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ٖٗٛ 

 خــــذيــــقــــي
ال يخَفى عمى أَحٍد ما َوَصَل إليِو حاُل أبناِء العربيِة في َعصِرنا الحاِضِر ِمَن 
ثًا وِكتاَبًة، وَفيًما واسِتيعاًبا  َضعِل َمَمَكِتيم المَُّغويتِة وَعَدِم َتَمكُِّنِيم ِمن ُلَغِتيم اُبمِّ َتَحدُّ

ُيسَتثَنى من ذلك الُمَتَخصِّصوَن إال َمْن ِرِحَم لُنُصوِصيا المقروَءِة أو المسُموَعِة، وال 
َربِّي، وقد ُكِتَب في ىذا الموضوِع كثيٌر من المقاالِت، وُعِقَدت كثيٌر من النتَدواِت 
والُمؤَتَمراِت، وخرجت عديٌد من التوصياِت سعًيا لُمعاَلَجِة القُصوِر الواِضِح عمى 

بيَن بُحروِفَيا، وما زاَل ابمُر عمى ما ُىَو عميِو، بل ألسَنِة الُمَتَكمِِّميَن بالعربيِة والكاتِ 
ق الدكتور محمود الطناحي  رحمو اهلُل  -ُربتَما يزداُد سوًءا يوًما بعَد َيوم، وقد تطرت

يتِتِو ُمَحذًِّرا ممتا وصَل إليِو مستوى المتعمِّمين  -وَطيتَب َثراُه  ِة أىمِّ ليذا الموضوِع ِلِشدت
صِّصوَن منيم، ُمَنبًِّيا إلى أنتُو سيَؤدِّي إلى كاِرَثٍة إذا لم ُيعاَلج؛ يقول السيتما المتخ

يُجو أقساِم المغِة  رِحَمُو اهلل: "لم يُعد خافًيا عمى أَحٍد ذلك التتَدِني الذي وصَل إليِو خرِّ
يجون ىم الذين يتوّلونَ   العربيِة في جاِمعاتنا خالَل العقوِد ابخيَرِة، وىؤالِء الخرِّ
تعميَم أوالِدنا في المدارِس، وىم أيًضا الذين ُيسِمعوَننا الكممَة العربيتَة من خالِل 
اإلذاَعِة والتميفزيون، ولو ُتِرَك ابمُر عمى ما ىَو عَميِو اآلَن فاهلُل وحَدُه ىو الذي 

ذاَت  يعَمُم أبعاَد الكاِرَثِة التي سُتطِبق عمى ىِذه ابمتة، ونخشى أن تغشانا َطَواِرُقيا
يوٍم وقد استحاَل ُتراثُنا الذي ضنَي بِو ابواِ ُل خالَل أرَبَعَة عَشَر َقرًنا من الزماِن 
ألغاًزا أو ِطّمسماٍت كاّلذي نراُه عمى ُجدراِن المعاِبِد والمقاِبِر وَلفاِ ِل البرِدي، رموًزا 

 ميا سنقول:قديَمًة َتخفى عمى جمَيَرِة النتاِس وال يعِقُميا إال العاِلُمون، ويو 

 (ٔ)والداُر لو َكمتَمتَنا ذاُت أخبارِ   اسَتْعَجَمْت داُر َميٍّ ما ُتَكمُِّمنا
                                         

 ( البيت من البسيط، جاء في ديوان النابغة الذبياني ضمن قصيَدة ِعدتُتيا ستتٌة وثالثون بيًتا ذَكرَ ٔ)
  = ُنعٍم ما تَُكمُِّمنا المحقُِّق أنتيا منحوَلة، ورواية الديوان: اسَتْعَجَمْت داُر 

........................................................ 
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ٗٛٗ 

وىا ِىي ُنُذُر الِفتَنِة قد َأَطّمت برأِسيا َفَمن يسَتطيَع أَحٌد ميما َغال في تقديِر 
مَك الُكمِّيتِة يستطيع ُكمِّيتِتِو أو َمعَيِدِه أن يزُعَم أنت طاِلًبا ُمَتَخرًِّجا في ىذا المعَيِد أو تِ 

أن يقرَأ سطًرا واِحًدا من كتاِب سيَبويو، فضاًل عن أن يفَيَمُو أو َيُفكت  -اآلن –
يُج ُكمِّيتٍة ُتعَنى بالمَغِة العربيتِة وآداِبيا أن يقرَأ سيبويو َفَمن  ذا لم يسَتِطع خرِّ ُرموَزه، وا 

ذا لم يقرْأُه في سِنيِّ دراَستِ   .(ٔ)ِو َفَمتى يقَرُؤُه؟"ذا الذي يقرؤُه؟ وا 

ِل إلى َضعِل  َر ِمنيا أستاُذنا في المقاِم ابوت وترِجُع ىذِه الكارَثُة التي َحذت
ا ينَعِكُس َسمًبا عمى َمَمَكِتيم المغويتِة، وقد حِظَي  التتنِش ِة المَغِويتِة لمُمتعمِّمين ِممت

ٍة عند عبد موضوُع الممكِة المغويِة عنَد عمماِ نا الُقداَمى بكث يـٍر من الدراساِت وبخاصت
في المقدِّمِة التي كان ليا الِقسُط ابكبر  (ٕ)ىـ(ٛٓٛ: ٕٖٚالرحمن بن خمدون )

في ىذا الجانب؛ إذ اىَتمت بيا َعَدٌد من الباحثين عمى كثيـٍر من ابْصِعَدِة َما بيَن 

                                                                                                          

ـــدد  :انظـــر =  ـــرب، الع ـــراىيم، ذخـــا ر الع ـــو الفضـــل إب ـــد أب ـــق محم ـــذبياني، تحقي ـــة ال ـــوان النابغ دي
 .ٕٕٓة د.ت: ، دار المعارل، الطبعة الثانيٕ٘

 .ٗٓ٘-ٖٓ٘/ٕم: ٕٕٓٓفي المغة وابدب، دراسات وبحوث، دار الغرب اإلسالمي،  (ٔ)
( تنَظــــُر ترجمتُــــُو فــــي: الضــــوء الالمــــع بىــــل القــــرن التاســــع، شــــمس الــــدين الســــخاوي، دار ٕ)

ــــل، بيـــــروت، د.ت:  ، وابعــــالم، خيـــــر الــــدين الزركمــــي، دار العمــــم لمماليــــين، ٘ٗٔ/ٗالجي
، وابـــــن خمـــــدون: حياتـــــو وتراثـــــو ٖٖٓ/ٖم: ٕٕٓٓالخامســـــة عشـــــرة بيــــــروت، الطبعـــــة 

م، ٖٖٜٔالفكــــــري، محمــــــد عبــــــد اهلل عنــــــان، دار الكتــــــب المصــــــرية، الطبعــــــة ابولــــــى:
ـــا وشـــرًقا، محمـــد بـــن تاويـــت الطنجـــي، لجنـــة التـــأليل  والتعريـــل بـــابن خمـــدون ورحمتـــو غرًب

ـــاىرة،  ـــؤٜ٘ٔوالترجمـــة والنشـــر، الق ـــدون: حيات ـــن خم ـــرحمن ب ـــد ال ـــاره ومظـــاىر  م، وعب وآث
-ٜ، مكتبـــة مصـــر، د.ت: ٗعبقريتـــو، عمـــي عبـــد الواحـــد وافـــي، سمســـمة أعـــالم العـــرب، 

، ودراســــات عــــن مقدمــــة ابــــن خمــــدون، ســــاطع الحصــــري، مكتبــــة الخــــانجي، القــــاىرة، ٕٚ
، وتمييـــد د. عمـــي عبـــد ٕ٘-ٕٗم:ٜٚٙٔودار الكتـــاب العربــــي، بيــــروت، الطبعـــة الثالثـــة 

 .ٗٚٔ-ٕٙ/ٔم: ٕٗٔٓضة مصر، الطبعة السابعة الواحد وافي لممقدمة، دار ني
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ِنِب المغوي في الدرِس االجتماعّي والتاريخّي والمغوّي، ولمداللة عمى أىمية الجا
عمى –مقدَِّمِة ابِن خمدون يكفي أن أشيَر إلى ما ذَكَرُه الدكتور عبد السالم المسدِّي 

من أن ابَن خمدون "في تاريِخ الحضارِة العربيِة اإلسالميِة آخُر من  -سبيِل الِمثاِل 
لذين جاءوا حاَوَل تقديَم نظرٍة شموليٍة في القضية المغوية تتسم بالِجدتِة والّطراَفة، وا

 .(ٔ)بعده إنما اقتصروا عمى تناُقِل الموروث"

وِمن َثمت َلَفَت ىذا الجاِنُب اىِتماَم كثيـٍر من الدتاِرِسيَن بالَبحِث المغِويِّ في  
المقدَِّمة فَتَعدتَدت اببحاُث التـي داَرْت َحوَليا؛ ولَعلت َأوَعَب َما ُذِكَر عن الُكُتِب 

ًة ما أحصاه والدراساِت والبحوث الت ًة والُمقدَِّمة خاصت ـي أُلَِّفت عن ابِن خمُدون عامت
الدكتور عمـي عبد الواحد واِفي في ِخَتاِم الدراسِة التمييدية التـي خصتصيا 
لمحديثِ عن ابِن خمُدوِن وما أُلَِّل َعنُو بالعربيِة وِبَغيـِرَىا من المغات ِفي مقدَمِة 

صى ما يزيُد عن سبِعيَن ِكتاًبا وبحثًا منشوًرا بالمغة العربية ِإْذ أح تحقيِقِو لمُمَقِدَمِة؛
، فضاًل عن بعِض الرسا ل الجامعية التـي أشرَل عميَيا الدكتور واِفي، (ٕ)وغيرِىا

واستغَرَقت ىذه الدِّراسُة الَقيَِّمُة أكثَـَر من نصِل المَجمتِد ابول من المجمداِت الثالثة 
ىذه الدراسُة في سبٍع وسبعيَن ومَ تـَي صحيفة  التـي صدرت فييا؛ إذ وَقَعت

( اشتمَل عمييا المجمد ٗٙٗ( من مجموع أربع وستِّيِن وأربعِمَ ة صحيفة )ٕٚٚ)
ابول. ثم تتابع االىتمام بالممكِة المغويِة في المقدمة عمى َنحٍو الِفٍت في السنواِت 

                                         

( عبد السالم المسدي، التفكير المساني في الحضارة العربية، الدار العربية لمكتاب، تونس، ٔ)
 .ٖٚم، صـ:ٜٙٛٔالطبعة الثانية 

( انظر: مقدِّمة ابن خمدون، تحقيق عمي عبد الواحد وافي، دار نيضة مصر، الطبعة السابعة ٕ)
 .ٕٚٚ-ٜٕٙ/ٔم: ٕٗٔٓ
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وبشكٍل خاصٍّ في بالد  ابخيـرِة؛ وَحِظَيت بكثيـٍر من الدراسات في العالم العربي
 .(ٔ)المغربِ 

                                         

 ( ِممتا وَقفُت عميو من تمك الدراسات:ٔ)
الممكة المغوية عند ابن خمدون؛ دراسة لسانية مقارنة، فايز عيسى المحاسنة، المجمة ابردنية  .ٔ

 .ٔ٘ٔ-ٖٖٔم، صـ ٕٚٓٓفي المغة العربية وآدابيا، المجمد الثالث، العدد الثالث 
مجمـة مجمـع المغـة العربيـة بدمشـق،  خمدون، عبـد البـديع النيربـاني، ابن عند المسانية الَممكة .ٕ

 .ٙٚٓٔ-٘٘ٓٔم، صـ ٕٓٔٓ، الجزء الرابع، ٘ٛالمجمد 
اكِتساب المغة وتعميميا عند ابن خمـدون فـي ضـوء الدراسـات المغويـة النفسـية الحديثـة، قمقـام  .ٖ

ــد ابول، العــدد ابول،  ــر، المجم ــاح ورقمــة، الجزا  ــذاكرة، جامعــة قاصــدي مرب ــة ال ــة، مجم فوزي
 .ٕٕ٘-ٖٕٗم صـ ٕٕٔٓ

 :خمدون ابن" الدولي العممي خمدون، طارق ثابت، المؤتمر ابن عند وقضاياه المغوي االكتساب .ٗ
ابول  الوطنيـة، فمسـطين، أكتوبر/تشـرين النجـاح اآلداب، جامعـة والغـرب" كميـة الشرق عاّلَمة

 م.2012
اآلداب  ابن خمدون وعناصر اكتساب ممكة المغة، سعيد بو خاوش، مجمة اآلداب والمغات، كمية .٘

 .ٕٗٔ-ٕٔٔم، صـ ٕٗٔٓ، العدد السادس، ٕوالمغات جامعة البميدة 
مجمــة الحكمــة لمدراســات ابدبيــة  مصــطفى، خمــدون، بــوىني ابــن عنــد المســانية الممكــة .ٙ

 .ٖٓٔ-ٜٗم: ٕٙٔٓ،الجزا ر، المجمد الرابع، العدد الثامن،والمغوية
الممكة المغوية بين ابن خمدون وتشومسكي؛ مقارنة لسانية، راضـية بـن عربيـة، مجمـة الحـوار  .ٚ

م، صــ ٕٙٔٓالثقافي، جامعـة ابـن بـاديس، مسـتغانم، الجزا ر،المجمـد الخـامس، العـدد الثـاني 
ٕٜ-ٖٜ. 

، عبد العميم أىمية الممكة في تعميم المغة عند ابن خمدون عمى ضوء النظرية المسانية الحديثة .ٛ
بوفاتح، مجمـة جسـور المعرفـة، جامعـة حسـيبة بـن بـو عمـي، شـمل، الجزا ـر، العـدد العاشـر، 

 =  .ٓٗٔ-ٕٚٔم، صـ ٕٚٔٓ

https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/199
https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/199
https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/199
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 انذراسبد انسبثقخ:
في الوقت الذي تعدتدت فيو ىذه الدراساُت التـي تناوَلت آراَء ابِن خمدون في الممكِة 

، لم أِقل عمى دراسٍة (ٔ)المغويِة وعنَد غيـرِِه من عمماِ نا الُقداَمى ِمثل حازم القرطاجنِّي
-ٖٜ٘ٔنَد أستاِذنا الدكتور محمود الطناحي)تناولت موضوَع الممكِة المغويِة ع

َطيتَب اهلُل ثراُه وأجزل مثوبتو، وىو َعَمٌم ِثَقٌة من أعالِم الدترِس المَغِويِّ الَعَرِبيِّ  (ٕ)م(ٜٜٜٔ
ابعالِم في الدترِس المَُّغِوّي؛ المعاِصِر وِمن َشواِمِخ الُمحقِّقين، أشاَد ِبو َجمٌع من الُعَمماِء 

نساًنا؛ وِممتا وقفُت عميو من ذلك: وُكِتَب عنو  كثيٌر من المقاالِت لمتعريِل بشخِصيتِتِو عاِلًما وا 
                                                                                                          

الممكة المغوية عند المتعمم في الدرس الخمدوني، بن يحيى زكية، رسالة ماجستير، جامعة أبو  .ٜ
 م.ٕٚٔٓبكر بمقايد، تممسان، الجزا ر 

ـــة  ( الممكـــة المســـانية عنـــدٔ) عممـــاء العربيـــة، حـــازم القرطـــاجني أنموذًجـــا، رســـالة ماجســـتير، كمي
اآلداب والمغــــات والعمــــوم االجتماعيــــة واإلنســــانية، جامعـــــة العربـــــي بــــن مييــــدي، الجزا ــــر، 

 م.ٕ٘ٔٓ
َمــة الجــزء ابول مــن كتـــاب: ٕ) نتاجـــو العممـــي تحقيًقــا وتأليًفــا فـــي مقدِّ ( تنظــر ســيرتو الذاتيــة، وا 

، وَمقــــــاالت ٘ٔ-ٚراســـــات وبحــــــوث، دار الغـــــرب اإلســــــالمي، د.ت: فـــــي المغــــــة وابدب، د
ـــة وابدب،  ــــراجم والمغ ــــراث والت ـــي الت ـــاحي، صـــفحات ف ـــد الطن ـــود محم ـــدكتور محم مـــة ال العالت

، ومحمـــــود الطنـــــاحي ِذكـــــرى ٜٕ-ٕٕم :ٕٕٓٓدار البشــــا ر اإلســـــالمية، الطبعـــــة ابولــــى 
ـــة الَمـــَدِني، القـــاى ـــن تغيـــب، محمـــد محمـــود الطنـــاحي، مطبع م، ٜٜٜٔرة، الطبعـــة ابولـــى ل

ومحمــــود الطنــــاحي عــــالم العربيــــة وعاشــــق التـــــراث، أحمــــد العالونــــة، دار القمــــم، دمشــــق، 
مـــة الـــدكتور محمـــود الطنـــاحي خاِتمـــة جيـــل ٕٔٓٓالطبعـــة ابولـــى  م، ومقالـــة بعنـــوان: العالت

ــن أســراِر المَُّغــِة فــي الكتــاِب وا وتاد: ســيرة فــي ســطور، إيــاد أحمــد الغــوج، ِم ــرُّ ــنتِة، ُمعجــم ال لسُّ
ـــــة  ُلغـــــوي ثقـــــاِفي، محمـــــود الطنـــــاحي، المكتبـــــة المكيـــــة، مكـــــة المكرمـــــة، المممكـــــة العربي

ــــــى  ــــــاء ٘ٗ-ٚٔم: ٕٚٓٓالســــــعودية، الطبعــــــة ابول ، وموســــــوعة أعــــــالم العممــــــاء وابدب
العــــرب والمســـــممين، المنظمــــة العربيـــــة لمتربيــــة والثقافـــــة والعمــــوم، دار الجيـــــل، القـــــاىرة، 

 .ٖٔٔ-ٓٔٔ/ٜٔم: ٜٕٓٓالطبعة ابولى 
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ٗٛٛ 

 .(ٔ)محمود محمد الطناحي عالم التراث والمحقق الموسوعي، د. أيمن فؤاد سيد -ٔ
، وىو كتاٌب ِتذكاِريٌّ ضمت خمَسًة وخمسيَن (ٕ)محمود محمد الطناحي: ذكرى لن تغيب -ٕ

 في ِرثاِ و.مقااًل ِممتا ُكِتَب 
 ، اشَتَمَل عمى أرَبِع مقاالٍت؛ جاءت تحت العنوانات اآلتية: (ٖ)شوامخ المحقِّقين -ٖ
 محمود الطناحي عاشق التراث، لمدكتور محمد حماسة عبد المطيل. -
 الطناحي ماسٌة متألِّقٌة في ِحمى التراث، لمدكتور أحمد كشك. -
 محمد الغول.محمود الطناحي وتحقيق التراث العربّي، لمدكتور عشري  -
 محمود الطناحي: صفحاٌت من حياِتو، لمدكتور محمد محمود الطناحي. -
، تضمتن الِكتاُب (ٗ)محمود الطناحي عاِلُم العربيتِة وعاشُق التراِث، أحمد العالونة -ٗ

فصَمين بعد المقدَِّمة؛ جاء ابوُل بعنوان: لمحات من حياِتو، والثاني بعنوان: تعريل بآثارِِه 
 قيًقا.تأليًفا وتح

                                         

 .ٖٔ-ٕٗم: ٜٜٜٔ، يونيو ٙ( ُنِشَر بمجمة اليالل، العدد ٔ)
الطناحي، ِذكرى لن تغيب، إعداد محمد محمود الطناحي، مطبعة المدني، القاىرة، دار المدني، جدة،  (ٕ)

 م.ٜٜٜٔالطبعة ابولى 
الكتب والوثا ق القومية، تحرير  ( شوامخ المحقِّقين، ُمحاَضراِت الموسم الثقافي لمركز تحقيق التراث، دارٖ)

 .ٖٛ٘-ٕٖٔ/ٕم: ٕٗٔٓحسام أحمد عبد الظاىر، 
ــــراِث، أحمـــد العالونـــة، ضـــمن سمســـمة عممـــاء ومفكـــرون ٗ) ـــِة وعاشـــُق الت ( محمـــود الطنـــاحي عـــاِلُم العربيت

 ، دار القمـــــم، دمشـــــق، الطبعـــــةٜمعاِصـــــرون، َلمحـــــات مـــــن حيـــــاتيم وتعريـــــل بمؤلفـــــاتيم، العـــــدد 
ــــى  ــــي االطــــالع م، و ٕٔٓٓابول ــــر ل ــــم يتيست ــــابين ل ــــوانين لكت ــــت عن ــــى شــــبكة اإلنترن قــــد وجــــدت عم

عمييمـــا؛ ابول بعنـــوان: محمـــود محمـــد الطنـــاحي العـــالم اإلنســـان، مشـــاري بـــن حمـــود الجميـــل، دار 
النابغـــة لمنشـــر، والثـــاني بعنــــوان: صـــفحات مـــن حيـــاة العالمــــة الـــدكتور محمـــود محمـــد الطنــــاحي، 

 .مٜٕٔٓر الكممة لمنشر والتوزيع شرل لمين، الدار المغربية، دا
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وقد نوِقَشت رسالُة ماجستير بعنوان: الِفكر المَُّغوي عنَد محمود الطناحي، 
لمباحث يوسل بن محسن بن مصمح العمري، بكمية العموم اإلنسانية جامعة الممك 

ْن لم يتَيستْر لي االطِّالُع عمى ٜٕٔٓخالد بالمممكة العربية السعودية عام  م، وا 
ُت عمى فيرس محتوياِتيا فوجدُتيا تحتوي عمى أرَبَعِة الرساَلِة كاِمَمٍة فقد َوَقف

َن ُكلُّ مبحٍث ِقسَمين عمى النحو اآلتي:  مباِحَث بعد المقدتمِة والتمييد، تضمت

وِتي في ُمؤلتفاِت الطناحي؛ ويُضمُّ ِقسمين؛  الَمبحث ابول بعنوان: الدترس الصت
وتيتة في مؤلتفاِت الطنا ل: الَقضايا الصت وِتيِّ عند ابوت حي، والثاني: ِسمات الِفكِر الصت

رِفّي في ُمؤلتفاِت الطناحي؛ ويُضمُّ  الطناحي، والَمبحث الثاني بعنوان: الدترس الصت
رفّية في مؤلتفاِت الطناحي، والثاني: ِسمات التفكير  ل: الَقضايا الصت ِقسمين؛ ابوت

رفي عند الطناحي، والَمبحث الثالث بعنوان: ال دترس النتحوّي في ُمؤلتفاِت الصت
ل: الَقضايا النتحوّية في مؤلتفاِت الطناحي، والثاني:  الطناحي؛ ويُضمُّ ِقسمين؛ ابوت
ِسمات التفكير النحوّي عند الطناحي، والَمبحث الرابع بعنوان: الدترس الّداللّي في 

ل: الَقضايا الداللي ة في مؤلتفاِت الطناحي، ُمؤلتفاِت الطناحي؛ ويُضمُّ ِقسمين؛ ابوت
والثاني: ِسمات التفكير الداللّي عند الطناحي، وفي ضوء ذلَك يتتِضُح أنت الِوجيَة 
العمِميتَة ِليذه الرساَلِة ِبَمنًأى عن موضوٍع  المَمكِة المَغويتِة الذي يتناولُو ىذا البحُث؛ 

يِرد ما قد ُيشيُر إلى أنت إذ لم يِرْد ليا ِذكٌر في فيرس محتوياِت الرِّساَلِة، ولم 
 الباِحَث قد تَعرتَض ليذِه القضيتِة من قريٍب أو بعيٍد. 

