
ف�صلية ثقافية

ت�صـــدر عــن:

م�ؤ�ص�صة ُعمان لل�صحافة 

والن�صر واالعالن

الرئي�س التنفيذي

عبداهلل بن نا�صر الرحبي

رئي�س التحرير

�صـــــيف الرحـــبي

مدير التحـرير

طــالب املعمـري

اال�صراف الفني واالخراج

خلف العربي

عن�ان املرا�صلة: 

�ص.ب 855 الرمز الربيدي: 117  

الوادي الكبري، م�سقط - �سـلطنة ُعمان

هاتف: 24601608 ) 00968( 

فاك�س: 24694254 )00968( 

Email: nizwa99@nizwa.com
nizwa99@omantel.net.om

االأ�صـــعار: 

 10 الإمــارات   - واحـد  ريال  ُعمان  �سلطنة 

 1.5 البحـرين   - ريال   15 قطــر   - دراهم 

ال�سـعودية   - دينـــار   1.5 الكويت   - دينــار 

�سوريا   - دينار   1.5 الأردن   - ريــال   15
 4 م�سر   - لرية   3000 لبنان   - لرية   75
125 جنيها - تون�س  ال�سودان   - جنيهات 

125 دينــــارا - ليبيـــا  ديناران - اجلــزائر 

1.5 دينار - املغرب 20 درهما - اليمن 90 
امريكا   - جنيهان  املتحدة  اململكة   - ريال 

20 فرنكا - ايطــــاليـا  فرن�سا   - دولرات   3
4560 لرية.

اال�صرتاكات ال�صن�ية: 

للأفراد: 5 ريالت ُعمانية، للموؤ�س�سات: 10 

ريالت عمانية- تراجع ق�سيمة ال�سرتاك. 

خماطبة  ال�سرتاك  يف  للراغبني  وميكن 

عــلى  »نزوى«  ملجلــة  التوزيـع  اإدارة 

العنوان التايل:

موؤ�س�سة ُعمان لل�سحافة والن�سـر والعلن 

 112 الربيدي  الرمز   -  3002 �ص.ب: 

روي - �سلطنة ُعمان. 
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يف  واالختالف  االئتالف  مبداأي  من  والنحويني  اللغويني  مواقف  تباينت 

اللغة. فكان يف مقدمة اختالفاتهم وتباين اآرائهم ومواقفهم: 

اأ- اختالفات جمعية، حول مباحث وظواهر وقواعد لغوية بذاتها. ومن اأقوى 

جتلياتها، اختالفات الب�رشيني والكوفيني. 

ب- اختالف يف احلكم على بع�ض التقابالت اخلالفية يف اللغة، مثل االأ�صل 

والفرع، واالأقوى واالأ�صعف، هل اال�صم اأم الفعل، اأو حول االأثقل واالأخف)1(.

ج- االختالف يف احلكم على موؤتلف اللغة وخمتلفها، كاملرتادف وامل�صرتك 

فار�ض  ابن  �صماه  ما  اأي  اإلخ.  واملت�صاد...  املتباين  ومقابلها،  واملتواطئ 

»اأجنا�ض الكالم يف االتفاق واالفرتاق«)2(. ويعد نظام االئتالف واالختالف 

املعجمي  وات�صاعها  ديناميتها  على  وعالمة  اللغوية،  االأنظمة  اأ�ص�ض  من 

والداليل يف التعبري. 

ر�سيـــد يحيـــاوي

ناقد من املغرب

الأ�سيل والدخيل.. درا�سة جلدل 

االنكفاء واالنفتاح يف الرتاث اللغوي

تنوع  هو  فيه  والختالف  العربية،  وحدة  هو  املعطى  هذا  الئتالف يف  اإن 

روافدها اللهجية واللغوية. وقد مثل التقابل بني الطرفني، اأحد اأهم العوامل 

التي حتكمت يف كل ما ترتب على »كالم العربية« من اأحكام قيمة وتقعيد 

اأُ�س�ص، ف�سال عن عك�سه جلدل تعدى حدود و�سف وتقعيد اللغة، اإىل الدفاع 

عن مفاهيم خارجة عن قواعدها، مثل اجلن�ص، والدين، اإ�سافة اإىل امتدادات 

و»الأعجمي«  و»اللحن«  و»ال�سحة«  »الحتجاج«  مثل  اأخرى  مفهومية 

املفاهيم  من  وغريها  و»امل�ستقيم«،  و»الفا�سد«  و»ال�ساذ«  و»ال�سعوبي« 

والأحكام التي ارحتلت يف حركة مراوحة بني اللغويني والبالغيني والنقاد. 



املوؤتلف واملختلف من  التقابل بني   وميكن عد 

مبادئ تقابل اآخر، هو الوحدة والتنوع يف اللغة. 

نظام وحدتها،  اإليها يف  نظر  واإن  اللغة  اأن  ذلك 

للتنوع،  عدة  مظاهر  اأي�صا  تت�صمن  كانت  فقد 

منها: 

العربية وبدائلها  اأ- تنوع كمي، ككرثة مفردات 

والنعوت  اللغوي  وامل�صرتك  الرتادف  يف 

لو�صع  حافزا  مثل  ما  وهو  لالأ�صياء.  التف�صيلية 

�صيده،  البن  »املخ�ص�ض«  مثل  املعاين  معاجم 

و»فقه اللغة« للثعالبي. 

ب- تنوع يف ذخرية املقدرة التعبريية للغة اأي 

ما ترجم عندهم مب�صطلحي »خ�صائ�ض العربية« 

و»�صعة العربية«. 

ج- تنوع يف اأ�صاليبها واأنواعها االأدبية. 

املفرت�ض،  اأ�صلها  اإىل  اأ�صيف  ما  يف  تنوع  د- 

مثل امل�صنوع واملولد. 

هـ - تنوع يرجع اإىل االأ�صل املفرت�ض ذاته، اأي 

اإىل عالقة العربية باللهجات اأو اللغات. وقد كان 

التنوع  اأثر وا�صح يف  للعالقة االأخرية دون �صك 

التعبريية،  ومقدرتها  للعربية  والكيفي  الكمي 

ف�صال عن قواعدها وجماري خطابها. 

العربية،  اإن االئتالف يف هذا املعطى هو وحدة 

اللهجية  روافدها  تنوع  هو  فيه  واالختالف 

واللغوية. وقد مثل التقابل بني الطرفني، اأحد اأهم 

العوامل التي حتكمت يف كل ما ترتب على »كالم 

ف�صال  اأُ�ص�ض،  وتقعيد  قيمة  اأحكام  من  العربية« 

عن عك�صه جلدل تعدى حدود و�صف وتقعيد اللغة، 

اإىل الدفاع عن مفاهيم خارجة عن قواعدها، مثل 

مفهومية  امتدادات  اإىل  اإ�صافة  والدين،  اجلن�ض، 

و»اللحن«  و»ال�صحة«  »االحتجاج«  مثل  اأخرى 

و»الفا�صد«  و»ال�صاذ«  و»ال�صعوبي«  و»االأعجمي« 

واالأحكام  املفاهيم  من  وغريها  و»امل�صتقيم«، 

اللغويني  بني  مراوحة  حركة  يف  ارحتلت  التي 

والبالغيني والنقاد. 

