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جهود املسترشق األملاين يوهان فك
يف ال ّلهجات العرب ّية
-دراسة ابيستيمولوج ّية-

أ د .سايم المايض

()1

الكلامت املفتاحية:
ـ اللّهجات العرب ّية
ـ االسترشاق والعرب ّية
ـ اللّهجات بني االستعامل والفصحى
ـ اللّهجات بني الترصيف اإلعرايب واالستعامل
ـ لغة التفاهم
ـ العرب ّية املولدة
ـ التواصل اللّغوي
مدخل
إذا كانت اللّهجة متثّل طريقة من طرائق األداء يف التواصل اللّغوي ،فهي ّ
تدل
عىل طريقة الكالم التي نشأ عليها اإلنسان وترعرع؛ أل ّن طريقة اللّسان هي من ت ُ ْنبئ
 )1أستاذ الدراسات العليا في كلية اآلداب ،الجامعة المستنصرية /العراق.
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تصب
عن سامت تلك القبيلة أو غريها .عندها مثّلت بيئة لغويّة مع ّينة كانت راف ًدا
ّ
كل قوم عن
يعب بها ّ
يف عمل ّية التواصل اللّغوي عىل اعتبار أ ّن اللّغة هي أصواتٌ ّ ُ
أغراضهم وحاجاتهم ،وهذا األمر جعل من اللّهجة ميدانًا واس ًعا للبحث اللّغوي
خاصة والبحث بشكل عام ،فهي ت ُنطق كام سمعت عن أهلها .ومن هنا كان التسابق
ّ
بني العلامء من القدامى واملحدثني لرصد هذه اللّهجات وتصنيفها وفقًا للمستوى
الذي تندرج فيه ،فمنها :الصوت ّية ،والرصف ّية ،والنحويّة ،والدالل ّية .وما يعنينا من

البحث هو املنجز العريب يف الدراسات االسترشاقية ،ومن قبيل( :اللّهجات العربيّة
القدمية للمسترشق كيم رابني) ،وموضوع بحثنا (العربية دراسات يف اللّغة واللّهجات
واألساليب للمسترشق يوهان فك) الذي يرى أ ّن اللّهجات هي ظاهر ٌة لغويّ ٌة مت ّيزت
بها اللّغة العربية ،واحتفظت بها إىل يومنا هذا ،وقد م ّيزتها السامت اللغويّة التي
فقدها قسم من اللّغات السامية ،ويرى فك أيضً ا أ ّن هجرة القبائل العربية كانت سببًا
فضل عن طريقة الحياة البدويّة،
ً
يف بقاء تلك اللّهجات وانتشارها بني ألسن اللّغويني
صقلت إىل
وبذلك فقد حافظت عىل سالمة لهجتها وخلوصها ،وأنّها –اللهجات -قد ُ
ح ّد بعيد يف عهد الفتوحات ...

معنى اللهجة
من املناسب يف بداية البحث أن نذكر املقصود من اللهجة يف اللغة االصطالح؛
لنبني البحث واملناقشة عىل مفهوم واضح .فقد تباينت آراء اللّغويّني يف ح ّد اللّهجة،
فهي جرس الكالم ،وهي اللّسان ،وقيل طرفه .واللّهجة بالفتح أعىل ،ويقال :فالن
بل عليها فاعتادها ونشأ عليها ،ويف الحديث» وما
ج َ
فصيح اللّهجة ...وهي لغت ُه التي ُ
ُ
من ذي لهجة أصدق من أيب ذر» [[[ .ومل يذهب بعي ًدا ابن فارس (ت 395هـ) عن
صحيح ّ
يدل عىل املثابرة عىل اليشء
أصل
ٌ
هذا املعنى فعنده الالم والهاء والجيم
ٌ
ٍ
ومالزمته ،وأصل آخر ّ
اختالط يف أمر ما ...وقولهم هو فصيح اللّهجة.
يدل عىل
يلهج بلغت ِه وكالم ِه[[[.
واللّهجة اللّسان مبا ينطق من الكالم ،وس ّميت لهجة؛ أل َّن كالًّ
ُ
[[[ ينظر :العين مادة( لهج)  391 /3بتصرف ،وينظر :لسان العرب مادة (لهج).
[[[ ينظر :مقاييس اللغة  214-215 /5بتصرف.
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واللّهجة أيضً ا هي طريقة من طرق األداء يف اللّغة[[[ .واملالحظ أنَّها وردت ملعانٍ
جلّها
جبل عليها اإلنسان ،و ُ
ع ّد ٍة ،منها :اللّغة ،واللّسان ،أو طرفه ،أو جرس الكالم ،وما ُ

معانٍ حركيّة والحركية لها دالليّة إيحائيّة عىل التأث ّر والتأثري تب ًعا للعوامل املؤث ّرة فيها.

خاص تنتمي
ّ
وأما يف االصطالح :فهي طائفة من املميّزات اللّغويّة ذات نظام صويتّ
خاصة ويشرتك يف هذه املم ّيزات جميع أفراد تلك البيئة ،وهذه البيئة هي قسم
إىل بيئة
ّ
من بيئة أع ّم وأشمل تض ّم لهجات ع ّدة ،وهي متم ّيزة الواحدة عن األخرى بظواه َر لغويّة،

ُيس ات ّصال أفراد هذه البيئات بعضهم
ولك ّنها تأتلف فيام بينها بظواه َر لُغويّة أخرى ت ّ
الصفات اللّغوية التي تنتمي إىل بيئ ٍة
ب عنها بشكل آخر كونها مجموعة من ّ
ببعض[[[ .و ُع ّ
خاص ٍة ،أو قيود صوت ّية تلحظ عند أداء األلفاظ يف بيئة مع ّينة أخرى[[[.
ّ
وميكن القول إ ّن العالقة بني املفهومني اللُّغوي واالصطالحي هي وجود قرينة
األداء والحركة ،فاألداء يكون عىل لسان مجموعة من األفراد ينتمون إىل بيئة لُغويّة
وييّزها األداء عن البيئات األخرى؛ لذلك فقد
واحدة تتفق بالصفات والحاجاتُ ،
تن ّوعت حسب نسبة الرتكيب اإلضايف لها ،فمنها :لهجة قريش ،ولهجة متيم ،ولهجة
ربيعة ،ولهجة عقيل ،ولهجة قيس ،وهكذا ،فإنَّها اعتمدت عىل املوصوف لها
ليُميّزها عن اللّهجات األخرى ،وهي بذلك ال تختلف عن اللّغة بأبسط تعريفاتها
كل قوم عن أغراضهم وحاجاتهم [[[ .فالعالقة بني اللّغة
عب بها ّ
بكونها أصوات يُ ّ
واللّهجة عالقة وطيدة ُي ّيزها ذلك النظام الصويت الذي تنتمي إليه اللّغة أو اللّهجة.
الصفات
وإ َّن دراستها تكمن يف األهم ّية ملعرفة خصائصها املنتمية إليها من تن ّوع ّ
واملخارج والظواهر الرتكيبيّة األخرى نحو :اإلدغام ،واإلمالة ،والهمز ،واإلقالب،
وغريها .وعليه ميكن القول إنّ :تنوع اللّهجات يكون ألمرين ،هام :انعزال القبائل يف
لكل قبيلة .والتقسيم
املستقل يف ال ّنظام الصويت ِّ
ّ
بيئة معينة ،واألمر اآلخر هو التط ّور
كل القبائل
يكون لها وفقًا لألطلس الجغرايف اللّغوي عىل ال ّرغم من أنَّه ال ميثّل َّ
[[[ ينظر :المعجم الوسيط .841 /2
[[[ ينظر :لهجة تميم وأثرها في العربية الموحدة  29-30بتصرف.
[[[ ينظر :الراموز على الصحاح .28 /1
[[[ ينظر :الخصائص.69 /1
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العرب ّية ،فمثالً لغة أهل الحجاز تض ّم قريش؛ ألنَّها تسكن مكة ،ومكة املك ّرمة تتبع
التوسع فحسب .وأعتقد أ َّن التقسيم
للحجاز[[[ .وبنا ًء عىل ذلك فإ َّن التوزيع من باب
ّ
بكل ظواهرها اللّهجيِّة.
حسب القبيلة يكون أدق؛ لكونه مييّزها عن غريها ِّ

