإا كإإال الحالإإ  علإإى ، ويتضإإ  للإإدار  بإإرو  اإإاهرة الهمإإ  فإإ  أإإراةة نإإافع
الااهرتإإإال فإإإ  أإإإراةة قيرهمإإإا علإإإى نحإإإو تبإإإر   ل كإإإذ، أإإإراةة  بإإإ  جع إإإر التسإإإهيل

والمإإإهرخيل للعربيإإإة علإإإى تإإإاري  اإإإاهرة الهمإإإ   وهإإإو ماحمإإإل البإإإاح يل فإإإ ، مت إإإاوت
، بنل القرآل لم ين ل بلحة  هل الحجا  ما دام بعا أراة المدينة يحقز الهمإ ة القول

 وكذل  ف  روايات مل أراةة  هل مكة.

راة الحجا  على  سا   ل هذه ويمكل ت سير وجود الهم  ف  أراةة عدد مل أ
نمإإإإا اأتبسإإإإوها مإإإإل أإإإإراةة قيإإإإرهم مإإإإل أإإإإراة ، أإإإإراةتهم فإإإإ الاإإإإاهرة ليسإإإإت أديمإإإإة  وا 

وهو ااهرة ق إل عنهإا ك يإر مإل الدارسإيل ، عل طريز اظختيار، األمصار األخرى
وهإ  تعنإ   ل القإارل يختإار مإل مجموعإة مإا أإر  بإه علإى جإيوخه أإإراةة ، المحإد يل

قالبإا  علإى  فإعذا كإال تإر  الهمإ ،  91 لنا  ويرويها تالمذته عنهيلت م بها ويعلمها ل
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، مل تقدمإه و خإذه عإل كبإار أإراة الصإحابة وقيإرهم ت  أراةة  ب  جع ر فعل ذل  ُمتبنب 
ويإذكر ابإل الجإ ر   نإه صإلى بعبداللإه ، بإ  هريإرة فقد أر  على عبدالله بل عبا  و 

فقراةته حجا ية ،  91 هإ61ة سنة و نه  أر  النا  أبل وأعة الُحرل ، هإ 21عمر  ت بل
  ل صحت العبارة.، خالصة

و خإذ القإراةة عنإه ،  ما تلميذه نافع بل عبدالرحمل فعنه عا  بعإده  ربعإيل سإنة
وكال  . 93 أر ت على سبعيل مل التابعيل :وعل قيره ونقل عنه ابل مجاهد  نه أال

األعإإإإإإرج عبإإإإإإدالرحمل بإإإإإإل هرمإإإإإإ   :سإإإإإإاتذته فإإإإإإ  القإإإإإإراةة هإإإإإإهظة الخمسإإإإإإة  جإإإإإإهر 
وجإإإإإإيبة بإإإإإإل نصإإإإإإاك  ،هإإإإإإإ 110و بإإإإإإو جع إإإإإإر ي يإإإإإإد بإإإإإإل القعقإإإإإإاي  ت، هإإإإإإإ 112 ت
وي يإد بإإل ، هإإ  110هإإ وأبإإل  110بعإد  تومسإلم بإل جنإإد  الهإذل   ،هإإ 110 ت

لإى مإا  فناإر  . دركإت هإهظة الخمسإة وقيإرهم :وأال نافع، هإ 110بعد  ترومال  
حتإإإإى  لل إإإإت هإإإإذه ، ومإإإإا جإإإإذ فيإإإإه واحإإإإد تركتإإإإه، اجتمإإإإع عليإإإإه ا نإإإإال مإإإإنهم فنخذتإإإإه

، امتإإإ اج أإإإراةات األمصإإإار وكإإإال لاإإإاهرة اظختيإإإار   رهإإإا العميإإإز فإإإ  . 96 القإإإراةة
وعكإإإ  ذلإإإ  ، فإإإدخلت عناصإإإر مإإإل أإإإراةة الكوفإإإة والبصإإإرة فإإإ  أإإإراةة  هإإإل المدينإإإة

تركإإت مإإل أإإراةة  بإإ   :وفإإ  هإإد  هإإذه الحقيقإإة يجإإ  فهإإم أإإول نإإافع يضإإا . حصإإل 
 . 92 جع ر سبعيل حرفا  

نقإإل هإإذا نالمدينإإة  ر اظختيإإار فإإ  اإإاهرة الهمإإ  فإإ  أإإراةة  هإإلولكإإ  يتضإإ    إإ
وهإإو ، هإإإ 110مينإإا الملقإإ  أإإالول  ت الخبإر الإإذ  رواه ابإإل مجاهإإد عإإل عيسإإى بإل

 :فهمإ وا،  نإه أإال: كإال  هإل المدينإة ظ يهمإ ول حتإى همإ  ابإل جنإد  ،تلميذ نافع
ل   حإإد جإإيو  وابإإل جنإإد  هإإذا هإإو مسإإلم بإإل جنإإد  الهإإذ . 98 مسإإته عول واسإإُتْهَ ل

، وهإإذا الخبإإر يمكإإل  ل ي سإإر لنإإا اظخإإتالع فإإ  قلبإإة  99 نإإافع الخمسإإة المجإإهوريل
نإإافع بعإإد  ل كإإال الحالإإ  علإإى أإإراةة  هإإل المدينإإة التسإإهيل علإإى  الهمإإ  علإإى أإإراةة

 نحو ما ياهر ف  أراةة  ب  جع ر.



 -19- 

 :هإإإ   نإإه أإإال119ونقإإل  بإإو بكإإر األنبإإار  عإإل خلإإع بإإل هجإإام البحإإداد   ت
نمإإإإا همإإإإ ت القإإإإراة بلحإإإإة أإإإإري  مإإإإل ، لإإإإي  الهمإإإإ  مإإإإل لحتهإإإإا، ظ تهمإإإإ  وأإإإإري  وا 
لكإإل يجإإ   ظ ن هإإم ، وهإإذه الروايإإة تهكإإد مإإا جإإاة فإإ  العإإرا السإإابز . 100 العإإر 

صإلى  –صل له ف  القراةة القرآنية المنقولة عل  صإحا  النبإ   منها  ل الهم  ظ 
، ع السإإبعة فإإ  القإإراةةفقإإد سإإبقت فإإ  البحإإو امجإإارة  لإإى األحإإر  - اللإإه عليإإه وسإإلم

مإل  - وسإلم صلى الله عليإه -أر  على رسول الله  :وهذا  بو العالية الرياح  يقول
فكإإال بنإإو تمإإيم  عإإر  ، فرضإإ  أإإراةتهم كلهإإم، فإإاختل وا فإإ  اللحإإة، كإإل خمإإ  رجإإل

فكإإال مإإل  :وأإإد أإإال ابإإل أتيبإإة وبنإإو تمإإيم كمإإا تعلإإم هإإم  هإإل التحقيإإز. . 101 القإإوم
لب كإل أإوم بلحإتهم  ل ُيْقإرَ  -صإلى اللإه عليإه وسإلم – مإر نبيإه  تيسير الله تعإالى  ل

 . 101  والقرج  ظ يهم ..، .. التميم  يهم .وما جرت عليهم عادتهم

القإراةة علإى بإرو   ولعل ما جإاة فإ  هإذا العإرا أإد  وضإ    إر اظختيإار فإ 
أإراةة الااهرة فإ   وف  اعتقاد   نه يمكل تتبع .الهم  ف  أراةة  هل المدينةااهرة 

واألمإإإر يحتإإإاج  لإإإى  ك إإإر ممإإإا يسإإإم  بإإإه ،  هإإإل مكإإإة فإإإ  ضإإإوة هإإإذا المإإإنه   يضإإإا  
وهإ  ت سإير اإاهرة وجإود الهمإ  فإ  ، لكل دظلة ماعرضناه صارت واضإحة، المقام

تلإ  الاإاهرة التإ   وهمإت ك يإرا  مإل البإاح يل ، أراةة  هل الحجا  وهم  هل التسهيل
ومعنإإى  :فهإإذا  بإإو بكإإر البإإاأالن  يقإإول، وبعإإا العلمإإاة الكبإإار السإإابقيل، المحإإد يل

 ولإم،   معامإه و ك إره نإ ل بلحتهإا أول ع مال  نه ن ل بلسال هذا الح  مل أري  
، بإإإل  بإإإت  ل فيإإإه همإإإ ا  ، أإإإري  ل بنسإإإره نإإإ ل بلحإإإةآقإإإم حجإإإة أاطعإإإة علإإإى  ل القإإإر ت

، أإإول مإإل أإإال نإإ ل بلحإإة أإإري  :وهإإذا ابإإل عبإإد البإإر يقإإول . 101 وأإإري  ظ تهمإإ 
ألل لحة قير أري  موجودة ف  جميع القرآل مل تحقيز ، ف  األقل  :د معناه عن

 . 101 وأري  ظ تهم ، الهم ة ونحوها
 الدراسات اللغوية: :ثانياً 
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كانت الدراسات اللحوية أد نمإت واتسإعت فإ  البصإرة والكوفإة فإ  القإرل ال إان  
لإإإ  ولعإإإل ت، وكانإإإت لهإإإا وجهإإإة ذات   إإإر فإإإ  اإإإاهرة الهمإإإ  فإإإ  العربيإإإة، الهجإإإر 

الوجهة أد تن رت بالعادات النطقية للعر  النا ليل فيهما  و الذيل  خذ عنهم العلماة 
فالإإذيل عإإنهم نقإإل  ك إإر لسإإال العإإر  هإإم أإإي  وتمإإيم ، نصإإوص اللحإإة فإإ  البإإواد 

مإع  عإداد ، وكانت هذه القباعل أد ن ل عإدد كبيإر مإل  فرادهإا فإ  العإراز،  103 و سد
فنمإا ربيعإة وتمإيم و سإد فكإإانوا  :أإال األ د ،  106  خإرى مإل مختلإع القباعإل العربيإة

وكإإال هإإهظة مإإل  جإإهر مإإل كإإال يحقإإز الهمإإ ة ،  102 وكانإإت دارهإإم عراأيإإة، بإإالعراز
فجاي ذل  ف  العراز ألل  هل األمصار  نما يتكلمول على لحإة النا لإة ، مل العر 
 . 108 مل العر 

 لهم ويبإإإإدو  ل الصإإإإراي اللحإإإإو  الإإإإذ  تمخإإإإا عإإإإل اخإإإإتالط العإإإإر  فإإإإ  منإإإإا
العلإإم  لإإى قلبإإة التحقيإإز فإإ  لحإإةلعإإراز أإإد انتهإإى فإإ  موضإإوي الهمإإ ة  الجديإإدة فإإ  ا
ولعل اللحوييل وجإدوا  ل تحقيإز الهمإ ة  ك إر ، واأع الجادة على األألموالخطابة وال

فكإإإال ذلإإإ  ، مناسإإإبة للقيإإإا  ووضإإإع القواعإإإد مإإإل التخ يإإإع ذ  األجإإإكال المتعإإإددة
 يز.عامال  ف  ترسي  اظتجاه نحو التحق

إإإالل ومإإإل النصإإإوص  م عإإإل منإإإاارة جإإإرت بإإإيل التإإإ  تهكإإإد ذلإإإ  مإإإا رواه ابإإإل سب
و بإإإ  عمإإإرو بإإإل العإإإالة ، هإإإإ 112عبداللإإإه بإإإل  بإإإ   سإإإحاز الحضإإإرم  البصإإإر   

وكال ابل  ب   سحاز  جد تجريدا  للقيا  وكال  بو عمرو  وسإع  :أال، هإ 131 ت
وهإإو  –بينهمإإا بالبصإإرة  بإإردة جمإإع بإإ  وكإإال بإإالل بإل ، علمإا  بكإإالم العإإر  ولحاتهإإا

. أإال .-  مإل هجإام بإل عبإدالمل ، ه خالد بل عبداللإه القسإر وظّ ، يومعذ وال  عليها
،  109 فنارت فيه بعد ذلإ  وبالحإت فيإه، فحلبن  ابل  ب   سحاز بالهم  :بو عمرو 

ظ  . وأإال  بإو عمإرو: مإا نإاارن   حإد أإط .ونقل ال جاج  القصة على هذا النحو:
بإل  بإ  بإردة فإ      سحاز فعنه ناارن  ف  مجلإ  بإالل ظ ابل  ب ،قلبته وأطعته
 . 110 هم  حتى ما كانت دونهلفجعلت  أبال  على ا، الهم  فقطعن 
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فإنبو عمإرو كإال مإل أبيلإة تمإيم ، دظلة ظ تخ ى على القارل وهذه القصة ذات
فإ   واهإر   إر ذلإ ،  111 لكنه  أام مإدة فإ  مكإة والمدينإة وأإر  القإرآل هنإا ،  صال  
،  111 فعنه كال  ذا  درج القراةة  و أر  ف  الصالة لإم يهمإ  كإل همإ ة سإاكنة، أراةته

 لكنإه بعإد تلإ  المنإاارة اعتنإى، ومل  م لم تستقم أوانيل الهم  عنإده فإ   ول األمإر
 بالموضوي حتى بلو الحاية القصوى مل ضبطه.

