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ادللخص

اتريخ قبوؿ البحث1397/06/17 :

نامداً يف
التیسری یعين تقریب طرائق وأسالیب التددریس مبدا یتّفدق مد ذندن ادلدتعلّم ال سدیط ،ویلعدب نداا التیسدری دوراً ّ
قواعددد اللغددة العربیدة ،وعلددم الفددرط یتألددرل أبدوا أب یدة الکلمددات وذات ادلفددردات لیدات بیّدة ج ّاابددة یهددا ابددداع
وابتکددار ،وعل دی ندداا ی غ د أن ت فددب جهددود التیس دری .أبددو الفددداا إلاعیددل بددن عل د بددن زلمددود بددن أیددوب ،ادلل د
ادلؤید ،صابب محاة وقد وصفه جرنارد أندرس بِد د "شهید اأدب العدر"" يف أوروا؛ وکتابده «ال ُکَّداش يف الفدرط»
من أعماله الفخمة يف اأدب العر" وقد أتثّر يف ناا الکتاب الزسلشري وابن احلاجب .ناا ال حث یسلط الضوا
علدی مد ها التیسدری الفددريف لدددی أ" الفددداا الشددهری بفددابب محداة ،الدداي و د مد ها تیسدری الفددرط العددر" عد
والزیا واجلداو الفارسیّة وأسلوب أداا اأصوات لتعلیم الفرط وناه العملیدة تُعتد َ رؤیدة جدیددة يف القدرن الادامن.
ویظهر ناا ال حث مقدرة أبو الفداا التعلیمیّة والفر یّة للقواعد العربیة من خال إیراد خألواته ادل هجیة يف القیداس
وأص دوات احل ددروط وإدع ددام وتعل دیم الف دیغ .وأن د تم نت ددائا ن دداا ال ح ددث :ر ددل الش دداذّ وال ددادر يف القی داس والس ددماع،
وتوظی دف الشددعر التعلیم د لسددهولة احلف د  ،واسددتخدام التخفی دف يف صددفات اأص دوات ،وسلددارج احلددروط يف تعل دیم
القدرااات ،وال دزیا اإلیدراين کع فددر إتسدداق يف تعلدیم الضددمائر ادلتفددلة وادل ففددلة والفددفة ادلشد هة .إعتمددديف يف ندداه
ادلقالددة عل دی ادل د ها الوصددف د د التحلیل د ل د ّی مددن خددال خا ددا شخف دیّة أ" الفددداا الفددر یّة وکتابدده «ال ُکَّدداش يف
الفرط» وم هجه السام يف تعلیم الفرط لل اشئی يف اللغة العربیة.

الكلمات الرئيسة :ادل ها؛ التیسری؛ الفرط؛ أبو الفداا؛ ال ُکَّاش.

الكاتب ادلسؤو

khaleghiali.ikiu@gmail.com
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 .1ادلقدمة

ِ ِ
ف ِ
الرَی ِح﴾ (ال قرة )ٔٙٗ :أي
َ
الفرط والتفریف یتّجهان إلی التغیری کما قا اهلل تعالیَ ﴿ :وتَفری ّ
تغیرینا ،ونو التغیری الاي «یت او صیغة الکلمة وبُ یتها إلظهار ما يف برو هدا مدن أصدالة وزیدة،
دحة وإعددال أو ع دری ذل د » (السددامرائ ٕٖٓٔ ،مَّ .)ٜ :
أس داً مددن
إن تعل دیم الفددرط العددر" یُع د ّد ّ
أو صد ّ
أسس تعلیم العربیة لل اطقی بغرینا  ،بیث یتح ّدث عن أمهیّته ابدن جدين قدائالً «اكتسداب قددرات
وع ددادات لغوی ددة ش ددائعة ب ددی أ دراد ارتمد د اللغ ددوي الع ددر" ادلتج ددانس ،والدیك ددن أن¬ یتحق ددق ن دداا
االكتساب ّإال التعلم» (بساينٕٓٓٔ ،م )ٗٓٓ :لعلدم الفدرط أمهیّدة ك دریة بدی العلدوم العربیدة ،هدو
أن د تم مددن علددم ال حددو؛ َّ
أن الفددرط «یدددرس الكلمددات ادلفددردة وأجزااندداّ ،أمددا علددم ال حددو یدددرس
اجلملددة وتركیددب الكلمددات یهددا ،ودراسددة اجلددزا -كمددا نددو معددروط  -أن د تم مددن دراسددة الكد ّدل؛ َّ
أن
دل» (ابدن عفدفورٔٗٓٚ ،ش ،جٕٔٚ :؛ العکد ئٗٔٙ ،ش،
معر ة اجلدزا ند الدي تفدل إ معر دة الك ّ
جَّٔ .)ٕٜٔ :
إن الشکوی من الفرط وصعوبته لیست ولیدة العفر احلدیث ،بل تضرب جبداورنا
يف اتری دخ ال د اث العددر"؛ الزجدداج يف کتابدده "اجلمددل يف ال حددو" ،وابددن احلاجددب يف "الشددا یة يف
الفددرط" ،وکتدداب "شددرح قألددر ال دددی وبددل الفدددی" البددن نشددام ،وابددن آجددروم يف کتابدده "ادلق ّدمددة
اآلجرومیة" شرعوا يف تف یف ادلختفرات وادلتون ال حویة ادلوجزة ،وعایتهم يف ذل تقدمی الفرط
سهالً وتعلیمیاًّ ،أما مل تکن دراساهتم بعید ًة عن التفسری والألدرل الف یّدة لتعلدیم الفدرط وتسدهیله ومل
هتم د دوا مبسد ددقلة تقری د دب القواعد ددد للمتعلّم د دی .ظهد ددرت زلد دداوالت دی د دد الفد ددرط وتیس د دریه وکاد ددرت
ی ّ
وشاعت ،وسل أصحاهبا ا اندات وم دانا متعد ّددة ،و ّأو دعدوة لصصدالح الفدريف علدی یدد ابدن
الرد علی ال حاة" ،هو بال أسس اخلألوط اأولی لقضیة التیسری ،وقدد
مضاا القرطيب يف کتابه " ّ
الدعاة لصصالح الفريف الاي
ی واسعاً ع د الفر یّی ،وکان أبو الفداا یع تد من نؤالا ُ
لقیت صد ً
جعددل ع اصددر التجدیدد والتیسدری يف کتابدده "ال ُکَّدداش يف الفددرط" بتّدی یُفد سددهالً دلتعلّمد اللغددة
العربیة وال اطقی بغرینا.
وندداا ال حددث یتّجدده إل دی جهددود أ" الفددداا الفددر یة يف کتابدده "الکَّدداش يف الفددرط" قددد قددا
أمحددد الفددابوين يف کتابدده "اتریدخ محدداة" بعددد ذکددره للکّدداش« :إندَّده يفدر عزیدز الوجددود» (الفددابوين ،د.
ت )ٕٔٙ :بتّدی یقددوم بتیس دری الفددرط العددر" بألُرقدده ادلتع د ّددة وم هددا :تسددهیل قواعددد الفددرط ماددل
باط الشاذّ وال وادر من السدماع والقیداس ،والشدعر التعلیمد  ،وختفیدف سلدارج احلدروط ،وتوظیدف
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الزیا اإلیراين لتعلیم الضمائر ادلتفلة وادل ففلة وصیاعة الففة ادلش هة .وقدد عدين ال حدث بکشدف
ادلق دددرة التیس درییة ال ددي دیتلکه ددا أب ددو الف ددداا يف الف ددرط الع ددر" وال ددي عف ددل ع ددن ذکرن ددا الکا ددری م ددن
أنم نتائا ال حث.
الدراسات الي کت ت عن نتاجه العلم  ،وی ته خبامتة تو
ّ
 .1-1األسئلة والفروض

إنّ ا نألرح يف نداا ال حدث ثالثدة أسدئلة وسد حاو اإلجابدة ع هدا مدن خدال لیدل مالمد التجدیدد
ع ددد أ" الفددداا يف الفددرط العددر" ،وند ّأوالً :مددا نددو ادلد ها الدداي توخدداه أبددو الفددداا يف الفددرط
اخلاصددة دداه تیس دری القواعددد العربی دة اثلاداً :مددا مدددی اعلیّدة
العددر" اثنی داً :مددا ن د آراا أ" الفددداا ّ
الزیا اإلیراين يف تعلیمه ل اشئ اللغة العربیة وآداهبا
اأو  :قد است د أبو الفداا يف تیسری الفرط إلی أسس اعتمد یها علی م انا :اإلختفار،
ّ
والتخفیدف ،والت سدیط ،وجددداو الدزیا اإلیدراين وندداه ادل ددانا لددب اعتمدداد ادلتعلّمدی َّ
وإن تسددهیل
أصدو الفددرط ع ددد أ" الفددداا یتأل ّدور دلواک ددة اإل انددات احلدیاددة يف تعلدیم اللغددات ارتکازنددا علدی
ادلعددایری العلمیدة .الادداين :وقددد انتدددت آراا أ" الفددداا إلددی التیسدری يف کتابدده الکَّدداش ونددو ی ددتظم يف
للمادة ،إذ استخدم أبو الفداا م انا مت ّوعة،
مظهرینّ :أوذلما :من خال أسالیب الألرح العلم
ّ
وم ها :اإلختفار بشکل إدعام األاا وسلارج احلروط ،وبیت الشعر ،وطریقة العرض ،الُعدد عدن
التعل دیالت ،وعق ددد ادلس ددائل التعلیمی دة ،ورس ددم ج ددداو لت س دیط الف ددرط .الاال ددث :ک ددان اإلیرانیّ دون
یسددتخدمون ندداا الددزیا يف بسدداب ال جددوم و لد الد وج وموا د الکواکددب بتّدی تتی ّسددر معر تهددا
علی قاط ة ال اسَّ .
إن الزیا اإلیراين أبد الع اصر التعلیمیدة ع دد أ" الفدداا یوظّفده لتعلدیم ادل ابدث
الفر یّة الفع ة مال بُ یة صیاعة الففة ادلش هة والضمائر ادلتفلة وادل ففلة.