االئتالف  مببداأ  الوعي  اأن  نوؤكد  اأن  بدءا  ويهمنا 

واالختالف، والوحدة والتنوع، كان حا�رشا عند 

القدماء، لكن كيفية اإدارتهم ل�رشاعه، وت�رشيفهم 

ا�صتيعابه  من  مكنهم  باإحكام  متا  خلطابه، 

وحدة  املركزية،  اأطروحتهم  لتدعيم  وتوجيهه 

العربية وتفوقها على ما عداها من اللغات. فقد 

ا�صتيعاب ذلك اخلالف  عمل ابن جني مثال على 

مقابل  اللغوي  التعدد  على  اأثره  من  والتقليل 

»العربية«  يف  ممثال  العرب«  »كالم  مركزية 

اأن  فذكر  املركزية،  الر�صمية  اللغة  بو�صفها 

والتميمية  والقر�صية  احلجازية  بني  اخلالف 

حمدود، واأنه »لقلته ونزارته، حمتقر غري حمتفل 

به، وال معيج عليه، واإمنا هو يف �صيء من الفروع 

ي�صري فاأما االأ�صول وما عليه العامة واجلمهور، 

فال خالف فيه وال مذهب للطاعن به. واأي�صا فاإن 

اأهل كل واحدة من اللغتني عدد كثري، وخلق من 

اهلل عظيم، وكل واحد منهم حمافظ على لغته، ال 

يخالف �صيئا منها«)3(.

اأن ابن جني تويف عام 392 هـ.  ومن املعروف 

وهذا يعني اأنه اإىل ذلك التاريخ، كان الواقع اللهجي 

واأن  للكالم،  اليومي  اال�صتخدام  يف  بحدة  �صائدا 

التميميني ب�صفة خا�صة، مل يخ�صعوا لغويا لكالم 

الكالمي.  تنوعهم  على  حافظوا  بل  »العربية«، 

وملا كان اخلالف كذلك، اأال يكون ابن جني وقع 

عن  دفاعه  اإىل  مردها  متتابعة،  تناق�صات  يف 

املركزية اللغوية و�صيادتها على غريها؟ اإذ كيف 

ي�صريا  واحلجازية  التميمية  بني  اخلالف  يكون 

االئتالف  يكون  وكيف  النحويني؟  �صغل  وقد 

جاريا بني العامة واجلمهور، وهوؤالء متم�صكون، 

كل بلغته، حمافظ عليها ال يرى عنها بديال؟)4(. 

ولها  ي�صرية،  االختالفات  تلك  تكون  كيف  ثم 

اختالف  اإىل  املعجم  حدود  تتعدى  عديدة  اأوجه 
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يف بنية الكلمة وتركيبها والنطق بها؟ وقد ذكر 

يف  القول  »باب  �صماه  باب  يف  ذلك  فار�ض  ابن 

اختالف لغات العرب«، كما عقد بابا اآخر �صماه 

»باب انتهاء اخلالف يف اللغات«)5(. 

اللغات  اختالف  اأوجه  من  فار�ض  ابن  حدد  وقد 

واإبدال  احلركات،  يف  االختالف  اللهجات:  اأو 

والتاأخري،  والتقدمي  والتليني،  والهمز  احلروف، 

واحلذف واالإثبات، واإبدال احلرف ال�صحيح حرفا 

ال�صاكن  واحلرف  والتفخيم،  واالإمالة  معتال، 

واالإدغام،  والتاأنيث،  والتذكري  مثله،  ي�صتقبله 

واالإعراب، و�صورة اجلمع، والتحقيق واالختال�ض، 

والوقف على هاء التاأنيث، والزيادة، والت�صاد. 

درجة  يف  فرقا  فار�ض  وابن  جني  ابن  بنْي  لكن 

فابن  العرب.  كالم  يف  اللغوي  التعدد  احتواء 

املركزي  فروق  بني  التقليل  مبحاولته  جني 

والهام�صي، لفائدة املركزي، عرب يف الوقت ذاته 

عن راأي المع، هو قوله بـ»اختالف اللغات وكلها 

من  االإفالت  ي�صتطع  مل  كغريه  لكنه  حجة«)6(، 

اأ�رش اخلطاب ال�صائد واإن �صعى لالإقرار بامل�صود، 

فاأثبت له حجيته، مع اإر�صاد املتكلمني ملا نعته 

بـ»اخلري«، اأي »العربية« يف �صورتها التي ر�صمها 

النحو. 

اأما ابن فار�ض فعقد للهام�صي املتمثل يف »كالم 

العرب« ال�صابق لـ«كالم العرب« املعا�رش له بابا 

اللغات  »باب  هو  �صلبية  قيمة  باأحكام  حممال 

املذمومة«)7(. ما الذي جعلها اإذن مذمومة، اإن مل 

يكن اخلطاب املركزي للعربية املو�صعة املعدلة؟ 

ولرمبا وجب اأن نت�صاءل عن الفوارق بني »عربية 

و�صعوا  التي  النحويني«  و«عربية  مثال  قري�ض« 

اأما  ت�صيق؟  اأو  تت�صع  حد  اأي  واإىل  قواعدها، 

ك�صب العربية 
ُ
اخلطاب ال�صائد، فقد قرن بينهما لي

�صندا دينيا وقبليا وتاريخيا)8(.

بدايتها  منذ  العربية  ترجمت عملية �صناعة  لقد 

لعقدة مل يكتب لها اأن تنحل، هي اخلوف من االآخر، 

واالنكفاء على �رشوطها،  الذات  ا�صتهالك  مقابل 

اإذ جتلى ذلك يف اإخ�صاعهم عملية �صناعة كالم 

العربية ملا اعتربوه اأ�صال نقيا ال ت�صوبه �صائبة 

حمددا  العملية  تلك  عن  الفارابي  يقول  دخيلة. 

»مل  العربي:  الل�صان  عنها  اأُخذ  التي  امل�صادر 

الرباري  �صكان  عن  وال  قط،  ح�رشي  عن  يوؤخذ 

ممن كان ي�صكن اأطراف بالدهم املجاورة ل�صائر 

يوؤخذ عن خلم، وال  فاإنه مل  الذين حولهم،  االأمم 

من جذام، ملجاورتهم اأهل م�رش والقبط، وال من 

ال�صام،  اأهل  ملجاورتهم  واإياد،  وغ�صان  ق�صاعة 

من  وال  بالعربانية،  يقراأون  ن�صارى  واأكرثهم 

جماورين  باجلزيرة  كانوا  فاإنهم  واليمن،  تغلب 

لليونان، وال من بكر، ملجاورتهم للنبط والفر�ض، 

واحلب�صة،  للهند  ملخالطتهم  اليمن،  اأهل  من  وال 

من  وال  اليمامة،  و�صكان  حنيفة  بني  من  وال 

اليمن  جتار  ملخالطتهم  الطائف،  واأهل  ثقيف 

الأن  احلجاز،  حا�رشة  من  وال  عندهم،  املقيمني 

الذين نقلوا اللغة �صادفوهم حني ابتداأوا ينقلون 

لغة العرب، قد خالطوا غريهم من االأمم، وف�صدت 

األ�صنتهم«)9(.