التإإإ  ، الهمإإإ  وكانإإإت لعلمإإإاة العربيإإإة جهإإإود واضإإإحة فإإإ  ترسإإإي  جإإإيوي اإإإاهرة
فهذا عبدالله بل  ب   سإحاز ، كانت بار ة على  لسنة النا ليل ف  العراز مل العر 

ة أد "تكلم ف  الهم  حتى ُعَمل فيه كتا  الار  با عمرو بل العاالحضرم  الذ  ن
، و لإإع بعإإده عإإدد مإإل علمإإاة البصإإرة فإإ  هإإذا الموضإإوي فلكإإل مإإل  111 ممإإا  مإإاله"

وعبإإد الملإإ  بإإل أريإإ  األصإإمع  ، هإإإ 106 تمحمإإد بإإل المسإإتنير الملقإإ  بُقْطإإُر  
، هإإإ  كتإإابيل113، و لإإع  بإإو  يإإد األنصإإار   ت 111 هإإإ  كتإإا  فإإ  الهمإإ 112 ت

 . 113 وال ان  كتا  تخ يع الهم ، األول: كتا  الهم 

وعإال  فيإه ، الذ  أسمه  بو  يد على  ال يل بابإا  ، وأد نجر منهما كتا  الهم 
 . 116   جميع تصاري هاكلمة تحتو  على الهم ة ف 100حوال  

ويتإرج  لإد ل  ل سإإب  التإنليع فإإ  هإذا الموضإإوي  ل بعإا النإإا  ممإل لإإي  
فإنراد العلمإاة  ل يبينإوا مإا ، مل لحته الهم  كال يخطإئ فإ  نطإز الكلمإات المهمإو ة

َه األناإار نحإو الهمإ  باعتبإاره اإاهرة ، يهم  وما ظ يهم  فكال ذل  عامال  ف  توبجل
لإإدكتور رمضإإال عبإإدالتوا  تعليإإل للقضإإية لو  .مإإل ال صإإاحة تعبإإر عإإل درجإإة عاليإإة

ولعإإل السإإب  فإإ  اهإإور م إإل هإإذا النإإوي مإإل التإإنليع هإإو  ل النإإا  لإإم  :حيإإو أإإال
فإإعذا  رادوا محاكإإاة اللحإإإة ، يكونإإوا يهمإإ ول فإإ  كالمهإإإم العإإام  فإإ  حيإإاتهم اليوميإإإة
 ، 112 مإإا ظ يسإإتحز الهمإإ  ال صإإحى فإإ  مواأإإع الجإإد حإإدو خلإإط كبيإإر فإإ  همإإ 

وهإإذا التعليإإل مبنإإ  علإإى وجإإود لحإإة  دبيإإة مجإإتركة أبإإل نجإإنة الدراسإإات اللحويإإة فإإ  
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اإاهرة  ل السإب  الحقيقإ  هإو  لوالذ  ياهر ل   ، بل أبل اهور امسالم، العراز
 واعتنإى بهإا العلمإاة وصإارت، ة ف  العإرازأد بر ت ف  لحة الناطقيل بالعربيالهم  

 يجيا   ل تنتجر ف  بإالد الحجإا  فإ  أإراةةو دى ذل  تدر ، عد مل ممي ات ال صاحةت
 وصارت بعد ذل  مل ممي ات اللحة ال صحى. .القرآل وف  مواأع الكالم الجادة

تإإإإن ر  هإإإإل الحجإإإإا  فإإإإ  اهإإإإور تحقيإإإإز الهمإإإإ ة فإإإإ  أإإإإراةتهم  وممإإإإا يإإإإدل علإإإإى
هإإ  عإل كي يإة 111وكالمهم بنطز قيرهم مل العر  مإا أالإه  بإو عمإرو الإدان   ت

نإإة القديمإإة فقإإد روى  ل مصإإاحع المدي، صإإاحع  هإإل المدينإإةضإإبط الهمإإ ات فإإ  م
، كانت الهم ات فيها تنقط باللول األص ر دظلة على تحقيقهإا. "خالفإا  لقإراةة  عمإتهم

و نهإإإم اتبعإإإوا فإإإ  ذلإإإ   هإإإل ، علإإإى  نهإإإم  خإإإذوا ذلإإإ  عإإإل قيإإإرهم، ومإإإذه  سإإإل هم
 . 118  ليه"  ذ كانوا المبتدعيل بالنقط والسابقيل، البصرة

، الهم ة  ذل كال ص ة تمي  نطز أباعل معينة مل العر  أبل امسإالم فتحقيز
ون ل ، وجاة امسالم، حجا لوكال تسهيلها قالبا  على  هل ا، ظ سيما ف  بالد نجد

علإإإى  - صإإإلى اللإإإه عليإإإه وسإإإلم –فإإإتاله رسإإإول اللإإإه ، القإإإرآل بلحإإإة أإإإري  خاصإإإة
 حسإإ  مإإا تإإرج  لإإد  ،وكتبإإه الصإإحابة علإإى ذلإإ  النحإإو  يضإإا  ،  صإإحابه بالتسإإهيل

كما أر ه نا  مل العر  بالتحقيز علإى  سإا   مل العرا السابز ف  هذا البحو.
  ل هإذا القإإرآل  صإلى اللإه عليإه وسإلم: –مإا جإاة فإ  الرخصإة التإ  تضإمنها أولإه 

 ن ل على سبعة  حرع فاأر وا ما تيسر منه . ُ 

يعرفإإإإول  وظ، ومضإإإإت سإإإإنوات ك يإإإإرة و هإإإإل الحجإإإإا  يقإإإإر ول القإإإإرآل بالتسإإإإهيل
حتإى نجإنت الدراسإات اللحويإة فإ  العإراز متإن رة بنطإز العإر  ، التحقيز ف  كالمهم

فصإار التحقيإز عنوانإا  ، النا ليل ف   مصاره وبقراةة أراعه ف  أإراةتهم تحقيإز الهمإ ة
 و خإإذ أإإراة الحجإإا  يقتبسإإول أإإراةة التحقيإإز مإإل أإإراةة قيإإرهم حتإإى كإإاد، لل صإإاحة
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، وهإذا هإو ت سإيرنا لوجإود الهمإ  فإ  أإراةة  هإل الحجإا ، التسهيل ي ول مل أراةتهم
 وبذل  يستقيم القول بن ول القرآل الكريم بلحة أري .

 ية الحجاز أصل العربية الفصحىبالمبحث الرابع: عر 

، ونجإإإد، والحجإإإا ، تهامإإإة :تقسلإإإم بإإإالد العإإإر  فإإإ  الج يإإإرة علإإإى خمسإإإة  أسإإإام
الجحإإرافييل   األأسإإام فإإ  كتإإ وهنإإا  ت صإإيالت فإإ  تحديإإد هإإذه، والإإيمل، والعإإروا
ويك إإ  هنإإا  ل نإإذكر  نهإإم قيإإر مختل إإيل فإإ   ل الإإيمل يطلإإز علإإى جنإإو  ، القإإدماة

، وتهامإإة علإإى مإإا حإإاذى البحإإر األحمإإر، والعإإروا علإإى جإإرأيها، الج يإإرة العربيإإة
والحجا  المنطقة ال اصلة بيل ، حتى  طراع العراز والجام ونجد على وسط الج يرة

تد خاللها جبل السراة مقبال  مل بالد اليمل حتإى يبلإو  طإراع بإالد ويم، نجد وتهامة
 . 119 و جهر مدل الحجا  مكة والمدينة  ي ر   والطاعع، الجام

والعإإإإر   - صإإإإلى اللإإإإه عليإإإإه وسإإإإلم – إإإإم  ل اللإإإإه تبإإإإار  وتعإإإإالى بعإإإإو نبيإإإإه 
ولكإإإل ، متبإإإاينول فإإإ  ك يإإإر مإإإل األل إإإاا واللحإإإات، متنإإإاهول فإإإ  المحإإإالِّ والمقامإإإات

.  مإإا  هإإل الإإيمل  110 وفحإإوى أإإد جإإرت عليهإإا عإإادتهم، ارة لحإإة دلإإت بهإإا  لسإإنتهمعمإ
 أإال  بإو عمإرو بإل العإالة: مإا، ل لحتهم كانت متمي ة عل لحإة قيإرهم مإل العإر عف

. و ما قيرهم مل العر   111 لسال حمير و أاص  اليمل بلساننا وظ عربيتهم بعربيتنا
يهكإإد البإإاح ول المحإإد ول ذلإإ  حإإيل و  فإإعل اظخإإتالع اللحإإو  بيإإنهم  أإإل مإإل ذلإإ .

وهإإإ  لحإإإة  هإإإل  ،العربيإإإة الجنوبيإإإة :األول، يقولإإإول  ل العربيإإإة تنقسإإإم علإإإى أسإإإميل
العربيإإة  :وال إإان ، ُع عنإإد اللحإإوييل العإإر  باللحإإة الحميريإإةر الإإيمل القديمإإة التإإ  ُتْعإإ

 . 111 وه  لحة وسط الج يرة العربية وجماليها، الجمالية

محإإد يل  لإإى  ل العإإر  أبإإل امسإإالم كانإإت لهإإم لحإإة ويإإذه  معاإإم البإإاح يل ال
ولكإل أبيلإة  و حإ   و مدينإة ، خطإ اليقولول بهإا الجإعر ويلقإول بهإا ،  دبية موحدة

علإى نحإو مإا مضإى فإ  ، لهجاتها الخاصة الت  تسإتعمل فإ  جإهول الحيإاة اليوميإة
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ول ولكل عإددا  مإل المالحاإات جعلتإ   تإردد فإ  أبإ، المبحو األول مل هذا البحو
ويحسل بيال ما أاله علماة اللحة فإ  تعريإع اللحإة ، هذه الصورة للحة العربية آنذا 

ليكإإول ذلإإ  ، وفإإ  تعريإإع اللهجإإة وعالأتهإإا باللحإإة األدبيإإة، األدبيإإة وعوامإإل تكونهإإا
  مرا  يوض  التطور التاريخ  للحة العربية ال صحى.

،  111 ورة واحإدة نإه ظ يإتكلم جخصإال بصإ : ذا كال صحيحا  أول علمإاة اللحإة
بحيإإو ، فعنإإه كإإذل  صإإحي   ل مجموعإإة مإإل األفإإراد يتكلمإإول بصإإورة متقاربإإة جإإدا  

وتتجإإكل عندعإإذ لحويإإة تجإإتر  مإإع ، يمكإإل التحاضإإ  عإإل ال إإروز الدأيقإإة فإإ  نطقهإإم
عإدد مإل الجماعإات اللحويإة األخإرى فإإ  ك يإر مإل الاإواهر اللحويإة التإ  تسإإم   ل 

وطريقإإة كإإل جماعإة مإإل هإإذه الجماعإإات فإإ   ت.يإتم الت إإاهم بإإيل  فإإراد هإذه الجماعإإا
فاللهجإة  ذل  ويتكول مل مجموعإات تلإ  اللهجإات لحإة معينإة. النطز تسمى لهجة.