 .1-2أمهية البحث

ت حث ناه الدراسة عن تعلدیم أب یدة الکلمدات لل اشدئی يف اللغدة العربیدة وکدان أبدو الفدداا قدد عدا
ندداا التعلدیم يف کتدداب "ال ُکَّدداش يف الفددرط" واقد ح ادل ددانا التیسدرییة لتعلدیم الفددرط العددر" .وید ّتم
ومددی أتثدریه علدی
ناا ال حث يف وا الدراسات الي خات عدن أمهیّدة الفدوت ع دد أ"¬الفدداا َ
صیاعة الکلمات وتعلیم قواعدد اللغدة العربیدة ،وکدال التق یدات الدي اسدتخدمها أبدو الفدداا يف نداا
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الفدددد ،وتوظیدف وسددائله وشلارسدداته يف ندداا ارددا  ،شلددا جعل ددا أن نع د ّد ندداه الدراسددة ،بیدث قُم ددا
جبهد متوا يف م اقشة مالم التجدید يف تیسری الفرط العر" ع د أ"¬الفداا ،وما حیمل من
الدراسات ادلتع ّددة ،راجی الوصو إلی ند ا ادل شود.
 .1-3الدراسات السابقة

ن اك العدید من الدراسات الي ت اولت مو وع ع اصر التجدید يف تیسری الفرط العر" ع د أ" الفداا يف
کتاب دده "الکّدداش" ،م ه ددا یم ددا أیيت :مقال ددة "الظد دوانر ال كی ی ددة ل ص دوات ع ددد أ" الف ددداا إلاعی ددل الش ددهری
بفددابب محدداة (ت  732ه) يف كتابدده ال ُكَّدداش يف ددين ال حددو والفددرط" ،الکات ددان :عمدداد محی دد أمحددد،
وع دددالرزال یداض علد  ،طُِعددت يف رللددة جامعددة تکریدت للعلددوم اإلنسددانیة سد ة  ،2212العدددد  ،9صد
 .324-281إ ّن ناه ادلقالة تعا عدد صفات اأصوات العربیة لدی أ" الفداا ون علی ب ّد رأیه مثاين
عشرة صفة وأبو الفدداا مل یکت ِ
دف مبخدارج اأصدوات اأصدلیّة بدل ذکدر سلدارج اأصدوات الفرعیّدة؛ ضدالً عدن
عقده ٍ
کجزا من کتابه للمسائل الفوتیة .وادل ابث التی ُع یت الدراسة الفوتیة ع د ادلؤلف ن  :اإلبدا ،
واإلدعام ،واإلمالة ،وبکم اذلمزة .ومثّة مقالة أخری "ث ائیة اأصل والفرع يف اأصوات العربیة قرااة يف كتاب
زلمد بسی عل زعی ،وکاظم سامل عل ،
"ال ُكَّاش يف ّين ال حو والفرط" أ" الفداا اأیو" ،الکات انّ :
انتشرت يف رللدة العمیدد سد ة  ،2216العددد  ،5صد  .218-173وقدد َّدمت نداه الدراسدة آراا أ"
الفددداا وموازنتهددا راا عددریه مددن القدددماا ،وعر ددها عل دی الدددرس الفددويت احلدددیث ،بغی دة ادلوازنددة ب دی الدددرس
الفويت القدمی واحلدیث .ویتح ّدث ال اباان عن ث ائیة اأصل والفرع يف اأصوات العربیة ون مقخوذة من
کتاب "الکّاش يف ّين ال حو والفرط" .م ناا مل یُ َحث عن التجدید يف تیسری الفرط العر" ع د أ"
الفداا يف کتابه الکّاش وضلن قم ا اعداد ناا ال حث  ،واعتمديف يف دراسدت ا نداه علدی ادلد ها الوصدف –
التحلیل  ،ع ت او الألرل الف یّة الي َسلکها أبو الفداا يف کتابه "ال ُکَّاش يف الفرط".
 .2منهج أيب الفداء يف کتاب ال ُکنَّاش يف الصرؼ

یتّض ل ا م ها أ" الفداا يف "کَّاشه" من خال تقددیه للکتداب خبأل ٍدة مدوجزةٍ بد َّی یهدا َّ
أن نداا
ِ
اأو  :يف ال ح ددو والتف ددریف ،الا دداين :يف الفق دده ،الاال ددث :يف
دتمل علد دی ع دددَّة کت ددبّ :
الکت دداب مش د ٌ
قسدم ال ُکَّدداش
الألددب .وقددد سددار أبددو الفددداا يف تقسدیم ُکَّاشدده علدی هنددا تقسدیم الزسلشددري ّ
دلففددله ّ
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داص عدن
إلی أربعة أقسام« :الف) االسدم والفعدل واحلدرط وادلشد ك .وأهندی ال ُکَّداش بعقدد ف ِدل خ ّ
ادلففددل
دزم يف القسددم الرابد "ادلشد ك"
ّ
اخلدط واإلمددالا ،والتددزم یده الشددا یة البددن احلاجدب کمددا التد َ
للزسلشدري قددط .وقددد صدددَّر أبددو الفددداا ع داوین مو ددوعاته بکلمددات (ذکددر -فددل -القددو علدی)
یق ددو م دداالً :ذک ددر اخلد د  .ب) متیَّد دز أس ددلوب أبد دی الف ددداا يف ال ُکَّ دداش بس ددهولة التع د دری ،وسالس ددة
األفداظ ،وانتظامهددا يف تراکیدب وا ددحة ،ناد داً مددن ذلد بیدان ادلسددقلة ال حویدة وإبرازنددا يف أو د
صددورة وأ ّ بی دان ،یسددهب ب دی یَدری اإلسددهاب الزم داً ویدوجز ب دی ال ائدددة م دده ،ویدورد مددا تتألل دده
ف
ادلسددقلةُ ب دی تکددون
للمختف دی ویعر ددها رلد ّدردة شلددا یاقددل همهددا ب دی تکددون للم تدددئی ،ددقلَّ َ
ّ
دتم أب ددو الف ددداا بف د ِ َدوائ ددر وج ددداو لتو دی بع ددل
"ال ُکَّدداش" کت ددااً تعلیمی داً وختفف دیّاً .ج) ان د َّ
اأبکام ال حویة والفر یة وم ها :الدائرة الي َرلَها لل د واجلدو الاي َّمن أمالة نون التقکید
مجیعها» (أبو الفداأٜٜٛ ،م ،جٔ )ٖٓ :أورد أبو الفداا يف ُکَّاشه َعددداً مدن اأبیدات التعلیمیدة الدي
یسهل بفظها وم ها :ال یت اجلام يف أوائل کلمة أبرط اإلخفاا م ال ون ونو:

تَری جار ٍ
دعد قَد ثدَوَی زیدُ يف َ ی
ََ

کما ذَا َل طریٌ ِصیدَ سوااً شَ َا ظُفُر

(أبو الفداأٜٜٛ ،م ،جٕ)ٖٖٕ :

