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مدونتهم اللّغوية الّتي ِاستنبطوا منها قواعدهم
ملخص :يتناول البحث جهود علماء اللّغة القدماء في تحديد ّ
أهم المسائل الّتي شغلت تفكيرهم وكانت مركزّية في أثناء تعاملهم مع كالم العرب شعره
وبنوا أحكامهمّ ،
َ
مبينا ّ

عامة ومسألة الفصاحة وعالقتها
ونثره؛ مرّكزا ،في الوقت نفسه ،على منهجهم في مقاربة هذه المسائل ّ
موضحا رأي
ماني والمكان ّي
باإلطارين ّ
خاصة ،عارضا هذه الجهود على آراء الباحثين المعاصرين ،و ّ
ّ
الز ّ
ألبين جهوده وموقفه من حقيقة الفصاحة ومعاييرها ،وعالقتها باإلطارين
الرحمان
ّ
الحاج صالح؛ ّ
ّ
الدكتور عبد ّ
حددهما علماء اللّغة القدماء.
ماني و
المكاني الّ َذين ّ
ّ
ّ
الز ّ
الزمان ،المكان ،القدماء ،المحدثون.
النحوّ ،
كلمات مفتاحية :الجهود ،مسائل ،أصول ّ

This research aims to deals with the efforts of the ancient linguists in defining
their linguistic code, and explaining the most important issues that occupied their
thinking and were central when they dealt with the words of the Arabs, his poetry
and his prose, and Presenting these efforts on the opinions of contemporary
researchers, explaining the opinion of Dr. Abderahmane hadj salah.
Keywords: Efforts, issues, grammar basics, temporal, spatial, ancients,
contemporaries.
المؤلف المرسل :كمال مجيدي ،اإليميلkamelmajidi@yahoo.fr :
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النحو.
الرحمان الحاج صالح في مسائل أصول ّ
عنوان المقال :من جهود عبد ّ
الزماني والمكاني أنموذجا)
(الفصاحة وعالقتها باإلطارين ّ

.1

مقدمة:
طرح علماء اللّغة القدماء ،وهم يستنبطون قواعدهم ويبنون أحكامهم من كالم العرب ،جملة منن القضنايا

ورواتهننا ،وتعن ن ّدد
مني ننة و
النثننر مننن حيننث حنندودهما ّ
مسننت ال ّشننعر و ّ
ّ
الز ّ
المكانيننة ،و ّ
الروايننة مننن حيننث حقيقتهنناّ ،
الرواي ننة الّت نني يعتم نندونها ،وش ننعر مجه ننول القائ ننل ،وفص نناحة الكن نالم وح نندود ه ننذه
رواياته ننا ،والتّننرجيح بينه ننا ،و ّ
الفصاحة ومعاييرها .ومقياس الفصاحة الّذي ِاعتمده العلماء هو الّذي دفعهم إلى تحديد هنالالء الفصنحاء فني

ناني محن ّنددين .فكيننح حن ّندد علمنناء اللّغننة هننذين اإلطننارينو ومننا نتننائا هننذا التّحدينند علننى
ناني وزمن ّ
إطننارين مكن ّ
ِ
االستشننهاد بصننفة خاصننة ،واللّغننة العربيننة بصننفة عامننةو وهننل ِالتننزم علمنناء اللّغننة الّننذين جنناءوا بعنند هننالالء
الرحمننان
عامننة وموقننح عبنند ّ
المتقن ّندمين بهننذين المعيننارينو ثن ّنم مننا موقننح المحنندثين مننن هننذه المسننألة بصننفة ّ

العلميننة ،ومننا منهجننه فنني تننناول هننذه
خاصننة ،مننا الجدينند عننند هننذا الباحننث ،ومننا قيمتننه
ناج صننالح بصننفة
ّ
الحن ّ
ّ
المسألة ،وما األدلّة الّتي ساقها لدعم أنظارهو

.2أصول ال ّنحو وأدلّته:
أ -في الفكر اللّغوي العربي القديم:

النحو العربي من حيث نشأته والتّنظير له وأدلّته وكيفية ِ
االستشهاد بها
إن الحديث في قضايا أصول ّ
ّ
ّ
مسألة تطول؛ ولهذا ال تجدني باسطا القول في هذه المسائل ،واّنما سأرّكز على ما له عالقة بأصل البحث،
النقل؛ ِالعتباره في أنظار علماء اللّغة ّأول دليل
ّ
السماع أو ّ
محددا أدلّة أصول ّ
النحو ،ومرّك از على دليل ّ
ِ
ومبينا ،في الوقت نفسه ،القضايا الّتي شغلت الفكر اللّغوي
عولوا عليه في استنباط القواعد وبناء األحكامّ ،
ّ
مشروعية بحث
الدليل ،وكانت مح ّل دراسة عند المحدثين ،ومنحت لي ،في الوقت نفسه،
القديم في هذا ّ
ّ

الرحمان الحاج صالح.
المسألة في أنظار ّ
الدكتور عبد ّ

النحو نفسه ،يقول فاضل
بي من حيث هو مبادئ وتطبيقات قديم قدم علم ّ
إن علم أصول ّ
ّ
النحو العر ّ
النحو من حيث هي مبادئ
حوية) « :أصول ّ
امرائي في كتابه (أبو البركات األنباري ودراساته ّ
الن ّ
صالح ّ
الس ّ
الرفض والتّرجيح والقياس وما إلى ذلك كلّه يرجع إلى أصول
وتطبيقات قديمة قدم علم ّ
النحو؛ ّ
ألن القبول و ّ