روافد يوهان فك يف كتابه (العربية)
أي مؤل ٍ
ّف عندما يتص ّدى لدراسة ظاهرة ما ال ب ّد له من االستسقاء من موارد
إ َّن َّ

علميّة ج ّمة تتن ّوع بتن ّوع املا ّدة التي يريد طرحها ،إذ كانت روافد يوهان فك واسعة
كام هو أصل الدراسة التي تناول فيها اللّغة العربية ولهجاتها وأساليبها ،والتي تن ّوعت
بني كتب اللّغة ،واألدب ،والسرية ،والتاريخ ،ونقل عن كبار العلامء منهم الجاحظ
(ت255هـ) ،وابن قتيبة (276هـ) ،وقدامة بن جعفر (ت337هـ) ،واألصفهاين (ت
356هـ) ،واملقديس (ت380هـ) ،والخطيب التربيزي (ت 502هـ) ،وغريهم كرث.
وقد ذهب أنطوان شبيتالر بالقول عن روافد يوهان فك بأنه قد استطاع الوقوف عىل
املتخصصني ،فرجع إىل شواهد كرث
مصاد َر مستفيضة التي ال تتوافر إال عند قلّة من
ّ
من املصادر العربية األصلية فضالً عن أسلوب التشويق الذي اتسم به منهجه[[[.
والحقيقة كذلك فقد وظّف املصادر األدبية والتاريخية يف أسلوبه وكأنّك تقرأ يف
موسوعي يف مجاله.
كتاب
ٍ
ٍّ
لقد أشار أنطوان شبيتالر أيضً ا إىل قض ّية يف غاية األهم ّية ،إذ ملن املتوقّع مع كرثة
رأي املؤلّف...
املوضوعات املعالجة يف الكتاب أن نجد من الق ّراء من يُخالف رأيُه َ
عىل الرغم من املوضوعات القيّمة التي عالجها يوهان فك [[[ .فكان أ ّول من خالفه
أنطوان يف مشكلة اإلعراب واليوم أشاطره الرأي يف مخالفة يوهان فك يف مسائل
مم طرحه من آراء ومعالجات لظواهر لهج ّية ولغويّة يف ضوء معايري ع ّدة ،منها
كثرية ّ
ما وضعه هو ،ومنها ما حكّمته لها وفقًا ملنهج علمي ورؤية موضوع ّية كانت جهد
سنوات من الدرس وقراءة متأنّية للرتاث العريب.
[[[ ينظر :لهجات العرب في القرآن الكريم.53
[[[ ينظر :العربية دراسات في اللغة واللهجات واالساليب ( المقدمة.)5 /
[[[ ينظر :م .ن ( المقدمة.)6 /
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ّ
ّ
المبحث األول( :اللهجات بين االستعمال والفصحى)
يع ّد يوهان فك من أوائل املسترشقني الذين بحثوا يف اللّهجات العرب ّية عرب تت ّبع تاريخ
العربية ،إذ ارتكز يف ذلك عىل أعالم القرن الثاين والثالث الهجريني ،الذي يع ّده عرص
ازدهار اللّغة العرب ّية وال س ّيام يف مؤلّفات الجاحظ (ت255هـ) الذي نقل عنه مواطن
ؤسس لظاهر ٍة لغويّ ٍة برزت يف ذلك العرص
كثرية من كتابه البيان والتبيني والبخالء ،وهو يُ ّ
أال وهي املوازنات اللّغوية بني العربية واللّهجات السائدة يف البيئة العربية آنذاك؛ بسبب
قض ّية التأث ّر والتأثري التي أشار لها الجاحظ يف مؤلّفاته ووظّفها يوهان فك يف دراسته
ولعل ما وث ّقه عن الجاحظ يف معرض حديثه عن الفروق
للعربية وبيان أصول اللّهجاتّ .
اللهجيّة سواء أكانت عىل مستوى األبنية ،أم األصوات ،أم املعاين ،إذ يقول »:ومن تلك
أي :إبدال السني
أي :النطق املفخَّم للهمزة ،والكشكشة وشبيهتها ْ
الفروق -مثالً -العنعنة ْ
أي :قلب الياء
أي :كرس حروف املضارعة و[ العجعجة] ْ
أو الشني من الكاف ،والتلتلة ْ
جيم يف النسبة [ مثالً]  ...واألمثلة التي ال حرص لها من استعامل لفظ عند
املش ّددة ً
قبيلة يف صيغة تخالف صيغته عن أخرى ،أو مبعنى يختلف كذلك فهذه الخصائص
اللهج ّية»[[[ .ونلمح ممّ سبق من رصد للهجات األمصار العربية وكيف ّية أدائها ،فإذا كانت
اللّهجة يف املفهوم املعريف تعني نطق أصوات مع ّينة ضمن عالقات تجتمع فيام بينها
لتكون لنا داللة االستعامل لفظة دون غريها ،أو مبع ًنى آخر هي مجموعة من الصفات
خاصة من دون قيود عىل تلك البيئة ،ويشرتك مجموعة
اللّغوية التي تنتمي إىل بيئة لغويّة ّ
من األفراد من تلك البيئة فضالً عن بيئة اللهجة نفسها التي تكون أوسع وأشمل من
لكل منهم خصائصها ،ولك ّنها تكون مشرتكة يف
بيئة األفراد أنفسهم لتض ّم ع ّدة لهجات ٍّ
الصفات اللهج ّية
هذه الظواهر[[[ .فاألمر يتعلّق باستعامل تلك املجموعة املشرتكة يف ّ
بني مجموعة األفراد ،فتك ّونت لهجة فيام بينهم لتمثّلهم يف البيئة اللّغويّة ،وهذا من
بالصيغة
ري الفصحى هو أن ينطق ّ
باب االستعامل الداخيل بني تلك القبيلة ،ولك ّن معاي َ
املتّفق عليها ضمن التقعيد اللّغوي ،حينئذ يكون االستعامل أوسع عىل اعتبار أ َّن عامل
الفصحى هو املعتمد يف عملية التواصل اللّغوي.
[[[ ينظر :العربية دراسات في اللغة واللهجات واألساليب .19
[[[ ينظر :اللهجات العربية القديمة وما تبقى من آثارها .35
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ومن الواضح أ ّن ما ذكره يوهان فيك هو عادات كالم ّية طفقت عند قبيلة من
القبائل العربية[[[ ،فقد اكتفى بالتعليق بأنَّها خصائص لهج ّية[[[ .فهو مل يذهب إىل
التحليل يف طبيعة تلك اللّهجة سواء أكان متعلقًا باألصوات وطبيعة صفاتها وتجاور
مخارجها ،أم ببنية الكلمة وشكلها ،أم بالرتكيب ومعانيه ،إذ تكاد تكون نظرته وصفيّ ًة
معتم ًدا عىل أخبار الرا ّواة اللّغويني الذين وصفهم باملعتمدين عنده كونهم وحدهم
من يعرفون تلك اللّهجات .وإذا توقّفنا قليالً عند تلك الظواهر اللهج ّية التي متثّلت
بـ(العنعنة) التي ّ
تدل عىل جعل العني بدالً من الهمزة ،ومنه قول يعقوب بن السكيت:
ُلهل ال ُّدنيا عن الدين وا ْعت ِم ْل
فال ت ُ

