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خصائص العربٌة الفصحى
َّ
ان العرب حٌن استصفوا لهجة قرٌش وجعلوها لؽتهم األدبٌة المشتركة أثروا فٌها
مثلما تأثروا بها؛ فصد َ
َق على لهجة قرٌش ما ٌصدق على كل اللؽات من قوانٌن التأثر
والتأثٌر ،وهً قوانٌن ال تكاد تتخلؾ إذا درسنا اللؽة على أنها ظاهرة إنسانٌة .
وٌنبؽً ّأال ننسى أن لؽة قرٌش كانت -كما قال ابن خلدون" :بعٌدة عن بالد العجم من
جمٌع جهاتها"  ،وإن كنا نعترؾ بأن بعدها عنها لم ٌحل دون تسرب األلفاظ الفارسٌة
والرومٌة إلٌها.
ولكننا عند الحدٌث عن التعرٌب ،سنرى أن مقدرة لؽ ٍة ما على تمثل الكالم األجنبً ،تعد
مزٌة وخصٌصة لها إذا هً صاؼته على أوزانها ،وصبّته فً قوالبها ،ونفخت فٌه من
روحها.
وكما َرد َْد َنا إلى تمٌم اعتبارها بدراسة أبرز خصائصها ،لن نستنكؾ عن رد االعتبار
إلى لهجة كل قبٌلة لم تطرأ العجمة على ألسنتها ،ولم تالبس اللكنة الدخٌلة مالحنها،
فمثل هذه اللهجات جدٌرة أن تستنبط منها مزاٌا لؽتنا ،وأن ٌكتشؾ لدٌها مدلول مفرداتنا
وتراكٌبنا.
ومنهج األقدمٌن فً جمع اللؽة علمًّ دقٌقٌ ،عول على المالحظة واالستقراء ،واإلفراط
فً الحٌطة أحٌا ًنا ،حتى لنستطٌع أن نكون مطمئنٌن إلى أكثر ما استنتجوه من خصائص
لؽتنا التً تجنبوا أخذها َعمَّن تشوب عربٌتهم أٌة شائبة؛ فقد اقتصر أخذهم اللؽة على
خاص .وكثٌرً ا ما كان سٌبوٌه ٌشٌر إلى تشدده فً
عرب البادٌة ،وعلى فصحائهم بشكل
ٍ
ضى عربٌتهم ،3أو العرب
تصوٌب االستعمال اللؽوي بر ّده إلى العرب الذٌن ُترْ َ
الموثوق بهم  ،أو بعربٌتهم  ،ولكن سٌبوٌه نفسه كان ٌرى أن هؤالء العرب الموثوق
بعربٌتهم هم عرب الحجاز ،فٌجنح ؼالبًا إلى ترجٌح لؽة الحجاز إذا اختلؾ اللهجات .
ولِ َم ال تكون لؽة الحجاز مقٌا ًسا للفصاحة وقد بلؽت من الرقً داخل الجزٌرة العربٌة ما
أوضحناه فً الفصل السابق ،حٌن خلت من مستقبح اللؽات ومستهجن األلفاظ؟
إن الباحث ٌكاد ٌرى هذا المقٌاس صحٌحً ا ال مؽمز فٌه ،بل بدٌهًٌا ال مسوّ غ لرده؛ ثم
ٌبدو له أن ٌتساءل :إن كان األقدمون قد اقتصروا فً شواهدهم على عرب البادٌة،
فلماذا رجحوا لؽة قرٌش وما هً من البداوة فً شًء؟ إنها على العكس من ذلك ،لؽة
الحضارة بٌن العرب قاطبة!
نحسب أننا ال ٌسعنا ،لإلجابة عن هذه الشبهة ،أن ننكر حضرٌة قرٌش ،وال أن نجحد
تأثرها بفارس والروم أمتً الحضارة فً تلك الحقبة من التارٌخ ،ونحسب أنه لٌس من
البحث الموضوعً فً شًء أن نرى فً استصفاء لؽة قرٌش أن القرآن نزل بها ،ففً
القرآن من لهجات العرب األخرى ألفاظ ؼٌر قلٌلة ،1ولؽة القرآن بعد هذا ،حٌن ٌقال:
إنها لؽة الحجاز أو قرٌش ،هً اللؽة نفسها التً نقلت بها إلٌنا أشعار العرب وخطبهم

وأسجاعهم ،ولقد صادق القرآن هذه اللؽة الراقٌة المهذبة ،فزاد من ترقٌتها وتهذٌبها،
فهذا معنى نزوله بلؽة قرٌش.
لكن الناس -فً أكثر بقاع األرضٌ -مأل القدٌم قلوبهم وأسماعهم وأبصارهم ،فٌحٌطونه
بهالة من التقدٌس :وذلك كان موقؾ العرب من لهجة قرٌش؛ فقد تقادم عهدها وهم
ٌعظمونها وٌعظمون أهلها ،وٌعرفون لهم فضلهم ،إذ جعل هللا قرٌ ًشا "قُ ّ
ان حرمه،
ط َ
وجٌران
َ
بٌته الحرام ،ووالته ،فكانت وفودج العرب من ح ّجاجها ،وؼٌرهم ٌفدون إلى مكة للحج،
وٌتحاكمون إلى قرٌش فً أمورهم ".
