التعريب والصرف العربي
مقدمات أصولية عامة
أ.د .أحمد العموي *

( )

اىتم الصرف العربي أساسا بالزائد واألصيل وباإلبدال والقمب واإلعالل وأمور

أخرى قريبة ،واتجو اىتمامو عمى الخصوص إلى التصنيف ،فصنف الكممات
بحسب عدد الحروف؛ أي بحسب الحجم ،وصنف الحروف بحسب الزيادة والتجرد

واإلبدال وغير ذلك .كانت غايتو تسييل الطريق إلى معرفة أوزان الكممات العربية .إن
كانت قضية األوزان ظاىرة في العروض ،فيي عمى درجة أدنى من البيان في

الصرف ،وعمى درجة أدنى من ذلك في اإلعراب؛ أي المباحث النحوية أو التركيبية أو
الجممية ،كانت الغاية ىي معرفة الموازين المناسبة .في العروض احتاجوا إلى

استخراج مقوالت مثل السبب الخفيف والسبب الثقيل والوتدين وغير ذلك من المفاىيم،

ألن ذلك يمكنيم من وصف التغيرات الطارئة عمى الميزان أو البحر .أما في الصرف

فاحتاجوا إلى مفاىيم القمب واإلبدال وغير ذلك لمغاية نفسيا في الموازين الصرفية.
وأما في النحو فقد كان األمر أقرب إلى الصرف ،فإنيم عرفوا فيو الزائد واألصل
والفرع والحذف ،ولكنيم عجزوا عن حصر العبارات المغوية في موازين محدودة العدد

كالموازين العروضية ،وان كانوا أرجعوا العبارات كميا إلى ميزاني الفاعمية واالبتداء
في المرفوعات ،والى ميزان المفعول بو في المنصوبات ،والى الجار في المجرورات.

كل مرفوع مبتدأ أو فاعل أو مقيس عمييما ،وكل منصوب مقيس عمى المفعول بو،
وكل مجرور محمول عمى ما عمل فيو الجار .كانت الغاية استخراج الصور األصمية

وحمل الصور الفرعية عمييا ،كالحال في العروض الذي ليس إال استخراجا لمصور

العروضية األصمية وما يصاحبيا من صور فرعية بالحذف والتغيير بأشكال شتى.
يالحظ أن اليدف إن بمغ في العروض ،فإنو لم يتحقق الوصول إليو بصورة واضحة

في النحو .لماذا؟ ألن البنيات المطموبة في العروض بنيات موسيقية يمكن حصرىا
بمتابعة اإلنتاج الشعري ،أما في النحو فالعبارات ال حصر ليا طوال وال عرضا .ىي
من الناحية النظرية ال نيائية .من الناحية النظرية ال من الناحية الفعمية ،فإن ليا فييا
(*) رئيس اتحاد المسانين المغاربة.
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طوال وعرضا معمومين .طوليا وعرضيا ىو طول وعرض المتكمم الطبيعي الذي لو
بداية ولو نياية وعدد عباراتو محصور بين يوم نشأتو ويوم مماتو ،لذلك عوض

النحوي التفعيمة والصدر والعجز والبيت بمفاىيم أخرى ،لعل أبرزىا المقوالت والوظائف
والعوامل.
إن كانت البنية العاممية والعروضية والصرفية في عالقة تماثمية ،فان ما يحدد
ذلك التماثل ىو اجتماع تمك البنيات عمى تجريد المادة المغوية من المعنى والمفظ .

البنية العاممية تمارس التجريد بواسطة المقوالت والوظائف الناتجة عن األحكام

العاممية ،والبنية العروضية بواسطة التفعيالت السبعة ،والبنية الصرفية بواسطة األوزان
الصرفية الفعمية واالسمية المزيدة والمجردة ،التي ال تجاوزالرباعي في المجرد من

األفعال ،وتجاوز ذوات األربعة في األسماء إلى أحجام أعمى .الحقيقة أن ىدف النحو
والصرف والعروض كان ىو البحث عن شيء واحد ىو الموازين ،ثم اختمفت أسماء

الميزان في النحو وعوضت باألنماط العاممية ،ولذلك سبق لي أن تحدثت عن الميزان

العاممي في كتابات سابقة لي بالفرنسية تقريبا لمتناول النحوي من التناول الصرفي
والعروضي .التفاعيل سبعة في العروض ،تتحول وتتالف ويتحول بعضيا إلى بعض

بسبب التغيرات التي تصيبيا .في مقابل التفاعيل ىناك في النحو المقوالت الثالثة أو

األربعة ،إن أضفنا الخالفة كما فعل المتأخرون من النحاة ،وىناك الوظائف المشتقة

من البنية العاممية بواسطة المقوالت ،فالعاممية عالقة بين مقوالت تنتج وظائف .وفي

الصرف ىناك األوزان الصرفية وفي األحوال كميا يتوفرون -النحوي والصرفي
والعروضي  -عمى أدوات ميزانية واضحة في حال العروضي ،وغامضة في حال

النحوي ،ومتوسطة الوضوح في حال الصرفي.