آلخرة ال ب َّد عن ستصريها

واألصل( :أ ّن ستصريها) أي ستصري ومصريك إليها ،وهي لهجة متيم وقد وصفها
الدكتور املطلبي بأنّها من أهم ظواهر املبالغة يف تخفيف الهمز عند متيم[[[.
وقد ُعزي إىل متيم ،وربيعة ،ومرض زيادة السني بعد كاف الخطاب املؤنّث،
فيقولون يف( :أعطيتك ،أعطيتكس) ،و(منك ،منكس) .وقيل :إنَّها لغة هوازن غري
لتبي كرسة التأنيث ،وذلك معنى قوله »:إ ّن
أ ّن سيبويه يرى أنَّها تلحق الكاف زيادة؛ ّ
أناسا من العرب يلحقون الكاف السني ليبيّنوا كرسة التأنيث ،وإنّ ا ألحقوا السني؛
ً
ألنَّها من حروف الزيادة يف(استفعل) وذلك أعطيتكس ...فإذا وصلوا مل يجيئوا
بها؛ أل َّن الكرسة تبني»[[[ .وهذا يعني أنّها -الزيادة -تكون يف الوقف لبيان معنى
الكرسة وذلك؛ أل َّن الكرسة ّ
تدل عىل املخاطب املؤنّث .وما وصفه سيبويه لها هو
الراجح عندي؛ أل َّن كاف املخاطب املؤنّث يف الوقف تفقد داللتها عىل التأنيث
بسبب السكون الذي يقف عليه املتكلّم بدالً من الكرسة يف حالة الوصل حينئذ
لجأوا إىل زيادة السني يف الوقف وابتعدوا عنها يف الوصل ،وهذا ليس اضطرابًا
[[[ ينظر :فقه اللغة العربية .205
[[[ ينظر :العربية دراسات في اللغة واللهجات واألساليب .19
[[[ ينظر :لهجة تميم وأثرها في العربية الموحدة  ،86ولهجات العرب في القرآن الكريم .54
[[[ الكتاب ،199 /4وينظر :لسان العرب .196 /6
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كام وصفه بعض الباحثني ،بل هي عادات كالم ّية اعتادت عليها تلك القبيلة دون
غريها[[[.
وأما الكشكشة ،فهي تتعلّق باملخاطبة املؤنثة أيضً ا ،وتعني إبدال الشني من كاف
الخطاب املؤنّث فتقول يف عليك ِ
عليش ِ
ِ
وبش ونسبها اللّغويون إىل بني أسد،
وبك:
وبعضهم إىل ربيعة ،ومنه قول مجنون ليىل:
ِ
ج ُيــدش جي ُدهــا
فَ َع
ينــاش َع ْيناهــا ،و َ

دقيــق
الســاقِ منــش
ُ
ســوى أ ّن عظــم َّ

فاألصل (:فعيناك  ...وجيدك  ...منك) [[[ .وذهب بعض الباحثني إىل أ َّن الكشكشة
لها امتداد إىل يومنا هذا يف لهجة (أهل عسري) من نطق الكاف شي ًنا (ابوش ،وأمش)
فهي ال تزال ح ّية مع تط ّورات يف بنية الكلمة بني اإلقبال واإلدبار[[[ .وهذا ّ
يدل عىل أ ّن
معايري االستعامل لها داللة يف التواصل اللّغوي فضالً عن البيئة اللّغوية.
وأما التلتلة فهي كرس تاء املضارعة (ت ِفعلون) إذا كان املايض عىل وزن(ف ِعل)
بكرس عينه نحو :ش ِقي– تشقى ونسبها سيبويه إىل جميع العرب إال أهل الحجاز.
والظاهر أنّها لغة متيم[[[  .وقد وردت يف القراءات القرآنية أمثلة عىل كرس حرف
ل ال َِّذي َن ظَلَ ُموا
وجلَ ﴿ :ولَ ت َ ْركَ ُنوا إِ َ
ّ
خاصة كام يف قوله ع ّز
املضارعة منها(التاء)
ّ
صونَ﴾ [هود ]113 :بكرس
فَتَ َم َّس ُك ُم ال َّنا ُر َو َما لَ ُك ْم ِم ْن ُدونِ اللَّ ِه ِم ْن أَ ْولِ َيا َء ث ُ َّم َل تُ ْن َ ُ
التّاء[[[ .وقد ورد الكرس يف أحرف املضارعة كلّها ماعدا الياء ،وإ ّن ما جاء يف القرآن
كلّه عىل لغة أهل الحجاز ،وما ورد بكرس الياء فإنه ينسحب إىل القراءات الشاذّة؛ أل ّن
االستعامل بالكرس غري الياء ،والفتح هو القياس[[[.

[[[ ينظر :اللهجات في كتاب سيبويه أصواتاً وبنية. 52

[[[ ينظر :لهجة قبيلة أسد  104وينظر ديوان مجنون ليلى.207
[[[ ينظر :اللهجات في الكتاب لسيبويه أصواتاً وبنية .256

[[[ ينظر :لهجة تميم وأثرها في العربية الموحدة  ،180واللهجات العربية في التراث  ،229ولهجات العرب
في القرآن الكريم .67
[[[ ينظر :اللهجات العربية في القراءات القرآنية ،120ما أثبته هو قراءة المصحف وأشرت الى وجه القراءة.
[[[ ينظر :اللهجات العربية في معاني القرآن للفراء .182-184
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جيم عندما يكون العني قبل الياء فيقولون
وأ ّما العجعجة فهي قلب الياء
ً
[[[
اختصت بها قضاعة
(هذا راعج خرج معج) يريدون :هذا راعي خرج معي ،وقد
ّ
ومن ذلك ما أورده خلف األحمر عن رجلٍ من أهل البادية أنشده قائالً:
علج
خايل ُع َويْ ٌف وأبو ِّ

بالعشج
املطعامن اللحم
ِّ
نج
الب ِّ
وبالغدادة كرس َ ْ

الحمل املبارك) [[[ .ويالحظ أ َّن
ُ
يري ُد(علياً والعيش والربين  -وهو معرب برنيك -أي
وكل ذلك له
التقييد مبجيئها بعد العني اخُتلف فيه ،وذلك واضح من النصيني السابقنيّ ،
عالقة بالبيئة اللّغوية املتّفق عليها وفقًا ملعايري اللّهجة ،فالتعميم وارد ،وفيه داللة االشرتاك
والخاص جائز ،وفيه داللة الخصوص ّية البيئ ّية لتلك اللّهجة.
يف معيار الفصحى،
ّ
والحديث عند يوهان فك مكتفيًا بألقاب اللّهجات ،أما خصائصها فلم يذهب
إىل تحليلها الدقيق وبيان األسباب الحقيقية وراء مظاهر االستعامل فضالً عن معايري
الفصاحة ،وإمنَّا يبحث يف أسباب اللهجات ،وهذا األمر -كام أعتقد -هو تاريخي
أكرث منه إىل املنهج التحلييل العلمي.
ويذهب يوهان فك يف موضع آخر إىل بيان العوامل التي ساعدت عىل هجرة
األلفاظ والتداخل اللهجي فيام بني العربية ومجاوراتها من اللّغات األخرى كالفارسية
وغريها ،وأ ّن من أبرز تلك هو االختالط اللغوي من أجل لغة التفاهم ،فيكون التقارض

حا عىل لغة التفاهم التي وصفها يوهان فك ،فهو يرى أنَّه مل يكن ممك ًنا أن
والتبادل واض ً
يبقى ح ًّدا فاصالً بني الفاتحني العرب واملغلوبني من غري العرب قامئًا عىل االستمرار،
إذ ال ب ّد من التواصل فيام بينهم ،وهذا التواصل ال ب ّد له من لغة أطلق عليها مصطلح
(لغة التفاهم) [[[ .فإذا كانت الفصحى هي اللّغة السائدة آنذاك قبل فتح البلدان اإلسالمية
األخرى ،فإ َّن عامل االختالط كان سب ًبا لظهور لغة أخرى قريبة من اللّغة األ ّم ،لذلك
[[[ ينظر :الكتاب ، 182 /4ولهجات العرب في القرآن الكريم .60
[[[ ينظر :تاج العروس ،396 /9واللهجات العربية القديمة وما تبقى من آثارها .54-55
[[[ ينظر :العربية دراسات في اللغة واللهجات واألساليب .19-20
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كانت السياسة اللّغوية من ضمن االسرتاتيجيات الخطاب ّية التي تخطو خطى التواصل
اللّغوي بني العرب -أهل العربية الفصحى -واألقاليم الجديدة التي يجب عليها تعلّم
اللّغة؛ لكونها لغة القرآن أوالً ،ولغة الدولة التي خضعوا لها ثانيًا.
ونتيجة لذلك ،فقد عملت سياسة الدولة عىل الحفاظ عىل اللّغة األ ّم من
االضمحالل والتاليش ،ثم يذكر يوهان فك مجموعة أسباب اجتامع ّية بيئ ّية عن ذلك
أغلبها تدور يف فلك االختالط االجتامعي سواء عىل مستوى السكن يف األماكن
البعيدة عن االختالط أو االتصال مع طبقات املجتمع يف الشكل الجديد.

