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ابن خلدون :في علوم اللسان العربي
*
وكون اللغة م َلكة صناعية

الفصل الخامس واألربعون:
في علوم اللسان العربي
أركانه أربعة :وهي اللغة والنحو والبيان
واألدب .ومعرفتها رضورية عىل أهل
الرشيعة ،إذ مأخذ األحكام الرشعية كلها من
الكتاب والس ّنة ،وهي بلغة العرب ونقلتها من
الصحابة والتابعني عرب ،ورشح مشكالهتا من
لغتهم ،فال بد من معرفة العلوم املتعلقة هبذا اللسان
ملن أراد علم الرشيعة .وتتفاوت يف التأكيد بتفاوت
مراتبها يف التوفية بمقصود الكالم ،حسبام يتبني يف
الكالم عليها ف ًنا ف ًنا .والذي يتحصل أن األهم
املقدم منها هو النحو ،إذ به يتبني أصول املقاصد
بالداللة فيعرف الفاعل من املفعول واملبتدأ من
اخلرب ،ولواله جلهل أصل اإلفادة .وكان من حق
علم اللغة التقدم ،لوال أن أكثر األوضاع باقية يف
موضوعاهتا ،مل تتغري بخالف اإلعراب الدال عىل
اإلسناد واملسند واملسند إليه ،فإنه تغري باجلملة ومل
* املقدمة ،اجلزء الرابع ،تتمة الباب السادس من الكتاب األول.

يبق له أثر .فلذلك كان علم النحو أهم من اللغة،
إذ يف جهله اإلخالل بالتفاهم مجلة ،وليست كذلك
اللغة .واهلل سبحانه وتعاىل أعلم وبه التوفيق.

علم النحو
إعلم أن اللغة يف املتعارف هي عبارة املتكلم عن
مقصوده .وتلك العبارة فعل لساين ناشئ ،عن
القصد بإفادة الكالم ،فال بد أن تصري م َلكة متقررة
يف العضو الفاعل هلا ،وهو اللسان .وهو يف كل
ّأمة بحسب اصطالحاهتم .وكانت امل َلكة احلاصلة
للعرب من ذلك أحسن امل َلكات وأوضحها إبانة
عن املقاصد ،لداللة غري الكلامت فيها عىل كثري
من املعاين .مثل احلركات التي تعني الفاعل من
املفعول من املجرور أعني املضاف ،ومثل احلروف
التي تفيض باألفعال أي احلركات إىل الذوات من
غري تكلف ألفاظ أخرى .وليس يوجد ذلك إلاّ يف
وأما غريها من اللغات ،فكل معنى
لغة العربّ .
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أو حال ال بد له من ألفاظ ختصه بالداللة ،ولذلك
نجد كالم العجم يف خماطباهتم أطول ّمما نقدره
بكالم العرب .وهذا هو معنى قوله صىل اهلل عليه
وسلم « :أوتيت جوامع الكلم واخترص يل الكالم
اختصارا» .فصار للحروف يف لغتهم واحلركات
ً
واهليآت ،أي األوضاع ،اعتبار يف الداللة عىل
املقصود غري متكلفني فيه لصناعة يستفيدون ذلك
منها .إنام هي م َلكة يف ألسنتهم يأخذها اآلخر عن
األول كام تأخذ صبياننا هلذا العهد لغاتنا.

فلام جاء اإلسالم وفارقوا احلجاز لطلب امل ْلك،
الذي كان يف أيدي األمم والدول ،وخالطوا
العجم ،تغريت تلك امل َلكة بام ألقى إليها السمع
من املخالفات التي للمتعربني من العجم .والسمع
أبو امل َلكات اللسانية ،ففسدت بام ُألقي إليها ّمما
يغايرها ،جلنوحها إليه باعتياد السمع .وخيش أهل
رأسا ويطول
العلوم منهم أن تفسد تلك امل َلكة ً
العهد هبا ،فينغلق القرآن واحلديث عىل املفهوم ،
فاستنبطوا من جماري كالمهم قوانني لتلك امل َلكة
مطردة ،شبه الكليات والقواعد ،يقيسون عليها
سائر أنواع الكالم ويلحقون األشباه باألشباه.
مثل أن الفاعل مرفوع واملفعول منصوب ،واملبتدأ
مرفوع .ثم رأوا تغري الداللة بتغري حركات هذه
الكلامت ،فاصطلحوا عىل تسميته إعرا ًبا ،وتسمية
املوجب لذلك التغري عاملاً وأمثال ذلك .وصارت
فقيدوها بالكتاب
كلها اصطالحات خاصة هبمّ ،
وجعلوها صناعة هلم خمصوصة ،واصطلحوا
عىل تسميتها بعلم النحو .وأول من كتب فيها
أبو األسود الدؤيل من بني كنانة ،ويقال بإشارة
عيل ريض اهلل عنه ،ألنه رأى تغري امل َلكة ،فأشار
عليه بحفظها ،ففزع إىل ضبطها بالقوانني احلارضة
املستقرأة ،ثم كتب فيها الناس من بعده إىل أن
انتهت إىل اخلليل بن أمحد الفراهيدي أيام الرشيد،
أحوج ما كان الناس إليها ،لذهاب تلك امل َلكة من
العرب .فهذب الصناعة وكمل أبواهبا .وأخذها
عنه سيبويه ،فكمل تفاريعها واستكثر من أدلتها
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وشواهدها ،ووضع فيها كتابه املشهور ،الذي
صار إما ًما لكل ما كتب فيها من بعده .ثم وضع
كتبا خمترصة
أبو عيل الفاريس وأبو القاسم الزجاج ً
للمتعلمني ،حيذون فيها حذو اإلمام يف كتابه.
ثم طال الكالم يف هذه الصناعة وحدث اخلالف
بني أهلها ،يف الكوفة والبرصة :املرصين القديمني
للعرب .وكثرت األدلة واحلجاج بينهم ،وتباينت
الطرق يف التعليم ،وكثر االختالف يف إعراب كثري
من آي القرآن ،باختالفهم يف تلك القواعد ،وطال
ذلك عىل املتعلمني .وجاء املتأخرون بمذاهبهم يف
كثريا من ذلك الطول مع
االختصار ،فاخترصوا ً
استيعاهبم جلميع ما نُقل ،كام فعله ابن مالك يف
كتاب التسهيل وأمثاله ،أو اقتصارهم عىل املبادىء
للمتعلمني ،كام فعله الزخمرشي يف املفصل وابن
احلاجب يف املقدمة له .وربام نظموا ذلك اً
نظم مثل
ابن مالك يف األرجوزتني الكربى والصغرى،
وابن معطي يف األرجوزة األلفية .وباجلملة
فالتآليف يف هذا الفن أكثر من أن تحُ ىص أو حياط
هبا ،وطرق التعليم فيها خمتلفة ،فطريقة املتقدمني
مغايرة لطريقة املتأخرين .والكوفيون والبرصيون
والبغداديون واألندلسيون خمتلفة طرقهم كذلك.