ويجإإتر  فإإ  هإإذه الصإإ ات  مجموعإإة مإإل الصإإ ات اللحويإإة تنتمإإ   لإإى بيعإإة خاصإإة.
تضإإم عإإدة  وبيعإإة اللهجإإة هإإ  جإإ ة مإإل بيعإإة  وسإإع و جإإمل، جميإإع  فإإراد هإإذه البيعإإة

ولكنهإإا تجإإتر  جميعإإا  فإإ  مجموعإإة مإإل الاإإواهر ، منهإإا خصاعصإإهالكإإل ، لهجإإات
وفهإإم مإإا أإإد يإإدور ، اللحويإإة التإإ  تيسإإر اتصإإال  فإإراد هإإذه البيعإإات بعضإإهم بإإبعا

 فهمإإا  يتوأإإع علإإى أإإدر المرابطإإة التإإ  تإإربط بإإيل هإإذه اللهجإإات.، بيإإنهم مإإل حإإديو
ى تسإإميتها وتلإ  البيعإإة الجإإاملة التإإ  تتإنلع مإإل عإإدة لهجإإات هإ  التإإ  اصإإطل  علإإ

 . 111 فالعالأة بيل اللحة واللهجة ه  العالأة بيل العام والخاص...، باللحة

ويقرر علماة اللحة  ل الجماعة اللحوية الواحدة تحرص على  ل تستعمل جكال  
وماإإاهر ، للحإإة يرت إإع عإإل الخصإإاعص اللهجيإإة المحليإإة للتعبيإإر عإإل ال كإإر واألد 

وذلإإ  الجإإكل هإإو مإإا يسإإمونه اللحإإة ، حويإإةالتواصإإل األخإإرى بإإيل  فإإراد الجماعإإة الل
فاللحإإة المجإإتركة هإإ  الصإإورة اللحويإإة الم اليإإة التإإ  ت إإرا ن سإإها علإإى ، المجإإتركة

 . 113 جميع األفراد ف  المجموعة اللحوية الواحدة
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تتخإذ لحإة مجإتركة مإل ، وتقوم اللحات المجتركة داعما  على  سإا  لحإة موجإودة
والاإإروع التاريخيإإة هإإ  التإإ  ، مكلر الإإتجانإإ   فإإراد وجماعإإات تختلإإع لإإديهم صإإو 

التإ  تعلإل انتجإارها فإ  جميإع  وهإ ، ت سر لنا تحل  هإذه اللحإة التإ  اتخإذت  ساسإا  
تقوم بيل لحات  ولع  الذيل يتكلمونها ، المحل  فه  داعما  لحة وسطى مناطز التكلم

و الإدين  الت وز السياسإ     ما عوامل أيام هذه اللحات المجتركة فترجع  لى، جميعا  
وتقإإدم العربيإإة ال صإإحى اليإإوم م إإاظ   . 116  و األدبإإ   و اظجتمإإاع ، أتصإإاد  و اظ

فبينمإإا نسإإمع معإإات اللهجإإات المحليإإة فإإ  األأطإإار العربيإإة  ،واضإإحا  للحإإة المجإإتركة
وال قافإإة  نجإإد العربيإإة ال صإإحى تسإإتعمل علإإى نحإإو موحإإد للتعبيإإر عإإل أضإإايا العلإإم

 والمجاظت العامة األخرى.

ذه  البإإإاح ول المحإإإد ول  لإإإى  ل العربيإإإة ال صإإإحى ترجإإإع فإإإ  نجإإإنتها  لإإإى ويإإ
بعإإد  ل تإإوفرت عوامإإل الت إإوز للحإإة أإإري  فسإإادت  نحإإاة ، عصإإر مإإا أبإإل امسإإالم

وخرجإإت ، ك يإإرة مإإل لحإإات القباعإإل األخإإرى واأتبسإإت اإإواهر لحويإإة، الج يإإرة العربيإإة
لكإإإل النإإإاطقيل  لتصإإإب  لحإإإة األد  والمحافإإإل، عإإإل كونهإإإا لحإإإة خاصإإإة بنهإإإل مكإإإة

وأإإد سإإبز بيإإال ذلإإ  فإإ  المبحإإو ، ومإإل  إإم نإإ ل بهإإا القإإرآل الكإإريم، بالعربيإإة آنإإذا 
 األول.

و لمحإإإإت فإإإإ  المبحإإإإو األول  يضإإإإا   لإإإإى ر   المحإإإإد يل فإإإإ  صإإإإ ات العربيإإإإة 
 المجتركة وه : ال صحى

 وظ يتقنها  ظ الخاصة مل العر .،  نها فوز مستوى العامة -1

 فه  ظ تنتم   لى لهجة بعينها.، ل و نها لم تكل ذات طابع مح -1

بإل للقلإة المختإإارة ، خاصإإة امعإرا ، و نهإا لإم تكإل لحإإة سإليقة لكإل العإر  -1
 . 112 منهم
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الت  نستعملها اليوم ف  الكتابة والخطابإة ،  ل العربية ال صحى وأد ترج  لد 
كمإإا  نهإإا ، ظ ترجإإع بخصاعصإإها المعروفإإة  لإإى عصإإر يسإإبز امسإإالم، ونحإإو ذلإإ 

علإإى مإإا بينإإت فإإ  ، التإإ  نإإ ل بهإإا القإإرآل الكإإريم بسإإب  أإإو   لإإى لحإإة أإإري تبُمإإتل 
و ل العامإل الحاسإم فإ  نجإوة ال صإحى واسإتبقاعها كإل هإذه الحقإ  ، المبحو ال ان 

التاريخية المتطاولة هو القرآل وما  دى  ليه مل نجوة الدولة امسالمية الت  اتخذت 
 اللحة العربية لحة ديل وحضارة.

مالحاإإات واألسإإبا  مإإا جعلنإإ   أإإدم هإإذا التصإإور لتإإاري  العربيإإة ولإإد  مإإل ال
 :وه  تتلخص ف ، ال صحى

 : الجانب اللغوي:أوالً 

 ل المتنمإإل فإإ  مإإنه  علمإإاة العربيإإة المتقإإدميل فإإ  وضإإع القواعإإد يجإإده خاليإإا  
بإل نلمإ  ،    جارة واضحة  لى نطز مجتر  للعربية متمي  عل نطز القباعإل مل 

مإع تإرجي  نطإز ،   عندهم على النطز الحالإ  عنإد العإر  للاإاهرة ل القاعدة تنبن
مإع الإإنص ، كلهإاعرضإت فإعل تسإإاوت الاإواهر المتقابلإة فإ  الجإإيوي  ، هإل الحجإا 

 على الجماعة الت  تستعمل كل ااهرة.

وهذا المنه  كال أد وضع  ساسه جي  المدرسة البصرية  بو عمرو بل العالة 
سإإمعت  بإإ   :فقإإد أإإال عبداللإإه بإإل نوفإإل،  حمإإد هإإإ  وهإإو  سإإتاذ الخليإإل بإإل131 ت

 يإدخل فيهإا ،  خبرنإ  عمإا وضإعت ممإا سإميته عربيإة :يقول ألب  عمرو بل العالة
فقلت: كيع تصنع فيما خال تإ  فيإه العإر  وهإم حجإة  ظ، كالم العر  كله  فقال: 

 . 118 و سم  ما خال ن  لحات، األك ر  عمل على :أال

بإإيل لهجإإإات اللحإإة الواحإإدة يكإإاد ينحصإإر فإإإ   ويقإإرر المحإإد ول  ل اظخإإتالع
 مإإإا اختالفإإإات البنيإإإة الصإإإرفية  و ، نطإإإز األصإإإوات ومإإإا يتعلإإإز بإإإذل  مإإإل اإإإواهر

ذا رجعنإإا  لإإى عبإإارة علمإإاة العربيإإة المتقإإدميل فإإ  وصإإع ،  119 النحويإإة فهإإ   أإإل وا 
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الاواهر الصوتية ظ نجد ما يجير  لى ص ات لحوية معينة تنس   لى ال صحى بل 
الحجإإا  والتحقيإإز لحإإة  التخ يإإع لحإإة أإإري  و ك إإر  هإإل :يقولإإول فإإ  الهمإإ نجإإدهم 

بنإإإإإ  تمإإإإإيم وال إإإإإت  لحإإإإإة  هإإإإإل لحإإإإإة  نهإإإإإا  :. ويقولإإإإإول فإإإإإ  اممالإإإإإة 110 تمإإإإيم وأإإإإإي 
. والمحإإإإإد ول هإإإإإم الإإإإإذيل أإإإإإالوا  ل تحقيإإإإإز الهمإإإإإ ة وتإإإإإر  اممالإإإإإة مإإإإإل  111 الحجإإإإا 

 ويمكل تتبع اواهر ك يرة مل هذا القبيل. خصاعص ال صحى.

ل ناحية ومل ناحية  خرى نجد  ل  ك ر الاواهر اللحوية الت  عإدت مإل هذا م
عوامإل  تمإا عإدا الهمإ  الإذ  بينإ، خصاعص ال صحى ترجع  لى لحة  هإل الحجإا 

وهإإو فإإ  األصإإل مإإل خصإإاعص لحإإة بنإإ  تمإإيم ، جإإيوعه فإإ  ال صإإحى بعإإد امسإإالم
اآلل  وتك إإ ، را كإإل الاإإواهر المنصإإوص عليهإإاع المجإإال لعإإوظ يتسإإ، و هإإل نجإإد

 : 111 بعا األم لة

تسإإإإتعمل فإإإإ  ال صإإإإحى علإإإإى نحإإإإو مإإإإا ، مإإإإا النافيإإإإة المجإإإإبهة بلإإإإي  -1
 . 111 يستعملها  هل الحجا 

مل فإإ  عوهإإو المسإإت، فإإت   واعإإل األفعإإال المضإإاري لحإإة  هإإل الحجإإا  -1
 . 111 بينما لحة جميع العر  ما عداهم الكسر، ال صحى

 جإا  يقولإول:و هإل الح ،بكسر الجإيل ،بنو تميم يقولول:  حدى عبَجربة -1
 . 113 وهو المستعمل ف  ال صحى  حدى عبْجربة بتسكينها،

وبنإإو تمإإيم يضإإمونه ،  هإإل الحجإإا  يكسإإرول   مإإ   فإإ  كإإل موضإإع -1
 . 116 وال صحى على األول، ويكسرونه ف  النص  والجر، ف  الرفع

وهإإو ، صإإيحة  فعيإإل  و هإإل الحجإإا  ي تحونهإإا لبنإإو تمإإيم يكسإإرول  و  -3
 . 112 القيا  وعليه ال صحى
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 :فإعذا وصإلوا أإإالوا، بعسإكال الهإاة، هإذهْ  :و تمإيم يقولإول فإ  الوأإعبنإ -6
فإ  الوأإع الهإاة و هل الحجا  وقيرهم مل أي   ل موها ، هذ  فالنة

 . 118 وقيره

ولكنهإإا ، وأإإد تبإإدو هإإذه األم لإإة جإإيعا  يسإإيرا  بجانإإ  سإإعة اللحإإة وتنإإوي  سإإاليبها
وظ  ري  فإ  ال صإحى.على ألتهإا تحمإل دظلإة بينإة واضإحة علإى مقإدار   إر لحإة أإ

ينبح   ل ننسى  ل اللهجات العربية أإد تعرضإت بعإد امسإالم ألكبإر اخإتالط لحإو  
وأإإد  دى ذلإإإ   ل تتإإإداخل الاإإواهر اللحويإإإة بحيإإو ظ يعإإإدم الباحإإإو ، عرفإإه التإإإاري 

 ااهرة تقع بعك  ما تدل عليه الاواهر األخرى.

لعربيإة حإيل يتحإد ول ونختم الحديو عل هذا الجان  بامجإارة  لإى  ل علمإاة ا
عل لحة  هل الحجا  فعنهم يص ونها بمإا يإدل علإى من لتهإا فإ  مجإال اظعتإداد بهإا 

. و بإإو  119 ىالحجا يإإة هإإ  اللحإإة األولإإى القُإإْدم :فسإإيبويه يقإإول ،فإإ  وضإإع القواعإإد
. وهإذا ظ يتعإارا مإع مإا  110 ال صحى ة ه واللحة الحجا ي :حيال األندلس  يقول

،  111 اإم مإل نقإل عنإه لسإال العإر  هإم أإي  وتمإيم و سإدتقرر مل أبإل مإل  ل مع
مإإا عإإنهم فنخإإذوا ، اتصإإالهم بهإإهظة مإإاة العربيإإة فإإ  العإإراز كإإال  ك إإروذلإإ  ألل عل

وعإإدوا مإإا ، كإإال موافقإإا  لمإإا ورد فإإ  القإإرآل الكإإريم المكتإإو  بلحإإة أإإري  وضإإموه  ليإإه
 واألسالي .  ادت ف   قناة العربية ف  األل اا، خال ه لحات دونوها ف  الكت 

 ثانيًا: الجانب التاريخي:

 مإإر   ل جإإواهد لحويإإة تاريخيإإة تهكإإد  ل وجإإود لحإإة  دبيإإة مجإإتركة أبإإل امسإإالم
فقإإد تنكإإد ذلإإ  بمإإا يجإإبه ، ومإإل تلإإ  الجإإواهد نإإ ول القإإرآل بلحإإة أإإري  ،مجإإكو  فيإإه

والإت أإراةة التسإهيل ، و نه  ن ل بتسهيل الهم ة وكت  ف  المصاحع كذل ، اليقيل
فإعذا كإال هإذا صإحيحا  فعنإه يعنإ  عإدم وجإود ، ة ف  الحجا  ف  القإرل األولمجهور 
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ولكإال ، فلإو كانإت موجإودة لنإ ل بهإا القإرآل، لحة  دبيإة مجإتركة للعإر  أبإل امسإالم
 الهم   ولى خصاعص تل  اللحة.