بعلمد الکدالم وادل ألدق،
ناا وقدد أتَثدر أبدو الفدداا يف عر ده وم اقشداته مدن بعدل القضدای الفدر یة َ
وی دددرج دی کتابدده مفددأللحات أصددحاب الکددالم وادل ألددق کالففددو والعدمی دة وادلانی دة االعت اری دة
العام.
اخلاص و ّ
والعوارض واحلقائق وا﵀کوم وا﵀کوم علیه ،و ّ
 .3موجز عن أيب الفداء
«نو ادلل ادلؤیّد أبو الفداا إلاعیل بن عل بن زلمود بن دمحم بن عمر بن شان شداه بدن أیدوب ،صدابب
محاة َّ .
إن مولده کان يف دمشق يف شهر مجادی اأولی س ة  672ند» (إبن الوردئٕٛ٘ ،ل ،جٗ.)ٔٓٛ :
دؤرخ
هنل مدن علدوم کادریة وأج َداد يف دون متعد ّددة ،ندو م ّ
«یع تد أبو الفداا موسوعة علمیة ثقا یّة مت ّوعة ،قد َ
جغرايف ،قَرأ التاریخ واأدب وأصو الدین ،واطل على كتب كاریة يف الفلسفة والألب ،وعلم اذلیدقة  .ونظدم
ادلوشحات  .له ادلختفر يف أخ ار ال شر :ویعرط بتاریخ أ" الفداا ،ترجم إ
الشعر ولیس بشاعر  -وأجاد ّ
دويف جدق ًة يف الاال ِ
دث
الفرنسیة والالتی یة وقسم م ده إ االنكلیزیدة  .وبقد أبدو الفدداا ملکداً علدی محداة بتّدی ت ّ
ا﵀رم س ة 732ند عن ستی س ة ّإال ثالثة أشهر وأیماً» (الشوکاينٖٔٗٛ ،ل ،جٔ )ٕٔ٘ :وکا َن
والعشرین من َّ
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الشعراا یا ون علیه کاریاً ،ودیدبونه بغرر القفائد ،بتی قا ابن بجر« :وال أعرط يف ٍ
أبد من ادللوك من
ّ
ادلدائ ما البن ن اتة والشهاب زلمود وعریمها یده ّإال سدیف الدولدة وقدد مددح ال داس عریمهدا مدن ادللدوك کادریاً
ولکن اجتم َ ذلاین من الکادرة واإلجدادة مدن الفحدو مدا مل یتفدق لغریمهدا» (ابدن بجدرٖٔٗٛ ،ل ،جٔ)ٖٕٚ :
ومن ذل کلّه یتّض ل دا « َّ
أن أاالفدداا قدد قضدی بیاتده طال داً للعلدمُ ،زلّداً أنلده ،کردیداً ا دالً ،جامعداً بدی
خق من ضالا بدين أیدوب واأعیدان مد هم وأصد حت محداةُ يف عهدده زل َّ
دط رجدا ِ أندل
احلکِم والعلِم ،کان ّ
العلددم مددن کد ّدل د ٍّدن ،م دزالً للشددعراا» (إبددن العمدداد ،د .ت ،ج )ٜٜ :ٙومددن أعمالدده« :ادلختفددر يف أخ ددار ال شددر،
اتریدخ الدولدة اخلوارزمیدة ،تقدومی ال لددان ،شدرح قفدیدة إبدناحلاجدب "ادلقفدد اجللیدل يف علدم اخللیدل" ،کشددف
ف
الوا یة يف شرح الکا یه ،الکّاش .لقدكان أبو الفداا رجالً متكامالً ،كان جامعاً أشتات العلوم وقد ص َ
خاصة واإلنسانیة عامة  12كتااً ط م ها
كل علم تف یفاً أو تفانیف ومن ناا خلّف للمكت ة العربیة ّ
يف ّ
ثالثة يفلت شهرة عادلیة ك ریة ون  :كتاب ادلختفر يف أخ ار ال شر يف التاریخ وادلعروط بكتاب اتریخ أ"
الفدداا ،كتدداب تقدومی ال لدددان يف اجلغرا یدا ط د َ عد ّدة ط عددات يف أوروا ولّد جغرا یددا أ" الفدداا ،ال ُكَّدداش يف
الفرط وال حو» (أبو الفداأٜٜٛ ،م ،جٔ.)ٖٓ-ٔٔ :
 .4بنية التجديد يف تيسری الصرؼ عند أيب الفداء
ٍ
تعرط هبا أبوا أب یة الکلمات الي لیست إبعراب والب ٍاا ،ونو بفد اللسدان مدن
الفرط علم أبصو « َ
اخلألق يف نألق ادلفدردات وصدیاعتها ،وبفد الیدد مدن اخلألدق يف الكتابدة ،واالسدتعانة بده علدى کدالم اهلل وكدالم
رسوله ،والتوسل هبما لفهم كاری من العلوم الدی یة» (احلمالويٕٜٓٓ ،م )ٕٗ :وقد ا ّ ه أبو الفدداا إلدی تیسدری
الفددرط العددر" يف کتابدده الشددهری بِدد"ال ُکَّاش يف الفددرط وال حددو" ،بیدث وجددد تیسدری الفددرط شدددید الغ دی
مت ّوع ادلفادر ،م حه مشوالً وکلیة وأصالة ،ويف نفس الوقت وّر له أع ی الوسائل الف یّة وأکارنا قدرة علی إیراد
ادل انا احلدیاة لتیسری الفرط بتّی یستفید م ه ال اشئون يف ادلدارس واجلامعات لتعلّم قواعد اأدب العر":
 .4-1تيسری السماع والقياس

یقددو ابددن اأن دداري« :الکددالم العددر" ادل قددو ال قددل الفددحی اخلددارج عددن ب د ِّد القلددة إل دی ب د ِّد الکاددرة» (ابددن