وقد كادت هذه الصناعة أن ْتؤذن بالذهاب ملا رأينا من
النقص يف سائر العلوم والصنائع بتناقص العمران،
ووصل إلينا باملغرب هلذه العصور ديوان من مرص،
منسوب إىل مجال الدين بن هشام من علامئها ،استوىف
ومفصلة .وتكلم عىل
فيه أحكام اإلعراب جمملة
ّ
احلروف واملفردات واجلمل ،وحذف ما يف الصناعة
من املتكرر يف أكثر أبواهبا اّ
وسمه باملغني يف اإلعراب.
وأشار إىل نكت إعراب القرآن كلها وضبطها بأبواب
وفصول وقواعد انتظمت سائرها ،فوقفنا منه عىل
علم جم يشهد بعلو قدره يف هذه الصناعة ووفور
بضاعته منها ،وكأنه ينحو يف طريقته منحى نحاة أهل
املوصل ،الذين اقتفوا أثر ابن جني واتبعوا مصطلح
تعليمه ،فأتى من ذلك بيشء عجيب دال عىل قوة
م َلكته واطالعه .واهلل يزيد يف اخللق ما يشاء.

من المكتبة
ابن خلدون :في علوم اللسان العربي وكون اللغة م َلكة صناعية

علم اللغة
هذا العلم هو بيان املوضوعات اللغوية .وذلك
أنه ملا فسدت م َلكة اللسان العريب ،يف احلركات
اّ
املسمة عند أهل النحو باإلعراب ،واستنبطت
القوانني حلفظها كام قلناه .ثم استمر ذلك الفساد
بمالبسة العجم وخمالطتهم ،حتى تأذى الفساد
إىل موضوعات األلفاظ ،فاستعمل كثري من كالم
العرب يف غري موضوعه عندهمً ،
ميال مع هجنة
املتعربني يف اصطالحاهتم املخالفة لرصيح العربية،
فاحتيج إىل حفظ املوضوعات اللغوية بالكتاب
والتدوين ،خشية الدروس وما ينشأ عنه من اجلهل
بالقرآن واحلديث ،فشمر كثري من أئمة اللسان
لذلك وأملوا فيه الدواوين .وكان سابق احللبة يف
ذلك اخلليل بن أمحد الفراهيدي .أ ّلف فيها كتاب
العني ،فحرص فيه مركبات حروف املعجم كلها،
من الثنائي والثالثي والرباعي واخلاميس ،وهو
غاية ما ينتهي إليه الرتكيب يف اللسان العريب.

وتأ ّتى له حرص ذلك بوجوه عديدة حارصة،
وذلك أن مجلة الكلامت الثنائية خترج من مجيع
األعداد عىل التوايل من واحد إىل سبعة وعرشين،
وهو دون هناية حروف املعجم بواحد .ألن احلرف
الواحد منها يؤخذ مع كل واحد من السبعة
والعرشين ،فتكون سبعة وعرشين كلمة ثنائية.
ثم يؤخذ الثاين مع الستة والعرشين كذلك .ثم
الثالث والرابع .ثم يؤخذ السابع والعرشون مع
الثامن والعرشين ،فيكون واحد ًا ،فتكون كلها
أعداد ًا عىل توايل األعداد من واحد إىل سبعة
وعرشين ،فتجمع كام هي بالعمل املعروف عند أهل
احلساب وهو أن جتمع األول مع األخري وترضب
املجموع يف نصف العدة .ثم تضاعف ،ألجل
قلب الثنائي ،ألن التقديم والتأخري بني احلروف
معترب يف الرتكيب ،فيكون اخلارج مجلة الثنائيات.
وخترج الثالثيات من رضب عدد الثنائيات فيام
جيتمع من واحد إىل ستة وعرشين عىل توايل العدد،
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ألن كل ثنائية تزيد عليها حر ًفا ،فتكون ثالثية.
فتكون الثنائية بمنزلة احلرف الواحد مع كل واحد
من احلروف الباقية ،وهي ستة وعرشون حر ًفا ،بعد
الثنائية ،فتجمع من واحد إىل ستة وعرشين عىل
توايل العدد ،ويرضب فيه مجلة الثنائيات ثم ترضب
اخلارج يف ستة ،مجلة مقلوبات الكلمة الثالثية،
فيخرج جمموع تركيبها من حروف املعجم .وكذلك
يف الرباعي واخلاميس .فانحرصت له الرتاكيب هبذا
الوجه ،ور ّتب أبوابه عىل حروف املعجم بالرتتيب
املتعارف .واعتمد فيه ترتيب املخارج ،فبدأ
بحروف احللق ،ثم ما بعده من حروف احلنك ثم
آخرا،
األرضاس ،ثم الشفة ،وجعل حروف العلة ً
وهي احلروف اهلوائية .وبدأ من حروف احللق
سمي كتابه
بالعني ،ألنه األقىص منها .فلذلك ّ
بـ العني ،ألن املتقدمني كانوا يذهبون يف تسمية
دواوينهم إىل مثل هذا ،وهو تسميته بأول ما يقع
فيه من الكلامت واأللفاظ .ثم نّبي املهمل منها من
املستعمل ،وكان املهمل يف الرباعي واخلاميس أكثر
لقلة استعامل العرب له لثقله ،وحلق به الثنائي لقلة
دورانه ،وكان االستعامل يف الثالثي أغلب ،فكانت
أوضاعه أكثر لدورانه .وضمن اخلليل ذلك كله يف
كتاب العني واستوعبه أحسن استيعاب وأوفاه.
وجاء أبو بكر الزبيدي وكتب هلشام املؤيد
باألندلس ،يف املائه الرابعة ،فاخترصه مع املحافظة
وكثريا من
عىل االستيعاب وحذف منه املهمل كله،
ً
شواهد املستعمل ،وخلصه للحفظ أحسن تلخيص.
وأ ّلف اجلوهري من املشارقة ،كتاب الصحاح عىل
الرتتيب املتعارف حلروف املعجم ،فجعل البداءة
منها باهلمزة وجعل الرتمجة باحلروف عىل احلرف
األخري من الكلمة ،الضطرار الناس يف األكثر إىل
أواخر الكلم ،فيجعل ذلك با ًبا .ثم يأيت باحلروف
أول الكلمة ،عىل ترتيب حروف املعجم ً
أيضا،
ويرتجم عليها بالفصول إىل آخرها .وحرص اللغة
اقتدا ًء بحرص اخلليل.
ثم أ ّلف فيها من األندلسيني ابن سيده من أهل
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دانية ،يف دولة عيل بن جماهد ،كتاب املحكم عىل
ذلك املنحى من االستيعاب ،وعىل نحو ترتيب
كتاب العني .وزاد فيه التعرض الشتقاقات الكلم
وتصاريفها ،فجاء من أحسن الدواوين .وخلصه
حممد بن أيب احلسني صاحب املستنرص من ملوك
الدولة احلفصية بتونس .وقلب ترتيبه إىل ترتيب
كتاب الصحاح يف اعتبار أواخر الكلم وبناء
الرتاجم عليها ،فكانا توأمي رحم وسلييل أبوة.
ولكراع من أئمة اللغة كتاب املنجد ،والبن دريد
كتاب اجلمهرة والبن األنباري كتاب الزاهر.
هذه أصول كتب اللغة فيام علمناه .وهناك خمترصات
أخرى خمتصة بصنف من الكلم ومستوعبة لبعض
األبواب أو لكلها ،إلاّ أن وجه احلرص فيها خفي،
ووجه احلرص يف تلك جيل من قبل الرتاكيب كام
رأيت .ومن الكتب املوضوعة ً
أيضا يف اللغة كتاب
الزخمرشي يف املجاز ،اّ
وسمه أساس البالغة ،نّبي فيه
كل ما جتوزت به العرب من األلفاظ ،فيام جتوزت به
من املدلوالت ،وهو كتاب رشيف اإلفادة.