النحاة العرب إلى قبائل متباينة في
النحاة ،فتقسيم ّ
مقررة يرجع إليها ّ
إن لم تكن مكتوبة فهي معلومة ّ
الفصاحة ،منها ما يقبل كالمه ،ومنها ما ّ ِ
بي لقبول كالمه أو رفضه ،والقياس ومقدار
يرد ،وامتحان العر ّ
النحو،
النصوص وتشذيذهاّ ،
كل ذلك من صميم علم أصول ّ
يخول القياس عليها ،وتضعيح ّ
ّ
النصوص الّتي ّ
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قرره
وكتاب سيبويه مليء بهذه األصول» (فاضل صالح ّ
امرائي6102 :م ،ص .)051 :وهذا الّذي ّ
الس ّ

النحو في كتاب سيبويه)
امرائي أثبتته ّ
ّ
الدكتورة خديجة الحديثي في كتابها (ال ّشاهد وأصول ّ
الدكتور فاضل ّ
الس ّ
الرابع الهجري مع ِابن جني (ت296ه) الّذي يعود
ومن حيث التّنظير له فقد جاء ّ
متأخرا؛ أي في القرن ّ
له الفضل في وضع مصطلحات هذا العلم وأدواته ،متأثّ ار بعلم أصول الفقه ( ِابن جني6112 :م ،ص:

النحو برسالتين ،األولى (اإلغراب في جدل
ثم جاء بعده األنباري (ت555ه) وأفرد علم أصول ّ
ّ ،)000
النحو) ،األولى ِاحتوت على ِاثني عشر فصال (األنباري:
اإلعراب) ،والثّانية (لمع األدلّة في أصول ّ

الدين
انية على ثالثين فصال (األنباري0950 :م ،ص ، )051 :وتالهما جالل ّ
0950م ،ص ، )051 :والثّ ّ
السيوطي (ت900ه) وألّح كتابه ( ِ
السيوطي:
االقتراح في علم أصول ّ
النحو) وبناه على سبعة كتب ( ّ
ّ

محمد أبي زكريا ال ّشاوي المغربي (ت0192ه) وألّح كتابه
6112م ،ص ،)055-056 :وتبعه يحيى بن ّ
ِ
محمد أبو
السيادة في علم أصول ّ
النحو العربي) ،مقتفيا التّقسيم نفسه الّذي آثره ّ
(ارتقاء ّ
السيوطي (يحيى بن ّ
زكريا6101 :م ،ص.)19 :

ِ
السيوطي:
ثم تناول ،هالالء العلماء ،في أنظارهم أدلّة أصول ّ
النحو ،وجعلها ابن جني (ت296ه) ثالثة ( ّ
ّ

النقل
السماع واإلجماع والقياسّ ،
وعدها األنباري ثالثة (األنباري0950 :م ،صّ :)15:
6112م ،صّ :)60 :
السماع
السيوطي6112 :م ،صّ :)66 :
السيوطي فجعلها أربعة ( ّ
أما ّ
والقياس وِاستصحاب الحال ،و ّ

محمد أبي زكريا ال ّشاوي المغربي وجعلها أربعة
واإلجماع والقياس وِاستصحاب الحال ،وتبعه يحيى بن
ّ

النقل مصطلحان مترادفان ،وآثر األنباري
السماع و ّ
محمد أبو زكريا6101 :م ،ص .)25 :إذاً ّ
(يحيى بن ّ

حوية نوعان :مصادر منقولة ،ومصادر
أن المصادر ّ
مصطلح ّ
الن ّ
ليلمح إلى ّ
النقل على مصطلح ّ
السماع « ّ
الناقل قد سمعه من مصدره
بأن ما نقله ّ
معقولة ،ولعلّه آثر أيضا مصطلح " ّ
ألن المسموع قد يشعر ّ
النقل "؛ ّ
السماع المباشر وغير المباشر»
األصلي دون فاصل أو فواصلّ ،
أعم بهذا المعنى وأشمل؛ إذ يشمل ّ
فالنقل ّ

(محمود أحمد نحلة0915 :م ،ص.)20 :

النبوي ال ّشريح ،وكالم العرب شعره ونثره ،ووضع
النقل القرآن الكريم وقراءاته ،والحديث ّ
ويضم ال ّسماع أو ّ
ّ
ِ
تقرر في
علماء اللّغة ضوابط وأحكاما لالستشهاد بهذا ّ
مما ّ
الدليل ،وِاتّفقوا حولها نظرّيا ،وخالفوا الكثير ّ

النظرية في أثناء تطبيقاتهم ،وسيكون تركيزي على كالم العرب شعره ونثره؛ لعالقته بأصل البحث،
أصولهم ّ
فما المقصود بكالم العربو وما عالقته بالفصاحةو وما حقيقتها ،وما معاييرهاو ومن هم هالالء الفصحاءو

الزمانية والمكانية على
تم تحديدهمو وما نتائا المعايير ّ
وفي ّ
أي منطقة وزمن عاشواو وعلى أي أساس ّ
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النحو.
الرحمان الحاج صالح في مسائل أصول ّ
عنوان المقال :من جهود عبد ّ
الزماني والمكاني أنموذجا)
(الفصاحة وعالقتها باإلطارين ّ

ِ
عامة وموقح عبد
ّ
الدرس اللّغوي القديم في مجال االستشهادو وما موقح المحدثين من هذه المعايير ّ

خاصةو
الرحمان الحاج صالح
ّ
ّ

ِ
وعولوا عليه في
كالم العرب شعره ونثره هو ّ
أهم مصدر من مصادر االحتجاج ،عمد إليه علماء اللّغة ّ
ِاستنباط قواعدهم وبناء الكثير من أحكامهم ،وهو عندهم ما أثر عن العرب « :قبل بعثه ( )وزمنه وبعده
السيوطي6112 :م ،ص ،)29 :ويحتا «بما يثبت من
( )إلى زمن فسدت األلسنة بكثرة المولدين» ( ّ
الفصحاء الموثوق بعربيتهم» (المصدر نفسه ،ص ،)15 :وعبارة (الفصحاء الموثوق بعربيتهم) هي الّتي

