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ملخص:
�أثارت لغة قري�ش كثريا من اجلدل يف الدرا�سات اللغوية والنحوية القدمية واحلديثة،
ومل يتوقف اجلدل حول ف�صاحتها ومكانتها من لغات العرب ،وعالقتها بالقر�آن وقراءاته،
فقيل� :إن لغة قري�ش �أف�صح اللغات ،وقيل� :إن القر�آن نزل بها ،وقيل :هي جمرد لهجة
حمكية ال تختلف عن غريها من اللهجات ،و�أن القر�آن نزل بلغة ال�شعر �أو لغة العرب
امل�شرتكة قبل الإ�سالم ،وقيل� :إن هذه اللغة ا�سم بال م�سمى ،وال وجود لها ،وقد ا�ستعمل
القدماء ل�سان قري�ش ،ولغة قري�ش ،وحلن قري�ش ،وك�أنه ال فرق بينهما ،فكانوا يق�صدون
بهـــما الرتادف حينا ،والتداخل حينا �آخر ،وظل هذا التعار�ض والتداخل قائما مبا ي�ؤكد
حاجتنا �إىل الوقوف على مدلوالت الألفاظ يف �سياقها التاريخي عند �إطالقها ،ومن ثم
حتولها �إىل م�صطلح.
ومل ي�صل الدار�سون املعا�رصون يف لغة قري�ش �إىل ر�أي قاطع� ،إذ و�صلت اخلالفات يف
بع�ض الأحيان �إىل حد التناق�ض ،وهذه حماولة تهدف �إىل جتلية �شيء من الغمو�ض الذي
يكتنف امل�صطلح ،نناق�شه من خالل ا�ستقراء املدلوالت التي �صاحبت هذا امل�صطلح يف
ال�سياقات التاريخية املختلفة.
ا ّتبع الباحث املنهج الو�صفي الذي ينا�سب طبيعة الدرا�سة .وتو�صل �إىل �أن لغة قري�ش
م�صطلح كويف مل ي�ستخدمه �أهل الب�رصة .كما تو�صل الباحث �إىل �أن علماء اللغة كانوا
ينقلون عن �أهل الكوفة ،ومل يتبعوا منهجية بعينها.
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Grammarians and Linguists’ Attitudes towards the Language
of Quraish: A Study in the Concept Denotations

Abstract:
The language of Quraish raised a lot of controversy in ancient and
modern linguistic studies. Debate did not only concern its eloquence and its
status among the languages of
 Arabs and its relationship to the Holy Qur›an
and its recitations, but also it claimed that the language of Quraish was the
most eloquent among other languages. It was reported that the Holy Qur›an
used it on the one hand, and on the other hand, it was argued that it was just
a spoken dialect which did not differ from other dialects. Hence the Holy
Qur›an used the language of poetry or the language shared by Arabs before
Islam. It was also claimed that this language was not aptly named and did
not exist. Early scholars used the terms «Tongue of Quraish», that is, the
language of Quraish and accent of Quraish interchangeably as if there were
no differences between them. They used them as synonyms sometimes and
as complementary terms on other times. Such discrepancies between the
concepts remained, which indicates the need to investigate denotations of the
concepts from historical perspective till it became a term.
Contemporary scholars on the language of Quraish did not reach
firm opinions. Contradictions among scholars sometimes reached dispute.
Therefore, the current study is an attempt to contribute to uncover ambiguity
pertaining to the term. The researcher is going to discuss it through reviewing
denotations of the term in different historical contexts. The researcher
adopted descriptive method, which suits the nature of the present study. The
researcher concluded that the language of Quraish is a Kofi term which was
not used by Basris, and that linguists almost quoted from Kofi and did not
adopt a particular method.
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مقدمة:
كان بع�ض اللغويني الأولني يعتقدون �أن لغة قري�ش �أف�صح اللغات ،و�أن القر�آن نزل
بها ،وتبعهم بع�ض من جاء بعدهم ،وتوقف املعا�رصون �أمام لغة قري�ش ،فذهب فريق ي�ؤكد
ف�صاحتها ،وي�ستدل لها بالروايات التي ت�ؤيد ر�أيه ،وذهب فريق �آخر ينفي عنها الف�صاحة،
ويبطل م�ضمون املقوالت ،وقد نظر كل فريق �إىل لغة قري�ش من منظور خمالف للآخر دون
التوقف عند دالالت امل�صطلح يف ال�سياقات التاريخية ما جعلهم يتو�صلون �إىل نتائج غري
حا�سمة الفتقارها �إىل ال�شمول يف اال�ستقراء ،ويف هذه الدرا�سة نتابع امل�صطلح من بداية
ظهوره �إىل موقف املعا�رصين منه.

أوال  -لغة قريش يف األثر:
كان �أول ظهور مل�صطلح ل�سان قري�ش ولغة قري�ش يف �صدر الإ�سالم على ل�سان النبي
فيما ن�سب �إليه من روايات ،ثم تناقله ال�صحابة والتابعون وخالِفوهم .فقد تواترت الروايات
عن النبي يف ف�صاحة قري�ش ،ومن ذلك قول ال َّنب ِِّي�َ -صلَّى ا ُ
ْ�ص ُح
هلل َعل َْي ِه َو َ�سل ََّم�« : -أَ َنا �أَف َ
ا ْل َع َر ِب َم ْي َد �أَنيِّ مِ ْن ُق َر ْي ٍ�شَ ،و َن َ�ش ْ�أ ُت فيِ َبنِي َ�س ْع ِد ْب ِن َب ْك ٍر « َوفُ�سرِّ َ َهذَا :مِ ْن �أَ ْجلِ َ�أنيِّ » ( . )1وقال
ان بني �سعد بن
ر�سول اهلل� -صلى اهلل عليه و�سلم� « : -أَ َنا �أَ ْع َر ُبك ُْم �أَ َنا مِ ْن ُق َر ْي ٍ�شَ ،ول َِ�سانيِ ل َِ�س ُ
بكر « ( . )2ويف رواية �أخرى� « :أنا ن قري�ش ،ون�ش�أت يف بني �سعد ،ف�أنى يل اللحن» ()3
َّ
مِ ْ
 ،ثم انتقل هذا امل�صطلح ،فتداوله ال�صحابة ،وربطوه بلغة القر�آن ولغة النبي .قال عمر بن
ان تثقيف» (. )4
ان ُق َر ْي ٍ�ش �أَ ْو غِ ل َْم ُ
اخلطاب« :لاَ يمُ َ لِّينَ َّ فيِ َم َ�صاحِ ِف َنا َه ِذ ِه �إِلاَّ غِ ل َْم ُ
وقال عثمان للنفر القر�شيني�« :إن اختلفتم �أنتم وزيد بن ثابت يف �شيء ،فاكتبوه على
ل�سان قري�ش ،ف�إمنا نزل بل�سان قري�ش .قال زيد :فجعلنا نختلف يف ال�شيء ثم جنمع �أمرنا
على ر�أي واحد .فاختلفوا يف « التابوت « فقال زيد « التابوه « وقال النفر « التابوت « قال:
يل حتى رفعنا ذلك �إىل عثمان .فقال عثمان :اكتبوه
ف�أبيت �أن �أرجع �إليهم ،و�أبوا �إن يرجعوا �إ َّ
()5
« التابوت « ف�إمنا �أنزل القر�آن على ل�سان قري�ش «  .وجاء عن ابن عبا�س يف تف�سري قوله
ِ�سان َع َر ِب ٍي ُمبني{ ( ، )6قال :بل�سان قري�ش» (. )7
عز وجلِ } :بل ٍ
وت�أثر العلماء بهذا املفهوم ،وربطوا بني النبوة والف�صاحة .جاء يف �رشح م�شكل الآثار:
ان ا َّلذِي ُبع َِث ِب ِه
اهاَ ،و َع ِق ْل َنا ِب َذلِكَ �أَ َّن الل َِّ�س َ
الر ُ�سلَ �إنمَّ َ ا ُت ْب َع ُث ِب�أَل ُْ�س ِن َق ْومِ َها ،لاَ ِب�أَل ُْ�س ِن �سِ َو َ
« ُّ
الَل ُْ�س ِن ا ْل َع َرب َِّي ِة
ان َق ْومِ هَِ ،و ُه ْم ُق َر ْي ٌ�ش ،لاَ َما �سِ َوا ُه مِ َن ْ أ
ال َّنب ُِّي�َ -صلَّى اللهَّ ُ َعل َْي ِه َو َ�سل ََّمُ -ه َو ل َِ�س ُ
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ان َق ْو ُم ُه�َ -صلَّى اللهَّ ُ َعل َْي ِه َو َ�سل ََّم -المْ َُرا ُد َ
َو َغيرْ ِ َهاَ ،وكَ َ
ون ِب َذلِكَ ُه ْم ُق َر ْي ٌ�ش ،لاَ َم ْن �سِ َ ُ ْ
«وقَالَ �أَ ُبو َحاتمِ ٍ �أَ َح ُّب ْ أَ
ون
اه ْم مِ ْن ُبطُ ِ
ات ُق َر ْي ٍ�ش ،ث َُّم �أَ ْد َن ُ
ال ْلفَاظِ واللغات �إلينا �أن نقر�أ ِب َها ُل َغ ُ
َ .
ُم�ضرَ َ ِ ...ل ُق ْر ِب ِج َوا ِرهِ ْم مِ ْن َم ْو ِل ِد ال َّنب ِِّي�َ -صلَّى اللهَّ ُ َعل َْي ِه َو َ�سل ََّمَ -و َم ْنزِلِ ال َْو ْح ِيَ ،و�إِنمَّ َ ا َربِي َع ُة
ان « (َ . )9وقال ْاب ُن ُق َت ْي َبةَ » :لمَ ْ َي ْنزِلِ ا ْل ُق ْر� ُآن ِ�إلاَّ ِب ُل َغ ِة ُق َر ْي ٍ�ش؛ ِل َق ْو ِلهَِ -ت َعالىَ : -
َو ُم�ضرَ ُ �أَ َخ َو ِ
ان قومه{ (. )11( » )10
} َو َما �أَ ْر َ�س ْلنَا مِ ْن َر ُ�سولٍ �إِلاَّ ِبل َِ�س ِ
وقد حاول القدماء تخريج هذه املقوالت التي تن�سب الف�صاحة �إىل قري�ش ،مع خمالفتها
ملوقف نحاة الب�رصة من لغة قري�ش ،فذهب معظم القدماء �إىل �أن املق�صود بلغة قري�ش هم
�أهل احلجاز ،و�أن ف�صاحتهم من باب التغليب ،وبذلك يف�سحون املجال لغريها من اللغات �أن
تقف �إىل جوارها ،وت�شاركها يف الف�صاحة وتنفي عنها التفرد.
وذهب فريق �إىل �أن اللغة امل�شرتكة هي لغة العرب جميعا ،ولي�ست لغة قبيلة بعينها ،ال
قري�ش وال غريها .قال القا�ضي الباقالين « :احلج َة مل تقم علينا ب�أن القر�آن منزل بلغة قري�ش
فقط دون جميع العرب ،و�إن كان معظمه منز ًال بلغة قري�ش» ( « . )12ومعنى قول عثمان� :إنه
نزل بل�سان قري�ش؛ �أي :معظمه ،ومل يقم دلي ٌل على �أن جميعه بلغة قري�ش ،قال اهلل تعاىل:
} ُق ْر�آنًا َع َر ِب ًّيا{ ( ، )13ومل يقل :قر�شيا .قال :وا�سم العرب يتناول جميع القبائل تناو ًال
واحداً ،يعنى :حجازها ومينها ...وكذا قال ال�شيخ �أبوعمر بن عبد الرب؛ لأن لغة غري قري�ش
موجودة يف �صحيح القراءات ،كتحقيق الهمزات ،ف�إن قري�شا ال تهمز « ( . )14وكذلك ذهب
ال�سيوطي �إىل �أن « القر�آن مل ينزل كله بلغة احلجاز ،و�إمنا كانت الغلبة عليه للغة قري�ش،
و�أنه جمع معظم لغات العرب « ( . )15وعن �أيوب ال�سختياين �أنه قال« :معنى قوله تعاىل�« :إال
بل�سان قومه « (� )16أراد العرب كلهم ،فاعتمد عروبة القر�آن �رصاحةً ،ومل ي�أت على « قر�شيته
« ولو مر ًة واحدة (. )17
وكان امل�صطلح يف �أول الأمر عاما ،وغري حمدد ،وله غري لفظ واحد ،فيقولون ل�سان
قري�ش كما �سبق يف الرواية عن عثمان ،ولغة قري�ش كما جاء يف الرواية عن عمر .ففي رواية
ابن قتيبة .قال عمر بن اخلطاب لعبد اهلل بن َم ْ�س ُعود -حِ ني بلغه �أَنه يقرئ ال َّنا�س (عتى عني)
(ح َّتى حِ ني) � « : -إِن ا ْل ُق ْر�آن مل ينزل بل َغة ُهذ َْيل ،ف�أقرئ ال َّنا�س بل َغة ُق َر ْي�ش» (. )18
ُي ِريد َ
فالألفاظ امل�ستعملة للداللة على املعنى غري موحدة ،ولكل لفظ مدلول غري الآخر،
فالل�سان �أعم من اللغة ،واللغة فرع عنه يف مدلوالت �ألفاظهم حينها؛ لأنهم ينتمون لتلك
احلقبة التاريخية التي كان للفظ فيها هذا املعنى ،فقد كانوا يعنون بالل�سان يف �صدر
ان ال ُّل َغةُ ،والل ِّْ�س ُنِ ،بكَ�سرْ ِ اللاَّ ِم:
الإ�سالم ما نعني به اللغة اليوم .جاء يف ل�سان العرب » :الل َِّ�س ُ
()19
ون ِب َها « .
اللُّغة .والل ُ
بوع ْم ٍروِ « :ل ُك ِّل َق ْو ٍم ل ِْ�س ٌن �أَي ُل َغة َي َت َكل َُّم َ
الر َ�سا َلةَُ .و َحكَى �أَ َ
ِّ�سانِّ :
واهم» ()8
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ويف القر�آن الكرمي ورد الل�سان مبعنى اللغة يف عرفنا اليوم يف بع�ض �آيات القر�آن ،نحو
ان َق ْومِ هِ{ ( )20وقوله} :ل َِ�سا ُن ا َّلذِي
قوله – تعاىلَ } : -و َما �أَ ْر َ�س ْلنَا مِ ْن َر ُ�سولٍ ِ�إلاَّ ِبل َِ�س ِ
ني{ (.» )21
ُيلْحِ ُدو َن ِ�إ َل ْي ِه �أَ ْع َجم ٌِّيَ ،و َه َذا ل َِ�سا ٌن َع َر ِب ٌّي ُم ِب ٌ
�أما اللغة فلم تكن تعني عند القدماء �أكرث مما نق�صد به اللهجة اليوم .هذا ما وجدناه
عند �سيبويه ،وغريه ممن يعتد بنقله عن العرب الف�صحاء .نحو » :لغة �أهل احلجاز « (» ، )22
لغة بنى متيم « ( » ، )23لغة َ
هذيل « ( « ، )25لغة بكر بن وائل « (« ، )26لغ ٌة
خل ْث َعم « (« ، )24لغة ٍ
ونا�س من قي�س « (. )27
لفزارة
ٍ
وعلى كرثة ترداد هذا التعبري يف مقوالت ال�سالفني �إال �أنهم مل ي�ضعوا حدودا جغرافية �أو
�سكانية للغة قري�ش ،وتركوا الأمر لفهم من بعدهم ،ففهمه كل فريق بطريقته .وظل امل�صطلح
عند القدماء مائعا ،وغري حمدد الداللة.
فا�ستعملوا ل�سان قري�ش نظريا لل�سان الأن�صار اليمنيني (القحطانيني) حني برز اخلالف
بني املهاجرين والأن�صار عند كتابة امل�صحف�« .أَ ْخ َر َج ْاب ُن �أَبِي َد ُاو َد مِ ْن طريق حممد بن
ان �أَ ْن َي ْك ُت َب المْ ََ�صاحِ َف َج َم َع َل ُه ا ْث َن ْي َع�شرَ َ َر ُجلاً
ين َع ْن كَ ِث ِ
�سِ ِ
ري ْب ِن �أَ ْفل ََح .قَالَ  :لمَ َّا �أَ َرا َد ُع ْث َم ُ
ري َ
()28
َ
مِ ْن ُق َر ْي ٍ�ش ْ أ
حمه
وال ْن َ�صار «  .وقال الداين « :الَّذين ُولوا ن�سخ المْ ََ�صاحِ ف زمن ُع ْث َمان َر َ
()29
وعلى لغتهم �أقرت ا ْل ِك َتا َبة حِ ني َوقع الخْ الف َبينهم و َبني الأن�صار « .
اهلل ،وهم ُق َر ْي�شَ ،
ف�إذا كانت لغة قري�ش كما ورد يف هذه الآثار نظريا للغة الأن�صار اليمنيني ،ف�إن هذا يرجح
�أن املق�صود بل�سان قري�ش ل�سان القبائل العدنانية.
وذهب فريق �آخر �إىل �أن املق�صود بل�سان قري�ش لغة �أهل احلجاز دون غريهم من العرب،
ثم اختلفوا يف ذلك فذهب قوم �إىل �أنها لغة �أهل البادية من احلجازيني ،وذهب قوم �إىل �أنها
لغة �أهل مكة ،و�أنها اللغة امل�شرتكة التي نزل بها القر�آن ،و�سي�أتي بيان ذلك.

