
  )1(أصول البحث في التراث اللغوي العلمي العربي

  

  لألستاذ الدكتور عبد الرمحن احلاج صاحل
  

إن علماء اللغة العرب قد تركوا لنا تراثا علميا ضخما امتد إنتاجهم العلمي عدة قرون وقد 
تناوله بالدراسة بعض االختصاصيني من اللغويني العرب يف زماننا وبعض املستشرقني منذ النصف 

العلمية. وأغلب ما  وكانت هذه الدراسات جد متفاوتة يف القيمة  .لثاين من القرن التاسع عشرا
يف نظرنا، هو التساهل الكبري يف اختيارهم ملصادر البحث وبالتايل القبول لكل ما كانت تتصف به ،

حول منبعها ترويه بعض هذه املصادر غري املوثوقة وبناؤهم عليها النظريات حول مفاهيم هذا الرتاث و 
اليونانيني يف وضعهم  ندعوتطورها. وتساهل آخر ال يقل خطورة وهو إسقاط ما كان قد حصل 

  اللغوي ويف تطور فكرهم اللغوي على الوضع العريب وعلى الفكر العريب.
وكان سبب ذلك أن ظهرت هذه الدراسات يف زمان ازدهار النزعة التارخيية أي النظر يف 

من املستشرقني تطورية الزمانية ال غري. فصار الباحثون يف الرتاث العريب العلمي الظواهر من الناحية ال
فال يفكرون حلظة واحدة أن  .ال يهتمون إال بالبحث عن املنابع اليت اقتبست منها مفاهيمه ومناهجه

وقد وا به فهو من احلضارة اليونانية ؤ يكون العرب قد ابتدعوا هذه األفكار وهذه املنهجية فكل ما جا
  يكون بعضه من احلضارة اهلندية.

ا أي أن يوجهوا أنظارهم إىل الفوارق           وهذا قد منعهم أن ينظروا يف املفاهيم هي يف حّد ذا
ا عن غريها من املفاهيم اليونانية. وهذا قد اتصفت به أعمال املستشرقني  اجلوهرية اليت تفرتق 

  اعهم.غالبا والكثري من الباحثني العرب من أتب
حول نشأة  ةاخلاطئ اتمن األوهام والكثري من التصّور  الرتويج للكثريى ذلك إىل دّ وقد أ         

وفكرة  عند النحوينيمن املنطق األرسطي وفكرة االستقراء الناقص  كاقتباس مفاهيمهالنحو العريب  
وختليط فقط منه واجلاهلي  على الشعروأصحابه أساًسا مثل أيب عمرو بن العالء اعتماد النحاة 

                                                 
حوث ودراســات فــي ب": نــا)  سبق أن تطرقنا إلى بعض ما جاء في هذا البحث في مقال لنا عنوانه األصالة والبحث اللغوي نشر في كتاب1( 

أن الجانب العلمــي هــو الــذي يهمنــا ههنــا. فــال نلتفــت مــثال إلــى الجانــب التعليمــي مــن النحــو العربــي. فقــد يقــع مــن  ونؤكد. اللسانيات العربية"

   البحث العلمي في اللغة والنحو شئ وتعليم اللغة والنحو شئ آخر.. فبعضهم التخليط بين الجانبين جهال منهم
  



 2

مفاهيم العربية اليت ال للاملزعومة واللهجات واالحتقار  "اللغة األدبية املشرتكة"بني النحاة املزعوم 
  ربية كاحلركة والسكون وحرف املّد وغري ذلك.غمقابل هلا يف علوم اللسان ال

هؤالء عدم اعتماد هو التقليد قبل كل شيء مث بالنسبة للباحثني العرب والسبب يف كل هذا          
  .من التساهل يف حبثهمتعصمهم  ، يف نظرنا، على أصول صارمة الباحثني
وخاصة علوم العربية يكتفون بالنظر يف عدد من الكتب  الرتاثمث إن الكثري من الباحثني يف          
ا كاملة– !واملطبوعة يف الغالبالقدمية   السطحي بعد هذا النظر القاصر فضونوي -وقد ال يتصفحو

م  إىل آراء  م يبنون تصري يف أذها راسخة بل إىل نظرية ال تقل رسوخا. كأن حيكم على النحاة بأ
مع أن الشواهد  -)1(وهذا قد سبقهم إليه ابن حزم ألسباب أخرى- قواعدهم على شاهد واحد
يف عدد فالسبب ههنا هو االقتصار على النظر  - وتصفحوه مما دونوه ليست إال أمثلة قليلة جدا

من النظريات مبنًيا على أكرب   يصدرحمدود من املصادر. فاملوضوعية العلمية تقتضي أن يكون كل ما 
فسنتطرق إىل كل هذا  .بهكمية ممكنة من املعطيات ويف ميداننا هذا على كل النصوص املتعلقة 

  .فيمايلي
يف كيفية حصول األفكار والتصّورات هو شئ معروف والبحث  )2(إن عامل الزمان يف حتول  

تعلق باملفاهيم العلمية واحلضارية. إال أن هذا التحّول عرب العصور هو أصل األصول يف البحث امل
البحث عن هذا التحول ال ينبغي أن ينحصر يف البحث عن االقتباسات وحدها كما كان يتعاطاه 

ال يوجد فيه ما  ؤالءه من صدرواحلق أن أكثر ما املستشرقون املختصون يف دراسة الرتاث العريب. 
يف ميدان معني عرب  وتغير معاني األلفاظ العلميةاألهم يف هذا امليدان وهو التحول الفكري  يعترب
املعىن الطارئ يف زمان  واستنباط - بدون استثناء–بالتتبع لكل النصوص  إال يُعرفوهذا ال  .الزمان

ت العلمية اليت استعملت قدميا على كل املصطلحاهذا معني بطريقة دقيقة وموضوعية. وينطبق 
حلرف والكلمة والكالم وأكثرها ما يزال مستعمال كاوحديثا يف ميدان اللغة والنحو والبالغة وغريها 

  واملبتدأ واالبتداء وغري ذلك. وسنبّني ذلك انطالقا من بعض هذه املصطلحات.
  

ذه الصيغة: "هذا ب           اب علم ما الكلم من العربية. إن تقسيم الكلم يف كتاب سيبويه جاء 
  .)1/2(فالكلم: اسم وفعل وحرف جاء ملعىن ليس باسم وال فعل" 

                                                 
   وكل ما هو تأويل. كظاهري البات للقياسه ) وهو رفضُ 1(

بـــه اب ) كـــان مـــن الممكـــن أن نعبـــر عـــن هـــذا بكلمـــة تطـــّور إال أن المقصـــود هنـــا لـــيس هـــو االرتقـــاء والنمـــو بـــل مجـــرد التغييـــر الـــذي تصـــ2(

  .المخلوقات واألوضاع اإلجتماعية كاللغات وغيرها بطول الزمان
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واختصر هذا النص حناة القرن الرابع فقال ابن السراج: "يتألف الكالم من ثالثة أشياء:            
  أيب علي الفارسي وغريه.مثل ). واتبعه تالميذه 1/36اسم وفعل وحرف" (األصول، 

فقد أقيمت لفظة  اعميقً  حتوالً يقتضي أن يكون حتول تصور النحاة هلذا التقسيم فهذا           
الكالم مقام الكلم مع أن املقصود يف األول هو تعداد أنواع الوحدات اليت تدل على معىن هي يف 

ا وبالنسبة للعربية  ،من ا وأخطر من هذ .)1(ل النظر إىل ما يتألف منه الكالموحتوّ  .وهي الكلمذا
هو ختصيص لفظة حرف حلرف املعىن مع أن هذه اللفظة تدل عنده على العنصر الذي جهة أخرى، 