إن ال فددریی کددانوا «یولددون السددماع أمهیّدة أکاددر مددن القیداس ،و َّ
اأن ددارئٜٚٔ ،مَّ )ٗ٘ :
إن االسددتعما إذا ورد
بش ا أخاوا به وترکدوا القیداس َّ
الن السدماع ی ألدل القیداس» (ال غددادئٜٜٚ ،م ،جٖ )ٜ٘٘ :ان َّدتم أبدو الفدداا
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علدی بیاندده دی ک اشدده و ددق اأسداس العددام الدداي و ددعته ادلدرسددة ال فدریة ال حویدة وقددد ظهددر انتمامدده بتیسدری
صدور :يف ذکدره ومتابعتده للمفدأللحات التدی جدری علیهدا ال فدریون دادلراد ادلألدرد
القیاس والسماع يف عد ّدة ُ
« جري ال اب قیاساً من عری ٍ
باجة إلی لاع يف ک ِّدل ٍدرد م ده» وادلدراد «الواجدب مدا الیدوز عدریه» ،وادلدراد
ُ
بغری ادلألرد «ما یتوقف کال ّرد م ه على السماع» (أبدو الفدداأٜٜٛ ،م ،جٔ )ٖٚ٘ :وادلدراد اجلدائز «مدا یدوز
یه اإلبدا ماالً  -وترکه» وادلدراد القیاسد مدا یعدرط بقاعددة معلومدة مدن اسدتقراا كالمهدم یرجد إلیهدا یده،
والسدماعی مددا لدیس کددال بددل یفتقددر کد ّدل اسددم م ده إلدی السددماع والشدداذّ -ع ددد أ" الفددداا– ال یدُ ْعتَد ُدد بدده ّأمددا
أبن وزن أشددیاا (أ عدداا) َّ
ال ددادر ه دو کادلعدددوم .يف ّرده علددى الفد ّدراا القائددل َّ
أن أصددله عل دی وزن أ عِد َدالا مج د
أن شیئاً أصله شی ا مث خ ِّفف كما خ ِّفف میت ُِ
لش ٍا على وزن ( َیعِل) ذل َّ
ومج َ خسدب اأصدل علدى
ُ َ
ٌ
أشددیئااَ مثَّ ُبددا ت اذلمددزة الددي بددی الیدداا واألددف وند الم الكلمددة فددار وزندده «أ عدداا» وقددد ّرده أبددو الفددداا
بقوله« :ونو مردود أبنَّه الیسم شیئىاٌ ،لو كان نو اأصل لكان شائعاًكمیِّت وأبنَّه بداط الم الفعدل
على عری قیاسَّ ،
أن اذلمزتی إذا توسألهما األف ال اط إبدامها وال اث دان م هدا .يف أتكیدده أنَّده الیدوز
القیاس على القلیل وال ادر هو الیدوز القیداس علدی ضلدو :ع ددري وع قسد أنَّده يفدر يف كالمهدم ال یقداس
علیدده» (نفددس ادلفدددر )ٖٚٗ :کانددت ندداه الدددعوة مددن الرکددائز اأساسدیة يف نظریدة أ" الفددداا مددن أجددل تیسدری
الفرط العر" واخلروج به مدن بعدل تعقیداتده ،وتقدوم نداه الرکیدزة يف تیسدری ال حدو علدی ر دل قیداس عامدل
لعامددل آخددر يف العمددل ،الش د ا الیقدداس عل دی الش د ا ّإال إذا کددان بکمدده رله دوالً والش د ا ادلق دیس علی ده
معلددوم احلکددم وکانددت العلددة ادلوج ددة للحکددم يف اأصددل موجددودة يف الفددرع ،والس د ب يف ذل د والعددرب أمددة
بکیم ددة ،کی دف تش د ه ش دیئاً بش د ا و ک ددم علی ده خکم دده ،وعلَّددة بک ددم اأص ددل ع دری موج ددودة يف الف ددرع،
و رب مااالً علدی سداد القیداس يف ال حدو ندو إعدراب الفعدل ادلضدارع بیدث یدانب ال حداة إلدی أنَّده أعدرب
أدل أندَّ دده ق د دیس عل د دی اإلس ددم اإلسد ددم أصد ددل يف اإلع د دراب والفعد ددل د ددرع .وال د دزاع
لش د د هه اإلسد ددم ،أو مبع د دی ّ
واإل ددألراب دی القی داس الجدددوی م همددا يف رأي أ" الفددداا ،وأسدداس عدددم اجلدددوی لدی ده ی درت ط اب امدده
ل فوص اللغة وقد و دحه يف أمدرین :اأو  :لدیس نداا مدن اللغدة الففدیحة الدي حیتداج الیهدا الّداس حاجدة
الّدداس إل دی معر ددة اللغددة التفتقددر إل دی ندداا اال ددألراب وال دزاعّ .أمددا الادداين :إندَّده مظ ددون مسددتغ ی ع دده ،والظد ّدن
أنم ما ی تب علیه ا ألراب اأقیسة.
لیس ّ
نفاً من نفوص اللغة ،ومن ّ
َّ
إن الدعوة إلی إلغداا القیداس ند التداد دعدوة م أل دة إللغداا العلدل م ّدرة أخدری ،ونداه الددعوة مدن شدقهنا
دتمر أبددو الفددداا يف رؤیتدده الداعی دة إل دی
أن تسددهم جبددزا ل دیس الیس دری يف تیس دری الفددرط العددر" وتسددهیله .یسد ّ
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عامددة جلیدة متالددت يف وجددوب با دده مددن الفددرط أجددل االخددتالط یمددا
تسددهیل الفددرط وتیسدریه بدددعوة ّ
الیفید نألقاًکاختال هم يف علّة ر الفاعل ونفب ادلفعو  ،وسدائر مدا اختلفدوا یده شلدا الیفیدد نألقداً ،وعلدی
اجلملددة کد ّدل اخددتالط یمددا الیفیدد نألقداً .تلد كانددت خامتددة دعددوة أبدی الفددداا أبمجلهددا يف سددألور معدددودة،
«دعددا یهددا إ بدداط كد ّدل زائددد ،واإلبقدداا علددى ادلفیددد ا﵀ ّقددق للغددرض ادلرجددو ونددو تعلّددم الفددرط وبفظدده
وتأل یقه ،وضلن نشعر الیوم وبعد أن َمضت قرون ع ّدة على دعوة أبی الفداا وكقنَّده یتحددث بلسدان طالب دا،
حملته العشواا الي شَّها على ضلاة ادلشرل وما ذن وا إلیه من إیغا يف القضدای ال حویدة والفدر یة بد ّ آ
م د لغت ددا إ لغددات ع د ّدة كلغددة أكلددوين ال اعیددث ولغددة بددين احلددارث ونددایل» (رمحددةٕٓٔٙ ،م )ٗٔ :كانددت
تلد احلملددة بددا زاً لعدددد لددیس القلیددل مددن علمدداا اللغددة الدداین سدداروا علددى الألریددق ذاهتددا ،ودعدوا إ ختلددی
ال حددو شلددا الیفیددد ،ومددن أشددهرنم إبدرانیم مفددألفى يف كتدداب "إبیدداا ال حددو" ،وشددوق ددیف زل ّقددق كتدداب
"الد ّدرد إ ال حدداة" ،اللدداین دعد َدوا إ تف د یف جدیددد لل حددو العددر" ،ومهدددي ادلخزوم د الدداي ر ددل العلددل
والعمل هبا ،وعدرینم الكادری شلدن اتّفقدوا مد أ" الفدداا واجت دوا تعقیدد الفدرط والدتخل مدن ك ّدل مدا الیفیدد
ددد مددن العلمدداا ا﵀دددثی والقدددماا أب" الفددداا ،مد هم مدن دعددا بدددعواه وخدددیث لدده بكد ّدل
نألقداً .لقددد أتثددر عد ٌ
و دوح وصدرابة ،ومد هم مددن دعدا بشددكل مد ألن خفد  ،واترةً َّ
إن أاالفدداا یدر ل بعدل آراا مجهددور ال حدداة
الفراا القائدل َّ
أبن وزن أشدیاا (أ َعداا) واجلمهدور یعتقدد هبداا ادلفهدوم وقدد ّرده أبدو الفدداا
کما نراه يف ّرده علی ّ
مردود أبنَّه مل یسم شیئاً؛ واترًة أخری یق ل ادلفأللحات الي یري علیها اجلمهور.
ویقو  :ونو ٌ
 .4-2الشعر التعليمي
یعتقد اجلاب « َّ
إن بفد الشدعر أندون علدی الد فس ،وإذا بفد کدان أعلدق وأث دت ،وکدان شدانداً ،وإن
دیا إل دی ددرب ادلاددل کددان مدداالً» (اجلدداب  ،ٜٜٔٙ ،جَّ .)ٕٛٗ :ٙ
إن أاالفددداا یوظّددف سلددارج احلددروط
ابتد َ
لتسهیل تعلیم ناه ادلخارج يف علدم ویدد القدرآن الکدرمی والقدرااات وذلداا خت ّفدف نداه احلدروط يف أبید ٍ
ات

لک د حیفظهددا الألددالب بسددهولة .یش دری أبددو الفددداا إل دی اأص دوات ارهددورة ه د تسددعةَ عشد َدر بر داً وندداا
ألف ِ
الم ،می ٌمٌ ،اد ،جدی ٌم،
لف ،ذا ٌ ٌ ،
ترتی ها يف ال ظم ،أَ ٌ
ی ،ع ٌ
قاط ،طااٌ ،ااٌ ،ع ٌ
ی ،و ٌاو ،یاٌ ،ظااٌُ ،
راا ،نو ٌن ،زاي ،ویمعها ال فف الااين من ناا ال ی ِ
ت م ال ون والزاي ونو:
ُ
ُ
ٌ
ٌ

ال َکظم أعظَم ما يف ِ
ادلرا من خُلٍُق
ُ ُ

عويّ ٍ
إذ قََّد ط َ ٍ
ظامل ج ِر

(أبو الفداإٓٓٗ ،م ،جٕ)ٖٔٚ-ٖٔٗ :
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«کان التعلیم عملیّة ذات تغیری دائم يف سلوك طالب اللغة العربیدة تحددث التمدرین والتجربدة؛ ويف
إن أاالفداا يف ِ
أن الشعر مربلة أولی لتعلیم» (ند ّدارة ،التَّ )ٖٙٚ :
رؤیة مفألفی ن ّدارة َّ
فل ذکر
إدعددام ال ددون أیيت أببی دات شددع ٍر للتسددهیل يف بفظهددا ع ددد ادلتلق د « :وذلددا يف اإلدعددام وعدمدده م د
القلب إلی ادلیم ،واإلخفداا» (أبدو الفدداإٓٓٗ ،م ،جٕ:
احلروط أرب أبوا  ،ون اإلدعام وال یا ُن و ُ
ٖٖٔ) ّأما احلالة الرابعة الي نقفدنا قد أورد أبو الفداا يف " ُکَّاشه" عدداً مدن اأبیدات التعلیمیدة
أبرط اإلخفاا م ال ون ونو:
الي یسهل احلف من ذل ال یت اجلام يف أوائل کلمة
َ

تدَری جار د ٍ
عد قَد ثدَوَی َزیدُ يف َ ی
َ َََ

کما ذَا َل طریٌ ِصیدَ سوااً شَ َا ظُفُر

)نفس ادلفدر)ٖٖٕ :

تخف ال ون م اق احلروط بعد احلروط ادلتقدمة الاکر تخف يف مخسة عشر بر اً ،ویمعها
داط ،ذا ٌ  ،طددااٌ،
داد ،کد ٌ
أوائددل َکلِددم ندداا ال ی دت؛ ون د اتاٌ ،ج دی ٌم ،دا ٌ  ،قد ٌ
اي ،ددااٌ ،د ٌ
داط ،اثاٌ ،ز ٌ
ی ،ظددااٌَّ .
إن أسددلوب أ"¬الفددداا يف اختیددار األفدداظ (تَد َدریَ /جد َدارَ /دعد ٍدد /ثَد َدوی/
صد ٌ
ی ،ش د ٌ
داد ،سد ٌ
و )...الي أشدريف إلیهدا یتکد علدی أوائدل الکلمدات .ومدن ذلد أیضداً ال یدت اجلدام للحدروط الدي
ت د الیاا م ها ونو:

نَل َکا َن سر ِبفَِدّي

أمثت ِ
عوّض خَِدّ
ُ

(نفس ادلفدر)ٕٕٛ :