ثم ملا كانت العرب تضع اليشء ملعنى عىل العموم،
ثم تستعمل يف األمور اخلاصة ً
ألفاظا أخرى خاصة
هبا ،فرق ذلك عندنا ،بني الوضع واالستعامل،
واحتاج الناس إىل فقه يف اللغة عزيز املأخذ ،كام
وضع األبيض بالوضع العام لكل ما فيه بياض،
ثم اختص ما فيه بياض من اخليل باألشهب ،ومن
اإلنسان باألزهر ،ومن الغنم باألملح ،حتى صار
وخروجا عن
استعامل األبيض يف هذه كلها حل ًنا
ً
لسان العرب .واختص بالتأليف يف هذا املنحى
الثعالبي ،وأفرده يف كتاب له اّ
سمه فقه اللغة ،وهو
من أكد ما يأخذ به اللغوي نفسه ،أن حيرف استعامل
العرب عن مواضعه .فليس معرفة الوضع األول
بكاف يف الرتكيب ،حتى يشهد له استعامل العرب
لذلك .وأكثر ما حيتاج إىل ذلك األديب يف فني
حذرا من أن يكثر حلنه يف املوضوعات
نظمه ونثرهً ،
اللغوية يف مفرداهتا وتراكيبها ،وهو أرش من
اللحن يف اإلعراب وأفحش .وكذلك أ ّلف بعض
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املتأخرين يف األلفاظ املشرتكة وتكفل بحرصها،
وإن مل يبلغ إىل النهاية يف ذلك ،فهو مستوعب
وأما املخترصات املوجودة يف هذا الفن،
لألكثرّ .
املخصوصة باملتداول من اللغة الكثري االستعامل،
تسهيلاً حلفظها عىل الطالب ،فكثرية مثل األلفاظ
البن السكيت والفصيح لثعلب وغريمها .وبعضها
أقل لغة من بعض الختالف نظرهم يف األهم عىل
الطالب للحفظ .واهلل اخلالق العليم ،ال رب سواه.

فصل :واعلم أن النقل الذي تثبت به اللغة ،إنام هو
النقل عن العرب أهنم استعملوا هذه األلفاظ هلذه
املعاين ،ال تقل إهنم وضعوها ألنه متعذر وبعيد،
ومل يعرف أحد منهم .وكذلك ال تثبت اللغات
بقياس ما مل نعلم استعامله ،عىل ما ُعرف استعامله
يف ماء العنب ،باعتبار اإلسكار اجلامع .ألن شهادة
االعتبار يف باب القياس إنام يدركها الرشع الدال
عىل صحة القياس من أصله .وليس لنا مثله يف اللغة
إلاّ العقل ،وهو حمكم ،وعىل هذا مجهور األئمة .وإن
مال إىل القياس فيها القايض وابن رسيج وغريهم.
لكن القول بنفيه أرجح .وال تتومهن أن إثبات اللغة
يف باب احلدود اللفظية ،ألن احلد راجع إىل املعاين
ببيان أن مدلول اللفظ املجهول اخلفي هو مدلول
الواضح املشهور ،واللغة إثبات أن اللفظ كذا ،ملعنى
كذا ،والفرق يف غاية ظهور.

علم البيان
هذا العلم حادث يف امل ّلة بعد علم العربية واللغة،
وهو من العلوم اللسانية ،أنه متعلق باأللفاظ وما
تفيده .ويقصد هبا الداللة عليه من املعاين .وذلك
أن األمور التي يقصد املتكلم هبا إفادة السامع من
كالمه هيّ :إما تصور مفردات تسند ويسند إليها
ويفيض بعضها إىل بعض ،والداللة عىل هذه هي
وإما متييز
املفرادت من األسامء واألفعال واحلروفّ ،
املسندات من املسند إليها واألزمنة ،ويدل عليها
بتغري احلركات وهو اإلعراب وأبنية الكلامت.
وهذه كلها هي صناعة النحو .ويبقى من األمور
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املكتنفة بالواقعات ،املحتاجة للداللة ،أحوال
املتخاطبني أو الفاعلني ،وما يقتضيه حال الفعل،
وهو حمتاج إىل الداللة عليه ،ألنه من متام اإلفادة،
وإذا حصلت للمتكلم فقد بلغ غاية اإلفادة من
كالمه .وإذا مل يشتمل عىل يشء منها ،فليس من
جنس كالم العرب ،فإن كالمهم واسع ،ولكل مقام
عندهم مقال خيتص به بعد كامل اإلعراب واإلبانة.