م( بمعيِد ٕٕٔٓوثمتة رسالة ماجستير ُأخرى قيد التسجيِل ىذا العام )
المخطوطاِت العربيتة بالقاىرة بعنوان: منيج محمود الطناحي في تحقيق النُّصوِص 

أخَبَرِني الباِحُث أنت الرسالَة نفسيا سبَق أن  لمباِحث سامح مجدي سعيد عيد، وقد
مت بمعيد البحوث والدِّراساِت العربيتة عام  م بعنوان ُمغايٍر قمياًل ىو: ُٕٙٔٓسجِّ

محمود الطناحي ومنيجو في تحقيق النصوِص التراثيِة وَنقِدىا، وكما يبدو من 
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في تحِقيِق  -ِحَمُو اهللُ ر –العنوانين أنت اليدَل من الرِّسالة بياُن منيِج الطناحي 
ا ينَأى  ا نحُن ِبَصَدِد ِدراَسِتِو في ىذا البحث، كما أخبرني  -أيًضا –التُّراِث ِممت عمت

الصديق الدكتور محمد الطناحي أنت رساَلًة ُأخرى قيُد التسجيِل بعنوان: فن المقال 
 و اتجاىاتو عند الدكتور الطناحي بين الرؤية والتشكيل.

ا قد يُ   -رحَمو اهلل -نِبُئ عن الِعمِم الَموسوعيِّ الذي أحاَط ِبو الطناحّي وِممت
ا َذَكَرُه عنو ِكباُر ُعمماِ نا أرَبَع َمقوالٍت؛ ابولى ما  -عمى سبيِل المثالِ -أقَتِطُل  ِممت

ِرثَاَءُه لو  -َبرتَد اهلُل مضَجَعو–افَتَتَح بِو الدكتور عبد المطيل عبد الحميم )أبو ىّمام( 
 نوان: محمود الطناحي: أيُّ ِعْمٍم ُرِفَع! فقال:ِبع

َمِل الكريِم، من أعياِن المحقِّقين وُشيوِخ المغِة وابَدِب، وُسالُلُة  "ُخالصُة الست
َمِل العظيِم، الذي  ِويِّ من َجباِبَرِة التُّراِث العربيِّ ابصيل، وواِرُث عمِم الست النتبِع الرت

ا تَرَك ابصَمعيُّ حِفَظ ِلمِّساِن العربيِّ عَ  َبَق الُقداَمى في َقواِريَر عصريتٍة، وبِقيتٌة ِممت
، َموصواًل باَبَخويِن محمود وأحمد شاِكر، وعبد  والُمَبرُِّد وابُن ابثيِر والُجرجانيُّ

 .(ٔ)السالم ىارون ومحيي الدين عبد الحميد"

ثوبَتو: "وُيمِكُن والثانية قوُل الدكتور محمد حماسة عبد المطيل أجزَل اهلُل م
الّقوُل في غيِر ما َتَردٍُّد وال َلجَمَجٍة: إنت محموَد الطناحي ابٌن بارٌّ من أبناِء التراِث 
، بل ىو ِمن أّبرِّ اببناِء ِبِو؛ إذ َتَشرتَب منَيَجُو، وَفِقَو أسراَرُه، وأتَقَن  العربيِّ اإلسالِميِّ

و، وَتَعشتَق ُرُموَزُه، وَتَيدتى بالَغَتُو وُحمَو َبياِنِو، الَمساِلَك إليِو، وآَمَن بِقيَمِتِو وِقَيمِ 
وَتَمثتَمُو اعِتقاًدا وُسُموًكا، عاَش حياَتُو ُيطِمُع النتاَس عمى ُكُنوِزِه، ويدلُُّيم عَمى ُغَرِرِه 

ِقَيِمِو  وُعيوِنو، وُيعرُِّفُيم فَراِ َدُه وَقالِ َدُه، ويشَرُح أساليَبُو وَغواِمَضُو، وُيداِفُع عن

                                         

م، وضمن الكتاب التذكاري: محمود ٜٜٜٔمارس  ٖٓ( ُنِشر بجريدة ابىرام المصرية في ٔ)
 .ٕٚٔ-ٕ٘ٔالطناحي، ِذكرى لن تغيب: 
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وَمآِثرِِه، في يقيٍن ساِطٍع، وَبياٍن ناِصٍع، وتعاُطٍل حميٍم، ُيَغمتُل ىذا ُكمُُّو بما ُوِىَبُو 
، وىشاَشِة النتفِس وُحسِن الَقُبوِل" وِح وِخفتِة الظِّلِّ  .(ٔ)من حالَوِة الرُّ

حةِ –والثالثُة ما َذَكَرُه الدكتور أحمد كشك  في  -والعاِفَيةِ  َمتتعُو اهلُل بَموفوِر الصت
ُمفَتِتِح َمقاَلٍة بعنوان: الطناحي َماَسٌة ُمتألَِّقٌة في ِحَمى التُّراث؛ إذ يقول: "لم َأَر ِممتن 
عاَصرُت عَمًما ُلغِوي ا ُمِحب ا لمتُّراِث، عاِشًقا ِلمعربيتِة، ُمسَتمِتًعا ِبَيا، حاِنًيا عَمييا، 

 -ِلِعشِقِو لمعربيتةِ –مثَل الطناِحي، الذي أحسبُو  ُمجِرًيا عطاَءىا في ُشرياِنِو ووِريِدهِ 
 .(ٕ)َنظًما في ِسياِقيا، وماَسًة من ماساِت عقِدىا"

والرابعُة ما َذَكَرُه الدكتور ناصر الدتين ابسد في تقديمِو لِكتاِب الدكتور 
ذا كاَن يَ  حُمو ِلَبعِضنا َأن الطناحي: ِمن أسراِر المَُّغِة في الكتاِب والسُّنتِة؛ حيَن قاَل: "واِ 

ِء ابحياِء أو اَبمواِت بأنتُو آِخُر َطَبَقٍة ِمن ِكباِر الُعمَماِء  َيِصَل بعَض ُعَمماِ نا اَبِجالت

                                         

( شوامخ المحقِّقين، ُمحاَضراِت الموسم الثقافي لمركز تحقيق التراث، دار الكتب والوثا ق ٔ)
 .ٕٖٗ/ٕم: ٕٗٔٓالقومية، 

ـــَدِد ومـــن بـــاِب التتَحـــدُِّث بالنعمـــة ٕٖٛ/ٕالمرجـــع الســـابق:  (ٕ) ، وممـــا يجـــُدُر ِذكـــرُُه فـــي ىـــذا الصت
ــــاحي  أْن قــــيتَض اهلُل ســــبحانو وتعــــالى لصــــاحِب ىــــذا البحــــث أن يجمــــس مــــن الــــدكتور الطن
ــــع  ــــة الماجســــتير م ــــي مرحم ــــى رســــالتو ف ــــَذِة المباشــــرِة ؛ إذ كــــان مشــــرًفا عم ــــس التمَم مجم

ـــدكتور  ـــوان ابســـتاذ ال ـــت بعن ـــا، وكان ـــا اهلُل وأجـــَزل مثوَبَتيم ــــي حجـــازي، رِحَمُيم ـــود فيم محم
ـــت آخـــَر الرســـا ِل التــــي أشـــرَل  "الكتـــب النحويـــة التعميميـــة فـــي القـــرن الرابـــع اليجـــري" فكان
عمييــــا رحمــــو اهلُل، وكانــــت الُفرصــــُة ُمواِتَيــــًة لالســــتفادة الكبيـــــرة مــــن توجيياتــــو العمميــــة 

ـــى  ونظراتـــو التعميميـــة الصـــا بة ـــق بموضـــوع الرســـالة ممـــا أســـَيَم فـــي إنجازىـــا عم فيمـــا يتعم
النحــو الـــذي جــاءت عميـــو، أجيـــزت الرســـالة مــن قســـم المغــة العربيـــة وآدابيــا بكميـــة اآلداب 

م بتقـــدير ممتـــاز، وناقشـــيا كـــل مـــن ابســـتاذ الـــدكتور محمـــد ٜٜٜٔجامعـــة حمـــوان عـــام 
وابســــتاذة الــــدكتورة وفــــاء كامــــل  حماســــة عبــــد المطيــــل، َطيــــَب اهلُل َثــــراه وأجــــَزَل مثوَبَتــــو،

 فايد، أطال اهلُل في النعمِة بقاءىا.
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أو الشُّعراِء أو اُبَدباِء، فِإنت محموًدا الطناِحيت كاَن َمَثاًل ُمَتَميًِّزا عمى َتواُصِل ابجياِل 
َقْتُو، وفي الوقِت نفِسِو كاَن رأَس َطَبَقٍة ِمن ِلَداِتِو وأْقراِنِو بحيُث كاَن آِخَر َطَبَقٍة َسبَ 

ُح (ٔ)فييا الكثيُر من الطتَبَقِة اُبوَلى وفييا الكثيُر من التجديِد واالبِتداع" ، وُيَرجِّ
الدكتور ناصر الدين ابسد ِذكَر اسم )محمود الطناحي( ُمجرتًدا من المتقَبيِن 

تاذ الدكتور( ُمعمِّاًل لذلَك تعمياًل راِ ًقا بقوِلو: "ومحمود الطناحي ابكاِديميتين )ابس
نِّي َبِجُد ِفي ِذكِر اسِمِو ُمَجرتًدا من المتَقَبيِن  َغِنيٌّ ِبِعمِمِو عن ُكلِّ َلَقٍب وَمنِصٍب؛ وا 

ا لو قيلَ  : ابستاذ التمَذيِن يسِبقاِنِو وْقًعا في النتفِس، وِدالَلًة عمى الِعمِم أعمَق ِممت
الدكتور محمود الطناحي؛ فيذاِن المَقباِن أصَبَحا ال ُيَزيِّناِن عاِلًما بعَد أن َتَزيتَن ِبِيما 
وَتَزيتا في جاِمعاِتنا وفي خاِرِجيا َمن ال َيقَبُل محموٌد الطتناِحيُّ أن يكوُنوا تالِمَذًة لُو 

 .(ٕ)ينَتِسُبوَن إَليِو"

ا َعمِمي في ىذا البحِث فق يُت وجيي شطَر الُمنَجِز الِفكِريِّ ِلعاِلِمنا أمت د وجت
الجميِل محمود محمد الطناحّي، أكَرَم اهلُل ِوفاَدَتو وَبرتَد مضَجَعُو وأجَزَل مثُوَبَتُو جَزاَء 
ما َقدتَم من ِعمٍم وَفضٍل يوَم تِجُد ُكلُّ نفٍس ما َعِمَمت من خيٍر ُمحَضًرا، وبعَد ُمطاَلَعِة 

كاِماًل والذي َتَمثتَل في ثالثَة عشَر تحِقيًقا، وخمَسٍة وثالثيَن ُمَؤلتًفا؛ ُبغَيَة  ىذا الُمنَجزِ 
ا رأيُتُو  ِة في موضوِع الَمَمَكِة المُّغويتِة ِممت ُنُو من آرا ِو الخاصت ا تتضمت الَكشِل عمت

، أمَكَن اسِتخالُص تم َك اآلراِء من مبثُوثًا في كثيـٍر من المواِضع من ُمنَجزِِه الِفكِريِّ
 خالِل أرَبَعِة الُكُتِب اآلِتَيِة:

                                         

ـــنتِة، ُمعجـــم ُلغــــوي ثقـــاِفي، محمـــود الطنـــاحي، المكتبــــة ٔ) ( ِمـــن أســـراِر المَُّغـــِة فــــي الكتـــاِب والسُّ
 .ٙم: ٕٚٓٓالمكية، مكة المكرمة، المممكة العربية السعودية، الطبعة ابولى 

 .ٚ-ٙ( المرجع السابق: ٕ)
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فيارس كتاب ابصول في النحو ببي بكر بن السراج، مكتبة الخانجي، القاىرة،  -ٔ
 م.ٜٙٛٔ

كتاب الشعر، أو شرح اببيات مشكمة اإلعراب، ببي عمي الفارسي، مكتبة  -ٕ
 م.ٜٛٛٔالخانجي، القاىرة 

مة الدكتور محمود محمد ال -ٖ طناحي: صفحات في التـراث والتـراجم َمقاالت العالت
 م.ٕٕٓٓوالمغة وابدب، دار البشا ر اإلسالمية، الطبعة ابولى 

 في المغة وابدب، دراسات وبحوث، دار الغرب اإلسالمي، د.ت، مجمدان. -ٗ

، ورأيُت أن أجَعَمُو في مقدمٍة  وقد اتبعُت في البحِث المنيَج الوصِفيت التتحميِميت
تحدثت في المدخل عن تعريل "الَمَمَكة" ُلغوي ا واصطالحي ا،  ومدخٍل ومبحَثين؛

ِن المَمَكِة المَغِويتة وتنمَيِتيا في الُمنَجِز الِفكِريِّ  وتناول المبحُث ابّوُل كيفيَة تكوُّ
ِوجَيِة  لمحمود الطناحي، وَعَرَض المبَحُث الثاني َعواِمَل َضعِل المَمَكِة المَغِويتة من

َنًة أىمت النتا ِج التي انتيى إلييا البحُث، َنِظرِِه رِحمَ  ُو اهلُل، ثم جاءت الخاتمُة متضمِّ
 ثم المراجَع التي استعنُت بيا.
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 مـــذخـــي
 
َ
 ــامل

َ
 ــه

َ
 ــك

 
 ى يــغــخ ن

 
 ب:ــ

دارت تعريفــاُت الُقــَدماِء ِلَمــا جــاء مــن ابصــل الثالثــي )ممــك( حــول الُقــدَرِة والــتمكُّن 
ىــ( الـذي رأى أنت "المـيم والـالم ٜٖ٘لشيء؛ بداَيًة مـن ابـِن فـارس )ت:واالسِتحكام في ا

ــوتى  ــَك عجيَنــو: َق ة، ُيقــاُل: َأمَم والكــال أصــٌل صــحيح يــدلُّ عمـــى قــّوٍة فــي الشــيء وِصــحت
ــو" يُت ـــَمْمك ٛ٘ٗ، وَذَكــَر ابــُن ِســيَده )ت: (ٔ)َعجَنــُو وَشــدتُه، وَممتكــُت الشــيَء: َقوت ىـــ( أنت "ال

ىــ( ٔٔٚ، وَنَقـَل ابـُن منظُـور )ت:(ٕ)احِتواء الشيِء والُقدَرة عَمــى االسـتبداِد بـِو"والـِمْمك: 
ىذا القوَل البن سيده وَنصت عمى ذلك لكنتو أضال )الُممُك( بضمِّ الميم، ولـم أِجـدَىا فـي 

دَرة الُمحَكـم، جـاَء فـي المسـان:" ابـُن ســيَده: الــَمْمك والــِمْمك والُمْمـُك: احِتـواُء الشـيِء والُقــ
 .(ٖ)عَمـى االستبداِد بِو"

ــًة، ٚٔٛوقــال الفيروزآبــادي )ت: ــًة، ُمَحرتَك ــا، ُمَثمتَثــة، وَمَمَك ــُو َيْمِمُكــُو ِممًك :"َمَمَك ىـــ( أنت
 .  (ٗ)وَممُمَكًة، ِبَضمِّ الالِم أو ُيَثمتُث، اْحَتواُه قاِدًرا عمى االسِتبَداِد ِبِو"

ب:
ًّ
خ اصطالحي

َ
ك
َ
ه
َ
 امل

ـــــى اال ــــا الَمعن ــــة ل صــــل أمت ــــة المغوي ـــــى الدالل ــــد ارتكــــز عم ــــة فق صــــطالحي لمَمَمَك
ــــُدون )ت: ــــِن َخم ــــِل اب ــــي تعري ــــا َيتتِضــــُح ف ــــَو م ــــك(؛ وُى ــــُو ٛٓٛ)مم ــــِة، ولَعمت ىـــــ( لمَمَمَك

                                         

 )م ل ك(. ٕٖ٘-ٖٔ٘/٘ابن فارس، مقاييس المغة:  (ٔ)
 )م ل ك(. ٗ٘/ٚالمحكم:  ( ابن سيده،ٕ)
 )م ل ك( ٕٚٙٗ/ٚٗ( ابن منظور، لسان العرب، طبعة دار المعارل،ٖ)
م، وىي ُنسَخة مصورة ٜٜٚٔآبادي، القاموس المحيط، اليي ة المصرية العامة لمكتاب  ( الفيروزٗ)

 )م ل ك(. ٖٓٔ/ٖه:ـ ٖٔٓٔميرية عن الطبعة الثالثة لممطبعة اب
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ـــِو : " المَمكـــة ِصـــفٌة راِســـخٌة تحُصـــل عـــن  ُل مـــن قـــدتَم تعريًفـــا اصـــِطالِحي ا ليـــا ِبَقوِل أوت
رِه مــــ رًة بعــــَد ُأخـــرى حتـــــى ترُســــَخ ُصــــورُتُو، وعمــــى ِنســــبِة اســـتعماِل ذلــــك الفعــــِل وَتَكــــرُّ

ــــون حــــذق  ــــة المعمــــم يك ــــى قــــدر جــــودة التعمــــيم وممك ــــون الممكــــة... وعم ابصــــِل تك
 .(ٔ)المتعمم في الصناعة وحصول ممكتو"

َق بــــيَن )الحالــــة( وىــــي ٙٔٛوِتِبَعــــُو الشــــريُل الجرجــــاني )ت:  ىـــــ( الــــذي فــــرت
واِل، و)الَمَمَكـــ ـــْطِء مـــا تكـــوُن ســـريَعَة الـــزت ة( وىـــي مـــا َتتتِصـــُل بـــالثبوِت والرُُّســـوِخ وُب

ـــــُو  ـــــو أنت ـــــنتفِس، وتحقيق ـــــي ال ــــــَخٌة ف ـــــفٌة راِس ـــــة ىـــــي ِص ـــــول: "الَمَمَك واِل؛ إْذ يق ـــــزت ال
ــــة  ــــة: كيفي ــــَك اليي  ــــاُل ِلِتم ــــال، وُيق ــــٍل مــــن ابفع ــــَبِب ِفع ــــٌة بَس ــــنتفِس ىيَ  ــــُل لم تحُص

والِ  َرت وماَرَســـــتَيا نفســـــانية، وُتَســـــمتى حالـــــًة مـــــا دامـــــت ســـــريعَة الـــــزت ، فـــــإذا َتَكـــــرت
ـــًة،  ــــُر َمَمَك واِل فتِصي ـــَة الـــزت ـــُة فييـــا وصـــاَرت بِطيَ  ـــَك الَكيِفيت ــــى َرَســــَخت ِتم الـــنتفُس حت

 .(ٕ)وبالقياس إلى ذلك الفعِل: عاَدًة وُخُمًقا"

ــــوّي )ت:  ــــو البقــــاء الَكَف ــــره أب ــــك مــــا ذك ـــــرب مــــن ذل ــــو: ٜٗٓٔويقت ىـــــ( بقول
العــــدم وعمــــى مقابمــــة الحــــال؛ فعمـــــى ابول بمعنـــــى "الممكــــة تطمــــق عمــــى مقابمــــة 

، ويقــــــول فــــــي تعريــــــل (ٖ)الوجــــــود، وعمـــــــى الثــــــاني بمعنـــــــى الكيفيــــــة الراســــــخة"
ـــة نفســـانية؛ كـــالعمم  ـــذواِت ابنفُـــس تســـمى كيفي ـــت ب ـــة: "والكيفيـــة إذا اختصت الكيفي
ن كانـــــت راســـــخًة فـــــي موضــــعيا تســـــّمى َمَمَكـــــًة،  والحيــــاة والصــــــحة والمــــرض، وا 

                                         

 .ٙ٘ٛ/ٕ( ابن خمدون، المقدمة: ٔ)
( الجرجاني، عمي بن محمد بن عمي، التعريفات، تحقيق إبراىيم اإلبياري، دار الريان لمتراث ٕ)

 .ٜٕٙ)د.ت(: 
 .ٙ٘ٛ( الكفوي، الكميات: ٖ)



 

  

 

 

ُنيا  الـَمَمَكة المُّغوّية في ِفكر محمود الطناحيّ   عواِمُل َضعِفيا -اسِتواؤىا  -تَكوُّ
 

ٜٗٙ 

الت تُ  ــــِة؛ فإنيــــا فــــي ابتــــدا يا تكــــون حــــااًل، فــــإذا وا  ســــّمى حــــااًل، بــــالتخفيل، كالِكتاَب
 .(ٔ)استحكمت صارت مَمَكة"

وال يبُعـــُد عــــن ذلـــَك مــــا جــــاَء فـــي المعجــــم الوســــيط إْذ َعـــرتَل المَمَكــــَة بأنتيــــا: 
ــــ ــــاٍل ُمَعيتَن ــــاُوِل أعم ــــيٌّ خــــاصٌّ ِلَتَن ــــنتفِس، أو اســــِتعداٌد عقِم ــــي ال ــــَخٌة ف ٍة "ِصــــَفٌة راِس

 .(ٕ)بِحْذٍق وَمياَرٍة مثل الَمَمَكِة الَعَدِديتِة والَمَمَكِة المَغِويتِة"

ـــرار  ـــِة والتتك ـــِة والدُّرَب ـــأتتى بالُمماَرَس ـــنتفِس تت ـــي ال ـــٌة ف َن ـــَفٌة ُمَتَمكِّ ـــُة إذن ِص فالَمَمَك
ــــــَن صــــــاِحِبيا ـــــــي َتَمكُّ ــــــُة تعن ــــــُة المغويت ــــــوِخ، والَمَمَك ــــــاِت والرُُّس ـــــــُز بالثَب ــــــن  وتتَميت ِم

 المَياراِت المغويتِة ابربع: االسِتماع والتتحدُّث والقراءِة والِكتاَبِة.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         

 .ٕ٘ٚ: الكفوي، الكميات (ٔ)
 م ٕٗٓٓرة، مكتبة الشروق، الطبعة الرابعة ( المعجم الوسيط، مجمع المغة العربية بالقاىٕ)

 ك(. )م ل



 

  

 

 

ُنيا  الـَمَمَكة المُّغوّية في ِفكر محمود الطناحيّ   عواِمُل َضعِفيا -اسِتواؤىا  -تَكوُّ
 

ٜٗٚ 

 ث األولـحـجـامل
ٌ املـت

 
 ـكى

َ
 ـه

َ
 ـخ  انهـك

َ
 ـغ

 
 ـغـم تـبئـي ووسـبحـنـطـز  انـكـي ف  ـخ فـى ي

َ
 بـهـ  تـذ ي

َع جــــاَء حــــديُث الــــدكتور محمــــود الطنــــاحي عــــن الَمَمَكــــِة المغويتــــِة فــــي َمواِضــــ
ِن ىـــذه  ـــو، وكانـــت لـــُو رؤيتُـــُو الواضـــحة فيمـــا كتـــب بَشـــأِن َتكـــوُّ َقـــٍة ِمـــن ُمؤلتفاِت ُمَتَفرِّ
ْن لـــم يُكـــن قـــد  الَمَمَكـــِة ِعنـــَد المتعمِّمـــين، كمـــا كانـــت لـــُو آراؤُه فـــي ُســـُبِل تنِمَيِتيـــا، وا 

ق لتعريٍل ُمَحدتٍد ليا.   َتَطرت

ٌ املـكـأوال: ت -
 
 ـى

َ
 ـه

َ
 ـهـخ  انـك

َ
 ـغ

 
 خ:ـى ي

ق الطنــــاحي   فــــي بعــــِض المواِضــــِع مــــن منَجــــزِِه الِفكــــِريِّ  -َرِحَمــــُو اهللُ  -َتَطـــرت
ـــِو عـــن  ـــِة عنـــَد الُمتعمِّمـــيَن مـــن خـــالِل حديِث ِن المَمَكـــة المغِويت إلـــى الحـــديِث عـــن تَكـــوُّ
ِن  ـــوُّ ـــي َتَك ــــي ُتســـاِعُد ف ـــب الت ـــِو عـــِن الُكُت ـــون فييـــا، وحِديِث ــــي يعيُش ـــِة الت ـــِر البيَ  َأَث

