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  حممد حسان الطيان. بقلم د
ا ممـ ينفـق املـرء إال الو  ،إىل أن يعـود احلفـظ إىل سـابق جمـده يف هـذه األمـة جـادة جـةانعتقد أننا حب"
وأن نــرفض تلــك النظريــات الرتبويــة  .والــرتاث الشــعري والنثــري، يســتوي يف ذلــك حفــظ القــرآن، ادخــره

إىل  "كاملنتخـــب مـــن األدب العـــريب"وأن تعـــود املختـــارات  ،املفســـدة للملكـــة اللغويـــة والســـليقة العربيـــة
  . "املدارس كلها

 ،وناقد بصري مـن نقـاد أدـا وشـعرها ونثرهـا ،قرأت هذا الكالم ألستاذ أكادميي من أساتيذ العربية
، ئــههم يسـمع كالمـاً يرب تّ مـ سـرورَ  بـه فسـررت ،بــو مهـامأعبـد اللطيـف عبـد احللـيم الـدكتور وهـو األسـتاذ 

ي مــن غــت لتــوّ رَ فقــد فَـ ، باحــث منــّقّ◌ر وقــع علــى حجــة تؤيــده وشــاهد يشــهد لــه بــه ســعادةَ  وســعدت
ووجدتين  أدافع فيه عن تكليف ، فائدة احلفظ يف تعليم العربيةاجتماع أكادميي طال فيه النقاش حول 

مقـــرر جـــامعي يرمـــي إىل إكســـاب الطلبـــة مهـــارات يف مخســـة وثالثـــني بيتـــاً مـــن الشـــعر   الطلبـــة حفـــظَ 
ــاالت فقــد لقيــت ، وأليــاً مــا فعلــت، نهم مــن لغــتهمهم ومتّكــصـال باللغــة العربيــة واالرتقــاء بــذائقتهم  وحس

مــن عــدد  أو يقللـوا، لغــوا املطلــوب مـن احلفــظاألالقـي مــن بعـض مدرســي هــذه اللغـة وهــم حيـاولون أن ي
كــن الطالــب مــن منكــرين أمهيتهــا يف مت ،اضــرور طــاعنني ب ،مســتهينني بثقافــة احلفــظ ،األبيــات املطلوبــة

  .كتسابه املهارات املختلفة فيهاا لغته و 
ووفــرة  ،وقــد بــذلت مــا بوســعي إلقنــاعهم بــأن اللغــة إمنــا تكتســب بكثــرة االطــالع علــى نصوصــها

مروراً بكالم العرب يف شعرها و نثرها و خطبهـا و و  ،احملفوظ من هذه النصوص بدءاً من القرآن الكرمي
، لح ممن متكن من ناحية هذه اللغة فأسلسـت لـه قيادهـا إال مبثـل هـذاما أفلح من أفو  ،أمثاهلا وأخبارها

ابنــا وأدبائنــا وأعالمنــا العظــام مثــل اليــازجي والبســتاين ومكــرم عبيــد وطــه حســني وهــاكم األمثلــة مــن كتّ 
  .وغريهموالرافعي والطنطاوي 
، ا بـه مـن نظريـات الرتبيـة الوافـدة مـن هنـا وهنـاكـنّــتـِ ىل إعـادة النظـر يف بعـض مـا فُ إإننا حقاً حباجـة 

لقــد صــرنا يف . تلــك الــيت تــزعم أن ثقافــة احلفــظ مل تعــد جتــدي وأن احلفــظ يتنــاىف مــع الفهــممــن مثــل 
  ::اعتمادنا نظريات ال تليق بنا وال بلغتنا وثقافتنا إىل ما صار إليه ابن هرمة عندما قال

  داً شحاحاي زنابكفّ وقدحي   وإني وتركي ندى األكرمين         
  أخرى جناحا بيضَ  ها في الـعراء              وملبسةٍ بيـضَ  كتـاركةٍ 
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مــع أن هــذه العالقــة  ،ال جيتمعــان ضــدان وكأمــا ،ملــاذا جيعــل احلفــظ مقــابالً للفهــمواهللا  وال أدري
بــل هــو ، فلــيس احلفــظ مبــانع مــن الفهــم ،لبتــةأاملوهومــة املبنيــة علــى التضــاد فيمــا بينهمــا غــري صــحيحة 

  ".احلفظ اإلتقان" :وقدمياً قيل ،ال بالفهمإال يرسخ ويسهل ويستطاع  هألن مطّية له ومساعد عليه،
بــل إن ابــن خلــدون يــربط بــني اكتســاب ملكــة اللســان العــريب وبــني حفــظ كــالم العــرب يف مقدمتــه 

احلفـظ مـن  بكثـرة وتعلم مما قررنا يف هذا الباب أن حصول ملكة اللسان العريب إمنا هو  ": حيث يقول
ويتنـزل بـذلك ، فينسج هو عليه حىت يرتسم يف خياله املنوال الذي نسجوا عليه تراكيبهم ،كالم العرب

وخـــالط عبـــارام يف كالمهـــم حـــىت حصـــلت لـــه امللكـــة املســـتقرة يف العبـــارة عـــن ، منزلـــة مـــن نشـــأ معهـــم
  ".املقاصد على حنو كالمهم

 ةوعلى قدر وجود، احلفظ ملن يروم تعلم اللسان العريب ويقرر ابن خلدون أيضاً أنه ال بد من كثرة
  .احلاصلة عنه للحافظتكون جودة امللكة  ،وكثرته من قلته ،جنسه طبقته يفاحملفوظ و 

والتغـــين ، فــإن أهـــم ســـعي هلــا حفـــظ نصوصـــها، وقــراءة أدـــا، هافمــن أراد العربيـــة وســعى هلـــا ســـعيَ 
كمهـــا، وروايـــة قصصـــها وأخبارهـــا، ذلكـــم هـــو مفتـــاح والتمثيـــل بأمثاهلـــا وح‘ ،وتـــرداد خطبهـــا، بشـــعرها
 !؟مبتٍغ إىل العربية سبيالفهل من ، وتلكم هي بوابتها، العربية