ذا  معإإل الإإدار  الناإإر فإإ  عوامإإل التوحيإإد اللحإإو  فإإ  الج يإإرة العربيإإة بإإيل  وا 
أبإإل امسإإالم لوجإإدها ليسإإت مإإل القإإوة بحيإإو تإإهد   لإإى فإإرا لحإإة القباعإإل العربيإإة 

، سإإكال مكإإة، ل يإإذكرول لحإإة أإإري و والدارسإإ .واحإإدة مإإل لحإإات القباعإإل علإإى قيرهإإا
ولكنإ  ظ  دينيإة واأتصإادية. لعلى  نها تهينت لها فرص السيادة أبل امسالم لعوامإ

سإواز التجاريإة  تصور ال حضور بعا العر  ف  موسم الح   و التقإاةهم فإ  األ
يمكل  ل يهد   لى سيادة لحة أري  بحيو  الت  كانت تصاحبها استعراضات  دبية
وذل  ألنه مع ألة الكتابة سرعال مإا يمحإو ، تصير لحة  دبية مجتركة للعر  جميعا  

ولم يبتعد الرافعإ  عإل الحقيقإة ، النسيال ما يعلز بالذاكرة مل اواهر النطز القرج 
األدبيإإإإة ظ تنجإإإإن ولإإإإل تسإإإإتقيم  ظ  ذا كانإإإإت مكتوبإإإإة مدونإإإإة فإإإإعل اللحإإإإة  :حإإإإيل أإإإإال

وهإإإإ  نإإإإص فإإإإ  عمإإإإوم اظحتإإإإذاة ، التحييإإإإر والتبإإإإديل الكتابإإإإة أيإإإإد مإإإإل متدارسإإإإة،  ذ
 . 111 ألنها ف  مكال  ما ه  ف  كل مكال قيره، والمحاكاة

وياهإإر مإإل روايإإة نقلهإإا ال بيإإد   ل لحإإة موحإإدة لإإم تكإإل أإإد اسإإتقرت بعإإد حتإإى 
وهإإ  تحكإإ  محإإاورة علميإإة بإإيل عيسإإى بإإل عمإإر ، ان  الهجإإر منتصإإع القإإرل ال إإ

، هإ  وكالهما مإل علمإاة البصإرة131هإ  و ب  عمور بل العالة  ت119ال ق    ت
ونحإإل عنإإد  بإإ   –جإإاة عيسإإى بإإل عمإإر ال ق إإ   :أإإال يحيإإى بإإل المبإإار  الي يإإد 

 ه  ما ج ة بلحن   ن  تجيإ، يا  با عمرو : لى  ب  عمرو وأال - عمرو بل العالة
فقإال  :أإال، بلحنإ   نإ  تجيإ   لإي  الطيإ   ظ المسإُ   بإالرفع :ومإا هإو  أإال :أال

ظ وهإإإو  لإإإي  فإإإ  األرا حجإإإا    ،و ْدلبإإإ ب النإإإا ، َنْمإإإتب يإإإا  بإإإا عمإإإر : بإإإو عمإإإرو
 ظ وهو يرفع. ولي  ف  األرا تميم  ، ينص 
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–د   م  مر  بو عمرو بل العالة يحيى وخل ا  األحمر  ل يذهبا  لى  ب  المهإ
 :فقإإال، و مرهمإإا  ل ُيلبقِّنإإاُه الرفإإع - وكإإال بالبصإإرة، وهإإو مإإل فصإإحاة  هإإل الحجإإا 

التميمإ  ويلقنإاه النصإ   عو ل يذهبا  لى المنتج، لي  هذا مل لحن  وظ لحل أوم 
 . 111 فنب   ظ الرفع

ويذه  الباح ول المحد ول  لى  ل اللحة األدبية المجتركة أبل امسالم لم تكل 
وهذه القضإية ظ ، على نحو ما مر ف  كالمهم، بالنسبة لك ير مل العر لحة سليقة 

تتناسإإ  مإإع مإإا كإإال عليإإه العإإر  أبإإل امسإإالم وفإإ  القإإرل األول خاصإإة مإإل أإإوة 
فنجد العرب  يرتج  ف  ساحة ، الملكة اللحوية الت  كانت تسع هم ف   حرج األوأات

البليحإإإإة المإإإإه رة فإإإإ   ةالمعركإإإإة  و يرتجإإإإل القصإإإإيدة فإإإإ  المحافإإإإل  و يلقإإإإ  الخطبإإإإ
ويإإإنت  فإإإ   سإإإلو  أإإإو  ، كإإإل ذل يحصإإإل مإإإل قيإإإر اسإإإتعداد، خصإإإومه  و مناسإإإبة

فهل يحصل كل هذا لو كانت اللحة الت  يعبر بها لحإة مصإنوعة   ننإ  ، مه ر بليو
و عتقإإد  ل كإإل واحإإد مإإنهم كإإال يعبإإر بلحتإإه التإإ  نجإإن عليهإإا فإإ  بيتإإه ،  سإإتبعد ذلإإ 
 وسالمة منطقهم مل اللحل.، مل القول وهذا ي سر تمكنهم، وبيل أومه

ذا كانت الدظعل تجإير  لإى  ل العربيإة ال صإحى المجإتركة لإم يكإل لهإا وجإود  وا 
، فعنها ظ ج  أد تمخضت بعإد امسإالم عإل لحإة  هإل الحجإا ، واض  أبل امسالم

والصإإراي اللحإإو  الإإذ   عقإإ  ، نإإ ول القإإرآل بهإإا :وأإإري  خاصإإة فإإ  اإإل عإإامليل
لتصإب  اللحإة األدبيإة ، بعد  ل تر  آ اره عليهإا، ةيادة اللحة الحجا يوانتهى بس، ذل 

 المجتركة.

محإإدد لسإإيادة  وأإإد يكإإول مإإل األمإإور قيإإر المتيسإإرة للبحإإو اآلل  عطإإاة تإإاري 
ولكإإل يمكإإل القإإول  ل بإإدة ذلإإ  كإإال مقترنإإا  بنإإ ول القإإرآل الكإإريم  ،اللحإإة الحجا يإإة
بإإل  ل تسإإتكمل العربيإإة ال صإإحى جإإكلها وامتإإد بعإإد ذلإإ  أرونإإا  أ، وانتجإإار امسإإالم

ويمكل  ل يكول انتهاة عصور اظحتجاج اللحو  تاريخإا  محإتمال  ظكتمإال ، المستقر
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تل  السيادة الت  حملت فإ  طياتهإا عناصإر لحويإة ك يإرة مإل لحإات العإر  األخإرى 
ويقإول المستجإرز األلمإان  يوهإال فإ  عإل  .خاصة ف  الجان  الصإوت  والم إردات

فإإ   واعإإل القإإرل ، وهكإإذا صإإارت العربيإإة ال صإإحى :لعربيإإة فإإ  القإإرل الرابإإعاللحإإة ا
، لحة للكتابة أطعت جميإع  جإواط نموهإا وتكوينهإا، الرابع الهجر / العاجر الميالد 

وتحلإإ   جإإعاي ، فقإإد قإإدت أديمإإة نموذجيإإة، تعإإد أابلإإة ل يإإادة مإإل النمإإو الحإإ  ولإإم
العإإإراة المسإإإتكره فإإإ  لهجإإإات البإإإدو ال نإإإ  فإإإ  أوالبهإإإا علإإإى ال اأإإإة الخجإإنة و  الجمإإال

 . 111 المعاصريل

 المبحث الخامس: الشعر الجاهلي واللغة الفصحى

، هنا  عقبة كبرى تقع ف  وجه الصورة الت  رسمناها لتكول العربية ال صحى
وكانإإت  .الإإذ  جاةنإإا فإإ  لحإإة  دبيإإة موحإإدة فإإ  جإإكلها العإإام، وهإإ  الجإإعر الجإإاهل 

لإى وجإود اللحإة العربيإة المجإتركة أبإل امسإالم لإدى هذه اللحة الموحإدة  كبإر دليإل ع
وه  الت  حملإتهم علإى رفإا ال كإرة القاعلإة بنإ ول القإرآل بلحإة ، المحد يل الباح يل
 ودعتهم  لى القول بن وله بتل  اللحة.، أري 

ونحإإل ظ نريإإد  ل نخإإوا فيهإإا علإإى نحإإو ، وهإإذه القضإإية ظ تخلإإو مإإل تعقيإإد
لكنه محاولة ل هإم طبيعإة لحإة  ،يم ل فكرة متكاملة وما سنعرضه هنا ظ، م صل هنا

كل البعد عما ذه   ليه طه حسيل ف  ناريته  وه  محاولة بعيدة، الجعر الجاهل 
وتإإتلخص هإإذه المحاولإإة فإإ   ل الجإإاعر الجإإاهل   ،القاعلإإة بانتحإإال الجإإعر الجإإاهل 

ة عإل  فهإام و ل تلإ  اللحإة لإم تكإل بعيإد، كال يقول أصاعده بلحته الت  ينطقها أومه
، فإالتميم  يإنام بلحإة أومإه والحجإا   يإنام بلحإة أومإه، ل مإل خإارج أبيلتإهيالسامع
وياإإل القإإدر المجإإتر  مإإل خصإإاعص العربيإإة بإإيل تلإإ  اللحإإات هإإو العامإإل ، وهكإإذا

 المساعد على ت هم ذل  الجعر مل  فراد مختل   اظنتماةات القبلية وامأليمية.
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ويل فإإ  دل العصإإر الجإإاهل   لإإى عصإإر التإإوفإإ    نإإاة رحلإإة الجإإعر العربإإ  مإإ
القرل ال ان  تعرا على  لسنة الرواة  لى تحييرات مل المحتمل  نها  دت  لى تنقية 

ظ يمنإإإع مإإإل دخإإإول التحيإإإر  ذلإإإ  الجإإإعر مإإإل اظضإإإمحالل لكنإإإه فإإإ  الوأإإإت ن سإإإه
 المتعمد  و الع و  ف  ج عيات البيت الجعر .

، مإإل الجإإعر الجإإاهل  لإإم يكإإل تامإإا  المحليإإة  واخت إإاة آ إإار الخصإإاعص اللحويإإة
وتإإدل تلإإ  البقايإإا علإإى  ل لحإإة الجإإعر  ،فهنإإا  بقايإإا  منهإإا تاهإإر فإإ  عإإدة مجإإاظت

    ل لحة  دبية موحدة لم تكإل موجإودة  و بإار ة فإ  ذلإ  ، الجاهل  لم تكل موحدة
وهإإذه القضإإية أإإد تحتإإاج  لإإى ك يإإر مإإل الإإدظعل حتإإى يمكإإل  ل تقبإإل علإإى ، العصإإر

ولكنإ  و نإا  سإتعرا مراحإل تكإول العربيإة ال صإحى وجإدت  ل ، مسلمة  نها حقيقة
 لحإإإإة الجإإإإعر –مإإإإل العقبإإإإات التإإإإ  تقإإإإع دول التسإإإإليم بالنتيجإإإإة التإإإإ  انتهإإإإت  ليهإإإإا 

ومل  م اتجهت  لى هذا الميدال وتجمعت لإد  عإدة مالحاإات يمكإل  ل ، الجاهل 
 مور اآلتية:وتتلخص تل  المالحاات باأل، يعتمد عليها ف    الة هذه العقبة

 مالحظات النحويين: - 

يتحإإدو النحإإاة فإإ  حإإاظت ك يإإرة عإإل روايإإات للنصإإوص الجإإعرية مسإإندة  لإإى 
، وفإإ  الكتإإا  لسإإيبويه  م لإإة ك يإإرة لهإإذه الاإإاهرة، أباعإإل معينإإة تخإإالع روايإإة قيرهإإا

 : 113 وهو أوله، مل  وضحها دظلة كالمه ف   حد  بوا  اظست ناة

وهإإو لحإإة  هإإل  :ألل اآلخإإر لإإي  مإإل نإإوي األولهإإذا بإإا  يختإإار فيإإه النصإإ  
 ،جإإاةوا بإإه علإإى معنإإى ولكإإلل حمإإارا  ، مإإا فيهإإا  حإإدم  ظ حمإإارا   :الحجإإا  وذلإإ  أولإإ 

فحمإإإل علإإإى معنإإإى ، فيصإإإير كننإإإه مإإإل نوعإإإه، ولاألوكرهإإإوا  ل يبإإإدلوا اآلخإإإر مإإإل 
 له كعمل العجريل ف  الدرهم.بوعمل فيه ما أ، ولكل
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،  رادوا لإإإي  فيهإإإا  ظ حمإإإارم ،  حإإإد فيهإإإا  ظ حمإإإارم ظ  :مإإإيم فيقولإإإولت و مإإإا بنإإإو
لإي   : م  بدلوا فكننهم أإالوا، دم توكيدا  ألل يعلم  ل لي  فيها آ ولكنهم ذكروا  حدا  
 يان :بذال .. وعلى هذا  نجدت بنو تميم أول النابحة.فيها  ظ حمارم 

ْوَا بال    ظل  واَر ل أليا  ما ُ بيُِّنها لبدَ والُنْهُ  كباْلحب  مبْاُلوَمة الجب

 وم ل ذل  أوله: .و هل الحجا  ينصبول

ظل اْلَعيُ    وبلدة  لي  بها  َنيُ     ظل اليعافيُر وا 

ل جعت كال الوجه الذ  فسرته ف  الحمار  ول مرة، جعلها  نيسها وهو ف  ، وا 
 كال المعنييل  ذا لم تنص  بدل.