 ِة.ىذه المَمكَ 

ٌ املـكـي تـخ فـئـيـجـز انـأث .4
 
 خ:ـكـهـى

َرِحَمــــُو -اتتَضـــَح َأثَـــُر التنِشـــَ ِة الديِنيـــة التـــــي َنَشـــَأ عميَيـــا ِالـــدكتور الطنـــاحّي 
ـــُو  -اهللُ  ـــِة وتنميِتيـــا؛ إذ إنت ـــِة المَُّغويت ـــِويِن الَمَمَك ـــي َتك ـــِة ف ـــِر البي  ـــِو عـــن أَث فـــي حديِث

ـــَظ القـــرآِن الكـــريِم ِبرو  ـــمت َحِف ـــَرأى أنت أَت ـــن ُعمـــرِِه، َف ـــة عشـــرة ِم ـــِة حفـــٍص فـــي الثاِلَث اَي
ـــدى  ـــِة ل ـــِة المغويت ِن المَمَك ـــوُّ ـــي تَك ـــرٌّ إيجـــاِبيٌّ ف ـــُو أَث ـــُو َل ـــريِم  وِحفَظ ـــرآِن الك ـــالوَة الُق ِت
ــــِة وكــــذلَك لــــدى النتــــاِطقيَن بغيرِىــــا مــــن الُمســــِممين، وَذَكــــَر أنت البي ــــَة  أبنــــاِء العربيت

ــــ ــــَة ليــــا َدوٌر حّت جــــادِتيم ليــــا، العربي ــــِة وا  ــــِرِب مــــن العربي ـــــِر الَع ــــِن غي ــــي تَمكُّ ـى ِف
ــــا؛ ففــــي  ــــا عاَيَشــــُو بنفِســــِو واِقًع ــــَدماِء وِممت ــــا ُرِوَي عــــن الُق ــــًة لــــذلَك ِممت ــــَر أمِثَم وَذَك

 سياق حديِثِو عن تأثير القرآن في الَمَمَكِة المَُّغويتِة يقول: 



 

  

 

 

ُنيا  الـَمَمَكة المُّغوّية في ِفكر محمود الطناحيّ   عواِمُل َضعِفيا -اسِتواؤىا  -تَكوُّ
 

ٜٗٛ 

ـــنَ  ـــاِس أّن ألِس ـــي الّن ـــرآِن ف ـــِر الُق ـــب أث ـــوانيِن "ومـــن عجي ـــَق ق ـــِو وف َتُيم تجـــِري ِب
ن كــــاَن التتــــاِلي َلــــُو ال ُيعِطــــي ىــــذِه الحــــروَل حقتيــــا  العربيــــة وِصــــفاِت حروِفيــــا، وا 
ــــَرُه  ــــن ذلــــَك مــــا َذَك ــــاِس ويــــروُح، وِم ــــِو بــــيَن الّن ــــذي يغــــدو ب ــــو اآلخــــِر ال فــــي كالِم

ِطــــُق القــــاَل ىـــــ( أنتــــُو كــــاَن ين٘ٗٚالُمترِجُمــــوَن ببــــي َحيتــــان الّنحــــِويِّ ابنَدُلِســــّي )
لكنــــُو كــــان ينِطــــُق بيــــا فــــي  –عمــــى ليَجــــِة أىــــِل ابنــــدُلِس  –قريبــــًة مــــن الكــــاِل 

 –يعنـــــي بــــالَد ابنــــَدُلس  –القــــرآِن فِصــــيَحًة، وكــــان يقــــوُل: "مــــا فــــي ىــــذه الــــبالِد 
ــــُد حــــرَل القــــاِل" أي ــــوِتيت الــــذي يفِصــــُل بينــــو وبــــيَن  :َمــــْن يْعِق ُيعِطيــــِو ّحقتــــُو الصت

ُت أنـــا مــن ذلـــَك َمـــن ال ُيحَصـــى مــن الّنـــاِس فـــي أثنـــاِء إقـــامتي الكــاِل، وقـــد شـــاىد
ـــوَن البيـــَت الحـــراَم،  ــــِر الَعـــَرِب الـــذيَن َيُؤمُّ ـــَة البَمـــِد ابمـــيِن، مـــن المســـممين غي بمكت
يقـــَرءوَن الُقـــرآَن فـــي ُيســـٍر وســـُيوَلٍة، فـــإذا أردَتُيـــم عمـــى شـــيٍء مـــن الكـــالِم العربـــيِّ 

مــــيِيم ذلـــك، لكــــن ِمّمــــا ال َشــــكت فيــــِو أنت ىــــؤالِء الـــذي يجــــري بــــين الّنــــاِس َتَعــــّذَر ع
ـــا لُيـــم  ـــِو، ُمِعيًن ـــٍة لكـــاَن ِحفُظُيـــم لمُقـــرآِن أو ِتالَوِت النتـــاَس لـــو ُوِجـــُدوا ِفـــي بي ـــٍة عرِبيت

جادِتيا"  .(ٔ)عمـى َمعِرَفِة العربيتِة، َبْل وا 

اُه رِحَمـــُو اهللُ  )الَجــــوت  ويـــدُخُل فـــي تــــأثير البي ـــة فـــي الممكــــِة المغويـــِة مـــا ســــمت
ـــــِو مـــــا ُيعاِيُشـــــُو المـــــَتعمُِّم خـــــاِرَج حجـــــراِت  ابَدِبـــــّي( الُمِحـــــيَط بـــــالُمَتَعمِِّم؛ ويقِصـــــُد ِب
الـــدترِس؛ ففــــي إطـــار حديِثــــِو عــــن المســـَتَوى الُمتَــــَدنِّي لمَُّغــــِة العربيـــة عمــــى ألِســــَنِة 

ــــَب بإعــــاَدِة النتَظــــِر فــــي منــــاِىِج تــــ دِريِس العربيــــِة الُمَتَكمِّمــــيَن وأقــــالِم الكــــاِتبيَن طاَل
ــــِة الَجــــوِّ  ــــِة، ثُــــمت َدَعــــا إلــــى: "َتنِقَي ــــِة وانِتيــــاًء بالجاِمَع بــــْدًءا مــــن المرَحَمــــِة االبِتداِ يت
ـــــــن اَبوشـــــــاِب وابخـــــــالِط؛ فالمدَرَســـــــُة  ـــــــيِّ خـــــــاِرَج المدَرَســـــــِة والجاِمَعـــــــِة م ابدِب

                                         

، ٘ٗٚ-ٗٗٚ/ ٕم: ٕٕٓٓ( فـــــي المغـــــة وابدب، دراســـــات وبحـــــوث، دار الغـــــرب اإلســـــالمي ٔ)
أيمــول بمدينـــة  ٜوقــد رأيــت صـــدق ذلــك فــي أثنـــاء معايشــتي ل تـــراك ُمــدتَة إعــارتي لجامعـــة 

 م.ٕٔٔٓإزمير التركية منذ العام 



 

  

 

 

ُنيا  الـَمَمَكة المُّغوّية في ِفكر محمود الطناحيّ   عواِمُل َضعِفيا -اسِتواؤىا  -تَكوُّ
 

ٜٜٗ 

ـــــِة ... وَمـــــا َيســـــتَ  ــَِي والجاِمَعـــــُة ال يعمـــــالِن ِبمعـــــِزٍل عـــــن الَحيـــــاِة العامت قيُم أن تبنــــ
ت"  .  (ٔ)الَمدَرَسُة والجاِمَعُة وَتيِدُم الَمقاِىي وابتيمييات والَمَجالت

 ـبنـطـي .0
َ
 ـحـنـت  انـتـخ كـع

 
 ـى  وي

َ
س
َ
 ـىاه  ـخ شـذار

َ
 ب:ـذ ه

ــــَذاَكَرَة   ــــِب النحــــِو وُمداَرَســــَة شــــواِىِدَىا وُم ــــَة كت يــــرى الــــدكتور الطنــــاحي أّن مطالَع
ِن أقـــواِل الُمعــــربين التــــي يتــــدا ولوَنيا فــــي تقـــِديراِتيم اإلعرابيــــة يســـاِعُد عـــــمى تكــــوُّ

الممَكــــِة عنــــد المتعمِّمــــين؛ وذلــــك بمــــا يعمــــُق فــــي أذىــــاِنيم مــــن تمــــك ابقــــواِل فــــي 
ِن مَمَكـــِتيم المَغويتـــِة، حتــــى إذا جــــاء  ـــا يكـــوُن لـــُو تــــأثيٌر فـــي تَكـــوُّ زمـــَن الطتَمـــِب ِممت

بعــــُض ىــــذِه الوُجــــوِه عمــــى الُمتعّممــــيَن وقــــُت الحاجــــِة إليــــِو ُمســــَتقَباًل حــــيَن َتخَفــــى 
ـــــرِىُن عمــــى ذلــــَك بمــــا  يكــــوُن اســــترَجاُعَيا ِمــــن ذاكــــَرِتِيم ميُســــوًرا دون عنــــاٍء، وُيَب

 َنَشَأ عميِو وَدَرَسُو ىو وأقراُنُو في مراحِل تعميميم اُبولى. 

ـــوُن   ـــد يك ـــا َق ـــَدماُء ِمّم ـــِو العممـــاُء الُق ـــَن إلي ـــا َفِط ـــِو َعمت ـــن ففـــي ســـياِق َحِديِث ِم
ــــــَرَة  ــــــى وَحـــــقِّ اإلعـــــراِب، يقـــــوُل رِحَمـــــُو اهلل: "إنت َكث َتعـــــاُرٍض بـــــيَن ُمقَتَضـــــى الَمعَن
ــــى  ــــن اســــِتطراٍد إل ــــَك ِم َفاَضــــَة النُّحــــاِة فييــــا ومــــا يســــَتْتِبُع ذِل ــــِة وا  الُوُجــــوِه اإلعراِبيت

ـــُت تقـــِديِر الُحـــُذوِل وِذكـــِر ابشـــباِه والنتَظـــاِ ر ُىـــَو مـــا َيصـــَنُع الَمَمكـــَة النتح ـــة، وُيثَبِّ ِويت
ـــذي تســـتطيُع أن َتُشـــمت  ـــِل ال ـــَك الِجي ـــاَء ذل ـــا نحـــُن أبن ـــًة، وال ِزلن ـــَة قـــراَءًة وِكتاَب العربيت
فيـــِو راِ َحـــَة الِعمـــِم؛ بننـــا وَرْدنـــا المـــاَء صـــاِفًيا قبـــَل أن ُتَكـــدَِّرُه الـــدِّالُء، وبننـــا أدرْكنـــا 

   .(ٕ)َمعاِىَد العمِم قبَل أْن َيدَىَمَيا الستيُل "

                                         

 .ٕٛٙ-ٕٚٙكتور محمود محمد الطناحي: ( َمقاالت العاّلمة الدٔ)
( كتاب الشعر، أو شرح اببيات مشكمة اإلعراب، ببي عمي الفارسي، مكتبة الخانجي، القاىرة ٕ)

 ٖٚم، مقدمة التحقيق:ٜٛٛٔ
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٘ٓٓ 

ــــــاختالِل  ـــــــى ب ــــــة الخــــــِتالِل المعَن ــــــواِىِد النحوي ــــــدَِّد بعــــــَض الشت وبعــــــد أن ُيَع
اإلعــــراب، يقــــول: "ُكــــلُّ ىــــذا ُكنتــــا َنســــَتْظِيُرُه وُنــــديُرُه عمــــى ألِســــَنِتنا فــــي ســــيوَلٍة 

بــــل إنت  –وكانــــت أســـَناُنَنا فــــي تمـــك ابيــــاِم ال َتَتجـــاَوُز الخاِمَســــَة عَشـــَرَة  –وُيســـٍر 
ــــَض تقــــديراِت ال ــــا انِثَيــــااًل، بع ــــت تنثَــــاُل عَمين ــــِرِبيَن فــــي الشــــواِىِد الشِّــــعِريتِة كاَن ُمع

ـــــا  ـــــِة والشـــــعِريتِة ُمَعقًِّب ـــــَض الشـــــواىِد الُقرآِنيت ـــــذُكُر بع ـــــاٍت أو اســـــِتكراٍه"، وي دون إعن
بقوِلـــــو: "َنَعــــــم، كــــــل ىــــــذا عَرفنــــــاُه وَخبرنـــــاُه، وَجــــــَرى ِمنتــــــا َمجــــــَرى المحفوَظــــــاِت 

َمَكـــًة فــــي النتحـــِو، وأكَســــَب إحساًســـا بالعربيــــة، فـــي أبِنَيِتيــــا والمـــأثُوراِت، فــــأوَرَث مَ 
ـــى  ـــا إل ـــِب َفِزعَن ـــِة والتراكي ـــا شـــيٌء مـــن ىـــذه اببني ــَِي عَميَن ــ ــــى إذا َغب وتراكيِبيـــا، حت

با فأسَفَر وجُيُو، وداَن َعِصيُُّو"  .(ٔ)ىذا الَمْذُخوِر ِمن زماِن الصِّ

  ميتيا:ثانًيا: وسا ل تغِذَيِة الممَكة المغوية وتن -

ـــــي الوســـــا ِل التــــــي  ـــــدكتور الطنـــــاحّي ف ـــــِة َنظـــــِر ال ـــــُن اســـــِتخالُص ِوجَي ُيمِك
ـــَؤدِّي إلـــى تغِذَيـــِة المَمَكـــِة المغويتـــِة وتنِمَيِتيـــا لـــَدى الُمَتَعمِِّمـــين مـــن خـــالل حديِثـــِو  ُت

 عن جاِنَبيِن اثَنيِن وما َتَفرتَع عنُيما؛ 

ُل فيَتَعمتـــــُق بالمنـــــاِىجِ  ـــــا الجانـــــُب ابوت ـــــُب  أمت التتعميِميتـــــِة، ويتضـــــمتُن ىـــــذا الجاِن
بإعـــــاَدِة النتَظـــــِر فـــــي المنـــــاِىِج التعميِميتـــــِة فـــــي المراحـــــِل  –َرِحَمـــــُو اهلُل –ُمطاَلَبَتـــــُو 

ــــى  ــــو عم ــــِة، والتتنبي ــــيتِة القديَم ــــاِىِج الدِّراِس ــــى الَمن ــــاَءُه عم ــــِة، وثن الدراســــيتِة المختمَف
ـــاِني بأىميتــــِة ُمراعـــــاِة َضــــروَرِة االىِتمــــاِم بَموُروِثنـــــا ابدَ  ، ويَتَعمتــــُق الجاِنـــــُب الثـت بــــيِّ

ـــم بحَســـِب  ـــِة لُي ـــديِم المـــادتة التعميِميت ـــي تق ـــالِب، والتتـــَدرُِّج ف ــِيِّ لمطُّ الُمســـَتوى التتعميمــ
المرحَمـــــِة التتعميميتـــــِة التـــــــي يدُرُســـــوَنيا، وفــــــي ِإطـــــاِر ذلـــــَك ذكــــــَر أمِثَمـــــًة ِلمُكتُــــــِب 

                                         

 .ٖٛ:كتاب الشعر (ٔ)
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٘ٓٔ 

ـــــي النتحِويتـــــِة التــــــي تُ  الِ ـــــُم المبتـــــِد يَن، ومـــــا ال ينبغـــــي ِدراَســـــُتُو مـــــن الُكتُـــــِب إالت ِف
 المراِحِل الُمتقدَِّمِة من التعميِم.

 خ.ـجـبس  ـنـخ املـي  ـ  ًـيـهـعـتـح انـبه  ـنـامل -4

َيــــرى الــــدكتور الطنــــاحّي أّن المنــــاِىَج التعميميــــَة التـــــي ُتَقــــدتُم لُطــــاّلِب العربيتــــِة 
ــــا  ُيســــاِعُد عمــــى تكــــويِن الَمَمَكــــِة المغويتــــِة لــــَدى المتعمِّمـــــين ينبغـــــي أن تكــــوَن ِممت

ــــاِىِج الدِّراســــية  ــــِر فــــي المن ــــَب بِإعــــاَدِة النتَظ ــــِيُم فــــي تنِمَيِتيــــا وَصــــْقِميا؛ َفطاَل وُيْس
ـــديًما  ـــاِىِج الدِّراِســـيتة ق ـــى المن ـــُو اهلُل عم ــــى َرِحَم ـــِة، وأثَن ـــِل التعميِميت ـــِع المراِح فـــي ِجمي

ِل وفــــي التعمـــيِم العــــام، كمــــا أثَنــــى عمــــى الُكتُـــِب التـــــي عــــدتىا فـــي ابزىــــِر الشـــري
ــــي  ـــيِّ الت ـــا ابدِب ـــِب مـــن موروِثن ـــاِر الُكُت ـــدون ُأصـــوَل اَبَدِب، وأوَصـــى باختي ابـــُن خم
ييــــا، ُمســــَتنِكًرا عــــَدَم إيــــالِء الجيــــِل الجديــــِد مــــن المتعمِّمــــيَن  ُتْصــــِقُل الممَكــــَة وتنمِّ

ـــــ ـــــَة ليـــــَذا الَم ـــــَة الالِزَم ـــــِو ابســـــاِتذَة عمـــــى العناَي ـــــِت نفِس ـــــي الوق وروِث، الِ ًمـــــا ف
ــــاِت الجــــاِحِظ  ـــــر بمؤلتف ــــاٌء كبي ــــاحي اعِتن ــــاَن لمطن ــــَدِد ك ــــي ىــــذا الصت تقِصــــيرِىم، وف

 .  عموًما وكتاِب الَبيان والتبيين عمى َنحٍو خاصٍّ

  - أ
 
 ـطـامل

َ
 ـبن

َ
عـخ ثـج ح  انـإ 

َ
 ـبد

 
 ـن

َ
راسـح  انـبه  ـنـي املـز  فـظ

ِّ
 خ .ـيـذ

ـــا مُ  ـــِو أمت طاَلَبتُـــُو بِإعـــاَدِة النتَظـــِر فـــي المنـــاِىِج الدِّراســـيِة َفكـــاَن فـــي ســـياِق حديِث
ــــــَنِة  ــــــُة عمــــــى ألِس ــــــُة العربيت ــــــدتِني الــــــذي وصــــــمت إليــــــو المَُّغ عــــــن المســــــتوى الُمَت
الُمَتَكمِِّمــــــيَن وأقــــــالِم الُكتتــــــاِب ِإْذ يقــــــوُل: "والَقِضــــــيتُة الُبــــــدت أن ُتوَضــــــَع ِفــــــي حــــــاقِّ 

ـــــِة  َموِضـــــِعيا إن ُكنتـــــا صـــــاِدقيَن؛ أواًل: إعـــــاَدُة النتَظـــــِر فـــــي منـــــاِىِج َتـــــدريِس العربيت
ـــى  ـــَذ إل ـــُردُّ التالمي ـــاِىَج َت ـــُث تكـــوُن من ـــِة، بحي ـــْدًءا مـــن االبتـــدا يِّ وانِتيـــاًء بالجاِمَع ب
ـــإنت ىـــِذِه الكِمَمـــَة  ـــراثيم(؛ ف ـــوُل )ُت ـــاِء وابجـــَداِد، وال أُق ـــِم اآلب ـــم بِعم ـــاريِخِيم، وَربِطِي ت

َحت بِغيَضــًة ِعنـــِدي ِجــد ا، ِلمــا تُـــوِحي ِبــِو ىـــِذِه ابيتــاَم ِعنــَد َبعـــِض النتــاِس مـــن أصــبَ 
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ــــــِحيِق والمتحِفيتــــــاِت" ــــــا كــــــاَن (ٔ)الماِضـــــي الست ، ثُـــــمت يــــــذُكُر َرِحَمــــــُو اهلُل نمـــــاِذَج ِممت
ـــ ـــي ُرســـوِخ مَمَك ـــِر ف ـــُم ابث ـــُو أعَظ ـــاَن ل ـــا ك ـــِب ِممت ـــاَم الَطّم ـــُو أيت ِتيم يدُرُســـُو ىـــو وأقراُن

ــــعَر الجــــاِىِميت  المغويــــة؛ قــــا اًل: "لقــــد ُكنتــــا فــــي ُطُفوَلِتنــــا وَصــــدِر َشــــَباِبَنا َنحَفــــُظ الشِّ
ـــَرِت المَُّغـــُة  ـــِر، َفَج ـــراب ِعنـــَد الَعْص ـــَرَة الشت ـــُب الُك ـــباِح، وَنمَع ـــي الصت ـــوِم ِف ـــوَن الُعُم وُمُت

ــــا، وَمــــا أمــــُر )مجُموعــــة ــــا وَعظِمن ــــا، واخَتَمَطــــْت ِبَمحِمن ــْر(  فــــي ُعروِقَن ـــ ــــنتظِم والنتث ال
ــــــَرِب( ِلمســــــَكنَدِريِّ وأصــــــحاِبِو  ِلَعبــــــد اهلل باشــــــا ِفكــــــِري، و)الُمنَتَخــــــب مــــــن َأَدِب الَع
ـــِة يقـــرءوَن  ـــُذ الَمـــَداِرِس اإلنجميِزيت ـــِع اُبَمـــِم؛ فتالِمي ـــأُن ِعنـــَد َجمي ـــٍد، وىكـــَذا الشت ِببعي

ِنيتــــــِة يقــــــرءوَن )جوَتــــــو( )شكســــــبير( ويعِرفوَنــــــُو جيِّــــــًدا، وتالِميــــــُذ الَمــــــَداِرِس ابلما
 .(ٕ)ويعِرفوَنُو جيًِّدا، مع االحِتراِم الزتاِ ِد والتتوقيِر الشتِديِد"

راس  ـح  انـبه  ـنـً املـهـبء عـنـثـان - ة
 
 ـذ

 
 خ.ـًـذيـقـخ  انـي

ــــا ُيســــاِعُد عمــــى   َذَكــــَر الطنــــاحّي أن منــــاِىَج الدتراَســــِة فيمــــا َمَضــــى كانــــت ِممت
ـــِة ال ـــِة الَمَمَك ـــب تغِذَي ـــِة وَتنِمَيِتيـــا؛ ونَصـــَح ُزمـــالَءُه مـــن ابســـاتذِة باالىِتمـــاِم ِبُكُت مغِويت

ـــــي ِبيـــــا ابذواُق، وتســـــَتوي  ــــــي تســـــَتقيُم بيـــــا ابلِســـــَنُة، وترَتِق ـــــة، الت ابَدِب التُّراِثيت
َق  لَمــــا َذَكــــَرُه ابــــُن خمــــُدون  -َرِحَمـــُو اهللُ –ِبُمطاَلَعِتيـــا الممكــــاُت المغويــــُة، كمــــا َتَطــــرت

 كُتِب ابربعِة التي َعدتىا ُأصواًل ل َدب.عن ال

كمــــا ُىــــَو  –ففــــي ســــياِق حديِثــــِو عــــن الشــــيِخ الشــــعراِوّي يقــــول: " والّشــــيُخ  
ـــــاِت ابزىـــــِر الشـــــريِل،  –َمعـــــروٌل  ـــــن ُكمِّيت ـــــِة ِم ـــــِة العربي ـــــِة المغ ـــــرٌِّج فـــــي كميت ُمَتَخ

ــــا ُيغــــّذي ــــاِن ِمّم ــــي ذلــــَك الّزم ــــا ف ــــاِىُج الدِّراَســــِة فيَي ــــت من ــِي  وكاَن ــــاِت وُيَنّمـــ الَمَمك

                                         