وهو  ليس له مدلولوهو الكلمة ومنه ما  له مدلول العنصر الذيمنه  :يرتكب منه الكالم عامة
أي  الكلمأو  أقل ما يتركب منه الكالمالعنصر الصويت غري الدال. فاحلرف عند سيبويه هو 

أي عنصر من عناصر الكالم.  حرف الفعلو فاالسم حرف .وحدة الدالة أو الوحدة الصوتيةال
ُوضع ليدل على معنى من وهذا العنصر الثالث مّيزه عن األولني بقوله: "وحرف جاء ملعىن" أي 

ضاع بسبب وقد ا جدا وأضاف شيئا مهمّ  وغري ذلك والشرط معاني النحو كالنفي واالستفهام
عن بذلك سيبويه فقد احرتز  ".ليس باسم وال فعل"وهو: هلذه العبارة  سراج وأتباعهاختصار ابن ال

مثل: من وما ومىت وأين وغري  )2(اليت تدل على الشرط واالستفهام وغري ذلك األسماء واألفعال
في واألفعال الناسخة من جهة أخرى. وبذلك نستنتج أن االسم والفعل يقابالن حرف املعىن ذلك 

وحرف املعىن ال يدل  ذات والفعل على حدث حين حدوثهمسّمى أي على يدل على أن االسم 
  .بل على هذه املعاين اخلاصة ويؤكد على ذلك بعبارة :"ليس غري" ذات وال على حدثأبدا على 
تدل  اأمن الكالم إال الدال وغري الدال فقد تدل مثل احلرف على اجلزء  الكلمةأما لفظة          

 .. ومفهوم الكلمة عند سيبويه قد حتول هو أيضا وإىل حّد بعيد عند املتأخرينمدلولغالبا على 
ي معه" وِ منْ و ا أستقل دال بالوضع حتقيقا أو تقديرً حّددها ابن مالك هكذا: "الكلمة لفظ م

اسم كياء زيد وتاء بقوله: "مما ليس بعض شارح التسهيل رح ذلك ناظر اجليش شو ). 3(التسهيل،
ومل يكن النحاة ). 18عض فعل كهمزة أعلم وألف ضارب" (متهيد القواعد، الورقة وال بمسلمة 

عندهم أوال على حرف واحد مثل تاء التأنيث الكلمة األولون يتصورون الكلمة هكذا. فقد تكون 
الكتاب:" أقل ما تكون عليه التايل غري مستقلة (بالساكنة والضمائر املتصلة وغريها وقد تكون 

                                                 
مما وما بعدها) ووجه هذا االنتقاد لما قاله أبو علي في اإليضاح وهو منقول  5صاح (صاإلفه ) قد انتقد هذا التحويل ابن الطراوة في كتاب1(

  ابن السراج.  قاله شيخه

  ) مع أنها أسماء وأفعال وذلك ل|أن األولى تقوم مقام األسماء واألخرى ألنها تتصرف مثل األفعال.2(
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؟ نالحظ أن كل ما يدل على معىن  هم). فما هو حد الكلمة عند2/304احد" ، الكلمة حرف و 
يف كحرف مّد بناًء الزما فهو كلمة فالواو  أو مع غريه من عناصر الكالم وال يكون مبنيا على غريه 

ا قابلة لالستبدال  مع بكلمة أخرى "خرجوا" والتاء يف "خرجت" والباء يف "بكتاب" كلمات أل
ا عنصر من مكونات كلمة داللتها على   .ولو كانت دالةمعىن. وليست ألف "ضارب" كلمة أل

كما أن الكلمات دال   )1(أي عنصرمورفيم ،على هذا، فهي  فهي مبنية مع غريها على هذا الوزن
ليست من ههنا ا أقل ما يدل على معىن ولكنهما ألاألخرى مورفيمات يف اللسانيات الغربية 

خرجت ليست من بناء خرج خبالف ألف ضارب. فاملفهوم القدمي دقيق يف مستوى واحد: فالتاء 
  .)2(جدا وعميق وهو أدق من املورفيم

الــيت ميكــن " ويريــدون بــذلك الكلمــة المفردمصطلح " د،ذا الصد،وأتباعه  ويستعمل سيبويه  
و حـــرف زيـــادة كاملضـــاف إليـــه أو الصـــفة أ وأن تكـــون بـــدونعمـــا قبلهـــا وعمـــا بعـــدها أن تنفصـــل أوال 

يف مقابــل عــدد الواحــد علــى فقــط اجلــر. وقــد حتــّول معــىن هــذا اللفــظ وصــار يــدل بعــد القــرن اخلــامس 
ــا  بعــض املتــأخرين وذلــك يف حتديــد الزيــادة.دون اإلشــارة إىل عــدم واجلمع  املثىن لفــظ دال "للكلمــة بأ

 الــذي لــيس مركبًــفصــار مقيــاس الكلمــة عنــد هــؤالء هــو املعــىن اأي علــى معــىن واحــد . "على معىن مفرد
جــذر لــه معــىن وصــيغة هلــا معــىن آخــر فيهــا لكلمــة املتمكنــة العربيــة ان معنيــني وهــو غــري صــحيح ألن مــ

  .)3(مبا قال أرسطو تأثَّروا هؤالء  والواقع أنواملعىن املركب عنهما هو معىن الكلمة. 
صــلي وهــو ولــيس مــن مصــطلح يف النحــو العــريب إال وقــد أصــابه مثــل هــذا التغيــري يف معنــاه األ  

ملعــىن  التأويــلمــر. وقــد خيطــئ الكثــري مــن البــاحثني يف كيفيــة أاملعــىن الــذي قصــده الواضــعون لــه يف أول 
وال يهــتم مبــا  عنــد املتــأخرين غالبــا  املتعارف عليهيكتفي الباحث يف أفكار النحاة باملعىن  ألنه املصطلح

قــد خــرج مهــا مــن كتــب القــدماء ألن كتــاب ســيبويه أو املقتضــب وغري كــان معنــاه عنــد القــدامى وذلــك 
منذ قرون من مناهج الدراسة يف املؤسسات التعليمية بــل وقــد اســتغلق الكثــري مــن مصــطلحات ســيبويه 
علــى الدارســني مثــل: القيــاس علــى األكثــر ومفهــوم العمــل وعبــارة مثــل: "هــو مــن امســه" أو "لــيس مــن 

  امسه" وغري ذلك كثري.