الیاا ت د من مثانیة عشر بر اً ،تسعة الیل ُدزم أن تکدون للتضدعیف ،وتسدعة کدل م هدا أبدد بدريف التضدعیف
وقد نظم أبو الفداا احلروط ادلاکورة الي تُ َد الیاا م ها ویاکر ناه احلروط يف قسدمی :الدف) عددم لدزوم
دف والدواو واذلمددزة وال ددون والعدی وال دداا والتداا والسدی والادداا ب) بددروط التضددعیف التسددعة:
التضددعیف :األد ُ
الالم والراا والضاد وادلیم والدا واذلاا والکداط واجلدیم .کدان أبدو الفدداا ی شدد بیدت شدع ٍر لکد حیتدوي علدی
کل ناه احلروط الي یلزم أن تکون للتضعیف أو الیلزم.
ّ
 .4-3ختفيف يف الصفات األصوات
َّ
إن اإلنسد ددان ادلعاص د ددر«یشد ددهد الی د دوم تألد د ّدوراً ملحوظ د داً يف سلتلد ددف ص د د وط ادلعر د ددة ،والس د دیّما عل د ددم
اأصوات ،وأ حت ق وات االتفا بی الشعوب سهلة یسریة ،بتّی وصفوا العامل أبنَّه ع دارة عدن

قرید دة ص ددغریة» (بسد دی السد دیابٕٓٓٛ ،م« .)ٖٔٛ :وق ددد ت دده الدارس ددون ا﵀ دددثون إلد دی ن دداه ال ظ ددرة
اخلاطئة ،وبی وا َّ
أن علدم اأصدوات ندو احلجدر اأسداس أیدّة دراسدة لغویدة ،ددعا بعضدهم إلدی تقددمی
16
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الدراسة الفوتیة علی الدراسة ال حویة والفر یة ،وتوظیف الدراسات الفوتیة يف خدمة الدراسات
ال حویة والفدر یة أیدّة لغدة ،لکد یفهدم ال ابدث أسدرار تلد اللغدة وخفائفدها وظوانرندا ،ومدن مثَّ
تکددون دراسددته لتل د اللغددة دراسددة علمی دة صددحیحة ،التقددوم عل دی اإل د اض ،وتسددتألی أن تفددمد
طویالً أمام ال حث العلم » (نفس ادلفدرَّ .)ٖٔٛ :
إن اللغة لیست کالقوانی الأل یعیة اثبتة التتغری،
و َّاَّنا ن ختض للقواعدد ادلألدردة؛ ارتد ط التیسدری الفدريف بعلمداا الكو دة وبددعوة ابدن مضداا القدرطيب
على الرعم من نشوا الفرط ال فرة وتلماة الفر یی الكو یی على أیدي صدر ی ال فدرة ،وذلداا
یع تد أبو الفداا من نؤالا العلماا الفر یی الاین یقابلون اه صعوبة وتعقید الفدرط العدر"؛ إنّ دا
قسمه إلی مثانیة عشر نوعاً وع ددما یتحد ّدث عدن
نشری إلی جزا "ذکر عدد احلروط" وأبو الفداا ی ّ
أجدزاا کد ّدل وابددد مددن تلد احلدروط أیتدی بتخفیفهددا لکد ی قدی يف أذندان القد ّدراا .وند ت قسددم إلدی
«ارهددورة وادلهموسددة والشدددیدة والرخددوة ومددا ب دی الشدددیدة والرخددوة ،وادلأل قددة وادل فتحددة وادلسددتعیلة
وادل خفضة ،وبروط ال َقلقل ِدة وبدروط الفدفری وبدروط الاالقدة وادلفدمتة واللی دة وادل حدرط وادلک ّدرر
واذلاوي و ِ
ادلهتوت» (أبو الفدداإٓٓٗ ،م ،جٕ)ٖٖٔ :کان أبو الفداا یستفید مدن اأسدالیب ادلتعد ّددة
ف َفه/
شحاُ َ َخ َ
لتخفیف احلروط بتّی استظهر متعلّمو الفرط العر" ومن ناا التخفیفَ « :ستَ َ
ِ
ت /مل یدَُرَّوعَا /قَد طَ َاُ /مر بَِ ٍ
فل» ونو ّ ناا اأمر یما یل :
أَج ُد َك قَألَ َ
صفاتاألصوات

تسهيل احلروؼ

أداء احلروؼ

ادلهموسة

ف َفه
شحاُ َ َخ َ
َستَ َ

ی ،بااٌ ،اثاٌٌ ،
کاط ،خااٌٌ ،
ی ،اتاٌ ،ش ٌ
سٌ
صاد ،ااٌ ،نااٌ

الشدیدة

ِ
ت
أَج ُد َك قَألَ َ

قاط ،طااٌ ،ااٌ ،اتاٌ،
کاطٌ ،
ألف ،جی ٌم ،دا ٌ ٌ ،
ٌ

ما بی الش ّدة والرخوة

مل یدَُرَّوعَا

ألف.
ی ،نو ٌنٌ ،
الم ،می ٌم ،یاٌ ،رااٌ ،و ٌاو ،ع ٌ
ٌ

القلقلة

قَد طَ َا

القاط والدَّا ُ والألااُ وال ااُ واجلی ُم.
ُ

الزالقة

ُمر بَِ ٍ
فل

الالم
ادلی ُم و َّ
الرااُ وال ااُ وال و ُن والفااُ و ُ

کمددا نالب د يف اجلدددو َّ
إن أاالفددداا یعلّددم صددفات اأصدوات يف اللغددة العربیددة ولکد ّدل ندداه الفددفات أدااُ
احلروط ،کما نشاند يف اجلدو َّ
ی ،بدااٌ ،اثاٌ،
ی ،اتاٌ ،شد ٌ
أن الففة ادلهموسة تسدتوعب عشدرة بدروط «سد ٌ
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داط ،خددااٌ ،صد ٌداد ،ددااٌ ،نددااٌ» وکددال نعلددم َّ
أبن بفد ندداه احلددروط يف کد ّدل قسددم مددن صددفات اأص دوات
کد ٌ
دعب ومددن ندداا ادل أللددق یسددتخدم أبددو الفددداا ندداه ادلفددأللحات لسددهولة احلفد وند ( :الفددفة ادلهموسددة
صد ٌ
ِ
دت)( ،مددابی الشدددیدة والرخددوة مل یدَُرَّوعَددا)( /الفددفة
ف دَفه)( ،الفددفة الشدددیدة أَجد ُددك قَألَ د َ
َستَشد َدحاُ َخ َ
القلقلة قَد طَ َا) (الففة الزالقة ُمر بَِ ٍ
فل) وکان اإلنسان یسهل علیه بف ُ ع ارة "قَد طَ ا" ال سد ة إلدی
القاط والدَّا ُ والألااُ وال ااُ واجلی ُم" وناه احلروط تش ه احلروط اأخری يف أنواع صفات اأصوات.
بروط " ُ
َّ
إن س دی ویه یکددون مددن أئمددة اللغددة العربی دة وال ددابای يف نظری دة سلددارج احلددروط الت دی ختددرج م هددا
أن «سلارج اللغة العربیة مخسة عشر سلرجاً مع ی ذل َّ
صرح سی ویه َّ
کل سلرج
أن َّ
اأصوات العربیةّ .
من ناه یفهم يف مقابل أربعة عشر سلرجاً آخر وکونه یفهم مع اه أنَّه يف مقابلتده لغدریه مدن ادلخدارج
حیمددل سددل یة مددن ادلع دی اعت دداره خال ی دة یتمیّدز هبددا احلددرط مددن ع دریه أی خیتلددف هبددا عددن ع دریه مددن
بی دث الددوظیف ویکددون مقددابالً اسددت دالیاً لدده» (سددی ویهٜٔٚ٘ ،م ،جَّٗ )ٖٕٗ :
إن سددی ویه وکاددری مددن
أن ک َّدل ب ٍ
القدماا یعتقدون بتقسیم سلدارج احلدروط الفدورة التالیدة و َّ
درط یدتل ّف مبفداب ة الشدفة أو
وتقسدم صدفات اأصدوات إلدی مخسدة أندواع "الشددید ،الرخدو ،مدابی
اللسان أو اأسد ان أو احللدقّ ،
الشدید والرخو ،لی وناو" ال ُکَّاش وتفرل مکانة بعل احلروط يف رؤیة الفر یی:
النظاـ الصويت کما کاف يراه القدماء
الصفات
سلارج احلروؼ