واإذا ت�صورنا اأن عدد �صكان �صبه اجلزيرة العربية 

بكاملها كان عددا حمدودا، واأن كل تلك القبائل 

واملناطق اأق�صيت منه، فكم يا ترى عدد من بقي 

منهم يف بوادي احلجاز؟ لكن الذي حدث بالتاأكيد 

واملنتخبة،  املختارة  اجلديدة،  »العربية«  اأن  هو 

مل تكن هي عربية التكلم اليومي، واأنه مت تغليبها 

كالهند  االأخرى  االأمم  من  امل�صلمني  لغات  على 

االأ�صليون  متكلموها  اأما  واحلب�صة.  والفر�ض 

بل  اإىل مولدين.  الزمن  املفرت�صون فتحولوا مع 

اإن هوؤالء املتكلمني الذين يفرت�ض اأن »العربية« 

عربيتهم، واجهوا م�صاكل يف التكلم بها. وهو ما 

تدل عليه اإ�صارة القدماء بوجود اللحن يف �صدر 

االإ�صالم، مع االإ�صارة اإىل اأن اللحن يفيد يف هذه 
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الفرتة، اأن اللغة االأم مل تكن هي لهجة قري�ض. 

�صناعة  بها  متت  التي  الكيفية  عن  نتج  كما 

بني  اأبدا،  يح�صم  مل  الذي  ال�رشاع  ذلك  العربية، 

اخلا�صع  غري  العامة  وكالم  النحويني  قواعد 

امتدادات  يف  واجهوه  عما  ف�صال  ملعايريهم، 

البليغ،  الكالم  يف  العربية  اجلزيرة  �صبه  لهجات 

اأو رف�صها بدعوى خمالفتها  ما بني القبول بها 

هذا  يف  جني  ابن  يقول  العربية«.  لـ»�صنن 

اإن�صانا  اأن  »اإال  معتدال:  راأيا  متبنيا  املو�صوع 

لكنه  العرب،  لكالم  خمطئا  يكن  مل  ا�صتعملها  لو 

احتاج  اإن  فاأما  اللغتني،  الأجود  خمطئا  يكون 

اإىل ذلك يف �صعر اأو �صجع، فاإنه مقبول منه غري 

منعي عليه... فالناطق على قيا�ض لغة من لغات 

العرب م�صيب غري خمطئ، واإن كان غري ما جاء 

به خريا منه«)10(.

الذي  ال�رشاع  عن  يعرب  جني  ابن  ذكره  ما 

العربيات  مع  الر�صمية  العربية  تواجهه  كانت 

يف  وامل�صود  ال�صائد  بني  �رشاع  الر�صمية،  غري 

الر�صمية  العربية  اأن  منه  يتبني  حيث  اللغات، 

بكل  الوفاء  عن  عاجزة  الوقت  ذلك  حتى  كانت 

ذلك  و�صبب  البليغ.  الكالم  يف  التعبري  �رشورات 

العجز راجع بالتحديد لالإطار املغلق الذي �صعى 

وتوجيهها  فيه،  لو�صعها  والنحويون  اللغويون 

مبقوالت اإلزامية يطالعنا منها يف ن�ض ابن جني 

واملقبولية  واجلودة  وال�صواب  اخلطاأ  ال�صالف: 

�صمن  مقوالت  وهي  واخلري.  واملذهب  والقيا�ض 

مدونة قيمية اأو�صع، �صملت مفاهيمهم ملجادالت 

واملقبول  والعامي،  واخلا�صي  واملنحط،  العايل 

واملطرد  وامل�صتعمل،  واملهمل  واملردود، 

اإلخ، كما انعك�صت يف �رشوطهم لرواية  وال�صاذ... 

اللغة وم�صدرها ونوعية رواتها)11(.

اللغة ظاهرة  نظام  واالختالف يف  االئتالف  اإن 

عالمة  الأنها  االأمم،  لغات  لها  تتعر�ض  طبيعية 

ال�صعوب  �رشائح  بني  االختالط  حركية  على 

ال�صعوب  اختالط  وعلى  االجتماعية،  واأ�صنافها 

يف ما بينها وتالقحها ثقافيا ولغويا. كما اأنها 

عالمة على ما يحدث فيها من حتوالت و�رشاع 

عن  ف�صال  ومواقف،  وخطابات  وتيارات  قيم 

القوانني التاريخية العامة التي يتجادل داخلها 

اأو  لغة  اإىل  اللهجة  فتتحول  وامل�صود،  ال�صائد 

تهيمن لغة على لغة باإق�صائها اأو باحتوائها، اأو 

م�صتوى  على  ذلك  اأمت  �صواء  لالنقرا�ض،  بدفعها 

والثقايف  ال�صيا�صي  النظام  خطاب  يف  الهيمنة 

ال�صائد، اأم يف قاعدة اال�صتخدام اليومي وال�صعبي 

ال�صعوب  ميل  مع  املعطيات  هذه  وتن�صاق  للغة. 

واالأمم ميال عاما الختيار لغة قومية وتكري�صها 

بدوافع يت�صافر فيها العرقي والقبلي بال�صيا�صي 

والديني،  واجلغرايف  واالقت�صادي  والتاريخي 

حاجيات  ومنا�صبة  التعبريية  وبالكفاءة 

املرحلة. 

وتتعر�ض اللغة عادة لتاأثري ما ي�صتجد يف اجلدل 

نزوعا  فتنزع  ملتكلميها،  واملعريف  الثقايف 

يف  الأغرا�صهم  لت�صتجيب  التغري  اإىل  طبيعيا 

العربية  عرفت  وقد  والتفكري.  والتوا�صل  التعبري 

بـ»املولد«  �صمي  ما  يف  مثال،  معجميا  ذلك 

ذلك  عن  ون�صاأت  و»املعرب«)12(.  و»املحدث« 

زاير  اجلبار  عبد  عادل  يقول  عديدة.  جمادالت 

باأنها �صهدت »كرثة  اللغوي  التحديث  عن حركة 

و�صع  حول  الفكرية  واملجادالت  املنازعات 

ا�صطالحات  حدود  يف  االألفاظ  هذه  بع�ض 

معلومة... اإنها كانت تعك�ض �صورة التقدم الفكري 

واحل�صاري للمجتمع االإ�صالمي«)13(.

ومل تكن املنازعات واملجادالت الفكرية مبعزل 

عن اأ�صولها االجتماعية التي تاأثرت بتو�صع رقعة 

الدولة االإ�صالمية وتداخل اأجنا�صها وتكون فئات 

وطبقات اجتماعية جديدة، ف�صال عن التي وجدها 
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كان  لقد  املجتمعات.  تلك  يف  قائمة  االإ�صالم 

هناك ت�صادم مل يذوبه االإ�صالم يف بدايته، بني 

اأر�صتقراطية العرب واأر�صتقراطية الفر�ض خا�صة، 

ال�صخ�صية  بني  التفاخر  مظاهر  يف  انعك�ض  مما 

العربية والفار�صية. كانت االأر�صتقراطية العربية 

ودينيا  و�صيا�صيا  طبقيا  ال�صائدة  الأنها  متفوقة 

العبا�صية  الدولة  تفكك  بداية  قبل  وخا�صة 

واعتمادها على الفر�ض يف القرن الهجري الرابع 

على  البويهيني  �صيطرة  بعد  وخا�صة  حتديدا 

التوليد  يف  وراأت  للغتها  تع�صبت  لذلك  بغداد. 