                                                 
  . حرفعنصر باليونانية بكلمة ) أي الجزء األصغر. وقد ترجم المترجمون "االسطقس" أي ال1(

  ) ألن المورفيم يعم كل المستويات اللغوية إذ هو الجزء الدال وال يدل جزء منه على معنى. 2(

 ).162-19-20) قال أرسطو:"...وليس واحد من أجزائها دال على انفراده" (العبارة، 3(
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ســتعماهلا منــذ أول ظهورهــا إىل يومنــا هــذا مــرورا املصــطلحات الــيت تواصــل ا وهــذا خيــص أكثــر  
بعصور اجلمود الفكري فال ينتبه أكثر الناس إىل أن املعىن املقصــود األول قــد تغــري متامــا وصــار مفهومــا 

وهــو عميــق وذو قيمــة  –الــذي أبدعــه علماؤنــا األولــون  . وهــذا خطــري جــدا ألن)ل قيمة غالباوأق(آخر 
جبـــه وهـــو حجـــاب املفهـــوم الطـــارئ النـــاتج مـــن حيقـــرون حجـــاب قـــد صـــار عليـــه منـــذ  -علميـــة عظيمـــة

 أخــذوها مــنتــأثرهم مبفــاهيم أخــرى وفهمهــم إيــاه فهمــا آخــر حبكــم اســتغالق املصــطلح علــى املتــأخرين 
علــم الكــالم أو أصــول الفقــه أو منطــق أرســطو. فالقيــاس النحــوي هــو نفســه قــد صــار عنــد الكثــري مــن 

أحــد البــاحثني يتعجــب مــن مثــل هــذا  مسعنــا زماننــا هــذا فقــدحىت يف (املتأخرين خيتلط بالسلوجسموس 
    .)!؟ةالكالم فقال: أهناك قياس آخر غري املقدمتني والنتيج

يجعــل التــراث العربــي واحــدا ال يختلــف ال أن يف هــذا اجلانــب مــن البحــث هــو  واألصــل
لــذي آخره عــن أولــه فــي مضــمونه وبالتــالي أن ال ُيحمــل القــديم مــن المصــطلحات علــى المعنــى ا

يف هذه احلالة من التحقيق الواســع يف معــاين املصــطلحات الــيت  تعارفه المتأخرون من النحاة بل البد
علــى ليطبقهــا طريقــة املقايســة الدالليــة  إىليف ذلــك الباحــث وميكن أن يلجأ  .وردت يف الكتب القدمية

لسياقات الــيت وردت فيهــا وهي طريقة مبنية على املقارنة الشاملة لكل ا .يف هذا امليدان النصوصأقدم 
ا الــيت قصــدها القــدماء مــن عانيهــااللفظــة املعنيــة. ويطبــق ذلــك علــى كــل املصــطلحات الــيت تأكــد أن م

  ومنها هذه اليت مل يعرفها ومل يستعملها املتأخرون.هو شئ آخر العلماء 
وجيمـــع لـــذلك كـــل الســـياقات الـــيت ورد فيهـــا املصـــطلح يف كتـــاب واحـــد وهـــو مـــا يســـمى اآلن 

  .الكلمة بملف
وبالنســــبة إىل نظــــرة البــــاحثني إىل الــــرتاث اللغــــوي العلمــــي فهنــــاك عصــــور وفــــرتات يف اإلنتــــاج   

إىل يف حمتــــوى هــــذا اإلنتــــاج وال تطــــور مــــن األدىن  ههنــــا اســــتقرارالعلمــــي ختتلــــف اختالفــــا تامــــا ولــــيس 
فائهــا يف القــرن األرقــى. ففيمــا خيــص الفــرتة بــني ظهــور التحريــات اللغويــة يف عــني املكــان إىل غايــة اخت

الرابع فإن ما جاء به العقل العريب يف هذا امليدان ال ميكن أن ُيسّوى بينه وبني ما جاء بعد إال ما شــذ 
  من ذلك.

نــذكر عنــد العلمــاء القــدامى واإلبــداع العلمــي ومــن األســباب العامــة الــيت ســاعدت علــى اخللــق 
مما جيعل البحث العلمي يف اللغــة يفــوق لفصحاء العرب وهو  اللغوياملشاهدة يف عني املكان للسلوك 

كانــت كلهــا   القــرون األوىل بعــد اهلجــرةبعــد هــذه الفــرتة. فهــذه وهــذا خيــص مــا بكثــري مــامل يكــن كــذلك 
إبــداعا وأصــالة والســيما الفــرتة األوىل منهــا مــن زمــان أيب العــالء إىل زمــان ســيبويه إذ ظهــرت يف آخرهــا  
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النحــو وقــد زيــد عليهــا شــئ بعــد ذلــك إال أنــه مل يبلــغ هــذا  األساســية يفاألصــيلة كــل املفــاهيم العلميــة 
الذي أضافوه قيمة ما وضع قبل ذلك. فال ينبغي ههنا أيضا أن جتعل كل ما ظهر من املفــاهيم وطــرق 

  التحليل كل هذه املدة إىل أيامنا مرورًا بعصور اجلمود الفكري شيئا واحدا من حيث القيمة العلمية.
الفتـــرة التـــي تبـــدأ بـــأبي عمـــرو بـــن العـــالء  تجعـــلال أ :األولى يتفـــرع علـــ أصـــل ثـــانٍ فهـــذا   

بمــا جــاء بعــد فــي علــوم اللســان وتنتهي بعبد القــاهر الجرجــاني مســاوية فــي قيمــة اإلنتــاج العلمــي 
         عن ذلك. ذلك إال ما شذ

مث إن هــــذا الــــذي دخــــل مــــن املفــــاهيم الكالميــــة واملنطقيــــة األرســــطية يف علــــوم اللســــان قــــد ال   
الباحث أن مييز بينه وبني املفــاهيم األصــيلة وهلــذا ينبغــي أن يتتبــع أيضــا عــرب الزمــان هــذا الــذي  يستطيع

اقتبســه العلمــاء اللغويــون مــن غــريهم. واهلــدف مــن هــذا ههنــا لــيس جمــرد التتبــع التــارخيي إلثبــات الوقــائع 
هــو دخيــل عليهــا وهــذا بــل املقصــود هــو التمييــز الصــريح بــني مــا ينتمــي إىل النظريــة العربيــة األصــيلة ومــا 

ضروري إلثبات القيمة العلمية لكل مفهوم ولكل طريقة استكشافية أو اســتداللية وإثبــات مــا نــتج مــن 
  هذه التأثريات من االرتقاء أو التوقف والرتاجع.

وعلــى أيــدي مــن ويف أي حصــل فمــن ذلــك ضــرورة النظــر يف تــأثري منطــق أرســطو مــىت وكيــف   
. وقــد تــأثر النحــو أيضــا قبــل هــذا احلــادث وبعــده بعلــم الكــالم ترتــب عــن ذلــكالــذي ظــروف. مث مــا 

ودخلت الكثري من مفاهيمه يف النحو والبالغة وحصل ذلك بعد سيبويه بوجــود الكثــري مــن املعتزلــة يف 
. فــال بــد ههنــا أيضــا )النحاة (ورمبا قد حصل ذلــك منــذ أول مــا ظهــر علــم الكــالم أي يف زمــان اخلليــل

ــذه املفــاهيم مثــل  اســتفادت علــوممــن بيــان مــا  نظــري ومصــطلح م الضــروري أو الْلــالعِ مصــطلح العربيــة 
العـــني والعـــرض واالســـتدالل بالشـــاهد علـــى الغائـــب وغـــري ذلـــك. وجيـــب أن مييـــز بـــني مـــا خيـــص النحـــاة 
وحـــدهم مـــن ذلـــك كمفهـــوم اللـــزوم وهـــو أهـــم مفهـــوم عقلـــي يف النحـــو العـــريب ومل يقتبســـه النحـــاة مـــن 

  .)1(صلاملتكلمني ألنه رياضي األ
وأمــــا منطــــق أرســــطو فقــــد ادعــــى كــــل املستشــــرقني أن التقســــيم الثالثــــي للكلــــم أخــــذه النحــــاة   

كتــاب كتــاب ألرســطو ألنــه ال يوجــد إال تقســيم ثنــائي يف  أي  األولــون مــن هــذا املنطــق وال نــدري مــن 
 ســــيوس اهلالكرناســــي (بعــــدنعلــــى الــــرغم ممــــا ادعــــاه ديو أقســــام يف كتــــاب الشــــعر  4إىل وتقســــم العبــــارة 

إىل هــذا الزمــان واملعترب هو ما وصل إىل زمــان اخلليــل وأيب عمــرو مــن ذلــك: فلــم يصــل  .املسيح بقليل)

                                                 
 ."منطق العرب في علوم اللسان) أنظر كتابنا:" 1(



 7

إال الــنص الــذي أشــرنا إليــه باليونانيــة والســريالية ومــا تــرجم إىل العربيــة مــن ويف بــالد العــرب يف احلقيقــة 
  ذلك.