أال ترى أن قوهلم« :زيد جاءين» مغاير لقوهلم
«جاءين زيد» من قبل أن املتقدم منهام هو األهم
عند املتكلم .فمن قال :جاءين زيد ،أفاد أن اهتاممه
باملجيء ،قبل الشخص املسند إليه ،ومن قال :زيد
جاءين ،أفاد أن اهتاممه بالشخص ،قبل املجيء
املسند .وكذا التعبري عن أجزاء اجلملة ،بام يناسب
املقام ،من موصول أو مبهم أو معرفة .وكذا تأكيد
اإلسناد عىل اجلملة ،كقوهلم :زيد قائم ،وإن زيدً ا
قائم ،وإن زيدً ا لقائم ،متغايرة كلها يف الداللة ،وإن
استوت من طريق اإلعراب ،فإن األول العاري
عن التأكيد إنام يفيد اخلايل الذهن ،والثاين املؤكد
بـإن يفيد املرتدد ،والثالث يفيد املنكر ،فهي خمتلفة.
وكذلك تقول :جاءين الرجل ،ثم تقول مكانه بعينه
جاءين رجل إذا قصدت بذلك التنكري تعظيمه،
وأنه رجل ال يعادله أحد من الرجال .ثم اجلملة
اإلسنادية تكون خربية ،وهي التي هلا خارج تطابقة
أولاً  ،وإنشائية وهي التي ال خارج هلا كالطلب
يتعي ترك العاطف بني اجلملتني
وأنواعه .تم قد نّ
إذا كان للثانية حمل من اإلعراب :فينزل بذلك منزلة
التابع املفرد نع ًتا أو توكيدً ا أو ً
بدال بال عطف ،أو
يتعي العطف إذا مل يكن للثانية حمل من اإلعراب.
نّ
ثم يقتيض املحل اإلطناب أو اإلجياز فيورد الكالم
عليهام .ثم قد يدل باللفط وال يراد منطوقه ويراد
الزمه إن كان مفر ًدا ،كام تقول :زيد أسد ،فال تريد
حقيقة األسد ملنطوقه ،وإنام تريد شجاعته الالزمة
وتسمى هذه استعارة.
وتسندها إىل زيد،
ّ
وقد تريد باللفظ املركّ ب الداللة عىل ملزومه ،كام
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تقول :زيد كثري رماد القدور ،وتريد به ما لزم ذلك
عنه من اجلود وقرى الضيف ،ألن كثره الرماد ناشئة
عنهام ،فهي دالة عليهام .وهذه كلها داللة زائدة عىل
داللة األلفاظ من املفرد واملركّ ب ،وإنام هي هيئات
وأحوال للواقعات جعلت للداللة عليها أحوال
وهيآت يف األلفاظ كل بحسب ما يقتضيه مقامه،
املسمى بالبيان عىل البحث عن
فاشتمل هذا العلم
ّ
هذه الدالالت التي للهيآت واألحوال واملقامات،
وجعل عىل ثالثة أصناف :الصنف األول يبحث فيه
عن هذه اهليآت واألحوال ،التي تطابق باللفظ مجيع
ويسمى علم البالغة ،والصنف
مقتضيات احلال،
ّ
الثاين يبحث فيه عن الداللة عىل الالزم اللفظي
ويسمى
وملزومه وهي االستعارة والكناية كام قلناه
ّ
علم البيان .وأحلقوا هبام صنف ًا آخر ،وهو النظر يف
تزيني الكالم وحتسينه بنوع من التنميقّ :إما بسجع
يفصله ،أو جتنيس يشابه بني ألفاظه ،أو ترصيع يقطع
أوزانه ،أو تورية عن املعنى املقصود إلهيام معنى
أخفى منه ،الشرتاك اللفظ بينهام أو طباق بالتقابل بني
ويسمى عندهم علم البديع.
األضداد ،وأمثال ذلك،
ّ
ُ
وأطلق عىل األصناف الثالثة عند املحدثني اسم