ألل التكلإع لإي  مإل  ،مالإه عليإه سإلطال  ظ التكلإع :ومل ذل  ف  المصإادر
نمإإا يجإ ة هإذا علإى معنإإى ، هإو بمن لإة التكلإع،  ظ  نإه يتكلإإع :السإلطال وكإذل  وا 

لهم به مل علم  ظ اتبايب الاإل   النسإاة   ما وم ل ذل  أوله ع  وجل ذكره: .ولكل
ل نجن ن رأهم فال صري ب لهم وظ هم ينقإذول  ظ  :وم له،  132 حمإة منإا   يإ  ر  وا 
   أول النابحة:  وم ل ذل11-11

ْ نبَويلة   لبْ ُت يمينا  قيرب ذ  مب اح َ   حب  وظ َعْلمب  ظل ُحْسلب ابلل َبصب

 ،وحسإإل الاإإل علمإإه ،يجعلإإول الاإإل علمهإإم ،و مإإا بنإإو تمإإيم فيرفعإإول هإإذا كلإإه
 :وهم ينجدول بيت ابل األيهم التحلب  رفعا ،والتكلع سلطانه

 ى وضرَ  الرأا َ قيُر طعَل الُكل  لي  بين  وبيل أي   عتا ُ 

 جعلوا ذل  العتا .

 و هل الحجا  ينصبول على الت سير الذ  ذكرنا.
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اعتمإإإدت علإإإى   ل القاعإإإدة النحويإإإة :األول، ويسإإإتخلص مإإإل هإإإذ الإإإنص  مإإإرال
وظ مكإال لجإ ة ، فيتقابل نطز  هل الحجا  ونطز بن  تمإيم، صور النطز اللهجية

تعإإدد روايإإة النصإإوص  :وال إإان  .ال صإإحى  و اللحإإة األدبيإإة المجإإتركة اسإإمه العربيإإة
مكإل  ل تكإول هإذه الاإاهرة وي .الجعرية للتحيير حتى تناس  السإليقة اللحويإة للإراو 

 المحلية الت  كانت ف  الجعر الجاهل . ةبعضا  مل الخصاعص اللحوي أد  خ ت

منها  ،ووجدت ف  كتا   معان  القرآل  لل راة الااهرة ن سها ف  مواضع ك يرة
حدو عل  عرا   كل  ف  أولإه تعإالى:  وكإلل  نسإال   ل منإاه طإاعره فإ  أوله وهو يت

 عنقه :

 "وأال اآلخر:

َلقبْت ُ مل الخياَر تبدلَع   كلله لم  ْصنبعَ  عل ل ذنبا     أبْد عب

 . 116 و نجدنيه بعا بن   سد نصبا " ،رفعا  

:  ومل ذل  أوله:" نجدن  بعا بن  عقيل 

 الجرل أارعُ  إإَ َرفُ ُمسباكبتبة  ظ يبقْ  ننا لب ال عَل بيوحتى ر ينا  بْحسب 

 وأال اآلخر: .ينجُد رفعا  وج ما  

 ال رُ   إَ فُ رب ظ ُيعْ  و جعتنا ماجيا   لو كنتب  ذا جعتنا حاوْلتب ُرْهيبتبنبا

 ويعرع.، يقرع :يريد ال عليل  112 رفعا  وج ما "

 " نجدن  بعضهم: ومنه  يضا  أوله:

 ّطن األعقاَ  ربْحَ  الذرايمو  يا سيدا  ما  نت مل سيِّد  

    بإإإإإإالرفع، و نجإإإإإإدنيه الكسإإإإإإاع   موطإإإإإإنَ  نجإإإإإإدنيه بعإإإإإإا بنإإإإإإ  سإإإإإإليم  موطإإإإإإنُ 
 . 148 بالخ ا
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والجإإاهل  منإإه ، مإإل الالفإإت للناإإر فإإ  الكتإإ  التإإ  تهإإتم بروايإإة الجإإعر القإإديم
 و  فإإإ  حركإإإة  عرابيإإإة، اخإإإتالع روايإإإة  بيإإإات ك يإإإرة مإإإل القصإإإيدة الواحإإإدة، خاصإإإة

وأمإإت بمحاولإإة  وليإإة فإإ  تتبإإع روايإإة بعإإا أصإإاعد  . بإإدال حإإرع  و كلمإإة  و  ك إإر
يلإإةب ، الجإإعر الجإإاهل  المجإإهورة فوجإإدت  ل أصإإيدة النابحإإة التإإ  مطلعهإإا:  يإإا داُر مب

بالعليإإاة فالسلإإنَد  أإإد تعإإددت روايإإة  مانيإإة وعجإإريل بيتإإا  مإإل  بياتهإإا البالحإإة خمسإإيل 
ووجإإدت  ل  . 119 القصإإاعد التسإإع المجإإهورات  للنحإإا وذلإإ  فإإ  كتإإا   جإإرك ، بيتإا  

أصإإإيدة لبيإإإد التإإإ  مطلعهإإإا  ع إإإَت الإإإدياُر محللهإإإا فُمقاُمهبإإإا  أإإإد تعإإإددت روايإإإة سإإإبعة 
واستعرضإت كتإا   . 130 ف  الكتا  ن سه، و ال يل بيتا  مل  بياتها التسعة وال مانيل

وايإإإة الجإإإعر النإإإوادر ألبإإإ   يإإإد ووجإإإدت فيإإإه عجإإإرات األم لإإإة علإإإى اظخإإإتالع فإإإ  ر 
 . 131 القديم

ولعإإإإل الروايإإإإة الجإإإإ هية للجإإإإعر القإإإإديم أبإإإإل عصإإإإر التإإإإدويل فإإإإ  القإإإإرل ال إإإإان  
وكال ابل هجام  عبدالله بل  . 131 الهجر  كانت السب  األكبر ف  تل  اظختالفات

كانإإت العإإر  ينجإإد بعضإإهم  :هإإإ  أإإد أإإال فإإ  كتابإإه جإإرك الجإإواهد261ت، يوسإإع
ومإل ههنإا ك إإرت ، جيته التإ  فطإر عليهإاوكإل يإتكلم علإى مقتضإى سإ، جإعر بعإا

 . 131 الروايات ف  بعا األبيات

وهإم ، فعل العر   نما كانوا يح اول ويتنإاألول :وأال مصط ى صادز الرافع 
النسإإيال  ومإإع الح إإا، فلإإم يكتبإإوا ولإإم يإإدونوا،  نإإاجيلهم فإإ  صإإدروهم، كمإإا أيإإل، أإإوم

وضإإع قيرهإإا فإإ  مكانهإإا  أليلإإه وك يإإره فإإعذا نسإإ   حإإدهم الكلمإإة فإإ  بيإإت مإإل الجإإعر
 إم يكإول قيإره لإم يإن  فيإرو  الجإعر علإى ، ذ ظ بد  ل يرويه  و يتم ل بإه ، ليقيمه
فإإعذا كإإانوا  ال إإة فتلإإ   إإالو روايإإات كإإل منهإإا بل إإا قيإإر ، فتجتمإإع روايتإإال،  صإإله
 . 131 ... األخرى
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نستخلص مل ذلإ   ل الجإعر الجإاهل  أإد تعإرا فإ    نإاة الروايإة  ويمكل  ل
وظ  ستبعد  ل يكول ذلإ  التحييإر أإد  خ إى بعإا الاإواهر ، لبعا التحيير الج هية

وظ ننسإإى  ل ك يإإرا  مإإل ماإإاهر اظخإإتالع بإإيل لحإإات العإإر  كإإال ، اللحويإإة المحليإإة
و ل تلإإإ  الاإإإواهر يمكإإإل  ل ، ة أإإإد تخ يهإإإا ناإإإم الكتابإإإة العربيإإإةتيفإإإ  اإإإواهر صإإإو 

 تتحير ف  النطز مل قير  ل يخل ذل  بالو ل الجعر .
 وجود بقايا لظواهر لهجية في الشعر الجاهلي: -1

كت  الدكتور هاجم الطعإال رسإالته فإ  موضإوي  األد  الجإاهل  بإيل لهجإات 
م  منهإإإإإا عإإإإإل  األد  اوتحإإإإإدو فإإإإإ  ال صإإإإإل الخإإإإإ،  133 القباعإإإإإل واللحإإإإإة الموحإإإإإدة 

الجإإإاهل  واللهجإإإات  تتبإإإع فيإإإه السإإإمات اللهجيإإإة فإإإ  نمإإإاذج للجإإإعر الجإإإاهل  مإإإإل 
،  136 ُهإإإذْيل  ومإإإل نجإإإد  جإإإعر تمإإإيم  ومإإإل الإإإيمل  نمإإإاذج متعإإإددة الحجإإإا   جإإإعر 

ويهمنإإا  .وانتهإإى مإإل ذلإإ   لإإى اسإإتنتاجات لخصإإها فإإ  ال صإإل السإإاد  مإإل الرسإإالة
مع مالحاة  نه كال متإن را  بإالر   السإاعد ، هنا نقل تصوره عل لحة الجعر الجاهل 

 يقول: ومل، جاهل القاعل بوجود لحة  دبية مجتركة  و عربية فصحى ف  العصر ال
كإإل ماتقإإدم يسإإتطيع الباحإإو  ل يجإإ م  ل الصإإورة اللحويإإة الحقيقيإإة لإإألد  الجإإاهل  

 كانت كما ينت :

ويخطإإ  الخطيإإإ  ويطلإإإز  ،فيإإإنام الجإإإعر ،الجإإإاعر فإإإ  القبيلإإة ينبإإو -1
كإإل ذلإ  بلهجإإة القبيلإة ن سإإها التإ  ظ تبعإإد ك يإرا  عإإل لهجإإات  ،الم إل

ال روز    العامة لما تقدم مل ضآلةالقباعل المجاورة وظ عل لحة األد
 بيل اللهجات.

يجإإإإيع جإإإإعر الجإإإإاعر وُيإإإإروبى وُينجإإإإد فإإإإ  المواسإإإإم واألسإإإإواز والحإإإإ   -1
 واألسمار.
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يكإإإإإإول الراويإإإإإإة  حيانإإإإإإا  مإإإإإإل قيإإإإإإر أبيلإإإإإإة األديإإإإإإ  فيإإإإإإرو   دبإإإإإإه  مإإإإإإا  -1
 و باللحإإإإإإإة األدبيإإإإإإإة التإإإإإإإ  كانإإإإإإإإت  - ويإإإإإإإةا   لهجإإإإإإإة الر  –جتإإإإإإإه هبل

 تنمو باطراد..