 .ٕٚٙ( َمقاالت العاّلمة الدكتور محمود محمد الطناحي: ٔ)
 ( المرجع السابق، الصحيفة نفسيا.ٕ)
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ـــــِب" ـــــى الدِّراَســـــِة (ٔ)الَمواِى ـــــَرًة عم ـــــت مقَتِص ـــــي أنت ىـــــذه المنـــــاِىَج كان ـــــي ينِف ، ولك
ُر  ـــــرِّ ـــــِة فقـــــط، ُيَق ـــــيَم العـــــامت أيًضـــــا كـــــان  -فـــــي َموِضـــــٍع آخـــــر  -ابزىِريت أنت التعم

يُم َشــــكَمُو التعمــــ يــــدُرُس ىــــذه الُكتُــــَب التـــــي َذكــــَر أمِثّمــــًة منَيــــا ِبَقوِلــــِو: "حــــيَن َأّخــــذَ 
َوُوِضــــَعت المنــــاِىُج ِلتــــدريِس مخَتمــــِل العمــــوِم،  (ٕ)الحـــديَث ِفــــي أواِ ــــِل ىــــذا الَقــــرنِ 

ـــاِىُج، وقـــد  ـــَدرتُس مـــن خالِليـــا ىـــِذه المن ـــِة ُت ـــِب النحـــِو القديَم ـــٌة مـــن كُت ـــَرَزت طا َف َب
َرُة فــــي الجميــــوِر ابعَظــــِم منيــــا حــــوَل ابــــِن ماِلــــٍك وابــــِن  دارت ىــــذِه الُكُنــــُب المقــــرت
ــــِن  ــــِة اب ــــى ألِفيت ــــٍل، وأوَضــــَح المســــالِك إل ــــِن عقي ــــِة الب ــِي شــــرَح ابلِفيت ـــ ىشــــاٍم؛ أعن
ـــِب  ـــٍك ل شـــُموِنّي، مـــع ُكَت ـــِة ابـــِن ماِل ـــى ألفيت ـــٍك البـــِن ىشـــاٍم، ومـــنَيَج الســـاِلِك إل ماِل
ــِي المبيــــِب، إلــــى  ــــذتَىب وُمغنـــ ــــل َقطــــِر النتــــَدى وُشــــُذوِر ال ــــِن ىشــــاٍم اُبخــــَرى مث اب

ــــــِض الُكتُــــــبِ  ــــــِل البــــــِن يعــــــيش وبعــــــض ُكتُــــــِب  بع اُبخــــــَرى مثــــــل َشــــــرِح الُمَفصت
ـــاِرّي، فيـــِذِه  ـــي البَركـــاِت ابنب ـــي مســـا ِل الخـــالِل بب ـــل اإلنصـــاِل ف ـــاِت، مث الِخالفيت
الُكتُــــُب ابصــــيَمُة التـــــي كــــاَن النحــــُو ُيــــَدرتُس مــــن ِخالِليــــا ... وال ينَبغــــي أن ُيقــــاَل 

ـــدِّي ـــيِم ال ـــَمَة التعم ـــاَن ِس ـــذي إنت ىـــذا ك ـــاِت الَمســـاِجِد، وال ـــداٌد لحمق ـــذي ىـــو امِت ِنيِّ ال
ــــإنت الُمَتَتبِّــــَع  ــــوِم، ف ــــي ابزىــــِر الشــــريِل وداِر العم ــــذي ف ــــُة كاّل ــــِو العربيت ــــُب عمي َتغِم
ـــَر  ـــُم أنت ابزَى ــــِريِّ يعم ـــامِّ أو ابمي ـــيِم الع ـــِذ المـــداِرِس فـــي التعم تـــدريَس النتحـــِو لتالِمي

ًيـــا لتعمـــيمِ  ـــا عميـــِو؛ فيـــذا الكتـــاُب  الشـــريَل كـــاَن ُموجِّ النتحـــِو فـــي المـــداِرِس وُمَييِمًن
ــِي ناِصـــل  ـــُو ابســـاِتَذُة ِحفنــ ـــذي ألتَف ـــُة( ال ـــدُّروس النتحِويت وىـــو ُمَتَخـــرٌِّج –الشـــييُر )ال

ــــوم، ومحمــــد أفنــــدي  فــــي ابزَىــــِر  ومحّمــــد أفنــــدي ديــــاب، والشــــيخ مصــــطفى َطمُّ
رَ  ـــــرت ـــــاَرُة: "َق ـــــِو ىـــــِذِه الِعب ـــــَب عمي ـــــُة ســـــنة صـــــاِلح، ُكِت ـــــاِرل العُموِميت ت ِنطـــــاَرُة المع

                                         

م، ٜٜٗٔعنــوان المقــال: الشــيخ الشــعراوي والمغــة، ُنِشــَر بمجمــة اليــالل، القــاىرة، عــدد فبرايــر ( ٔ)
 .ٕٜٕ -ٕٓٛوضمن َمقاالت العاّلمة الدكتور محمود محمد الطناحي، صـ: 

 ( يقصد رحمو اهلل بدايات القرن العشرين.ٕ)
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ـــــِل الكتُـــــَب ٜٗٓٔ ىــــــ َطبَعـــــُو عمـــــى َنَفَقِتيـــــا بعـــــَد تصـــــِديِق َشـــــيِخ ابزَىـــــر". ولنَتَأمت
َرًة عمــــى تالميــــِذ المــــداِرِس فــــي ِتمــــَك ابيــــاِم: الِمصــــباح الُمنيـــــر  ــــرت التـــــي كانــــت ُمَق

ــــوّفى ســــنة  ــــوِمّي المت ــــٓٓٚلمَفيُّ ــــِو الصت ــــى طبَعِت ــــَب عم م: ٜٜٓٔاِدَرِة ســــنة ىـــــ، ُكِت
ــــا واســــِتعمالو  ــــى َنَفَقِتَي ــــاِب عم ــــَع ىــــذا الكت ــــة طب َرت ِنطــــاَرُة المعــــاِرل العموِميت ــــرت "َق
ــــــة لتالميــــــِذ المــــــداِرَس  ــــــة"، والــــــُبخالء لمجــــــاِحِظ، طبعــــــة خاصت بالمــــــدارِس ابميِريت

ـــِة ســـنة  ـــد ٖٜٛٔالثاَنِويت ـــي الجـــارم بـــك، ونق ـــوامري بـــك، وعم م، أصـــَدَرَىا أحمـــد الَع
ـــِع اليجـــرّي ... وقـــد ا ـــَة بـــِن َجعَفـــر، مـــن أدبـــاء القـــرن الراب ــــِر المنســـوب ِلُقداَم لنتث

َرتــــــُو وزارة المعــــــارِل المصــــــريتة لُطــــــاّلِب الســــــَنِة الخاِمَســــــِة التتوِجيِييتــــــِة، إلــــــى  قرت
طا َفـــِة ُأخــــَرى مــــن الُكتُــــِب المشــــحوَنِة بالنصـــوِص مثــــل: مجموعــــة الــــنتظِم والنتثـــــِر 

 .  (ٔ)ا ِفكِري، والمنَتخب من أَدِب الَعَرب"لعبد اهلل باش

 ـبو ثـًـ  تـااله -خـ 
َ
وث  ـً

 
.ـب األدثـنـىر

ِّ
 ي

ـــا ُمشـــاَفَيًة  ـــِو داِ ًم ـــا إلي ـــى أْن ُيَنبِّين اتِّســـاًقا مـــع مـــا كـــاَن يحـــرُص ُأســـتاُذنا عم
ــــاٌب واِحــــٌد" ومــــا  ــــَة العربيــــَة كت ـــــي ِكتــــاٌب عــــن ِكتــــاٍب، وأّن "المكتب ــــُو ال ُيغِن مــــن أنت

فـــــي ســـــياِق حديِثـــــِو عـــــن إتقـــــاِن الشـــــيِخ الشـــــعراويِّ لمعربيـــــة وىـــــو قولـــــو:  ذكـــــَرهُ 
ـــاٌب واِحـــٌد" ـــِم كت ـــد أىـــِل الِعم ـــة عن ـــى َنحـــٍو خـــاصٍّ  (ٕ)"العربيت ـــَر اعِتنـــاُؤُه عم ـــد َظَي َفَق

بمؤلتفـــــاِت الجـــــاِحِظ عموًمـــــا، وِكتـــــاِب الَبيـــــاِن والتتبيـــــين عمـــــى وجـــــِو الخصـــــوِص، 
 :وأباَن عِن الستِبِب في ذلَك قا اَل 

ــــا  ــــَتُح أبواًب ــــَل وَتف ــــرُِّك العَق ــــُع الِوجــــداَن، ُتَح ــــراءة الجــــاِحِظ فــــوَق أنتيــــا ُتمِت "وِق
مــــن النتَظــــِر، وتســــتثيُر َدفــــاِ َن مــــن الِفكــــِر... وقــــراءُة الجــــاحِظ إذا ُأِخــــَذت ِبَحقِّيــــا 

                                         

 .ٔٓ٘-ٜٜٗ/ٕ( في المغة وابدب: ٔ)
 .ٕ٘ٛ( المرجع السابق: ٕ)



 

  

 

 

ُنيا  الـَمَمَكة المُّغوّية في ِفكر محمود الطناحيّ   عواِمُل َضعِفيا -اسِتواؤىا  -تَكوُّ
 

٘ٓ٘ 

ــــــِة؛ إذ كــــــان  ــــــِة العربيــــــة كمِّيــــــا، بُفنوِنيــــــا وعموِميــــــا المخَتمَف ــــــى المكتب قــــــاَدت إل
ثيـــــــَر اإللمــــــاِم بــــــالعموم العربيتــــــة ال يكــــــاُد يشــــــذُّ عنــــــُو منيــــــا شــــــيٌء، الجــــــاِحُظ ك

ــــاَس  ــــدرِس بن الن ــــْؤَت مــــا تســــَتِحقُُّو مــــن ال ــــم ُت ــــٍة فــــي )رســــاِ ِمِو( التـــــي ل وبخاصت
ـــــــــُبخالء  ـــــــــوان وال ـــــــــين والَحَي ـــــــــان والتبي ـــــــــِو اُبخـــــــــَرى: البي ُشـــــــــِغُموا عنيـــــــــا بُكتُِب

 . (ٔ)والُعثماِنيتة"

بعنــــوان: " َأجَمـــل ِكتــــاٍب فــــي حيــــاِتي: الَبيــــان والتبيــــين ثـــمت أفــــَرَد مقــــااًل آخــــر 
ـــــِة بضـــــروَرِة االىِتمـــــاِم  (ٕ)لمجـــــاِحظ" ـــــى أســـــاِتَذِة العربيت ـــــُو إل َي ـــــُو بَرجـــــاٍء وجت اخَتَتَم

ـــا يكـــوُن لـــُو مـــن َأثَـــٍر فـــي صـــناَعِة المَمَكـــِة  بَموُروِثنـــا ابدبـــيِّ ِمـــن ُكتُـــِب الجـــاِحِظ ممت
ــــَدى ا ــــِة واســــِتَواِ يا ل ــــَق إال ىــــذا الّرجــــاُء المَغويت ــــم يب ــــُد، َفَم ــــِو: "وَبع ــــين بقوِل لمتعمَِّم

ــــِدَىا:  ــــي ُكمِّيــــاِت الجاِمعــــاِت وَمَعاِى ــــِة ِف ــــا ُمَدرِِّســــي العربي ــــاِدُق، أُســــوُقُو ِلُزمالِ َن الصت
ـــــٍة ذِلـــــَك الكتـــــاُب: الَبيـــــان  أن يمَتِفتُـــــوا الِتفاَتـــــًة جـــــادتًة إلـــــى َأَدِب الَجـــــاِحِظ، وبخاصت

ـــــد  والتتبيـــــين، وأن ـــــوا ِمـــــن ُنُصوِصـــــِو َنِصـــــيًبا َمفُروًضـــــا عمـــــى تالِميـــــِذِىم؛ َفَق َيجَعُم
ـــــِو َمَمكـــــاٌت،  اســـــَتقاَمت ِبيـــــذا الِكتـــــاِب ألِســـــَنٌة، وارَتَقـــــْت عَميـــــِو أذواٌق، واْســـــَتَوْت ِب

 وَكَفاَنا ِإعراًضا وَتَجاِفًيا َعن َموُروِثَنا الَعِظيِم".

ــــاِحيُّ أنَظــــاَر الُمَتَعمِّمــــيَن  ــــُت الطن ــــُو  –ويمِف ــــذين ُيَوجِّ فضــــاًل عــــن ابســــاِتَذِة ال
إلــــى ُكتُـــِب ابَدِب التـــــي ال ِغًنــــى عنيـــا ِلَمــــن أراَد تحصـــيَل الَمَمَكــــِة؛  –إلـــييم المتـــومَ 

ُمَؤيِّــــًدا كالَمــــُو بــــَذكِر أمِثَمــــٍة مــــن الكتــــِب التـــــي نشــــَأ وَتَربتــــى عمييــــا ِكبــــاُر اُبَدبــــاِء 
ــــوان: " ــــْن َيقــــرأُ ىــــِذِه المعاِصــــِريَن؛ إْذ أفــــَرَد مقــــااًل بعن ــــِد َم ــــِة العــــاِم الجِدي مــــَع بداَي

                                         

 .ٕٔٙ: غة وابدبفي الم (ٔ)
م. وضمن َمقاالت العاّلمة الدكتور محمود ٜٜٚٔ( ُنِشَر بمجمة اليالل، القاىرة، عدد سبتمبر ٕ)

 .ٖٔ٘-ٕٕ٘محمد الطناحي: 



 

  

 

 

ُنيا  الـَمَمَكة المُّغوّية في ِفكر محمود الطناحيّ   عواِمُل َضعِفيا -اسِتواؤىا  -تَكوُّ
 

٘ٓٙ 

َذَكـــَر فـــي ُمْفَتَتِحـــِو أنت ابَدَب الِزٌم لمنتحــــِويِّ ِإقـــراًء وتدريًســـا حتــــى يِجــــَد  (ٔ)الُكتُـــب؟"
لكالِمــــــِو ســــــبياًل وَمــــــذَىًبا، وِلَتوِجيِيــــــِو َمقَنًعــــــا وبالًغــــــا، وأشــــــاَر إلــــــى أنت ُزَعمــــــاَء 

َنت مَمَكتُ   ُيم وَتَغذتت عمى ىذِه الُكُتِب؛ قاَل رِحَمُو اهلُل:التتنويِر قد تَكوت

ــــِب العرِبيتــــِة معروَفــــٌة،  ــــاَد فــــِإنت ِصــــَمَتُيما بالُكُت ــــَك َطــــَو ُحســــين والَعقت "َوَدْع عن
ــــِو )عصــــفوِر  ــــي كتاِب ــــُق الحكــــيم ف ــــيِّ توفي ــــُد المســــَرِح العرِب ــــَرُه عِمي ــــْل مــــا َذَك وتأمت

ـــــرِق( مـــــن أنتـــــُو كـــــاَن يصـــــَطِحُب مَ  َعـــــُو عنـــــَد زياَرِتـــــِو لبـــــاريس كتـــــاَب )العقـــــد الشت
ــــَر إبــــراىيم عبــــد القــــادر  ـــــِرٍب، وَذَك ــــو رفيــــَق َســــِفٍر وَزاَد ُمغَت الفريــــد( البــــِن عبــــد رّب

ـــِة  –المـــازِنّي  ـــي الترجمـــِة عـــن اإلنجميِزيت ـــاِس ف ـــَرِع الن ـــن أب ـــان ِم ــــِر  –وك ـــَر ِلخي َذَك
ــــُو َحِفــــَظ فــــي ِصــــباُه )الكامــــل(  ِركِمــــي أنت ــــي: الــــديِن الزِّ ِركِم ــــا، يقــــول الزِّ لمُمَبـــــرِِّد غيًب

ـــِو"، وأبـــو ِفيـــر محمـــود محمـــد شـــاكر قـــَرَأ لســـاَن  ــــى فـــي ُلَغِت ـــرت الِغَن ـــَك ِس "وكـــاَن ذل
ـــي  ـــِت نفِســـِو )ابغـــاِني( ف ـــرَأ فـــي الوق ـــذلَك ق ـــاَنوّي، وك ـــٌذ بالث ـــُو وىـــو تممي ـــَرِب ُكمت الَع

 .(ٕ)طبعِة الساِسي، وىي طبعٌة غيُر مشُكوَلٍة وال ُمَحقتقة"

ــــِة  َق رِحَمــــُو اهلُل إلــــى ِعبــــاَرِة ابــــن خمــــدون الشــــاِ َعِة عــــن الُكتُــــِب اَبرَبَع وَتَطــــرت
التــــي ُتَعـــدُّ أُصـــواًل لعمـــِم ابدِب وىـــي قولـــو: "وســـِمعنا مـــن ُشـــيوِخنا أنت ُأصـــوَل ىـــذا 
ــــة، وكتــــاب الكامــــل  ــــُة َدواِويــــن، وىــــي: أدب الكاتــــِب البــــِن ُقتيَب ــــُو أرَبَع الَفــــنِّ وأركاَن

ــــ ــــي القــــالي لمُمَب ــــي عم ــــوادر بب ــــين لمجــــاِحظ، وكتــــاب الن ــــان والتبي ــــاب البي ـرِّد، وكت
ـــٌع ليـــا وفـــروٌع عنيـــا" ـــِة َفَتَب ـــى ىـــذه (ٖ)البغـــدادّي، ومـــا ِســـوى ىـــذه ابربَع فـــَأثَنى عم

                                         

م. وضمن َمقاالت العاّلمة الدكتور محمود ُٖٜٜٔنِشَر بمجمة اليالل، القاىرة، عدد أكتوبر  (ٔ)
  .ٜٕٙ-ٜٕ٘محمد الطناحي: 

، وانظر: ابعالم، خير الدين الزركمي، ٕٓٙمة الدكتور محمود محمد الطناحي: ( َمقاالت العاّل ٕ)
 . ٕٚ/ٔم: ٕٕٓٓدار العمم لمماليين، بيروت، الطبعة الخامسة عشرة 

 .ٜٖٔٔ/ٖ( مقدمة ابن خمدون: ٖ)



 

  

 

 

ُنيا  الـَمَمَكة المُّغوّية في ِفكر محمود الطناحيّ   عواِمُل َضعِفيا -اسِتواؤىا  -تَكوُّ
 

٘ٓٚ 

ـــا عمــــى  ـــَة الواِجَبـــَة، ناِعًي ـــِة وابســـاِتَذِة العناَي ـــُو مـــن الطتَمَب ــــتي َأواَلىـــا ِجيُم ـــِب ال الكُت
ـــِب وغيرِىـــا مـــن الجيـــِل الجديـــِد مـــ ـــِة العمـــِم عـــدَم االىتمـــاِم بُمطاَلَعـــِة ىـــذه الكُت ن طمَب

ًيــــا المتــــوَم فــــي الوقــــِت َنفِســــِو  ــــَر بعَضــــيا، موجِّ ُأصــــوِل المكتبــــِة العربيــــة التـــــي َذَك
 ل ساِتَذِة؛ يقوُل رحَمُو اهلل:

ـــَب ابرَبَعـــَة ُأصـــولَ  عمـــِم  "وَنَعـــم، فقـــد أحَســـَن ُكـــلت اإلحســـاِن َمـــْن َعـــدت ىـــَذَه الُكُت
ـــَدَىا والنتَظـــَر فييـــا فـــاَز  ـــَب، ثـــمت أطـــاَل الوقـــوَل ِعن ـــَل ىـــِذِه الُكُن ابَدِب ... َفَمـــْن َحصت
بــــأوَفِر الَحــــظِّ والنِصــــيِب ... وىــــذه الكتُــــُب كانــــت ُمتاَحــــَة لنــــا فــــي َصــــْدِر شــــباِبنا، 

اِىَرِة فــــي دار الُكتُــــِب المصــــريتِة ببــــاِب الَخمــــِق، وفــــي مكتباِتيــــا الفرعيتــــِة داِخــــَل القــــ
وفـــي عواِصـــِم ابقـــاليِم، ثـــمت كانـــت تُغـــصُّ ِبيـــا مكتبـــاُت الُكمِّيـــاِت الجاِمعيتـــِة، بـــل فـــي 
ـــُب قريَبـــًة إلـــى عُقوِلنـــا  ـــِة، ثـــم كانـــت تمـــَك الكُت كثيــــٍر مـــن مكتبـــاِت المـــداِرِس الثاَنويت

غــــرا ِ  ِيم ِبيــــا، وُقموِبنــــا ِبــــِذكِر أســــاِتَذِتنا َليــــا وَنقِمِيــــم عنَيــــا، وَحــــثِِّيم لنــــا عمييــــا وا 
وُمطــــالَبِتِيم إيتانــــا باســـــِتظيارِىا؛ إذ كــــانوا يــــروَن أنتيـــــا أوِعَيــــُة الِعمــــِم، وال أوِعَيـــــَة 
ِت  ـــي المجـــالت ـــاِء والُكتتـــاِب عمييـــا ف ـــِة اُبَدب ـــا بِإحاَل ـــًة لَن ـــت مألوَف ـــذلَك كان غيُرىـــا، وك

ـــــدتوريتاِت الثقاِفيتـــــِة ... واآلَن َجفتـــــت الينـــــابيُع، وَصـــــوتَح النت  بـــــُت؛ َفـــــداُر الُكتُـــــِب وال
ــــى  ــــاَيَرت محَتوياُتيــــا إل ــــِة َتَط ــــاِت الجاِمعيت ــــاُت الُكمِّي ــــٍة، ومكتب ـــــٍر ُمَعطتَم أصــــَبَحت َكِبْ 
ــــــا تعاُمــــــُل  بيـــــوِت بعــــــِض ابســـــاِتَذِة غِنيَمــــــًة بــــــاِرَدًة وعاِرَيـــــًة غيـــــــَر ُمســـــَتَردتٍة، أمت

ــــُو. ــــَت تعِرُف ــــِب فأن ــــَنِة  ابســــاِتَذِة والُكتتــــاِب مــــع ىــــِذِه الُكُت ــــي الست ــِي ف ـــ وأســــأُل َطَمَبت
النِّياِ يتـــــِة )الميســـــانس( عـــــن ىـــــِذِه الُكتُـــــِب فـــــال أظَفـــــُر إال ِبَصـــــَباَبِة َقـــــوٍل ال َتكـــــاُد 
ـــــٍر فــــي بعــــِض أســــماِء الُكتُــــِب وأســــماِء  ــــاِب، مــــع تخمــــيٍط كثي تتجــــاَوُز اســــَم الِكت

 أصحاِبيا، وال تموموُىم وُلوُموا أنُفَسُكم.