ومن السنن االجتماعٌة المسلّمة أن اللؽة إذا تقادم عهدها بالػ الناس فً تقدٌسها ،فال
تعجب إذا رأٌت فً آثار الباحثٌن فً القرن الماضً ،أن مقٌاس الكمال فً اللؽات
ً
إٌؽاال فً القدم ،حتى لٌمكن القول -فً ضوء المقٌاس :إن اللؽة
ماض أشد
ارتدادها إلى ٍ
الكاملة المطردة النقٌة لم تعرؾ ّإال فً العصر البدائً ،وإن لؽاتنا الحدٌثة المتطورة عن
تلك األصول البدائٌة لٌست ّإال تحرٌ ًفا وفسا ًدا .
ولهجة قرٌش -فوق الذي أحٌطت به من مظاهر التقدٌس -انفردت ح ًقّا بمزاٌا حفظت لها
شخصٌتها ،وأتاحت لها من أسباب التكامل ما لم ٌتح لؽٌره ،فبعدها الذي وصفه ابن
ً
حاجزا طبٌع ًٌّا دون كثرة اتصالها
خلدون عن بالد العجم من جمٌع جهاتها ،كان
باألجانب ،فلم ٌدخلها من لكنة األعاجم ما داخل القبائل المتطرفة التً كانت على اتصال
وثٌق بمن حولها من ؼٌر العرب .قال أبو نصر الفارابً 3فً أول كتابه المسمى
"باأللفاظ والحروؾ"" :كانت قرٌش أجود العرب انتقا ًء لألفصح من األلفاظ ،وأسهلها
على اللسان عند النطق ،وأحسنها مسمو ًعا ،وأبٌنها إبانة عمَّا فً النفس.
ِي ،وعنهم أُخ َِذ
والذٌن عنهم ُن ِقلَ ِ
ت اللؽة العربٌة ،وبهم ا ْق ُتد َ
اللسان العربً من قبائل العرب هم :قٌس وتمٌم وأسد؛ فإن هؤالء هم الذٌن عنهم أكثر
ما أ ُ ِخ َذ ومعظمه ،وعلٌهم اتكل فً الؽرٌب وفً اإلعراب والتصرٌؾ؛ ثم هذٌل ،وبعض
كنانة ،وبعض الطائٌن ،ولم ٌؤخذ عن ؼٌرهم من سائر قبائلهم.
وبالجملة ،فإنه لم ٌؤخذ عن حضري قط ،وال عن سكان البراري ممن كان ٌسكن
أطراؾ بالدهم المجاروة لسائر األمم الذٌن حولهم ،فإنه لم ٌؤخذ ال من َل ْخ ِم ،وال من
جذام ،لمجاورتهم أهل الشام ،وأكثرهم نصارى ٌقرءون بالعبرانٌة ،وال من تؽلب
والٌمن ،فإنهم كانوا بالجزٌرة مجاورٌن للٌونان ،وال من بكر ،لمجاورتهم للنبط
والفرس ،وال من عبد القٌس وأزد عمان؛ ألنهم كانوا بالبحرٌن مخالطٌن للهند والفرس،
وال من أهل الٌمن لمخالطتهم للهند والحبشة ،وال من بنً حنٌفة وسكان الٌمامة ،وال من
ثقٌؾ وأهل الطائؾ ،لمخالطتهم تجار الٌمن المقٌمٌن عندهم ،وال من حاضرة الحجاز؛
ألن الذٌن نقلوا اللؽة صادفوهم حٌن ابتدءوا ٌنقلون لؽة العرب ،قد خالطوا ؼٌرهم من
األمم ،وفسدت ألسنتهم . " ...
الحٌْطة فً أخذ اللؽة ،على النحو الذي وصفه أبونصر الفارابًّ ،إال تفسٌر
ولٌس لهذه َ
واحد ،هو الحٌلولة دون تسرب الدخٌل إلى العربٌة ،ما لم ٌطبع بطابع الفصحى تب ًعا

ألسالٌب تعرٌبها؛ ألن مثل هذا التسرب ؼٌر اإلرادي وؼٌر المقصود ٌفسد على
الباحثٌن فهمهم أصالة اللؽة وشخصٌتها ،فقد ٌستنبط منه خطأ أن من خصائصها أوجهًا
ال تلزمها ،أو صٌ ًؽا لم تجًء على أبٌنٌتها؛ ألنه لما تنبثق عنها ،وإنما انتقلت إلٌها
عن طرٌق العدوى اللؽوٌة بسبب القرب والجوار ،وما أكثر صورها ،وأشد أخطارها!
ولذلك َع َّدل ابن جنً امتناعهم من األخذ عن أهل المدر -كما أخذوا عن أهل الوبر-
بـ"ما عرض للؽات الحاضرة وأهل المدر من االختالل والفساد والخطل" .ولو ُعلِ َم أن
أهل مدٌنة باقون على فصاحتهم ولم ٌعترض شًء من الفساد للؽتهم ،لوجب األخذ
عنهم كما ٌؤخذ عن أهل الوبر" .