عر ويصإإب  مجإإهورا  ويجإإد ن سإإه  هإإال  منجإإاد وحإإيل يجإإيع جإإعر الجإإا -1
جإإعره خإإارج نطإإاز أبيلتإإه فإإ  المواسإإم واألسإإواز حيإإو كانإإت تضإإر  
القبإإإ  للمحكمإإإيل كإإإال الجإإإاعر يسإإإمو بلحتإإإه عإإإل الصإإإ ات اللهجيإإإة 
الضيقة ويحاول  ل ينام بإدةا  باللحإة األدبيإة التإ  كانإت مسإتمرة فإ  

 . 132 ... التوسع والحنى على حسا  اللهجات ن سها

وهإإإذه النتيجإإإة التإإإ  انتهإإإى  ليهإإإا الباحإإإو تلتقإإإ  مإإإع مإإإا نتصإإإوره للحإإإة الجإإإعر 
فإعل مإا ذكإره مإل  ل الجإاعر بعإد  ل يجإتهر  ،الجاهل   ظ ماورد فإ  النقطإة الرابعإة

  مر ظ نجد ما يجير  ليه على نحو واض . –يحاول  ل ينام باللحة األدبية 

  لإم تعإد تجإكل عقبإة تحإول وبعد هذا العرا المإوج  فإعل لحإة الجإعر الجإاهل
 ،دول أبإإول ال كإإرة التإإ  انتهإإى  ليهإإا البحإإو فإإ  الصإإ حات السإإابقة - فإإ  ناإإر  –

 ،مإإل م يإإدا  مإإل التإإدأيز والتنمإإلتومإإع ذلإإ  فإإعن  مقتنإإع بإإنل لحإإة الجإإعر الجإإاهل  تح
 وأد تساعد نتيجة البحو ف   عاة أراةة الجعر الجاهل  على نحو جديد ودراسته.

 عالقة العربية الفصحى بقراءة القرآن الكريم :المبحث السادس

يتخإذ األدبإاة والخطبإاة والمتحإإد ول  ، ل القإرآل الكإريم هإو كتإا  العربيإإة األول
وأإإد يبإإدو عنإإوال هإإذا المبحإإو لإإذل  قريبإإا  ألول  ،بالقتإإه وفصإإاحته م إإاظ  يحتذونإإه

فإإ  يإإة ال صإإحى وأإإراةة القإإرآل ذ كيإإع يصإإ  البحإإو عإإل العالأإإة بإإيل العرب  ،وهلإإة
ت الإإذ  يم إإل فيإإه القإإرآل النمإإوذج األعلإإى للعربيإإة ال صإإحى  لكإإل البحإإو فإإ  الوأإإ

الاإإواهر الصإإوتية التإإ  تميإإ  العربيإإة ال صإإحى وموا نتهإإا بإإالاواهر الصإإوتية التإإ  
تجعلنا نكتجع  ل هنا  تما ال  أد يصل  لى حد التطإابز  ت القرآنيةتبدو ف  القراةا
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وهإذه القضإية هإ  التإ  نريإد  ،  تل  الاإواهربيل العربية ال صحى وأراةة عاصم ف
  ل نوضحها ف  هذا المبحو.

هإ  ه  القراةة 112ت فالمعروع اليوم  ل أراةة عاصم بل  ب  النجود الكوف 
ونالحإا  ،عإدا المحإر  وبعإا  نحإاة  فريقيإة ،السإاعدة فإ  معاإم البلإدال امسإالمية

  ااهرت  تحقيز الهمإ ة بجكل واض  التجابه الكبير بيل ال صحى وأراةة عاصم ف
فكيإع تحقإإز هإذا وفإإ     وأإت  وهإإل كإال انتجإإار أإراةة عاصإإم أإإد  ،وتإر  اممالإإة

 سهم ف  الت ام ال صحى بإذل   و كإال تميإ  ال صإحى بإذل  سإببا  فإ  انتجإار أإراةة 
للوأوع على عامل آخر ربمإا  ،عاصم  هذا ما سوع  حاول تتبعه ف  هذا المبحو

ل العربيإإة  وللكجإإع عإإل  صإإل هإإذا التجإإابه فإإ  الاإإواهر  ،ال صإإحى سإإهم فإإ  تكإإول
 الصوتية الت   جرت  ليها ولتحديد جوان  التن ر والتن ير ف  ذل .

 أواًل: قراءة عاصم

رضإإ   –وأإإد تعلإم الصإإحابة ،  138 القإإرآل ُسإنلة ينخإإذها اآلَخإإر عإل األول أإراةة
وتلقإى التإابعول  - صلى الله عليه وسلم –أراةة القرآل مل رسول الله  - الله عنهم

فنجإإنت طبقإإة مإإل العلمإإاة بإإالقرآل فإإ   ،القإإرآل عإإل الصإإحابة وتعلمإإوا مإإنهم أراةتإإه
لب هإإإإم تالمإإإإذتهم مإإإإل تإإإإابع   ،األمصإإإإار امسإإإإالمية  خإإإإذوا علمهإإإإم مإإإإل الصإإإإحابة وخب

حتإى صإاروا  ،الذيل اهر فيهم علماة تجردوا للقراةة واجتدت بهإا عنإايتهم ،التابعيل
مكإإإإة والمدينإإإإة  :خاصإإإإة فإإإإ  األمصإإإإار الخمسإإإإة ،نهمبإإإذل   عمإإإإة ينخإإإإذها النإإإإا  عإإإإ

السإإإبعة الإإإذيل عإإإد ابإإإل مجاهإإإد ومإإإل  جإإإهرهم القإإإراة ،  139 والكوفإإإة والبصإإإرة والجإإإام
 ،والكسإاع  ،وحم ة ،وعاصم ،وابل ك ير ،نافع وهم ،هم  ص  القراةات و جهرهاأراةت

 . 160 وابل عامر ،و بو عمرو بل العالة

 ، إإإإإر المسإإإإإلميل اليإإإإإوم  لإإإإإى الكوفإإإإإة ك وترجإإإإإع أإإإإإراةة عاصإإإإإم التإإإإإ  يقإإإإإر  بهإإإإإا
رحمإإإإه اللإإإإه:  ،بإإإإل مجاهإإإإداوأإإإإد يحنينإإإإا فإإإإ  توضإإإإي  تإإإإاري  القإإإإراةة فيهإإإإا مإإإإا أالإإإإه 
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و مإإإإإا  هإإإإإل الكوفإإإإإة فكإإإإإال الحالإإإإإ  علإإإإإى المتقإإإإإدميل مإإإإإل  هلهإإإإإا أإإإإإراةة عبداللإإإإإه بإإإإإل 
ألنإإإإه هإإإإو الإإإإذ  بعإإإإو بإإإإه  لإإإإيهم عمإإإإر بإإإإل  - رضإإإإ  اللإإإإه تعإإإإالى عنإإإإه –مسإإإإعود 
ذبت عنإإإإإه أراةتإإإإإه أبإإإإإل  ل َخإإإإإفنُ  ،لإإإإإيعلمهم - رضإإإإإ  اللإإإإإه تعإإإإإالى عنإإإإإه –الخطإإإإإا  

 إإإإإم لإإإإإم  ،النإإإإإا  علإإإإإى حإإإإإرع واحإإإإإد - رضإإإإإ  اللإإإإإه تعإإإإإالى عنإإإإإه –يجمإإإإإع ع مإإإإإال 
. فلإإإإإم تإإإإإ ل أإإإإإراةة عبداللإإإإإه . تإإإإإ ل فإإإإإ  صإإإإإحابته مإإإإإل بعإإإإإده ينخإإإإإذها النإإإإإا  عإإإإإنهم

بالكوفإإإإإإة القإإإإإإراةة التإإإإإإ  جمإإإإإإع مإإإإإإل  أإإإإإإر   و ول ،بالكوفإإإإإإة ظ يعإإإإإإرع النإإإإإإا  قيرهإإإإإإا
واسإإإإمه  ،نإإإإا  عليهإإإإا  بإإإإو عبإإإإد الإإإإرحمل السإإإإللم ال -رضإإإإ  اللإإإإه عنإإإإه  –ع مإإإإال 

فجلإإإإإ  فإإإإإ  المسإإإإإجد األعاإإإإإم ونصإإإإإ  ن سإإإإإه لتعلإإإإإيم النإإإإإا   ،عبداللإإإإإه بإإإإإل حبيإإإإإ 
. وكإإإال  خإإإإذ القإإإراةة عإإإل ع مإإإال وعإإإإل .ولإإإم يإإإ ل يقإإإرل بهإإإإا  ربعإإإيل سإإإنة ،القإإإرآل

 –علإإإإ  بإإإإل  بإإإإ  طالإإإإ  و يإإإإد بإإإإل  ابإإإإت وعبداللإإإإه بإإإإل مسإإإإعود وُ ببإإإإّ  بإإإإل كعإإإإ  
 –أإإإإإإر ت علإإإإإى  ميإإإإإإر المإإإإإهمنيل علإإإإإإ   :وكإإإإإإال يقإإإإإولرضإإإإإ  اللإإإإإه تعإإإإإإالى عإإإإإنهم. 

المصإإإإإحع فقإإإإإر  علإإإإإ ل  و مسإإإإإكت عليإإإإإه ،القإإإإإرآل ك يإإإإإرا   - رضإإإإإ  اللإإإإإه تعإإإإإالى عنإإإإإه
بعإإإإد  لبإإإإّ  الحإإإإرعمإإإإا  خإإإإذ عب فرب - رضإإإإ  اللإإإإه عنهمإإإإا –و أإإإإرْ ت الحسإإإإل والحسإإإإيل 

خل إإإإإإإه فإإإإإإإ   - رحمإإإإإإإه اللإإإإإإإه تعإإإإإإإالى - . فمإإإإإإإا مإإإإإإإات  بإإإإإإإو عبإإإإإإإد الإإإإإإإرحمل.الحإإإإإإإرع
 . 161 النلُجودموضعه  بو بكر عاصم  ب  

 حد  جهر تالمذة عبداللإه بإل مسإعود  ،بل ُحببْي  وكال عاصم أد أر  على َ رِّ 
 ضإإإإافة  لإإإإى  بإإإإ   ،وأإإإإر   يضإإإإا  علإإإإى  بإإإإ  سإإإإعد بإإإإل  يإإإإا  الجإإإإيبان  ،فإإإإ  الكوفإإإإة

  . 161 م رحمل السلعبدال

ذكإإر مإإنهم  ، 161 و خإإذ القإإراةة عإإل عاصإإم  مانيإإة و ربعإإول مإإل األعمإإة والعلمإإاة
لكإل  جإهر مإل روى عنإه القإراةة ا نإال همإا  بإو  . 161 ر مإل  ال إيلابل الج رى  ك 
وانتجإإإرت أإإإراةة عاصإإإم مإإإل روايإإإة ح إإإص  ،وح إإإص بإإإل سإإإليمال ،بكإإإر بإإإل عيإإإا 

 خاصة.
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 ثانيًا: ظواهر صوتية مشتركة

ظحا اللحويول القدماة  ل تحقيز الهم ة مإل خصإاعص لحإة أباعإل تمإيم وأإي  
وهإذا  مإر  . 163 امإة وأإري  خاصإةو ل تسهيلها مل خصإاعص لحإة  هإل الحجإا  ع

ذ  نريإد  ل نقإرره هنإا هإو  ل تحقيإز لإلكإل ا ،سبقت امجإارة  ليإه علإى نحإو م صإل
ويقابإإإل ذلإإإإ  التإإإإ ام تإإإإام ،  166 الهمإإإ ة صإإإإار يعإإإإد مإإإل خصإإإإاعص العربيإإإإة ال صإإإإحى

لهمإإإ ة فإإإ  أإإإراةة عاصإإإم فإإإ  جميإإإع  حوالهإإإا كانإإإت م إإإردة  م مقترنإإإة بهمإإإ ة ابتحقيإإإز 
 . 162  خرى

فعنهإإا  ،منحإإوا  بهإإا نحإإو اليإإاة ألإإيال   و ك يإإرا  بإإاأللع وهإإ  النطإإز  ، مإإا اممالإإة
ويقابلهإإإا ال إإإت  وهإإإو لحإإإة  هإإإل  ،كانإإإت لحإإإة عامإإإة  هإإإل نجإإإد مإإإل تمإإإيم و سإإإد وأإإإي 

وتبإإايل القإإراة فإإ  األخإإذ باممالإإة فإإ  القإإراةة علإإى نحإإو فصإإلته كتإإ   ، 168 الحجإإا 
يإرو عنإه ح إص اممالإة  فلإم ،لكل عاصما  كال الحال  على أراةتإه ال إت  ،القراةات

واممالإإة متروكإإة فإإ   ، 169  11هإإود  مجراهإإا  هإإو أولإإه تعإإالى ، ظ فإإ  حإإرع واحإإد
  ذ يحرص المتحد ول بها على ال ت  داعما . ،العربية ال صحى اليوم

فإإ   –اممالإإة فإإ  أإإراةة عاصإإم يرجإإع   ل بإإرو  اإإاهرت  تحقيإإز الهمإإ ة وتإإر 
راةتإه جمعإت بإيل أإراةة  هإل المدينإة فإعل أ ، لى تعدد مصادر أراةة عاصم - ان 

التإإ   جإإرنا  ليهإإا مإإل  ،ومإإل خإإالل اإإاهرة اظختيإإار فإإ  القإإراةة ،وأإإراةة  هإإل الكوفإإة
تمكل عاصم مل تنليع حروع أراةتإه علإى هإذا النحإو الإذ  جإاة متوافقإا  مإع  ،لبأ

التإإإإ  اسإإإإتمدت  ك إإإإر  ،خصإإإإاعص مإإإإا صإإإإار يعإإإإرع فيمإإإإا بعإإإإد بالعربيإإإإة ال صإإإإحى
 هل الحجا .خصاعصها مل لحة  

وأد يال اال  ل عاصإما  حإيل اختإار حإروع أراةتإه كانإت العربيإة ال صإحى 
هإإإذا يقتضإإإ  وجإإإود ال صإإإحى فإإإ  حيإإإاة  لكإإإل ،هإإإ  الم إإإال الإإإذ  نسإإإ  علإإإى منوالإإإه
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علإى نحإو  ،وهو  مر قير مهكد الوجإود ،هإ112الكوفة سنة  عاصم الذ  توف  ف 
 ما تبيل ف  المباحو السابقة.