لعلمــاء إىل حــد بعيــد ويف هــذا وقــد اختلطــت املفــاهيم األرســطية باملفــاهيم العربيــة يف أذهــان ا  
والتصــنيف املتفــرع منــه خاصــة بالتحديــدات بــاجلنس والفصــل و النحو منــذ أن أولــع ابــن الســراج بــاملنطق 

مبــا  انــدماجا تامــا(وهذا يظهر جليا يف كتابه األصول). وقــد انــدمج املنطــق األرســطي يف الثقافــة العربيــة 
رائــع وهــو كتــاب معيــار العلــم (وســبقه إىل ذلــك  الغزايل: فقد كتب كتابا يف املنطق بأســلوب عــريب فعله

    فسمح له بذلك أن ينتشر عند العلماء املسلمني. ابن حزم).
 يــز الصــريح فــييضرورة التمالذي خيص هذا اجلانب الثاين من البحث هــو  فاألصل الثالث

الزمــان التتبع للنصوص عبر بني ما هو من إبداع علمائنا وما هو مقتبس وهذا يقتضي  علوم العربية
وذلــك  العربيــة وغريهــا إلبــراز مــا امتــاز بــه الفكــر العــريب عــن غــريه. الدخيلــةأيضــا الكتشــاف المفــاهيم 

  زيادة على االكتشاف ملعاين املصطلحات اليت قصدها بالفعل علماؤنا األوائل.
 عــرب الزمــان فاستفاضــة النظــر ،لنصــوصاكــل ،تتبع النصوص الفهذا الذي مضى خيص ضرورة 

مجلــــة مجلــــة مــــن نصــــوص صــــفحة وصــــفحة و يف هــــذا الــــذي تركــــه العلمــــاء  أقصــــى احلــــدودوتوســــعه إىل 
  جديرة بأن تضمن موضوعية البحث.وحدها واملقارنة املنتظمة بينها هي 

يسلكه الباحثون العرب يف زماننا وهو جعلهم كل املفاهيم الــيت تنتمــي إىل مسلك هذا وهناك 
ـــا إىل  أصـــحمـــن إليـــه العلـــم وبالتـــايل الغربيـــة احلاليـــة مـــن أحـــدث مـــا توصـــل  اللســـانيات املفـــاهيم أو أقر
العلميـــة  مـــن املفـــاهيم البدائيـــة أو اللغـــة كـــل مـــا اخـــتص بـــه العلمـــاء العـــرب يف علـــوم   واعتبـــار .الصـــحة

يف ذلــك موقــف املستشــرقني إزاء الــرتاث العــريب العلمــي. وقــد لتصــورات الــيت جتاوزهــا الزمــان اكمفــاهيم 
 فتبنــــوا ربيــــة بــــدون أي متحــــيصغتبنــــوا النظــــام مــــن املفــــاهيم الصــــوتية ال بلــــغ مــــنهم هــــذا الســــلوك إىل أن
نفجــــــاري االصــــــامت الغلــــــق و املأو  فتــــــوحاملقطــــــع املوقصــــــري و  طويــــــل – مفهــــــومي الصــــــامت واملصــــــّوت

 -العربيــةكمــا هــو علــى   ذلــك وطبقــواوأقصــوا كــل املصــطلحات العربيــة القدميــة  حتكاكي وغري ذلــكاالو 
نظـــام املتعامـــل بـــه يف مجيـــع الحيح الـــذي يليـــق بكـــل نظـــام صـــويت مبـــا أنـــه ا مـــنهم أنـــه التقســـيم الصـــظنـــ
  ربات يف اجلامعات الغربية.تاملخ

 فأمـــا مفهومـــا احلركـــة والســـكون واحلـــرف املتحـــرك والســـاكن ومفهـــوم حـــرف املـــد خاصـــة فهـــي
قرنــا فكيــف ميكــن أن يكــون هلــا أيــة قيمــة  أحــد عشــرتصــورات تصــورها العــرب منــذ أكثــر مــن  عنــدهم
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ذري يف التوســع جــصــور يف البحــث وعجــز قوكــل هــذا نــاتج يف احلقيقــة عــن بة ملا ظهر يف زماننا. بالنس
      فيه.

ا هــمــوروث مــن الــرتاث اليونــاين وأكثر عنــد الغــربيني املفــاهيم الصــوتية الغربيــة أكثرهــا والواقــع أن 
قطع مــثال ثبــت فــامل  يف هندســة اللغــة.نيوخاصــة مــنهم املتخصصــأنفســهم قــد انتقــده العلمــاء الغربيــون 

بني وقفتني فهو أقل مــا  حصلأنه ال وجود له يف مدرج الكالم إطالقا وال يصري حقيقة صوتية إال إذا 
وأمـــا املصـــوت الـــذي حيّددونـــه بأنـــه صـــوت ميكـــن أن ينطـــق بـــه وحـــده  .)1( ينطـــق بـــه منعـــزال عـــن غـــريه

ظــر فــال يوجــد مصــوت وقــد أعيــد فيــه الن(مــن زمــان أفالطــون) خبالف الصامت فهذا حتديد قــدمي جــدا 
مــزة ولــو مســهَّ  بــلميكــن أن ينطــق بــه معــزوال  ضــرورة بســكون ومعنــاه ههنــا تنــازل  الة ومتبوًعــمســبوقا 

  القوة الصوتية الدافعة.
وأمـــا التصـــور العـــريب فهـــو وجهـــة نظـــر أخـــرى مل تـــنب فقـــط علـــى تقطيـــع الكـــالم إىل وحـــدات 

مماثــل يف األمهيــة للجانــب األكوســتيكي. إىل اجلانــب احلراكــي للكــالم. وهــو صــوتية بــل جتــاوزت ذلــك 
وأمــا احلركــة وهــو مفهــوم  .لتعــرف اآللــي للكــالمالتحقيــق عمليــة وهــو جانــب البــد مــن االهتمــام بــه 

مــا  و يف احلقيقــةعنــد أكثــر البــاحثني العــرب إذ لــيس هــو بالضــرورة املصــوت فهــ اليــوم شــديد الغمــوض
متكـــن مـــن "احلركـــة الفيزيولوجيـــة اهلوائيـــة الـــيت  وهـــو Transitionأو  يســـميه اآلن مهندســـو اللغـــة بالنقلـــة

  .(حتديد الرماين) وذلك باالنتقال من خمرج إىل خمرج آخر "إخراج احلرف
أمــا مــا يســمى حبــرف املــّد فهــو حقيقــة ال ميكــن إنكارهــا ألن مــا يســمى باملصــوت الطويــل هــو 

ــــه اآلالت وهــــو متصــــاعد ك–يف الواقــــع مؤلــــف مــــن جــــزئني األول منهمــــا هــــو الدفعــــة الصــــوتية  مــــا تبين
واجلــزء الثــاين منتــازل مــن حيــث هــذه القــوة فهــذا اعتبــار فيزيولــوجي  وهــي عنــد العــرب احلركــة -الرامســة

أما من الناحية األكوستيكية فال يتغري جــرس الصــوت مــن أولــه إىل آخــره (وهــذا الــذي جعلهــم حراكي 
لتحليــل اآليل أوال وثانيــا انقــالب . والدليل على وجــود هــذين اجلــزئني هــو ا)واحدايعتربون اجلزئني جزءا 

 .اجلزء الثاين يف الكثري من اللغــات إىل واو أو يــاء مثــل: نافــذة ج نوافــذ: فــالواو هنــا هــو املــدة يف نافــذة
لكثـــري مـــن يف الالتينيـــة ينقلـــب مـــع طـــول الزمـــان يف ا ēاملصـــوت الطويـــل كالــــ فتطـــور اللغـــة يف وكـــذلك 

 pētraو fēl > fiel :الفرنســيةالتطــور مــن الالتينيــة إىل  واو أو يــاء مثــل األحــوال إىل مصــّوت قصــري+

>pierre.  