ومن هنا برزت لغة التفاهم كونها معيا ًرا يف ح ِّد التواصل اللّغوي التي بدورها
«استعانت بأبسط وسائل التعبري اللّغوي فبسطت املحصول الصويت وصوغ القوالب
رصف اإلعرايب،
اللّغوية ،ونظام تركيب الجملة ومحيط املفردات ،وتنازلت عن الت ّ
قصة تاجر الدواب
واستغنت بذلك عن مراعاة أحوال الكلمة وترصيفها .[[[ »...ويذكر ّ
جاج فأجابه (رشيكاتنا يف هوازها
الذي باع جنود املسلمني دواب رديئة فاستنطقه الح ّ
أي :أ َّن هذه الدواب قد وصلت عىل ما هي
ورشيكاتنا يف مداينها وكام تجي تكونْ ،
عليه من رداءة من رشكائه يف بالدهم باألهواز واملدائن[[[ .والحقيقة أ َّن ما ذكره يوهان
فك من تأثري العربية بالفارسيّة ليس باملستوى الذي يؤث ّر يف اللّغة الفصحى األم،
وإمنَّا يقترص عىل مواطن االختالط واالحتكاك والدليل عىل ذلك أنّه اصطلح عليها
(لغة التفاهم) ،وهذا ّ
يدل عىل وجود لغة أخرى أعىل منها ،وأعتقد أ ّن ما ذكره ال يبتعد
عن مظاهر االزدواجية اللّغويّة يف العهد اإلسالمي.
 عهد الفتوحات -إذ وجدت تلك الجامعات اضطرا ًرا إىل استعامل لسان سادتهمولهجتهم ،فهي-اللّغة العربيّة -مل تعانِ من أهلها بل عىل العكس فهي تعاين من غري
متكلّميها ،وهذا واضح يف وصف يوهان فك ،ونقله عن أرباب املؤلّفات ومنهم
الجاحظ ،وابن سالم ،وابن األثري ،وابن قتيبة وغريهم .ومن األمثلة التي ساقها يف
كتابه لبيان األثر الفاريس يف لهجات األمصار كالبرصة ،والحوارض العربية األخرى
[[[ ينظر :العربية دراسات في اللغة واللهجات واألساليب .20
[[[ م .ن .20
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حيث أمست بعض املدن أن تأخذ طاب ًعا فارس ًّيا عرب زيادة األلف والنون عىل الطريقة
الفارسية ،حيث أسامء األمكنة املنسوبة إىل أسامء األشخاص التي تختم مبقطع
(آن) مثل مهلّبان ،أميتان ،جعفران .وكذلك أخذت أسامء بعض القنوات يف البرصة
صيغ مثل خالدان ،وطلحتان[[[ .ويف الحقيقة أ ّن التواصل اللّغوي يف أصله ينتج عن
مجموعة مس ّوغات عىل أثرها يكون تواصالً لغوياً[[[ فكيف ال يكون وأنَّه لغة التفاهم
السائدة بني متكلمي القوم الجدد (العرب) ،وبني أهل تلك املدن التي دخلت يف
عهد اإلسالم حديثًا .ومن جهة أخرى فإ ّن هذا التأثري مل يكن ذا تأثري يف علية القوم،
وإنَّ ا بني عامة الناس ،ثم إن مقطع (آن) موجود يف العربية وفيه داللة واضحة عىل
املذكّر واملؤنّث رمبا يكون باألداء مختلفًا .ومع ذلك فإن آم ّنا بالتأثري فهو ال يعدو أ ْن
ؤسس لها يوهان فك.
يكون محصو ًرا يف لغة التفاهم التي حاول أن يُ ّ
وكذلك يذكر املؤث ّرات الخارج ّية يف لغة أهل الكوفة ،فهو يرى أ ّن قيامها عىل بقعة
كانت تتالقى فيها اللّغات اآلرامية ،والفارسية ،والعربية ،من قديم ،ويذهب بالقول
جار والص ّناع وغريهم،
مستطر ًدا كام حصل يف البرصة كان يرد عىل الكوفة ٌ
سيل من الت ّ
وبسبب نفوذ الفرس آنذاك يف الكوفة صارت لغة التفاهم السائدة هي الفارسية ،وينقل
عن الجاحظ بيان ذلك األثر ما أورده من ألفاظ مع ّربة يف لهجة الكوفة إذ ينقل أ َّن الكوفيني
يقولون(:خيار) بدالً من( ِقثاء) وباذروج بدالً عن الحوك  ...وكذلك يذهب
بالقول إىل تأثري الجاليات الفارسية ،وهذا ملحوظ يف لغة التفاهم[[[ ،وأرى
أ ّن هذا التأثري ال يُنكر يف الوهلة األوىل ،وإمنَّا أم ٌر طبيعي يكون يف األماكن
العا ّمة واألسواق كذلك ،وليس التأثري عىل مستوى الكتابة ،وهذا أمر طبيعي
أي مجتمع فيه اختالط لغوي ،ويعرف اآلن يف األماكن السياح ّية
يحدث يف ِّ
إل أنه ال يتع ّدى إىل اللّغة األ ّم التي حفظها الله بكتابه
والدين ّية وغريها ّ
حا ِفظُونَ﴾ [الحجر ، ]9 / 15واللّغة الحيّة هي من متيل
ح ُن نَ َّزلْ َنا ال ِّذكْ َر َوإِنَّا لَ ُه لَ َ
﴿ إِنَّا نَ ْ
إىل االقرتاض اللّغوي ،وهذا جلُّه من باب التقارض اللّغوي[[[.
[[[ ينظر :العربية دراسات في اللغة واللهجات واألساليب . 25
[[[ ينظر :اثر طرق الحج في التواصل اللغوي دراسة ابيستمولوجية . 5
[[[ ينظر :العربية دراسات في اللغة واللهجات واألساليب .29 ، 27
[[[ ينظر :تقارض االلفاظ في الداللة واالعراب .13
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ثم استطرد يوهان فك يف بيان األثر اللهجي يف الحياة البدوية ،إذ يرى أنَّها مل
تبق بعيدة عن التأثري باملؤث ّرات اللغويّة األجنب ّية ،ونقل تلك الرواية عن الحجاج بأنَّه
َ
ريا من األوالد فضالً عن تغ ّنيه بأشعارهم،
أهدى جري ًرا جارية من الري ولدت له كث ً
وهو كذلك يروي عن ابن ميّاده الذي أهداه الوليد بن يزيد جارية من طربستان كانت
كاملة الوجوه ما عدا نطقها املعيب للعربية ،فقال ابن مياده فيها شع ًرا:
بأهــي مــا ألـ ِ
ـذك عنــد نفــي

كأنَّــك ظبيــ ٌة مضغــت آراكاً

لــو أن ِ
بالــكالم تُقربينــا
ّــك
ِ
بــوادي الجــزع حــن تبغمينــا

[[[

أقول إ َّن منهج يوهان فك يف ذكر ذلك قد أخذ طاب ًعا وصفيًّا يتبع آثاره عرب الزمن،
وهذا من باب الوقوف عىل مواطن االختالط واالحتكاك اللّغوي؛ لكونه يُع ّد من
خاص .ويريد أن يصل إىل
عوامل التأث ّر والتأثري يف اللّغة بشكل عام واللّهجة بشكل
ّ
ظاهرة (اللّحن) التي كام رآها بأنّها ُسوغت اللّحن؛ لكونها (لغة التفاهم) .والحقيقة
أ ّن هذا تج ٍّن عىل اللّغة العربية لغة القرآن ،وباملحصلة ليقف عند نقطة انطالق مفادها
املؤث ّرات الخارج ّية التي سعت إىل تغيري اللّغة عن مسارها الحقيقي إىل مسارات
أي منج ٍز لغوي عىل مستوى لغة التفاهم ال ميكن أ ْن يُقاس عىل
أخرى .وأقول إ َّن َّ
لغة الكتابة الرسمية؛ ألنَّها -لغة التفاهم -ال تعدو أن تكون لغة تواصليّة ملرحلة ما،
يف بني
ومل ّا كانت اللّغة من مميّزاتها التواصل اللغوي كونها متثّل حلقة وصل معر ٍّ
الجامعات فضالً عن األفراد[[[.
كل بيئ ٍة بلغ ٍة ما أو لهج ٍة ما قد تعارف عليها أفراد
لذا فمن الطبيعي أن تتّصف ُّ
تلك البيئة ،وهذا ما رصده الجاحظ ونقله يوهان فك ،إذ ف ّرق بني اللّهجات واللّغات
كل مدينة يتكل ُم أهلها عىل لغة من
بي أ َّن َّ
ّ
الخاصة ،وألسنة الحرف واملهن ،فرناه يُ ِّ
قسم من املدن كالبرصة ،والكوفة ،وبغداد لها
نزل بها من العرب ،عىل اعتبار أ َّن
ً
[[[ ينظر :العربية دراسات في اللغة واللهجات واالساليب .26
[[[ اثر طرق الحج في التواصل اللغوي دراسة ابيستمولوجية .20
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استعامل لغوي يف عملية التواصل اللّغوي أث ّر تلك املؤث ّرات الخارجية ،ويستطرد
بذكر أمثله ليف ّرق ما بني مكة والبرصة يف االستعامل اللغوي ،ومن حادثة رئيس
تعب عن املحتال الذي يوهم
املتس ّولني بالبرصة خالد بن برير ،فالكلمة ( ُمخطراين) ّ
أنّه مؤذّن من فرسان ويتظاهر بأ َّن بابك أمر بقطع لسانه[[[ .وهكذا يرسد مجموعة من
االستعامالت وهي كام أزعم من باب التداولية؛ أل َّن االستعامل هو التداول ،وهذه
فلكل أهلِ صنعة لغتهم
ِّ
خاصة يستعملها أهل املهن
العادات اللغويّة ماهي إال لغات
ّ