نإإإذه   ليإإإه وهإإإو التقإإإاة الهمإإإ تيل فإإإ  كلمإإإة واحإإإدة  و  ولإإإدينا م إإإال يهكإإإد مإإإا
أال سيبويه: واعلم  ل الهم تيل  ذا التقتا وكانت كل واحدة منهما مل كلمة  ،كلمتيل

كمإا اسإت قل  ،فعل  هل التحقيز يخ  ول  حداهما ويست قلول تحقيقهمإا لمإا ذكإرت لإ 
ققإافلإي  مإل كإالم العإر   ل تلتقإ  هم ، هل الحجا  تحقيز الواحإدة  . 120  تإال فبُتحب

 . 121 واعلم  ل الهم تيل  ذا التقتا ف  كلمة واحدة لم يكل بد مل بدل اآلخرة :وأال

ويهيإده النحويإول الإذيل جإاةوا مإل  ،هإ180 ل كالم سيبويه المتوفى ف  حدود 
يدل علإى  نإه ظ يجإو  عنإد النحإاة اجتمإاي همإ تيل فإ  كلمإة  و كلمتإيل  ، 121 بعده

ولإو كإال عاصإم ينسإ  علإى صإورة  ،خ يع  حداهما على األألوظ بد مل ت ،فتحققا
فإإ  العربيإة التإإ  رسإإمها النحإإاة لمإإا وجإإدناه يحقإز الهمإإ تيل سإإواة كانتإإا فإإ  كلمإإة  م 

نمإإا كإإال عاصإإم يسإإتهد  بالروايإإة عإإل جإإيوخه ، 121 كلمتإإيل ويسترجإإد ب صإإاحته  ،وا 
كإال يجتهإد بر يإه فإإ  وظ تبْ هبإإم مإل هإذا الكإالم  ل عاصإإما   ،ومعرفتإه التامإة بالعربيإة

نما نقصد  نه حإيل كإال يختإار مإا يقإر  بإه وُيعلُِّمإه ،اختيار وجوه أراةته ممإا رواه  ،وا 
 كال يتوخ  األك ر فصاحة واطرادا  ف  العربية. ،عل جيوخه

وهإإذه المالحاإإة ت يإإر سإإهاظ  هإإو: هإإل يعنإإ  ذلإإ   ل أإإراةة عاصإإم  سإإهمت فإإ  
صإإة  ل خصاعصإإها أإإد تبلإإورت أبإإل خا ،هتكإإول العربيإإة ال صإإحى مإإل بعإإا الوجإإو 

عصر النحاة الكبار   ل تقرير امجابة عل هذا السهال تحتاج  لإى ك يإر مإل التتبإع 
والوأإإإوع علإإإى مراحإإإل تطإإإور القإإإراةات ومعرفإإإة ت صإإإيالت أإإإد ظ يتإإإوافر منهإإإا فإإإ  

 الوأت الحاضر  ظ القليل.

ميمهإإا لإإى بعضإإها ظ يمكإإل تع  تإإ   ل الاإإواهر الج عيإإة التإإ   جإإرتومإإع معرف
 ، ظ  ل الباحو المإدأز ظ يجإد ُبإّدا  مإل الوأإوع عنإدها واسإتخالص دظلتهإا بسهولة
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و جد  ل مإل الم يإد  ل  خإتم هإذا المبحإو  ،يمكل البناة عليه عسى  ل تكول  ساسا  
بجملإإة حقإإاعز تاريخيإإة تتعلإإز بانتجإإار أإإراةة عاصإإم لعلهإإا تسإإاعد يومإإا  فإإ  امجابإإة 

يل العربيإإة ال صإإحى وأإإراةة القإإرآل الكإإريم مإإل حيإإو عإإل السإإهال الخإإاص بالعالأإإة بإإ
 التن ر والتن ير.

 ثالثًا: انتشار قراءة عاصم وأثر ذلك في العربية الفصحى

ف   ،كال القرل ال ان  عصر مجاهير القراة الذيل اأتدى النا  بهم ف  القراةة
هإإد ومإإل بيإإنهم القإإراة السإإبعة الإإذيل جمإإع ابإإل مجا ، مإإانهم وفإإ  العصإإور الالحقإإة

وبينمإإا  ،وات إإز المسإإلمول علإإى صإإحة أإإراةتهم وتواترهإإا ،أإإراةتهم فإإ  كتإإا  السإإبعة
كال علماة القراةة يحرصول على رواية القراةات السبع وقيرها كإال جمهإور النإا  

اللإإه تعإإالى، و دى ذلإإ  خإإالل القإإرول  يكت إإول بضإإبط أإإراةة واحإإدة يتلإإول بهإإا كتإإا 
نحسار بعضإها بحيإو صإارت ظ تعإرع  ظ المتالحقة  لى انتجار بعا القراةات وا

 مل الكت  وظ يضبطها  ظ المتخصصول بدراسة القراةات وروايتها.

وتسإإود اليإإوم أإإراةة عاصإإم مإإل روايإإة تلميإإذه ح إإص فإإ   ك إإر بإإالد المسإإلميل 
عإإدا بإإالد المحإإر  فإإعل أإإراةة نإإافع هإإ  السإإاعدة  ،وتضإإبط بهإإا المصإإاحع المطبوعإإة

نمإا هإ  أديمإة مضإت عليهإا أإرول ،ة عصإرناوهذه الحالة ليسإت وليإد ،هنا  وظ  .وا 
نعرضإإها مإإع علمنإإا  ،نإإ ال نحإإت ا بإإبعا جإإاهد التطإإور الإإذ   دى  لإإى هإإذه الحالإإة
 بوجود فجوات تاريخية أد يتمكل الباح ول يوما  مل  تمامها.

ذكإر علإإم الإإديل السإإخاو   ل صإإال  بإإل  حمإد بإإل حنبإإل أإإال: سإإنلت  بإإ :    
 ، 121 ألإت: فإعل لإم توجإد  أإال: أإراةة عاصإم .أإراةة نإافع القراةة  حإ   ليإ   فقإال:

 هإ.111وكانت وفاة اممام  حمد بل حنبل سنة 
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فقراةتإه مختإارة عنإد مإل ر يإت  :هإإ 112ت  وأال مكإ  بإل  بإ  طالإ  القيسإ 
،  123 و قة ناألها ،ولصحة سندها ،ل صاحة عاصم ،مقدمة على قيرها ،مل الجيو 

 حسل الوأوع عندها.وهذه  ال ة  سبا  ذكرها مك  ي

فقإإد أإإال تلميإإذه  ،هإإذا  مإإر نإإص عليإإه تالمذتإإه ومعاصإإروهف مإإا فصإإاحة عاصإإم 
مإإا  :وأإإال حسإإل بإإل صإإال ،  126 كإإال عاصإإم نحويإإا  فصإإيحا   : بإإو بكإإر بإإل عيإإا 

 . 122  ذا تكلم كاد يدخله الخيالة ،ر يت  حدا  كال  فص  مل عاصم بل  ب  النجود
   مانإإإإه مجإإإإهورا  بال صإإإإاحة معروفإإإإا  كإإإإال عاصإإإإم متقإإإإدما  فإإإإ :وأإإإإال ابإإإإل مجاهإإإإد

 . 128 بامتقال

و مإإإإا صإإإإحة سإإإإند أراةتإإإإه فإإإإذل  ألل عاصإإإإما  كإإإإال أريإإإإ  العهإإإإد مإإإإل عصإإإإر 
لكإإإل جإإإيوخه فإإإ  القإإإراةة كإإإانوا مإإإل كبإإإار   129 وهإإإو معإإإدود فإإإ  التإإإابعيل ،الصإإإحابة
اللإإذال  خإإذا أراةتهمإإا  ،و ر بإإل حبإإي  ،و جإإهرهم  بإإو عبإإدالرحمل السإإلم  ،التإإابعيل

وعل   ،ع مال بل ع ال :وهم ،الصحابة بالقراةة لي  بينهما وبينهم  حدعل علماة 
رضإإ  اللإإه  ،وعبداللإإه بإإل مسإإعود ،و يإإد بإإل  ابإإت ،و بإإ  بإإل كعإإ  ،بإإل  بإإ  طالإإ 

 . 180 عنهم

وروى عنإإه القإإراةة  :فقإإد أإإال علإإم الإإديل السإإخاو  ،و مإإا  قإإة نقلإإة أإإراةة عاصإإم
، هإدع البحإو هنإا تتبإع  خبإارهم لإي  مإل . 181  مانية و ربعول مل األعمة والعلمإاة

وهما  جهر رواة أراةة عاصم:  بإو بكإر  ،ولكل يك ينا الوأوع على خبر ا نيل منهم
حيإإو تعتمإإد كتإإ   ،و بإو عمإإر ح إإص بإل سإإليمال األسإإد  البإ ا  ،جإبعة بإإل عيإإا 

 القراةات عليهما ف  ذكر أراةة عاصم.

ل  راد  خإذ أإراةة عاصإم  ما  بو بكر جعبة فعنه كال ظ يكاد ُيمبكِّل مل ن سه مإ
 ، 181 وأيل بنك ر ،هإ بسبع سنيل191، كما  نه أطع امأراة أبل موته سنة  181 منه

 م مإإل روايإإة ح إإص الإإذ  كإإال مت رقإإا  ولعإإل هإإذا هإإو السإإر فإإ  انتجإإار أإإراةة عاصإإ
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ومل  م أال  ،بينما كال  بو بكر مجتحال  برواية األحاديو  لى جان  القراةة ،للقراةة
يعنإإإ  فإإإ   ،هإإإو  صإإإ  أإإإراةة مإإإل  بإإإ  بكإإإر و بإإإو بكإإإر  و إإإز منإإإه يحيإإإى بإإإل معإإإيل:

 . 181 الحديو

فقإر   ،وكإال ينإ ل معإه فإ  دار واحإدة ،ابإل  وجتإه ،وكال ح ص ربيإ  عاصإم
ولإإم يلبإإو ،  183 عاصإإم حتإإى صإار  ضإإبط مإإل روى القإإراةة عإل ،عليإه القإإرآل مإإرارا  

كإال ينإ ل فإ  وذكر الخطي  البحداد   نإه  .ح ص  ل قادر الكوفة فنأام ف  بحداد
و نإه لإو ر يتإه لقإرت عينإ   ،الجان  الجرأ  مل بحداد ف  محلة سماها سويقة نصر

وذكإإر  بإإو بكإإر  . 182 وجإإاور بمكإإة فإإنأر  بهإإا  يضإإا   ،فإإنأر  بهإإا،  186 بإإه علمإإا  وفهمإإا  
األنبإإار   ل ال ضإإل بإإل يحيإإى  أإإام بمكإإة مجإإاورا  حتإإى  خإإذ القإإراةة عإإل  بإإ  عمإإر 

مقإإدار مكإإو ح إإص فإإإ  بحإإداد وظ مجاورتإإه فإإإ   وظ نعلإإإم ، 188 ح إإص بإإل سإإليمال
 . 189 هإ  و بعدها180و نه توف  سنة  ،ولكننا نعلم  نه  أر  القرآل فيهما ،مكة