امتيازها  يفقدها  اأن  �صاأنه  من  ما  والتعريب 

على  والبدو  االأعراب  لغة  ف�صلت  حتى  اللغوي، 

عياد:  �صكري  حممد  يقول  اجلديدة.  احل�رش  لغة 

احرتمها  التي  الن�صب  اأر�صتقراطية  ظل  »ويف 

املجتمع االإ�صالمي يق�صد العربي االإ�صالمي كان 

من الطبيعي اأن ينظر للغة املولدين مهما بلغت 

منزلتهم يف املجتمعات احل�رشية اجلديدة، على 

اأنها اأدنى من لغة االأعراب«)14(.

املرجع  من  املت�صددين  النحويني  موقف  اإن 

اللغوي غري العربي يعرب عن »ح�صا�صية« ما جتاه 

عند  اأخذ  »العربي«  تاأويل �صفة  الأن  اأجنبي.  كل 

اإدراك  ق�صور  فيه  �صيقا،  قبليا  طابعا  بع�صهم 

ملغزى �صفة »العربي« الواردة يف القراآن الكرمي. 

ولي�ض ق�صدنا هنا اال�صتناد اإىل القراآن يف حتديد 

ينح�رش  واإمنا  العربي،  غري  من  العربي  مفهوم 

خطابهم  مرتكزات  اأحد  اإىل  االإ�صارة  يف  ق�صدنا 

الثقايف االإيديولوجي، الذي مل يكن التقابل بني 

االأ�صيل والدخيل لغويا �صوى واحد من جتلياته 

�صلة  له  كانت  املذكور  التقابل  الأن  ومتثالته. 

اإىل  العادي  التخاطب  كالم  تعدت  ثقافية  بقيم 

كالم التخاطب البليغ ومنجزاته االإبداعية عامة. 

حيث نقف لتقابل االأ�صيل والدخيل على حالتني 

هما االأ�صيل العربي يف مقابل الدخيل االأعجمي، 

واالأ�صيل العربي يف مقابل الدخيل ال�صعوبي. 

االأعجمي  االآخر  ت�صكيل �صورة  تفاعلت يف  ولقد 

عند العربي، عدة مواقف يف مقدمتها ثالثة هي: 

اأ- االأعجمي ناق�ض بالغة: وكان مما غذى هذه 

البالغة  اأن  لفكرة  العرب  جل  ترويج  ال�صورة 

االأمم.  والبيان ف�صيلة تخ�صهم دون غريهم من 

»العربية«  يف  جماال  الفكرة  لهذه  ووجدوا 

عليها.  وق�رشوهما  ال�صفتني  بهاتني  فخ�صوها 

وكان هذا هو املذهب ال�صائد بينهم، واإن ظل يقابله 

والتبليغ  االإبانة  فعلي  يف  يرى  م�صود،  مذهب 

العرب«  لـ«كالم  ولي�ض  عامة  للغة  وظيفتني 

البالغي  بالنق�ض  االأعاجم  يو�صف  ومل  وحده. 

يف حالة خماطبتهم للعرب فح�صب، بل حتى يف 

خماطبتهم لبع�صهم، بحيث و�صفت لغتهم باأنها 

ناق�صة اأ�صال و�صياقا تخاطبيا. اأي اأنها مزدوجة 

النق�ض مقابل »كالم العرب« املبني على التفوق 

لقد عامل  و�صياقا تخاطبيا معا.  اأ�صال  البالغي 

من  وعدوها  �صديد  باحتقار  »العجمة«  العرب 

عيوب النطق والتكلم. وكان مما غذى اأطروحتهم 

هذه تاأويلهم لقوله تعاىل: »ل�صان الذي يلحدون 

ل�صان عربي مبني«)15(. مع  اأعجمي، وهذا  اإليه 

العلم اأن هذه االآية يف تقديرنا ال تفيد اأن الل�صان 

أعجمي غري مبني اإذا تخاطب به االأعاجم. كما  االنّ

اأن و�صفها لل�صانهم باأنه اأعجمي، لي�ض قدحا فيه، 

بل لو�صف عدم حتقق �رشط التبالغ بني الطرفني 

االأعجمي  الكرمي ومكلمه  الر�صول  اأي  املتكلمني، 

املختلف يف ا�صمه وجن�صه)16(.

ب- االأعجمي ناق�ض علما: مرد هذه ال�صورة اإىل 

ربط العرب بني العلوم واجلانب الغيبي االأخروي 

واالأعاجم  االأوائل  علوم  فو�صفوا  الدين،  يف 

عامة، باأنها دنيوية ناق�صة ال تهدي امل�صلم اإىل 

العاقبة احل�صنة يف اآخرته. وقد ت�صاربت يف هذا 

فيه  وجتادلت  النظر،  وزوايا  االآراء  املو�صوع 

العلوم  تلك  يرى  من  بني  والثقافات.  املذاهب 

51نزوى العدد 65 / يناير 2011 

اإن موقف 

النحويني 

املت�سددين من 

املرجع اللغوي 

غري العربي 

يعرب عن 

»ح�سا�سية« ما 

جتاه كل اأجنبي. 

الأن تاأويل �سفة 

»العربي« اأخذ 

عند بع�سهم 

طابعا قبليا 

�سيقا، فيه 

ق�سور اإدراك 

ملغزى �سفة 

»العربي« الواردة 

يف القراآن 

الكرمي.

درا�ســات.. درا�ســات.. درا�ســات 

 s  s s



م�صاعدة على فهم الديانة وبني من يراها حمرفة 

يكن  واإن مل  العملي منها،  اأن  يرى  لها. بني من 

يرى  دنياه، ومن  لالإن�صان يف  نفع  فله  اأخرويا، 

خالف ذلك. ومل تقت�رش تلك اخلالفات على اأهل 

الدين  اأ�صويل  يف  األفوا  ممن  والعقائد  املذاهب 

اإىل  جذورها  امتدت  بل  احلكمة،  وعلوم  والفقه 

االأدباء والبالغيني اأي�صا، حيث جتادلوا بدورهم 

يف حاجة علوم العربية واآدابها لتلك العلوم. 

وقد مثل االجتاه امل�صاد لعلوم االأوائل- فل�صفة 

وحكمة- وملن ا�صتغل بها من العرب وامل�صلمني 

علماء كثريون، نذكر منهم يف علم »العربية«، اأبا 

�صياء  والبالغة  النقد  ويف  ال�صريايف17،  �صعيد 

الدين ابن االأثري الذي اعرت�ض على اأحد خماطبيه 

منتقدا ما و�صعه ابن �صينا عن ال�صعر بقوله: »فلما 

وعر�ض،  فيه  طول  فاإنه  ا�صتجهلته،  عليه  وقفت 

الذي  وكل  اليونانيني،  بع�ض  يخاطب  كاأنه 

العربي  الكالم  �صاحب  به  ي�صتفيد  ال  لغو  ذكره 

املعارف  يف  االجتاه  هذا  مثل  كما  �صيئا«)18(. 