ثانيا  -موقف الكوفيني من لغة قريش:
ت�أثر الكوفيون بالروايات ال�سابقة ،وا�ستعملوا لغة قري�ش يف م�صنفاتهم ،ومل يخل
ا�ستعمالهم للم�صطلح من غمو�ض وت�شتيت ،فقد يعنون بها لغة احلجاز ،وقد يعنون بها �أهل
مكة دون غريهم.
 .1لغة قريش هي لغة أهل احلجاز:
ا�ستعمال الكوفيون لغة قري�ش مبعنى لغة �أهل احلجاز النظري للغة متيم عند نحاة
الب�رصة ،فقد ورد عن الفراء وغريه من الكوفيني ا�ستعمال لغة قري�ش يف �أكرث من مو�ضع يف
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املواطن التي ن�سبها الب�رصيون �إىل �أهل احلجاز .ومن ذلك:
♦

♦ن�سبة الت�سهيل �إىل قري�ش:

معلوم �أن الت�سهيل ظاهرة �صوتية حجازية ،تقابل النرب �أو التحقيق يف لغة متيم ،قال
�سيبويه » :اعلم �أن كل همزةٍ مفتوحة كانت قبلها فتح ٌة ف�إ َّنك جتعلها �إذا �أردت تخفيفها بني
الهمزة والألف ال�ساكنة وتكون بزنتها حمق َّقةً ،غري �أ َّنك ت�ضعف ال�صوت وال تتمه وتخفي؛
لأنك تقربها من هذه الألف .وذلك قولك� :س�أل يف لغة �أهل احلجاز �إذا مل حت َّقق كما يح ِّقق بنو
متيم ،وقد قر�أ قبل ،بني بني» (. )30
�أما الكوفيون فجعلوها ظاهرة �صوتية قر�شية ،وك�أن لغة قري�ش عندهم نظري للغة
ا�صم
احلجاز عند الب�رصيني .قال الفراء » :قوله تعاىلَ } :ت�أْ ُك ُل مِ ن َْ�س�أَ َت ُه{ .همزها َع ِ
والأعم�ش ...ومل يهمزها �أهلُ احلجاز ،وال الحْ ََ�سن « ( . )31ولعله �أراد لغة قري�ش ،ف�إنهم يرتكون
الهمز فذكر قراء �أهل احلجاز ،ون�سب �إليهم الت�سهيل .فجعل لغة قري�ش نظريا للغة احلجاز،
وعنى بها هنا لغة �أهل مكة.
وقال » :وقولهُ } :ق ْل َم ْن َي ْك َل�ؤُ ُك ْم{ ( . )32مهموزة ،ولو تركت همز مثله فيِ غري القر�آن.
قلت :يكلوكم بواو �ساكنة� ،أو يكالكم ب�ألف �ساكنة مثل َيخ�شاكم ،ومن جعلها َو ًاوا �ساكنة،
قَالَ كَ الن بالألف .ترتك منها النربة .ومن قَالَ  :يكالكم .قَالَ  :كليت مثل ق�ضيت .وهي من
لغة قري�ش ،وك ٌّل ح�سن» (. )33
♦

♦ن�سبة فتح حرف امل�ضارعة �إىل قري�ش:

معلوم �أن فتح �أحرف امل�ضارعة خا�صية حجازية ،وك�رسها لغة غريهم من العرب.
قال �سيبويه» :هذا باب ما تك�رس فيه �أوائل الأفعال امل�ضارعة للأ�سماء كما ك�رست ثاين
احلرف حني قلت :فعل ،وذلك يف لغة جميع العرب �إال �أهل احلجاز ،وذلك قولهم� :أنت تِعلم
ذاك ،و�أنا ِ�إعلم ،وهي تِعلم ،ونحن نعلم ذاك...
و�إمنا ك�رسوا هذه الأوائل؛ لأنهم �أرادوا �أن تكون �أوائلها كثواين (فعِل) كما �ألزموا الفتح
ما كان ثانيه مفتوح ًا يف فعل ،وكان البناء عندهم على هذا �أن يجروا �أوائلها على ثواين
فعِل منها» (. )34
�أما الفراء فجعل هذه الظاهرة ظاهرة قر�شية .روى عنه ال�سيوطيَ » :ن�ستعني ونِ�ستعني
بفتح النون وك�رسها .قال الفراء :هي مفتوح ٌة يف لغة قري�ش و�أ�سد وغريهم يك�رسها» (.)35
فجعل فتح النون يف لغة قري�ش نظريا لك�رسها يف لغة �أ�سد ،وهي جندية متيمية.
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♦ن�سبة بع�ض الظواهر ال�صوتية ال�رصفية للغة قري�ش:

نقل الفراء عن �شيخه الك�سائي قوله » :حكى �أبو عبيد عن الك�سائي .قال :يف لغة قري�ش
الهون والهوان مبعنى واحد ولغة بني متيم جتعل الهون م�صدر ال�شيء الهني» ( . )36فجعل
لغة قري�ش نظريا للغة متيم ،ولذلك �أمثلة كثرية (. )37
وبهذا ميكنن القول� :إن الكوفيني �أرادوا بلغة قري�ش لغة احلجاز عند الب�رصيني،
فالب�رصيون يجعلون لغة احلجاز نظريا للغة متيم .والكوفيون يجعلون لغة قري�ش نظريا
للغة متيم.
 .2لغة قريش أهل مكة:
ا�ستعمل الكوفيون لغة قري�ش ،وهم يعنون بها لغة �أهل مكة ،و�أنها اللغة امل�شرتكة ،فقد
ورد هذا املعنى يف �أكرث من رواية عن الفراء وغريه من الكوفيني ،ومنها قول الفراء » :كانت
لغات العرب،
البيت يف اجلاهلية،
وحتج
العرب حت�رض املَو�سِ م يف كل عام،
وقري�ش ي�سمعون ِ
ٌ
َ
ُّ
ُ
�ستب�شع
أف�صح العرب ،وخل َْت لغ ُتهم من ُم ْ
ا�ستح�سنوه من لغاتهم تكلموا به ،ف�صاروا � َ
فما ْ
()38
وم�ستق َبح الألفاظ»
.
اللغات ُ

وعلى هذا املعنى ف�رس الفراء قراءة ابن م�سعود (عتى)  .قال الفراءَ » :ح َّتى ُل َغة ُق َر ْي�ش،
ُون (ع َّتى) » ( . )39فجعل لغة قري�ش نظريا للغة
َو َجمِيع ا ْل َع َرب �إِلاَّ هذيال وثقيفاَ ،ف�إِ َّن ُهم َي ُقول َ
هذيل ،وهما حجازيتان ،واختالفهما يعنى االختالف �ضمن لغة احلجاز .وهذا يعني �أنه مل
يق�صد بها لغة �أهل احلجاز جميعا يف هذا املو�ضع ،وعنى بها لغة �أهل مكة وحدهم.

وللفراء قول يذكر فيه ن�سب قري�ش ،ويحدده بالن�رض �أول �صاحب للقب .مبا يعني �أنه
يق�صد بقري�ش �أهل مكة دون غريهم .قال الفراء « :كل من كان من �أوالد الن�رض فهو قر�شي،
دون ولد كنانة ومن فوقه» (. )40
فقري�ش هو الن�رض بن كنانة دون �إخوته .قال ابن حزم« :الن�رض بن كنانة ،وهم قري�ش،
وبقى من بني كنانة من لي�س من قري�ش ،وهم :بنو مالك بن كنانة ،وبنو ملكان بن كنانة،
وبنو عبد مناة بن كنانة» ( ، )41وبهذا ت�صبح كنانة وبقية العرب العدنانية خارج دائرة
الف�صاحة عند من ين�سب الف�صاحة لذرية الن�رض امللقب بقري�ش ،فالن�رض هو جد النبي الثاين
ع�رش بح�سب ما تفيده كتب الأن�ساب ،فهو :حممد بن عبد اهلل بن عبد املطلب بن ها�شم بن
عبد مناف بن ق�صي بن كالب بن مرة بن كعب بن ل�ؤى بن غالب بن فهر (قري�ش الأو�سط)
بن مالك بن الن�رض (قري�ش الأكرب) ( . )42ومعلوم �أن الن�رض مل يعقب غري مالك ،و�أن مالكا مل
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يعقب غري فهر ( ، )43ولذلك انتقل اللقب �إىل فهر ،وقيل :هو قري�ش ،وهكذا ينح�رص الن�سب يف
قريب ال يتجاوز �أهل مكة.
ن�سب
ٌ
اجلد العا�رش للنبي .وهو ٌ
قري�ش
و�أُثر عن ثعلب يف �أماليه ن�سبة الف�صاحة �إىل قري�ش �أهل مكة يف قوله » :ارتفعت
ٌ
يف الف�صاحة عن َع ْن َع َن ِة متيم ،و َت ْل َتل ِة َب ْه َراء ،وكَ ْ�سك ََ�سة ربيعة ،وك�شك�شة هوازن ،وت�ضجع
قي�س ،وعجرفية �ضبة « ( . )44ويف رواية �أخرى » :ارتفعت قري�ش يف الف�صاحة عن عنعنة
متيم ،وك�شك�شة ربيعة ،وك�سك�سة هوازن ،وت�ضجع قي�س ،وعجرفية �ضبة ،وتلتلة بهراء» ()45
 .وبهذا ي�صبح م�صطلح لغة قري�ش عند الكوفيني غري حمدد الداللة ،فهو عندهم معادل للغة
�أهل احلجاز جميعا ،وهو نظري للغة �أهل مكة دون غريهم من �أهل احلجاز.
وقد �أخذ القدماء على �أهل الكوفة هذا اخللط يف اال�ستدالل بلغات غري الف�صيحة .قال
املربد« :حدثني املازين عن �أبي زيد .قال :قدم الك�سائي الب�رصة ،ف�أخذ عن �أبي عمرو ويون�س
وعي�سى بن عمر علم ًا كثرياً �صحيحاً ،ثم خرج �إىل بغداد ،فقدم �أعراب احلطمة ،ف�أخذ عنهم
�شيئ ًا فا�سداً ،فخلط هذا بذاك ف�أف�سده ،وال نعلم �أحداً من علماء الب�رصيني بالنحو واللغة �أخذ
عن �أهل الكوفة �شيئ ًا من علم العرب �إال �أبا زيد ،ف�إنه روى عن املف�ضل ال�ضبي « ( . )46وقال
بقطربل وغريها من قرى
الأ�صمعي :كان الك�سائي ي�أخذ اللغة من �أعراب احلطمة ينزلون
ّ
�سواد بغداد (. )47
 .3لغة جند:
تفرد الكوفيني با�ستعمال لغة جند بدال من لغة متيم ،كما تفردوا با�ستعمال لغة قري�ش
بدال من لغة احلجاز ،وك�أنهم �أرادوا خمالفة الب�رصيني يف م�صطلحاتهم ،فالب�رصيون
ذكروا املحل (احلجاز) و�أرادوا �أهله ،والكوفيون ذكروا الأهل (قري�ش) و�أرادوا املحل ،وعلى
العك�س من ذلك اخلالف يف لغة متيم حيث ذكر الب�رصيون القبيلة ،و�أرادوا بها املحل ،وذكر
«ما َهذَا َب�شرَ ا
الكوفيون املحل .فقالوا( :جند)  ،و�أرادوا به القبيلة (متيم)  .قال الفراء » :قولهَ :
ينطقون �إِلاَّ بالباء،
ً» ( )48ن�صبت ( َب�شرَ اً) ؛ لأن الباء قد ا�ستعملت فِيهِ ،فال يكاد �أهل احلجاز
َ
 ...و� ّأما �أهلُ نجَ ْ ٍد
َ
فيتكلمون بالباء ،وغري الباء ،ف�إذا �أ�سقطوها رفعوا ،وهو �أقوى الوجهني فيِ
العربية ( . )49ف�أهل احلجاز ال ينطقون خرب ما امل�شبهة بلي�س �إال مقرونا بالباء ،نحو :ما زيد
بعامل ،و اجلار و املجرور عندهم يف حمل ن�صب ،ت�شبيها لـ (ما) بلي�س؛ لأنها ت�شبهها يف
املعنى .و�أما التميميون في�سقطون الباء ،ويرفعون اخلرب بعدها ،نحو :ما زيد عامل ،لأنهم ال
يعملونها عمل لي�س.
�أما �سيبويه ف�سماها لغة متيم ،وقابل بها لغة احلجاز حني تناول نف�س امل�س�ألة .قال
بفاعل.
ول�ست
�سيبويه » :تدخل الباء يف قولك :كفى بال�شيب والإ�سالم ،ويف :ما �أنت بفاعل،
ٍ
َ
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ومثل ذلك :ما �أنت ب�شيء �إال �شيء ال ُيع َب�أ به ،من قبل �أن ب�شيء يف مو�ضع رفع يف لغة
بني متيم ،فلما ق ُبح �أن حتمله على الباء �صار ك�أنه بدل من ا�سم مرفوع ،وب�شيء يف لغة
�أهل احلجاز يف مو�ضع من�صوب ،ولكنك �إذا قلت :ما �أنت ب�شيء �إال �شيء ال ُيع َب�أ به ،ا�ستوت
اللغتان ،ف�صارت ما على �أقي�س الوجهي « (. )50