البيان ،وهو اسم الصنف الثاين ،ألن األقدمني
أول ما تكلموا فيه .ثم تالحقت مسائل الفن
واحدة بعد أخرى ،وكتب فيها جعفر بن حييى
واجلاحظ وقدامة وأمثاهلم إمالءات غري وافية
فيها .ثم مل تزل مسائل الفن تكمل شي ًئا فشي ًئا إىل
أن خمض السكاكي زبدته وهذب مسائله ورتب
أبوابه ،عىل نحو ما ذكرناه آن ًفا من الرتتيب،
وأ ّلف كتابه املسمى باملفتاح يف النحو والترصيف
والبيان ،فجعل هذا الفن من بعض أجزائه .وأخذه
املتأخرون من كتابه ،وخلصوا منه أمهات هي
املتداولة هلذا العهد ،كام فعله السكاكي يف كتاب
التبيان ،وابن مالك يف كتاب املصباح ،وجالل
الدين القزويني يف كتاب اإليضاح والتلخيص،
وهو أصغر حج ًام من اإليضاح ،والعناية به هلذا
العهد ،عند أهل املرشق ،يف الرشح والتعليم منه
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أكثر من غريه .وباجلملة فاملشارقة عىل هذا الفن
أقوم من املغاربة ،وسببه واهلل أعلم أنه كاميل يف
العلوم اللسانية ،والصنائع الكاملية توجد يف وفور
العمران .واملرشق أوفر عمرانًا من املغرب كام
ذكرناه .أو نقول لعناية العجم وهم معظم أهل
املرشق ،كتفسري الزخمرشي ،وهو كله مبني عىل
هذا الفن وهو أصله .وإنام اختص بأهل املغرب
من أصنافه علم البديع خاصة ،وجعلوه من مجلة
علوم األدب الشعرية ،وفرعوا له ألقا ًبا وعددوا
أنواعا .وزعموا أهنم أحصوها
أبوا ًبا ونوعوا
ً
من لسان العرب ،وإنام محلهم عىل ذلك الولوع
بتزيني األلفاظ ،وأن علم البديع سهل املأخذ.
وصعبت عليهم مآخذ البالغة والبيان لدقة
أنظارمها وغموض معانيهام فتجافوا عنهام .و ّممن
أ ّلف يف البديع من أهل إفريقية ابن رشيق ،وكتاب
العمدة له مشهور .وجرى كثري من أهل إفريقية
واألندلس عىل منحاه .واعلم أن ثمرة هذا الفن
إنام هي يف فهم اإلعجاز من القرآن ،ألن إعجازه
يف وفاء الداللة منه بجميع مقتضيات األحوال
منطوقة ومفهومة ،وهي أعىل مراتب الكامل ،مع
الكالم فيام خيتص باأللفاظ ،يف انتقائها وجودة
رصفها وتركيبها ،وهذا هو اإلعجاز الذي تقرص
األفهام عن إدراكه .وإنام يدرك بعض اليشء منه
من كان له ذوق بمخالطة اللسان العريب وحصول
م َلكته ،فيدرك من إعجازه عىل قدر ذوقه.
فلهذا كانت مدارك العرب الذين سمعوه من
مبلغه أعىل مقا ًما يف ذلك ،ألهنم فرسان الكالم
وجهابذته ،والذوق عندهم موجود بأوفر ما يكون
وأصحه .وأحوج ما يكون إىل هذا الفن املفرسون،
ّ
وأكثر تفاسري املتقدمني غفل منه ،حتى ظهر جار
وتتبع آي
اهلل الزخمرشي ووضع كتابه يف التفسريّ ،
القرآن بأحكام هذا الفن ،بام يبدي البعض من
إعجازه ،فانفرد هبذا الفضل عىل مجيع التفاسري،
لوال أنه يؤيد عقائد أهل البدع عند اقتباسها من
القرآن بوجوه البالغة .وألجل هذا يتحاماه كثري
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من أهل الس ّنة ،مع وفور بضاعته من البالغة .فمن
أحكم عقائد الس ّنة وشارك يف هذا الفن بعض
املشاركة ،حتى يقتدر عىل الرد عليه من جنس
كالمه ،أو يعلم أهنا بدعة فيعرض عنها وال ترضه
يتعي عليه النظر يف هذا الكتاب،
يف معتقده ،فإنه نّ
للظفر بيشء من اإلعجاز ،مع السالمة من البدع
واألهواء .واهلل اهلادي من يشاء إىل سواء السبيل.

علم األدب
هذا العلم ال موضوع له ،ينظر يف إثبات عوارضه
أو نفيها .وإنام املقصود منه عند أهل اللسان ثمرته،
وهي اإلجادة يف فني املنظوم واملنثور ،عىل أساليب
العرب ومناحيهم ،فيجمعون لذلك من كالم
العرب ما عساه حتصل به الكلمة ،من شعر عايل
الطبقة وسجع متساو يف اإلجادة ومسائل من اللغة
والنحو ،مبثوثة أثناء ذلك ،متفرقة ،يستقري منها
الناظر يف الغالب معظم قوانني العربية ،مع ذكر
بعض من أيام العرب ،يفهم به ما يقع يف أشعارهم
منها .وكذلك ذكر املهم من األنساب الشهرية
واألخبار العامة .واملقصود بذلك كله أن ال خيفى
عىل الناظر فيه يشء من كالم العرب وأساليبهم
ومناحي بالغتهم إذا تصفحه ،ألنه ال حتصل امل َلكة
من حفظه إلاّ بعد فهمه ،فيحتاج إىل تقديم مجيع ما
يتوقف عليه فهمه.
ثم إهنم إذا أرادوا حد هذا الفن قالوا :األدب هو
حفظ أشعار العرب وأخبارها واألخذ من كل علم
بطرف يريدون من علوم اللسان أو العلوم الرشعية
من حيث متوهنا فقط ،وهي القرآن واحلديث .إذ
ال مدخل لغري ذلك من العلوم يف كالم العرب إلاّ
ما ذهب إليه املتأخرون عند كلفهم بصناعة البديع
من التورية يف أشعارهم وترسلهم باالصطالحات
العلمية ،فاحتاج صاحب هذا الفن حينئذ إىل معرفة
اصطالحات العلوم ،ليكون اً
قائم عىل فهمها.
وسمعنا من شيوخنا يف جمالس التعليم أن أصول
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هذا الفن وأركانه أربعة دواوين وهي :أدب الكاتب
البن قتيبة وكتاب الكامل للمربد ،وكتاب البيان
والتبيني للجاحظ ،وكتاب النوادر أليب عيل القايل
البغدادي .وما سوى هذه األربعة فتبع هلا وفروع
عنهاُ .
وكتب املحدثني يف ذلك كثرية.
وكان الغناء يف الصدر األول من أجزاء هذا الفن،
ملا هو تابع للشعر ،إذ الغناء إنام هو تلحينه .وكان
الكتاب والفضالء من اخلواص يف الدولة العباسية
حرصا عىل حتصيل أساليب
يأخذون أنفسهم به،
ً
قادحا يف العدالة
الشعر وفنونه ،فلم يكن انتحاله ً
واملروءة .وقد أ ّلف القايض أبو الفرج األصبهاين
وهو ما هو ،كتابه يف األغاين ،مجع فيه أخبار العرب
وأشعارهم وأنساهبم وأيامهم ودوهلم .وجعل
مبناه عىل الغناء يف املائة صوت التي اختارها
املغنون للرشيد ،فاستوعب فيه ذلك أتم استيعاب
وأوفاه .ولعمري إنه ديوان العرب وجامع أشتات
املحاسن التي سلفت هلم ،يف كل فن من فنون
الشعر والتاريخ والغناء وسائر األحوال ،وال يعدل
به كتاب يف ذلك فيام نعلمه ،وهو الغاية التي يسمو
إليها األديب ويقف عندها ،وأنّى له هبا .ونحن
اآلن نرجع بالتحقيق عىل اإلمجال فيام تكلمنا عليه
من علوم اللسان .واهلل اهلادي للصواب.