التواصلية فيام بينهم.

ويف مكان آخر يذكر لنا يوهان فك األلفاظ ذات االستعامل الثقيل عىل اللّسان فتكون
عسرية النطق حينئذ تحتاج إىل األوراد والدربة حتى يستطيع التلفّظ بها كقول الشاعر:
حــرب مبــكانِ قفــ ٍر
ر
ٍ
وقــ ُ
ر
وليــس قـ َ
ـرب قــر حــرب قـ ُ
وهذا البيت مشهود عند علامء البالغة يسوقونه لالستشهاد عىل تنافر الحروف ،لذلك
فإ َّن الربط بني األصوات ال ترد يف العربية[[[ والحقيقية أ ّن هذا الربط قد ورد يف
ح ِ
ات
بوا َو َع ِملُوا َّ
االستعامل القرآين كام يف قوله عز وجل﴿ :إِ َّل ال َِّذي َن َ
الصالِ َ
ص َُ
ري ﴾ ( هود )11 /28إلّ أ ّن اللّسان العريب ابتعد بعض اليشء
أُولَٰ ِئ َك لَ ُه ْم َم ْغ ِف َر ٌة َوأَ ْج ٌر كَ ِب ٌ
بيئي وليس كام ذهب
عن ذلك االستعامل وال سيّام يف داللة األلفاظ ،وهذا مؤث ّر ّ
إليه يوهان فك بأنَّه بهذه الكيفية بداللة اللّهجات العربية الحديثة التي لكنت ألسنتها
باللّغات األوربية نحو الفرنسية يف تونس والجزائر ،واإلسبانية والفرنسية يف املغرب،
وهذا ما س ّببته الهجرة عن األلفاظ العربية إذا ما علمنا أ ّن هذه األمثلة هي يف القرن
الثاين والثالث من الهجرة ،حيث ح ّدد اللغويّون عرص االستشهاد بـ(إبراهيم بن هرمه)
يف حدود  183من الهجرة.
وهذه املالمح من املنهج التقابيل الذي سعى من خالله يوهان فك إىل دراسة
[[[ ينظر :العربية دراسات في اللغة واللهجات واالساليب .124
[[[ ينظر :م.ن .124
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مواطن الـتأث ّر والتأثري بني اللّغة العرب ّية من جهة والفارس ّية من جهة أخرى ،فضالً
الخاصة ،ومهام يكن من تلك العالقات فإ َّن عرب ّيتنا قد
عن املقاربات بني اللّهجات
ّ
حافظت وبشكل كبري عىل خل ّوها من الدخيل سواء أكان الصويت ،أم الرصيف ،أم
النحوي ،أم الداليل ،ولكن بحسب التط ّور الداليل فقد أخذت مناحي االستعامل
كل
التداويل داللة لهج ّية حسب تلك البيئة اللّغويّة التي شكّلت امتدا ًدا لها .فإ َّن َّ
جا
الشعوب يف العامل تتقارب عرب املهن ،أو الثقافات العابرة للحدود؛ لتُشكّل نسي ً

سمها يوهان فك بـ(لغة التفاهم) ،وهذا ما نلمسه يف
لغويًّا ميثّل تلك البيئة التي ّ
حياتنا اليومية اآلن ،إذ إ ّن البعض من بالدنا العربية تستعمل لغة يف التفاهم رمبا ال
تنسجم مع عريب آخر[[[ ،وممّ يجدر اإلشارة إليه أثر الطبقات املحل ّية واالجتامعية
يف خصائص اللّهجات العرب ّية ،ومنهم أولئك الذين يولعون بالتنوق واملبالغة يف
مضاهاة كالم البدو باستعامل لغة متص ّنعة مستكرهة ...ومنها التعبري الجهري املفخم
الحافل بحروف الحلق ،فالتقعري مثالً هو نوع من التعبري ويكون بخصائص معيّنة
وكأنَّه يستخرج من قعر برئ ،والتقعيب مرادف للتقعري ،والتفخيم ،والتمشدق مبعنى
وكل هذه ُمفادها التصنيع يف الكالم [[[ .يف حني نقل
اتساع زاوية الفم وإليه نسبُّ .
يوهان فك قصتني عن الجاحظ يشري فيهام إىل داللة التداول الذي يعتمد عىل فطنة
رجل
وثقافة املتلقّي فضالً عن املتكلّم ،وهو يص ّور البخيل محمد بن أيب مؤ ِّمل بأنَّه ٌ
صاحب تقعري وتفخيم وتشديق وهمز وحزم ...عىل أنَّه مل يكن مج ّرد اختيار كلامت
األعراب الغربية الذي كان يعطي لغة الحرض بني مسحة من النفاسة وعل ّو القيمة
فحسب بل املحيط العلمي الذي يحدث فيه ذلك الحدث اللّغوي[[[.
وخالصة ما ذكر إنَّه كلُّام ندرت اللّغة الفصيحة بني الطبقات املثقّفة ازداد االستياء
ولعل ُمفاد الكالم أ ّن املؤث ّرات مل تكن
ّ
ج لغوي عىل لسان أولئك،
من ِّ
كل خرو ٍ
خارجة فحسب ،وإمنَّا ذات تأثري ضمن البيئة اللّغويّة الواحدة ونتيجة لذلك فقد
[[[ هذا ما لمسته في تونس والجزائر ومصر عند زيارتي العلمية لهذه البلدان إذ يتحدثون بغلبة ألفاظ
االستعمال التي هي خليط من العربية ولغة االستعمال ولكن في اللغة الرسمية نجد االستعمال اللغوي
العربي حاضر بكل قواه.
[[[ ينظر :العربية دراسات في اللغة واللهجات واألساليب .126
[[[ ينظر :ينظر م .ن .128
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ِ
يكتف بها بل إ ّن
ظهرت وطفقت تلك الظواهر :التشندق ،والتق ّعر ،والهمز ،...فلم
قسم من الناس تهذّب إحساسهم اللّغوي وزنًا للدقائق يف املسامرة واملحاورة.
ً
ولعل عيل بن الجهم (ت294هـ) أحد رجال حاشية املتوكّل خري دليل عىل
ّ
اعتذاره من تبكريه يف االنرصاف عن جامعة كان يجالسها بالكلامت :إنّه بلغني
رضا
يشء واظني مأزو ًرا يف قعودي ،فجاء الر ّد من املربد (ت285هـ) الذي كان حا ً
بالخف يف نظره إذ ذاك ،ألنّ( مأزو ًرا) بدل موزو ًرا أي آمث ًا .إنّ ا يجوز االستعامل عىل