الزماني لهالالء الفصحاء الموثوق بعربيتهم.
كانت وراء تحديد اإلطارين المكاني و ّ

ِ
أن
حينمننا أراد علمنناء اللّغننة أن يجمع نوا المن ّ
نادة اللّ ّ
ناني؛ العتقننادهم ّ
ناني وزمن ّ
غويننة ،حن ّنددوا لهننا إطننارين :مكن ّ
الزمنينة ،سنلموا منن ِ
االخنتالط
ناني والّنذين عاشنوا فني هنذه الفتنرة ّ ّ
هالالء العرب الّذين يسكنون هنذا اإلطنار المك ّ

أي فساد يالثّر فيها ،وهذه القبائل المحصورة فني هنذا
بغيرهم ،وبقيت لغتهم على صفائها بعيدة ّ
كل البعد عن ّ
ني منن
المكان ّ
حددها الفارابي فقال« :والّذين عنهم نقلت اللّغة العر ّبية ،وبهم اُقتدي ،وعننهم أخنذ اللّسنان العرب ّ
فإن هالالء الّذين عنهم أكثر ما أخذ ومعظمهم وعلنيهم اُتّكنل فني الغرينب،
بين قبائل العرب قيس وتميم وأسدّ .

ي قنط ،وال عنن
ثم هذيل وبعض كنانة وبعض الطّ ّ
ائيين ،ولم يالخنذ عنن حضنر ّ
وفي اإلعراب وفي التّصريحّ ،
الس ننيوطي:
ممن نن ك ننان يس ننكن أطن نراح بالده ننم الّت نني تج نناور س ننائر األم ننم الّ ننذين ح ننولهم» ( ّ
س ننكان البن نراري ّ
6111م ،ص.)025 :

يحدد ست قبائل ِاعتمدها علماء اللّغة في تقعيد قواعدهم ،ويشير في الوقنت نفسنه
نصه هذا ّ
والفرابي في ّ

إلننى أولئننك الّننذين لننم يالخننذ عنننهم شننيء مننن اللّغننة ،ويننذكر أسننماءهم فنني بقيننة نصننه ،وهننم :لخننم ،وج ننذام،
وقض نناعة ،وغس ننان ،واي نناد ،وتغل ننب ،وال ننيمن ،وبك ننر ،وعب نند الق ننيس ،وازدعم ننان ،وأه ننل ال ننيمن ،وبن نني حنيف ننة،
السنالال الّننذي نطرحننه :لِن َنم أخننرج
وثقيننح ،وأهننل الطّننائح ،وحاضنرة الحجنناز( .المصنندر نفسننه ،ص .)052 :و ّ
الف اربنني حاضنرة الحجنناز الّتنني تضن ّنم قريشننا ،والّتنني قننال فيهننا هننو نفننسه« :كانننت قنريو أجننود العننرب ِاقتصننادا
عمنا فني الننفس»و
لألفصح من األلفاظ ،وأسنهلها علنى اللّسنان عنند ّ
النطننق ،وأحسننها مسنموعاً ،وأبينننها إباننة ّ

(المص ننر نفس ننه ،ص .)052 ،056 :وهن نناك قبائ ننل أخ ننرل ذكره ننا علم نناء اللّغ ننة ،يق ننول عمن ننرو ب ننن العن ننالء:
«أفصح العرب عليا هوازن ،وسفلى تميم» (المصدر نفسه ،ص ،)056 :ومن قبائنل عليا هوازن «سعيد بنن
ونصنْر بن معناوية ،وثقيح» (المصدر نفسه ،ص.)056 :
وج َشنم بن بنكر َ
بكرُ ،
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ممتدا بقرن ونصح قبل اإلسالم ،وقرن ونصح بعد اإلسالم؛ أي إلى زمن فسدت
ماني ّ
وجاء اإلطار ّ
الز ّ
بالضنبط كثنر فينه المولّندون كثنرة منعنت
أي زمنن
ّ
فيه األلسن بكثرة المولّدين ،واألسئلة الّتي تطرح نفسها :في ّ

ِ
غويون متّفقون بدقّنة فني مسنألة تحديند مرحلنة الحداثنةو وأينن
غويين من االستشهاد بكالمهمو وهل هالالء اللّ ّ
اللّ ّ
ِ
يعول عليها علماء اللّغة فني ِاسنتنباط قواعندهم وبنناء أحكنامهمو ومنا قيمنة
حظّ قريو من هذه القبائل ،ول َم لم ّ
بأن قنريو كاننت أجنود العننرب ِاقتصنادا لألفصنح منن األلفناظو .ومنا قيمنة شنهادة عمنرو بنن
السيوطي ّ
شهادة ّ
بأنها أفصح العربو
العالء في ّ
حق عليا هوازن ،وسفلى تميم ّ

مشروعية التّساالل هنو تلنك المفارقنات الّتني نلمسنها بنين آراء علمناء اللّغنة القندماء فني أثنناء
والّذي منحنا
ّ

ِاستشهادهم بكالم العرب ،فهذا سيبويه نفسه أخذ عن ثالث وأربعين قبيلة ،منها تغلنب الّتني جناورت اليوننان،
تجار اليمن ،وجذام الّتي جاورت أقباط مصر ،وعبد القنيس الّتني خالطنت الهنند والفنرس
وثقيح الّتي خالطت ّ