شديد
مهموس

رلهور

مفخم مرقق مفخم

 .1ما بنی الشفتنی

رخو
منحرؼ

أنفی

مرقق

ب

مکرر

رلهور
مفخم

مهموس

مرقق

مفخم

مرقق

ـ

ما بنی

الشديد و
الرخو

لنی ىاو

و

 .2ابطن الشفة
ؼ

السفلی وأطراؼ
األسناف
 .3طرؼ اللساف

ظ

وأطراؼ الثناای

 .4طرؼ اللساف
وفويق الثناای
 .5طرؼ اللساف
وأصوؿ الثناای
 .6مابنی طرؼ
اللساف وفويق

ذ
ر

ط

د

ت

ث
ص

س
ر

ف

66

العدد الػ  ،49شتاء 1397

رللة اجلمعية اإليرانية للغة العربية وآداهبا ،فصلية علمية زلكمة

الصفات
سلارج احلروؼ

شديد
مهموس

رلهور

مفخم مرقق مفخم

رخو
منحرؼ

أنفی

مرقق

رلهور

مکرر

مفخم

ما بنی
مهموس

مرقق

مفخم

مرقق

الشديد و
الرخو

لنی ىاو

الثناای
 .7مابنی طرؼ
اللساف وفويق
الثناای أدخل يف
ظهر اللساف

 .8جافة اللساف
ؿ

إلی الطرؼ
ومافوقها
 .9أوؿ حافة

اللساف وما يليو

ش

ض

من األضراس
 .11وسط
اللساف وسط

ج

احلنك األعلی
 .11مؤخر

ی

ؾ

اللساف وما يليو
من احلنك األعلی
 .12أقصی

اللساف ومايليو من

ؽ

احلنك األعلی
غ

 .13أدنی احللق
 .14وسط احللق
 .15أقصی احللق

ع
ء

خ
ح
ىػ

ا

لقددد وظّددف أبددو الفددداا ندداه اأص دوات أداا األفدداظ وکیفیددة خروجهددا مددن ددم اإلنسددان و ق داً لعلددم
الفددوتیات يف العفددر احلدددیث الددي خیت نددا علمدداا الفددوت کمددا نشددری يف اجل ددو إلددی ندداه اأص دوات،
و َّ
إن أاالفداا خیتلف رأیه يف عشرة بروط :ون الشی ،الألاا ،الواو ،اذلاا ،الاا  ،الدراا ،الیداا ،اذلمدزة،
اجلیم .وناا احلروط تفرل صفاته الفوتیة ع دد أ" الفدداا :الدف) صدوت الألداا :توصدیفه کمدا یدتلف بده
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قد ّدراا الق درآن الکددرمی ونددو أس د اين ،ولاددوي ،وانفجدداري ،ومهمددوس ،ومأل ددق .ب) صددوت الشددی :عدداري
ابتکاک مهموس .ج) صوت اذلمزة :ب جري انفجاري الرلهور والمهموس .د) صوت اجلیم :عداري
ابتکاک رلهور .ذ) صوت الداا  :أسد اين ابتکداک رلهدور .ر) صدوت الدراا :لادوي مک ّدرر رلهدور .م)
صوت الواو :ط ق أو شفوي ث ائ رلهدور .ن) صدوت اذلداا :ب جدري ابتکداک مهمدوس .و) صدوت
الیاا :عاري رلهور .نالب من خال اجلدو َّ
أبن أاالفداا خیتلف رأیده يف عددد سلدارج احلدروط وکیفیدة
مر وا ٌ ونو یعتقدد َّ
أن عددد نداه ادلخدارج عشدرةٌ ،ومدا بدی ک ّدل بدرط وبدرط آخدر مدن
صفاهتا وناا أ ٌ
کل م هما يف إطار ال ظام الفويت:
قیم خال یة دیتاز هبا ّ
النظاـ الصويت عند أيب الفداء
الصفات
شديد

سلارج احلروؼ

رلهور

رخو
رلهور

مهموس

مرکب
مهموس

مفخم مرقق مفخم مرقق مفخم مرقق مفخم مرقق

رلهور فقط

شفوي
شفوی ثنائي

و

د

ط

ذ

ت

لثوی

ث/ؼ
ص

س

ز

غاری

ر /ؿ ف
ش

و

ع

ؾ

خ

ؽ

حلقی
حنجری

منحرؼ

ب

ظ

أسنانی /لثوی ض

ذلوي

جانبی

مکرر أنفی لنی
ـ

أسنانی

طبقی

متوسط

غ
ء

ح
ىػ
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َ .4-4رسم الزيج اإليراين لتعليم الناشئنی

«الزی ُا ارس «زی » وندو جددو یسدتد ّ بده علدی برکدات الکواکدب ومواقعهدا ،تفسدری األفداظ
الدخیلة ،والظانر أنّه صار یأللق علی الدائرة .وأشهر اأزیج علی اإلطالل الي و عها الفلکیون
ادلسددلمون ال دزیا اإلیلخدداين أولددغ ب د » (ال تّدداينٜٜٔٛ ،م )ٙ :وجددداو االزیج یسد ّدهل التعلددیم علددی
ادلتعلّمد ددی وکد ددان العلمد دداا اإلیرانید ددون مشد ددهورین يف رسد ددم ند دداه اأزیج لال د ددالك ماد ددل :اخل د دوارزم ،
وادلروذي ،وأ" زید ال لخ  ،وعمر اخلیّام« .علم الفرط نو دراسدة ب یدة الکلمدة وکیفیّدة صدیاعتها،
ودراسددة عالقاهتددا التفدریفیة مددن يفبیددة واالشددتقاقیة مددن يفبیددة أخددری» (صد ئٜٛٛ ،م .)ٖٔ :کددان
ال ُقدماا يف الفرط یسعون إلدی أتلیدف الکتدب التعلیمیدة أو قدل سلتفدرات تعلیمیدة ت اسدب ال اشدئة
وتليب باجات ادلتعلّمی التعلیمیة؛ َّ
وإن تعلیم ب یة الکلمات وصیاعتها یت تم ع م دانا تقلیدیّدة مدن
أي إبددداع وإبتکددار يف تعلددیم صددیاعة الکلمددة.
جانددب الفددر یّی وقددد أیتددون مب ابددث متع د ّددة دون ّ
تفورنم دلفألل التیسری «قائم على االنتقاا من مجلة ال حو العلم  ،و ب اإلطالة والتعمدق يف
ذكر القواعدد ،واالسدتعانة علدى تو دی ادلو دوعات اأمالدة والتقلیدل مدن الشدواند ،والوقدوط ع دد
العلة التعلیمیة ،والتمییز بدی ادلسدتویت التعلیمیدة» (بسد ديٕٓٓٛ ،م)ٔٔ :؛ مد َّ
أن الغایدة يف أصدل
نشقة الفرط العر" كانت تعلیمیّة وناا ما نلمسه ع د ابن ج ّدين الداي اندتها ادلد ها التعلیمد يف
بیانه َّ
أن ال حو «انتحاا لدت كدالم العدرب يف تفدر ه مدن إعدراب وعدریه كالتا یدة واجلمد  ،والتحقدری
والتكسری ،واإل ا ة وال سب وال كیب وعری ذلد  ،لیلحدق مدن لدیس مدن أندل اللغدة العربیدة أبنلهدا
رد بده إلیهدا» (إبدن جدين ،د .ت،
يف الففابة ،ی ألق هبدا وإن مل یكدن مد هم ،وإن َش َّدا بعضدهم ع هدا ّ
جٔ )ٖٗ :إنّ ددا نعددا يف الرسددوم التالیددة َّندداذج تعلیمیددة لقواعددد اللغددة العربیّ دة يف کتدداب "الکّدداش يف
الف ددرط" أ" الف ددداا .یق ددو أب ددو الف ددداا يف کتاب دده "الکَّدداش" :وأعل ددم َّ
أن ع د َّددة أقس ددام ادلض ددمرات
خس ددب القس ددمة العقلیّ ددة تس ددعون قس ددماً؛ َّ
أن «ادلض ددمرات ثالثد دةٌ للم ددتکلم وادلخاط ددب والغائ ددب،
دب مالدده ،ددال تسددعةٌ ،وکد ّدل وابد ٍدد
وادلددتکلّم ّإمددا مفد ٌ
درد أو ماَّددی أو رلمد ٌ
دوع ،وادلخاطددب مالدده ،والغائد ُ
م هددا ّإمددا مد َّ
داکٌر أو مؤندَّدث ،ددال مثانیدةَ عشددر قسددماً ،وم فددواً م ففدالً ،ورلددروراً والیکددو ُن مر وعداً
متف دالً ومر وع داً م فف دالً وم فددواً متف دالً وم فددواً م فف دالً ،ورلددروراً والیکددو ُن ّإال متف دالً هدداه
یقسم أبدو الفدداا ادلضدمر إلدی مخسدة أقسدام يف الرسدم
مخسة أنواع» (أبو الفداإٓٓٗ ،م ،جّٕ )ٕٗٙ :
التاد :ادلر وع ادلتفدل ،ادلر دوع ادل ففدل ،ادل فدوب ادلتفدل ،ادل فدوب ادل ففدل ،اردرور الیکدون ّإال
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متفالً ،وحیتوي نداا القسدم مدن الددائرة الداخلیدة علدی الدزیا مثَّ یتج َّدزأ بغائدب ومدتکلّم وسلاطدب يف
نوع .وقد رتَّ ها أبو الفداا يف ناه الزائجة واق بها ترتی اً مل یس ق إلیه ،لتتض م ها:
کل ٍ
ّ
الرسم 1

ویعتقد الفر یّون التساوي بدی ما دی ادلدا ّکر وادلؤنَّدث يف ادلخاطدب والغائدب يف عدری عائدب ادلر دوع ادلتفدل،
أن ادلضدمر ِ
قر َاد عدم التسو ِیة اعت ار اللف ال اعت ار الضمائر ،د ّّنهنم قدد أمجعدوا علدی َّ
ات سدتون ،والسداقط
ی ذل من ناه الدائرة الي اق ب انا" :اعت ار الضمری ،عری مش ك إبعت ار الفیغة".
ثالثون ،ویت َّ ُ
«یكون الفرط التعلیم والفرط العلم موجهی وظیفیاً دلا یراع باجات ادلتعلم ،ویعرض
لدده أبسددالیب مشددوقة ،تد عدده دلتابعتدده؛ عددری َّ
أن الواقد خبددالط ذلد  ،قصد الفددرط الددوظیف ع ددد
درس العربیددة بتأل یددق الفددرط الددوظیف يف
بعضددهم صددر اً علمی داً ،ضلددو مددا علدده أمحددد ادلتوكددل قددد َ
نظامها ال كیديب»( .ادلتوکدلٜٔٚٚ ،م« )ٚ :دییدل اإلنسدان السدلیقة والفألدرة إلدی اسدت دا السدهل مدن

أصوات لغته الفعب الشال الاي حیتاج إلی رلهود عضل أک ».