اج ُن ْبنِي َو َبن َِّي
ومن ذلك قول الفراء يف اخلالف يف بناء الأفعال ،يف قوله تعاىلَ } :و ْ
�أَ ْن َن ْع ُب َد َْ أ
ال ْ�صنام َ{ (� . )51أَهلُ احلجاز يقولونَ :جنبني ،هي خفيفة .و�أهل نجَ د يقولون:

أ�صاب ،ومل �أ�سمعه من قارئ»
وج ِّنبني َّ
�أَجنبني َّ
�رشهَ ،
�رشه .فلو قر�أ قارئَ :
(و�أَ ْجن ِْبنِي َو َبن َِّي) ل َ
()52
َ�صب فهو فيِ معنى لغة نجَ ْ د  :ما رميت ِب ِه فيِ النار ،كقولكَ :ح َ�صبت
 .وقولهّ �» :أما الحْ َ
الرجل �أي رميته» (. )53

ثالثا  -موقف حناة البصرة من لغة قريش:
احلديث عن نحاة الب�رصة يعني احلديث عن النحو العربي ،فهم �أ�صحاب الأ�صول يف
ال�صنعة النحوية ،و�أ�صحاب املنهج الوا�ضح يف درا�سة اللغة ،ومواقفهم من لغات القبائل
معتد بها يف الدرا�سات اللغوية والنحوية عند القدماء واملعا�رصين ،وي�صعب جتاوزها.
ومن ي�ستعر�ض كتب نحاة الب�رصة يتجلى له بكل و�ضوح �أن نحاة الب�رصة مل يذكروا لغة
قري�ش ،ومل يكن لها عندهم وجود ،ومل ين�سبوا �إليها نرثا �أو �شعرا ،فقد تتبعت كتاب �سيبويه،
واملقت�ضب ،والأ�صول يف النحو البن ال�رساج ،واخل�صائ�ص البن جني ،واملف�صل للزخم�رشي،
والهمع لل�سيوطي ،وتو�ضيح املقا�صد وامل�سالك للمرادي ،ومعاين القر�آن للأخف�ش ،ومعاين
القر�آن للزجاج ،فلم �أجد �أحدا منهم ي�ستعمل لفظ (لغة قري�ش) �إال �إن كان يف ن�ص منقول
مروي �أخذ بلفظه عن �صاحبه للأمانة العلمية كما هو احلال عند ابن احلاجب (. )54
فاال�ستدالل بلغة البدو كتميم و�أ�سد وكنانة ،وجتنب اال�ستدالل بلغة �أهل احل�رض ك�أهل
مكة واملدينة والطائف من القواعد الب�رصية الثابتة ،ومن يت�صفح كتب نحاة الب�رصة ال
يجدهم ي�ستدلون بلغة ح�رضي .فحني �س�أل الك�سائي اخلليل عن علمه من �أين �أخذه؟ قال :من
بوادي احلجاز وجند وتهامة « (. )55
ونرى الب�رصيني ميجدون لغة احلجاز ويقدمونها .قال �سيبويه » :واحلجازية هي اللغة
الأوىل القدمى ( )56و» قال �أبو بكر :ف�صحاء العرب �أهل احلجاز ومن جاورهم» ( . )57وقال
ابن جني» :لغة �أهل احلجاز اللغة الف�صحى القدمى» ( . )58وقال �أبو حيان الأندل�سي« :واللغة
احلجازية هي الف�صحى» (. )59
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وحني ن�ستعر�ض القبائل التي ا�ستدل بها نحاة الب�رصة ،وعلى ر�أ�سهم �سيبويه جندهم
يتجنبون اال�ستدالل بلغة �أهل املدن ويتوقفون عند القبائل البدوية احلجازية والنجدية دون
غريها ،ومن هذه القبائل :عرب احلجاز ،وهذيل ،وبنو اخلثعم ،وبنو �سعد وبنو �سليم ،ومتيم،
وقي�س ،وقي�س عيالن ،و�أ�سد ،وبكر بن وائل ،وبكر بن كالب ،وبنو ربيعة ،وكعب ،وفزارة.
وا�ستبعد الب�رصيون لغات احل�رض كمكة واملدينة والطائف .قال الفارابي » :ومل ي�ؤخذ
عن ح�رضي قط ...وال من ثقيف و�أهل الطائف؛ ملخالطتهم جتار الأمم املقيمني عندهم،
وال من حا�رضة احلجاز ،لأن الذين نقلوا اللغة �صادفوهم حني ابتد�ؤوا ينقلون لغة العرب
قد خالطوا غريهم من الأمم ،وف�سدت �أل�سنتهم ،والذي نقل اللغة والل�سان العربي عن ه�ؤالء،
و�صيها علم ًا و�صناعة ،هم �أهل الكوفة والب�رصة فقط ،من بني �أم�صار
و�أثبتها يف كتاب،
َرّ
العرب (. )60
وحني ن�ستعر�ض موقف الب�رصيني من لغات العرب ،ال جنده بعيدا يف جوهره عن
موقف الكوفيني ،فكما ت�أثر الكوفيون بالروايات النبوية التي تن�سب الف�صاحة �إىل قري�ش،
وتوقفوا عندها ،ت�أثر الب�رصيون بروايات �أخرى تن�سب الف�صاحة �إىل �إ�سماعيل ،و�أخذوا
ل�سان �أبيه �إ�سماعيل بن �إبراهيم
بها .قال يون�س بن حبيب� » :أَ َّولُ من تكلم بالعربية ،ون�سي
َ
�صلوات اهلل عليهما» ( . )61ولهذه الر�ؤية �سند يف بع�ض الأحاديث النبوية التي ت�صل ن�سب
النبي حممد عليه ال�سالم ب�إ�سماعيل وبلغته ،وروى ابن ع�ساكر عن عمر بن اخلطاب قوله« :يا
ر�سول اهلل ،ما لك �أف�صحنا ،ومل تخرج من بني �أظهرنا .قال :كانت لغة �إ�سماعيل عليه ال�سالم
قد در�ست ،فجاء بها جربيل عليه ال�سالم ،فحفظتها « (. )62
ال ْ�س َق ِع ،قوله�َ » :س ِم ْع ُت َر ُ�سولَ اهللِ�َ -صلَّى ا ُ
هلل َعل َْي ِه َو َ�سلَّم-
وروى م�سلم عن َوا ِث َل َة ْب ِن َْ أ
َيقُولُ �ِ « :إ َّن ا َ
ا�صطَ فَى مِ ْن
ا�صطَ فَى ُق َر ْي ً�شا مِ ْن كِ َنا َنةََ ،و ْ
ا�صطَ فَى كِ َنا َن َة مِ ْن َو َل ِد ِ�إ ْ�س َماعِ يلََ ،و ْ
هلل ْ
()63
وروي عن ابن عبا�س قوله�« :أول من
ُق َر ْي ٍ�ش َبنِي َها�شِ ٍمَ ،و ْ
ا�صطَ فَانيِ مِ ْن َبنِي َها�شِ ٍم» ُ .
تكلم بالعربية املح�ضة �إ�سماعيل� .أما عربية َق ْحطان وحِ ْمري ،فكانت قب َل �إ�سماعيل عليه
ال�سالم « (. )64
فهذه الروايات توقف الف�صاحة عند �إ�سماعيل -عليه ال�سالم ، -وبهذا تخرج لغة
الأن�صار من الف�صاحة ،لأن �أهلها غري منتمني �إىل الن�سب النبوي ،وهو ما جنده عند الأقدمني
الذين كانوا يعتربون لغة قري�ش (احلجاز) نظريا للغة اليمن .قال �أبو ال�سعاداتَ ( » :د َف�أَ) فِي ِه
«�أَ َّن ُه �أُتي ب�أ�سِ ري ُي ْر َعدَ ،فقَالَ ِل َق ْو ٍم :ا ْذ َهبوا ِب ِه َف�أَ ْدفُو ُه ،فذ ََهبوا ِب ِه ف َقتلوه.
فح�سِ بوه
فَوداه�َ -صلَّى اللهَّ ُ َعل َْي ِه َو َ�سل ََّم� -أَ َرا َد�َ -صلَّى اللهَّ ُ َعل َْي ِه َو َ�سل ََّم -الإِ ْدف َ
َاء مِ َن ال ِّد ْفءَِ ،
ال ْدفَاء بمِ َ ْع َنى ا ْل َق ْتلِ فيِ ُل َغ ِة �أَ ْهلِ ا ْل َي َم ِن  ِ ...ألَ َّن ا ْل َه ْم َز ل َْي َ�س مِ ْن ُل َغ ِة ُقري�ش» (احلجاز) (. )65
ْ إِ
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وحني ن�ستعر�ض لغات القبائل التي احتج بها الب�رصيون جندهم يتوقفون عند القبائل
العدنانية املنتمية للن�سب النبوي ،املت�صلة ب�إ�سماعيل عليه ال�سالم �أو جد العرب عدنان ،وهو
الن�سب الذي توقف عنده الن�سابون بغلبة الظن على ال�صحة .فعرب احلجاز جميعهم من ذرية
�إ�سماعيل ،ويت�صل ن�سبهم بعدنان جد النبي� -صلى اهلل عليه و�سلم -قال �صاحب معجم
قبائل العرب :عدنان �شعب عظيم يت�صل ن�سبهم ب�إ�سماعيل عليه ال�سالم باتفاق الن�سابني
كانت مواطنهم خمت�صة بنجد ،وكلهم بادية رحالة� ،إال قري�شا ً  ،كانوا يقيمون مبكة ،ثم
انت�رشوا يف تهامة واحلجاز (. )66
فاللغة الف�صحى عند نحاة الب�رصة من�ش�ؤها احلجاز موطن �إ�سماعيل ،وعنها تفرعت
لهجات �أبنائه يف �شبه اجلزيرة العربية ،ومنها القبائل النجدية كتميم وغريها .قال �أبو
عمرو� « :أف�صح النا�س �سافلة احلجاز وعالية متيم ،وقال» :ال �أقول « :قالت العرب « �إال ما
�سمعت من عالية ال�سافلة و�سافلة العالية « (. )67
�أما القبائل التي ا�ستدل بها الب�رصيون فهي قبائل بدوية حجازية �أو متيمية وقد
تتبعت ن�سب القبائل التي ا�ستدل بها �سيبويه فكانت على النحو الآتي:
عرب احلجاز :قال ابن كثري« :عدنان جد عرب احلجاز ،وال خالف �أن عدنان من �ساللة
�إ�سماعيل بن �إبراهيم عليه ال�سالم» (. )68
هذيل» :وتن�سب �إىل هذيل بن مدركة بن �إليا�س بن م�رض بن نزار بن معد بن عدنان،
ويقيمون بني مكة والطائف» (. )69
بنو اخلثعم« :وين�سبون �إىل �أمنار بن م�رض بن نزار بن معد بن عدنان» (. )70
بنو �سعد« :ين�سبون �إىل بكر ،وهم بطن من هوازن ،من قي�س بن عيالن من العدنانية»(.)71
بنو �سليم« :قبيلة عظيمة من قي�س عيالن من العدنانية « (. )72
متيـم :ت�شري جميع الروايات �إىل ن�سبة متيم �إىل عدنان جد النبي �صلى اهلل عليه
و�سلم ،وا�ستيطانهم بنجد ،قال ال�سهيلي“ :مل ي�شارك بني عدنان من العرب يف �أر�ض جند
�أحد من قحطان� ،إال طيء بن كهالن فيما بني �سلمى و�أجا ،ثم افرتق بنو عدنان يف تهامة
واحلجاز(.)73
�أما ن�سبهم ،فقد اختلف فيه ،فقد ن�سبهم عمر ر�ضا كحالة �إىل متيم بن مر بن �أد بن
طابخة بن �إليا�س بن م�رض بن نزار بن معد بن عدنان ،ون�سبهم الطربي �إىل متيم بن �سعد بن
هذيل بن مدركة ( ، )74ون�سبهم ابن حزم �إىل متيم بن غالب بن فهر (. )75
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قي�س« :بطن من �آل عامر بن �صع�صعة بن معاوية بن بكر بن هوازن بن من�صور بن
عكرمة ابن خ�صفة بن قي�س بن عيالن من العدنانية « (. )76
�أ�سد « :قبيلة عدنانية وتنتمي �إىل �أ�سد بن خزمية» ( . )77وين�سبون �أي�ض ًا �إىل �أ�سد بن
ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان» ( . )78و�أما �صاحب جمهرة ن�سب قري�ش فقد ن�سبهم �إىل عبد
العزى من قري�ش من عدنان (. )79
قي�س عيالن« :وهم بنو نزار بن معد بن عدنان» (. )80
بكر بن وائل « :قبيلة عظيمة من العدنانية وتن�سب �إىل بكر بن وائل بن قا�سط بن هنب
بن اف�صى بن دعمي بن جديلة بن �أ�سد بن نزار بن معد بن عدنان» (. )81
بكر بن كالب« :قبيلة تعرف ب�أبي بكر بن كالب بن قي�س عيالن من العدنانية» (. )82
بنو العنرب« :ين�سبون �إىل م�رض بن نزار بن معد بن عدنان (. )83
بنو ربيعة :وين�سبون �إىل م�رض بن نزار بن معد بن عدنان» (. )84
فزارة« :بطن عظيم من العدنانية ،وهم بنو فزارة بن ذبيان بن ريث بن غطفان بن �سعد
بن قي�س بن عيالن بن م�رض بن نزار بن معد بن عدنان» (. )85
كعب« :تن�سب �إىل ل�ؤي بن مرة من العدنانية» (. )86
هذه هي القبائل التي ورد لها ذكر عند �سيبويه ،وهي جميع ًا من القبائل البدوية
العدنانية ،وا�ستبعد النحاة عددا من القبائل النجدية واحلجازية ذات الأ�صول غري العدنانية
كجهينة ومزينة وعب�س وذبيان وفيدة واليمامة وكندة ( . )87وهي قبائل مينية .قال �أبو
ل�سان حمري و�أقا�صي اليمن اليوم بل�ساننا ،وال عربيتهم بعربيتنا» (. )88
عمرو بن العالء« :ما ُ
يقول �صاحب كتاب يف �أ�صول اللغات العربية� » :أهم نتائج هذا البحث بل هي مق�صودة
ومرامه� ،أن اللغة العربية املتكاملة الرئي�سية التي نزل بها القر�آن هي العدنانية ب�سائر
لهجاتها وفروعها العدنانية « (. )89
فما فعله الب�رصيون ميكن �أن ُي�ستغنى به عن القول بعدنانية �أو م�رضية اللغة التي
احتجوا بها ،فجميع اللغات التي يجتمع �أهلها مع النبي يف جده عدنان املت�صل الن�سب
ب�إ�سماعيل هي حمل اال�ستدالل ،وبذلك يكون الب�رصيون قد جتاوزوا ل�سان قري�ش �أو لغة
قري�ش �أهل احلجاز �إىل ما هو �أبعد منها ،فجمعوا بني لغتي احلجاز ومتيم.