الفصل السادس واألربعون:
في أن اللغة م َلكة صناعية
إعلم أن اللغات كلها م َلكات شبيهة بالصناعة،
إذ هي م َلكات يف اللسان ،للعبارة عن املعاين
وجودهتا وقصورها بحسب متام امل َلكة أو
نقصاهنا .وليس ذلك بالنظر إىل املفردات ،وإنام
هو بالنظر إىل الرتاكيب .فإذا حصلت امل َلكة التامة
يف تركيب األلفاظ املفردة ،للتعبري هبا عن املعاين
املقصودة ،ومراعاة التأليف الذي يطبق الكالم
عىل مقتىض احلال ،بلغ املتكلم حينئذ الغاية من
إفادة مقصوده للسامع ،وهذا هو معنى البالغة.

وامل َلكات ال حتصل إلاّ بتكرار األفعال ألن الفعل
يقع أولاً وتعود منه للذات صفة ،ثم تتكرر فتكون
حالاً  .ومعنى احلال أهنا صفة غري راسخة ،ثم
يزيد التكرار فتكون م َلكة أي صفة راسخة.
فاملتكلم من العرب حني كانت م َلكته اللغة العربية
موجودة فيهم ،يسمع كالم أهل جيله ،وأساليبهم
يف خماطباهتم وكيفية تعبريهم عن مقاصدهم،
كام يسمع الصبي استعامل املفردات يف معانيها،
فيلقنها أولاً  ،ثم يسمع الرتاكيب بعدها فيلقنها
كذلك .ثم ال يزال سامعهم لذلك يتجدد يف كل
حلظة ومن كل متكلم ،واستعامله يتكرر إىل أن
يصري ذلك م َلكة وصفة راسخة ويكون كأحدهم.
هكذا تصريت األلسن واللغات من جيل إىل جيل
وتعلمها العجم واألطفال.
وهذا هو معنى ما تقوله العامة من أن اللغة للعرب
بالطبع أي بامل َلكة األوىل التي أخذت عنهم ،ومل
يأخذوها عن غريهم .ثم فسدت هذه امل َلكة ملرض
بمخالطتهم األعاجم .وسبب فسادها أن الناشىء
من اجليل ،صار يسمع يف العبارة عن املقاصد
كيفيات أخرى غري الكيفيات التي كانت للعرب،
فيعبرّ هبا عن مقصوده لكثرة املخالطني للعرب من
غريهم ،ويسمع كيفيات العرب أيض ًا ،فاختلط عليه
األمر وأخذ من هذه وهذه ،فاستحدث م َلكة وكانت
ناقصة عن األوىل .وهذا معنى فساد اللسان العريب.
وهلذا كانت لغة قريش أفصح اللغات العربية
وأرصحها لبعدهم عن بالد العجم من مجيع جهاهتم.
ثم من اكتنفهم من ثقيف وهذيل وخزاعة وبني كنانة
وأما من بعد عنهم من
وغطفان وبني أسد وبني متيمّ .
ربيعة وخلم وجذام وغسان وإياد وقضاعة وعرب
اليمن املجاورين ألمم الفرس والروم واحلبشة ،فلم
تكن لغتهم تامة امل َلكة بمخالطة األعاجم .وعىل
نسبة بعدهم من قريش كان األعاجم بلغاهتم يف
الصحة والفساد عند أهل الصناعة العربية .واهلل
سبحانه وتعاىل أعلم وبه التوفيق.
[].......
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الفصل الحادي والخمسون
في تفسير لفظة الذوق في
مصطلح أهل البيان وتحقيق
معناه وبيان أنها ال تحصل
غالبًا للمستعربين من العجم
إعلم أن لفظة الذوق يتداوهلا املعتنون بفنون
البيان ،ومعناها حصول م َلكة البالغة للسان .وقد
مر تفسري البالغة ،وأهنا مطابقة الكالم للمعنى
من مجيع وجوهه ،بخواص تقع للرتاكيب يف إفادة
ذلك .فاملتكلم بلسان العرب والبليغ فيه يتحرى
اهليئة املفيدة لذلك ،عىل أساليب العرب وأنحاء
خماطباهتم ،وينظم الكالم عىل ذلك الوجه جهده،
فإذا اتصلت معاناته لذلك بمخالطة كالم العرب،
حصلت له امل َلكة يف نظم الكالم عىل ذلك الوجه،
وسهل عليه أمر الرتكيب ،حتى ال يكاد ينحو
فيه غري منحى البالغة التي للعرب ،وإن سمع
تركيبا غري جا ٍر عىل ذلك املنحىّ ،جمه ونبا عنه
ً
سمعه بأدنى فكر ،بل وبغري فكر ،إلاّ بام استفاده
من حصول هذه امل َلكة .فإن امل َلكات إذا استقرت
ورسخت يف حماهلا ظهر كأهنا طبيعة وجبلة لذلك
املحل .ولذلك يظن كثري من املغفلني ممن مل يعرف
شأن امل َلكات ،أن الصواب للعرب يف لغتهم
إعراب ًا وبالغة أمر طبيعي .ويقول :كانت العرب
تنطق بالطبع وليس كذلك ،وإنام هي م َلكة لسانية
يف نظم الكالم متكنت ورسخت فظهرت يف بادىء
الرأي أهنا جبلة وطبع.

تقدم إنام حتصل بمامرسة كالم
وهذه امل َلكة كام َّ
العرب وتكرره عىل السمع والتفطن خلواص
تراكيبه ،وليست حتصل بمعرفة القوانني العلمية
يف ذلك التي استنبطها أهل صناعة البيان ،فإن
هذه القوانني إنام تفيد اً
علم بذلك اللسان ،وال تفيد
حصول امل َلكة بالفعل يف حملها ،وقد مر ذلك .وإذا
تقرر ذلك فم َلكة البالغة يف اللسان هتدي البليغ
إىل وجود النظم وحسن الرتكيب املوافق لرتاكيب
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العرب يف لغتهم ونظم كالمهم .ولو رام صاحب
املعينة والرتاكيب
هذه امل َلكة حيد ًا عن هذه السبيل ّ
املخصوصة ،ملا قدر عليه وال وافقه عليه لسانه،
ألنه ال يعتاده وال هتديه إليه م َلكته الراسخة عنده.
وإذا عرض عليه الكالم ،حائد ًا عن أسلوب
العرب وبالغتهم يف نظم كالمهم أعرض عنه
و ّجمه ،وعلم أنه ليس من كالم العرب الذين
مارس كالمهم .وإنام يعجز عن االحتجاج بذلك،
كام تصنع أهل القوانني النحوية والبيانية ،فإن ذلك
استدالل بام حصل من القوانني املفادة باالستقراء.
وهذا أمر وجداين حاصل بمامرسة كالم العرب،
حتى يصري كواحد منهم.