                                                 
  . 2007، الجزائر، في اللسانيات العربية بحوث ودراساتفي كتابنا:  لحركة والسكون والتكنولوجية اللغوية":"ا) انظر بحثنا1(
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مثــل العامــل وهــو مــا جيــب أن  ال تعرفهــا اللســانيات الغربيــةوهناك مفــاهيم لغويــة عربيــة كثــرية 
مفهومـــه املتـــأخرون فحصـــروه يف كونـــه ضـــّيق ر الكثـــري مـــن الظـــواهر اللغويـــة وقـــد تخـــر مبثلـــه ألنـــه يفّســـنف

يف أي لغــة هنديــة أوروبيــة  محور البنية لكل جملــةفإنه  .وز ذلك يف احلقيقةإلعراب وهو يتجااسبب 
وهـــذا غـــري معـــروف عنـــد يف العربيـــة وقـــد يكـــون مســـاويا للصـــفر وهـــو مفهـــوم االبتـــداء  .وحاميـــة ســـامية

العلمـــاء ومثـــل ذلـــك يف األمهيـــة مفهـــوم البنـــاء للكلمـــة أي الـــوزن فهـــو مـــن أعظـــم مـــا ابتدعـــه  الغـــربيني.
  .)1(وال تعرف اللسانيات الغربية هذا املفهومالعرب 

ال يجعــل مــن النظريــات والمفــاهيم اللغويــة الغربيــة أن اخلــاص مبــا قلنــاه هــو  فاألصــل الرابــع
مبوجــب  دراســة التــراث اللغــوياللســانيات بالنســبة إلــى الحديثة هي المرجع الوحيد والمطلق في 

يــه كــل حتليــل ومــا تركــه لنــا العلمــاء العــرب فرعــا رّد إليــاحلداثــة فقــط فيكــون هــو األصــل الــذي جيــوز أن 
  عليه. وال يقبل من أي نظرية كانت إال ما تسنده األدلة العقلية والتجربية.

أن يـَْعَتــّد الباحــث بالنظريــة كنظريــة ال كحقيقــة علميــة : األصــل الخــامسويتفــرع عليــه هــذا 
. وأكثـــر مـــا جـــاء عـــن  دليلهـــا إال بـــحرجّ وأن يعتبرهـــا وجهـــة نظـــر وال يُ . مـــا دامـــت نظريـــةمســـلمة 

العلمــاء العــرب هــو اجتهــاد بــين علــى وجهــات نظــر أخــرى أكثــره مســند بأدلــة فمــن التعســف أن تعتــرب 
قبــل  أفكــارهم وكــل مــا حتصــلوا عليــه ممــا جتــاوزه الزمــان ألن أكثــر مــا أثبتــوه مل ينظــر فيــه أغلــب البــاحثني

  النظر اجلّدي الصحيح. اليوم
بيــــة إال باالختبــــار اإلجيــــايب فكــــم مــــن باحــــث يف زماننــــا يولــــع وال حيــــاول أن يطبقهــــا علــــى العر 

التطبيق بــدون أي متحــيص بــبإحدى هذه النظريات وعوض أن خيتــرب مفاهيمهــا علــى العربيــة فإنــه يقــوم 
 جيهــل بالفعــل) كــل مــا وّجــه مــن االنتقــادات للنظريــة وأللنظرية وأخطر من هذا هو أن يتجاهل (سابق 

وانتماؤه إىل مدرسة أو أخرى ال جيّوز له أن جيرؤ على التطبيــق علــى العربيــة  .يف البلدان الغربية بالذات
مجــرد حماولــة إال كأن يعتــرب هــذا التطبيــق  كمــا ال جيــوز لــهدون أن يكون قد اطلع على هــذا باستفاضــة  

  اختبارية.
قـــد يكـــون ف. )2(وســـننظر اآلن يف األصـــول الـــيت ختـــص توثيـــق املعطيـــات وتوثيـــق أقـــوال العلمـــاء

التحرّج يف نقــل أقــوال العلمــاء مــن أخطــر مــا يبلــى بــه العلــم واألمــة. وقــد ســاد التســاهل والتســامح عدم 
يف عصــــر اجلمــــود الفكــــري وحصــــل ذلــــك يف مجيــــع العلــــوم  نيف هــــذا امليــــدان منــــذ أن دخــــل املســــلمو 

                                                 
 ) ال يعرفه من اللسانيين إال من اطلع على النحو العربي.1(

 بية بالقاهرة. " وكنا قد عرضناه كبحث في مؤتمر مجمع اللغة العر السماع اللغوي) تطرقنا إلى ذلك في مقدمتنا إلى كتابنا: "1(
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قالــه  الربكــات بــن األنبــاري علــى مــا أيبل النــاس مــا يقولــه املتســامح مــن املتــأخرين مثــل وفضَّ  .اإلسالمية
ـــاملتقـــدم املعـــين بـــاألمر هـــو نفســـه.  بعـــد منهـــا. ويفضـــي ذلـــك غالبـــا إىل  نـَـــْنجُ ومل  اوهـــذه كارثـــة ابتلينـــا 

لبنــاء اآلراء والنظريــات اخلاطئــة بــل األوهــام اخلطــرية. وقــد اخنــدع مبــا بــدون أي حتقيــق  أي روايــةاعتمــاد 
  .لي من األمثلةروي من الروايات الكاذبة العلماء منذ القدمي وسنمثل لذلك مبا ي

قلنا يف املقدمة املشار إليها بأن اجلاحظ قد نسب إىل األصمعي هذا القول:"جلســت إىل أيب 
). فأخــذ هــذا الكــالم 1/321عمــرو بــن العــالء عشــر حجــج مــا مسعتــه حيــتج ببيــت إســالمي" (البيــان ، 

تجــــاج عمــــرو مــــن االح أيبصــــاحب األغــــاين وحــــاك احلكايــــات الكثــــرية حــــول مــــا زعمــــوه مــــن امتنــــاع 
يف  قجـــاء بعـــده حـــىت مـــن العلمـــاء مثـــل ابـــن الرشـــيصـــره ومـــن امـــن ع بعـــضباإلســـالميني وكـــذلك فعـــل 

مل  )1(نــا يف حبثنــا املشــار إليــه أن مــا قالــه اجلــاحظالعمــدة وحــىت مــؤرخي األدب العــريب يف زماننــا. وقــد بيّ 
العلمــاء بشــعرهم  يقلــه أحــد مــن العلمــاء قبلــه وذكرنــا الكثــري مــن الشــعراء اإلســالميني الــذين استشــهد

كيــف يستشــهد كــل تالميــذه وزمالئــه وســيبويه نفســه وميتنــع شــيخ ف. أبا عبيدة وأبا زيــد  وأخص بالذكر
  .تشهد على ذلك (انظر مقدمتنا املشار إليها) وال يتبعونه. وهناك أمثلة كثرية جدامن ذلك العربية 