رابعا  -موقف اللغويني من لغة قريش:
مل يختلف موقف اللغويني كثريا عن موقف الكوفيني ،وموقف �أ�صحاب معاين القر�آن،
فقد �أخذت لغة قري�ش عندهم مدلولني :الأول �أنها لغة �أهل احلجاز ،والثاين �أنها اللغة
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امل�شرتكة التي �أنتجها �أهل مكة ،وهو مفهوم �أ�شار �إليه الكوفيون ،و�ضمنوه يف عباراتهم،
وتبعهم اللغويون ،وقد ارتبط كثري من هذه املقوالت التي تن�سب الف�صاحة لقري�ش �أهل مكة
عند اللغويني بالبيت الأموي ،وكان �أول ظهور لهذا امل�صطلح يف جمل�س معاوية بن �أبي
�سفيان يف رواية املربد «عن ْ أَ
ال ْ�ص َمعِي َعن ُ�ش ْع َبة َعن َق َتا َدة :قال معاوية يوما جلل�سائه:
� ّأي النا�س �أف�صح؟ فقال رجل من ال�سماط :يا �أمري امل�ؤمنني ،قوم قد ارتفعوا عن ر ّتة العراق،
وتيا�رسوا عن ك�شك�شة بكر ،وتيامنوا عن �شن�شنة تغلب ،لي�س فيهم غمغمة ق�ضاعة ،وال
طمطمانية حمري .قال :من هم؟ قال :قومك يا �أمري امل�ؤمنني ،قري�ش .قال� :صدقت! فمن
�أنت؟ قال من جرم .قال الأ�صمعي :جرم ف�صحاء النا�س « ( . )90وتناقل الكتاب هذه العبارة
فرواها املربد يف (الكامل ،1997 ،ج�2ص . )165واحلريري يف (درة الغوا�ص،1998 ،
�ص . )224والبغدادي يف (خزانة الأدب1997م ،ج�11ص. )464
و�أخذت هذه املقولة فوق ما حتتمل ،وخرجت �إىل باب الت�أ�صيل اللغوي ،و�أخذ البع�ض
يدافع عن اجلرمي املجهول �صاحب الرواية الذي بدا خبريا بلغات العرب ،وك�أنه من �أعالمها،
قال خمتار الغوث �صاحب كتاب لغة قري�ش » :اجلرمي من �أف�صح النا�س ،وتف�ضيله كان على
�أ�سا�س ،وحكمه معلل ،ولي�س ت�أثريا ،و�إعجاب معاوية بلغة قومه �أمر طبيعي – فكل فتاة
ب�أبيها معجبة -لكن املهم هو قول الأعرابي؛ لأنه غري قر�شي ،ثم هو من جرم ،وهم جنديون،
ومن �أف�صح النا�س كما قال الأ�صمعي يف نهاية اخلرب» (. )91
واحلقيقة �أن ن�سبة الف�صاحة �إىل جرم يف عبارة الأ�صمعي ال ت�ستند �إىل دليل ،فقبيلة
جرم تنتمي �إىل ق�ضاعة ،وهي قبيلة مينية ( ، )92ومو�صوفة بالغمغمة ( . )93وال نعلم لها
مقاما بني لغات القبائل الف�صيحة ،فلم ُتذكر جرم عند النحويني كلغة من لغات العرب
بج ْر ٍم ع َّد ُة َقبائِلَ ،
الف�صيحة ،وورد ا�سمها عر�ضا يف باب الن�سب يف قول �سيبويه » :وامل َُ�س َّمى َ
أعيوي .بنو
مِ ْن َهاَ :ج ْر ُم ُق َ
وج ْر ُم َب ِجي َلةََ ،
�ضاعةََ ،
وج ْر ُم طَ ِّيى ٍء ،و�سمعنا العرب يقولون يف �أعياٌّ � :
()94
جرم « .
حي من العرب من ٍ
�أعياٌ :
�أما امتداح قري�ش واحلديث عن ف�ضائلها يف جمل�س معاوية ،فينبغي �أن يحمل على
املدح ال�سيا�سي ،ولي�س على الت�أ�صيل اللغوي .ويع�ضد هذا الر�أي افتخار الأمويني بف�صاحة
قري�ش رغم حلنهم .روى اجلاحظ :عن �إ�سحق بن قبي�صة .قال :كانت كتب الوليد ت�أتينا
ملحونة ،وكذلك كتب حممد ،فقلت ملوىل حممد :ما بال كتبكم ت�أتينا ملحونة ،و�أنتم �أهل
علي� :أما بعد فقد �أخربين فالن مبا قلت،
اخلالفة؟! ف�أخربه املوىل بقويل ،ف�إذا كتاب قد ورد ّ
()95
وما �أح�سبك ت�شك �أن قري�شا �أف�صح من الأ�شعريني وال�سالم «  .فهذه عبارات يف الفخر،
ويف املدح ال�سيا�سي .ولي�ست يف الت�أ�صيل اللغوي.
122

مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات  -العدد السادس والثالثون )(2

 -حزيران

2015

�أما الرواية الثالثة يف ف�صاحة قري�ش فقد رواها ابن فار�س .وهذا ن�صها » :باب القول
فيِ �أف�صح العرب� :أخربين �أبو احل�سني �أحمد بن حممد موىل بني ها�شم ِب َق ْزوين ،قال :حدثنا
أجم َع
�أبو احل�سني حمم ُد بن عبا�س اخل�شكي .قال :حدثنا �إ�سماعيل بن �أبي ُع َبيد اهلل .قالَ � :
والعلماء بلُغاتهم و�أيامهم ومحَ الّهم �أن ُق َري�ش ًا
والروا ُة لأ�شعارهم،
ُ
علما�ؤنا بكالم العربُّ ،
أف�صح العرب �ألْ�سنةً ،و� ْأ�صفاهم لغةً .وذلك �أن اهلل جل ثنا�ؤه اختارهم من جميع العرب
� ُ
نبي الرحمة حممداً� -صلى اهلل َعل َْي ِه و�سلم -فجعل ُقري�ش ًا ُقطَّ ان
وا�صطفاهم ،واختار منهم َّ
ووال َت ُه .فكانت ُوفود العرب من ُحجاجها وغريهم َيفِدون �إِلىَ
َح َرمِ ه ،وجريان بيته احلرامُ ،
مكة للحج ،ويتحاكمون ِ�إلىَ قري�ش فيِ �أُمورهمَ .وكَ ا َن ْت قري�ش تعلمهم َمنا�سكَهم وحتك ُُم
َب ْي َنهم.
وت�سميها �أهل اهلل؛ لأنهم ال�صرَّ يح من ولد
ومل تزل العرب َتع ِرف لقري�ش ف�ضلها عليهم،
ّ
�إ�سماعيل َعل َْي ِه ال�سالم ،لمَ ْ َت ُ�ش ْبهم �شائبةَ ،ولمَ ْ تن ُقلْهم عن م�ساكنهم نا ِقلَة ،ف�ضيل ًة من اهلل-
نبيه الأ ْذ َنينْ َ  ،وعِ رْتته ال�صاحلني.
ج ّل ثنا�ؤه -لهم وت�رشيفاً� .إذ جعلهم َرهط ّ
الوفود من العرب
َوكَ ا َن ْت قري�ش ،مع ف�صاحتها ُ
وح�سن لغاتها و ِر َّقة �أل�سنتها� ،إِذَا �أتت ُهم ُ
أح�سن لغاتهم ،و�أ�صفى كالمهم .فاجتمع َما تخيرّ وا من ِتلْكَ
تخيرّ وا من كالمهم و�أ�شعارهم � َ
و�سالئقهم ا َّلتِي طُ بعوا َعل َْي َها .ف�صاروا بذلك �أف�صح العرب� .أال ترى �أنك
اللغات �إِلىَ َنحائزهم َ
رفية َق ْي�س ،وال كَ ْ�شك ََ�شة � َأ�سد ،وال كَ ْ�سكَ�سة َربيعةَ ،وال
ال جتد فيِ كالمهم َع ْن َع َنة تمَ يم ،وال َع ْج ّ
ت�سمعه من �أ�س َد و َق ْي�س مثل« :تِعلمون» و»نِعلم» ومثل «�شِ عري» و»بِعري?» (. )96
الكَ�سرْ ا َّلذِي َ
وتناقلت هذه الرواية كُ تب اللغة فرواها املربد يف (الكامل1997 ،م ،ج�2ص. )165
وابن عبد ربه يف (العقد الفريد . )1983 ،واحلريري يف (درة الغوا�ص1998 ،م� ،ص)224
 .والبغدادي يف خزانة الأدب1997م ،ج�11ص . )464وابن قتيبة يف (غريب احلديث،
1397هـ ،ج�2ص . )404والزخم�رشي يف (الفائق يف غريب احلديث والأثر ،د ،ت،
ج�3ص ، )312ويف (املف�صل يف �صنعة الإعراب 1997 ،م� ،ص. )463
ومل تختلف هذه الرواية عن �سابقتيها من حيث االت�صال بالبيت الأموي ،فقد جاءت
من �أحد م�ؤدبي �أوالد عبد امللك ،و�أحد والتهم �إ�سماعيل بن عبيد اهلل املهاجر .قال فيه
ام ال َك ِبيرْ ُ � ،أَ ُبو َع ْب ِد احل ََم ْي ِد ال ِّد َم ْ�شق ُِّي،
الذهبي« :هو �إ�سماعيل بن عبيد اهلل بن �أبي املهاجر الإِ َم ُ
مللِكِ ا َ
َم ْولىَ َبنِي مخَ ْ ُز ْو ٍمَ ،و ُم َف ِّق ُه �أَ ْو َال ِد َع ْب ِد ا َ
ان �أحد َو َّال ُه ُع َم ُر بن عبد العزيز
خلل ِْي َفةَِ ... ،و َق ْد كَ َ
على ا َ
ات فيِ َ�س َن ِة ا ْث َنتَينْ ِ َو َث َال ِثينْ َ َومائَةٍ « (� . )97إن الروايات
ام ِب َها َ�س َنتَينْ ِ َ ... ،م َ
مل ْغ ِر َبَ ،ف�أَ َق َ
التي تقول� :إن لهجة قري�ش هي �أح�سن اللهجات العربية كلها ،بع�ضها خمرتع ،ويف بع�ضها
جماملة للحكام الذين ينحدرون من قبيلة قري�ش ( . )98وهذه الروايات ال ميكن �أن ت�صمد
123

مواقف النحاة واللغويني من لغة قريش دراسة في دالالت املصطلح وحدوده

د .فؤاد رمضان حمادة

كثريا �أمام النقد املو�ضوعي ،فهي حتمل نواق�ضها يف طياتها ،فقري�ش عند ابن املهاجر هم
�أهل مكة ،وهم �أبناء الن�رض �أو فهر �سكان مكة ،وبهذا يكون قد اقرتب من الن�سب الأموي،
وتكون لغة قري�ش قد �أخذت بعدا �سيا�سيا الت�صق بالأمراء القر�شيني من بني �أمية .ويخرج
منها البدو من �أهل احلجاز ،وجند �أهل الف�صاحة عند نحاة الب�رصة.
والعلماء
والروا ُة لأ�شعارهم،
ُ
وجعل ف�صاحتهم حمل �إجماع من العلماء بكالم العربُّ ،
بلُغاتهم و�أيامهم ومحَ الّهم ،وهو �أمر ال اتفاق عليه ،فلغة قري�ش قطان مكة غري ف�صيحة عند
نحاة الب�رصة لأنهم من �أهل املدن.
وما ذُهب �إليه خمالف للحقائق اللغوية ،فلم تتوفر لدينا ن�صو�ص من لغة �أهل مكة
تبني القدر الذي �أ�سهمت فيه هذه اللغة يف اللغة العربية امل�شرتكة ،وطاملا �أن الأمر على هذا
الوجه ف�إن القول بوجود لهجة لقري�ش �أهل مكة يبقى �رضبا من احلد�س والتخمني .ف�أهل
احل�رض ال ي�ستدل بلغتهم (. )99
و�أهل مكة �أهل حلن ،ولغتهم تخالف الف�صحى يف بع�ض خ�صائ�صها .قال اجلاحظ» :
قال �أهل مكة ملحمد بن املناذر ال�شاعر :لي�ست لكم معا�رش �أهل الب�رصة لغة ف�صيحة� ،إمنا
الف�صاحة لنا �أهل مكة .فقال ابن املناذر� :أما �ألفاظنا ف�أحكى الألفاظ للقر�آن ،و�أكرثها له
موافقة ،ف�ضعوا القر�آن بعد هذا حيث �شئتم� .أنتم ت�سمون القدر برمة ،وجتمعون الربمة على
ور
برام ،ونحن نقول قدر ،وجنمعها على قدور .وقال اهلل -عز وجلَ : -و ِج ٍ
َوابَ ،و ُق ُد ٍ
فان كَ الجْ ِ
يات ( . )100و�أنتم ت�سمون البيت �إذا كان فوق البيت علية ،وجتمعون هذا اال�سم على عاليل،
را�سِ ٍ
ونحن ن�سميه غرفة ،وجنمعها على غرفات وغرف .وقال اهلل -تبارك وتعاىل : -غُ َر ٌف مِ ْن
ون ( . )102و�أنتم ت�سمون الطلع الكافور
ف َْوقِها غُ َر ٌف َم ْبن َِّي ٌة ( . )101وقالَ :و ُه ْم فيِ ا ْل ُغ ُر ِ
فات �آمِ ُن َ
يم( .)103فعد
والإغري�ض ،ونحن ن�سميه الطلع .وقال اهلل تبارك وتعاىلَ :و َن ْخ ٍل طَ ْل ُعها َه ِ�ض ٌ
ع�رش كلمات مل �أحفظ �أنا منها �إال هذا « (. )104
ري�شَ ،فقَالَ �أَ ُبو جهلّ � :إن
ْبن �سِ ي َده« :و َب َل َغنا �أ ّنه ملا �أنزلت �آ َية الزقوم مل تع ِرفْه ُق ٌ
وقَالَ ا ُ
إفريقية:
فم ْن مِ ْنكُم َي ْع ِرف ال َّز ُّقوم؟ َفقَالَ رجل َقدِم َعل َْي ِهم من �
َهذَا ل�شجر َما ين ُبت فيِ بِالدِناَ ،
ّ
ال َّز ُّقوم بل َغة �إفريقية ال ُّزبد بال َّتمرَ .فقَالَ �أَ ُبو َج ْهلَ :يا َجا ِر َيةَ ،هاتِي لنا ُز ْبداً وتمَ ْ راً َن ْز َدق ُِمه،
ُون� :أ َفبِهذا ُ
فجعلوا ي�أكلُون مِ ْن ُهَ ،و َي ُقول َ
يخ ِّوفنا محُ َ َّمد فيِ ْالآخِ َرةَ ... ،وقَالَ �أَ ُبو َحنِيفة� :أخربنيِ
َ
َ
مدورتها ،لاَ �شوكَ َل َهاَ ،ذفِرة
�
أعرابي من �أ ْزد ال�سرَّ اة .قَالَ  :ال َّز ُّقوم�َ :ش َج َرة َغ رْباء َ�صغِرية ال َْورق ّ
ٌّ
ريةَ ،ولها ُو َريد َ�ضعِيف جدا َي ْج ُر ُ�س ُه ال َّن ْحل ،و َن ْور ُتها َب ْي�ضاء،
ُم َّرةَ ،ل َها كَ عاب ُِر فيِ ُ�سوقِها كَ ِث َ
ور� ُأ�س َورقِها َقبِيح جدا» (. )105
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وقال رجل لأبي وائل� :أ�سمعت عبد اهلل بن م�سعود يقولَ :م ْن َ�ش ِه َد �أنه م�ؤمن فلي�شهد
�أَنه يف اجلنة .قالَ :نعِم ،وك�رس العني .وقال بع�ض َولَد ال ُّزبري( :ما كنت �أ�سمع �أ�شياخ
قري�ش يقولون �إالّ :نـــَعـِم ،بك�رس عني .نــــَ َعم فقال :ال تقولواَ :ن َعم ،ولكن قولواَ :نع َِم) ،
بك�رس العني «(.)106
ا�ض ٌه»(.)107
ِل�ساحِ ِرَ :ع ِ
ِ�ض ُة وا ْلع ِ
وقال الفارابي » :ا ْلع َ
ال�س ْح ُرَ .ي ُقول َ
ِ�ض َ
ني فيِ ُل َغ ِة ُق َر ْي ٍ�ش ِّ
ُون ل َّ
�أ�ضف �إىل ذلك املقولة املن�سوبة للفارابي الفيل�سوف التي ن�سب فيها الف�صاحة لقري�ش
قري�ش �أجو َد العرب انتقاء للأف�صح من الألفاظ ،و�أ�سهلها على الل�سان عند
يف قوله » :كانت
ٌ
ال ُّنطْ ق ،و�أح�سنها م�سموعا ،و�أبينها �إبا َنة عما يف النف�س ،والذين عنهم ُنقِلت اللغة العربية وبهم
العربي من بني قبائل العرب هم :قي�س ومتيم و�أ�سد ،ف�إن ه�ؤالء
الل�سان
ا ْق ُتدِي ،وعنهم �أُخِ َذ
ُ
ٌّ
هم الذين عنهم �أك ُ
رث ما �أُخِ ذ ومعظمه ،وعليهم ا ُّتكل يف الغريب ،ويف الإعراب ،وال َّت�صرْ يف ،ثم
هذيل وبع�ض كِ نانة ،وبع�ض الطائيني ،ومل ي�ؤخذ عن غريهم من �سائر قبائلهم.
ي�سكن
الباري ممن كان
ُ
وباجلملة ف�إنه مل ي�ؤخذ عن ح�ضرَ ٍّي قط ،وال عن �سكَّان رَ َ
أطراف بالدِهم املجاورة ل�سائر الأمم الذين حولهم ،ف�إنه مل ي�ؤخذ ال مِ ْن لخَ ْم ،وال من
� َ
وغ َّ�سان و�إياد؛ ملجاورتهم �أهل ال�شام
ُجاورتهم �أهل م�رص والق ِْبط ،وال من ُق�ضاعة َ
جذَام لمِ َ
و�أكرثهم ن�صارى يقر�ؤون بالعربانية ،وال من تغلب واليمن .ف�إنهم كانوا باجلزيرة جماورين
لليونان ،وال من بكر ملجاورتهم للقبط والفر�س ،وال من عبد القي�س و�أزد عمان؛ لأنهم كانوا
بالبحرين مخُ الطني لل ِهند والفُر�س ،وال من �أهل اليمن ملخالطتهم للهند واحلب�شة وال من
بني حنيفة و�سكان اليمامة ،وال من ثقيف و�أهل الطائف؛ ملخالطتهم جتار اليمن املقيمني
عندهم ،وال من حا�رضة احلجاز؛ لأن الذين نقلوا اللغة �صادفوهم حني ابتدءوا ينقلون لغ َة
العربي عن
والل�سان
العرب قد خالطوا غريهم من الأمم ،وف�سدت �أَل�سِ نتهم ،والذي نقل اللغ َة
َ
َّ
ه�ؤالء و�أَ ْث َبتها يف كتاب ف�صيرَّ ها عِ لْم ًا و�صناعة هم �أهلُ الب�رصة والكوفة فقط من بني
�أم�صار العرب « ()108