سبيل املزاوجة واالتباع للفظ مأجور .ويع ّزز ذلك بحديث (أرجعن مأزورات غري
مأجورات) ،فإذا استعمل وحده قيل موزور فقط[[[.
فلنح ّ
ظ األثر يف االستعامل اللّغوي الذي ج ّوز للشاعر استعامل (مأزو ًرا وتخريج
املربد لذلك االستعامل مبعيار وروده بالحديث النبوي ،وهذا األمر ّ
يدل عىل تنقية
اللّغة وغريهم كرث).
ويحاول يوهان فك أن يرصد ظواهر االستعامل من جهة والخطأ يف لسان العريب
تفش فيها اللّحن
من جهة أخرى ،وأزعم أ َن له وجهة نظر يف األمرين؛ أل َّن اللّغة قد ّ
سوا ًء أكان يف االستعامل لكونه سب ًبا يف كرثة التداول له أم شيوع اللّحن ألسباب
داخلية قد تق ّمصها يوهان فك من كتب الجاحظ وابن قتيبة وغريهم.
وأقول إ ّن اللّغة الحيّة هي التي تتأث ّر وتؤث ّر يف استعاملها عرب مجموعة من أبنائها
[[[
وباملحصلة فاملؤث ّر
قوم عن أغراضهم وحاجاتهم
يعب بها ّ
كل ٍ
ّ
س ّيام كونها أصوات ّ

حا من الخارج؛ ألنّها لغة
أصالً موجود من الداخل ،ومن ث ّم يُنقل ويكون أكرث وضو ً
حي.
تواصليّة ذات كيان ّ

[[[ ينظر :العربية دراسات في اللغة واللهجات واألساليب  129بتصرف.
[[[ ينظر :الخصائص.33 /1
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ّ
ّ
التصرف اإلعرابي واالستعمال)
المبحث الثاني( :اللهجات بين
إ ّن ما يُراد من النظام اللّغوي هو رصف األلفاظ يف مواضعها من حيث الفعلية
واالسم ّية واملفعول ّية ،فضالً عن األدوات والفضالت األخرى من صفة ،وبدل،
وتوكيد ،ونعت ،وحال ،ومتييز .فالنظام جعل لها رت ًبا محفوظة تنسجم مع نظريّة
العامل يف النحو العريب وما يتطلّبه ذلك األثر ،الذي يظهر باإلعراب وتوجيهه ،نحو
إبراز معاين الفاعل ّية ،واملفعول ّية ،واالبتدائ ّية من حيث ال ّنصب ،والرفع ،والج ّر .وهذا
يف ح ِّد ذاته ُّ
يدل عىل أ َّن اللّهجة يف األصل هي استعامل للتعبري عن دالالتها[[[.
ولعل وضع هذه القواعد العا ّمة لداللة اإلعراب من قبل النحويني كان لها األثر يف
ّ
الحفاظ عىل دالئل اللّغة العربية ،فتظهر تلك اللّغة مبظاهر ع ّدة ،من قبيل الرتاكيب
التي تخرج عن مجموعة من العالقات املتباينة بني األلفاظ؛ لتكون لنا داللة ظاهرة
أو باطنة ،تلك التي ينشدها املخاطب ليوصلها إىل املتلقّي.
ظاهر إعجاب يوهان فك بالنحويني العرب ،الذين تكفّلوا بوضع القواعد يف
جهد ال يعرف الكلل وتضحية جديرة باإلعجاب ،من خالل عرض اللّغة الفصحى
وتصويرها يف جميع مظاهرها من ناحية الصيغ ،والرتاكيب ،والجمل ،واألصوات،
ومعاين املفردات ...وال تزال القواعد األساسية املذكورة تع ّد اللّغة العربية لغ ًة
رصف ًة محافظ ًة عىل نهايات اإلعراب والترصفات املختلفة ،كالضّ ّمة يف حالة رفع
مت ّ
االسم والفعل ،والكرسة يف حالة خفض االسم ،والفتحة يف حالة نصب الفعل...
ولك ّنه -يوهان فك -يطّرد بالقول إنَّها -عالمات اإلعراب -تالشت منذ أجيال عديدة يف
العامل العريب كلِّه ،سواء عىل لسان عا ّمة الشّ عب يف القرى واملدن ...بل يف لهجات
البدو أنفسهم ،فقد صار اإلعراب هو الفارق بني الطبقات املثقّفة ،إذ يفرق بني العرب ّية
الفصحى وجميع القوالب واألساليب واللّهجات الدراجة واللّغات العا ّمة...وإ ّن
ميسم مم ّي ًزا للّغة
طريقته التي ينطق بها هي يف ذاتها سطح ّية ،ال تكفي وحدها لتكون
ً
الفصحى ،وما اإلعراب إلّ مج ّرد حيلة فارغة يُقصد منها إعارة نوع من التعبري يف
قالب مخالف للفصحى يف جوهره مسحة زائفة من الفصحى[[[ .والحقيقة أ َّن املتأ ّمل
[[[ ينظر :الداللة النحوية في كتاب المقتضب .27
[[[ ينظر :العربية دراسات في اللغة واللهجات واألساليب  14-15بتصرف.
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يف قول يوهان فك يلمس تناقضً ا يف قض ّية طرحه لظاهرة اإلعراب ،إذ يف البدء يصفه
بإعجاب شديد ويجعله معيا ًرا للّغة الفصحى ،ويثني عىل جهود النحويني يف تكلّفهم
للقواعد التي وضعها ،ولك ّن الغريب رسعان ما يبدي بألسنتهم عىل اللّغة الفصحى
بأنّها لغة سطحيّة ،وما االعراب إال حيلة يف االنتقال من تعبري إىل آخر حتى غدت
الفصحى معيا ًرا فارقًا بني الطبقات املثقّفة ،وهذا األمر ليس غري ًبا؛ إذ أراد الوصول
إىل العربية املولّدة ،وأ ّن تخلّص العربية من ظاهرة اإلعراب هو قرينة أكيدة عىل
دخول األلفاظ واللهجات العاميّة يف االستعامل للرتاكيب العربية.

أقول إ ّن اإلعراب هو قرينة لفظيّة تظهر عىل أواخر الكلامت؛ لتتضافر مع
قرائن أخرى ،منها الرتبة والصيغة واملطابقة؛ لتعطي مع ًنى مع ّي ًنا ينشده املخاطب؛ ليصل
به إىل املتلقّي .وهذا ُمفاد أغلب ال ّدراسات يف أهم ّية العالمات اإلعرابية من حيث
كونها قرينة لفظيّة لها شكل ومعنى ،فضالً عن دالالتها املعنويّة؛ لكونها متعلّقة بالعامل
التوسع يف معاين الرتاكيب من حيث التقديم والتأخري
النحوي الذي بدوره س ّوغ لنا
ّ
والحذف بني الجواز والوجوب ،فضالً عن آمن اللُّبس[[[ .وهذا ما أثاره يوهان فك أيضً ا
رصف اإلعرايب ،فهو بدرجة من الوضوح ال يقبل
يف حديثه عن مظاهر اإلعراب والت ّ
ولعل
الشك –وما زال إىل يومنا هذا -يف بعض البقايا الجامدة من لهجات العرب البداةّ ،
رصف اإلعرايب....
أقدم ّ
نص هو القرآن الكريم ،فقد حافظ -كام يرى يوهان فك -عىل الت ّ
ّ
للشك يف إعرابه لكلامته،
فإ َّن حريّة الحركة يف بناء جمل القرآن الكريم ال ترتك أث ًرا
ْش اللَّ َه ِم ْن ِع َبا ِد ِه الْ ُعل ََم ُء﴾
ومنه عىل سبيل املثال ال الحرص قوله ع ّز ّ
وجلِ ﴿ :إنَّ َا يَخ َ
ب﴾ [التوبة  ،] 3 /9وقوله
ض الْ ِق ْس َم َة أُ ْولُوا ْ الْ ُق ْر َ
[فاطر ، ]28 /35وقوله ع ّزوجلَ ﴿ :وإِذَا َ
ح ََ
وجل﴿ :أَ َّن اللّ َه بَرِي ٌء ِّم َن
وجلَ ﴿ :و ِإ ِذ ابْتَ َل ِإبْ َرا ِهي َم َربُّهُ﴾ [البقرة ،]124 /2 :وقوله ع ّز ّ
ع ّز ّ
ني َو َر ُسولُهُ﴾ [النساء .]8 /4 :فهو يرى أ َّن هذه الرتاكيب ال ميكن أن تكون إلّ يف
الْ ُم ْ ِ
ش ِك َ
حا[[[ .وهذا يشري إىل أ ّن اإلعراب له من األهم ّية
لغة ح ّية ال يزال اإلعراب فيها ح ًّيا صحي ً
كل زمانٍ
الكربى يف لغتنا ،والدليل أ َّن القرآن باقٍ إىل أن يشاء الله .وعليه فإ ّن العربيّة يف ِّ
ومكانٍ ال تخلو من اإلعراب عىل عكس رؤيته بأنَّها لغ ٌة سطحيّةٌ.