ومثاله :لو فرضنا صبي ًا من صبياهنم ،نشأ وريب يف
جيلهم ،فإنه يتعلم لغتهم وحيكم شأن اإلعراب
والبالغة فيها ،حتى يستويل عىل غايتها .وليس
من العلم القانوين يف يشء ،وإنام هو بحصول هذه
امل َلكة يف لسانه ونطقه .وكذلك حتصل هذه امللكة
ملن بعد ذلك اجليل ،بحفظ كالمهم وأشعارهم
وخطبهم واملداومة عىل ذلك ،بحيث حيصل
امل َلكة ويصري كواحد ممن نشأ يف جيلهم وريب بني
أحيائهم .والقوانني بمعزل عن هذا .واستعري هلذه
امل َلكة ،عندما ترسخ وتستقر ،اسم الذوق الذي
اصطلح عليه أهل صناعة البيان والذوق إنام هو
موضوع إلدراك الطعوم .لكن ملا كان حمل هذه
امل َلكة يف اللسان ،من حيث النطق بالكالم ،كام
هو حمل إلدراك الطعوم ،استعري هلا اسمه .وأيض ًا
فهو وجداين اللسان ،كام أن الطعوم حمسوسة له،
تبي لك ذلك ،علمت منه أن
فقيل له ذوق .وإذا نّ
األعاجم الداخلني يف اللسان العريب الطارئني عليه
املضطرين إىل النطق به ملخالطة أهله ،كالفرس
والروم والرتك باملرشق وكالرببر باملغرب ،فإنه
ال حيصل هلم هذا الذوق لقصور حظهم يف هذه
امل َلكة التي قررنا أمرها ،ألن قصاراهم بعد طائفة
من العمر وسبق م َلكة أخرى إىل اللسان ،وهي
لغاهتم ،أن يعتنوا بام يتداوله أهل املرص بينهم يف
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املحاورة من مفرد ومركّ ب ،ملا يضطرون إليه من
ذلك .وهذه امل َلكة قد ذهبت ألهل األمصار،
وبعدوا عنها كام تقدم .وإنام هلم يف ذلك م َلكة
أخرى وليست هذ م َلكة اللسان املطلوبة .ومن
عرف أحكام تلك امل َلكة من القوانني املسطرة
يف الكتب ،فليس من حتصيل امل َلكة يف يشء ،إنام
حصل أحكامها كام عرفت .وإنام حتصل هذه امل َلكة
باملامرسة واالعتياد والتكرر لكالم العرب .فإن
عرض لك ما تسمعه ،من أن سيبويه والفاريس
والزخمرشي وأمثاهلم من فرسان الكالم كانوا
أعجام ًا مع حصول هذه امل َلكة هلم ،فاعلم أن
اً
عجم
أولئك القوم الذين نسمع عنهم إنام كانوا
يف نسبهم فقطّ .أما املربى والنشأة فكانت بني أهل
هذه امل َلكة من العرب ومن تعلمها منهم ،فاستولوا
بذلك من الكالم عىل غاية ال وراءها ،وكأهنم يف
أول نشأهتم بمنزلة األصاغر من العرب الذين
نشأوا يف أجياهلم ،حتى أدركوا كنه اللغة وصاروا
من أهلها .فهم وإن كانوا اً
عجم يف النسب فليسوا
بأعاجم يف اللغة والكالم ،ألهنم أدركوا امل ّلة يف
عنفواهنا واللغة يف شباهبا ،ومل تذهب آثار امل َلكة
منها وال من أهل األمصار .ثم عكفوا عىل املامرسة
واملدارسة لكالم العرب حتى استولوا عىل غايته.

واليوم الواحد من العجم ،إذا خالط أهل اللسان
العريب باألمصار ،فأول ما جيد تلك امل َلكة املقصودة
من اللسان العريب ممتحية اآلثار .وجيد م َلكتهم
اخلاصة هبم م َلكة أخرى خمالفة مل َلكة اللسان
العريب .ثم إذا فرضنا أنه أقبل عىل املامرسة لكالم
العرب وأشعارهم باملدارسة واحلفظ ليستفيد
حتصيلهاّ ،
فقل أن حيصل له ما قدمناه من أن امل َلكة
إذا سبقتها ملكة أخرى يف املحل ،فال حتصل إلاّ
عجميا يف النسب
ناقصة خمدوشة .وإن فرضنا
ً
سلم من خمالطة اللسان العجمي بالكلية ،وذهب
إىل تعلم هذه امل َلكة باحلفظ واملدارسة ،فربام حيصل
له ذلك ،لكنه من الندور بحيث ال خيفى عليك بام
يدعي كثري ّممن ينظر يف هذه القوانني
تقرر .وربام ّ

البيانية حصول هذا الذوق له هبا ،وهو غلط أو
مغالطة ،وإنام حصلت له امل َلكة إن حصلت يف
تلك القوانني البيانية ،وليست من م َلكة العبارة يف
يشء .واهلل هيدي من يشاء إىل رصاط مستقيم.

الفصل الثاني والخمسون
في أن أهل األمصار على
اإلطالق قاصرون في تحصيل
هذه الم َلكة اللسانية التي
تستفاد بالتعليم ومن كان
منهم أبعد عن اللسان
العربي كان حصولها له
أصعب وأعسر
والسبب يف ذلك ما يسبق إىل املتعلم ،من حصول
م َلكة منافية للم َلكة املطلوبة ،بام سبق إليه من
اللسان احلرضي الذي أفادته العجمة ،حتى نزل
هبا اللسان عن م َلكته األوىل إىل م َلكة أخرى هي
لغة احلرض هلذا العهد .وهلذا نجد املعلمني يذهبون
إىل املسابقة بتعليم اللسان للولدان .وتعتقد النحاة
أن هذه املسابقة بصناعتهم ،وليس كذلك ،وإنام
هي بتعليم هذه امل َلكة بمخالطة اللسان وكالم
العرب .نعم صناعة النحو أقرب إىل خمالطة ذلك.
وما كان من لغات أهل األمصار أعرق يف العجمة
وأبعد عن لسان مرض قرص بصاحبه عن تعلم اللغة
املرصية وحصول م َلكتها لتمكن املنافاة حينئذ.
واع ُترب ذلك يف أهل األمصار.