خامسا  -موقف أصحاب املعاجم من لغة قريش:
حني ن�ستعر�ض املعاجم اللغوية ال نكاد جند لهم منهجا وا�ضحا ميكن البناء عليه،
فاملعاجم القدمية كمعجم العني ،واجليم ،والغريب امل�صنف وجمهرة اللغة ،وجممل اللغة
البن فار�س والأزمنة وتلبية اجلاهلية والقامو�س املحيط ،مل تذكر لغة قري�ش ،و�إذا ورد
عندهم اللفظ ،فهو ا�سم للقبيلة �أو لفظ يف ال�سياق ،وال يراد به رواية اللغة عن قري�ش .ومثال
ذلك حديث ف�صاحة ال َّنبِي �صلى اهلل َعل َْي ِه َو�آله َو�سلم� » :أَنا �أفْ�صح ا ْل َع َرب َب ْي َد َ�أنيِّ من ُقري�ش
وا�ست�ضعت فيِ بني َ�س ْعد بن بكر» .فقد ذكره معظم �أ�صحاب املعاجم يف باب «بيد ،وميد»
رُ
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مكتفني بتف�سري معنى اللفظ ،ومل يتطرقوا حلدود للغة قري�ش املكانية �أو الزمانية ،ومل ي�أتوا
باحلديث يف باب «ف�صح» فكان ذكر قري�ش عار�ضا ،ولي�س ق�صدا (. )109
ولأن املت�أخرين من �أ�صحاب املعاجم مل يعي�شوا يف ع�رص االحتجاج ،ومل ي�شافهوا
العرب الف�صحاء ،فقد اعتمدوا على النقول من الآثار عن النبي وعن ال�صحابة� ،أو من كتب
�أ�صحاب معاين القر�آن� ،أو من النحاة �أو اللغويني� ،أو نقال عن بع�ضهم ،ومل يوثقوا جميع
الن�صو�ص بن�سبتها لأ�صحابها ،وما بدا م�رصحا به فهو منقول بعبارته .ولذلك تنوعت
مدلوالت لغة قري�ش عندهم بتنوع امل�صادر التي �أخذوا عنها �أو ت�أثروا بها ،فعنوا بها لغة
�أهل مكة واللغة امل�شرتكة ولغة �أهل احلجاز .وال فرق عندهم بني لغة قري�ش �أهل احلجاز
وجند ولغة الأن�صار اليمنيني .فقد روى الرازي عن ا ْلقَا�سِ ِم ْب ِن َم ْع ٍن قوله » :لمَ ْ َتختلف لغ ُة
وت ،فلغ ُة ُق َر ْي ٍ�ش بالتاءِ ،ولغ ُة الأَن�صار
ري�ش والأَن�صا ِر فيِ �شي ٍء مِ َن ا ْل ُق ْر� ِآن �إلاَّ فيِ ال َّتا ُب ِ
ُق ٍ
بالهاءِ» (. )110
و�أثبتوا عن الكوفيني عباراتهم ،وخا�صة الفراء ،ومن ذلك قول الفراءُ » :ل َغة ُق َر ْي�ش
وحة
َومن جاورهم � َّأنَ ،وتمَ ِيم َوقي�س و�أ�س ٌد َومن
يج َعل َ
ُون �ألف � َّأن �إِذا كَ ا َنت َم ْف ُت َ
جاورهم ْ
َ
رجعوا ِ�إلىَ ْالألف .قَالَ  :ا ْل َع َرب َتقول :لأَ َّنك
عيناَ ،ي ُقول َ
ُون� :أ�شهد َ
(ع َّنك) ر�سولُ اهللَ ،ف ِ�إذا ك�رسوا َ
اه َما لعلَّك « ( . )111ورووا عن الْفراء قوله :يكالَكُ م ِب�أَلف
َتقول ذَاك ،و ( َل َع َّنك) َتقول ذَاكَ ،م ْع َن ُ
ربة مِ ْن َهاَ ،ومن
َ�ساكِ نة ،مثل َي ْخ َ�شاكُ ْم ،فَمن جعل َها واواً َ�ساكِ نةَ ،وقَالَ  :كال َُت ِب�أَلف رْ
يتك ال َّن َ
َقال ََ :يكَالكُ م قَالَ  :كل َْي ُت مثل َق َ�ض ْيتَ ،وهِ ي من ُل َغة ُق َر ْي�ش (َ . )112ورووا عن الفراء �أي�ضا َقولَه:
وعامة
اب؛ قَالَ :
بال�صاد ُل َغة ُقري�ش ال َّأولني ا َّلتِي َج َ
ال�سرِّ اطُ وال�صرِّ اط .قَالَ َ :وهِ ي َّ
اء ب َها ال ِك َت ُ
ّ
ال َع َرب تجَ ْ َعلُها �سِ ين ًا ( . )113وغري ذلك مما ال يت�سع املقام لذكره .وقد يتبعون منهج الكوفيني
دون ثوثيق الرواية ،فيقابلون بني لغة قري�ش ولغة متيم .نحو قول ابن �سيدهُ » :ق َر ْي�ش َتقول:
ك�شط ،و ِيم و�أ�سد يقولُون :ق�شط ( . )114و التنز ا ْلعزيز« :و�إذَا ال�سماء كُ طَ ت» ()116( )115
َفيِ َّ ْ ِيلِ َ ِ ِ َ ِ
َ تمَ َ َ ُ َ
َّ ُ �شِ ْ
ِ�ض ِّم َها فيِ ُل َغ ِة ُق َر ْي ٍ�ش
ِيمَ ،وب َ
ال�ض ْع ُف ِب َف ْت ِح َّ
 .وجاء يف امل�صباح املنريَّ » :
ال�ضا ِد فيِ ُل َغ ِة تمَ ٍ
وح َم ْ�ص َد ُر َ�ض َع َف
خِ لاَ ُف ا ْل ُق َّو ِة
وم َم ْ�ص َد ُر َ�ض ُع َف مِ ثَالُ َق ُر َب ُق ْر ًبا َوالمْ َ ْف ُت ُ
وال�ص َّحةَِ ،فالمْ َْ�ض ُم ُ
ِّ
َ�ض ْعفًا (. )117
وذهب الأزهري �إىل �أن القر�آن منزل بلغات العرب جميعا .قَالَ وجعلَ اللهَّ َ ،ع َّز َو َجلَّ،
ن�سبه ِ�إلىَ ال َعرب
القر� َآن املُن َزلَ َعلَى ال َّنب ِِّي المْ ُْر َ�سلِ محُ َ َّمدٍ�َ -صلَّى اللهَّ َعل َْي ِه َو َ�سل ََّم – َع َر ّ
بياً؛ لأِنه َ
ِين �أَنزله ِبل َِ�سا ِن ِه ْمَ ،و ُه ُم ال َّنب ُِّي َوالمْ ُ َه ِ
ون والأَن�صار ا َّلذ َ
اج ُر َ
ا َّلذ َ
ِين �صي َغة ل َِ�سا ِن ِه ْم لغ ُة ا ْل َع َر ِب ،فيِ
يح ا ْل َع َر ِب،
اها ا ْل َع َرب َِّيةُ ،وج َعل
َبا ِد َي ِت َها َو ُق َر َ
ربي ًا لأَنه مِ ْن �صرَ ِ ِ
النبي�َ ،صلَّى اللهَّ َعل َْي ِه َو َ�سل ََّمَ ،ع ّ
َّ
ناءوا
َول َْو �أَ َّن َق ْوم ًا مِ َن الأَعراب ا َّلذ َ
ِين َي ْ�سكُنون البادي َة ح�ضرَ وا ا ْل ُق َرى ا ْل َع َرب َِّي َة َو َغيرْ َ َها ،و َت َ
َم َع ُه ْم فِي َها�ُ ،س ُّموا َع َربا ًَ ،ولمَ ْ ُي َ�س ُّموا �أَ ْعراب ًا « (. )118
126

مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات  -العدد السادس والثالثون )(2

 -حزيران

2015

وقد �أربك هذا التعدد يف ا�ستخدام امل�صطلح ،وتنوع دالالته القدماء واملعا�رصين،
واعرت�ض عدد غري قليل من اللغويني على اعتبار لغة قري�ش اللغة امل�شرتكة املتفردة
بالف�صاحة من قبل الإ�سالم �أو �أنها لغة �أهل احلجاز �أو لغة �أهل مكة ملا �أثر عنهما من
مالمح غري ف�صيحة.

سادسا  -موقف املعاصرين من لغة قريش:
تـ�أثرت الدرا�سات احلديثة مبقوالت ال�سالفني و�آرائهم ،وانتقل ما فيها من الإرباك
�إىل الدرا�سات احلديثة ،ف�أخذ بع�ضهم مبقوالت ال�سالفني ،وتبناها ودافع عنها معتقدا
ب�أن قري�شا �أف�صح العرب ،و�أن القر�آن نزل بلغتها ،مت�أثرين بالروايات التي وردت يف كتب
معاين القر�آن وكتب اللغة واملعاجم ومنهم «الرافعي ،وطه ح�سني ،وحممد اخل�رض ح�سني،
وعبد الوهاب حمودة ،وحممد �صبيح ،وجرجي زيدان ،و�أن�ستا�س الكرملي ،و�شوقي �ضيف،
و�صبحي ال�صالح ،وعبد ال�صبور �شاهني ،ورم�ضان عبد التواب ،وعلي عبد الواحد وايف،
ور�شدي عليان ،وعبد احلليم النجار ،ومن وافقهم « (. )119
«وردها بع�ضهم ،ومل يتقبلها ،وخا�صة بعد تناول امل�ست�رشقني لهذا املبحث،
وا�ستنتاجهم ب�أن قبيلة قري�ش لي�ست �أف�صح قبائل العرب ،و�أن لغتها لي�ست اللغة امل�شرتكة.
ون�رشوا ما كتبوا عنه من بحوث انتهوا بها �إىل ما يخالف ما كان م�ستقرا يف الفكر اللغوي
ا�ستقرار البديهة ،فقد نفوا �أن قري�شا �أف�صح العرب ،و�أن لغتها لغة القر�آن ،وقرروا �أنها لهجة
حمكية ك�سائر لهجات القبائل» ( . )120قال �إ�رسائيل ولفن�سون » :وما يقال من �أن القر�آن نزل
بلغة قري�ش �إن كان املق�صود منه �أن الر�سول كان ينطق الكلمات بلهجة قري�ش التي هي
قري�شا كانت لها لغة علمية خا�صة
لهجة جميع �أهل مكة ف�صحيح� .أما �إن كان املراد منه �أن ً
ب�أ�صحاب اخلطابة والكهانة وال�شعر دون �سواهم من القبائل الأخرى ،فلي�س ب�صحيح؛ لأنه
ي�ضيق من دائرته ،ويقلل عدد الذين كانوا يفهمونه من العرب والواقع يخالف ذلك « (. )121
وت�أثر فريق بدرا�سات امل�ست�رشقني ،ومالوا �إىل ر�أيهم ،ومن ه�ؤالء «�أحمد اجلندي وعبده
الراجحي و�إبراهيم ال�سامرائي وجواد علي و�أكرث املعنيني بدرا�سات علم اللغة احلديث (. )122
وحلق بالفريقني فريق ثالث بدا اخللط بني الر�أيني عليهم وا�ضحا ،ومن ه�ؤالء �صبحي
ال�صالح وخمتار الغوث ،حممد النجار.
فقد ا�ستعمل �صبحي ال�صالح امل�صطلح دون التنبه للفروق بني دالالته ،فلغة قري�ش
عنده هي لغة احلجاز ،وهي لغة �أهل مكة ،وهي اللغة امل�شرتكة.
127