في األحوال الثالثة تجنب النحاة والعروضيون والصرفيون الوقوف عند كائنات

لغوية وسطى بين الكممة والحرف في الصرف ،وبين الجممة والكممة في النحو ،وبين
البيت والتفعيمة في العروض.
الميزان الصرفي والتحميل البنائي
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ىل يغني الميزان عن التحميل البنائي لمكممات؟ الميزان تصوير والصورة ال
تختمف عن الواقع إال في الحامل .المتكمم الطبيعي حامل في حال الكالم الطبيعي
وصور الكممات حامل في حال الميزان .الحقيقة أن لمميزان الصرفي منطقو الخاص،

فيو ليس تحميميا بنائيا لمكممات وان كان يقوم عمى تحميل مضمر ليا .ما التحميل

البنائي المضمر إذن القائم وراء الميزان الصرفي؟ بالمقارنة مع التحميل العاممي نالحظ

أن النحاة العامميين ،وفي مقدمتيم سيبويو والخميل قبمو ،كانوا يقسمون المتصل المغوي
أقساما ال تجاوز المطموب في التحميل العاممي نفسو .الحرف "إنما" قسم عاممي واحد
عندىم وليس قسمين أو ثالثة كما قد يجب أن يكون في نحو آخر وتحميل بنائي آخر.

في الصرف لم يجاوز الصرفي المطموب من الصرف؛ أي األحجام والتفاوت بينيا،
لذلك لم يكن من الضروري عنده إقامة تحميل بنائي يتنافى مع غرض البحث عن

األحجام والتفاوت ،واكتفى بتحميل بنائي يتعامل مع الكممة بحسبانيا كيانا غير قابل

لمقسمة مطمقا في الجزء األكبر من أحكامو ،وال يستثنى من ذلك إال مزيد الثالثي
ومزيد الرباعي من األفعال ،وفييما كانت القسمة بين كيان كممي وحروف ال بين

كيانات كممية قائمة في الكممة .والنتيجة ىي أنو يمكن أن يقال إن الصرفي نظر إلى

الكممة بحسبانيا كيانا ال ينقسم إلى كيانات صرفية متتابعة ،وان انقسم فإلى كيانات

حرفية وصرفية .إن الحكم بالزيادة والتجرد واإلبدال واإلعالل كميا أدلة عمى ما قدمنا
ىنا .إنيا دليل عمى انضمار تحميل بنائي في الصرف العربي نصطمح عمى تسميتو

بالتحميل البنائي الحرفي .سؤال إن كان الميزان الصرفي قائما عمى تحميل بنائي

صرفي معين فيل يجب إلغاؤه عند تغيير التحميل البنائي؟ الجواب في ظني إن إعادة
التحميل البنائي لمكممات العربية بصورة تمكن من تضييق دائرة السماع وتعيد لمعربية
أدوات ذات قوة كبيرة ،في المجال التعبيري عموما واالصطالحي خصوصا ،ال تتنافى

مع اإلبقاء عمى األوزان ،لكن ينبغي تعديل األوزان بصورة تتناسب مع التحميل البنائي

الذي يعترف بانقسامية الكممة العربية .وذلك بين ألن أوزان صرف قائم عمى عقيدة

التوحد الكممي ال بد أن تختمف عن أوزان صرف ال يقوم عمى ذلك ويعترف بقيام
صنفين عمى األقل من الكممات في العربية :الصنف البسيط والصنف المركب ،ويخرج

الصنف المركب من سجن التيميش الذي ألقتو فيو النظرية الصرفية العربية القديمة.
لننظر إلى األمثمة التالية:
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ربما أمكن باالعتراف بالكيانات الوسطى في الكممات العربية رد الرباعي المجرد
مثل جعفر إلى ثالثي متصل بالحقة ىي "أر" .ويمكن أن نجد نظائر كثيرة ليذا في

مثل "خنزير" إذ يحول إلى ثالثي متصل بالحقة ىي "اير" وبيمول إذ يحول إلى ثالثي
متصل بالحقة "اول" .وىناك حاالت يمكن أن ترد إلى ثالثة كيانات ،مثل مرزجوش

وعضرفوط ،ىي كممات ال ينبغي اإلسراع إلى القول بأصل ليا أجنبي ،فإنما يجر إلى

ذلك ىامشيتيا في الصرف العربي ،وسماعيتيا وعزلتيا بحكم أحكام ذلك الصرف.