على أن فرض ابن جنً هذا كتب علٌه أن ٌظل فر ً
ضا ،ال ٌزٌد على ذلك شٌ ًئا ،فما
علمنا بأهل مدٌنة باقٌن على فصاحتهم ،بل رأٌنا أهل المدن أكثر تعر ً
ضا للحن وفساد
اللؽة من البدو ،ورأٌنا من البدو الفصحاء أنفسم من ٌنتقل لسانه إلى لؽة فاسدة؛ فٌنكر
العلماء علٌه لؽته وال ٌأخذون بها ،ومن ذلك ما ٌُحْ َكى من أن أبا عمرو استضعؾ
فصاحة أبً َخٌ َْر َة ،لما سأله فقال :كٌؾ تقول :استأصل هللا عِ رْ َقات ِِه ْم"؟ ففتح أبو خٌرة
ك "!
التاء ،فقال له أبو عمرو :هٌهات أبا خٌرة الن ِج ْل ُد َ
ومذ شاع فً البدو اضطراب األلسنة وخبالها ،أصبح العلماء ٌتوجسون خٌفة من الذٌن
ٌدعون الفصاحة ،فال ٌنخدعون بالبدوي فٌحكموا له بالفصاحة إذا آنسوها منه فً
وضوح نطقه ورشاقة لفظه فقط ،وما كان للبٌان وحده أن ٌكون مقٌاس الفصاحة ،إن لم
ٌرتد إلى أصل ٌن ّم علٌه ،أو قٌاس ٌسوؼه ،وهل تظن ادعاء الفصاحة البدوٌة والتباعد
عن الضعفة الحضرٌة ،أمرٌن عسٌرٌن على رجل ٌقضً معظم وقته فً البادٌة ،وال
ٌأتً الحاضرة ّإال لمامًا؟
لم ٌكن العلماء -مع ذلك -لٌنخدعوا بمثل هذا البدوي ،أو ٌظلوا عاكفٌن على كالمه
ٌتلقونه بالقبول ،فما أسرع ما كان ٌفجؤهم منه ما ٌنال من فصاحته ،وٌؽض من بٌانه
وٌقدح فٌه ،فإذا هم ٌرفضون لؽته وٌمتنعون من التلقً عنه.
ً
تمٌٌزا
ولقد طرأ على ابن جنً أحد من ٌدعً هذه الفصاحة ،فمٌ َّز كالمه أول األمر
َحس ََّن موقعه فً نفسه ،إلى أن أنشده ٌومًا شعرً ا له ٌقول فً بعض قوافٌه "أشأؤها وأد
أوها" فجمع بٌن الهمزتٌن ،واستأنؾ من ذلك ما ال أصل له ،وال قٌاس ٌسوؼه ،وأبدل
إلى الهمز حر ًفا ال َّ
حظ فً الهمز له ،مع أنه "لو التقت همزتان عن وجوب صنعة للزم
تؽٌر إحداهما ،فكٌؾ أن ٌقلب إلى الهمز قلبًا ساذجً ا عن ؼٌر صنعة ما ال َّ
حظ له فً
الهمز ،ثم ٌحقق الهمزتٌن جمٌ ًعا؟! هذا ما ال ٌبٌحه قٌاس ،وال ورد بمثله سماع! " .
ومع هذا التشدد فً مقٌاس الفصاحة ،واصطنع العرب لؽة قرٌش للتفنن فً القول،
واإلبانة فً التعبٌر ،فد ّل استصفاؤهم أٌاها على أنها اختارت من كالم العرب أبٌنه،
وراعت أرشقه ،واعتمدت أصفاه؛ فكان ح ًقّا ما ذهب إلٌه الباحثون من المستشرقٌن

وؼٌرهم ،من أن أهم مزٌة للعربٌة حفظت لها شخصٌتها بٌن أخواتها السامٌات إنما هً
عزلتها عن الشعوب األعجمٌة ،واكتفاؤها بمقدرتها الذاتٌة على التعبٌر ،وعلى التمثل
والتولٌد ،وعلى التخٌر واالنتفاء ،فً موطنها عٌنه ،وبٌئتها نفسها ،وبٌن شقٌقاتها
اللهجات الفصحى التً تبادلت معها التأثر والتأثٌر ،بٌنما كانت السامٌات ٌتفرقن عن
موطن السامٌة األم ،وٌبتعدون فً الوقت
نفسه عن األصالة والصفاء.
ولقد كان لتلك الؽزلة نتائج حسنة فً محافظة العربٌة على ظاهرة اإلعراب الكامل،
ومناسبة حروفها لمعانٌها ،وثبات أصواتها مع سعة مدرجها ،وتنوع صرفها واشتقاقها،
وتعدد أبنٌتها وصٌؽها ،وكثٌرة مصادرها ،وؼنى مفرداتها باالشتراك والترادؾ
والتضاد ،واستعدادها الذاتً للنحت والتولٌد والتعرٌب.