مواقف النحاة واللغويني من لغة قريش دراسة في دالالت املصطلح وحدوده

د .فؤاد رمضان حمادة

�أما مناظرتها للغة احلجاز ،فقد جاء ذلك يف قوله » :لهجات العربية الباقية جمموعتان
رئي�ستان عظيمتان� ،إحداهما حجازية غربية �أو كما ُت َ�س َّمى �أحيا ًنا «قر�شية « ،والأخرى
جندية �رشقية� ،أو كما تدعى �أحيا ًنا «متيمية» ،فهذه الق�سمة الثنائية الرئي�سة للهجات
العربية الباقية ،هي احلد الأدنى لتلك املجموعة الوا�سعة من الوحدات اللغوية املنعزلة
امل�ستقلة» (. )123
وا�ستعمل امل�صطلح مبعنى لغة �أهل مكة احل�رض .يف قوله� » :إن كان الأقدمون قد
اقت�رصوا يف �شواهدهم على عرب البادية ،فلماذا رجحوا لغة قري�ش ،وما هي من البداوة
يف �شيء؟ �إنها على العك�س من ذلك ،لغة احل�ضارة بني العرب قاطبة!  .نح�سب �أننا ال ي�سعنا
للإجابة عن هذه ال�شبهة� ،أن ننكر ح�رضية قري�ش ،وال �أن جنحد ت�أثرها بفار�س والروم �أمتي
احل�ضارة يف تلك احلقبة من التاريخ» (. )124
وا�ستعمل امل�صطلح مبعنى اللغة امل�شرتكة يف قوله » :ا�صطنع العرب لغة قري�ش للتفنن
يف القول ،والإبانة يف التعبري ،فدلّ ا�ست�صفا�ؤهم �إياها على �أنها اختارت من كالم العرب
�أبينه ،وراعت �أر�شقه ،واعتمدت �أ�صفاه « ()125
ا�صطُ ِن َعت لغة قري�ش وحدها يف الكتابة
» لذلك ْ
والت�أليف وال�شعر واخلطابة ،فكان ال�شاعر من غري قري�ش يتحا�شى خ�صائ�ص لهجته ،ويتجنب
�صفاتها اخلا�صة يف بناء الكلمة و�إخراج احلروف وتركيب اجلملة ،ليتحدث �إىل النا�س بلغة
�ألفوها ،وتوا�ضعوا عليها ،بعد �أن �أ�سهمت عوامل كثرية يف تهذيبها و�صقلها»(« .)126ولقد
�صادق القر�آن هذه اللغة الراقية املهذبة ،فزاد من ترقيتها وتهذيبها ،فهذا معنى نزوله بلغة
قري�ش» (. )127
وبعد كل هذا العر�ض يعود �صبحي ال�صالح لينق�ض ما بد�أ به حيث قدم لغة متيم على
لغة قري�ش .جند ذلك يف قوله� » :إن يف امل�صادر القدمية واملعجمات اللغوية ما ي�شري �إىل �أن
قيا�سا من بع�ض القواعد القر�شية ،بل فيها ما يكاد
ً
كثريا من قواعد اللهجة التميمية �أقوى ً
الباحث ي�ستنتج منه باطمئنان �أن لهجة متيم كانت يف كثري من مفرداتها وتراكيبها هي
التي ينطق بها غال ًبا �أبناء اللغة العربية» (. )128
«و�سرنى �أن لهجة قري�ش ،التي جعلتها العوامل ال�سيا�سية والدينية واالجتماعية
واالقت�صادية اللغة العربية الف�صحى املق�صودة عند الإطالق ،مل تكن يف جميع احلاالت
كثريا ما تفوقها يف بع�ض ذلك متيم» (. )129
قيا�سا من لهجة متيم؛ بل ً
�أقوى ً
�أما خمتار الغوث فقد ناق�ش كل هذه الآراء املتعلقة بلغة قري�ش عند كل الأطراف �إال �أنه
مل يح�سم �أمره ،ومل يخرج من املتاهة التي ظن �أن غريه وقع فيها ،وله تف�سريات وت�أوالت
عجيبة ،فلغة قري�ش عنده هي الف�صحى ،ولي�ست امل�شرتكة .و�أن مفهوم اللغة امل�شرتكة مفهوم
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معا�رص مل يخطر ببال القدماء .قال يف ذلك « :لعله قد غر �أ�صحاب هذا الر�أي �أنهم حني كانوا
يقارنون بني لغات القبائل ي�صفون لغة قري�ش ب�أنها هي الف�صحى ،فظنوا �أن معنى الف�صحى
عندهم معناها عندنا اليوم الذي يقابل العامية .غري �أن مراد القدماء بالف�صحى �أنها �أف�صح
اللغات .ال �أنها هي امل�شرتكة ،فالف�صحى ا�سم تف�ضيل مونث (الأف�صح) � .أما املعنى الذي
يفهم من الكلمة اليوم فمعنى حمدث مل يكونوا يعرفونه ،لقد ح�سب بع�ض امل�ست�رشقني
�أن تف�ضيل الأقدمني للغة قري�ش على �سائر اللغات معناه �أن لغتها هي اللغة امل�شرتكة �أو
املثالية .غري �أن الأقدمني مل يقولوا هذا ،وال ما ي�شبهه البتة ومل يقل �أحد منهم بوجود هذه
اللغة� ،سواء �أكانت لقري�ش �أم لغريها ،ال يف اجلاهلية وال يف الإ�سالم»( .)130وتطلق لغة
قري�ش عنده على لغة البدو واحل�رض .فهي جتمع «لغة احلجاز وتهامة ومكة و�أهل احلرمني
(مكة واملدينة)  ،و�أهل العالية ،ولغة النبي» (. )131
ولغة قري�ش عنده خليط من لغة املهاجرين والأن�صار جاء ذلك يف قوله�« :أما الأن�صار
ف�إن امل�صادر ت�شري �إىل �أن لغتهم ال تكاد تخالف لغة قري�ش؛ لأن القبيلتني قد امتزجتا،
و�أ�صبحتا جمتمعا واحدا» (. )132
ونقل خمتار الغوث مقر النحاة من الب�رصة والكوفة �إىل مكة ،وجعل الن�سب والوالء
�أ�صال يعتد به .جند ذلك يف قوله« :القبائل احلجازية بدوية كلها �إال قري�شا والأن�صار (فهم
ح�رض) � ...أما الذي روى عنه اللغويون من قبائل احلجاز وانقطعوا �إليه غري هذيل فقري�ش؛
لأنهم �سكنوا يف مكة ،وتعلموا على �أهلها ،وقد كان طائفة من قدامى اللغويني من �أهل مكة-
�أ�صال� -أو �أقاموا بها فكانت لغة �أهلها معروفة عندهم باملعا�رشة وامل�ساكنة ،فيحيى بن
يعمر كان عداده يف بني ليث ،وهو بطن من كنانة ،وتاله عبد اهلل بن �أبي �إ�سحاق احل�رضمي،
وهو موىل لآل احل�رضمي حلفاء بني عبد �شم�س ،فهو مكي املوطن وقر�شي الوالء ،وكان معه
عي�سى بن عمر ،وهو موىل خالد بن الوليد ،و�أبو عمرو بن العالء �أقام مبكة زمنا ،واخلليل بن
�أحمد قر�أ القر�آن على ابن كثري والأ�صمعي.
و�إذا تقرر �أن اللغويني مل يقيموا باحلجاز �إال يف قبيلتني :هذيل (حجازية بدوية)
وقري�ش (حجازية ح�رضية هم �أهل مكة)  ،و�إقامتهم بالثانية �أطول من �إقامتهم بالأوىل،
و�أن هذيال كانت لها لغتها التي تن�سب �إليها -غالبا -ن�سبة �رصيحة ف�إن املراد ب�أهل
احلجاز هم قري�ش (�أهل مكة) (. )133
وبعد كل هذه الت�أوالت يرجع لي�شك يف الرتادف بني احلجاز وقري�ش ،وليعرب عن
التخبط الذي �أمل بدرا�سته يف قوله� » :إن داللة احلجاز على قري�ش يف كتب اللغويني هي
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الأمر الغالب� ،إال �أنه رمبا �أريد به قبيلة حجازية غري قري�ش لأن احلجاز مل يتخل�ص تخل�صا
كامال من داللته اجلغرافية الإقليمية» (. )134
�إن اعتماد خمتار الغوث على املقوالت دون متحي�ص والبناء عليها باعتبارها
م�سلمات �أو�صله �إىل نتائج مرتبكة ،وغري �سليمة ،وافرتا�ضه امل�سبق ب�أن لغة قري�ش �أهل
مكة هي الف�صحى جعله دائما يف موقف املدافع عن فكرته ،ولو تبني الفروق بني دالالت
امل�صطلح و �سياقاته التاريخية ما وقع يف هذا التخبط.
وذهب �إىل هذا حممد النجار يف �رشحه لأو�ضح امل�سالك حيث قال » :كان ي�سكن
اجلزيرة العربية �شعبان عظيمان من �شعوب الأمة العربية هما :العدنانيون ،وكانوا ي�سكنون
احلجاز مبكة وما واالها ،ومنهم قري�ش ،والقحطانيون ،وكانت منازلهم باليمن .وكانت
لغة ال�شعبني عربية ف�صيحة ،غري �أنهما يختلفان يف مدلول بع�ض الألفاظ واللهجات ()135
 .فلم يفرق بني لغة العرب العدنانية والقحطانية وجعل اللغتني ف�صيحتني خالفا لإجماع
ال�سالفني على عدم اال�ستدالل بلغة اليمن.
�إن القول ب�أن لغة الأن�صار ال تختلف عن لغة املهاجرين �إال يف هذا اللفظ �أو ذاك �أمر
غري �صحيح ،وال تدعمه احلقائق اللغوية وال الآثار النحوية ،فالأن�صار قحطانيون مينيون
تختلف لغاتهم عن لغات القر�شيني العدنانيني.
وقد ورد �أن جممع اللغة العربية القاهري ت�أثر بهذه املقوالت ،و�أجاز اال�ستالل بلغة
احل�رض حتى نهاية القرن الثاين .جاء يف قرار جممع اللغة العربية امل�رصي » :العرب الذين
يوثق بعربيتهم ،وي�ست�شهد بكالمهم هم عرب الأم�صار �إىل نهاية القرن الثاين ،و�أهل البدو من
جزيرة العرب �إىل �أوا�سط القرن الرابع ( .)136وهو قول ال ي�ستند �إىل دليل علمي� ،أو �شهادات
لغوية لأهل املدن يعول عليها.
ويرجع هذا اخللط والإرباك يف الدرا�سات املعا�رصة �إىل تنوع داللة امل�صطلح عند
القدماء ،واختالف حدوده املكانية ،بالإ�ضافة �إىل عدم ال�شمول يف الدرا�سة.

نتائج الدراسة:
تناولت الدرا�سة لغة قري�ش من خالل تتبع تاريخ امل�صطلح من بداية ظهوره
حيث ارتبطت لغة قري�ش بالإ�سالم ،وبالقر�آن ،وبالنبي وقومه ،وبعلوم القر�آن ومعانيه،
وبالدرا�سات اللغوية واملعجمية .حتى الع�رص احلا�رض ،ور�صدت ما �أثري حول لغة قري�ش
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من جدل يثبت �أو ينفي ف�صاحة قري�ش من خالل تتبع �أقوال العلماء والنقاد والباحثني ،وقد
تو�صلت �إىل النتائج الآتية:
1 .1ارتباط لغة قري�ش بالإ�سالم وبالقر�آن ،كما ارتبطت بالنبي وقومه.
2 .2جتاهل نحاة الب�رصة للغة قري�ش ،فلم يكن لها عندهم ذكر بني لغات القبائل التي
ا�ستدل بها الب�رصيون.
3 .3تو ُقف الب�رصيني يف اال�ستدالل على القبائل احلجازية والنجدية البدوية املت�صلة
بن�سب �إ�سماعيل -عليه ال�سالم ، -فجميع القبائل التي ا�ستدل بها الب�رصيون مت�صلة الن�سب
بعدنان جد النبي ،وهو الن�سب الثابت عند الن�سابني .وا�ستبعدوا لغات احل�رض كلغة �أهل مكة،
ولغة �أهل املدينة ،ولغة �أهل الطائف.
4 .4مل يحتج الب�رصيون بالقبائل غري العدنانية التي تقطن احلجاز وجند �أو جتاورهما
كجهينة ومزينة وعب�س وذبيان وفيدة واليمامة وكنده وطيء وجذام وبهراء والنمر وتنوخ
وغ�سان وتغلب وكلب.
5 .5تفرد الكوفيون با�ستعمال لغة قري�ش وتنوعت داللة امل�صطلح عندهم فق�صدوا بها:
لغة احلجاز ولغة مكة واللغة امل�شرتكة خالفا لأهل الب�رصة.
6 .6تفرد الكوفيون مب�صطلحات خا�صة نحو لغة قري�ش ولغة جند.
7 .7ارتبطت لغة قري�ش عند اللغويني بالبيت الأموي �أو برواة تربطهم بالبيت الأموي
عالقات الوالء �أو الوالية والإمارة.
8 .8كان �أ�صحاب املعاجم كحاطب ليل يفتقرون �إىل منهج وا�ضح ،فهم يروون كل
ما ي�سمعون� ،أو يقر�ؤون دون متحي�ص ،فلغة قري�ش يف معاجمهم بح�سب الرواية ال بح�سب
املنهج ،فرووا الآثار اللغوية ،و�آراء الكوفيني ،و�أراء اللغويني املت�أخرين عنهم ،فكانت لغة
قري�ش عندهم تعني اللغة امل�شرتكة للعرب �أجمعني ،وتعني اللغة امل�شرتكة املقابلة للغة
اليمن ،وتعني لغة العدنانيني املقابلة للغة الأن�صار ،وتعني لغة �أهل احلجاز وتعني لغة
�أهل مكة.
9 .9توقف املعا�رصون �أمام لغة قري�ش فذهب فريق منهم �إىل �أنها اللغة امل�شرتكة،
وذهب �آخرون �إىل �أنها مرادفة للغة احلجاز ،و�أنكر غريهم وجود لغة قري�ش وف�صاحتها،
واختلط الأمر على بع�ضهم.
131