العربية اإجماال، ابن قتيبة بقوله: »ولو اأن موؤلف 

»حد املنطق« بلغ زماننا حتى هذا ي�صمع دقائق 

والنحو...  والفرائ�ض  والفقه  الدين  يف  الكالم 

الأيقن اأن للعرب احلكمة وف�صل اخلطاب«)19(. 

الغزايل  حامد  اأبو  فل�صفيا،  نف�صه  املوقف  ومثل 

يف كتابه »تهافت الفال�صفة«، ومثله منطقيا ابن 

تيمية، يف كتابني له هما »الرد على املنطقيني« 

بخا�صة،  االأخري  كتابه  ويف  املنطق«.  و»نق�ض 

انت�رش لعلماء اأهل احلديث وال�صنة، وا�صفا غريهم 

الباطل  وقول  باحل�صو  واملتكلمني  الفال�صفة  من 

وتكذيب احلق وال�صك واال�صطراب، وال�صعف يقينا 

الفال�صفة  »مذهب  تيمية:  ابن  قاله  ومما  وعلما. 

امللحدة دائر بني التعطيل، وبني ال�رشك والوالدة، 

كما يقولون يف االإيجاب الذاتي، فاإنه اأحد اأنواع 

عن  اأما  االأبدان«.  معاد  ينكرون  وهم  الوالدة، 

جهلهم باالإلهيات خا�صة، فيقول: »للمتفل�صفة يف 

بخالف  به  متيزوا  وتف�صيل،  خو�ض  الطبيعيات 

االإلهيات، فاإنهم من اأجهل النا�ض بها، واأبعدهم 

معلمهم  اأر�صطو،  وكالم  فيها،  احلق  معرفة  عن 

فيها، قليل، كثري اخلطاأ«)20(.

مبذهب  اإما  باالأخذ  املجادالت  هذه  ات�صلت  لقد 

العقلي  فاأن�صار املذهب  العقل،  اأو مبذهب  النقل 

لتلك  وامل�صلمني  العرب  حاجة  اأن  يرون  كانوا 

علومهم  واأن  معرفية،  ح�صارية  حاجة  العلوم 

وخا�صة  حقيقية،  علوما  تكون  اأن  لها  ميكن  ال 

اإال  والربهنة،  احلجة  اإىل  املفتقرة  العلوم  منها 

اإذا اأخذت باأ�صباب العلوم االأخرى، ويف مقدمتها 

علم املنطق الذي عد عندهم علما للعلوم العقلية، 

وحتديد  مبادئها  يف  عليه  انبناوؤها  حيث  من 

اأن�صار  لكن  واأ�ص�صها.  ومقوالتها  مو�صوعاتها 

النقل اأنكروا ذلك كله، رابطني بني �صفة النق�ض 

اأ�صحابها  جهل  وبني  »املعادية«  العلوم  يف 

وف�صاد ديانتهم اأو كفرهم. 

النعوت  جملة  من  يفهم  عدو:  االأعجمي  ج 

واحلديث  ال�صنة  اأهل  بها  نعت  التي  التكفريية 

بالعلوم  امل�صتغلني  النقليني  املحافظني  من 

االإ�صالم  ت�صتهدف  العلوم  تلك  اأن  الفل�صفية، 

حلقدها عليه، والطعن يف اأخالق العرب حلقدها 

مراميهم  اأعداء،  اأ�صحابها  واأن  اأي�صا،  عليهم 

منها حتريف العقيدة واإ�صاعة املفا�صد والتفرقة. 

وكادت �صورة »االأعجمي العدو« تتحول من ثمة 

حتى  يتبناها  العربية«  »العقلية  يف  ثابت  اإىل 

بدا  واإن  العقل،  مذهب  على  املعدودين  من  عدد 

كيفية  يت�رشفون يف  احلالة  هذه  هوؤالء، يف  اأن 

ومو�صوع تطبيقها كما نرى يف موقف اجلاحظ 

مقوالت  ببع�ض  االأخذ  يف  حرجا  يجد  مل  الذي 

من  مت�صددا  موقفا  وقف  لكنه  اليونانية  العلوم 

الفر�ض، ونعتهم بال�صعوبية. 
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»االأجنبي  �صورة  بال�صعوبية  االتهام  و�صع  وقد 

عرقيا  بعدا  احلكم  هذا  فاتخذ  العدو«،  االأعجمي 

للنمط  املخالفني  كل  به  واتهم  معا،  وثقافيا 

التقليدي املوروث عند العرب، حتى اجلاهلي منه، 

واالأدبي  الديني  وف�صلها  »العربية«  يف  طعن  اأو 

قد  اأنه  �صالم  زغلول  حممد  يقول  واملعريف. 

»ظهرت بع�ض االجتاهات االأدبية تدفع بالذوق 

�صيئا  به  وتناأى  عربية  غري  ناحية  اإىل  االأدبي 

ف�صيئا عن طريقة العرب، اأو طبيعة العرب وهذا ما 

تنبه له جماعة من كبار الكتاب واملفكرين منذ 

حركة  ا�صتفحلت  عندما  الهجري،  الثالث  القرن 

يف  بو�صوح  اآثارها  وبدت  والزنذقة،  ال�صعوبية 

ال�صعر العبا�صي، فناه�صها اجلاحظ وابن قتيبة، 

واإن اختلفت �صبيل كل منها«)21(. 

املد  ذلك  وجه  يف  الوقوف  حماوالت  لكن 

»االأعاجم« يف  انخراط  التجديدي مل تنجح، الأن 

اإنتاج الثقافة اجلديدة كان اأقوى من حركة احلد 

الثقافة  هذه  اأ�صبحت  اأن  بعد  وبخا�صة  منها، 

يف  اأ�صهموا  اأن  بعد  اأي�صا  »العرب«  لـغري  ملكا 

تنازع  بذلك  وعلما. وحدث  ونرثا  �صعرا  اإنتاجها 

و»ذوق  العرب«  و»طبيعة  العرب«  »طريقة  حول 

العرب«. وبالتحديد من جهة الت�صاوؤل عن اأي عرب 

التعريبي  التيار  عرب  النعوت،  بهذه  االأهل  هم 

التجديدي  التيار  عرب  اأم  املحافظ،  ال�صمويل 

املنفتح لعطاء غري »العرب«؟ 

لقد �صعى غري العرب بدورهم للدفاع عن مقومات 

الغالب  يف  تف�رش  كانت  م�صاعيهم  لكن  هويتهم 

تف�صريا �صلبيا. و�صار على هدي هذا التف�صري اأكرث 

»ال�صعوبية«  فف�رشوا  املعا�رشين،  من  واحد  من 

وجود  مدى  عن  مت�صائلني  غري  بالعن�رشية، 

زغلول  حممد  يقول  مقابلها.  يف  »عن�رشية« 

الفار�صية،  العن�رشية  ا�صتدت  »كذلك  �صالم مثال: 

كما بداأت القوميات التي اأذابتها الفتوح العربية 

وتقوم،  وجودها،  لتثبيت  جديد  من  تتحرك 

الكيان  وثقافية  �صيا�صية  مناه�صة  وتناه�ض 

النتائج  من  وكان  والثقايف،  ال�صيا�صي  العربي 

املبا�رشة لذلك، ت�صلط الثقافات غري العربية على 

قد ال يخدم،  به يف اجتاه  وال�صري  العربي،  الفكر 

اأو يرى فيه العرب اأنه ال يخدم املقد�صات والقيم 

العربية. وات�صح ذلك يف اجلانب الديني يف ظهور 

والبدع  والعقائد  واملذاهب  وامللل  النحل  بع�ض 

ب�صورة مل ي�صبق لها مثيل، كانت دون �صك �صدى 

ونبطية،  فار�صية،  االإ�صالم،  عن  غريبة  لعقائد 

وهندية، ويونانية... اإلخ)22(.