فقــد  البصــري الكــويف الفعــن اخلــ أمــا فيمــا خيــص مــا رواه أبــو الربكــات بــن األنبــاري يف كتابــه
وجـــاء املتأخرون...فكـــان  قـــال:"الـــه عـــن الكـــوفيني أكثـــره غـــري صـــحيح. أن مـــا قاحللـــواين بـــّني الـــدكتور 

ـــا كبـــريًا يف النحـــو الكـــويف يغنـــيهم عـــن العـــودة إىل كتـــب الكوفيني...هلم... ألنـــه [هـــذا الكتـــاب] مرجًع
). 243تناقلته األجيال بعــد األجيــال" (صأسهل مرجعا ومل يفطنوا إىل أنه كان يفتعل هذه املسائل...و 

جنـــد أصـــحاب هـــذا ". )188(ويقـــول أيضـــا:"فال يتحقـــق ابـــن األنبـــاري وال يستقصـــي يف نســـبة الـــرأي" 
املــذهب الكــويف حيتجــون علــى البصــريني بــآراء األخفــش وابــن الســراج والفارســي وابــن الدهان...وجنــده 

  .  )193(حيتج على الكوفيني برأي ثعلب" 
أن يذكروا أقــوال ابــن األنبــاري مــن وغريمها ألنفسهم ف مسح ابن يعيش مث الرضي وال أدري كي

هذا الكتاب دون أن يتحققوا من صحتها. وما يقال عنهما يقال عن كل احملــدثني الــذين يستشــهدون 
  هذا الكتاب. يفمبا جاء 

رن الثالــث ايــة القــبــالء ابتلينــا بــه منــذ القــدمي وظهــر مــن جديــد يف التســاهل املهــول هــو وهــذا 
بعد أن اختفــى بضــربات العلمــاء القــدامى وهــو مــا كــان تتضــمنه "الصــحف" مــن تــدوين كــل مــا ُيســمع 

الكتــب األدبيــة الــيت جتمــع مــا هــو  بعــض مــؤلفيغــري العلميــة  النزعــةوما يقصه القصاصون. فأحيا هــذه 
                                                 

 ) الجاحظ حقيقة عالم فّذ وعبقري إال أنه قليل التحّرج فيما يرويه أحيانا.2(



 11

ا مؤلفــو كتــب . ومــال إىل ذلــك أيضــا يقبــل عليــه املتســامرونفــما دام طري هو حادث حقيقي خرافة وما
  الطبقات.  

أما الرجوع إىل ما يرويه السيوطي مثال يف األشباه والنظائر وغريه من الكتب الــيت ألفهــا فلــيس 
فقد أمجع العلماء على أنه ما كان يروي إال ما قاله املــروى  النزيهيف ذلك خطر بالنسبة إىل هذا العامل 

 الســادساألصــل  هــوهذا وجود النص األصلي و  عنه ومع ذلك فال جيوز إطالقا أن حيتج مبا يرويه مع
  :وهو من أهم األصول

أال يرجع الباحث أبدا إلى ما روي عن قائل إال بعد الرجــوع إلــى مــا قالــه هــو بنفســه وإن 
. وقــد لم يوجد فيرجع قبل كــل شــئ إلــى مــا قالــه تالميــذه وأتباعــه الــذين وثقهــم العلمــاء باإلجمــاع

ء أمثــال أيب زيــد وأيب عبيــدة هــم ممــن وثقــوا وخاصــة فيمــا رووه عــن أيب تباع أيب عمرو بن العــالأرأينا أن 
  عمرو.

مث ال يكفــي أن يــذكر مــا رواه أتبــاع املعــين بــاألمر أو الــرواة مــن غــري األتبــاع فقــد يكــون النقــل 
روايــة شــفاهية بــدون إســناد أو بإســناد منقطــع أو يكــون انفــرد بــه راٍو. وهــذا حيتــاج أن يتحقــق فيــه قبــل 

ـــذا الـــذي ينســـب إىل القائـــل. وأحســـن طريقـــة يف ذلـــك هـــي مـــا وضـــعه علمـــاء احلـــديث االحتجـــاج 
وقــبلهم املتــأخرون مــن –الكثــري مــن احملــدثني  ؤواألصوليون منذ القرن الثاين والثالث. ومع ذلك فقــد جيــر 

  على االحتجاج مبا رواه شخص واحد ويكون غالبا ممن ال يوثق به. -النحاة
شــاهد ن ه عـــعن املــازين أن أبــا حيــي الالحقــي حكــى أن ســيبويه سألــومثال ذلك ما رواه املربد 

  صيغة مبالغة فعمل له البيت:   كيف إعمال َفِعل  
  حِذٌر أمورًا ال تصري وآمن        ما ليس ُمْنجَيه من األقدار  

اخلـــرب منهـــا وهـــذا حكـــاه املـــربد ومل حيكـــه أحـــد قبلـــه وهـــو يســـنده إىل املـــازين. فاجلهـــة الـــيت ورد 
أنكــر أن تعمــل هــذه الصــيغة  الــذي الشــخصوالــذي جيعلنــا نشــك يف صــحة مــا حكــاه هــو أنــه  واحــدة

  رواه هو نفسه. ذا الذيعلى ذلك إال  ومل حيتجّ 
راٍو مــع مخالفتهــا لغيــر مــا  ال تصح أيــة روايــة ينفــرد بهــاهــو أن  وهو السابعفاألصل ههنا 

مئن إال بالرواية اليت مصدرها مــن . فال يطيروى عن ذلك أو عدم وجود من يقول مثل قول الراوي
  .ن بعضعبعضه  منقوال أن يكون دون أكثر من وجه

باإلمجــاع كمــا ال يكفــي أن حيتــاط هــذا االحتيــاط إذا رجــع الباحــث إىل املصــادر غــري املوثوقــة 
ا غري موثوقة. وذلك مثل كتاب األغــاين لألصــفهاين وكاملوشــح للمرزبــاين.  -وهذا أخطر–وأن جيهل  أ
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ؤسف أن يكون هذان الكتابان مها اللذان يُرجــع إليهمــا يف زماننــا وأن حيــتج مبــا جــاء فيهمــا مــن ومن امل
  املشبوهة. الكاذبة و األخبار 

ــا مل يروهــا  وال يتحــرّج صــاحب األغــاين مــن أن ينســب إىل األصــمعي أقــواال مل يقلهــا أبــدا أل
ان جيعــل بشــارًا "خامتــة الشــعراء" وذلــك كحكايتــه عــن األصــمعي الــيت افرتاهــا أنــه كــ )1(قــاتثأحد من ال
 )2(امتنعوا من االستشــهاد بشــعره  النحاة. مع أن مجيع يف االستشهاد عنهم )150و  3/243(األغاين، 

وجــاء مثــل  وقد ذكروا أمساء من مسوهم بـ "ساقة الشعراء" ومل يدرج فيهم بشارا أحد من علماء العربية.
    ذلك يف املوشح.

ع مــن ذلــك  فظــوأســاطري أكثرهــا مــن صــنع صــاحبه وفيــه مــا هــو أويف كتــاب األغــاين خرافــات 
  كتخليطه بني الرواة وبني العصور.