مواقف النحاة واللغويني من لغة قريش دراسة في دالالت املصطلح وحدوده

د .فؤاد رمضان حمادة

اهلوامش:
1 .1البغوي ،1983 ،ج� ،2ص.1019
2 .2ابن �سعد 1990 ،م ،ج� ،1ص.91
3 .3ال�سيوطي ،املزهر1998 ،م .ج�2ص ،،341الطرباين ،2010 ،ج�6ص.35
4 .4ال�سج�ستاين2002 ،م� ،ص.22
5 .5الداين ،املقنع يف ر�سم امل�صحف ،د ،ت� ،ص.14
6 .6الآية  195من �سورة ال�شعراء.
7 .7ابن ح�سنون� ،1946 ،ص.19
8 .8الطحاوي ،1994 ،ج�8ص.115
9 .9الزرك�شي ،1957 ،ج� 1ص.285
1010الآية  4من �سورة �إبراهيم.
1111الزرك�شي1957 ،م ،ج�1ص.218
1212الباقالين2001 ،م ،ج�1ص.61
1313الآية  113من �سورة طه.
1414الثعالبي1418 ،هـ ،ج�1ص.105
1515ال�سيوطي ،الإتقان1974 ،م ،ج�1ص.284 ،135
1616الآية  4من �سورة �إبراهيم.
�1717أبو�شامة.94 ،1975 ،
1818احلربي1405 ،هـ ،ج� ،1ص.620
1919ابن منظور1993 ،م ،ل�سن ،ج�13ص .386-385
2020الآية � 4سورة �إبراهيم.
2121الآية �103سورة النحل.
�2222سيبويه1988 ،م ،ج�1ص.373 ،122 ،71 ،59
�2323سيبويه ،م ،1988ج�1ص.384 ،147
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�2424سيبويه1988 ،م ،ج�1ص.226
�2525سيبويه1988 ،م ،ج�4ص113
�2626سيبويه1988 ،م ،ج�3ص.600
�2727سيبويه1988 ،م ،ج�4ص181
2828ال�سيوطي ،الإتقان1974 ،م ،ج�1ص.209
2929الداين ،املحكم1407 ،هـ� ،ص .151
3030الكتاب ،1988 ،ج� ،3ص542
3131الفراء1998 ،م ،ج� ،2ص.356
3232الآية  42من �سورة الأنبياء.
3333الفراء1998 ،م ،ج� ،2ص356
3434الكتاب 1988م ج� ،4ص.111
3535ال�سيوطي ،املزهر1998 ، ،م ،ج�1ص.202
3636الفراء1998 ،م ،ج�22ص106
3737الفراء1998 ،م ،ج�2ص ،109 ،106ج�2ص ،265 ،204ج�3ص  .365القي�سي ،د .ت.
ج �1ص153
3838ال�سيوطي ،املزهر 1998 ،م ،ج�1ص.175
3939الزخم�رشي ،الفائق 1421 ،هـ ،ج�2ص.391
4040اجلوهري 1987 ،م ،ج�3ص.1016
4141ال�سيوطي ،املزهر1998 ،م ،ج�1ص �1 ،167ص .212-211
4242بن حزم1983 ،م� ،ص464
4343بن حزم ،م�1983 ،ص12 11-
4444ابن جني� ،رس �صناعة الإعراب2000 ،م ،ج�1ص ،241وال�سيوطي ،املزهر1998 ،م.
ج�1ص167
4545اخل�صائ�ص ،د .ت .ج�2ص.13
4646ال�سريايف1996 ،م�1 ،ص.45
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4747ياقوت1993 ،م�1 ،ص.45
4848الآية 31من �سورة يو�سف.
4949الفراء1998 ،م ،ج�1ص ،ج�2ص ،42ج�3ص ،139ج�3ص.345
5050الكتاب 1988م ج� ،2ص.316
5151الآية  35من �سورة �إبراهيم.
5252الفراء ،1998 ،ج�2ص.78
5353الفراء1998 ،م ،ج�2ص ،212وانظر ج�2ص ،212ج�2ص ،394ج�1ص،56
ج�1ص ،285ج�2ص ،106ج�2ص ،333ج�3ص ،125ج�3ص ،164ج�3ص،171
ج�3ص ،352ج�3ص ،354ج�1ص.480
5454ابن احلاجب1995 ،م ،ج�3ص.32
5555القفطي 1424 ،ه ،ج�2ص .258
�5656سيبويه1988 ،م ،ج�3ص.279
5757ابن جني ،اخل�صائ�ص ،د .ت .ج�1ص.149
5858ابن جني ،اخل�صائ�ص ،د .ت .ج�1ص.361 360-
5959ال�سيوطي ،همع الهوامع د .ت .ج�2ص .233
6060ال�سيوطي ،املزهر1998 ،م ،ج�1ص  ،167ج �1ص .212-211
6161ابن �سالم ،طبقات فحول ال�شعراء ،د .ت� .ص 9
6262ابن ع�ساكر1995 ،م ،ج� ،4ص ،4ج � ،3ص.103
6363الإمام م�سلم ،د .ت .ج � ،4ص.1782
6464ال�سيوطي ،املزهر1998 ،م ،ج�1ص.26
6565ابن الأثري1979 ،م ،ج�2ص.124
6666كحالة 1994 ،م ،ج� ،2ص.761
6767القفطي 1424 ،ه ،ج�2ص .258
6868ابن كثري ،البداية والنهاية1988 ،م ،ج� ،2ص .218 ،201 ،193
6969ابن حزم ،1983 ،ج� ،1ص.11
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7070ابن حزم1983 ،م ،ج� ،1ص.10
7171كحالة ،ج1994 ،2م� ،ص.513
7272كحالة1994 ،م ،ج�2ص.543
7373البغدادي� ،سبائك الذهب1989 ،م� ،ص.59
7474الطربي1387 ،هـ ،ج� ،2ص.186
7575ابن حزم1983 ،م ،ج� ،1ص.12
7676كحالة 1994 ،،م ،ج� ،3ص.985
7777كحالة 1994 ، ،م ،ج� ،1ص.21
7878كحالة 1994 ،،م ،ج� ،1ص.24
7979للزبري بن بكار ،جمهرة ن�سب قري�ش 1381هـ .املجلد الأول كله فيهم)  ،وكذلك ابن كثري
 1988م ،ج� ،2ص209
8080ابن ه�شام ،ال�سرية النبوية1989 ،م ،ج� ،1ص.14
8181ابن ه�شام ،ال�سرية النبوية1989 ،م ،ج� ،1ص96
8282كحالة1994 ،م ،ج� ،1ص92
8383ابن حزم ،1983 ،ج� ،1ص.7
8484الطربي 1387 ،هـ ،ج.186 ،2
8585كحالة 1994 ،م ،ج� ،3ص.918
8686ابن حزم1983 ،م ،ج� ،1ص.10
8787م�ؤن�س1987 ،م� ،ص.58 ،57
8888ابن �سالم ،طبقات فحول ال�شعراء ،د .ت .ج� ،1ص .11
�8989أبو جماهد.176 ،1974 ،
9090ابن عبد ربه1980 ،م ،ج�2ص ،305ج�3ص.274
9191الغوث1997 ،م� ،ص.275
9292ال�سمعاين1962 ،م ،ج�3ص.251
9393الزخم�رشي ،املف�صل1993 ،م� ،ص.463
135