(الزجاج ٜٖٔٚ ،م)ٕٔٔ :

أبن ن ما اشت َّق من ٍ ٍ
َّ
َّ
قام به
إن أاالفداا یاکر أب یة الففة ادلش هة يفکتابه "ال ُکَّاش" ویو
ُ
عل الزم دلن َ
علی مع ی الا وت ،قوله :الففة ادلش هة أي ادلش هة اسم الفاعل ،وقوله :ما اشت َّق من ٍ ٍ
اسم
ُ
عل الزم ،خیرج به ُ
ادلفعو واسم الفاعل من الفعل ادلتع ّدي ،وقوله :دلن قام به ،خیرج ضلو« :ارلس وادل َقام من ألاا ادلکان ،وادلألل
َ
َ
وادلغددرب مددن ألدداا الزمددان» (أبددو الفددداإٓٓٗ ،م ،جٔ )ٖٖٖ :وقددد بد ّدی أبددو الفددداا يف الدددائرة التالیددة ادلسددقلة الاام ددة
(اأبسددن /احلَ َسد َدن /ال َق ددی  /ادلمت د /
یقسددمها أبددو الفددداا إلددی مفددأللحات
عشدرة مددن وجددوه الفددفة ادلشد هة ،و ّ
َ
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یتکون من الدوائر ادلرکزیّة الي تستوعب کیفیة صیاعة ناه الففة ادلش هة:
ادلختلف)؛ وناا الزیا ّ
الرسم 2

 .5النتيجة

توصددل ا يف ندداه الدراسددةَّ ،
إن أثددر التجدیددد والتیسددری وا د يف کتدداب "ال ُکَّدداش يف الفددرط" ،ومددن
ّ
أبرز آ ال التجدید والتیسری ن  :الت سیط اأمالة والتو ی جبداو الزیا اإلیراين لتسهیل الدرس
الفريف .اعتمد أبو الفداا يف أتلیف کتابه "ال ُکَّاش يف الفرط" علی رلموعة من الدعائم الرئیسیّة
وند  :الفهددم العمیددق للمؤلّفددات الفددر یّة اأصددیلة واقت دداس القواعددد اأصددلیة مددن خالذلددا ،والددتخلّ
مددن الشددروح واحلواش د والتقدداریر الددي تاقددل کانددل ادلعلّددم وادلددتعلّم وتزیددده صددعوبة وعمددوض ،وإعددادة
التقسیم والت ویب.
 یُعد ّد الشددعر التعلیمد ع فدراً إتسدداقیّاً يف کتدداب "ال ُکَّدداش يف الفددرط" وأبددو الفددداا یسددتخدم
أبیدااتً جامعدةً لیعد ّ عدن تلد القاعدددة ،أَّنوذجداً مسدقلة "إبدددا احلددروط تُ َدد الیدداا م هددا" ،وکددال
مسقلة "إخفاا م ال ون" وأبو الفداا أیيت خبمسة عشدر بر داً ویمعهدا يف بیدت شدع ٍر علدی َبسدب
دادة أساسددیّة يف کد ّدل مددن
أوائددل الکلمددات .وکددان ند دده مددن إنشدداد ندداه اأبیددات اجلامعددة تقدددمی مد ّ
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لألالب العلم ،یسهل علیهم احلف من يفبیة ،وسرعة تا ّکرنا
میسرة ّ
ادلو وعات ،و ناا يف صورة َّ
من يفبیة أخری.
 نالبد مددن خددال اجلدددولی أب َّن أاالفددداا قددد اختلدف مد العددرب ادلتقد ّدمی يف عدددد سلددارج
احلروط ،ونداا أم ٌدر ط یعد  ،قدد رأی دا اخللیدل قدد جعدل ادلخدارج مثانیدة ،وسدی ویه جعلهدا سدتة عشدر
أبن لک ِدل ب ٍ
درط سلرجداً ،و یمدا خید ت
سلرجاً و ّأما أبو الفداا خسب ال ماذج الي ّاختانا قد یعتقدد َّ ّ
اأصوات الب َّ
أن وصفه قریب من وصدف العدرب القددماا ،بیدث اضلفدر اخلدالط یمدا بید هم
يف عشرة بروط؛ ون الشی ،الألاا ،الواو ،اذلاا ،الاا  ،الراا ،الیاا ،اذلمزة ،اجلیم ،وكما نالب
ن احلروط نفسها الي اختلف یها بقیة الفر یی ادلتق ّدمی.
َّ 
إن التخفیددف یُتعتد َ مددن أند ّدم آلیددات الت سددیط يف قواعددد اللغددة وکددان أبددو الفددداا یسددتفید مددن

الف ددون ادلتعد د ّددة لتخفی ددف احل ددروط بتّ ددی اس ددتظهر يفش ددئو الف ددرط الع ددر" وم ددن ن دداا التخفی ددف:
ِ
دت ،مل یدَُرَّوعَدا ،قَدد طَد َاُ ،مدر بَِف ٍدل" ویسدتم ّد أبدو الفدداا مدن نداه
ف َفه ،أَج ُد َك قَألَ َ
شحاُ َ َخ َ
" َستَ َ
ادلفأللحات لسهولة احلف وأداا احلروط.
َّ 
یقسددمه إلددی أربعددة أقسددام :االسددم،
إن أاالفددداا یغد ّدری طریقددة الت ویددب يف کتدداب "ال ُکَّدداش" ّ
والفعل ،واحلرط ،وادلش ك .وناا بدایة اجلهد الداي ق ّدمده أبدو الفدداا لکد یسدهل تعلدیم الفدرط.
کال أبو الفداا حیرص علی بیان السماع والقیاس يف ُکَّاشه لکن أنَّه يف مسائل االسم ادل سوب
والتفغری الیوز القیاس علدی القلیدل وال دادر ،ویعتقدد َّ
أبن الشداذّ ع دده الیُعتَد تد بده .أبدو الفدداا یهدت تم
السماع والقیاس انتماماً م ألقیاً والیر ضهما ویق لهما متاماً بل حیداط الشداذّ وال دادر مدن القواعدد
الفددر یّة ویددری َّأهنمددا یفددع ان تعلددیم دلتلقد ویقد ّدمان تعد ّدد اآلراا الفددر یّة يف شددا ٍذّ وابد ٍدد واخددتالط
اأبکام یه.
 لقد أخا أبو الفداا الزیا من الفلکیی اإلیرانیی واستعمل ناا الزیا لتعلیم ادلفانیم الرئسیّة
إلی ال اشئی يف اللغة العربیّة مال الضدمائر ادلتّفدلة وادل ففدلة ،وکیفیّدة صدیاعة الفدفة ادلشد هة وأخل.
َّ
یتقمل برؤیة جامعة یهویع تد أبو الفداا ّأو َمن استخدم ناا
إن القارئ ع دما یشاند ناا اجلدو ّ
الزیا يف الدرس الفريف ،وناا اجلدو ز َاد يف سهولة الکتاب.
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ادلصادر
الف) الکتب
القرآن الکرمی