الزمخشنري (ت521ه) يستشنهد منن
محمند أمنين العمنري ومجندي حناج إبنراهيم ،ص .)5-5 :وهنذا ّ
(فاطمة ّ
شعر الطّبقة الرابعة الّتي أجمع علماء اللّغة على عدم ِ
االستشهاد بها ،يقول في شعر أبني تمنام « :وهنو وان
ّ
الزمخشنري:
كان محدثا ال يستشهد بشعره في اللّغنة منن علمناء العربينة ،فأجعنل منا يقولنه بمنزلنه منا يروينه» ( ّ
0915م ،ص .)050 :وتبع ننه ف نني ذل ننك ِاب ننن الحاج ننب (ت212ه) وِاستش ننهد ف نني كتاب ننه (ش ننرح كافي ننة ِاب ننن

الرابعة ،فالمتنبي يستشهد به في أحد عشر موضعا ،وأبو نواس وأبو تمام فني
الحاجب) بشعر شعراء الطّبقة ّ
ثالثننة مواضننع ،وبشننار بننن ب نرد فنني موضننع واحنندِ( ،ابننن الحاجننب0991 :م ،ص 99 :ومننا بعنندها) ،والّننذي
المتأخرين أقرب إلى التّساهل في مسألة ِ
االستشهاد هو «بعدهم عن عصور المشافهة وأيام الفصاحة»
جعل
ّ

محمد خير الحلواني0995 ،م ،ص.)26 :
( ّ
وِاختلح علماء اللّغة في آخر منن يحنتا بكالمنه ،فنأبو عبيندة يقنول « :اُفتنتح ال ّشنعر ب ِنامرئ القنيس ،وخنتم

ِ
ِ
الرجننز
الرمننة ،و ّ
بننابن هرمننة» (ابننن رشننيق0921 :م ،ص .)91 :ويقننول صنناحب الخ ازنننة« :خننتم ال ّشننعر بننذي ّ

أن ال ّشنعر خننتم « :بنإبراهيم بنن هرمنة ،وهنو آخننر
السنيوطي ّ
برالبنة» (البغندادي0991 :م ،ص ،)06 :وينذكر ّ
فالسنيوطي يقنولّ « :أول ال ّشنعراء
أمنا عنن ّأول ال ّشنعراء المحندثين ّ
الحجا» ( ّ
السيوطي6112 :م ،ص .)16 :و ّ
ألننه كنان هجناه لتنرك ِ
ِ
االحتجناج
تقربنا إلينه؛ ّ
المحدثين بشار بن برد ،وقد ا ّ
حتا سيبويه في كتابه ببعض شنعره ّ

بشعره» (المصدر نفسه ،ص.)16 :

ب -في الفكر اللّغوي العربي الحديث:
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(الفصاحة وعالقتها باإلطارين ّ

مالرخا
عهدنا الباحثين المحدثين في أصول ّ
بي وقضاياه أربعة أصناح ،صنح جاء عمله ّ
النحو العر ّ
رواده ،وصنح جاءت كتاباتهم
لهذا العلم من حيث مفهومه وعالقته بعلم أصول الفقه ونشأته والتّنظير و ّ
أهم ّ

النحو وبسط القول فيه،
شارحة ومفصلة
ومبسطة أدلّة هذا العلم؛ والثّالث تناول دليال واحدا من أدلّة أصول ّ
ّ

النحو العربي ضمن حديثه عن هذا العلم .وهذا األخير
الصنح الّرابع فتناول بعض قضايا أدلّة أصول ّ
أما ّ
وّ
الزمان والمكان ،دارسا ومحلّال ومناقشا.
وقح عند قضيتي ّ

سول القدماء بين
أن معيار الفصاحة الّذي على أساسه َّ
حسان حيث يرل ّ
ومن هالالء الباحثين تمام ّ
شعر ِامرئ القيس وشعر ِابن برهة ال يتناسب والبحث العلمي ،فكيح يحدث هذا واللّغة الفصحى شهدت

النحاة ِاستنبطوا قواعدهم من شعر ِامرئ القيس ومن بعده إلى ِابن هرمة في نهاية
تطو ار واضحاو ،يقولّ « :
ّ
تمتد قرابة أربعة
يفرقوا بين شاعر وشاعر ،وال بين قرن سابق وآخر الحق في فترة ّ
القرن الثّاني الهجري ،ولم ّ
تطو ار في تراكيبها ومفرداتها
ومما يرقى إلى مرتبة اليقين ّ
قرونّ ،
أن اللّغة الفصحى قد شهدت في هذه الحقبة ّ
أن الّذين رووا اللّغة والّذين نظروا في ألفاظها وطرقها قد أشاروا إلى
ودالالتها وأساليبها ،يشهد على ذلك ّ

ِ
حسان0916 :م ،ص:
الغريب والمهجور الّذي بطل ِاستعماله والى ّ
الدخيل الّذي ط أر استعماله» (تمام ّ

أن فكرة المكان الّتي سيطرت على عقول علماء اللّغة أوقعتهم في
 ،)011وذكر
محمد خير حلواني ّ
ّ
محمد خير حلواني0959 :م ،ص ،)20 :في حين ِاعتبر حمزة
ِاضطراب حينما ّ
تحدثوا عن مرحلة الحداثة ( ّ
ِ
حيز اللّغوي (حمزة بن قبالن
زمنية ّ
محددة نوعا من أنواع التّ ّ
بن قبالن المزيني وقح االحتجاج عند فترة ّ
أن األحكام الّتي أطلقها علماء اللّغة على
محمد حسن عبد العزيز ّ
المزيني ،6110 :ص .)065 :وذكر ّ

محمد حسن عبد
ثمة فهي تجافي أصول المنها العلمي ( ّ
بعض ال ّشعراء المحدثين كانت شخصية ،ومن ّ
العزيز0992 :م ،ص .)001 :وعقد محمد حسن حنبل في كتابه ( ِ
االحتجاج بال ّشعر في اللّغة) بابا سماه "
ّ
ِ
أن األئمة ِاستشهدوا بشعر بشار بن برد (ت021ه) ،ومطيع
األئمة الّذين احتجوا بشعر المولدين"ّ ،
يبين فيه ّ

محمد حسن حنبل( :د.ت) ،ص.)019 :
بن إياس (ت051ه) ،وخلح بن حبان األحمر (ت011ه)ّ ( .