مواقف النحاة واللغويني من لغة قريش دراسة في دالالت املصطلح وحدوده

د .فؤاد رمضان حمادة

�9494سيبويه1988 ،م ،ج�3ص.352
9595اجلاحظ ،البيان ،ج�2ص.144
9696ابن فار�س ،ال�صاحبي1997 ،م� ،ص .28
9797الذهبي2006 ،م ،ج� 5ص.514
9898اللغات ال�سامية1963 ،م� ،ص .78
9999ال�سيوطي ،املزهر1998 ،م ،ج�1ص .212-211
10100الآية  13من �سورة �سب�أ.
10101الآية  20من �سورة الزمر
10102الآية  37من �سورة �سب�أ.
10103الآية  148من �سورة ال�شعراء.
10104اجلاحظ البيان والتبيني1423 ،هـ3 ،ج�1ص40
10105الزبيدي ،د ،ت ،ج�32ص .319-318
�10106أبو بكر الأنباري ،1992 ،ج� 2ص.51
10107اجلوهري ،1987 ،ج � 6ص .2241
10108ال�سيوطي ،املزهر1998 ،م ج�1ص.167
10109ابن دريد ،جمهرة اللغة ،1987 ،ج�2ص ،1019اجلوهري1987 ،م ،ج�2ص،541
ابن منظور ،1993 ،ج�3ص ،413الأزهري 2001 ،ج�14ص ،145اجلوهري،
1987م ،ج�2ص 541الزبيدي ،د .ت .ج�7ص ،454ج�9ص ،199الرازي،1999 ،
�1ص.301
11110الرازي1999 ،م ،ج� 1ص.331
11111الأزهري2001 ،م ،ج�1ص ،83ابن منظور 1993م ،ج�13ص  ،295الزبيدي ،د .ت
ج� 35ص .420
11112الأزهري2001 ،م ،ج�10ص 196الزبيدي ،د .ت .ج�1ص.403
11113الأزهري2001 ،م ،ج�12ص ،232ابن منظور ،1993 ،ج�7ص ،314الزبيدي ،د .ت.
ج�19ص.345
11114ابن �سيده2000 ،م ،ج�6ص 676الزبيدي د .ت .ج�20ص.60
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11115الآية 11من �سورة التكوير.
11116ابن منظور1993 ،م ،ج�7ص.387
�11117أبو العبا�س الفيومي ،د .ت .ج�2 ،ص.361
11118ابن منظور1993 ،م ،ج�1ص.588
11119الغوث1997 ،م� ،ص ،296 ،7عبد التواب1997 ،م� ،ص  ، 167-الرافعي ،د .ت.
ج�1ص.87
12120الغوث� ،1997 ،ص.7
12121ولفن�سون� ،1929 ،ص.207
12122الغوث1997 ،م� ،ص .296
12123ال�صالح1960 ،م� ،ص.66
12124ال�صالح1960 ،،م� ،ص.111
12125ال�صالح1960 ،م� ،ص.115
12126ال�صالح1960 ،م� ،ص.67
12127ال�صالح1960 ،،م� ،ص.111
12128ال�صالح1960 ،،م� ،ص.72
12129ال�صالح1960 ،،م� ،ص.66
13130الغوث1997 ،م� ،ص .26-19
13131الغوث1997 ،م� ،ص.26 ،24
13132الغوث1997 ،م� ،ص.24
13133الغوث1997 ،م� ،ص .23-22
13134الغوث1997 ،م� ،ص .25
13135النجار2001 ،م ،ج� 1ص.7
13136عبادة� ،1980 ،ص .204
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املصادرة واملراجع:
أوالً  -املراجع العربية:
● ●القر�آن الكرمي.
1 .1ابن الأثري ،جمد الدين �أبو ال�سعادات املبارك ،النهاية يف غريب احلديث والأثر ،حتقيق:
طاهر �أحمد الزاوى -حممود حممد الطناحي ،املكتبة العلمية -بريوت1399 ،هـ-
1979م.
2 .2ابن احلاجب ،عثمان بن عمر ،ال�شافية يف علم الت�رصيف (ومعها الوافية نظم ال�شافية
للني�ساري ،املحقق :ح�سن �أحمد العثمان : ،الأوىل1415 ،هـ 1995 -م ،املكتبة املكية
– مكة ،الطبعة
3 .3ابن بكار ،الزبري ،جمهرة ن�سب قري�ش و�أخبارها ،حتقيق حممود حممد �شاكر ،مطبعة
املدين القاهرة 1381هـ1961 -م.
4 .4ابن جني� ،أبو الفتح عثمان املو�صلي (املتوفى392 :هـ)  ،اخل�صائ�ص ،الهيئة امل�رصية
العامة للكتاب ،الطبعة :الرابعة.
5 .5ابن جني� ،أبو الفتح عثمان املو�صلي� ،رس �صناعة الإعراب ،الطبعة :الأويل 1421هـ-
2000م . ،دار الكتب العلمية بريوت -لبنان.
6 .6ابن حزم� ،أبو حممد علي بن �أحمد ،جمهرة �أن�ساب العرب ،حتقيق :جلنة من العلماء،
الطبعة :الأوىل1403 ،هـ 1983 -م .دار الكتب العلمية – بريوت.
7 .7ابن ح�سنون ،عبد اهلل بن احل�سني بن ح�سنون ،اللغات يف القر�آن ،ب�إ�سناده� :إىل ابن
عبا�س ،حققه ون�رشه� :صالح الدين املنجد ،الطبعة :الأوىل 1365 ،هـ 1946 -م.
مطبعة الر�سالة ،القاهرة.
8 .8ابن دريد� ،أبو بكر حممد بن احل�سن)  ،جمهرة اللغة ،املحقق :رمزي منري بعلبكي ،الطبعة:
الأوىل1987 ،م .دار العلم للماليني – بريوت.
9 .9ابن �سعد� ،أبو عبد اهلل حممد بن �سعد ،الطبقات الكربى حتقيق :حممد عبد القادر عطا،
الطبعة :الأوىل 1410 ،هـ 1990 -م .دار الكتب العلمية– بريوت.
1010ابن �سلاّ م� ،أبو عبد اهلل ،حممد بن عبيد اهلل ،طبقات فحول ال�شعراء ،املحقق :حممود حممد
�شاكر ،دار املدين – جدة.
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1111ابن �سالّم� ،أبو ُعبيد القا�سم بن �سالّم بن عبد اهلل ،غريب احلديث ،املحقق :د .حممد عبد
املعيد خان ،،الطبعة :الأوىل 1384 ،هـ 1964 -م .مطبعة دائرة املعارف العثمانية،
حيدر �آباد -الدكن.
1212ابن �سيده� ،أبو احل�سن علي بن �إ�سماعيل املر�سي ،املحكم واملحيط الأعظم ،املحقق :عبد
احلميد هنداوي ،الطبعة :الأوىل 1421 ،هـ 2000 -م .دار الكتب العلمية – بريوت.
1313ابن عبد ربه� ،شهاب الدين �أحمد بن حممد بن عبد ربه ،العقد الفريد ،الطبعة :الأوىل،
1404هـ 1983 -م .دار الكتب العلمية – بريوت.
1414ابن ع�ساكر ،علي بن احل�سن بن هبة اهلل ،تاريخ دم�شق ،املحقق :عمرو بن غرامة
العمروي ،.دار الفكر للطباعة والن�رش والتوزيع ،عام الن�رش 1415 :هـ 1995 -م.
1515ابن فار�س� ،أحمد بن فار�س بن زكرياء القزويني ،ال�صاحبي يف فقه اللغة العربية
وم�سائلها و�سنن العرب يف كالمها ،حتقيق :حممد علي بي�ضون ،الطبعة :الطبعة الأوىل
1418هـ1997 -م .النا�رش :حممد علي بي�ضون.
1616ابن فار�س� ،أحمد بن فار�س بن زكرياء القزويني ،جممل اللغة ،درا�سة وحتقيق :زهري عبد
املح�سن �سلطان ،،الطبعة الثانية 1406 -هـ 1986 -م .دار الن�رش :م�ؤ�س�سة الر�سالة
– بريوت.
1717ابن كثري� ،أبو الفداء �إ�سماعيل بن عمر ،البداية والنهاية ،املحقق :علي �شريي ،الطبعة:
الأوىل 1408هـ 1988 -م .دار �إحياء الرتاث العربي،
1818ابن منظور ،حممد بن مكرم بن على ،ل�سان العرب ،الطبعة :الثالثة 1414 -هـ-
1993م .دار �صادر – بريوت.
1919ابن ه�شام ،ال�سرية النبوية– حتقيق :م�صطفى ال�سقاف و�إبراهيم الإبياري وعبد احلفيظ
�شلبي دار احياء الرتاث العربي.
�2020أبو �شامة� ،شهاب الدين عبد الرحمن بن �إ�سماعيل ،املر�شد الوجيز �إىل علوم تتعلق
بالكتاب العزيز ،املحقق :طيار �آلتي قوالج ،النا�رش :دار �صادر – بريوت� ،سنة الن�رش:
 1395هـ 1975 -م.
�2121أبو جماهد املدين ،عبد العزيز بن عبد الفتاح بن عبد الرحيم ،يف �أ�صول اللغات العربية،
ط - ،6 -العدد الثالث -رجب 1394هـ -فرباير 1974م ،اجلامعة الإ�سالمية باملدينة
املنورة.
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2222الأزهري ،حممد بن �أحمد بن الهروي ،تهذيب اللغة ،املحقق :حممد عو�ض مرعب ،الطبعة:
الأوىل2001 ،م .دار �إحياء الرتاث العربي – بريوت.
2323الأنباري ،حممد بن القا�سم بن حممد بن ب�شار ،الزاهر يف معاين كلمات النا�س ،املحقق:
د .حامت �صالح ال�ضامن ،الطبعة :الأوىل 1412 ،هـ .1992 -م�ؤ�س�سة الر�سالة – بريوت.
2424الباقالين ،حممد بن الطيب بن حممد بن جعفر ،االنت�صار للقر�آن ،حتقيق :د .حممد ع�صام
الق�ضاة ،الطبعة :الأوىل  1422هـ 2001 -م .دار الفتحَ -ع َّمان ،دار ابن حزم – بريوت.
2525البغدادي ،عبد القادر بن عمر ،خزانة الأدب ولب لباب ل�سان العرب ،حتقيق و�رشح :عبد
ال�سالم حممد هارون الطبعة :الرابعة 1418 ،هـ1997 -م .النا�رش :مكتبة اخلاجني،
القاهرة.
2626البغدادي� ،أمني� ،سبائك الذهب يف معرفة قبائل العرب ،دار الكتب العلمية ،بريوت لبنان
1989م.
2727البغوي ،احل�سني بن م�سعود بن حممد� ،رشح ال�سنة ،حتقيق� :شعيب الأرن�ؤوط ،حممد زهري
ال�شاوي�ش ،الطبعة :الثانية1403 ،هـ1983 -م املكتب الإ�سالمي -دم�شق ،بريوت.
2828البغوي ،احل�سني بن م�سعود بن حممد بن الفراء ،معامل التنزيل يف تف�سري القر�آن = تف�سري
البغوي ،حتقيق :عبد الرزاق املهدي ،ط ،1 -دار �إحياء الرتاث العربي –بريوت1420 ،،
هـ.
2929الثعالبي ،عبد الرحمن بن حممد بن خملوف ،اجلواهر احل�سان يف تف�سري القر�آن ،املحقق:
حممد علي معو�ض ،وعادل �أحمد عبد املوجود ،الطبعة :الأوىل 1418 -هـ1998 -م
بريوت ،،دار �إحياء الرتاث العربي.
3030اجلاحظ ،عمرو بن بحر بن حمبوب ،البيان والتبيني ،دار ومكتبة الهالل ،بريوت ،عام
الن�رش 1423 :هـ2003 -م.
3131احلربي� ،إبراهيم بن �إ�سحاق ،غريب احلديث ،املحقق :د� .سليمان �إبراهيم حممد العايد
جامعة �أم القرى الطبعة :الأوىل1405 ،هـ1984 -م -مكة املكرمة.
3232احلريري ،القا�سم بن علي بن حممد بن عثمان ،درة الغوا�ص يف �أوهام اخلوا�ص ،املحقق:
عرفات مطرجي ،الطبعة :الأوىل1418 ،هـ  ،1998 /م�ؤ�س�سة الكتب الثقافية – بريوت.،
3333الداين ،عثمان بن �سعيد بن عثمان ،املقنع يف ر�سم م�صاحف الأم�صار ،املحقق :حممد
ال�صادق قمحاوي ،النا�رش :مكتبة الكليات الأزهرية ،القاهرة.
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3434الداين ،عثمان بن �سعيد بن عثمان ،املحكم يف نقط امل�صاحف ،املحقق :د .عزة ح�سن،
الطبعة :الثانية1407 ،هـ1986 -م النا�رش :دار الفكر – دم�شق.
3535ابن قتيبة� ،أبو حممد عبد اهلل بن م�سلم ،غريب احلديث ،املحقق :د .عبد اهلل اجلبوري،
الطبعة :الأوىل ،1397 ،مطبعة العاين – بغداد.
3636الذهبي ،حممد بن �أحمد بن عثمان بن َقايمْ از� ،سري �أعالم النبالء ،املحقق :جمموعة
من املحققني ب�إ�رشاف �شعيب الأرنا�ؤوط ،الطبعة :الثالثة1405 ،هـ1985 /م النا�رش:
م�ؤ�س�سة الر�سالة.
3737الرازي ،حممد بن �أبي بكر بن عبد القادر ،خمتار ال�صحاح ،املحقق :يو�سف ال�شيخ حممد،
الطبعة :اخلام�سة1420 ،هـ1999/م .املكتبة الع�رصية الدار النموذجية ،بريوت –
�صيدا.
3838الرافعي ،م�صطفى �صادق ،تاريخ �آداب العرب ،دار الكتاب العربي.
حممد بن عبد الر ّزاق ،تاج العرو�س من جواهر القامو�س ،املحقق:
حممد بن ّ
3939ال َّزبيديّ ،
جمموعة من املحققني ،دار الهداية.
4040الزرك�شي ،بدر الدين حممد بن عبد اهلل بن بهادر ،الربهان يف علوم القر�آن ،املحقق:
حممد �أبو الف�ضل �إبراهيم ،الطبعة :الأوىل1376 ،هـ1957 -م النا�رش :دار �إحياء الكتب
العربية.
4141الزخم�رشي ،حممود بن عمرو بن �أحمد ،الفائق يف غريب احلديث والأثر ،املحقق :علي
حممد البجاوي -حممد �أبو الف�ضل �إبراهيم ،الطبعة :الثانية .النا�رش :دار املعرفة –
لبنان.
4242الزخم�رشي� ،أبو القا�سم حممود بن عمرو بن �أحمد ،املف�صل يف �صنعة الإعراب ،املحقق:
د .علي بو ملحم ،الطبعة :الأوىل ،1993 ،مكتبة الهالل– بريوت.
4343ال�سج�ستاين ،عبد اهلل بن �سليمان بن الأ�شعث ،كتاب امل�صاحف ،املحقق :حممد بن عبده،
الطبعة :الأوىل1423 ،هـ2002 -م .النا�رش :الفاروق احلديثة -م�رص /القاهرة،
4444ال�سمعاين ،عبد الكرمي بن حممد بن من�صور ال�سمعاين ،الأن�ساب ،املحقق :عبد الرحمن
بن يحيى املعلمي اليماين وغريه ،جمل�س دائرة املعارف العثمانية ،حيدر �آباد ،الطبعة:
الأوىل1382 ،هـ1962 -م.
�4545سيبويه ،عمرو بن عثمان بن قنرب ،الكتاب ،املحقق :عبد ال�سالم حممد هارون ،الطبعة:
الثالثة1408 ،هـ1988 -م
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4646النا�رش :مكتبة اخلاجني ،القاهرة.
4747ال�سريايف ،احل�سن بن عبد اهلل بن املرزبان� ،أخبار النحويني الب�رصيني ،املحقق :طه
حممد الزيني ،وحممد عبد املنعم خفاجي ، -الطبعة1373 :هـ1966 -م ،م�صطفى
البابي احللبي.
4848ال�سيوطي ،عبد الرحمن بن �أبي بكر ،،همع الهوامع يف �رشح جمع اجلوامع ،املحقق :عبد
احلميد هنداوي ،املكتبة التوفيقية – م�رص.
4949ال�سيوطي ،عبد الرحمن بن �أبي بكر ،املزهر يف علوم اللغة و�أنواعها ،املحقق :ف�ؤاد علي
من�صور ،الطبعة :الأوىل1418 ،هـ 1998 -م .دار الكتب العلمية – بريوت.
5050ال�سيوطي ،عبد الرحمن بن �أبي بكر ،جالل الدين ،الإتقان يف علوم القر�آن ،املحقق :حممد
�أبو الف�ضل �إبراهيم ،الهيئة امل�رصية العامة للكتاب1394 ،هـ 1974 /م.
مرار ،اجليم ،املحقق� :إبراهيم الأبياري ،راجعه :حممد
5151ال�شيباين� ،أبو عمرو �إ�سحاق بن ّ
خلف �أحمد ،الهيئة العامة ل�شئون املطابع الأمريية ،القاهرة ،عام الن�رش 1394 :هـ-
1974م.
5252ال�صالح ،د� .صبحي �إبراهيم ،درا�سات يف فقه اللغة ،دار العلم للماليني.
�5353ضيف� ،أحمد �شوقي عبد ال�سالم �ضيف ،املدار�س النحوية ،دار املعارف.
5454الطرباين �سليمان بن �أحمد بن �أيوب ،املعجم الكبري ،حتقيق :حمدي بن عبد املجيد
ال�سلفي ،الطبعة :الثانية ،مكتبة ابن تيمية – القاهرة.
5555الطربي ،حممد بن جرير ،تاريخ الطربي = تاريخ الأمم وامللوك ،النا�رش :دار الكتب
العلمية – بريوت ،الطبعة الأوىل1407 ،هـ 1987 -م.
5656الطحاوي� ،أحمد بن حممد بن �سالمة� ،رشح م�شكل الآثار ،حتقيق� :شعيب الأرن�ؤوط،
الطبعة :الأوىل1415 ،هـ 1994 -م .م�ؤ�س�سة الر�سالة.
5757عبادة ،حممد �إبراهيم ،ع�صور االحتجاج يف النحو العربي ،دار املعارف الإ�سكندرية
.1980
5858عبد التواب ،رم�ضان ،املدخل �إىل علم اللغة ومناهج البحث اللغوي ،الطبعة :الثالثة
1417هـ1997 -م ،مكتبة اخلاجني بالقاهرة،
5959الغوث ،خمتار ،لغة قري�ش ،ط1997 ،1م ، ،دار املعراج الدولية للن�رش ،اململكة العربية
ال�سعودية. ،
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6060اجلوهري� ،أبو ن�رص �إ�سماعيل بن حماد الفارابي ،ال�صحاح تاج اللغة و�صحاح العربية،
حتقيق� :أحمد عبد الغفور عطار ،الطبعة :الرابعة 1407هـ1987 -م ،دار العلم للماليني
– بريوت.
6161الفراء� ،أبو زكريا يحيى بن زياد بن عبد اهلل ،معاين القر�آن .املحقق� :أحمد يو�سف
النجاتي /حممد علي النجار /عبد الفتاح �إ�سماعيل ال�شلبي ،النا�رش :دار امل�رصية
للت�أليف والرتجمة – م�رص.
6262الفراهيدي ،اخلليل بن �أحمد بن عمرو بن متيم ،،كتاب العني ،املحقق :د مهدي املخزومي،
د �إبراهيم ال�سامرائي ،دار ومكتبة الهالل.
6363الفريوز�آبادى ،حممد بن يعقوب ،القامو�س املحيط ،حتقيق :مكتب حتقيق الرتاث يف
العرق�سو�سي ،الطبعة :الثامنة1426 ،هـ-
م�ؤ�س�سة الر�سالة ،ب�إ�رشاف :حممد نعيم
ُ
2005م م�ؤ�س�سة الر�سالة للطباعة والن�رش والتوزيع ،بريوت – لبنان.
ُ 6464قطْ ُرب ،حممد بن امل�ستنري بن �أحمد ،،الأزمنة وتلبية اجلاهلية ،املحقق :د حامت �صالح
ال�ضامن ،الطبعة :الثانية1405 ،هـ1985 -م ،م�ؤ�س�سة الر�سالة.
6565القفطي ،علي بن يو�سف القفطي� ،إنباه الرواة على �أنباه النحاة ،الطبعة :الأوىل1424 ،هـ
 2003م ،املكتبة الع�رصية ،بريوت.6666القي�سي ،مكي بن �أبي طالب ،الإبانة عن معاين القراءات املحقق :الدكتور عبد الفتاح
�إ�سماعيل �شلبي ،دار نه�ضة م�رص للطبع والن�رش.
6767كحالة ،عمر بن ر�ضا بن حممد راغب ،معجم قبائل العرب القدمية واحلديثة ،الطبعة:
ال�سابعة1414 ،هـ1994 -م ،م�ؤ�س�سة الر�سالة ،بريوت.
6868املربد ،حممد بن يزيد ،الكامل يف اللغة والأدب ،املحقق :حممد �أبو الف�ضل �إبراهيم،
الطبعة الثالثة 1417هـ1997 -م دار الفكر العربي – القاهرة.
6969املربد ،حممد بن يزيد ،املقت�ضب ،الطبعة :الثالثة1421 ،هـ2000 -م ،دار الكتب
امل�رصية ،القاهرة.
7070م�ؤن�س ،ح�سني� ،أطل�س تاريخ الإ�سالم ،الزهراء للإعالم العربي – القاهرة. ،
7171النجار ،حممد عبد العزيز� ،ضياء ال�سالك �إىل �أو�ضح امل�سالك ،الطبعة :الأوىل 1422هـ-
2001م ،م�ؤ�س�سة الر�سالة. ،
7272النحا�س� ،أحمد بن حممد ،معاين القر�آن ،املحقق :حممد علي ال�صابوين ،الطبعة :الأوىل،
1409هـ النا�رش :جامعة �أم القرى -مكة املكرمة. ،
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7373ال َّن َّحا�س� ،أحمد بن حممد بن �إ�سماعيل� ،إعراب القر�آن و�ضع حوا�شيه وعلق عليه :عبد
املنعم خليل �إبراهيم ،النا�رش ،:الطبعة :الأوىل1421 ،هـ2000 -م دار الكتب العلمية،
بريوت. ،
7474ولفن�سون� ،إ�رسائيل ،تاريخ اللغات ال�سامية ،ترجمة جلنة الت�أليف والرتجمة والن�رش
 1914ط ،1 ،مطبعة االعتماد �شارع ح�سن الأكرب مب�رص..
7575احلموي ،ياقوت بن عبد اهلل الرومي ،معجم الأدباء �إر�شاد الأريب �إىل معرفة الأديب،
املحقق� :إح�سان عبا�س ،الطبعة :الأوىل1414 ،هـ1993 -م ،دار الغرب الإ�سالمي،
بريوت. ،

ثانياً  -اجملالت العلمية:
.1

.2

1ال�صاعدي ،عبد الرزاق بن فراج� ،أ�صول علم العربية يف املدينة الطبعة :ال�سنة الثامنة
والع�رشون ،العددان 1417 ،106-105هـ1418 -هـ1988-1987 /م ،جملة
اجلامعة الإ�سالمية باملدينة املنورة.
2البحرة ،ن�رص الدين و �آخرون ،جملة الـرتاث العربي جملة ف�صلية ت�صدر عن احتاد الك ّتاب
العرب -دم�شق ،العددان 72-71 :ربيع الأول 1419 -هـ -متوز « يوليو»1998م-
ال�سنة الثامنة ع�رشة ،العدد 75 :ذو احلجة  1419هـ -ني�سان «�إبريل» 1999-ال�سنة
التا�سعة ع�رشة.
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