اأو والااين ،بریوت :ادلکت ة العفریة.
اخلوام ،ارلد ّ
أبو الفداا ،)ٕٓٓٗ( ،الکناش يف فنی الصرؼ والنحو ،قیق ریض بن بسن ّ
إبن العماد( ،د .ت) ،شذرات الذىب يف أخبار من ذىب ،ارلد السادس ،بریوت :ادلکت ة التجاریة للأل اعة وال شر.
اأو  ،الأل عة اأولی ،اذل د :مأل عة دائرة ادلعارط العامانیة.
إبن بجرٖٔٗٛ( ،ند) ،الدرر الکامنة يف أعياف ادلائة الثامنة ،ارلد ّ
إبن جين ،أبوالفت عامان( ،د .ت) ،اخلصائص ،قیق دمحمعلی ال جار ،القانرة :دار الکتب ادلفریة.
إبن عففورٔٗٓٚ( ،ند) ،ادلمتع يف التصريف ،قیق خر الدین ق اوة ،الأل عة اأولی ،بریوت :دار ادلعر ة.
إبن الوردي ،عمرٕٔٛ٘( ،ند) ،تتمة ادلختصر يف أخبار البشر ،ارلد الراب  ،القانرة :ادلأل عة الون یة.
اأن اری ،ع دالرمحن بن دمحم( ،د .ت) ،اإلنصاؼ يف مسائل اخلالؼ بنی البصرينی والکوفينی ،قیق دمحم زلیی الدین ع د
احلمید ،قانره :دارالفکر للأل اعة وال شر والتوزی .
ال تّاين ،)ٜٜٔٛ( ،الزيج الصابئ ،تفحی وتعلیقَ :کرلو يفلی و ،الأل عة اأولی ،إیألالیا :رومیة العظمی.
ال غدادي ،ع دالقادر بن عمر ،)ٜٜٔٚ( ،خزانة األدب ولب لباب لساف العرب ،زل ّقق ع دالسالم دمحم نارون ،ارلد
الاالث ،الأل عة الرابعة ،قانرة :مکت ة اخلاصل .
اجلاب  ،أبو عامان عمرو بن خر )ٜٜٔٙ( ،احليواف ،قیق وشرح ع د السالم دمحم نارون ،ارلد الراب والسادس ،بریوت:
دار ابیاا ال اث العر".
بساين ،أمحد ،)ٕٓٓٔ( ،النظاـ النحوي العريب بنی اخلطاب الفلسفي واخلطاب التعليمي ،خث م شور يف كتاب أعما

ندوة تیسری ال حو ،اجلزائر :م شورات ارلس اأعلى للغة العربیة.

زلمد ،)ٕٜٓٓ( ،شذا العرؼ يف فن الصرؼ ،القانرة :دار الکیان للأل اعة وال شر والتوزی .
احلمالوي ،أمحد بن ّ
رمحة ،عديفن و آخرون ،)ٕٓٔٙ( ،ابن مضاء وإسهاماتو يف تيسری النحو العريب ،رسالة ماجستری ،جامعة أ" بلقاید
تلمسان ،کلیة اآلداب و اللغات ،اجلزائر.
الزجاج  ،أبوالقاسم ،)ٜٕٔٛ( ،اإليضاح يف علل النحو ،قیق مازن ادل ارك ،الأل عة الرابعة ،بریوت :دار ال فائس.
العامة للکتّاب.
زلمد نارون ،الأل عة الاانیة ،القانرة :اذلیئة ادلفریة ّ
سی ویه ،أبو بشر عمرو ،)ٜٔٚ٘( ،الکتاب ،قیق وشرح ع دالسالم ّ
اأو  ،الأل عة اأولی ،القانرة :مأل عة السعادة.
الشوکاين ،دمحم بن عل ٖٔٗٛ( ،ند) ،البدر الطالع مبحاسن من بعد القرف السابع ،ارلد ّ
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العک ي ،ا" ال قاا ع دهللا بن احلسیٔٗٔٙ( ،ند) ،اللباب يف علل البناء واإلعراب ،قیق عازي سلتار طلیمات
اأو  ،الأل عة اأولی ،بریوت :دار الفکر.
وع داإلله ن هان ،ارلد ّ
الفابوين ،أمحد( ،د .ت) ،اتريخ محاة ،شرح وتعلیق قدري الکیالين ،الأل عة الاانیة ،محاة :ادلأل عة اأنلیة.
ص ي ،زلمود الاعیل وآخرون ( ،)ٜٔٛٛتعلَّم الصرؼ العريب بنفسك ،الأل عة اأولی ،الریض :دار ادلریخ لل شر.
ن ّدارة ،دمحم مفألفی( ،الت) ،إجتاىات الشعر العريب يف القرف الثاين اذلجري ،الأل عة الاانیة ،القانرة :دارادلعارط.

ب) الدورایت
بس دي ،خالد بن ع دالکرمی« ،)ٕٓٓٛ( ،زلاوالت التجدید ولتیسری يف ال حو العر"؛ ادلفألل وادل ها نقد ورؤیة» ،رللة

اخلطاب الثقايف ،الریض ،العدد ٖ ،ص .ٕٕ-ٔ :

بسیالسیاب ،خالدع اس وآخرون« ،)ٕٓٓٛ( ،أمهیة علم اأصوات يف تعلیل مسائل ال حو» ،رللة أىلالبيت (ع)،
العدد ،ٙص .ٖٖٚ-ٖٔٙ :
ادلتوکل ،أمحد« ،)ٜٔٚٚ( ،ضلو قرااة جدیدة ل ظریة ال ظم ع د اجلرجاين» ،رللة كلية اآلداب الرابط العددٔ ،ص .ٔٛ-ٔ :
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بارقههایتجدیددرتسهیلصرفنسدأبوالفداء؛شهیدادبیاتعربی 
«موردپصوهیکتابالکُنَّاش»

علیخالقی،1احمدپاشازانوض،2سیّدمحمّدمیرحسینی

3

 .6داًطجَٕ دکتزٕ سثبى ٍ ادث٘بت عزثٖ داًطگبُ ث٘يالوللٖ اهبم خوٌٖ٘ (رُ) قشٍٗي
 .6داًط٘بر گزٍُ سثبى ٍ ادث٘بت عزثٖ داًطگبُ ث٘يالوللٖ اهبم خوٌٖ٘ (رُ) قشٍٗي
 .6داًط٘بر گزٍُ سثبى ٍ ادث٘بت عزثٖ داًطگبُ ث٘يالوللٖ اهبم خوٌٖ٘ (رُ) قشٍٗي

چکیده 
علن صزف ثب اثشارّبٕ سًذُ ٍ جذّاة خَد ،کِ ًَآٍرٕ ٍ اثتکبر در آى ًوبٗبى است ،ثِ چگًَگٖ سبختبر
ٍاصُّب ٍ رٗطٔ هفزدات هٖپزداسد؛ اساٗيرٍ ثب تَجِ ثِ اّو٘ت علوٖ اٗي داًشص ،زسم اسشت اقشذاهبتٖ در
جْت تسْ٘ل آهَسش آى صَرت گ٘زد .کتبة «الکٌَُّبش فٖ الصزف» اس آثبر ارسضوٌذ أثَ الفذاء اسوبع٘ل ثي
علٖ ثي هحوَد ثي اَٗة است کِ تحت تأث٘ز اًذٗطِّبٕ سهخطزٕ ٍ اثي حبجشت ًَضشتِ ضشذُاسشت.
پضٍّص حبضز ثزاسبط رٍش تسْ٘ل ٍ ت٘س٘ز صزفٖ ًشد أثَ الفذاء اًجبم هٖضَد .أثَ الفذاء رٍش تسْ٘ل
در صزف عزثٖ را اس طزٗق طزاحٖ جذٍلّب ٍ سٗجّبٕ فبرسٖ ٍ ،هِتُذّبٕ ث٘شبى آٍاّشب ثشزإ آهشَسش
صزف ثِ کبر ثست .اٗي ضَُ٘ اس آهَسش صزف در قزى ّطتن اًذٗطِإ ًَ ٍ هتوبٗش هحسَة هٖضذ .اٗي
پضٍّص ،تَاًبٖٗ تعل٘وٖ ٍ صزفٖ أثَ الفذاء را در آهشَسش قَاعشذ عزثشٖ ًطشبى هشٖدّشذ کشِ اًذٗطشِ
رٍضوٌذش را در هجبحث ق٘بط ٍ آٍإ حزٍف ٍ ادغبم ٍ تعل٘ن ص٘غِّب ث٘بى داضتِاست .اّن ًتشبٗج اٗشي
پضٍّص ثِ اٗي ضزح است :ردّ اصطالحبت سخت ٍ کو٘بة در هجحشث ق٘شبط ٍ سشوب  ،کشبرثزد ضشعز
تعل٘وٖ ثزإ سَْلت حفظکزدى ،ثِکبرگ٘زٕ تخف٘ف در صشفبت آٍاّشب ،هخشبر حشزٍف در آهشَسش
قزائتّب ٍ ،استفبدُ اس سٗج اٗزاًٖ ثِ عٌَاى عٌصزٕ هٌسجن در آهَسش ضوبٗز هتصل ٍ هٌفصل ٍ صفت
هطجِْ .در اٗي هقبلِ ثب رٍش تَص٘فٖ تحل٘لٖ ثِ تج٘٘ي ثحث خَد پ٘زاهَى ضخص٘ت صزفٖ أثَ الفذاء ٍ کتبة
ٍٕ «الکٌُّبش فٖ الصزف» ٍ رٍش ثزتز اٍ در آهَسش صزف ثزإ هجتذٗبى در ٗبدگ٘زٕ سثبى عزثٖ پزداختِاٗن.
لیدواشهها:رٍش؛ تسْ٘ل؛ صزف؛ أثَ الفذاء؛ الکٌَُّبش.
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