فأهل إفريقية واملغرب ملا كانوا أعرق يف العجمة
وأبعد عن اللسان األول ،كان هلم قصور تام يف
حتصيل م َلكته بالتعليم .ولقد نقل ابن الرقيق
أن بعض ك ّتاب القريوان كتب إىل صاحب له:
يا أخي ومن ال عدمت فقده ،أعلمني أبو سعيد
كال ًما أنك كنت ذكرت أنك تكون مع الذين
وأما
تأيت ،وعاقنا اليوم فلم يتهيأ لنا اخلروجّ .
أهل املنزل الكالب من أمري الشني فقد كذبوا
هذا باطلاً  ،ليس من هذا حر ًفا واحدً ا .وكتايب
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إليك وأنا مشتاق إليك إن شاء اهلل .وهكذا كانت
م َلكتهم يف اللسان املرضي ،وسببه ما ذكرنا.
وكذلك أشعارهم كانت بعيدة عن امل َلكة نازلة
عن الطبقة ،ومل تزل كذلك ،هلذا العهد .وهلذا ما
كان إلفريقية من مشاهري الشعراء ،إلاّ ابن رشيق
وابن رشف .وأكثر ما يكون فيها الشعراء طارئني
عليها ،ومل تزل طبقتهم يف البالغة حتى اآلن
مائلة إىل القصور .وأهل األندلس أقرب منهم إىل
حتصيل هذه امل َلكة ،بكثرة معاناهتا وامتالئهم من
املحفوظات اللغوية اً
ونثرا .وكان فيهم ابن
نظم ً
حيان املؤرخ إمام أهل الصناعة يف هذه امل َلكة ورافع
الراية هلم فيها ،وابن عبد ربه والقسطيل وأمثاهلم من
شعراء ملوك الطوائف ،ملا زخرت فيها بحار اللسان
واألدب وتداول ذلك فيهم مئني من السنني ،حتى
كان االنفضاض واجلالء أيام تغلب النرصانية.
وشغلوا عن تعلم ذلك ،وتناقص العمران فتناقص
لذلك شأن الصنائع كلها ،فقرصت امل َلكة فيهم عن
شأهنا حتى بلغت احلضيض.

وكان من آخرهم صالح بن رشيف ،ومالك بن
املرحل من تالميذ الطبقة اإلشبيليني بسبتة وكانت
دولة بني األمحر يف أوهلا ،وألقت األندلس أفالذ
كبدها ،من أهل تلك امل َلكة باجلالء إىل العدوة،
من عدوة إشبيلية إىل سبتة ،ومن رشق األندلس
إىل إفريقية .ومل يلبثوا إىل أن انقرضوا وانقطع سند
تعليمهم يف هذه الصناعة ،لعرس قبول العدوة هلا
وصعوبتها عليهم ،بعوج ألسنتهم ورسوخهم يف
العجمة الرببرية ،وهي منافية ملا قلناه.
ثم عادت امل َلكة من بعد ذلك إىل األندلس كام
كانت ،ونجم هبا ابن سريين وابن جابر وابن اجلياب
وطبقتهم ،ثم إبراهيم الساحيل الطوجين وطبقته،
وقفاهم ابن اخلطيب من بعدهم اهلالك هلذا العهد
شهيدً ا بسعاية أعدائه .وكان له يف اللسان م َلكة ال
تدرك وا ّتبع أثره تلميذه من بعده .وباجلملة ،فشأن
هذه امل َلكة باألندلس أكثر ،وتعليلها أيرس وأسهل،
بام هم عليه هلذا العهد كام قدمناه من معاناة علوم
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اللسان وحمافظتهم عليها وعىل علوم األدب وسند
تعليمها .وألن أهل اللسان العجمي الذين تفسد
م َلكتهم إنام هم طارئون عليهم .وليست عجمتهم
أص ً
ال للغة أهل األندلس والرببر يف هذه العدوة،
وهم أهلها ولساهنم لساهنا إلاّ يف األمصار فقط.
وهم فيها منغمسون يف بحر عجمتهم ورطانتهم
الرببرية ،فيصعب عليهم حتصيل امل َلكة اللسانية
بالتعليم بخالف أهل األندلس .واعترب ذلك
بحال أهل املرشق لعهد الدولة األموية والعباسية،
فكان شأهنم شأن أهل األندلس يف متام هذه امل َلكة
وإجادهتاُ ،لبعدهم لذلك العهد عن األعاجم
وخمالطتهم إلاّ يف القليل .فكان أمر هذه امل َلكة يف
ذلك العهد أقوم ،وكان فحول الشعراء والك ّتاب
لعهدهم أوفر لتوفر العرب وأبنائهم باملرشق.

وانظر ما اشتمل عليه كتاب األغاين من نظمهم
ونثرهم ،فإن ذلك الكتاب هو كتاب العرب
وديواهنم ،وفيه لغتهم وأخبارهم وأيامهم،
نبيهم صىل اهلل عليه وسلم
وم ّلتهم العربية وسري ّ
وآثار خلفائهم وملوكهم ،وأشعارهم وغناؤهم
وسائر مغانيهم له ،فال كتاب أوعب منه ألحوال
العرب .وبقي أمر هذه امل َلكة مستحك ًام يف املرشق
يف الدولتني ،وربام كانت فيهم أبلغ ّممن سواهم ّممن
كان يف اجلاهلية كام نذكره بعد .حتى تالشى أمر
العرب ودرست لغتهم وفسد كالمهم وانقىض
أمرهم ودولتهم ،وصار األمر لألعاجم وامل ْلك
يف أيدهيم والتغلب هلم .وذلك يف دولة الديلم
والسلجوقية .وخالطوا أهل األمصار وكثروهم
فامتألت األرض بلغاهتم ،واستولت العجمة عىل
أهل األمصار واحلوارض حتى بعدوا عن اللسان
مقرصا عن
العريب وم َلكته ،وصار متعلمها منهم
ً
حتصيلها .وعىل ذلك نجد لساهنم هلذا العهد يف
فني املنظوم واملنثور ،وإن كانوا مكثرين منه.
واهلل خيلق ما يشاء وخيتار ،واهلل سبحانه وتعاىل
أعلم ،وبه التوفيق ال رب سواه.