ـــى مكَتبَ  ـــؤااًل ثـــمت أعـــوُد إل ُر ُس ـــرِّ ـــى قســـِم ابَدِب منيـــا، وُأَك ـــَر إل ـــُل النتَظ ــِي وُأَطي تــ
ـــدًءا  ـــَب، ِكباَرىـــا وأوســـاَطيا وِصـــغاَرَىا؟ ب ـــن يقـــرأُ ىـــِذِه الُكُت ـــُو: َم أعـــِرُل أالت جـــواَب َل



 

  

 

 

ُنيا  الـَمَمَكة المُّغوّية في ِفكر محمود الطناحيّ   عواِمُل َضعِفيا -اسِتواؤىا  -تَكوُّ
 

٘ٓٛ 

ــــــا  ، وقروًن ــــــمِّيتاِت وابصــــــَمِعيتاِت، وانِتيــــــاًء بــــــالِمْخالِة والَكشــــــكوِل لمعــــــاِمِميِّ بالمَفضت
ثيـــــــًرا، دواويـــــــن الشِّــــــعِر وُمختـــــــارات ابَدِب والحماســــــات وابمـــــــاِلي بــــــيَن ذِلـــــــَك ك

ــــــِم وُعقُــــــوُل أقــــــواٍم  ــــــب ابمثــــــاِل: تجــــــاِرُب ُأَم والَمجــــــاِلس، وكتــــــب المعــــــاني وُكت
واِة والَحَفَظـــــِة  ـــــا َأجيـــــاٌل وِفيتـــــٌة مـــــن الـــــرُّ اســـــَتوَدعوىا ُبطـــــوَن الُكتُـــــِب، وَأدتْتيـــــا إليَن

ـــــاِخ والُمَحقِِّقـــــيَن، َحفِ  ـــــراُم اببنـــــاِء وداِ ـــــَع والنُّست ُظوىـــــا وصـــــاُنوىا كمـــــا يصـــــوُن ِك
 .(ٔ)اآلباِء"

0-  
 
 ي:ـًـيـهـعـتـىي انـتـسـامل بحـزاعـي

َنبتَو الطتناِحيُّ في كثيٍر من المواِضِع إلى ضروَرة ُمراعاِة المسَتَوى التعميِميِّ من 
العربيِة في مراحِل التتعميِم  حيُث الّتَدرُُّج في الُمحَتَوى العمِميِّ الذي ُيَقدتُم لُمَتَعمِّمِ 

ابولى عمى َوجِو اإلجماِل، ُثمت َخصت الّدرَس النتحِويت والُمعَجِميت والَعُروِضّي بالحديث 
، وعاَب عمى بعِض ابساِتذة ما يقوموَن ِبو  في بعِض المواِضِع عمى نحٍو خاصٍّ

َقدَِّمٍة ال تتناَسُب مع المرَحَمِة في قاعِة الدترِس من التتَعرُِّض ِلقَضايا نحِويتٍة ُمتَ 
التعميميِة الُمَبكَِّرِة التي يُمرُّ بيا الطالب، َداِعًيا إلى أن ُيْرَجَأ ذِلَك إلى مرَحمٍة تاِلَيٍة 
حيَن يكوُن الطتاِلُب قد اتتَسَعت َمَداِرُكُو، وأَلمت بأصوِل الِعمِم ومساِ ِمِو بعيًدا عن 

ِتيم؛ إذ يرى أنت ضَرَر ىِذه المسا ِل الخالفيِة عمى الطالِب ِخالفاِت العَمماِء وتعِقيدا
 -وُىْم في ُمقَتَبِل حياِتِيم التعميمية  -يُكوُن أكَثَر ِمن نفِعيا؛ وتؤدِّي ببعض الطُّالب 

عمى صنيِع بعِض  -َرِحَمُو اهللُ -ذلك أثنـَى   ُمقابلِ  إلى االضِطراِب والَبمَبَمِة، وفي
 مُّوا بُمراعاِة ىذا الجانِب في ُمَؤلتفاِتِيم.الُعَمماِء الذيَن اىتَ 

َفعمى سبيل اإلجماِل يسَتنِكُر َرِحَمُو اهلُل ما يقوُم ِبو بعُض ابساِتَذِة من التتَعرُِّض 
َل الطالُب الَقدَر الكافي من ُأصوِل  ِلَنقِد العموِم العربيتِة في ُدُروِسيم قبَل أْن يحصِّ

                                         

 .ٕٕٙ-ٕٔٙ( َمقاالت العاّلمة الدكتور محمود محمد الطناحي: ٔ)



 

  

 

 

ُنيا  الـَمَمَكة المُّغوّية في ِفكر محمود الطناحيّ   عواِمُل َضعِفيا -اسِتواؤىا  -تَكوُّ
 

ٜ٘ٓ 

ا َما ينَدِفُع فيِو َبعُض أساِتَذِتنا وُزمالِ نا الجامعيين ِمن َنقٍد ىِذِه الُعموِم قاِ اًل : "أَ  مت
لعموِم اُبمتِة وَمعاِرِفيا، َمَع ما َيْصَحُب ذلَك أحياًنا من السُّخِرَيِة واالسِتيزاِء، فيَو 

ا ال َيِصحُّ وال يسَتِقيُم، وَنعم إنت في تراِثنا مواِضَع لمنتقِد والتتَتبُِّع، و  ىو منقوٌد من ِممت
داِخِمِو ِمن قديٍم؛ فقد اعُتِرَض عمى سيَبَويو إَماِم النُّحاِة وُنِقَد واْسُتدِرَك عَميِو، وكذلك 
–َتَعرتَض الُبخاِريُّ لمّنقِد والّتصِحيِح ... وليَس أَحٌد إال وأنَت آِخٌذ ِمن َقوِلِو وتاِرٌك 

ى عن َطَمَبِة الِعمِم ولكنت ىذه ابموَر ي –عمى ما قاَلُو يونُس بُن حبيب نَبغي أن َتَنحت
ل إلى أن يشَتدت ُعوُدُىم، وُيسَتْحَصَد َزرُعُيم، حّتى يسَتطيعوا  في أّوِل أّياِمِيم، وُتَؤجت

 .(ٔ)أن يميزوا الخبيَث من الطتيِِّب"

ا فيما يتعمتُق بالّدرِس النتحِويِّ فقد َذَكَر أنت الذي يتعرتُض لَنقِد الِفكِر ال نتحِويِّ أمت
ِمن ابساتذِة ينبغي عميو أوال أن يكوَن ُمِحيًطا بيذا الِعمِم جاِمًعا لمصاِدرِِه، حتى 
يُكوَن بَمأَمٍن من الَعثَاِر، وأنت الذي انتَيى إليو بعُض أساِتَذِة النتحِو من نقٍد لمِفكِر 

ِة الُعميا، أو بُحوِثيم الّنحويِّ كاَن ينَبِغي أن يَظلت في َمجَثِمِو من شياداِتِيم الجامعي
ا إلقاُء ىذه اآلراِء عمى الطمَبِة في المرحَمة  التي يعدُّوَنيا لترقياِتيم العمميتِة، أمت
الجامعيِة ابولى فيو ما ُيحِدُث عنَدُىم بمَبَمًة خِطيَرًة، ُمَنبًِّيا عمى أّن الغاَيَة من 

ويكُتَب كتاَبًة صحيَحًة، ثمت يكوُن قاِدًرا  تعميِم النتحِو أن يَتَكمتَم الطاِلُب كالًما صحيًحا،
عمى ِقراَءِة ُتراِثِو وَفيِمِو وَتفِييِمِو، أّما َما وراَء ذِلَك من َنقٍد وَتقويٍم فينَبِغي أالت ُيؤَبُو 

؛ ِإْذ إنت أُصوَل عمِم النتحِو فقط ىي (ٕ)َلُو، ال سيما في ىذه المرحمة الجاِمعيتِة اُبوَلى
َم لطاِلِب العربيتِة في مرحمِتِو الجامعيتِة ابولى )الميسانس(، وال التي ينبغي أ ن ُتَقدت

ُيَعرتُج ِبِو إلى قضايا نقِد النتحِو أو تقويِمو ونقِض قواِعِده؛ تمَك التي ينبغي أن ُترَجَأ 
يَع إلى مرحمِة الدراساِت العميا بعدما يكوُن قد أحاَط بأصوِل الِعمِم وأركاِنو، ناِعًيا َصنِ 

                                         

 .ٔٓ٘حمد الطناحي: ( َمقاالت العاّلمة الدكتور محمود مٔ)
 .٘ٔ٘-ٗٔ٘/ ٕ( انُظر في المغة وابدب: ٕ)
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٘ٔٓ 

ُلوَن في ُدروِسِيم لُطالِب المرَحَمِة الجامعيتِة اُبولى عمى  بعِض ابساتَذِة الذيَن ُيَعوِّ
ا يكوُن لُو من أَثٍر  َنقِد القاِعَدِة النتحويتِة، أو التتعرُِّض لدراَسِة المسا ِل الخالِفيتِة ِممت

 سمبيٍّ عمى ُمَتَعمِِّم العربيتِة؛ يقول رحمو اهلل:

ىذا الذي انتيى إليِو بعُض أساِتَذِة الّنحِو ِمن َنقِد لمِفكِر النتحِويِّ كاَن  "إنت 
والدكتوراه( أو  الماجستيرينبغي أن يَظلت في َمجَثِمِو من شياداِتِيم الجامعيتِة الُعميا )

م في ُبحوِثيم التي يعدُّوَنيا لترقياِتيم العمميِة، لكنيم ُيمُقوَن آراَءُىم ىذِه عمى َطمَبِتي
المرحمِة الجامعيِة ابولى )السنوات ابربع( فُيحِدُثوَن ِعنَدىم بمَبَمًة خطيَرًة، وُيَحدِّثُنا 
ُص ِنصَل المحاَضَرِة لَشرِح القاِعَدِة النتحِويتِة،  بعُض ىؤالِء الطتَمَبِة أنت أستاًذا ُيَخصِّ

وبيذا يفِرُض ابستاُذ عمى طَمَبِتِو وَيصِرُل النِّصَل اآلَخَر ِلَنقِد وَنْقِض ىذِه القاِعَدِة، 
نت الواِجَب عمى ابساِتَذِة  ًة ربتما ال َتْثُبُت أماَم النتظِر الصحيِح، وا  ِوجَيَة َنَظٍر َخاصت

 .(ٔ)في ىذه المرَحَمِة من التعميِم أن ُيَعمُِّموا َطَمَبَتُيم ُأُصوَل الِعمِم ليَس َغير"

كثـَر من مثاٍل عمى أنت نقَد النحِو قديٌم وأنت ُتراثَنا أ –رِحَمُو اهللُ –وبعد أن َيذُكَر  
بِ  أنت تكميلَ  عمى يؤكِّدُ  ُكمتُو منقوٌد ِمن داِخِمو، ما ال ُيطيقوَن يكوُن َضَرُرُه  الطالت

أكَثَر من َنفِعِو قاِ اًل: "عمى ّأنتُو ال َيِصحُّ ِبحاٍل أن َنكِشَل ِلِصغاِر الطتَمَبِة وُىم في 
رَحَمِة الجاِمِعيتِة اُبوَلى عن أبواِب النتقِد ىِذِه وأن نُدلتُيم عَميَيا، فإنت َمَداِرَكُيم ىِذِه الم

ا ُيحِدُثُو ذِلَك في ُنُفوِسِيم من َزلَزَلٍة  َتقُصُر عن إدراك ِتمَك المراِمي البعيَدِة، فضاًل َعمت
 .(ٕ)وَبمَبَمٍة قد ُتَزىُِّدُىم في الِعمِم ُكمِِّو"

مرَحَمٍة تعميميتٍة ما ُيناِسُبيا من الُكُتِب التي ُتساِعُد عمى َتكويِن الممَكِة  َفِمُكلِّ 
المُّغِويتِة وابخِذ بَيِد الُمَتَعمِّم لمِبناِء عمى ما َسَبَق تحِصيُمو واالسِتفاَدِة من الموروِث 

                                         

 .٘ٔ٘-ٗٔ٘/ٕ: في المغة وابدب (ٔ)
 .ٚٔ٘/ٕالمرجع السابق: ( ٕ)



 

  

 

 

ُنيا  الـَمَمَكة المُّغوّية في ِفكر محمود الطناحيّ   عواِمُل َضعِفيا -اسِتواؤىا  -تَكوُّ
 

٘ٔٔ 

"وَنحُن ال في موِضٍع آَخر:  - رِحَمُو اهللُ  -الِعمِميِّ عمى الّنحِو المنُشوِد، يقوُل 
َنطُمُب ِمن شاٍد ُمبَتِدٍئ أن يعُكَل عمى ِكتاِب اإلنصاِل في َمساِ ِل الِخالِل ببي 
؛ فيذا وأشباُىُو يأتي في مرَحَمٍة الِحَقٍة، ِحيَن ُيتاُح ليذا الطاِلِب أن  البركاِت ابنباِريِّ

 .(ٔ)يسيَر في طريِق الدِّراساِت العميا النتحويِة"

َق  إلى الدترِس الُمْعَجِميِّ ُمَنبًِّيا عمى ضُروَرِة ُمراعاِة  –مُو اهللُ َرحِ –كما َتَطرت
المرَحَمِة التعميمية التي َيُمرُّ ِبيا الطاِلُب وأن ُيَقدتَم لُو ما ُيناِسُب مستواُه بشكٍل 
؛ ويكوُن ذلَك بُمداَرَسِة المعاِجِم المختمفة والبحِث فييا بعيًدا عن المآِخِذ  تطبيِقيٍّ

ِص الِتي  ُو إليَيا، وىو ما َيحُسُن أن ُيرَجَأ إلى مرحمِة تاليٍة وىي مرحمُة التخصُّ ُتَوجت
أو الدِّراساِت العميا، يقوُل: "وَما أْحَراَنا َأْن َندَفَع أبناَءنا في كمِّّياِت الدراساِت العربيِة 

بِر عم ييا، َبَدال من وقوِفنا واإلسالميِة إلى قراءِة الَمعاِجِم، وَكثَرِة التتفتيِش فييا، والصت
ِبيم عنَد حدوِد ِتمَك الدراساِت النتَظِريتِة التي تتناوُل نشَأَة الُمعَجِم وَمداِرسيا، ثمت 
، ولِ ْن َسمتمَنا ِبَبعِض ىذِه الُعُيوِب فإنيا مّما ال  تنَتِقُل إلى ِذكِر ُعُيوِب المعَجِم العرِبيِّ

ُل ذِلَك وأشباُىُو إلى  ينَبِغي أْن ُتعَرَض عمى طاِلِب العممِ  في مراِحِمِو ابوَلى، بل ُيَؤجت
 .(ٕ)مراِحِل الدراساِت الُعمَيا"

ا في الدترِس الَعروضي فقد اْسَتنَكَر َشكَوى َبعِض الُمعاِصريَن من صُعوَبتِو  أمت
إجمااًل، ومن صُعوَبِة ُمصَطمَحاِتِو عمى وجو الخصوِص، ُمَفنًِّدا َشكواُىم ِبَقوِلِو: 

يَس الَعروُض ِعمًما َصعًبا َعِسًرا ِطالُبُو، كما يمَيُج بِو أىُل ِزماِننا، وكما يكتُبُو "ول
نِّي َبعَجُب  بعُض ُزمالِ نا الجاِمعيِّيَن في ُمَقدِّماِت تآليِفِيم وتحقيقاِتيم الَعروِضيتِة، وا 

؟ أتَُبغُِّض إّليت طعاًما ثُمت لُيم، كيل ُيَصعُِّبوَن ِعمًما ثُمت يطُمبوَن إلى تالميِذِىم َمعِرَفَتوُ 

                                         

 .ٔٗ٘/ٕ: في المغة وابدب  (ٔ)
 .َٕٛٔمقاالت العاّلمة الدكتور محمود محمد الطناحي: ( ٕ)



 

  

 

 

ُنيا  الـَمَمَكة المُّغوّية في ِفكر محمود الطناحيّ   عواِمُل َضعِفيا -اسِتواؤىا  -تَكوُّ
 

ٕ٘ٔ 

تدُعوِني إلى َأكِمِو؟! الَعروُض عمٌم َشأُنُو شأُن سا ِر الُعموِم ال ُبدت أْن ُيْؤَخَذ َلُو أخَذُه، 
رِل، أو القراءاِت  راَمِة، وليس الَعروُض بَأَشّق ِمن عمٍم مثل الصت وُيَتَمقتى بالِجدِّ والصت

 .(ٔ)ِل الِفْقو")ِرواَيًة وِدراَيًة(، أو ُأُصو

وَكَما َذَكَر ِرِحَمُو اهلُل أّن الغاَيَة من تعميِم النتحِو الكالُم الصحيُح والكتاَبُة 
الصحيَحُة، َيُردُّ عمى َمن َيدتعي ُصعوَبَة الُمصَطَمحاِت الَعروِضيتِة بأنت ِعمَم الَعروِض 

ُن  ليَس مصَطَمحاٍت َفَحسب، بل الغايةُ  -شأَن غيرِِه من العمومِ  – من ِدراَسِتِو تكوُّ
ا المصَطَمحاُت  الَمَمَكِة العروِضيتِة ِبمعِرَفِة ابوزاِن والبحوِر الشعِريتِة والتمييِز بيِنيا، َأمت
فُترَجُأ إلى مرَحَمٍة الِحَقٍة؛ ِإذ يقول: "وعمى َفرِض التتسميِم بُصُعوَبِة ِتمَك الُمْصَطَمحاِت 

العروِض، وىل الَعروُض ُمصَطَمحاٌت فقط؟ إنت  وُعسرِىا، فإنيا ليست وحَدىا عممَ 
الِعناَيَة بِتمَك الُمصَطَمحاِت إنتما تأتي في مرَحَمٍة تاِلَيٍة بعَد معِرَفِة الُمِيمِّ ابعَظِم، وىَو 
التتَنبُُّو ِلمَوْزِن والنتَغِم، وَمعِرَفِة َقواِعِد تقِطيِع اببياِت، والتتمييِز بيَن َبحٍر وَبْحٍر، 

لِفطَنِة ِلُضروِب اإليقاِع المختمفِة، وما قد يطرُأ عمييا من اضطراٍب أو َخَمٍل، وا
  .(ٕ)وتنِمَيِة الِحسِّ النتَغِمّي إلدراِك العال ِق بيَن البحوِر المتشاِبَيِة"

َق الطتناِحيُّ  بيَن الّنحِو التعميمـّي  –أجَزَل اهلُل َمثُوَبَتو–وفي ىذا السياِق َفرت
ُص لتعميِم النتحِو لمناِشَ ِة والُمبَتِد ين،الذي َعبتَر عنُو َمرتًة بالنحِو ال ذي ُيَخصت

، ُمَنوًِّىا بإدراِك الُقَدماِء لمتيسيِر وتخصيِصيم ُكتًُبا  ، وَمرتًة بالنتحِو التعميميِّ الَوِظيِفيِّ
ا ُيطيُقُو الذين ارَتَقوا في تعمُِّم ال نتحِو وساروا فيو خطواٍت وىو ما لمّناِشِ ة، وغيـرِِه ِممت

َمِة  أطَمق عميِو نحَو الّتراِكيِب، وكان ذلَك في َموِضَعيِن من ُمَؤلتفاِتو؛ أَحدىما في مقدِّ

                                         

 .ٚٚٔ/ٔفي المغة وابدب: ( ٔ)
 .ٓٛٔ/ٔالمرجع السابق: ( ٕ)



 

  

 

 

ُنيا  الـَمَمَكة المُّغوّية في ِفكر محمود الطناحيّ   عواِمُل َضعِفيا -اسِتواؤىا  -تَكوُّ
 

ٖ٘ٔ 

ه(؛ فبعَد أن َذَكَر ثَناَء َٖٙٔفياِرِس كتاِب ابصوِل في الّنحِو ببي بكٍر بِن الّسرتاِج )
 ِبو يقول :الُقَدماِء عمى تأليِل الِكتاِب وُحسِن ترتي

"َنِقُل في الكتاِب عنَد ُنقَطَتيِن جديرتيِن بالّتَأمُِّل في تمَك المرحمِة المتقدَِّمِة في  
 التصنيِل الّنحِوّي:

ُلُيمــــا  ؛ يْعَمــــُد أوت ُأوالُىمــــا: الَفصــــُل الواِضــــُح بــــيَن لــــوَنيِن مــــن الــــّدرِس النتحــــِويِّ
ـــى  ـــُل ِبيـــا إل ــــي ُيَتَوصت ـــُرِق الت ـــِة الطُّ ـــى معِرَف ـــرِي عمـــى إل ـــَرِب، والَج ـــالِم الَع ـــِة ك معِرَف

ــــــَق عميــــــِو النتحــــــَو  ــــــا يجــــــوُز أن ُنطِم ــــــا، ِممت َســــــَنِنَيا فــــــي التعبيـــــــِر إفــــــراًدا وتركيًب
الـــوظيِفّي، وَيخمُـــُص المـــوُن الثّـــاني إلـــى الكشــــِل عـــن القواِعـــِد الُكمِّيتـــِة التــــي تُــــَردُّ 

ـــا ِلمعِرَفـــ ـــْرِل، َطَمًب ـــِميا عمـــى إلييـــا َمســـاِ ُل النتحـــِو والصت ـــِة وَفْض ِة ُأُصـــوِل ىـــِذِه المَغ
ســـاِ ِر المغـــاِت، وىـــذا مـــا أداَر عميـــِو أبـــو الَفـــتِح بـــِن ِجنِّـــي أبـــواَب كتاِبـــِو العظــــيِم 

 )الَخصا ص(...