الحاج صالح:
المكاني في التّفكير اللّساني عند عبد الرحمان
الزماني و
 -3الفصاحة وعالقتها باإلطارين ّ
ّ
ّ
الحاج
الرحمان
عما تناوله الباحثون المعاصرون في قضيتي ّ
ّ
الزمان والمكان ،تأتي أبحاث عبد ّ
بعيدا ّ
ِ
ياضي مبرهن؛ ِالكتشاح
صالح؛ لتقارب المسألة في جوانبها التّاريخية واالجتماعية والثّقافية بتفكير ر ّ
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غوي ،نحصرها في
المجهول ،واثبات المعلوم ،ويقترح خطوات رآها كفيلة وضرورية لمن أراد مقاربة التّراث اللّ ّ

الحاج صالح6115 :م ،ص 9 :وما بعدها).
الرحمان
ّ
ّ
النقاط ّ
اآلتية( :عبد ّ

النصوص ،وهو ّأال
الرحمان
الحاج صالح شروطا في مسألة رواية ّ
ّ
أ -في رواية ال ّنصوص :يقترح عبد ّ

ص متوفّر ،وفي حال غيابه
ص
يكتفي الباحث بما رواه
ّ
ألن ّ
المتأخرون ،وعليه أن يرجع إلى ّ
األصلي؛ ّ
الن ّ
الن ّ
ّ
يعتد بها،
ترد وال ّ
تفرد بها عالم ّ
يرجع الباحث إلى ما رواه صاحب ّ
الن ّ
ص على تالميذه مباشرة ،وك ّل رواية ّ
تفرد بها صاحبها وخالفت
متعددة ،وتسقط وال ّ
الرواية مرتهن بورودها من مصادر ّ
يعتد بها متى ّ
وشرط قبول ّ
العلمية.
الراوي في أخالقه أو يحطّ من قيمته
ّ
الروايات ،ومتى يطعن معاصرو ّ
باقي ّ
ِ
وتجنب ما أمكن
صحتها قديما وحديثا،
ّ
ب-في مصادرها :االعتماد على المصادر الّتي أجمع العلماء على ّ
المصادر غير العلمية الّتي كثرت فيها الحكايات والمسامرات ،وِاختلط فيها العلمي بغيره.

ردت
ج-في مؤلّفي هذه المصادر :متى أجمع علماء العصر على مجون ماللِّح ما وميله إلى األهواءّ ،
يعتد بها.
روايته ،وال ّ

د-في طريقة تحليلها :التّصفح الكامل للرواية ،وعدم ِ
االكتفاء بأجزاء منها ،وتحليل وِاستنباط المعاني
ّ
النصوص ،والبحث فيما رواه العلماء القدامى في شرح المعاني ،وتحديد
المقصودة من وراء ألفاظ ّ
النظريات اللّسانية الغربية في أثناء مقاربتنا
المصطلحات؛ وهذا لتفادي األحكام المسبقة مع ضرورة تمحيص ّ

النصوص العربية.
النصوص حتّى ال نسقط هذه اآلراء على ّ
لهذه ّ

النصوص ،ومثّل لها بأمثلة واضحةِ ،انتقل إلى البحث
تحدث عن هذه المسائل
وبعد أن ّ
الخاصة برواية ّ
ّ

ميز علماء اللّغة
عن حقيقة الفصاحة ومن هم هالالء الفصحاء وأين سكنوا وما المعايير الّتي على أساسها ّ

سماه بعضهم بأنها لغة
بين هالالء الفصحاء وغيرهم ،وحقيقة العربية الّتي تكلّم بها هالالء وعالقتها بما ّ

أن مقاربة هذه األسئلة يكون في ثالث نقاط ،هي (المرجع نفسه ،ص:)61 :
مشتركة أدبية .ويرل ّ
أ-مفهوم الفصاحة كمقياس هي في ذاتها.
الزمانية للفصاحة.
ب-المقاييس المكانية ّ
الصورية اللّسانية للفصاحة.
ج-المقاييس ّ

النقطتين األولى والثّانية؛ لعالقتها بأصل المقال ،وحتّى تتّضح معالمهما
وسيكون تركيزي على ّ

النقاط اآلتية:
سأتناولهما في ّ

الزماني للفصاحة:
أ-في اإلطار ّ
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محمد بن علي ،اللّسان
ينطلق الباحث من قول صاحب (طبقات فحول ال ّشعراء) « :العربية الّتي عناها ّ

النبي صلّى اهلل عليه وسلّم  ،وتلك عربية غير كالمنا
الّذي نزل به القرآن ،وما تكلّمت به العرب على عهد ّ

نصه المنطلق؛ أي
هذا» (المرجع نفسه ،ص ، )22 :ويجعل هالالء الّذين ذكرهم ِابن ّ
سالم الجمحي في ّ
الخاصة بالّذين يفهمون وينطقون باللّغة الّتي نزل
المرجع ،يقول « :فالفصاحة هي في األصل الملكة اللّغوية
ّ
النبي صلّى اهلل عليه
الصفر) أولئك الّذين عاشوا في عهد ّ
بها القرآن ،وهم كمرجع زماني مكاني (= نقطة ّ