خلقته  الذي  الرتاث  من  روافد  كانت  واإذا 

»ال�صعوبية«، حتتمل اأن تف�رش بالنيل من العربية 

ومن تراثها ومتكلميها االأ�صليني، فاإن مو�صوع 

لالإ�صالم،  خمالفة  ومذاهب  وملل  نحل  ظهور 

»ال�صعوبية« و»الزندقة«  لي�ض فيه �صك. لكن تهم 

�صوء  يف  النظر،  فيها  يعاد  اأن  يجب  بالتحديد 

جمادالتنا اجلديدة مع الرتاث، ال بناء فقط على 

ما اأقره القدماء يف هذا الباب، حتى ن�صتطيع اأن 

نتبني ما قام من ذلك على »حق« وما قام منه 

ه لل�صعوبيني والزنادقة 
ِّ
ج

ُ
على »باطل«. الأن ما و

االإ�صالم  اأئمة  من  عدد  اإىل  اأي�صا  وجه  تهم،  من 

وعلمائه، كما وجه لعدد ممن اأْثروا »كالم العرب« 

ب�صعرهم ونرثهم. 

اأنتجت عن »االأجنبي االأعجمي«  التي  اإن ال�صور 

ال�صائد  جلدل  العام  ال�صياق  يف  و�صعها  يجب 

فيها  وقيم،  ثقافات  �رشاع  بو�صفه  وامل�صود، 

املتحول  االأ�صلي  ومنهما  والطارئ،  االأ�صلي 

تولد  الذي  الدخيل  والطارئ  اجلامد،  واالأ�صلي 

باملقارنة  هذه  �صفته  واتخذ  التحول  خ�صم  يف 

باالأ�صلي اجلامد، والطارئ الدخيل الذي اقرت�ض 

بالفعل من اأمم اأخرى واأخ�صع لتعديل وتعريب... 

التي  اجلدل  و�رشوط  عالمات  من  ذلك  غري  اإىل 
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كانت  اإذا  وخا�صة  ثقافة،  كل  �صلب  يف  حتدث 

بالن�صبة  حدث  كما  �رشيعة  فيها  التحول  وترية 

يف  �صهدت  التي  واالإ�صالمية  العربية  للثقافة 

بحيث  وقوية،  كربى  حركات  حمدودة  قرون 

�صكلت منعطفات تركت اآثارها وا�صحة يف اأ�صكال 

اأحقية ال�صيادة على  اأطرافها، حول  ال�رشاع بني 

الغري. ويف هذا امل�صاق بالتحديد، ن�صع املوقف 

املحافظ الذي تعدى ال�صك واالرتياب يف نظرته 

للدخيل اإىل موقف املواجهة والت�صدي له. 

واإذا كان تقابل االأ�صيل دل على اأن جدل االئتالف 

العربية  الثقافة  يف  متجذرا  كان  واالختالف 

االإ�صالمية، يف اأبعادها الفكرية والدينية واالأدبية 

واالإيديولوجية، فاإن اأحد جتلياته االأخرى ميكن 

العربية  نظام  بني  التقابل  يف  عليها  الوقوف 

اليومي  التكلم  يف  ا�صتخدامه  وبني  املرجعي 

والتكلم البليغ. واإذا كنا قد اأ�رشنا اإىل اأن اللغة من 

قوانينها التطور واالقرتا�ض من اللغات االأخرى، 

التاريخية  العوامل  بح�صب  واالأجنبية،  املحلية 

اليومي،  اال�صتخدام  فاإن  عامة،  واحل�صارية 

ونظريه البليغ، يعدان مقيا�صا لدرجات االئتالف 

املرجعي  النظام  بني  حتدث  التي  واالختالف 

يف  لال�صتعمال  اإخ�صاعها  وبني  للغة،  القاعدي 

ن  ميكنّ بحيث  املتعددة،  واملقامات  ال�صياقات 

بني  االت�صاع  درجة  قيا�ض  من  اال�صتعمال  هذا 

م�صتوييها. 

عند  امل�صتويني  هذين  بالنظر  نراجع  وحني 

اللغويني القدماء نالحظ فيهما ثالث حاالت: 

هذه  مثلت  وقد  لالإ�صافة:  تت�صع  اللغة  اأ- 

النظر عن مقبولية االحتجاج  االإ�صافة، ب�رشف 

اأو  املولد  هي:  اأ�صا�صية  م�صطلحات  ثالثة  بها، 

امل�صطلح  ويدل  وامل�صنوع.  واملعرب،  املحدث، 

على  �صاحبه  »يورده  ما  على  عندهم  االأخري 

»كالم  من  يعدوه  مل  لذلك  ف�صيح«،  عربي  اأنه 

اللب�ض  »اإرادة  اإىل  و�صعه  واأرجعوا  العرب«. 

والتعنيت«)23(. 

التخلي  هذا  ولد  بع�صها:  عن  تتخلى  اللغة  ب- 

يف  اأي�صا،  اأ�صا�صية  اأخرى  م�صطلحات  عندهم 

والغريب،  واحلو�صي،  واملهمل،  ال�صاذ،  مقدمتها: 

يف  االطراد  عدم  كله،  ذلك  ومقيا�ض  والنادر. 

انطبقت  ملا  اللجوء  اعترب  بحيث  اال�صتعمال، 

حتى  مقبول  غري  املذكورة  امل�صطلحات  عليه 

واملنكر  بال�صعف  فو�صفوه  اللغة.  مقعدي  عند 

واملرتوك من اللغات، على حد ما نفهم مثال من 

درجة  عن  انحط  ما  »ال�صعيف  ال�صيوطي:  قول 

ا�صتعماال.  واأقل  منه  اأ�صعف  واملنكر  الف�صيح، 

يعرفه،  ومل  اللغة  اأئمة  بع�ض  اأنكره  بحيث 

ترك  ثم  اللغات،  من  قدميا  كان  ما  واملرتوك: 

وا�صتعمل غريه«)24(.