ــــذه الصــــفة املنافيــــة للعلــــم بــــل شــــاركهما إىل حــــّد مــــا أكثــــر كتــــب  ومل ينفــــرد هــــذان الكتابــــان 
الطبقات اخلاصة برتاجم اللغويني والنحاة (واحلكماء أيضا). وهلذا ينبغي أن يــتحفظ أشــد الــتحفظ ممــا 

). بإمجــاع العلمــاء أيت بــه مــن أخبــار (ونســتثين مــن ذلــك الفهرســت البــن النــدمي فهــو مــن أوثــق الكتــبتــ
الطيــــب صــــاحب كتــــاب مراتــــب النحــــويني حيــــث نســــب إىل  أبــــوونكتفــــي مبثــــال واحــــد هــــو مــــا رواه 

تهــا عنُتًفــا مسإال  اوياد الــر محــفهــو عــن القــيس  ضــا هــذا الكالم:"كــل شــئ مــن شــعر امــرئاألصــمعي أي
ل رجــل صــأن هــذا قــول غريــب رواه يف األآخــر . قلنــا يف مكــان "عــراب وأيب عمــرو بــن العــالء مــن األ

فلــم يــأت فيــه أبــدا اســم الــذي صــنعه العلمــاء قــدميا امــرئ القــيس  ديــوان واحــد وهــو أبــو الطيــب. أمــا
  معاصريه ومن كان قبله من العلماء. كلولو صح قول أيب الطيب لذكر ذلك   .محاد

إىل  بكــل نســبة كتــابىل هذا التسامح الفظيع تسامح آخر وهو الثقة هذا وميكن أن يضاف إ
وميل احملققني إىل التأكيد على صحة النسبة اليت شاعت عــن الكتــاب الــذي حيققــه علــى الــرغم  مؤلف

ومــن ذلــك مــا نســب إىل أيب مــن عــدم جمــيء ذلــك يف الفهرســت البــن النــدمي وهــو مــن أوثــق الكتــب. 
ــرين والوصــايا" وهــو مــن املوضــوعات الــيت تطــرق إليهــا األمنهــا كتــاب "افحامت السجستاين  خبــاريون ملعمَّ

مبــا كــان  شــبيهواملنســوب إىل أيب حــامت هــو م الكلــيب) شــا(وهنــاك كتــاب املعمــرين ألفــه أحــدهم وهــو ه

                                                 
 ) بل ولم تأت في زمانه وال قبله من أحد إطالقا.1(

  ) كسيبويه ووكل تالميذه ألنه لم تكن العربية هي لغة منشأه.2(

ا بفحول الشعراء وقد ظن بعضهم أنه كتاب مستقل على ) أما الموشح فقد استخرج من مؤلف مجهول مجموعة من النصوص سماه3(

  الرغم من اتحاد النصين إال القليل.

 ) ال ندري لماذا حّمل هذا العالم النزيه العظيم كل هذا. 4(
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القصاصـــني. وهـــذا بعيـــد جـــدا عمـــا كتبـــه أبـــو حـــامت ومل قصـــص تـــوي عليـــه "الصـــحف" ومـــا دّون مـــن حت
    يف اللغة والقراءات.  ايذكر له الفهرست إال كتبً 

لمصــادر البحــث  التخيّــر الموضــوعييف هذا امليدان هــو  اتباعهالذي ينبغي  الثامنفاألصل 
 والـــتحفظجـــاء فـــي مثـــل هـــذين الكتـــابين  مـــامث االحتجـــاج بـــه إىل  واالمتنـــاع المطلـــق مـــن الرجـــوع

حفظ ال مينــع التحقيــق الشديد مما جاء أيضا يف كتب األدب املماثلة هلمــا وكــذلك كتــب الطبقــات والــت
  والتمحيص إمنا مينع التساهل يف التحقيق.

التحــرّج يف تفســري مــا قالــه علماؤنــا وهــذا نــاتج عــن عــدم ونضــيف إىل هــذا عــدم الــتحفظ بــل 
عـــدم وجـــود لطريقـــة علميـــة يســـري عليهـــا الباحـــث لفهـــم مـــا جـــاء يف الـــنص مـــن املقاصـــد. وقـــد يعتمـــد 

تـــأخرين مـــن النحـــاة أو مـــا جـــاء يف املعـــاجم ويكتفـــي بـــذلك الباحـــث علـــى املعـــىن املتـــداول يف زمـــان امل
يقصــدها ب مجيــع املعــاين الــيت ه ومشوليتــه فإنــه ال ميكــن أن يســتوعواملعروف أن املعجم مهما بلغ حجمــ

ال يكفـــي فـــإن مـــا تـــدل عليـــه  املفـــردات العلميـــة والتقنيـــة خاصـــة. مث إن البحـــث عـــن معـــايناملؤلفـــون و 
ا معــان تقنيــة حتتــاج إىل طريقــة خاصــة للوصــول إىل مــا قصــده منهــا كيب يف كتــاب علمــي هــي أيضــا الرت 

  املؤلف.
الـــيت وضـــعها العلمـــاء مـــن الصـــدر األول هـــي أحـــوج األلفـــاظ إىل التفســـري املصـــطلحات  مث إن

ا إذ ال تدل الكلمة  الصحيح على معــىن  -أيا كانت –وأصح الطرق يف فهمها هي الرجوع إىل سياقا
ميكــــن أن يســـــتنبط معناهــــا إال جبمـــــع كــــل الســـــياقات للكلمــــة الواحـــــدة يف إال يف ســــياق الكـــــالم. وال 

الســياقات واســتنتاج  أي بالبحــث عــن تكــافؤ االكتــاب الواحــد مث إجــراء املقارنــة القياســية الدالليــة عليهــ
مبعرفتنــا للمعــاين املعجميــة لأللفــاظ أو مــا  اؤنــااكتف. فــإن تســاهلنا يف ذلــك أو )1(املعىن من هذا التكــافؤ

يف  الــذريعيكــون مصــرينا الفشــل فبــذلك علــى ذلــك نظريــة  بناؤنــاعــن معانيهــا عنــد املتــأخرين مث  نعرفــه
  .أعمالنا العلمية

 "القيــاس علــى:ومثــال ذلــك مــا صــار اآلن (ومنــذ قــرون) مفهومــا غامضــا وهــو عبــارة القــدامى 
لتنـــاقض إذ . فمـــا يـــزال يتســـاءل البـــاحثون عـــن هـــذه الكثـــرة مـــا هـــي؟ فيـــّتهم أحـــدهم النحـــاة بااألكثـــر"

ــذا  !أن فعيــل مبعــىن مفعــول كثــري إال أنــه ال يقــاس عليــهمــثال يصــرح أكثــر مــن حنــوي  والواقــع أن فعيــل 
على صيغة مفعول فهذا أكثر يف هــذا البــاب  د يف اللغة إال أنه ال يبلغ ما هياملعىن وإن كان كثري العد

  وهو املقيس.
                                                 

 ".السماع اللغوي) انظر مقدمتنا لكتاب "1(



 14

  

  ةـالخاتم
ا الباحــث يف تراثنــا ا سبق بعرض األصول اليت ينلخص مميكن أن  نبغي ،يف نظرنا، أن يعتّد 
أن ال يجعــل التــراث العربــي واحــًدا ال يختلــف آخــره عــن أولــه وهــو  األصل األولاللغوي العلمي: 

وهــو أهــم األصــول ولــذلك أطلنــا الكــالم فيمــا خيــص التســاهل الســائد اليــوم يف  فــي المضــمون خاصــة
مل تتغــّري عــرب واملصــطلحات إال جمموعــة مــن القواعــد اللغوي  النزعة التقليدية اليت ال ترى يف هذا الرتاث