الزمان والمكان هو فصاحة هالالء
وسلّم .فك ّل من كان يوصح بالفصاحة ويالخذ بلغته فمرجع فصاحته في ّ
وكل من جاء بعدهم من هالالء
ممن وصل إلينا منهم كالم رواه الفصحاءّ ،
العرب ،وك ّل من سبقهم ّ
بالنسبة للغة القرآن» (المرجع نفسه ،ص:
السليقية ّ
الفصحاء ،ومقياس فصاحتهم ّأال تكون ّ
تغيرت لغتهم ّ

.)22

فاألول هو أولئك الّذين
ينطلق الباحث في معالجة المسألة من تحديد مرجع الفصاحة ومقياسها،
ّ
الرسول صلّى اهلل عليه وسلّم ،وكانوا ينطقون ويفهمون لغة القرآن الكريم ،ومن سبقهم ومن جاء
عاصروا ّ

بالنسبة للغة القرآن الكريم.
تتغير لغتهم ّ
بعدهم ،ومقياس هذه الفصاحة ّأال ّ
ب-في اإلطار المكاني للقبائل الفصيحة:

ص
ص قصيرا ،مقارنة مع ّ
السيوطي دليال :رأل هذا ّ
الن ّ
الن ّ
نص الفارابي الّذي ساقه ّ
-1موقفه من ّ
النص األصلي قاده إلى ِ
االنتباه إلى ثالث حقائق
النظر في هذا ّ
األصلي الموجود في (كتاب الحروح) ،و ّ

الحاج صالح6115 :م ،ص:)2 :
الرحمان
ّ
هي( :عبد ّ

األول والثّاني على أهل البدو :وهذه المسألة منافية لما قاله جاء
أ-الفصاحة ليست مقصورة في القرنين ّ
ط" ،يقول« :كانت رقعة الفصاحة العفوية في بداية القرن الثّاني
نص الفارابي " :ولم يالخذ عن حضري ق ّ
في ّ

يعيو الكثير من أهلها ،كما سنراه في الحواضر ،بل قد ولد وترعرع في الكوفة والموصل بعض من اُستشهد
فالنحاة أخذوا عن أهل
أقرها الباحث علني أبو المكارمّ ،
بكالمهم» (المرجع نفسه ،ص .)29 :وهذه الحقيقة ّ
الحضر كما أخذوا عن أهل البادية ،وهالالء الحضر فئتان (علي أبو المكارم6112 :م ،ص:)29 ،21 :

-0الفئة األولى هم األعراب البداة الّذين أقاموا بالحواضر ،ومنهم من كان يفد مع قبائلهم إلى المدن
الكبرل في العراق .
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-6الفئننة الثّانيننة يمثلهننا مننن يمكننن أن نطلننق علننيهم لقننب المثقفننين ،وهننم الّننذين درسنوا اللّغننة فنني المنندن

الكبرل دون أن يكون لهم ِاتّصال مباشر بالبادية.

أن العلمناء أخنذوا اللّغنة منن معاصنريهم ،يقنول:
ب-لم تكن الفصاحة مقصورة على القدامى من العرب :يرل ّ
األولنون كنانوا يأخنذون اللّغننة
«ولنم يكنن المقيناس التّ ّ
مسنك بالقنديم علنى اإلطنالق ،فالقنديم أمنر نسنبي ،فالعلمناء ّ
تغينرت لغتنه كنبعض
من معاصريهم منن فصنحاء العنرب ،ويمتنعنون منن ذلنك ّ
ممنن ّ
بالنسنبة إلنى منن هنو أقندم ّ

ويرد قنول األصنمعي " :جلسنت إلنى
من ذكرهم التّاريخ» (عبد الرحمان
الحاج صالح6115 :م ،صّ .)51 :
ّ
أن أبننا عمننرو نفسننه رول واستشننهد بأبيننات
أبنني عمننرو عشننر حجننا مننا سننمعت يحن ّ
نتا ببيننت إسننالمي " ،مثبتننا ّ

إسالميين (المرجع نفسه ،ص.)51 :
لشعراء
ّ

ج-لم تكن الفصاحة مقصورة على العرب األقحاح :يدفع هذه ال ّشبهة الّتي ِانتشرت بين الباحثين المعاصنرين
بذكر أسماء شعراء ليسوا من أصل عر ِ
الرد عليه أن
بي استشهد بهم علماء اللّغة ،يقول « :ويكفي لدفع ذلك و ّ
ّ
ألنهنم ِاكتسننبوا
نويين ال لشننيء ّإال ّ
ني ،وِاستشننهد بشنعرهم كن ّل اللّغ ّ
ننذكر أسنماء الّننذين كنانوا مننن أصنل غيننر عرب ّ
الفصاحة بالعربية في صباهم ،فلم تكن لغة غيرهنا ( )...ننذكر مننهم المنتجنع بنن نبهنان ،وهنو سنندي األصنل

سبي صغي ار وكبر في وسط فصيح من بني تميم» (المرجع نفسه ،ص.)50 :
ويقسمها إلى أربع فترات (المرجع نفسه ،ص:)52 :
تطور الفصاحةّ ،
ّ
ثم ينتقل إلى البحث في رقعة ّ
أ-الفترة األولى ،العصر الجاهلي المعروح.
ب-عصر المخضرمين وظهور اإلسالم.
الدولتين.
ج-عصر
اإلسالميين وما بين ّ
ّ
ِ
ليقية.
الس ّ
د-ما بعد ذلك إلى اختفاء الفصاحة ّ