ويحملنا هذا، على الت�صاوؤل عن املوقف املرتدد 

كيف  فيها.  والتطور  التحول  من  اللغة  الأئمة 

يقبلون مببداأ حتولها من جهة تخليها عن بع�ض 

مبداأ  عينه،  االآن  يف  يرف�صون  ثم  عنا�رشها، 

حتولها من جهة تقبل الدخيل فيها؟ كيف للغة اأن 

تنمو اإذن اإذا ظل منوها حم�صورا يف مبداأ التخلي 

ال مت�صعا ملبداأ االإ�صافة، اأال يقود مبداأ ا�صتهالك 

اللغة لذاتها اإىل االنقرا�ض واملوت؟ 

ج اللغة تتعر�ض النتهاك اال�صتعمال: اأي اأن يقوم 

املتكلم مبخالفة قواعد اللغة يف النطق والرتكيب 

والت�رشيف واالإعراب والكتابة... وقد عرب القدماء 

عن فهمهم لهذه العملية، مب�صطلحات اأخرى، يف 

وال  والتحريف.  والت�صحيف،  اللحن،  مقدمتها: 

تتحدد الظواهر التي تدل عليها هذه امل�صطلحات 

�صوى يف مقابل معيار حمدد هو »كالم العرب« 

العرب، بل املح�صور  لي�ض هو مطلق كالم  الذي 

يف »العربية« من حيث كون »العربية«/ الكالم، 

�صياغة  العلم   / »العربية«  بوا�صطة  �صيغت 
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خ�صعت ملقا�صد و�رشوط بعينها. فاأ�صبح »كالم 

العرب«.  »كالم  من  بع�صا  هنا،  املحدد  العرب« 

اأي اأنه انح�رش يف الكالم الذي مت تبنيه والدفاع 

املختلفة  اخلطابات  يف  ومتركزه  �صيادته  عن 

على  ال�صاهر  هو  النحو  وكان  واآدابها.  بعلومها 

وجود  يتقبل  مل  ربطا  فربطه  الكالم.  ذلك  حفظ 

فرق بني »كالم العرب« الذي هو بع�ض كالمها، 

و«كالم العرب« الذي هو كالمها ب�صفة االإطالق 

واحتواء االأ�صيل والدخيل معا. 

وقد كان ت�صدد النحو �صببا يف ظهور در�ض لغوي 

جديد مواز له، مو�صوعه النظر يف ظواهر اللحن 

الدر�ض  هذا  ناب  حيث  والتحريف.  والت�صحيف 

عن النحو يف »مراقبة« متثل املتكلمني لـ»�صمت 

يعمل  اأن  الدر�ض، عو�ض  لكن هذا  العرب«.  كالم 

على فهم حقيقة »املخالفات« اللغوية واأ�صبابها، 

قيا�صها  على  النحو،  االأ�صلي،  ك�صلفه  عمل 

بالقواعد القبلية التي وقع بني النحاة ا�صطراب 

اأقر ابن اجلوزي )ت 597 هـ(  يف حتديدها. وقد 

ممن  واحد  وهو  اجلديد،  للعلم  ال�صلبية  بالنتائج 

ت�صدوا ملو�صوع اللحن يف التخاطب اليومي يف 

اأفرد  »قد  بقوله:  الل�صان«،  »تقومي  كتابه  مقدمة 

قوم ما يلحن فيه العوام، فمنهم من ق�رش، ومنهم 

من رد ما ال ي�صلح رده«)25(.

ما  ن�صتنتج  امل�صاألة  هذه  يف  نظرنا  خالل  ومن 

يلي: 

لو�صع  �صابق  اخلطاأ-  به  مق�صودا  اللحن-  اأ 

قبل  »العربية«  اأن  ذلك  ومعنى  »العربية«. 

متكلميها  بوا�صطة  تعمل  كانت  التقعيد،  مرحلة 

لغة  بو�صفها  وموقعها  معياريتها  تر�صيخ  على 

مركزية. 

ب �صيوع اللحن واخلطاأ بني اخلا�صة والعامة بعد 

نف�صه،  �صياقها  يف  بل  »العربية«،  و�صع  مرحلة 

اخلطاأ  من  يعرى  »ومن  حنبل:  ابن  قال  حتى 

والت�صحيف«)26(.

لقد وقع يف اخلطاأ اإذن »جماعة من االأجالء من 

القراء  فيه  وقع  كما  واحلديث«)27(  اللغة  اأئمة 

الفقهاء  من  وغريهم  وال�صعراء)28(  والرواة 

اأئمة »اللحن« اأخطاء  اأفرد بع�ض  والكتاب، حتى 

يف  الع�صكري  هالل  اأبي  مثل  بكتب،  اخلا�صة 

كتاب »حلن اخلا�صة«، واحلريري يف كتاب »درة 

من  وغريهما  اخلوا�ض«،  اأوهام  يف  الغوا�ض 

�صيوع  اأكدت  التي  املن�صورة  اأو  املفقودة  الكتب 

اخلطاأ يف التكلم والكتابة بني خا�صة اأئمة اللغة 

ال�صفدي:  الدين  �صالح  يقول  والدين.  واالأدب 

اأو  كبري،  منها  �صلم  قلما  والتحريف  »الت�صحيف 

ر�صوخ  العلم  ر�صخ يف  ولو  اإتقان  ذو  جنا منهما 

»ثبري« اأو خل�ض من معرتهما فا�صل ولو اأنه يف 

ال�صجاعة »عبد اهلل بن الزبري« اأو يف الرباعة »عبد 

النقل  اأ�صبح  ما  خ�صو�صا  الزبري«)29(،  بن  اهلل 

التقليد دليله، فقد �صحف جماعة هم  اأو  �صبيله، 

اللغة  من  بيدهم  كبار  وحرف  االأمة،  هذه  اأئمة 

ت�رشيف االأزمة«)30(. 

وقد ذكر ال�صفدي اأمثلة للم�صحفني واملحرفني، 

واأبو  اأحمد،  بن  اخلليل  الب�رشة:  اأئمة  من  فمنهم 

عمر وابن العالء، وعي�صى بن معمر، واأبو عبيدة 

واأبو  االأخف�ض،  احل�صن  واأبو  املثنى،  بن  معمر 

عثمان اجلاحظ الذي حتدث عن اللحن يف »البيان 

والتبيني«، واالأ�صمعي، واأبو زيد االأن�صاري، واأبو 

عمر اجلرمي، واأبو حامت ال�صج�صتاين، واأبو العبا�ض 

املربد. ومن اأئمة الكوفة ذكر ال�صفدي الك�صائي، 

والفراء، واملف�صل ال�صبي، وحمادا الراوية، وخالد 

ابن كلثوم، وابن االأعرابي، وعلي االأحمر، وحممد 

بن  القا�صم  واأبا عبيد  ال�صكيت،  وابن  ابن حبيب، 

�صالم، واأبا العبا�ض ثعلب، واللحياين، واأبا احل�صن 

الطو�صي، والطوال، وابن قادم. 

»العربية«  وا�صعي  من  اأعاله  املذكورون  ويعد 
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ومقعديها. بل اإن الك�صائي )ت 189 هـ( املذكور 

بينهم، و�صع اأول كتاب يف مو�صوع اللحن بعنوان 

هذا  عنوان  ويفيد  العامة«)31(.  فيه  تلحن  »ما 

الكتاب اأن اخلطاأ يف اللغة وخمالفة قواعدها يف 

التكلم ن�صب يف بداية النظر فيه للعامة ال للخا�صة، 

مع اأن اخلا�صة مل تكن ب�صاملة منه. لكنها مل تقر 

به يف الغالب، اإال اإذا احتجت به الأغرا�ض الطعن 

والقدح، تبعا للخالفات ال�صخ�صية واملذهبية. 