ـــَحًة لمتيســـيِر، وَيكِشـــُل  ـــاَب يحِمـــُل ِســـماٍت واِض الّنقطـــُة الثانيـــُة: أنت ىـــذا الكت
ـــَد النُّحـــاِة ابو  ـــواِزَع ُمَبكِّـــَرٍة عن ـــّدرِس الّنحـــويِّ بـــيَن عـــن َن ـــا فـــي ال ـــِل أيًض ا ـــِل ِلمَفْص

ــــُو العــــاِلُم الُمــــَتَمكُِّن، الــــذي  ــــِدِئ، وبــــيَن مــــا ُيِطيُق ــــاِدي الُمبَت مــــا ىــــَو َضــــروِريٌّ لمشت
ـــى ِفيـــِو َدَرجـــاٍت" ـــا ذكـــَرُه (ٔ)ســـاَر فـــي َدرس النتحـــِو ُخطـــواٍت وارَتَق ـــَد َم ، وبعـــَد أن ُيؤيِّ

ـــراِج نفِســـِو ي ـــِن الست ـــا بِعبـــاراِت اب ـــرُت َمقَنًعـــا وبالًغ ـــّل فـــي ىـــذا الـــذي َذَك قـــول: " وَلَع
ــــــِر، واالشــــــِتغاِل  ــــــِد والُعْس ــــــونُيم بالتعقي ــــــَل ويرم ــــــذيَن ُييــــــاِجموَن النُّحــــــاَة ابواِ  لم
بالخالِفيتـــــاِت، َأن ُيراِجعـــــوا أحكـــــاَمُيم فـــــي َضـــــوِء ىـــــذا الِكتـــــاِب، وفـــــي غيــــــرِِه مـــــن 

ــــَظ  ــــم َتْح ـــــي ل ــــى الت ــــِة اُبوَل ــــلت فــــي ىــــذا النُصــــوِص النحويت ــــدتْرِس، وَلَع ــــِل وال بالتتَأمُّ

                                         

ــــاىرة، ( ٔ) ــــي بكــــر بــــن الســــراج، مكتبــــة الخــــانجي، الق فيــــارس كتــــاب ابصــــول فــــي النحــــو بب
 .٘-ٗم:ٜٙٛٔ
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ــــًرا، وأنت التتصــــِنيَل  ــِيت َبــــَدَأ ُمَبكِّ الــــذي َذَكــــرُت أيًضــــا دلــــياًل عمـــــى أنت النتحــــَو الّتعميمـــ
 .(ٔ)ِفيِو َشَغَل باَل الُعَمماِء ابواِ ِل"

ــــنَعِة  –رِحَمــــُو اهلُل  –وقــــد أوَضــــَح   فــــي َموِضــــٍع آَخــــر الفــــرَق بــــيَن نحــــِو الصت
ــــة،  ــــة والتقســــيمات العقمي ــــِل الّنحِويت ــــدوِد والِعَم بمفُيوِمــــِو المحــــُدود بالتعريفــــاِت والُح
ـــــِب الُمتراِمـــــي ابطـــــرال حـــــين  ـــــِو الرْح ونحـــــِو الِفطـــــَرِة أو نحـــــو التــــــراكيب بمفُيوِم
ـــنَعِة  ـــَت نحـــَو الصت ـــت تَرك ـــإذا أن ـــداٍع، ف ب ـــنٍّ وا  ـــاِطَق َف ـــي النتحـــِو من ـــْم، إنت ف ـــاَل: "َنَع ق

ـــــراد ومـــــا َتقَتِضـــــيِو  المتَمثِّـــــلِ  ـــــُدود والقواِلـــــِب والنِّظـــــاِم واالطِّ فـــــي التعريفـــــاِت والُح
ــــــنعِة  ـــــــِرُض أشــــــياء ال ُوجــــــوَد َليــــــا؛ الســــــِتواِء الصت ـــــــي تفَت ــــــُة الت الِقســــــَمُة الَعقِميت
النتحويتــــِة لــــيَس غيـــــَر وســــاِ َر ىــــذِه ابمــــوِر ... إذا أنــــَت تَركــــَت ىــــَذا ُكمتــــُو وِج ــــَت 

ـــاِمَخ، إلـــى نحـــِو الّتراكِ  ـــَك النتحـــَو العربـــيت الشت ـــِة العربيتـــِة، وَجـــدَت ذِل يـــِب وبنـــاِء الُجمَم
ـــِب  ـــَرِة الَقواِل ـــالّنحِو مـــن دا  ــــي خرَجـــت ب ـــّدالالِت التـ ـــِة المعـــاِني وال ـــى ِرعاَي القـــاِ َم عم
ـــَعِة مـــن  ـــاِدِح الواِس ـــالِم وِتمـــَك الَمن ـــيَن أجـــزاِء الك ـــى العالقـــاِت ب ـــراِد إل والنِّظـــاِم واالطِّ

ــــدير، واإلْضــــماِر والَفصــــِل، واالتِّســــاِع والَحمــــِل، الت ــــذِل والتق ــــأخير، والَح قــــديم والت
، ومعـــــاني  والتضـــــميِن والِجـــــوار، واالســـــِتغناِء ورعايـــــِة الّظـــــاِىر، واعِتبـــــاِر الَمَحـــــلِّ
ــــمت  ــــِة، ُث ــــاُدِل َوظــــاِ ِل اببِنَي ــــَع بعــــٍض، وَتب ــــوِع بعِضــــيا موِق الحــــروِل وابَدواِت ووق

راِ ر"ُلَغة الشِّعر الت  .(ٕ)ي ُيسمُّوَنيا الضت

ــــنعِة  ــــْذَر ِلمــــن يِضــــيُق بَنحــــِو الصت ــــَة وضــــوًحا ُمْمِتِمًســــا الُع ويزيــــد ىــــِذِه التتفِرَق
ــــنَعِة، ونحــــو التراكيــــب؛ فــــابّوُل  بقوِلــــِو: "َوَضــــَح إَذن أنت الَنحــــَو َنْحــــَواِن: َنحــــو الصت

ــــب، ومــــا َصــــِحَب ذلــــ َك ُكمتــــُو مــــن الِعمتــــِة ىــــو النِّظــــام والقواعــــد والتعريفــــات والَقواِل

                                         

 .ٙ: فيارس كتاب ابصول في النحو (ٔ)
 .ٔٗٗ-َٓٗٗمقاالت العاّلمة الدكتور محمود محمد الطناحي: ( ٕ)
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ــــِو  ــــالَنحِو عمــــى ىــــذا الَوْصــــِل؛ بنت في ــــِق اهلِل أن َيِضــــيُقوا ب ــــَبْعِض َخْم والعاِمــــِل، وِل
ــــِديًما  ــــرتأَس، َمــــَع مــــا فــــي بعــــِض النتحــــوّييَن ق ــــدُّ الــــذِّىَن وَيصــــَدُع ال ــــا َيِك ــــا َم أحياًن

ـــلِّ حـــاٍل ِعمـــٌم ينبغـــي ـــُو عمـــى ُك ـــة، ولكن ـــن ِثَقـــٍل وَغثاَث ـــَرَل وُيحـــاَط  وحـــديثًا ِم أن ُيع
ِبـــِو. والّنحـــو الثـــاني نحـــو التراكيـــب؛ وىــــو الـــذي اتتَكـــَأ عمـــى النِّظـــاِم وانَتَقـــَل منــــُو 
ـــــي ذكرُتيــــا  ــــَعُة الت ــــَك المنــــاِدُح الواِس ــــيَن أجــــزاء الكــــالِم، وتم ــــِق ب إلــــى إدراِك العالِ 

ـــن أّوِل كتـــاب ســـيبويِو إلـــى الّنحـــِو الـــ ـــل، وىـــذا تســـتطيُع أن ُتدِرَكـــُو ِم ـــن قب وافي ِم
ـــَك، وتســـتطيُع أن ُتدِرَكـــُو أيًضـــا  ـــاوٍت بـــين النحـــاِة فـــي ذل ـــاس حســـن، عمـــى تف لعّب
ــــواذِّ، وشــــروِح  ــــْبِع والَعشــــِر والشت فــــي ُكتُــــِب أعاريــــِب الُقــــرآِن وتوجيــــو القــــراءاِت الست

 .(ٔ)الحديِث النتَبِويِّ وفي شروِح الشِّعِر وُكُتِب ابمثاِل وعموِم البالَغِة"

ــــَداِن  ــــا فــــي مي ـــــي َقــــد يعِرُفَيــــا َأّم ــــنَعِة الِت ُق بــــين الصت ــــرِّ تحِقيــــِق التـــــّراِث فُيَف
ـــُو إال العـــاِلُمون  ـــِم الـــِذي ال يعِقُم ـــٍد عمـــى آخـــر، وبـــيَن الِعم ـــال َتمـــاُيٍز بَح ــــروُن ب كثي
ــــوَن ِمــــن أَدواِتــــِو؛ ِإذ افتــــَتَح َمَقــــااَل بعنــــواِن: "محمــــود  ُن بُأُصــــوِل ىــــذا الَفــــنِّ والُمَتَمكِّ

ــــراِث"محمـــد شـــاِكر ومن ِبَبيـــاِن ىـــذا الَفـــرِق قـــاِ اًل: "َتحِقيـــُق  (ٕ)َيجـــو فـــي تحقيـــق الّت
ـــُب  ـــاِن: جاِن ـــَو جاِنب ـــُو، وَل ـــُو وُمصـــَطمحاُتُو وأَدواُت ـــُو وأعراُف ـــُو َقواِنيُن ـــٌم َل النُُّصـــوِص ِعم
ــــِع النَُّســــِخ  ــــا َيتتِصــــُل ِبَجْم ــــنَعِة َفيــــَو َم ــــُب الصت ــــا جاِن ــــُب الِعمــــِم؛ فأمت ــــنَعِة، وجاِن الصت

ـــاِر النُّســـَخِة اُبمِّ، ثُـــمت ال ـــِة بيَنيـــا، واخِتي ـــراِد تحِقيقُـــُو، والُمواَزَن ـــِة ِلمِكتـــاِب الُم مخُطوَط
ـــــِل وِنســـــَبِة  ـــــوِط واســـــِم الُمؤلِّ ـــــواِن الَمخُط ـــــِق ُعن ـــــَك مـــــن َتوِثي مـــــا يكـــــوُن بعـــــَد ذِل
، المخُطـــــوِط إَليـــــِو، وَنســـــِخو والّتعميـــــِق عَميـــــِو، وتخـــــريِج شـــــواِىِدِه وتوِثيـــــِق ُنُقوِلـــــوِ 

ـــِو  ـــذي يســـَتِوي في ـــنَعِة ال ـــُب الصت ـــُو جاِن ـــة. فيـــذا ُكمُّ ـــِة الالِزَم وُصـــنِع الَفيـــاِرِس الَفنِّيت
                                         

 .٘ٗٗ-ٗٗٗ: َمقاالت العاّلمة الدكتور محمود محمد الطناحي (ٔ)
ــــة اليــــاللٕ) ــــر ( ُنِشــــَر بمجم ــــدكتور ٜٜٚٔ، القــــاىرة، عــــدد فبراي ــــاالت العاّلمــــة ال م. وضــــمن َمق

 .ٜٖٛ/ٕو ٕٕٗ/ٔ، وانظر: في المغة وابدب:ٕٜٗ-ٛٚٗمحمود محمد الطناحي: 
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يـــِذِه بفـــاِء النتـــاُس جميًعـــا، وال يكـــاُد يفُضـــُل أَحـــٌد أحـــًدا ِفيـــِو، إال بمـــا يكـــوُن مـــن الوَ 
 النِّقاِط أو التقِصيِر فيَيا.

ـــِق النُُّصـــوِص ف ـــِم فـــي َتحِقي ـــا جاِنـــُب الِعم ــــي لـــيَس وراَءىـــا وَأمت ـــَو الغاَيـــُة الت ُي
ـــَذَل فيـــِو  ـــِو الِيَمـــُم، وتُب ــِي أن ُتصـــَرَل إَلي ـــذي ينبغــ ــــُر ال ـــَو الَمطَمـــُب الكبي ـــٌة، وُى غاَي
ـــــالَل ىـــــذِه  ـــــِة ِخ ـــــِق، وَكشـــــًفا لمســـــيَرِتَنا الِفكِريت ـــــوُد، َوالًء ليـــــذا التُّــــــراِث الَعري الُجُي

ي ذِلـــَك ِىـــَي َمعِرَفـــُة الُكتُـــِب العربيتـــِة فـــي ُكـــلِّ ابزمـــاِن المتطاِوَلـــِة، وُعـــدتُة الُمَحقِّـــِق ِفـــ
ـــــلِّ ُخطـــــَوٍة يخُطوىـــــا  ـــــي ُك ـــــُو ِف ، وُحســـــن التتعاُمـــــِل َمَعيـــــا واإلفـــــاَدة ِمنيـــــا؛ بنت ـــــنٍّ َف
ـــيتٍة، بـــل إنت الُمَحقِّـــَق الجـــادت قـــد يبـــُذُل  ـــٌب بَتوِثيـــِق ُكـــلِّ َنقـــٍل وتحِريـــِر ُكـــلِّ َقِض ُمطاَل

ي حاشـــَيٍة أو تعِميـــٍق، وذلـــَك حـــيَن ُيِريـــُد االْطِم نـــاَن إلـــى جيـــًدا ُمضـــِنًيا ال يظَيـــُر فـــ
 سالَمِة النتصِّ واتَِّساِقُو".
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٘ٔٚ 

 يـبنـثـث انـحـجـامل
 ـىاي  ـع

َ
 ض

 
 ـم

 
 ـع

َ
 ـف  امل

َ
 ـه

َ
 يـبحـنـطـز  انـكـي ف  ـخ فـىيـغـخ  انهـك

ِل الممكِة كان لمدكتور الطناحي رأُيُو الواِضُح في ابسباِب التي تَؤدِّي إلى ضع
 المغويتِة عند الطُّالِب؛ إْذ أْجَمَمَيا في أرَبَعِة أسباٍب ِىي:

 َىْجر الكتاِب القديِم. -ٔ
 ُطغيان المناِىِج الغربيتِة في َدرِس الّنحِو والمَغِة. -ٕ
 االشِتغال بالنتظِريتِة واجِتواء التتطبيق. -ٖ
 إىمال جوانَب ضروريٍة في تعميِم الّنحِو والعربّية. -ٗ

أنتُو َنصت عمى َأنت ىذِه ابسباَب ابرَبَعَة َترِجُع في حقيقتيا إلى سبٍب َغيَر  
واِحٍد ىو: َنبذ التُّراِث واالنِسالخ منو، والُيزء ِبُرُموزِِه، والسُّخرية ِمن أشياِخِو، وذكَر 
 أنتُو َنَثَرىا عمى أربعِة أسباٍب ليسُيَل إيضاُحيا والكشُل عنيا، ثّم أفَرَد حديثًا لكلِّ 

 .(ٔ)َسَبٍب ِمنيا

4-  
َ
 ـه

 
 ى .ـذيـقـبة  انـتـكـز انـد

ِل من  َذَكَر الدكتور الطناحي أنت َىجَر الكتاِب القديِم يأتي في المقاِم ابوت
العوامل التي أدتت إلى ضعِل الَمَمَكِة المغِويتِة ِعنَد الطتاِلِب بنت ىذا في رأيِو أساُس 

الُمَتَرتَِّبَة عمى إىَماِل الكتاِب القديِم واالسِتعاضِة عْنُو  البالِء وَمدَخُمُو، وأنت النتيَجةَ 
بالكتِب والمَذكِّراِت الحديثِة أو تمخيص الكُتِب القديَمِة َتكوُن الَجيَل الُمطِبَق، يقوُل 

 رِحَمُو اهلل: 

                                         

 .ٖٚ٘-ٙٓ٘/ٕانظر في المغة وابدب: ( ٔ)
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٘ٔٛ 

"لقد ِحيَل بيَن َطَمَبِة الِعمِم والكتاِب القديِم، وىذا أساُس البالِء وَمدَخُمو، ولن 
غِنَي الجامعييَن وَعَمماَء التربَيِة َتَممُُّس أسباٍب ُأخَرى يردُّوَن إلييا َضعَل مسَتوى يُ 

واالسِتعاَضَة عنُو بالُمَذكِّراِت  –وىو ِوعاُء الِعممِ –الطُّالِب. إنت َىجَر الكتاِب القديِم 
َُىم عن موارِ  ِد الِعمِم، وكاَن من والُمخَتَصراِت َحَجَب عن ىذا الِجيِل ُكَوى النُّوِر، وَح ت

أخَطِر ابموِر َردُّ ذِلَك بالَكيِد وبالَمكِر إلى التيسيِر والّتسييِل. وَنعم فقد َتمت ِلمقوِم ما 
أراُدوا، ولكن كاَن ماذا؟ كاَن الَجيُل الُمطِبُق؛ إنت ىؤالِء الذيَن َتِصُفوَنُيم بالَجيِل 

عِل ُىم ِنتاُج الُمَذكِّراِت والُمخَتَصرا ِت، والتتعِصيِر والتتحديِث )أي عرض النتحِو والضت
  .(ٔ)بأسموٍب َعصِريٍّ حديٍث("

ِبِو إلى  ويؤكُِّد في َموِضٍع آخر عمى الدتوِر ابساِس لمُمَعمِِّم في ابخِذ بَيِد ُطالت
عَد ُمَداَرَسِة ىذِه الُكُتِب وُمَعاَيَشِة الُمُتوِن نفِسيا بعيًدا عن االخِتصاِر والتتمخيِص؛ فب

أن َذَكَر طا َفًة من ُكُتِب النتحِو القديمِة التي كانت ُتَدرتُس في أوا ِل القرِن العشرين 
مثل ُكُتب ابِن مالٍك وابِن ىشاٍم يقول: "وكانت وظيفُة ُمَعمِِّم النتحِو في تمَك ابياِم أن 

ن مأُذوًنا َلُو أن َيسُمَك بَطَمَبِتِو ُدروَب ىذِه الُكُتِب، ويخوَض بيم ُلَجَجَيا، ولم يكُ 
َص شيً ا من ىذِه الُكُتِب بَقَمِمِو، أو ُيؤدَِّييا بمساٍن غيِر المساِن الذي ُكِتَبت بو،  ُيَمخِّ
ولقد تَخرتَج الِجيُل العظيُم من ُنحاِة وُلَغِويِّي ِمصَر والُبمداِن العربية ابخرى من ىذِه 

يِو: جيَل الُمتوِن  الَمدَرَسِة: مدرسِة النصوِص والكتاِب القديِم، وىو ما ُأَسمِّ
 .(ٕ)والَحَفَظة"

وَذَكَر أنت َتدِريَس النتحِو من ِخالِل الِكتاِب القديِم يفَتُح لمَطاِلِب أبواًبا من 
المَعاِرِل تأِتي من خالِل الشاِىِد النتحِويِّ كالَغنيَمِة الباِرَدِة، ُمؤيًِّدا كالَمُو ِبِذكِر طاِ َفٍة 

                                         

 .ٖٛكتاب الشعر، أو شرح اببيات مشكمة اإلعراب، مقدمة التحقيق: ( ٔ)
 .ٓٗٔانظر: المقاالت: ، و ٓٓ٘/ٕفي المغة وابدب:  (ٕ)
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ٜ٘ٔ 

راِثيتِة التي َحِفَظيا ىو وأبناُء ِجيِمِو وكاُنوا يَتباَىوَن ِبيا عمى أقراِنِيم من الشواِىِد التُّ 
من ُطالِب المَداِرِس ابِميِريتِة، فَكاَن لمشاِىِد الشِّعِريِّ أَثُرُه في اسِتقراِر أوزاِن الشِّعِر 

خُم في تثبيِت ا لقاِعَدِة المَغِويتِة والنتحِويتِة وأنَغاِمِو، كَما كاَن لمشتاِىِد الُقرآِنيِّ َأَثُرُه الضت
وَتمكيِنيا في النُُّفوِس، الِسيتما ِإَذا أُِتيَح ليِذِه الشتواِىِد الُمَعمُِّم الَبِصيُر بالَمكَتَبِة 
العربيتِة، العميُم بُمَداخالِتيا الحاِفَمِة بالَغراِ ِب والَعجا ِب، والقاِدُر عمى َلمِح ابشباِه 

 ِ ِر عمى َحدِّ قوِلِو رِحَمُو اهلل.َوَرْصِد النتظا

0-  
 
 ـزثـغـح  انـبه  ـنـبٌ املـيـغـط

 
رس  انـخ  فـي

َ
 ـي د

 
 ـى  وانهـحـن

َ
 خ :ـغ

ا َعن ُطغياِن المناِىِج الغربيتِة في َدرِس الّنحِو والمَغةِ  ، َفَذَكَر أنت أساِتَذَة (ٔ)أمت
وا ِبزِاٍد وِفيٍر من النتِظِريتاِت الغرِبيتِة في العربيِة الذيَن اْبُتِعثُوا إلى البالِد ابجنبيتِة عادُ 
إلى طا فَتين: طا فة لِزَمت  -رِحِمُو اهللُ -عمِم المغِة والتراكيِب والصوتيتاِت، وقستَمُيم 

القصَد واالعِتداَل ودرتُسوا النحَو وفق الَمنَيِج القديِم مَع بعِض اإلضاءاِت الحديَثِة، 
ةَ  ا َدَرُسوُه في الخاِرِج بَمنًأى عن التدريِس  وتركوا أفكاَرُىم الخاصت بالمَغِة والنتحِو ِممت

ِنيِع، ورَأى أنت ىذا المنَيَج  في المرحمِة الجامعيتِة ابوَلى، وقد أثَنى عمى ىذا الصت
 كاَن مدعاًة لمنتجاِة لُكلٍّ من ابساِتَذِة والطُّالِب وذلَك بَقوِلِو: "َفَنَجوا وَنَجوَنا".

الطا َفُة الثاِنَيُة َمرَمى سياِم نقِدِه؛ إذ رَأى أنتيا كانت سَبًبا في إبعاِد  َوكانت
ِب الِعمِم عن تراِثيم العمِميِّ الواِجِب ُمداَرَسُتو، يقول:  ُطالت

تُيم أنُفُسُيم، فذىُبوا يخَتالوَن في ِثياِب الزتىِو والُعْجِب،   "وِمنيم طاِ َفٌة قد أَىمت
َن ذاَت الَيميِن وذاَت الشِّماِل، ُىْزًءا بالنحِو العربيِّ وُسخِرَيًة بأعالِمِو ثمت راُحوا يضِرُبو

َفضاًل عن أّنيا حَجَبت عنتا ُتراثََنا، وَغيتَبتُو عنتا، بل َتماَدت  –... وىِذِه الطتاِ َفُة 

                                         

 .ٛٔ٘-ٕٔ٘/ٕانظر في المغة وابدب:  (ٔ)
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ٕ٘ٓ 

ا من الشترِّ عظيًما؛ قد َفَتَحت بابً  -فَزىتَدتنا ِفيِو وأقاَمت بيَنَنا وبيَنُو ِحجاًزا عاِلًيا كثيًفا
فإنت َنَفًرا من الُمعيديَن قد راَق ليم ىذا المذَىُب فاتتَبُعوُه، واسَتيواُىم ذلَك الطريُق 
َفَسَمُكوُه، وصاَر َديَدُنُيم الطتْعَن عمى النتْحِو، والَقْدَح في النُّحاِة فيما سّموُه بنقِد الِفكِر 

، وىؤالِء الُمعيُدوَن صارُ  وا أساِتَذًة اآلَن، وال يزاُلوَن عمى ما ُىم عميِو، وىم النتحِويِّ
يكتُُبوَن في فمَسَفِة النتحِو كالًما ال تعِرُل لُو أعمى من أسَفل ... واهلل المسؤول أن 

 .(ٔ)يصرل ذلَك عنُيم ِبَمنِِّو وَكَرِمو"

 ـبل ثبنـغـت  ـاالش -3
 
 ـظـن

 
 ـىاء انـت  ـخ  واخـز ي

 
 ق:ـيـجـطـت

حمو اهلُل تعالى إلى أن اإلسراَل في الحديِث عِن النظرياِت خَمَص الطناحي ر 
والمناِىِج من ابمور التي أدتت إلى َضعِل إحساِس أبناِ نا بالعربيِة اُبوَلى، وىو 

، (ٕ)الذي أورَثُيم الَعجَز الذي يأخُذ بألِسَنِتِيم وأقالِمِيم فال يستطيعوَن قوال وال بَياًنا
في الوقت نفِسِو نتيجًة لمسبِب السابِق؛ إذ إن كثَرَة ورأى أن ىذا السبَب كاَن 

الحديِث عن نقِد الِفكِر النتحِويِّ والمُّغوي َميتَد الطريَق وعبتَدُه ليذا القدِر اليا ِل من 
ق  بين ما كَتَبُو ابساِتَذُة الكباُر ممتن  -رحَمُو اهلل-النظرياِت، وفي ىذا السِّياِق فرت

َظِة والمتوِن، الذين كاُنوا يمِمكوَن الوعَي التراثيت الجيَِّد بالنحِو سمتاىم جيَل الَحفَ 
والمغِة، وبين ما كتَبُو تالميُذُىم الصغاُر الذين انَدَفُعوا في ىذا الطريق انِدفاًعا، دوَن 

مما يؤىُِّمُيم  -عمى نحِو ما كان لَدى أساِتَذِتيم–أن يكوَن لدييم ىذا الوعُي بُتراِثيم 
ماِر ىذا الحديث، فكانت تمك اآلفة؛ إذ استسَيَل بعُضيم ىذا الطريق لَخوِضِ غ

ِقيا؛ ومن ثمت  وانشغموا بتمك المصطمحاِت، وابتعُدوا عن فقِو ُنُصوِص ُلَغِتِيم وتذوُّ

                                         

 .ٖٔ٘-ٕٔ٘/ٕ: انظر في المغة وابدب (ٔ)
 .ٕٗ٘-ٜٔ٘/ٕ: المرجع السابق (ٕ)
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ٕ٘ٔ 

ضُعَفت ممَكُتُيم العربيتة وخطتأوا بعَض أساليِب العرب الفصيحة نتيجة َىجرِىم كالَم 
 العَرِب، وذكر أمثمًة لذلك.