ث ّنم يحن ّندد لكن ّل فتنرة قبائلهنا ،ويننذكر أسننماءهم ،ومنننازلهم وشنعراءهم ومننا نسننب إلننيهم منن شننعر ،والهنندح مننن

الدليل المادي؛ لمناقشة بعض المسائل الّتي بات مسلّما بها في الفكر اللّغوي القنديم
وراء ذلك هو البحث عن ّ
اآلتية (المرجع نفسه ،ص:)021-55 :
والحديث ،ويقوده البحث إلى ّ
النتاج ّ

أ-ال ّشعر الّذي وصل إليننا منن الفتنرة األولنى يغطّني شنبه الجزينرة العربينة بأكملهنا تقريبنا ،وعندد شنعراء

نويين أخننذوا بلغننة هنالالء
أن اللّغن ّ
هننذه القبائننل يختلننح مننن قبيلننة إلننى أخننرل ،وال تجنند قبيلننة ال شنناعر لهننا ،و ّ
الّتي رواها فصحاء ،وهذا خالفا لما ِا ّدعاه الفارابي.
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ب-العر ّبيننة الّتنني نننزل بهننا القنرآن الكنريم ،كانننت تغطّنني شننبه الجزينرة العربيننة عنندا أطرافهننا الّتنني سننكنها

غير العرب.

كم هائل من ال ّشعر ،وهذا لكثنرة شنعراء هنذه الفتنرة .ولنم يكنن ال ّشنعر وحنده
ج-وصلنا من الفترة الثّانية ّ
النثر هو اآلخر حاض ار بشكل ملفت في ِاستنباط القواعد وتدوينها،
غويين ،بل كان ّ
مدونة اللّ ّ
حاض ار في ّ

النثرية ،ورقعنة الفصناحة بندأت
السكيت مملوءة بالحجا ّ
الفراء واألخفو وأبي عبيدة وابن ّ
وكتب سيبويه و ّ
تتقلّص شيئا فشيئا في القرل والمدن؛ ِالختالط العرب بالعجم.
دَّ -
أن فشو اللّحنن كنان فني ّأول األمنر منع سن ّكان المندن،
رد ما راج بين الباحثين عن الفترة الثّالثة من ّ
ِ
نويين بكننالم العننرب ّأيننا كننان محن ّل إقامتننهِ ،فاستشننهدوا بشننعراء مننن م ّكننة
ودفننع هننذه ال ّشننبهة باستشننهاد اللّغن ّ

والمدينة والعراق.

السننليقية مننن الحضننر فنني أواخننر القننرن الثّنناني ،وبقيننت فنني
الرابع نة خرجننت الفصنناحة ّ
ه-فنني الفت نرة ّ

ممن كانوا أعرابا ،ولم يستشر اللّحن بينهم .ولنم
البوادي إلى القرن الثّالث؛ ولهذا أخذ علماء اللّغة لغتهم ّ

ندعم الباحنث دليلنه
يمنع هذا منن وجنود أعنراب بقنوا علنى فصناحتهم؛ وهنذا لعنزلتهم عنن بناقي القبائنل ،وي ّ
حمنناد الجننوهري
بشننهادتين للغننويين همننا :أبننو منصننور األزهننري (ت251ه) ،وأبننو نصننر إسننماعيل بننن ّ

أن جهات من شبه الجزيرة بقني سن ّكانها،
(ت291ه) ،وقوال للحسن بن أحمد الهمذاني (ت221ه) من ّ
أن مسنلك ِابنن جنني فني تحرياتنه اللّغوينة
السنليقية؛ وينرل الباحنث ّ
في تخاطبهم اليومي ،علنى فصناحتهم ّ
السنليقية فني بعنض البنوادي خنالل هنذه الفتنرة
خالل أواسنط القنرن ّا
الربنع لندليل علنى بقناء هنذه الفصناحة ّ
الرابع بشهادة ِابن جني نفسه.
ّ
الزمانية ،وِانتهت مع نهاية القران ّ

النقاط اآلتية:
النتائا الّتي نصل إليها في هذا المقال نحصرها في ّ
وّ

ماسة إلى إعادة قراءتها ،ودفع باحثينا إلى مقاربتها.
الرجل ومباحثه اللّسانية بحاجة ّ
-0الزالت أنظار ّ
-6لننه تفكيننر رياضنني فنني أثننناء تناولننه المسننائل ،سننعيا منننه ِالكتشنناح المجهننول ،واثبننات المعلننوم .ويننالمن

تمسك به .ويضع شروطا علمية لمقاربة التّراث اللّغوي.
ّ
بالدليل ويبحث عنه متى وجده ّ

النصوص األصلية الّتي قالها أصحابها أنفسهم ،أو رواها منن تتلمنذ علنيهم ،وال يلتنح
يعول كثي ار على ّ
ّ -2

النصوص األصلية.
في كثير من األحيان إلى أقوال
ّ
المتأخرين في مقابل وجود ّ
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د :كمال جميدي
الرسول صلّى اهلل عليه وسلّم ،وكانوا ينطقون
-1مرجع الفصاحة ،عنده ،هو أولئك الّذين عاصروا ّ

بالنسبة للغة القرآن
تتغير لغتهم ّ
ويفهمون لغة القرآن الكريم ،ومن سبقهم ومن جاء بعدهم ،ومقياسها ّأال ّ

الكريم.