وضبط تالمذته ونجاطهم ف  تعليم  ،أراةته وعلو  سناده ،ولعل فصاحة عاصم
ولإإي  مإإل  ،نتجإإار أراةتإإه كمإإا ذكإإر مكإإ  بإإل  بإإ  طالإإ اأراةتإإه كانإإت السإإب  فإإ  

 ،قإول  ل أإراةة عاصإم سإادت فإ  بلإدال المجإرز امسإالم  فإ  أإرل معإيلاليسير ال
مإإل ذلإإ   ل  ،نإإا جانبإإا  مإإل هإإذه القضإإية الكبيإإرةولكإإل لإإدينا روايإإات و أإإوال توضإإ  ل

 :وأإال عنإه ،هإإ102الخطي  البحداد  ذكر  حمد بل سإهل األجإتان  المتإوف  سإنة 
وايتإإإه عإإإل ح إإإص بإإإل ر  ،أإإإر  علإإإى عبيإإإد بإإإل الصإإإباك ،وهإإإو  حإإإد القإإإراة الموجإإإوديل

 . 190 واجتهر بهذه القراةة ،سليمال حرع عاصم بل  ب  النجود

هإإ  الإذ  يإنص فيإه 231ت وتمض  أرول حتى نصادع  بإ  حيإال األندلسإ 
على  ل أراةة نافع ه  الت  ينجن عليها  هل المحإر  و ل أإراةة عاصإم هإ  القإراةة 

ع بانتجإإار أإإراةة عاصإإم . وهإإذا دليإإل تإإاريخ  أإإاط 191 التإإ  ينجإإن عليهإإا  هإإل العإإراز
 ف  العراز كله ف  القرل ال امل الهجر .
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ونلتقإإإ  بإإإنص آخإإإر مإإإل القإإإرل ال إإإان  عجإإإر الهجإإإر  يإإإدل علإإإى انتجإإإار أإإإراةة 
يقإول:  هإإ113فهذا محمد المرعج  المتإوفى سإنة  ،عاصم  لى مناطز خارج العراز

دتإإإه وهإإإو يعنإإإ  بل . 191 وروايإإإة ح إإإص عنإإإه ،والمإإإنخوذ بإإإه فإإإ  ديارنإإإا أإإإراةة عاصإإإم
وهإإإإ  اليإإإإوم تابعإإإإة لتركيإإإإا تقإإإإع  ، 191 مإإإإرع  وهإإإإ  مدينإإإإة بإإإإيل الجإإإإام وبإإإإالد الإإإإروم

 جنوبيها.

وظ  ج  فإ   ل البحإو يمكإل  ل يإهد   لإى تحديإد  ك إر لمراحإل انتجإار أإراةة 
األأوال الصريحة م ل أول  ب  حيال ومحمد  ويمكل  ل يستند ف  ذل   لى ،عاصم

حاإإإإة المهل إإإإات المسإإإإتقلة فإإإإ  أإإإإراةة ويمكإإإإل  ل يسإإإإت يد  يضإإإإا  مإإإإل مال ،المرعجإإإإ 
هإإإإ  مإإإ ال  يهلإإإع 133ت فلإإإي  مصإإإادفة  ل نجإإإد محمإإإد بإإإل  حمإإإد السإإإلم  ،عاصإإإم
مإإع علمنإإا  ل علمإإاة آخإإريل كتبإإوا  ،م إإردة عاصإإم  منإإذ القإإرل الرابإإع الهجإإر  كتإإا 

وكذل  هنا  وسيلة  خرى ه  تتبع المصاحع  ،م ردات ف  أراةات قيره مل القراة
فإال  جإ   ننإا سإوع نسإتطيع  ل  ،ف  القراةة الت  ضإبطت بهإا المخطوطة والتدأيز

نقإإول  ل مصإإاحع أإإرل  مإإا أإإد ضإإبطت كلهإإا بقإإراةة عاصإإم     ل النإإا  فإإ  ذلإإ  
وهإذه  ،فإ  البلإد الإذ  كتبإت فيإه تلإ  المصإاحع ،القرل كانوا يقرهول بقراةة عاصإم

 عليها.ولكننا ننبه الباح يل  ،أضية ظ نمل  اآلل ما يساعد على البدة بها

وخالصإإإإإة القإإإإإول فإإإإإ  هإإإإإذا األمإإإإإر  ل أإإإإإراةة عاصإإإإإم انتجإإإإإرت فإإإإإ  األمصإإإإإار 
وسإإادت فإإ  ك يإإر مإإل البلإإدال ظ سإإيما فإإ  العإإراز ومإإا  ،امسإإالمية فإإ  وأإإت مبكإإر

و ل ذل  أإد  ،حوله مل بلدال المجرز امسالم  منذ القرل ال امل الهجر  ف  األأل
فإإ  ك يإإر منهإإا بقإإراةة  سإإاعد علإإى ترسإإي  خصإإاعص العربيإإة ال صإإحى التإإ  تلتقإإ 

عاصإإإم، فممإإإا ظ جإإإ  فيإإإه  ل تعلإإإم المسإإإلميل أإإإراةة عاصإإإم منإإإذ الصإإإحر وأإإإراةتهم 
 مر يهد   لى  ل تنخذ العربيإة ال صإحى علإى  لسإنة المتكلمإيل القرآل بها بعد ذل  

بها جكال  يما ل ما اعتادوا عليه فإ  أإراةة القإرآل الإذ  هإو الم إل األعلإى لل صإاحة 
 والبالقة.
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ل النتيجإة التإ  انتهإى  ليهإا هإذا المبحإو فإ  الكجإع عإل العالأإة بإيل و تكوأد 
ولكنإإإ   جإإإد العإإإذر فإإإ   ل هإإإذا  ،العربيإإإة ال صإإإحى وأإإإراةة القإإإرآل الكإإإريم متواضإإإعة
وحسب   ن  أد خطإوت بالبحإو  ،ميدال لم يطرز أبل و نه واسع قير محدد المعالم

 ة ونافعة.ف  هذا الميدال خطوات  دعو الله تعالى  ل تكول صحيح
 خاتمة

األولى تحديد اللحة الت   ن ل  ، ل  هم القضايا الت  عالجها البحو أضيتال
وال انية تحديد اروع تكول العربية ال صحى واألسا  اللحو   ،بها القرآل الكريم

واأتضى بحو تل  القضيتيل استعراا جهود العلماة ف   ،الذ  استندت  ليه
ولحة الجعر  ،ااهرة الهم  ف  العربية وبحو ،تحديد  صل العربية ال صحى

 ولعل  هم نتاع  البحو: ،وأراةة عاصم وعالأتها بال صحى ،الجاهل 

لإإم تكإإل هنإإا  لحإإة  دبيإإة مجإإتركة تنإإتام كإإل  نحإإاة الج يإإرة العربيإإة أبإإل  -1
ويحققإإإإول  ،وكإإإإال النإإإإا  يتكلمإإإإول بلحإإإإاتهم الإإإإذ  نجإإإإنوا عليهإإإإا ،امسإإإإالم

 وهو قير أليل. ،ر  بيل تل  اللحاتالتواصل بينهم بالقدر اللحو  المجت

 وتناأإإل ،أبيلتإإه  التإإ  نجإإن عليهإإا كإإال الجإإاعر الجإإاهل  يإإنام بلحإإة أومإإه -1
وأد يتعرا لبعا التحيير على  لسنة الإرواة مإل  ،الرواة ذل  الجعر
 القباعل األخرى.

ُ نإإ ل عليإإه القإإرآل  - صإإلى اللإإه عليإإه وسإإلم –حإإيل بعإإو سإإيدنا محمإإد  -1
 –وتإإإاله رسإإإول اللإإإه  ،كال مكإإإة المكرمإإإةبلسإإإال أومإإإه وهإإإم أإإإري  سإإإ

 ،وُكتَإإ ب بهإإا  يضإإا   ،علإإى النإإا  بتلإإ  اللحإإة - صإإلى اللإإه عليإإه وسإإلم
 حيإو ،لكل أراةته ف   مل النبوة كانت تستجي  لتبايل لحإات العإر 

 رخصة األحرع السبعة المجهورة.جاةت 
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لكإل الحلبإإة  ،امسإإالم حصإل امتإ اج كبيإإر بإيل لحإات القباعإإل العربيإة بعإد -1
كانإإت للحإإة أإإري  التإإ  مبكلإإل لهإإا وسإإاعدها القإإرآل الكإإريم الإإذ  ُ نإإ ل بهإإا 

 وُكت  على نطقها.

اعتمإإد علمإإاة اللحإإة العربيإإة علإإى لحإإة أإإري  بالدرجإإة األولإإى فإإ  وضإإع  -3
اللحإإة فاخت إت بعإا خصإاعص  ،لكإل اظمتإ اج اللحإو  تإر  آ إاره ،القواعإد

حإإإات القباعإإإل لحإإإة أإإإري   لتحإإإل محلهإإإا خصإإإاعص لحويإإإة مإإإل ل  الحجا يإإإة
م ل اإاهرة الهمإ  التإ  اْأتَُبسإت مإل لحإة بنإ  تمإيم و هإل  ،العربية األخرى

وبإذل  تميإ ت مالمإ  العربيإة  ،وصارت هذه القواعإد نموذجإا  يحتإذى ،نجد
 ال صحى. 

 ،العامل الحاسم ف  اهور العربية ال صإحى والتمكإيل لهإا هإو القإرآل  ل -6
وظ  ،ر  كإإال لإإه   إإره فإإ  لحإإتهم إإره الكبيإإر فإإ  حيإإاة العإإ فكمإإا كإإال للقإإرآل 

الت   ،فهذه العربية ال صحى ،ي ال هو العامل األول ف  حياتها وديمومتها
والتإإ  ستسإإتمر فإإ  حياتهإإا  لإإى مإإا جإإاة  ، ربعإإة عجإإر أرنإإا   ،اسإإتمرت حيإإة

 . 191 الله تستمد مل ارتباطها بالقرآل الكريم عنصر الحياة

عصإإها اللحويإإة حإإيل يمكإإل القإإول  ل العربيإإة ال صإإحى أإإد اسإإتقرت خصا -2
 ف  حدود القرل الرابع الهجر . ،انقضت عصور اظحتجاج اللحو 

بخصإاعص العربيإة ال صإحى واسإتقرارها هنا  أضية لهإا عالأإة محتملإة  -8
هإإ  بروايإة تلميإذه 112ت النجود الكوف  وه  انتجار أراةة عاصم بل  ب 
م فإإ   ك إإر بلإإدال العإإال، هإإإ 180ت ألسإإد  بإإ  عمإإر ح إإص بإإل سإإليمال ا

للخصإاص اللحويإة لقإراةة  فعل استعراضا  سإريعا   امسالم  منذ عدة أرول،
تميإإ  العربيإإإة ال صإإإحى يكجإإإع عإإإل  عاصإإم وموا نتهإإإا بالخصإإإاعص التإإإ 
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تجابه كبير يحمل علإى اظعتقإاد بإنل أإراةة عاصإم أإد  سإهمت مإل بعإا 
 الوجوه ف  ترسي  العربية ال صحى.

ة ال صإحى تسإتند  لإى اللحإة  ليه البحو مل  ل العربيإ  ذا ص  ما انتهى -9
فإإإإإ  ك يإإإإإر مإإإإإل خصاعصإإإإإها فإإإإإعل ذلإإإإإ  يقتضإإإإإ   عإإإإإادة أإإإإإراةة  ةالحجا يإإإإإ

ومراجعة القواعد النحوية ، ف  ضوة هذه الحقيقة النصوص اللحوية القديمة
 والبحوو اللحوية الحدي ة ف  ضوة ذل   يضا .، المتوار ة

 ل ما سطرته فإ  صإ حات هإذا البحإو يم إل خطوطإا  عريضإة لمعالجإة  -10
ومع أناعت  بنل ما أدمته فيإه أإد  دى علإى نحإو واضإ  ، البحو موضوي

نإإإ  اوقيإإإر متكلإإإع  لإإإى النتإإإاع  السإإإابقة فإإإعنن   عتإإإرع بنهميإإإة تعميإإإز جو 
العربيإإة  لإإى  وحسإإب   نإإ  ل إإت  ناإإار المهتمإإيل بتإإاري  اللحإإة، متعإإددة فيإإه

القضإإية وفسإإرت اإإواهر لحويإإة كانإإت تبإإدو متناأضإإة مإإع حقإإاعز تاريخيإإة 
ليه المرجع والمآ ،  ابتة  هو حسبنا ونعم الوكيل.، والله  علم بالصوا  وا 
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