يقول رحَمُو اهلل: "عمى أنت السيَر في ىذا الطريِق سيٌل الِحٌب ِلمن أراَد أن 
َيسُمَكُو، والشأُن فيو قريٌب بنتُو قميُل ابعباِء، غيُر ُمَكمٍِّل؛ فميَس أيَسَر عمى طاِلِب 

وقٍت الِعمِم من ِحفِظ ىذِه المصطمحاِت النتَظِريتِة واسِتظيارَِىا، ثم اسِتحضارىا في ُكلِّ 
ُقُو وتوجييو وتحميمو فيو شيٌء  ا ِفقُو النصوِص، وفيُم كالِم العرِب وَتَذوُّ وِحيٍن، أمت

 .(ٔ)ُمَغيتٌب تماًما عنَد أبناِء ىذا الجيِل، والنتاُس تسَتسِيُل المساِلَك"

ويرى أن الحديَث الغامَض المبيَم عن منيِج البحِث العممي والتفكيِر 
فسيِة والتاريخيِة واالسترداديِة، وعن البنيويِة والتحويميِة، الموضوعّي، والمناىِج الن

وسا ِر المدارِس المغويِة شرًقا وغرًبا، يجب أالت يكون باًبا لمثرَثَرِة واالدِّعاِء، بل 
ينبغي أن يوظتَل لخدَمِة ُتراِثنا المغويِّ والنحوّي، وتجِمَيِتو والكشل عنو وتيسيِر 

، وتمك ىي الغايُة المنشوَدُة؛ يقوُل رِحَمُو اهلُل: "وقد َكَتبُت التعامِل معو واالنتفاِع بو
ىماِل التطبيَقاِت، وُقمُت:  كثيًرا وحاَضرُت عن ىِذِه اآلَفِة: آَفِة االنِشغاِل بالنتظِريتاِت وا 
ُموِك قد أنَتَج لَنا طاِ َفًة من َحَمَمِة الماجستير والدكتوراه، ترى  إنت الُغُموت في ىذا السُّ

، وَنشأِة أَ  َحَدُىم َفِصيًحا لِسًنا َجِدال إذا خاَض ِفي المناِىِج وُطُرِق البحِث الِعمِميِّ
ذا تكمتَم في شيٍء من ذلَك مَ  َفَمُو بالُحروِل  الَمَداِرِس ابدبيتِة والُمَغِويتِة والنتحِويتِة، وا 

، وَبَيَر النتاَس  ِبما ُيشِبُو ُأْخَذَة الستاِحِر، وَفَغَر  والَك وَمَضَغ، وَخَمَط عرِبي ا ِبَعَجِميٍّ
الساِمعوَن أفواَىُيم، دىًشا ِليذا الستيِل المنَيِمِر، وُىَو يَتَموتى في منِطِقِو ساِدًرا في 
َلغِوِه َنْشواَن، يسَخُر ِمن ىذا وييَزُأ ِبَذاَك من ُعَمماِ نا ابكَرِميَن رِضَي اهلُل عنُيم، ال 

ُلوَن، يكاُد يُردُُّه شيٌء،  ا َكَتَبُو الستاِبُقون اَبوت فإذا أنَت أَخْذَتُو إلى َسطٍر واِحٍد ِممت

                                         

 .ٜٔ٘/ٕ: انظر في المغة وابدب (ٔ)



 

  

 

 

ُنيا  الـَمَمَكة المُّغوّية في ِفكر محمود الطناحيّ   عواِمُل َضعِفيا -اسِتواؤىا  -تَكوُّ
 

ٕٕ٘ 

َسَقَط ُكلُّ ِقناٍع وانَكَشَل ُكلُّ َخبيٍء، وَتَعرتى ُكلُّ َزيٍل، وَىَجَم ِبَك عمى ما ُيؤِذي 
، وَأضاِحيِك الُعْجَمِة، ِفي ِصف اِت الحروِل َسمَعَك من ِمساِخِر المتحِن الظتاِىِر والَخِفيِّ

وَمخاِرِجيا، ثمُّ في ُنطِق ابعالِم وابنساِب والُكنى وابلقاِب، وانَتَيى ِبَك إلى كالِم 
 . (ٔ)ُمَحرتٍل وُمزاٍل عن ِجَيِتِو، وىكذا تمِضي اُبموُر، وحسُبنا اهلُل ونعَم الوكيل"

 ـىان  ـبل خـًـإه -1
َ
 ـت  ض

 
 ـزثـعـى  انـيـهـعـي تـخ  فـزور ي

 
 خ  ـي

أوَضــــَح َمــــا ُيِبــــيُن عــــن ِوجَيــــِة َنَظــــر الطتنــــاِحّي رِحَمــــُو اهلل فــــي الَعواِمــــِل  َلَعــــلت 
التــــي تـــَؤدِّي إلـــى َضـــعِل الَمَمَكـــِة المَُّغِويتـــِة عنـــَد المتعمِّمـــين ُىـــَو حديثـــُو عـــن إىمـــاِل 
ـــِة َجواِنـــَب ىـــي: ـــِة والُمَتَمثَِّمـــة عنـــَدُه فـــي ثالَث  الجواِنـــِب الَضـــروِريتِة فـــي تعمـــيِم العربيت
ـــــِب  ـــــَك الجواِن ـــــبُط، ومخـــــاِرُج الحـــــروِل وصـــــفاُتيا؛ إْذ إنت إىمـــــاَل ِتم الِحفـــــُظ، والضت
ـــــى النحـــــِو  ـــــك عم ـــــُن تفصـــــيُل ذل ـــــيَن، ويمِك ـــــى الُمَتَعمِِّم ـــــمِبيتًة عم ـــــُو َس تكـــــوُن نِتيَجُت

 اآلتي.

 ظ.ــــفـــح  ــان - أ

ـــيتَن اىِتمـــاُم الطنـــاحي ِبـــالِحفِظ ِلـــَدورِِه فـــي تنميـــِة الممَكـــِة المغويـــةِ  ؛ ِإْذ أفـــَرَد تَب
،ورأى أنت (ٕ)حـــــديثًا مســـــتِقال  بعنـــــواِن: الِحفـــــظ وأثـــــره فـــــي َضـــــْبِط َقـــــوانيِن العربيـــــة

ــــي تعمــــيِم  ــــِب الضــــروريِة ف ُل ِمــــن الجوان ــــُب ابوت ــــَظ ابســــاُس المِتــــيُن، والَجاِن الِحف
يـــَم ، كمـــا كانـــت لـــُو ِوجَيـــُة نِظـــٍر ُمعاِرَضـــٌة لمـــرأِي القا ـــِل بـــأنت الفَ (ٖ)النحـــِو والعربيـــة

                                         

 .ٕٔ٘/ٕ: في المغة وابدب (ٔ)
مة الدكتور محمود م. وضمن َمقاالت العاّل ٜٜٔٔ( ُنِشَر بمجمة اليالل، القاىرة، عدد فبراير ٕ)

 .ٚ٘ٔ-ٚٗٔمحمد الطناحي: 
 .ٜٕ٘-ٕٗ٘/ٕ( في المغة وابدب: ٖ)



 

  

 

 

ُنيا  الـَمَمَكة المُّغوّية في ِفكر محمود الطناحيّ   عواِمُل َضعِفيا -اسِتواؤىا  -تَكوُّ
 

ٕٖ٘ 

ــــُو الُقــــَدماُء، وبمــــا عاَيَشــــُو  ــــا قاَل ــــِة الُمقِنَعــــِة ِممت ــــُو بالُحجت شــــرٌط لمِحفــــِظ، ُمَؤيِّــــًدا رأَي
 واِقًعا.

ـــت  ــــٍر مـــن النصـــوِص لتثبي ـــِة تقتضـــي ِحفـــَظ كثي ـــِم العربي ـــَة تعمُّ ــــرى أنت طبيع َفَي
ا كالَمــــو ، مؤيِّــــدً (ٔ)القواعــــِد، والتمكــــيِن ل بنيــــِة والتراكيــــِب فــــي ِذىــــِن طاِلــــِب الِعمــــمِ 

ـــِو؛ نحـــَو  ـــَر َبعـــَض ِعباراِت ـــذي َذَك ـــدون ال ـــَدماِء ال ســـَيما ابـــُن خم ـــأقواِل العممـــاِء الُق ب
ـــــَة ويـــــروُم تحصـــــيَميا أن يأُخـــــَذ  َقوِلـــــِو: "ووجـــــو التعمـــــيِم لَمـــــن يبتغـــــي ىـــــذه الَمَمَك
َنفَســـــُو بِحفـــــِظ كالِميـــــم القـــــديم الجـــــاري عمـــــى أســـــاليبيم مـــــن القـــــرآِن والحـــــديِث 

ـــــَمِل  وُمخاطبـــــاِت ُفحـــــوِل الَعـــــِرِب فـــــي أســـــجاِعِيم وأشـــــعارِىم وكممـــــاِت وكـــــالِم الست
َل ِلكثـــــَرِة ِحفِظــــِو لكالِميــــم مــــن  ـــــى يتنـــــزت المَولتــــِديَن أيًضــــا فــــي ســــا ِر ُفنــــوِنِيم، حت
المنظـــوِم والمنثـــوِر منِزَلـــَة َمـــن َنَشـــَأ بيــــَنُيم وُلقِّـــن العبـــاَرَة عـــن المقاصـــِد مــــنيم"، 

ــــِة الم ــــو: "إن حصــــوَل َمَمَك ـــــرِة الِحفــــِظ مــــن كــــالِم وقول ــــيِّ إنمــــا ىــــو بكث ســــاِن العرِب
الَعــــَرِب حتـــــى يرَتِســــَم فــــي خياِلــــِو الِمنــــواُل الــــذي َنَســــُجوا عميــــِو تــــراِكيَبُيم فينِســــُج 
ـــي َكالِمِيـــم  ـــاراِتِيم ف ـــم وخـــاَلَط ِعب ـــَأ َمَعُي ـــَة َمـــن َنَش ـــذلَك منِزَل ــــَزُل ب ـــِو، ويتَن ىـــَو عِمي

ـــــُة المســـــَتقِ  رتُة فـــــي العبـــــاَرِة عـــــِن المقاِصـــــِد عمـــــى نحـــــِو حتــــــى حصـــــَمت َلـــــُو الَمَمَك
 ، كالِمِيــــم"، وقولــــو: "البــــدت مــــن كثـــــَرِة الِحفــــِظ ِلَمــــن يــــُروُم َتَعمُّــــَم المســــاَن العرِبــــيت
ـــِو تكـــوُن جـــوَدة  ـــن ِقمتِت ـــِو ِم ـــي ِجنِســـِو وكثَرِت ـــِو ِف ـــوَدِة المحفـــوِظ وَطَبَقِت ـــدِر َج ـــى َق وعم

كـــــان ابـــــُن خمـــــدون قـــــد أفـــــَرَد فصـــــاًل فـــــي ، و (ٕ)الَمَمَكـــــِة الحاصـــــَمة عنـــــو لمحـــــاِفظ"
 .(ٖ)المقدَمِة عن أنت حصوَل الَمَمَكِة بكثـَرِة الِحفِظ وَجوَدِتيا ِبَجوَدِة المحفوظِ 

                                         

 .ٕٙ٘/ٕ( في المغة وابدب: ٔ)
  .ٕٚ٘-ٕٙ٘/ٕ( المرجع السابق: ٕ)
 .ٕٚٔٔ-ٜٙٔٔ/ٖ( مقدمة ابن خمدون: ٖ)
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ٕ٘ٗ 

وُيعــــاِرُض الطنــــاحّي الــــرتأَي القاِ ــــَل بــــأنت الَفيــــَم شــــرٌط لمِحفــــِظ؛ وأنت مطاَلَبـــــَة 
ِبيِّ بِحفِظ ما ال يفَيُمُو غيـُر ُمجٍد في العمميةِ   التعميمية، فيقول: الصت

"وقـــد وَقْعـــُت عمـــى َنـــصٍّ خطيــــٍر ِجـــد ا ىـــو خيــــُر َردٍّ وَأوفـــاُه عمـــى ىـــؤالِء الـــذين 
ـــو  ـــا أب ــِي: "قـــال لن ــ يشـــتِرطوَن لمِحفـــِظ الَفيـــَم ... يقـــوُل أبـــو الفـــتِح ُعثمـــان بـــن ِجّن

ــــّي  ــــي–عم ــــر  -الفاِرِس ــــو بك ــــا أب ــــال لن ــــا: ق ــــّراج–يوًم ــــن الست ــــوا -اب ــــم تفيُم : إذا ل
ــــي  ــــالٌم كالِم ــــِو: "وىــــذا ك ــــُب بَقوِل ــــوُه". ويَعقِّ ــــوُه َفِيمُتُم ــــإنتُكم إذا َحِفظُتُم ــــاْحَفظوُه؛ ف َف

ـــدتاِ ِم المســـَتِمرِّ  ـــُة، فـــإنت اإللحـــاَح بـــالِحْفِظ ال ـــُدُه التتجِرَب ـــُع وُتؤكِّ صـــحيٌح ُيَصـــدُِّقُو الواِق
ــــُد ِلمَفيــــِم ال َمحاَلــــة، وآَيــــُة ذلــــَك أنت ِصــــغاَر التالمِ  ــــا ُيَميِّ يــــِذ فــــي ُدوِر الَحضــــاَنِة ِممت

ـــــم  ـــــبالِدِىم، وُى ـــــوَطِنيت ِل ـــــلِّ صـــــباٍح النشـــــيَد ال ـــــِة ُك ـــــَردُِّدون مـــــع إطالل وَضـــــِة ُي والرت
بـــــالَقطِع ال يعِرفـــــون َشـــــيً ا عـــــن معـــــاِني ُمفَرَداِتـــــِو َفضـــــاًل ِعـــــن تراِكيبـــــِو، ولكـــــنيم 

حَصــــى بمــــروِر ابيــــاِم ُيــــدِرُكوَن ويفَيُمــــوَن، والشــــواىُد عمــــى ذلــــك أكثـــــُر مــــن أن تُ 
دراِك المعــــاِرِل" ــــي اكِتســــاب الميــــاراِت وا  ــــِل مــــن (ٔ)ف ــــمِّ اليا  ــــيُر إلــــى الَك ــــمت ُيِش ، ث

ـــى أىميـــة الِحفـــِظ ومـــاِت النحويـــة والصـــرفيتِة وســـا ِر العمـــظالمن ي فـــوِم لمداللـــِة عم
 ُتراِثَنا الِعمِمّي. 

ـــــُو ابســـــاُس  ـــــَرى أنت ـــــدرس المُّغـــــويِّ َي ـــــي ال ـــــِة الِحفـــــِظ ف ـــــى أىمي ـــــِد َعم ولمّتأكي
ــــوا ِبــــِو "ِجيــــَل الَحَفَظــــة" كمــــا  المتــــين، وُيســــمِّي جيَمــــَو وجيــــَل أســــاِتَذِتِو الــــذيَن اىَتمُّ

 َسَبَقت اإلشاَرُة إلى ذلك؛ فيقول:

                                         

ـــة وابدب: ٔ) ـــي ٕٛ٘-ٕٚ٘/ٕ( فـــي المغ ـــد عم ــــي، تحقيـــق محم ـــن جن ، وانظـــر: الخصـــا ص، الب
ــــاِت ٕٙٔ/ٔم: ٜ٘٘ٔب المصــــرية، النجــــار، دار الكتــــ ــــُو اهلُل فــــي ُأخَري ــــي َرِحَم ــــد أخبرِن ، وق

 أياِمِو أنتو كاَن ُيداِوُم عمى ِحفِظ َبعِض اببياِت الشعريتِة.



 

  

 

 

ُنيا  الـَمَمَكة المُّغوّية في ِفكر محمود الطناحيّ   عواِمُل َضعِفيا -اسِتواؤىا  -تَكوُّ
 

ٕ٘٘ 

ــــــا ال يخَتِمــــــُل عميــــــِو اثنــــــاِن أيًضــــــا أنت أســــــاِتَذَتَنا ابكــــــرِميَن وُزمالَءنــــــا  "وِممت
ــــَة فــــي الّنحــــِو والم ــــوا الدراســــاِت الحديث ــــذين كتب ــــُبُيم ابفاِضــــَل ال ــــرتَقت ُكُت ــــِة، وَش َغ

ــــرآِن الكــــريِم والُمتــــوِن  ــــِة )َحَفَظــــة الق ــــا إلــــى ِجيــــِل الَحَفَظ ــــت، ينتمــــوَن جميًع َب وَغرت
والَحواِشــــي والمصــــَطَمحاِت القديَمــــة(، ولــــوال ىــــذا ابســــاُس الَمتــــيُن مــــا اســــَتطاُعوا 

 .(ٔ)أن يفَقُيوا النحَو ويبَرُعوا فيو"

 ـان - ة
 
 ط.ـجـض

ــــــــبِط ىنــــــــا ضــــــــبَط أبنيــــــــِة ابســــــــماِء  -اهلُل  رحمــــــــو -أراَد الطنــــــــاحّي  بالضت
ــــُدُه (ٕ)وابفعــــالِ  ــــِة ينبغــــي العنايــــُة بــــِو وَتَعيُّ ــــُو بــــاٌب مــــن أبــــواِب العربيت ؛ إْذ يــــرى أنت

ولــــيَس أمــــًرا َشــــكِمي ا؛ وذَكــــَر أمِثَمــــًة لمخَطــــِأ فــــي ضــــبِط أبِنَيــــِة بعــــِض ابفعــــاِل عنــــد 
ـــــيِط فييـــــا؛ مثـــــل عـــــَدِم التت  ـــــين والتخم ـــــُب( مـــــن المتعمِّم ـــــَب يحُس ـــــِة بـــــين )َحَس فِرَق

ــــــَر  ـــــُب( مـــــن الظتـــــنِّ والُحســـــباِن، و)َكِب ـــــدِّ، و)َحِســـــَب يحَســـــُب ويحِس الِحســـــاِب والَع
ـــَم يعظُـــُم، و)َلَعـــَب الُغـــالُم(  ــــُر( فـــي السِّـــنِّ والُعمـــِر، و)َكُبــــَر َيْكُبــــُر( بمعنــــى َعُظ يكَب

ــــب، ــــَب( مــــن المتيــــِو والمتِع ــــُو، و)َلِع ـــــي  بمعنـــــى ســــاَل ُلعاُب ــــَع فــــي َروِع وقــــوليم: وَق
ـــى أن  ـــي ىـــذا الســـياِق إل ـــُو اهلُل ف ـــَو رِحَم ـــواُب َضـــمُّيا، وَنبت ـــرتاِء، والصت ـــتِح ال ـــَذا، بف َك

ـــوِ –معَجـــَم الِمصـــباح الُمنيــــِر  ـــِع المعـــاِجِم فـــي َضـــبِط  -عمـــى ِصـــَغرِِه وَوجاِزِت مـــن أنَف
 عيِن الِفعِل.

ــــــَبَب فــــــي االســــــِتخَفاِل بيــــــذ ا الجاِنــــــِب فــــــي الــــــدترِس وأرَجــــــَع الطنــــــاحّي الست
 المغويِّ إلى ثالَثِة أسباٍب:

                                         

 .ٕٓ٘/ٕ:في المغة وابدب (ٔ)
 . ٖٔ٘-ٖٓ٘/ٕ: المرجع السابق ( انظرٕ)



 

  

 

 

ُنيا  الـَمَمَكة المُّغوّية في ِفكر محمود الطناحيّ   عواِمُل َضعِفيا -اسِتواؤىا  -تَكوُّ
 

ٕ٘ٙ 

ــــــَة  -ٔ ــــــًة نتيَج ـــــــَر منيــــــا تطبيقي ــــــًة أكث ــــــَة المعــــــاِجِم اآلَن َصــــــارت َنَظِريت أنت ِدراَس
 الحيموَلِة بيَن الطَمَبِة والمعاِجِم العربيِة.

ـــــبِط بـــــداِعي أّنيـــــا مـــــن ابمـــــوِر  -ٕ َتحاِشـــــي التنبيـــــِو عمـــــى ابخَطـــــاِء فـــــي الضت
 ي ال ينبغي الّتوقُُّل عنَدىا.الشكميِة التـ

ن ُروِعــــَي الضــــبُط فــــي  -ٖ ــــِة، وا  ــــِب المدرســــيتِة والجامعيت إىمــــال الّضــــبِط فــــي الُكُت
ــــا فإنــــو يــــأتي عمــــى الشــــا ِع عمــــى ابلســــنِة دوَن ُمراَجعــــِة اُبصــــوِل  بعِضــــيا أحياًن

 لمتتحرِّي واالستيثاق.
 ب:تهـبتـفـزوف  وص  ـحـبر ج انـخـي -خـ 

ـــــــَد الطتنـــــــاحي  رِحَمـــــــُو اهلل عمـــــــى ضـــــــروَرِة االىِتمـــــــاِم بَمخـــــــاِرِج الحـــــــروِل أكت
ــــــوِتيتات-، ورَأى أنت أســــــاَس ىــــــذا العمــــــِم (ٔ)وِصـــــفاِتيا التتَمقِّــــــي والُمحاكــــــاُة،  -الصت

ــــُة الُكتتــــاِب أو  ــــى وىــــي مرحَم ــــَك فــــي النتشــــأِة ابول ــــِة ذل ــــى أىِميت ــــَو عم ــــمت َنبت وِمــــن َث
الت فيجـــــُب تدَ  ـــــة، وا  ـــــة، المرحمـــــة االبتدا ي ـــــِة أو الجامعي ـــــو فـــــي المرحمـــــِة الثانوي اُرُك

ـــــى لــــدى الطالــــِب الِحــــسُّ الصـــوتيُّ وَمــــَذاُق الحــــروِل عمــــى َحــــدِّ تعبيـــــرِِه  حتــــى ُيَنمت
رِحَمــــُو اهلل، شــــريَطَة أن ُتســــاِعَد المنــــاىُج الدِّراســــيُة عمــــى ذلــــك؛ فــــال ُيكَتفــــى فــــي 

ـــالَ  ـــُو عممـــاُء الغـــرِب، وأالت ُيغ ـــاِىِج بمـــا كتَب ى فـــي اســـِتعماِل مصـــطَمَحاِتيم، ىـــذه المن
ــــى عمــــُم  ــــا القــــداَمى؛ وأن يحَظ ــــا َكَتَبــــُو عمماؤن ــــي االعِتبــــاِر م ــــُب ابخــــُذ ف ــــل يِج ب
ــــــة ضــــــروَرٌة لمنظريتـــــــاِت  ن كانــــــت ثمت الِقــــــراءاِت القرآنيــــــِة باالىِتمــــــاِم الكــــــاِفي، وا 
ــــوا ــــٍب عرِبــــيٍّ مــــن الشت ــــدتَم فــــي قاَل ىِد الغربيتــــة فــــي الــــدترِس الصــــوتي فيجــــب أن ُتَق

ــــِة، يتتِضــــُح  ــــى الناحيــــة التطبيقي ــــُب التجريــــديُّ عم ــــُث ال يْطغــــى الجان ــــِة بحي وابمِثَم
 ذلك في قوِلو:

                                         

 .ٖٚ٘-ٖٔ٘/ٕ في المغة وابدب:انظر ( ٔ)



 

  

 

 

ُنيا  الـَمَمَكة المُّغوّية في ِفكر محمود الطناحيّ   عواِمُل َضعِفيا -اسِتواؤىا  -تَكوُّ
 

ٕ٘ٚ 

"َنعـــــم إنت فـــــي الجامعـــــاِت العربيـــــِة درًســـــا لمصـــــوِتيتاِت يقـــــوُم عميـــــِو أســـــاِتَذٌة  
 عمـــى َقـــدٍر عـــاٍل مـــن الِعمـــِم والمعِرَفـــِة، ولكنيـــا دراَســـٌة يغُمـــُب عمييـــا التجريـــُد وَيِقـــلُّ 
ــــا  ــــت لن ــــد أنَتَج ــــٍة، وق ــــُق، فضــــاًل عــــن اســــِتمداِدىا مــــن ُأصــــوٍل غربيت فييــــا التطبي
ــــــواِ ت، والُفونيمــــــات والمورفيمــــــات،  ــــــواِمِت والصت النتظريــــــاُت الصــــــوِتيتُة مثــــــَل الصت
والُمماثمــــة والمخالفــــة، وتبــــاُدل التــــأثير والتطــــور المغــــوّي، ورمــــوز دانيــــال جــــونز، 