يجوز أن تكون ثالثية مؤلفة من "مرز" و"اج" و "اوش .والحال قريب من ذلك في
عضرفوط .الصرفيون يزنونيا بفعممول وفعمول وفعميل ،وىم بذلك ال يعترفون بانقساميا

إلى كيانات غير حرفية ،ويحكمون ليا بالوحدة الصرفية والسماعية وفقدان المعنى

الصيغي والعزلة بين الكممات العربية بنات األصول االشتقاقية القياسية .لننظر في

كممات أخرى :ىرماس وزنو عند الصرفيين "فعمال"؛ أي أنو من اليرس ،لكنيم ال
يعرفون المعنى الصيغي لموزن كمعرفتيم لو في فاعل ومفعول واستفعل وغيرىا من
الصيغ القياسية عندىم .يظل ذلك الميزان عقيما وىم يحكمون بالسماعية لمثل ىذا وما

تقدم في ىذه الفقرة .لكن باالعتراف بالكيانات الوسطى يمكن أن ال يكون من اليرس،

وأن يكون ثالثيا متصال بالحقة "ثالثيا بحسب الخط العربي" ،يكون مؤلفا من

"ىرم"+آس.

قيام البناء الصرفي عمى التحميل البنائي
مثال الهمزة
مثال ذلك الفرق في المعاممة بين ميزان "سأل" وميزان "أدخل" .في الحالة األولى

يكون الميزان "فعل" ،وفي الحالة الثانية يكون الميزان"أفعل" ،ىنا نالحظ أن الميزان
عامل اليمزة بطريقة واحدة في كممتين مختمفتين بنائيا فييا ،عامل اليمزة في فعل

السؤال معاممة الصوامت وعادليا بالعين في الميزان .أما في فعل اإلدخال فمم يزن

اليمزة أصال بل جاء بيا ووضعيا في أول الميزان .ما القصة من الناحية البنائية؟
القصة ىي أن"أدخل" تتألف من عناصر ىي اليمزة والحركة والفعل ،إن اتفقنا عمى

اإلشارة في الميزان إلى اليمزة بالياء فإن الوزن يكون "ىفعل" .وبذلك تقترب العربية
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اقترابا ال مزيد عميو من صورة التعدية في لغات قديمة عروبية .لم يكن الصرفيون
غافمين عن ىذا ،الغالب أنيم أدركوه ولكن العمل بو يفضي إلى تدمير البناء الصرفي

كمو .كيف؟ لو افترضنا أنيم قالوا بالميزان ىفعل ،لترتب عمى ذلك أن يعاد النظر في
الثالثي المزيد ،ولوجب أحد أمرين :إما أن يعد ميزان ىفعل مجردا واما أن يعد مزيدا
بالياء وذلك يؤدي إلى إعادة النظر في حروف الزيادة الصرفية .وأما إن عد مجردا

فإن ذلك يؤدي إلى قطع الصمة االشتقاقية القياسية بينو وبين الفعل الثالثي المجرد
والى البحث عن طرق لربطو بصور الفعل الرباعي المجرد .إذا وصل األمر إلى ىذه

المرحمة انيار البناء الصرفي أو أنذر باالنييار وتداعت لبناتو .إذن ال شك أنيم عرفوا
ما يجره عمييم االعتراف باليمزة صامتا وتجنبوا إظيارىا في الميزان ليسمم ليم الثالثي

المزيد .دليل معرفتيم حديثيم عن الفعل ىراق بمعنى أراق وتصاريفو التي تمثل فييا
الياء خطا وميزانا ،والمسافة قريبة بين معرفة ذلك ومعرفة دور اليمزة في الميزان وما

يجر إليو االعتراف بيا من إنكارىا .قد يكون غرض إنقاذ البناء الصرفي وراء ما ذكرنا
وقد يكون الخط وطبيعتو وراءه وقد يكون الخط وضع عمى تمك الشاكمة ألىداف

نحوية صرفية .الكل جائز لكن قد يقول قائل " :لو فرضنا أن النحاة والصرفيين
وضعوا خطا خاصا بيم غير الخط الجاري بو العمل أو الخط اإلمالئي لما وقعوا فيما

وقعوا فيو .لماذا؟ ألن ذلك الخط التقني كان عميو أن يقدم التحميل البنائي الدقيق
لمكممات قبل إجراء الميزان ،وليس وضع الخط الخاص بالنحاة والصرفيين بدعا من

القول فأىل األصوات في عيدنا وضعوا خطا مناسبا لشغميم ،والصرف والنحو أحوج

إلى خط خاص أو في مثل حاجة أىل األصوات" .والجواب أن الصرفيين والنحاة لم
يكونوا غافمين عن الخط الخاص ولم يكونوا جاىمين بخصائص الخط العربي ،وأنيم

إن تصرفوا كما فعموا باليمزة ومكانتيا من الميزان الصرفي في المثال المذكور ،فألنيم
كانوا يضعون التحميل البنائي المناسب لبنائيم الصرفي وال يخرجون عنو ,واغفال

اليمزة ىنا واالعتراف بيا ىناك جزء من ذلك ،وليس ذلك بدعا في الخطاب النظري

عموما ،فإنو كمو قائم عمى ق اررات نظرية وىذا معموم لكل دارس لمنظريات المغوية
حديثيا وقديميا.