-5الفصاحة ليست مقصورة على أهل البدو ،كما ِا ّدعى الفارابي ،وال على العرب القدامى ،وال على العرب
األقحاح.
ِ
الرابع الهجري بشهادة ِابن جني نفسه.
-2الفصاحة ّ
السليقية انتهت مع نهاية القرن ّ

قائمة المصادر والمراجع:

الرمحان كمال ال ّدين1931 (،هـ1391-م) ،اإلغراب يف جدل اإلعراب ،وملع
 -1األنباري ،أبو الربكات عبد ّ
األدلّة يف أصول النّحو :أبو الربكات ،ح ّققهما سعيد األفغاين ،دار الفكر ،الطّبعة الثّانية ،بريوت ،ص.151 ،
(فهرس املوضوعات).
حممد نبيل
لب لباب لسان العرب ،حتقيق ّ
 -2البغدادي ،عبد القادر بن عمر141( ،ه1331-م) خزانة األدب و ّ
األول ،دار الكتب العلميّة ،الطّبعة األو،ى ،بريوت ،ص.12 :
طريفي ،اجلزء ّ
-9
-4
-5
-2
-9
-1

-3

العامة
حسان ،متام (ال ّدكتور)1312( ،م) األصول دراسة إبستيمولوجية للفكر اللّغوي العريب ،اهليئة املصرية ّ
ّ
للكتاب( ،د.ط) ،القاهرة ،ص.111-104 ،
ِ
األول ،عامل
حممد علي النّجار ،اجلزء ّ
ابن جين ،أبو الفتح عثمان1429( ،ه2002-م) اخلصائص ،حتقيق ّ
الكتب ،الطّبعة األو،ى ،بريوت ،ص.123-152-199-122-119-111 :
اِبن احلاجب1413( ،ه1331-م) رضي ال ّدين األسرتابادي ،شرح كافيّة اِبن احلاجب ،حتقيق ال ّدكتور إميل
بديع يعقوب ،اجلزء اخلامس ،دار الكتب العلميّة ،الطّبعة األو،ى ،بريوت ،ص( 194 -33 :الفهارس)
احلجة 1421ه-مارس 2001م)" ،التّحيّز اللّغوي مظاهره وأسبابه " .جملّة
املزيين ،محزة بن قبالن( :ذو ّ
جذور ،ج ّدة ،النّادي األديب الثّقايف ،العدد.125 /5 :
ِ
حممد
ابن رشيق ،أبو علي احلسن1919( ،ه1324-م) ،العمدة يف حماسن ّ
األول ،حتقيق ّ
الشعر وآدابه ،اجلزء ّ
السعادة ،الطّبعة الثّالثة ،مصر ،ص.30 :
حميي ال ّدين عبد احلميد ،مكتبة ّ
ِ
السيادة يف علم أصول النّحو
حممد ،أبو زكريا ّ
حيىي بن ّ
الشاوي املغريب اجلز ّ
ائري1491( ،ه2010-م) ،ارتقاء ّ
السعدي ،دار سعد ال ّدين للطّباعة والنّشر ،الطّبعة الثّانيّة،
الرّزاق عبد ّ
العريب ،حتقيق ال ّدكتور عبد ّ
الرمحان ّ
ّ
دمشق ،ص 13 ،وما بعدها (فهرس املوضوعات).
الكشاف عن غوامض التّنزيل وعيون األقاويل يف وجوه
الزخمشري ،حممود بن عمر1409( ،ه1319-م)ّ ،
ّ
األول ،دار الكتاب العريب ،الطّبعة الثّالثة ،بريوت ،ص.151 ،
اجلزء
،
أويل
الت
ّ
ّ

السيوطي ،جالل ال ّدين1411( ،ه2004-م) ،املزهر يف علوم اللّغة وأنواعها ،حتقيق أبو الفضل إبراهيم
ّ -10
األول ،املكتبة العصريّة ،الطّبعة األو،ى ،بريوت ،ص 192 ،وما بعدها.
وآخرون ،اجلزء ّ
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النحو.
الرحمان الحاج صالح في مسائل أصول ّ
عنوان المقال :من جهود عبد ّ
الزماني والمكاني أنموذجا)
(الفصاحة وعالقتها باإلطارين ّ

-11السيوطي ،جالل ال ّدين1429( ،ه2002-م)ِ ،
االقرتاح يف علم أصول النّحو ،دار البريوين ،الطّبعة الثّانيّة،
ّ
دمشق ،ص( 192 ،فهرس املوضوعات)
لسماع اللّغوي العلمي عند العرب ومفهوم الفصاحة ،موفم للنّشر،
ّ -12
احلاج صاحل ،عبد ّ
الرمحان2012( ،م) ،ا ّ

(د.ط) ،اجلزائر ،ص 3 ،وما بعدها.
-19أبو املكارم ،علي ،أصول التّفكري النّحوي ،دار غريب للطّباعة والنّشر والتّوزيع ،الطّبعة األو،ى ،القاهرة،
2002م ،ص.93 ،91 ،
امرائي ،فاضل صاحل2012( ،م) أبو الربكات بن األنباري ودراساته النّحوية ،دار ابن كثري ،الّطّبعة األو،ى،
الس ّ
ّ -14
دمشق ،ص.154 ،
السماع يف كتاب سيبويه "  ،ص،
-15العمري ،فاطمة ّ
حممد أمني وجمدي حاج إبراهيم2011( :م) " ،مبادئ تأصيل ّ
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حممد أمحد ،أصول النّحو العريب1409( ،ه1319-م) ،دار العلوم العربيّة ،الطّبعة األو،ى ،بريوت ،ص:
-12حنلةّ ،

حممد حسن1415( ،ه1339-م) ،القياس يف اللّغة العربية ،دار الفكر العريب ،الطّبعة األو،ى،
-19عبد العزيزّ ،
القاهرة ،ص.111 ،
الالذقية ،ص.21 ،
حممد خري1339( ،م) ،أصول النّحو العريب ،جامعة تشرين( ،د.ط)ّ ،
-11احللواينّ ،
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