[[[ ينظر :القرينة في اللغة العربية .92
[[[ ينظر :العربية دراسات في اللغة واللهجات واألساليب .15
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الخاصة تحتوي عىل مخالفات
ويذهب يف طرح آخر إىل أ ّن االستعامالت القرآنية
ّ
للقواعد العا ّمة ،ثم يحاول أ ْن يعزو ظهور العربية املولّدة إىل الغزوات الكربى يف
العهد اإلسالمي األول إىل خارج حدوده القدمية[[[.
أقول :إنَّه ال يوجد خروج يف القرآن عن االستعامالت ،ولك ّن النحويني حاولوا أن
النص
ين لقواعدهم ،وهذا ما وقعوا فيه من الخطأ الكبري؛ أل َّن
يُخضعوا
ّ
ّ
النص القرآ ّ
قديس ،تخضع القواعد له ال العكس .ويظهر
نص
نصا عاديًّا ،وإنَّ ا ٌّ
القرآين ليس ًّ
ٌّ

لنا جليًّا يف االستعامل القرآين الذي يُحكّمه بعضهم عىل القواعد النحويّة ،ال أ ّن
القواعد النحويّة تحكم عىل الشاهد القرآين؛ ألنّه أصل السامع ال يأتيه الباطل ،ومن
ذلك ما منعه النحويّون وهو وارد يف القرآن ،ومنه (رب) ال تتعلّق بالفعل املضارع
إل عىل
كام يزعمون ،إذ ذهبت طائفة كبرية من النحويّني إىل أ َّن (رب) ال تدخل ّ
الفعل املايض ،وال تتعلق بالفعل املضارع ،وقد وردت يف القرآن داخلة عىل الفعل
وجلُّ ﴿ :ر َبَا يَ َو ُّد ال َِّذي َن كَ َف ُروا ْ لَ ْو كَانُوا ْ
ّ
املضارع ،وهي ملحقه بـ(ما) يف قوله ع ّز
ني﴾ [الحجر ]2 /15؛ أل َّن الشاهد الشعري عندهم له داللة قطع ّية يف املسألة،
ُم ْس ِل ِم َ
وأ َّن اآلية ليست دليالً قاط ًعا عىل دخولها عىل الفعل املضارع ،ومنه ما أورده أبو
الربكات األنباري (ت 577هـ) من الشعر:
أوفيت يف علم
رمبا
َ

ترقعن ثويب شامالت

فالنحويّون ير ّدون اآلية بالشاهد الشعري ،ولهذا نجدهم ينحون باآلية إىل التأويل
عم يؤ ّديه ظاهرها وإجرا ًء ملا أق ّره الشاهد الشعري[[[ .وملثل هذا ذهب يوهان
انحرافًا ّ
فك؛ ألنَّه ع َّد النحويني األساس يف تقعيد القواعد ،ومل ي َر أ ّن القرآن هو أساس تلك
النص القرآين خرج عن االستعامالت
القواعد ،ولذلك وقع يف وهم النحويني ،بأ ّن
ّ
اللّغويّة.
ونذهب إىل إعامل (ما) عمل (ليس) ،فهي عند الحجازيني تعمل عمل (ليس)،
[[[ ينظر :العربية دراسات في اللغة واللهجات واألساليب .17
[[[ ينظر :النحويون والقرآن  12-13بتصرف.
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وجلَّ ﴿ :ما ُه َّن
ّ
شا ً﴾ [يوسف ،]31 /12:وقوله ع ّز
ّ
ومنه قوله ع ّز
وجلَ ﴿ :ما َهـذَا بَ َ
أُ َّم َهاتِ ِه ْم﴾ [املجادلة ،]٢ / 58:وقرأ ابن مسعود بالرفع ،والفارق أ ّن لهجة متيم
باإلهامل دون اإلعامل ،وأهل الحجاز باإلعامل دون اإلهامل ،وهذه القراءات هي
امتداد لظواهر لهجيّة وردت يف القرآن الكريم ،وهي ليست من باب الخروج عىل
االستعامل ،وإنَّ ا س ّوغ لها االستعامل اللّهجي أن تُقرأ بالنصب والرفع[[[.
ولعل ما نقله عن ابن قتيبة يف بيان جهود املعتزلة النحويّة بأنَّهم جعلوا دراسة القرآن
ّ

والحديث وأحكام الرشيعة يف املرتبة الثانية ،ومن جهة أخرى ،فقد رصد ابن قتيبة
مناذج من االستعامالت الخاطئة التي اصطلح عليها يوهان فك بـ(العربية املولدة)،
التي فيها إشارة إىل االستعامالت من اللّغة الدراجة يف التعبري عن تلك االستعامالت
رصف اإلعرايب ،ويرى أ َّن الطبيعة الحقيقيّة ملا
العاديّة ،التي خرجت عن معايري الت ّ
الخاص الذي مي ّيزها عن العربية الفصحى إنَّ ا يقوم
أسامه بالعربية املولدة والفرق
ّ
عىل تفسري يف تكوينها بعد ترك اإلعراب من أمارته الظاهرة[[[.
وكذلك ما نقله عن الجاحظ يع ّد خري دليل عىل أثر املعتزلة يف رصد االستعامالت
اللّغوية ،ومنها (لغة االطفال) يف استعاملهم (وا ّو أو مبعنى (الكلب) ،و(ما ما) مبعنى
(شاة) أو خروف .وكذلك لهجات النبطي واالهوازي والخراساين وال ّزنجي والهندي،
فضالً عن االختالف بني اللّغة العربية والفارسيّة .وكذلك نقل عن ازدواج اللّغات فإذا
التقت العربية والفارسية أدخلت الضيم عىل صاحبتها ،وقد ذكر مثاالً عىل ذلك،
وهو موىس بن سيار األسواري ،الذي وصفه الجاحظ بأنَّه كان من أعاجيب الدنيا؛ إذ
كانت فصاحته بالفارس ّية يف وزن فصاحته بالعربية ،ويف مجلسه العرب عن اليمني
فسها للعرب بالعربية ،ث ّم
َّ
والفرس عن اليسار ،فيقرأ اآلية من كتاب الله ع َّز
وجل ويُ ّ
بأي لسانٍ هو أبني .فقد وردت
فيفسها لهم بالفارسية ،فال يدري ّ
يح ّول وجه ُه للفرس ّ
ألفاظ فارسية يف لسان بعض الشعراء ومنهم ال ُعامين يف مدحه لهارون الرشيد:
أي حلف ال يرشب املاء البارد أب ًدا[[[.
سدْ :
آيل يذوق الدهر آب َ ْ

[[[ ينظر :المقتضب في لهجات العرب.153

[[[ ينظر :العربية دراسات في اللغة واللهجات واألساليب  109-110بتصرف.
[[[ ينظر :م .ن  119-120بتصرف.
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وميكن القول :إ َّن ما نقله يوهان فك عن املعتزلة وطبيعة عالقاتهم اللّغوية ما هو
إال مثال من أمثلة التقارض اللّغوي؛ بسبب االستعامل وتداخل البيئة اللّغوية مع بيئة
لغويّة أخرى ،ما أ ّدى إىل انرصاف إعراب األلفاظ من جهة وتقارض اللّهجات فيام
ولعل هذا يشري إىل أسباب جغرافيّة وأدبيّة ورصاع للحضارات،
ّ
بينها من جهة أخرى،
كلُّام ُوجدت فسحة لغوية لذلك .والفسحة كانت بتقريب املأمون للمعتزلة ،فضالً
عن اعتناقه فكر االعتزال يف بعض الروايات ،فمن الطبيعي أ ْن تجد إفرازات للّغة