ـــِة  ولكـــن ىـــذه الطا فـــَة مـــن الدارســـينَ  عنـــَد إداَرِة الكـــالِم وَتحريـــِك المســـاِن ِفـــي َجوَب
ــــا شــــديًدا ُيــــؤذي ســــمَعَك إيــــذاًء،  ــــِك َتعِجــــُن الحــــروَل َعجًنــــا، وُتَخمِّــــُط تخميًط الَحَن
ـــــَض ىـــــِذِه  َر أنت بع ـــــرِّ ـــــيَنا أْن ُنَق ـــــقت يقتِض ـــــى أنت الَح ــــــًرا... عم ـــــَك تعِكي ـــــُر عمي وُيَعكِّ

ـــاِت عمـــى الكتابـــاِت الصـــوِتيتِة الحديثـــِة قـــد أحَســـ َن كاِتُبوَىـــا حـــيَن َنزتلـــوا ىـــذِه النتِظِريت
ـــــا جيِّـــــًدا ِلِخدَمـــــِة  ـــــٍة، فكانـــــت تمـــــَك النتِظَرّيـــــاُت موظتَفـــــًة توِظيًف ُمثُـــــٍل وَشـــــواِىَد عربيت
، عمــــى ِحــــيِن َغــــال بعُضــــيم فــــي اســــِتعماِل الُمصــــَطَمِح والَمثَـــــِل  موروِثَنــــا المَغــــِويِّ

ـــرَ  ـــَك تق ، فأصـــَبحَت كأنت ــِيِّ ـــِز أو ابجنبــ ـــَد اإلنجمي ـــِة وِفقِييـــا عن ـــِم المَغ ـــا فـــي عم أُ كتاًب
 .(ٔ)الفرنسّيين أو ابلماِن"

ـــــِد ىـــــذا  ـــــي تَعيُّ ــِيِّ ف ـــــَمِل التعميمــــ ـــــنَيِج الست ـــــى ضـــــرورِة اتِّبـــــاِع م ـــــُد عم ويؤكِّ
ــــِو ىــــذا  ــــُز عمي ــــاِة وىــــَو مــــا يرَتِك ــــق التتكــــراِر والُمحاك ــــِب باالىِتمــــاِم عــــن طري الجاِن

ـــــا ـــــُم، ُمَتَمنًِّي ـــــروَن َحـــــذَو ىـــــؤالِء ابســـــالِل فـــــي  الِعم أن يحـــــُذَو ابســـــاِتَذُة المعاِص
 الدترِس الصوِتيِّ قا اًل:

"فميـــــَت أســـــاِتَذَتَنا ابكـــــرِميَن وُزمالَءنـــــا ابفاِضـــــَل يقَتِطعـــــوَن وقًتـــــا مـــــن ىـــــذا 
المـــنيِج الصــــوتي لمقــــراءِة أو )المطالعـــة( كمــــا كانــــت ُتَســـمتى فــــي زماِننــــا؛ فيأُخــــُذ 

ـــا تُ  ـــِديُرُه عمـــى َمخـــاِرِج الحـــروِل وأحيازِىـــا ابســـتاُذ َنص  ـــِو، وُي ـــا يعاِلُجـــُو َمـــَع َطَمَبِت راِثي 

                                         

 .ٖٗ٘-ٖٖ٘/ٕ في المغة وابدب: (ٔ)
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ـــِة وســـا ُر ُمَحفِِّظـــي  ـــى نحـــو مـــا كـــان يفعـــُل )َســـيُِّدنا( فـــي ُكتتـــاِب القري وِصـــفاِتيا عم
ـــطاَء كـــانوا ُيعـــاِلجون ىـــذِه الصـــوتياِت  ـــرآِن الكـــريِم، فـــإنت ىـــؤالِء المشـــايَخ الُبَس الق

ـــ ـــَع ِصـــغاِر الصِّ ـــُدوَن أنُفَســـُيم إجيـــاًدا مـــَع ىـــؤالِء َم ـــالتتَمقِّي والُمحاكـــاِة، وُيجِي بياِن ب
ـــغاِر وال يضـــَجروَن وال يَممُّـــوَن مـــن كثــــَرِة التكريـــِر والترِديـــِد حتــــى يبمغـــوا مـــن  الصِّ

غاِر ِمن سالِمِة النُّطِق واسِتقاَمِة ابداِء ما ُيريُدون بَيِة الصِّ  .(ٔ) ىؤالِء الصِّ

حيِح وبعَد أن يذكُ  َر بعَض ابمثَمِة لترقيِق الحروِل وتفخيِميا ونماذَج لمنتبِر الصت
واِبَط  والَخاِطئ في المقاطِع الصوتيِة ِلبعِض الكِمماِت الُقرآِنيتِة، َيخُمُص إلى أنت الضت

ُنطِق لمتالَوِة وابداِء تَعدُّ ابنموَذَج الِمثاِليت لِ  والحدوَد التـي َوَضعيا ُعَمماُء التجويدِ 
ًيا إلى ضروَرِة اسِتثماِر عمِم القراءاِت القرآنيتِة ال سيما  العربيتِة الُفصِحى، ُمَوجِّ
الجانُب الصوِتيُّ ِمنُو، وَنَظًرا ِلُندَرِة ُعَمماِء الِقراءاِت في َزماِنَنا يدُعو إلى ضروَرِة 

ُكلت الوجوِب أن يأخَذ اإلسراِع باالسِتفاَدِة ممتِن عمى قيِد الحياة منيم قا ال: "واِجٌب 
ىذا الِعمُم مكاًنا متمّيـًزا في الدِّراساِت العربيتِة وليُكن ذلَك في السنِة التمييديِة 
المؤىَِّمِة لمدراساِت الُعميا، ولَتُكِن ابستاِذيتُة فيِو َشِرَكًة بيَن أساِتَذِة الدِّراساِت الُعمَيا 

وِتيتاِت الحديِث، وبين َنَفٍر من ىؤالِء المشايِخ الجاِمعيِّيَن المتَفقِِّييَن في عمِم الصت 
الَحَفَظِة لمتتَمقِّي منيم وُمشاَفَيِتِيم، ولُنسِرْع؛ فإنت ىذِه الطتَبَقَة من المشايِخ في 

 .(ٕ)طريِقيا لالنِقراِض، وال َحوَل وال ُقوتَة إال باهلِل العظيم"

 

 

 
                                         

 .ٖٗ٘/ٕفي المغة وابدب: (ٔ)
 .ٖٚ٘/ٕالمرجع السابق: (ٕ)
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 خــًــبتــخــان
ِن الَمَمَكِة المَغوَيِة  بعَد اسِتقراِء آراِء ابستاذ الدكتور محمود الطناحي في َتَكوِّ

واسِتواِ يا وَعواِمِل ضعِفَيا في ضوِء ُمنَجزِِه الِفكِريِّ وعمى َضوِء ما َسبَق يمِكُن 
 إيجاُز ما انتيى إليو البحُث في النتا ِج اآلتيِة:

ِن الَمَمَكِة المُّغويتِة رؤيُتُو الواِضَحُة في َتكَ  -َرِحَمُو اهللُ –كاَن لمدكتور الطناحي  -ٔ وُّ
من خالِل حديِثِو عن َأَثِر الِبيَ ِة التي يعيُش فييا الُمتعمِّموَن في َمَمَكِتيم؛ ِإذ أباَن 
عِن ابَثِر اإليجاِبيِّ لمُقرآِن الكريِم وُمداَرَسِتِو، وَرَأى أنت ُمطاَلَعَة ُكُتِب النتحِو 

ُنُو من َشوا اُه بـ )الَجّو وُمَداَرَسَة َما َتَتَضمت ِىَد وأقواِل الُمعِربيَن، وكذلك َما َسمت
ا ُيساِعُد عمى تكويِن الَمَمَكِة المغِويتِة.  ابَدبّي( الُمحيِط ِبالُمتعمِّمين، ِممت

في الَوساِ ِل التي ُتَغذِّي  -َرِحَمُو اهللُ –َكَشَل البحُث عن ِوجَيِة َنَظِر الّطناِحي  -ٕ
َتَعمِّميَن؛ َفطاَلَب ِبَضروَرِة إعاَدِة النتَظِر في الَمناِىِج التتعميِميتِة الَمَمَكَة المغِويتَة لممُ 

في المراِحِل الدِّراِسيتِة الُمختمَفِة، وَنبتَو إجمااًل إلى ضُروَرِة االىِتماِم بَموروِثنا 
َو المتوَم ل ساِتَذِة عمى تقصيرِِىم في  االىِتماِم بيَذا ابَدِبيِّ لَصْقِل الَمَمَكِة، َكما َوجت

الَموُروث، وأثَنى عمى الَمناِىِج الدِّراِسيتِة التي عاَصَرىا َزَمَن َطَمِبِو في ابزىِر 
وفي التعميِم العامِّ، كما أثَنى عمى أرَبَعِة الُكُتِب التي عدتىا ابُن خمدوَن َمصاِدَر 

رأى أنتيا تأُخُذ بَيِد الطاِلِب  اَبَدِب، وَظَيَر اعِتناُؤُه الخاصُّ بُمَؤلتفاِت الجاِحِظ؛ ِإذْ 
 إلى الَمكَتَبِة العربيتِة ُكمِّيا، 

بَضُروَرِة ُمراعاِة الُمسَتوى التعميِميِّ ِلمطُّاّلِب ُعموًما  -َرِحَمُو اهللُ –طاَلَب الطناِحي  -ٖ
ِميت بالتتَدرُِّج في تقديِم المادتِة التعميِميتِة ليم، وَخصت الدترَس النتحِويت والُمعجَ 
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ا ال  والَعُروِضيت بالتتفِصيِل، َفَذَكَر أمِثَمًة لمُكُتِب التي ُتالِ ُم الُمبَتِد يَن، وغيرِىا ِممت
 ُيِطيُقُو إال من ارَتَقى إلى مَراِحَل ُمَتَقدَِّمٍة من التتعميِم. 

َق  -ٗ ُم لمنتاِشَ ِة بيَن النتحِو التتعميِميِّ أو الَوِظيِفيِّ الذي ُيَقدت  -َرِحَمُو اهللُ –َفرت
والُمبَتِد يَن، ونحِو التتراِكيِب الذي يدُرُسُو من َتعمتَم ُأُصوَل النتحِو وارَتقى فيِو 
ُخطواٍت، وأشاَر إلى َأنت ُعَمماَءنا الُقداَمى كانت لَدييم َنَواِزُع ُمَبكَِّرٌة لمَفْصِل بيَن 

 ىذيِن الُمسَتَوَيين.
َما يقوُم ِبِو بعُض اَبساِتَذِة ِمن  -َرِحَمُو اهللُ –اُرُه َظَيَر ِمن خالِل الَبحِث اسِتنك -٘

التتَعرُِّض ِلَنقِد الُعموِم الَعَرِبيتِة في ُدروِسِيم لمطُّالِب في مرحَمِتِيم الجاِمعيتِة اُبوَلى، 
ُمطاِلًبا بالتتركيِز عَمى تقِديِم ُأصوِل الِعمِم وىَو َما ينَبغي أن ُيدَرَس فقط في ىذه 

 حمِة، وأن ُيرَجَأ مثُل ىذا النتقِد إلى مرحَمِة الدِّراساِت الُعمَيا.المر 
َن الَمَمَكِة العروِضيتِة ىَو الغايُة من ِدراَسِة الَعروِض؛  -َرِحَمُو اهللُ –رأى  -ٙ أنت تكوُّ

ا المصَطَمحاُت  ويكوُن ذلك بمعِرَفِة ابوزاِن والبحوِر الشعِريتِة والتمييِز بيِنيا، َأمت
أْن ُترَجُأ إلى مرَحَمٍة الِحَقٍة َبعَدما ترُسُخ المَمَكُة العروِضيتُة لدى المتعمِِّم،  فرَأى

 َكما َردت عمى َمن َيدتعي ُصعوَبَة الُمصَطَمحاِت الَعروِضيتِة.
،   -َرِحَمُو اهللُ –ناَدى   -ٚ ِبَضروَرِة ُمراعاِة الجاِنِب التتطبيِقيِّ في الدترِس الُمعَجِميِّ

رَجاءِ  ُو لمَمعاِجِم العربيتِة إلى المراِحِل التعميِميتِة  وا  الحديِث عن الَمآِخِذ التي ُتَوجت
 الُمَتَقدَِّمة. 

أنت  -َرِحَمُو اهلُل تعالى–فيما يتعمتُق ِبَضعِل الَمَمَكِة المُّغِويتِة َلدى الطُّالِب رأى  -ٛ
نت االسِتعاَضَة عن ىذا الِكتاِب َىجَر الِكتاِب الَقِديِم َأساُس الَبالِء وَمدَخُمو، ورأى أ
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بالُمَذكِّراِت والُمخَتَصراِت تكوُن نتيَجُتيا الَجيَل الُمطِبُق؛ ِإذ إنت ذلَك يُحوُل بيَن 
ِب وَمَواِرِد الِعمِم الحقيِقيتِة.   الطُّالت

َغِة كاَن من أنت ُطغياَن الَمناِىِج الغرِبيتِة في ُدُروِس النتحِو والمُّ  -َرِحَمُو اهللُ  –َذَكَر  -ٜ
أسباِب َضعِل الَمَمَكِة َلَدى الطُّاّلِب، وأنت كالَم بعِض ابساِتذِة في فمَسَفِة النتحِو 
وَنقِد الِفكِر النتحِويِّ َحَجَب عن الُمَتعمِّميَن ُتراَثُيم المَغِويت الجديَر بالدِّراَسِة، ورَأى 

َق  أنت االشِتغاَل بالنتظِريتِة واجِتواَء التتطبيقِ  كاَن نتيَجَة ذلَك، وفي ىذا اإلطاِر َفرت
 -بيَن َما َكَتَبُو ىؤالِء اَبساِتَذُة ِممتن َيمِمكون الوعَي الكاِفي ِبُتراِثِيم  -َرِحَمُو اهللُ –

اُىم )ِجيل الَحَفَظِة والُمتون( غاُر ِممتن ال  -وىم الذين َسمت وَما َكَتَبُو تالِميُذىم الصِّ
عي، ورأى أنت الكالَم عِن الَمداِرِس المَُّغِويتِة الحديَثِة ينَبِغي أن يمَتِمكوَن ىذا الو 

، ِلَكْشِفِو وتيسيِر التتعاُمِل َمَعُو واالنِتفاِع ِبِو، وأالت  ُيَوظتَل ِلِخدَمِة ُتراِثنا المَُّغِويِّ
 يكوَن باًبا ِلمثترَثَرِة الَفاِرَغِة.

الثِة الجواِنَب: الِحفظ، وِضبط أبنيِة ابسماِء أنت إىَماَل ث -َرِحَمُو اهللُ  –رَأى   -01
وابفعاِل، وَمخاِرِج الُحروِل وِصفاِتيا؛ ُيَؤدِّي إلى َضعِل الَمَمَكِة المَُّغِويتِة؛ وعاَرَض 
الرتأَي القا َل بأنت الَفيَم َشرٌط ِلمِحفِظ، ُمَدعًِّما رأَيُو ِبَشواِىَد من الواِقِع ومن كالِم 

بَط ليس أمًرا َشكِمي ا، َبل ينَبغي االعِتناُء ِبِو وَتَعيُُّدُه، وَدعا  الُقَدماِء، ورأى أنت الضت
ًة في مراِحِل النتشأِة اُبوَلى  إلى االعِتناِء ِبَمخاِرِج الُحروِل وِصفاِتيا وخاصت
، ُمَنبًِّيا إلى ضروَرِة أن ُيؤَخَذ في  وِتيُّ لمطتاِلب حّتى ينُمو َلَديِو الِحسُّ الصت

ًة في الِقراءاِت الُقرآِنيتِة، وال ُيكَتَفى ِبما اال عِتباِر ما َكَتَبُو ُعمماؤنا الُقداَمى وخاصت
واِبَط والُحُدوَد التي َوَضَعَيا ُعمماُء التتجويِد لمتِّالَوِة  َكَتَبُو ُعَمماُء الغرِب، وأنت الضت

الُفصَحى، ومن َثمت فإنت ِعمَم  وابداِء ُتَعدُّ اُبنُموَذَج الِمثاِليت ِلُنطِق العربيتةِ 
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وِتيتاِت يِجُب أن يُقوَم عَميِو أساِتَذٌة من ابكاِديِميِّيَن المتَفقِّييَن في ىذا الِعمِم،  الصت
 باالشِتراِك َمَع َطَبَقِة الَحَفَظِة من الَمشاِيخ.
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 عــزاخــامل
يـــين، بيــــروت، الطبعـــة الخامســـة ابعـــالم، خيــــر الـــدين الزركمـــي، دار العمـــم لممال -1

 م.ٕٕٓٓعشرة 
ـــا وشـــرًقا، محمـــد بـــن تاويـــت الطنجـــي، لجنـــة  -2 التعريـــل بـــابن خمـــدون ورحمتـــو غرًب

 م.ٜٔ٘ٔالتأليل والترجمة والنشر، القاىرة، 
ــــاري،  -3 ــــق إبــــراىيم اإلبي ــــي الجرجــــاني ، تحقي ــــي بــــن محمــــد بــــن عم التعريفــــات، عم

 دار الريان لمتراث )د.ت(.
فــــــي الحضــــــارة العربيــــــة، عبــــــد الســــــالم المســــــدي، ، الــــــدار التفكيـــــــر المســــــاني  -4

 م.ٜٙٛٔالعربية لمكتاب، تونس، الطبعة الثانية 
ــــي النجــــار، دار  -5 ــــن جنـــــي، تحقيــــق محمــــد عم ــــو الفــــتح عثمــــان ب الخصــــا ص، أب

 م.ٜ٘٘ٔالكتب المصرية، 
ــــــب  -6 ــــــد اهلل عنــــــان، دار الكت ــــــو وتراثــــــو الفكــــــري، محمــــــد عب ابــــــن خمــــــدون: حيات

 م.ٖٖٜٔلى:المصرية، الطبعة ابو 
ــــــة الخــــــانجي،  -7 ــــــدون، ســــــاطع الحصــــــري، مكتب ــــــن خم ــــــة اب دراســــــات عــــــن مقدم

 م.ٜٚٙٔالقاىرة، ودار الكتاب العربـي، بيـروت، الطبعة الثالثة 
ــــرب،  -8 ــــراىيم، ذخــــا ر الع ــــو الفضــــل إب ــــذبياني بتحقيــــق محمــــد أب ــــوان النابغــــة ال دي

 ، دار المعارل، الطبعة الثانية، د.ت.ٕ٘العدد 
ــــــراث، دار شـــــوامخ المحقِّقـــــين، مُ  -9 حاَضـــــرات الموســـــم الثقـــــافي لمركـــــز تحقيـــــق الت

الكتـــــب والوثـــــا ق القومية،نـــــدوة محمـــــود الطنـــــاحي، تحريـــــر حســـــام أحمـــــد عبـــــد 
 م.ٕٗٔٓالظاىر، 

الضـــــوء الالمـــــع بىـــــل القـــــرن التاســـــع، شـــــمس الـــــدين الســـــخاوي، دار الجيـــــل،  -11
 بيـروت، د.ت.
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ـــو، عمـــي ع -11 ـــاره ومظـــاىر عبقريت ـــدون: حياتـــو وآث ـــرحمن بـــن خم ـــد ال ـــد الواحـــد عب ب
 ، مكتبة مصر، د.ت.ٗوافي، سمسمة أعالم العرب، العدد

فيارس كتاب ابصول في النحو ببي بكر بن السراج، مكتبة الخانجي، القاىرة،  -12
 م.ٜٙٛٔ

 في المغة وابدب، دراسات وبحوث، دار الغرب اإلسالمي، د.ت. -13
ـــــة   -14 ـــــادي، اليي  ـــــوب الفيروزآب ـــــن يعق ـــــدين محمـــــد ب القـــــاموس المحـــــيط، مجـــــد ال

م، ُنســــــَخة مصــــــورة عــــــن الطبعــــــة الثالثــــــة ٜٜٚٔلمصــــــرية العامــــــة لمكتــــــاب ا
 ه.ٖٔٓٔلممطبعة ابميرية 

كتاب الشعر، أو شرح اببيات مشكمة اإلعراب، ببي عمي الفارسي، مكتبة  -15
 م.ٜٛٛٔالخانجي، القاىرة 

الكميــــات: معجــــم فــــي المصــــطمحات والفـــــروق المغويــــة، أبــــو البقــــاء أيــــوب بـــــن  -16
تحقيــــق عـــدنان درويــــش ومحمـــد المصــــري، مؤسســــة  موســـى الحســــيني الكفـــوي،

 م.ٜٜٛٔالرسالة، بيـروت، الطبعة الثاانية 
ـــدين أبـــو الفضـــل محمـــد بـــن مكـــرتم ابـــن منظـــور، تحقيـــق  -17 ِلســـان العـــرب، جمـــال ال

 م.ٜٔٛٔعبد اهلل عمي الكبيـر وآخرين، دار المعارل، 
حقيــــق الُمحَكــــم والُمحــــيط ابعظــــم فــــي المغــــة، عمــــي بــــن إســــماعيل بــــن ِســــيَده، ت -18

 م.ٜٛ٘ٔمحمد عمي النجار وآخرين، الطبعة ابولى 
ــــاحي، مطبعــــة  -19 ــــن تغيــــب، إعــــداد محمــــد محمــــود الطن ــــرى ل ــــاحي ِذك محمــــود الطن

 م. ٜٜٜٔالَمَدِني، القاىرة، الطبعة ابولى 
محمود الطناحي عاِلُم العربيتِة وعاشُق التـراِث، أحمد العالونة، ضمن سمسمة عمماء  -21

، دار القمم، ٜت من حياتيم وتعريل بمؤلفاتيم، العدد ومفكرون معاِصرون، َلمحا
 م.ٕٔٓٓدمشق، الطبعة ابولى 
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المعجـــــم الوســـــيط، مجمـــــع المغـــــة العربيـــــة بالقـــــاىرة، مكتبـــــة الشـــــروق، الطبعـــــة  -21
 م.ٕٗٓٓالرابعة 

مة الدكتور محمود محمد الطناحي: صفحات في التـراث والتـراجم  -22 َمقاالت العالت
 م.ٕٕٓٓاإلسالمية، الطبعة ابولى  والمغة وابدب، دار البشا ر

ـــاييس المغـــة، أبـــو الحســـين أحمـــد بـــن فـــارس، تحقيـــق عبـــد الســـالم ىـــارون،  -23 َمق
 م.ٜٜٚٔدار الفكر 

مقدِّمـــــة ابـــــن خمـــــدون، تحقيـــــق عمـــــي عبـــــد الواحـــــد وافـــــي، دار نيضـــــة مصـــــر،  -24
 م.ٕٗٔٓالطبعة السابعة 

ـــــا،  -25 ـــــة، حـــــازم القرطـــــاجني أنموذًج ـــــاء العربي ـــــد عمم رســـــالة الممكـــــة المســـــانية عن
ـــــــة  ــــــة واإلنســــــانية، جامع ــــــوم االجتماعي ــــــات والعم ــــــة اآلداب والمغ ماجســــــتير، كمي

 م.ٕ٘ٔٓالعربـي بن مييدي، الجزا ر، 
ــــاِفي، محمــــود محمــــد  -26 ــــنتِة، ُمعجــــم ُلغــــوي ثق ــــِة فــــي الكتــــاِب والسُّ ــــن أســــراِر المَُّغ ِم

الطنــــــاحي، المكتبــــــة المكيـــــــة، مكــــــة المكرمــــــة، المممكـــــــة العربيــــــة الســـــــعودية، 
 م.ٕٚٓٓولى الطبعة اب 

موســــــوعة أعــــــالم العممــــــاء وابدبـــــــاء العــــــرب والمســــــممين، المنظمــــــة العربيـــــــة  -27
ــــــة  ــــــونس، الطبع ـــــــروت، ت ــــــل، القــــــاىرة، بي ــــــوم، دار الجي ــــــة والعم ــــــة والثقاف لمتربي

 م.ٜٕٓٓابولى 

 

 