املتأخرين. وقد بينا أن هناك اختالفــا عميقــا بــني مــا النحاة واللغويني  عربالزمان وهي اليت وصلت إلينا 
املقارنــــة بــــني مــــا كانــــت تــــدل عليــــه بابتدعــــه النحــــاة القــــدامى ومــــا صــــارت إليــــه تلــــك املفــــاهيم العلميــــة 

ابـــن مالـــك واحلـــق أن أكثــر املصـــطلحات القدميـــة قـــد تغـــّريت عنــد ة عنـــد ســـيبويه و املصــطلحات النحويـــ
  معانيها على ممر الزمان.
الفتــرة التــي  ،فــي النحــو واللغــة خاصــة،أال تجعــل وهــو متفــرع مــن األول:  واألصــل الثــاني

تبتدئ من زمان أبي عمرو بــن العــالء إلــى زمــان عبــد القــاهر الجرجــاني مســاوية فــي قيمــة اإلنتــاج 
  مثال. كالرضيإال ما شذ مما صدر من بعض العباقرة  العلمي بما جاء بعد ذلك

هو ضرورة التمييز في علوم العربية بين مــا هــو إبــداع اخــتص بــه فأما الثالث من األصول 
مــا اقتبســوه حقــا مــن غــريهم وأن يثبــت ذلــك بــني دون غريهم وحتديده باألدلــة العقليــة والنقليــة و العرب 

  ة.أيضا بنفس الطريق
أســاس علمــي  أي افــرتاض ال يكــون لــه فيمــا خيــص االقتبــاس فيجــب بالتــايل أال يقبــل الباحــث 

عــل جلعتمد على جمرد الشبه أو يتعسف يف إجياد الشبه البعيد مثل مــا فعــل بعضــهم يف حمــاولتهم كأن ي
  .)1(أكثر املفاهيم النحوية من أصل يوناين

يـــة الغربيـــة الحديثـــة هـــي المرجـــع واألصـــل الرابـــع هـــو أن ال يجعـــل مـــن النظريـــات اللغو 
  مبوجب احلداثة. الوحيد والمطلق في اللسانيات بالنسبة إلى دراسة التراث اللغوي

هــذا ألن الكثــري ممــا حتتــوي عليــه هــذه النظريــات مــوروث عــن التصــورات اليونانيــة القدميــة (مــن 
ت القصـــري والطويـــل مثـــل كـــل املفـــاهيم الصـــوتية (املقطـــع واملصـــو  )فة وحنـــوي اإلســـكندريةعهـــد الفالســـ

                                                 
 ".منطق العرب) أنظر كتابنا: "1(
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فهــذه األشــياء بقيــت علــى مــا كانــت عليــه إال قلــيال عنــد اللســانيني وغــري ذلك). )1(واحملمــولواملوضــوع 
  الغربيني وأدخل عليها إصالحات حامسة املختصون يف هندسة اللغة منذ عهد قريب. 

  ينبغـــي أن يعتـــّد الباحـــث بالنظريـــة كنظريـــة الوهـــو متفـــرع عـــن الســـابق:  واألصـــل الخـــامس
الــرتاث وينطبــق  ،يف احلــق،هــذا يتجــاوز و  .إال بــدليلعلى غيرها كحقيقة علمية مسلمة وال يرّجحها 

على كل ميــادين البحــث العلمــي. فــإذا استحســن الباحــث مــا جــاء يف البنويــة كنظريــة لســانية أو النحــو 
  .فال بد أن يبىن ذلك على حجج التوليدي التحويلي

 رذَّ البــّد مــن أن  ُحيــو ب كمــا تعتنــق الفرقــة الدينيــة. هاملــذوال يكــون ذلــك مــن املقلــدين فيعتنــق  
الــذين يعتــربون أنفســهم مــن أتبــاع البنويــة أو النحــو التوليــدي التحــويلي أو الرباقماتيــك اللغويــة ن و الباحث
هـــذه األشـــياء علـــى العربيـــة مـــن دون أن يعتـــرب هـــذا التطبيـــق جمـــرد اختبـــار فـــإن كانـــت هـــذه تطبيـــق  مـــن

عــدد احملــاوالت واملقارنــات باللغــات األخــرى) تــؤدي إىل تعســف بــّني فالبــد مــن تأن تاحملاولــة (وال بــأس 
  اإلدالء بذلك بصراحة.

الروايـــة ألقـــوال توثيـــق املعلومـــات وخاصـــة  )مـــع مـــا يليـــه(فهـــو مـــا خيـــص  األصـــل الســـادسأمـــا 
بنفســه أال يرجع الباحث أبدا إلى ما روى عن قائل إال بعد الرجوع إلــى مــا قالــه هــو وهو . العلماء

  .وإن لم يوجد فيرجع إلى ما قاله تالميذه الذين وثقهم العلماء
وهــو ســاٍر اليت ميكــن أن يرتكبهــا الباحــث من أكرب العيوب  ،يف نظرنا، التساهل يف ذلك هوف

هــو فوهــو ممــا ابتلينــا بــه منــذ أن غلــب اجلمــود الفكــري وعــم التســاهل يف الروايــة خاصــة. اليوم العمل به 
 واخاصــة مــا كــانكــل مــا يســمع و ل مؤلفــو كتــب األدب وكتــب الطبقــات إىل روايــة  امــبــالء قــدمي. فقــد 

  .صحته ثبتتنقل ما مل من الناس فلم يتحّرجوا أبدا  ايتسلى  يسمعونه من القصص الطريفة اليت
وتعّود الباحثون أن يرجعوا إىل مثل كتاب األغاين وحيتجوا مبا فيه وال حيــاولون أن يتحققــوا مــن 

بنــوا قــد يــه مــع أن الكثــري ممــا يرويــه قــد بــّني احملققــون أنــه كــذب وافــرتاء علــى العلمــاء. و صــحة مــا جــاء ف
  .ما جاء يف هذه الكتب بدون متحيصعلى ،يف أيامنا، النظريات 

أن ال تصــح أيــة روايــة ينفــرد بهــا متفــرع مــن الســابق هــو : وهــو  األصــل الســابعف وعلــى هــذا
  .ذلك روي فيما راٍو من الرواة مع مخالفتها لكل 

                                                 
)2 (Subject /Prédicat  دراسة اللغويةهما النحاة الغربيون في الوادخل .من منطق أرسطوهما.  
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واحلــديث الشــريف –اس الصحة بالنسبة إىل األخبــار مقيفقد أمجع علماؤنا يف مجيع العلوم أن 
هــو الكــذب (و علــى هو أن يسمع من أكثر من جهة وأن يستحيل تواطــؤ الــرواة  -خاصة عند احملدثني

    ).خرب العامة عند الشافعي
رد بــه راٍو ومــن ذلــك اخلــرب عــن وقد بىن البــاحثون يف زماننــا الكثــري مــن النظريــات علــى خــرب انفــ

  وكخرب اجلاحظ الذي مّر ذكره وغري ذلك.ما جاءنا من شعر امرئ القيس ألكثر محاد كراو 
ــهــو  واألصــل الثــامن مــن   ر الموضــوعي لمصــادر البحــث واالمتنــاع المطلــقضــرورة التخّي

ا فظيعــا وقــد يكــون أكثــره كــذب الرجــوع إلــى مــا ثبــت أنــه كتــاب مــزج فيــه صــاحبه الصــحيح بــالزائف
الكتــاب  التوثيــق لنســبةويدخل يف هذا األصل أيضا ضرورة  وكل هذا جيب أن يثبت باألدلة القاطعة.

  العلمي الدقيق. التوثيق
        
                     

 
 
 
  