بسبب كونها –عقيدة االعتزال -اللهجة السائدة ،فال ضري من استعامالتهم اللّغوية
املتداخلة ملا سمحت به السياسة التي تدير س ّدة الحكم يف عرص هارون الرشيد
وامتدادا ً إىل املأمون ،ففي زمن األ ّول كانت السياسة اللّغويّة قويّة حتى جعلت
املحافظة عىل اللّغة سمة بارزة؛ فق ّدست العلامء من أهل اللّغة واألدب وغريهم من
األعراب الفصحاء ،ومن هؤالء :الكسايئ (ت189هـ) ،والف ّراء (ت 207هـ) وغريهم.
وهذا ّ
يدل عىل استعامل اللّغة العالية ،وهي لغة البدو ذات القواعد الصارمة ،فهي
القدوة واألمنوذج الرفيع ،إذ كانوا يرفضون استعامالت اللّغة الدارجة التي توصف
بـ(لحن) العا ّمة ،وكان االستعامل اللّغوي هو الصحيح فحسب[[[.
والحقيقة أ ّن يوهان فك قد نهج منهج ال ّنقد غري املوضوعي يف نقده لغة العرب،
معي ،ثم ال ينفك من النقد املمنهج الذي يُقلّل
فهو تارة ُي ّ
جدها من أجل وضع ّ
من عل ّو شأنها ،ومن ذلك ما الحظه يف الرتاكيب النحويّة التي يراها ما هي إال
حا عرب العالقات اللّغويّة يف املحيط
قواعد ثابتة ومعايري مقدرة ،وهذا األمر بدأ واض ً
اإلسالمي ،ويُعلّل ذلك إىل استعامل اللّغة الدارجة يف أشعار القرن الرابع الهجري،
جاج (ت 391هـ) الذي ع ُّده أنبه ممثّيل أسلوب املجون
ويذكر مثاالً لشعر ابن الح ّ
والسخف ،فهو يُعارض األسلوب الرفيع يف الشعر ويتج ّنب الرثوة اللّفظ ّية من ذلك
ّ
[[[
الشّ عر املاجن ،من العبارات الجزلة التي كان يتّسم بها الشعر القديم  .والناظر لهذه
الظاهرة يجدها ظاهرة أسلوبية ظهرت يف عرص (بختيار البويهي  )367-356الذي
انترشت فيه الفارسية بشكل كبري؛ بسبب التأث ّر والتأثري اللّغوي ،وهذا ال يُقاس عىل
[[[ ينظر :العربية دراسات في اللغة واللهجات واألساليب  93-94بتصرف.
[[[ ينظر :م.ن  187-192بتصرف.
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العربية الفصحى؛ ألنَّها حافظت عىل نظامها وأصالتها وجزالة ألفاظها ،وال س ّيام
أشعار املتن ّبي وأبو فراس الحمداين وغريهم ،فإ َّن اللّهجة الدارجة ال تُقاس عىل
يل أو أسلوب فيه من السذاجة أو يشء
اللّغة الرسميّة .ثم إ ّن ظهو َر شاعر بأسلوب هز ّ
من هذا القبيل ال يعني أ َّن اللّغة األصل قد ج ّوزت له هذا ،وإنَّ ا اللّغة تبقى يف ذاتها
تستقبل التأث ّر؛ بسبب االستعامالت املتداخلة يف الحياة اليوم ّية ،كام هو الحال يف
أغلب اللّهجات ال ّدارجة يف بلداننا العربية ،وهذا ُمفاد قوله باكتساب التح ّرر الجديد
لكل إقليم
يف سلطان بغداد كام يسميه .وعن طريقه نتج انضامم اللّهجات العربية ِّ
بعضها إىل بعض ،حينئذ تآلفت تلك اللّهجات فيام بينها مع االحتفاظ بخصوصيّة ال
بأس بها ،ثم كرثة املشرتكات التي تشرتك بها تلك اللّهجات من األصوات ،والصيغ،
والقواعد الرتكيبية ،ودالالت املعجم.

وقد أطلق عليها يوهان فك بـ(اللّهجات اإلقليميّة) التي تجلّت صورها يف
بالد الرافدين ،وسوريا ،وفلسطني ،ومرص ،وشامل أفريقيا ،واألندلس .فكانت لغة
جسد ذلك املقديس تلك الخريطة
املثقفني مع مت ِّيز يف االستعامالت األخرى ،وقد ّ
اللّغويّة للّغة العربية .ثم يستدرك ليقول إ َّن مقام العرب ّية الفصحى قد بقي هو األساس
من حيث كونها لغة األدب الوحيدة يف العامل اإلسالمي من غري منازع؛ ألنّها ثقافة
واحدة وهي الثقافة اإلسالمية[[[ .فلم يخرج عن معيار الفصحى ،ثم االتساع قد ساعد
اللّغة العرب ّية -اتساع دائرة نفوذها ،-وأنَّها صارت لغة فصحى يف درجة ثابتة كاملة
ووسع لهم بيئتها اللّغويّة.
الحلقات ما انعكس عىل متعلّميها ّ
وخالصة القول يبقى كالم ابن جني (ت 392هـ) عن اللّغة فيصالً يف املحافظة
وتجل ذلك بالباب الذي وضعه باالتفاق مع
ّ
عىل سالمة اللّغة العربيّة وخصائصها،
أيب عيل الفاريس (ت 377هـ) يف املحافظة عىل العربية من اللّحن أن يضع بابًا
مستقالًّ ألغالط األعراب ،و ُمفاده أ َّن من املمكن أ ْن يقعوا يف اللّحن؛ ألنّهم ليس
لديهم أصول يراجعونها أو قوانني نحويّة يستعصمون بها ،وإنَّ ا نهج ُهم يف ذلك
فربا استهواهم اليشء فزاغوا عن القصد .وهذا ما حصل
طباعهم عىل ما ينطقون بهّ ،
يف العربية املولدة واللّهجات اإلقليم ّية وقسم من شعراء الغزل واملجون وغريهم
[[[ ينظر :العربية دراسات في اللغة واللهجات واألساليب  15بتصرف.
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من الكتّاب من غري العرب يف الدولة العباس ّية وامتدادها الذي وقع فيه هؤالء يف
اللحن ،والتأثري اللّغوي ،والتقارض ،والدخيل ،واملنقول ،وغريه ،وشيوع ذلك بني
لغة العا ّمة.
وأ ّما ما يتعلق باللّغة الفُصحى فإنَّها لغة القرآن الكريم التي حفظها لنا الله ع َّز
حا ِفظُونَ﴾
َّ
وجل إىل ما شاء الله بدليل قوله ع َّز
َّ
ح ُن نَ َّزلْ َنا ال ِّذكْ َر َوإِنَّا لَ ُه لَ َ
وجل﴿ :إِنَّا نَ ْ

[الحجر .]9/15:وأ ّما االستعامالت األدب ّية األخرى فهي يف أحد األقوال زيغ عن
القصد.

خامتة
السعة أوقعت املؤلّف يف إشكال ّية
ات ّسم كتاب العربية بسعة مادته العلم ّية ،وهذه ّ
رصد الظواهر الفرديّة ال الجامعيّة ،ومن ثم إطالق أحكام غري موضوعيّة ات ّسمت
بالعموم ّية ما انعكس سل ًبا عىل منهجه يف معالجة تلك الظواهر ،ومنها :ظاهرة
اإلعراب ،وأثر الفارسية ،فضالً عن العربية املولدة.
جا يف الوظيفة التي تؤ ّديها تلك الظواهر املرصودة يف البحث،
مل يكن منهج ُه منه ً
جلتها كتب السري ،والتاريخ ،واألدب...
وإنَّ ا اعتمد عىل وصف الظاهرة كام س ّ
ولذلك أ ّدى إىل إصدار أحكام ال تنطبق وأحكام اللّغة العرب ّية؛ ألنَّها لغة القرآن الكريم
فضالً عن كونها لغة ح ّية وفيها من التط ّور الداليل ما ال يقف عند ح ٍّد ما.
وقف البحث عند املنهج التحلييل والوظيفي فضالً عن النقد املوضوعي
عرب املنهج املعياري الذي اتسم باملنهج التكاميل للربط بني الظاهرة من جهة
واالستعامل التداويل لها .وهذا ما يُويص به البحث وهو قراءة ما كتبه املسترشقون
ّ
الشك والنقد؛ ألنّهم مع ما بذلوا
نصا ال يقبل
وفقًا لذلك املنهج ال أن يتّخذ من آرائهم ًّ
من ٍ
جهد يف ذلك إال أنَّه يبقى األمر متعلقًا بلغة القرآن الكريم.
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