اأدرج  ما  كل  يعد  ال  وال�صواب:  اخلطاأ  تداخل  ج 

يف باب اللحن واخلطاأ خطاأ بالفعل، الأن املعيار 

ذاته  حد  يف  كان  مبخالفته  اخلطاأ  قي�ض  الذي 

مو�صع خالف. ويتمثل ذلك يف تخطئة النحويني 

اأخطاء  عدوه  مما  وجملٌة  لبع�صهم.  واللغويني 

باللغات  »العربية«  تقابل  االأ�صا�ض  م�صدره 

املحلية والقدمية. لذلك قال ابن اجلوزي حمتجا 

بالفراء: »واإن وجد ل�صيء مما نهيت عنه وجه فهو 

بعيد، اأو كان لغة، فهي مهجورة. وقد قال الفراء: 

جتوزت  ولو  �صمعته.  قد  عنه،  اأنهاك  مما  وكثري 

لرخ�صت لك اأن تقول: راأيت رجالن، ولقلت: اأردت 

عن تقول ذلك«)32(.

يف  هـ(   501 )ت  ال�صقلي  مكي  ابن  و�صع  وقد 

ما  »باب  �صماه  بابا  الل�صان«  »تثقيف  كتابه 

ذكر  مبنكر«،  ولي�ض  العامة  على  اخلا�صة  تنكره 

اأدرجته اخلا�صة يف اخلطاأ ولي�ض  اأمثلة ملا  فيه 

اأنكره  وقد  »معوج«،  قول  اإنكارهم  مثل  بخطاأ، 

علماء  اأجازه  لكن  اجلوزي،  وابن  االأ�صمعي 

اآخرون. وكذلك يف اإنكارهم قول »حوائج«. اأنكره 

اأنه »لي�ض  االأ�صمعي واأبو هالل الع�صكري بحجة 

مما تعرفه العرب وال يوجبه القيا�ض«، لكن اأجازه 

اآخرون)33(.

االإباحة  باأحكام  التكلم  اأفعال  النحاة  واجه  لقد 

فقهاء  مبثابة  وكاأنهم  واالإجازة،  والنهي 

يواجهون نوازل يحكمون عليها باأدلة �رشعية اأو 

بقيا�ض اأو باإقرار اإجماع. وكان دافعهم الطبيعة 

واألزموا  قواعدها  و�صعوا  التي  للغة  املعيارية 

املتكلم باالن�صباط لها. لقد »تعلقت تلك االإباحة 

على  نف�صها  تفر�ض  معيارية  بقواعد  وعدمها 

اال�صتعمال وعلى امل�صموع. وكان تو�صل النحاة 

اإىل هذه القواعد نتيجة ن�صاط ا�صتقرائي حتليلي 

للغة، �صواء يف ذلك مفرداتها وتراكيبها. ولكنهم 

جعلوا  قواعد،  من  ارت�صوه  ما  اإىل  نظرهم  بعد 

اأوىل  »اأحكاما«، فكانت يف نظرهم  القواعد  هذه 

باالعتبار مما خالفها«)34(.

لكن ال�صوؤال املطروح يف هذا امل�صاق، هو عن اأية 

عرب واأية »عربية« يوؤخذ املعيار ويحكم بالقيا�ض 

وتو�صع القواعد؟ اأية عربية هي ال�صحيحة، واأية 

عربية هي الفا�صدة؟ فاإذا كان الك�صائي ُنعت باأنه 

النداء«،  يح�صن  »ال  باأنه  واخلليل  النحو«،  »اأف�صد 

التعجب«)35(،  حد  يدري  »ال  بكونه  و�صيبويه 

التخليط واخللل  العني فيه من  واإذا كان »كتاب 

والف�صاد... وكذلك كتاب )اجلمهرة(«)36(، وكان 

يف  واجلمهرة  بالعني  الحقا  »ال�صحاح«  كتاب 

اأئمة اللغة  اإذن الأحكام  ذلك)37(، فكيف نطمئن 

والنحو يف �صحة العربية، وجلدوى مبادئهم يف 

ال�صماع والقيا�ض واالحتجاج؟ 

االأوىل  احلقيقة  عن  التواب  عبد  رم�صان  يقول 

لو�صع »العربية«: »كان الهدف هو و�صع قواعد 

االأدبية  للغة  اأخرى،  بعبارة  اأو  الف�صحى،  للغة 

امل�صرتكة بني العرب جميعا، فلم يكن الفرق بني 

اأذهان  يف  وا�صحا  واللهجات  امل�صرتكة  اللغة 

و�صوحا  التاريخ  من  احلقبة  هذه  يف  اللغويني 

قبائل  عن  لالأخذ  الب�رشيون  �صعى  ولذلك  تاما. 

اللغة  تقعيد  اإىل  الو�صول  هو  وهدفهم  معينة، 

فيما  يفرقوا  مل  اأنهم  غري  امل�صرتكة،  االأدبية 

اأخذوه عن هذه القبائل، بني تلك اللغة امل�صرتكة، 

اخللط  جاء  هنا  ومن  اخلطاب.  ولهجات 
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�صذ  مثال  كل  يوؤولون  وراأيناهم  واال�صطراب، 

عن قواعدهم. ومل يكن الكوفيون اأقل منهم حظا 

عن  اللغة  اأخذوا  الأنهم  واخللط،  اال�صطراب  يف 

كل العرب، ومل يفرقوا كذلك بني اللغة امل�صرتكة 

ولهجات اخلطاب«38. 

على  املبنية  »العربية«  اأن  ذلك،  من  ن�صتنتج 

على  احلكم  ميكن  ال  واخللط«،  »اال�صطراب 

اإباحة  اأو  تكلمها باال�صتقامة وال�صحة والف�صاد، 

اإال ن�صبيا. الأن ما اعترب  اأو النهي عنه،  انتهاكها 

افرتا�صية  م�صائل  لها،  و�صننا  وقوانني  �صمتا 

قائم  فيها  فاالئتالف  التغيري،  اأو  للنفي  قابلة 

على االختالف، ودخيلها جمادل الأ�صيلها �صواء 

اأو من حيث  القاعدي املجرد،  من حيث نظامها 

بعديه،  يف  التعبريي  املقام  ل�رشوط  خ�صوعها 

العادي والبليغ. 

بني  امل�صافة  تقبل  بالذات،  االأخري  حالة  ويف 

الكالم  الأن  االت�صاع.  من  مزيدا  واملنجز  النظام 

البليغ ال يفرت�ض فيه احلر�ض على التوافق الكلي 

اإذ  مزدوجة،  للمعيار  فمواجهته  املعيار.  مع 

يواجه معيار  اللغوي، كما  النظام  يواجه معيار 

به  املتبالغون  حددها  كما  البليغ  القول  طرق 

ونقادهم وعلماوؤهم. وبذلك تكون االأحكام التي 

كاأحكام  للكالم،  العام  اال�صتعمال  على  تطلق 

واال�صتقامة  والف�صاد  واخلطاأ  وال�صواب  ال�صحة 

واالعوجاج اأكرث اإثارة للجدل حني اإطالقها على 

 
َ
الكالم لطرقه  خ�صع 

ُ
ي كالم  الأنه  البليغ.  الكالم 

العام، بح�صب حاجيات التعبري ومقاماته. فتكون 

تلك االأحكام من جملة اأحكام القيمة التي يراعى 

اإ�صاعة  اأو  ال�صائدة،  الثوابت  على  احلفاظ  فيها 

اأخرى جتادلها �صيادتها. 
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