غايتو أن الكتابة اإلمالئية بخطيتيا واستقامتيا تمثل تحميال بنائيا خاصا ،أو قد

يكون التحميل البنائي مشتقا منيا .وفي كل األحوال فإن التحميل البنائي والخط أو
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الكتابة اإلمالئية يقفان وراء النظرية الصرفية ،وأن عمال صرفيا آخر أو نحويا
يستوجب كتابة أخرى صرفية .ويكفي لضرب المثال بافتعل التي يضربونيا مثال

لالسمسمية الكممة العربية وان كان معيا ما يشبييا ،مثل  :اخشوشن وافرنقع وما شابو.
إن ىذه الصورالفعمية المزيدة في الصرف العربي بعناصر غير تتابعية في اإلمالء
العربي تعود إلى السمسمية أو إلى التتابع الحسابي إن وضعنا كتابة صرفية تعكس
مسير مثل ىذه الكممة العربية في خطوط متصمة ومنكسرة مثل :

 --------------ت-------------------ا+ف-------------ع-------------ل
بمعنى أن التاء وكل الزيادات المذكورة في الصرف تسجل في خطوط تتغير

أوضاعيا وتتصل وتنفصل وتكون أشكاال ىندسية بحسب حال الكممة المراد تحميميا.
ويمكن نقل الصورة السابقة إلى صورة شجرية كما يمي( :الصورة)53
الصورة ()51
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الصفر في الصورة بيان لبدايت الحرف إذ ال اعتداد بألف الوصل

إن ىذا الذي قيل عن الصرف يقال عن الجممة العربية وليس بعيدا عنو .إن

الحرية النظامية الظاىرة في الكتابة اإلمالئية الصرفية والنحوية دليل عمى سمسمية
وحسابية المغة العربية ،عمى سمسمية وحسابية ونظام خاص بيا ويفوق ما في غيرىا

من المغات.

أمثمة أخرى
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في صيغة تفاعل نجد زائدين بحسب الخط اإلمالئي العربي .الزائد األول ال
يغير النظام وىو التاء ،والزائد الثاني يغيره ألنو يحل في وسط الجذر وىو األلف.

نكتفي ىنا بدراسة الكممات بحسب الخط العربي ،وان كنا ندرك أن ىناك تفاصيل
تغيب بحكم ذلك الخط ولكن ذلك ال يؤثر في التحميل المراد .القول ىنا ىو إن الزائد

الثاني إنما يغير النظام في الخط اإلمالئي ال في الخط الصرفي .كيف؟ في الخط

الصرفي تكون األلف عالمة منظمة لمعين ال غير؛ أي يكون مرتبا في مستوى
العناصر المنظمة ال في مستوى العناصر المنظمة .نكتب الفعل "فاعل" عمى الصورة

التقريبية التالية:
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ونكتب" تفاعل" بصورة مقاربة كما في الصورة 51
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الصورة 51

ويالحظ أن بين الصورتين فروقا غير ذات داللة ،فقد أشير إلى الحروف في

الصورة  50والى الحرف نفسو في الصورة  . 51وىا ىو مثال آخر لفعل اكفير
واطمأن في الصورة : 55

وىذا الذي تقدم يغني عن غيره من األمثمة وكل أمثمة الكممات التي يبدو عمييا

عدم التتابع الحرفي كاخشوشن وافتعل واشياب واجموذ وافرنقع واحرنجم ،وكل أوزان
جموع التكسير تؤول في الكتابة الصرفية إلى عناصر نظامية متتابعة

وظاىرىا

اإلمالئي ال اعتداد بو في التحميل الصرفي والنحوي .وما النحو والصرف إال كتابة
مستقمة تحتفظ باألحكام اإلمالئية حين تناسب وتتركيا حين ال تناسب .الكتابة
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اإلمالئية تتبع التتابع الصوتي الظاىر بما فيو من عناصر متتابعة في خطوط مختمفة
وصعد متباينة .والمالحظ أن الكتابة الصرفية ليست محصورة في نوع الرسوم المتقدمة

فإنيا يمكن وضعيا في أشكال أخرى كالجداول المربعة والخطوط المنكسرة والدوائر
والكرة وأقواسيا والمكعب وكل شكل من ذلك أشد إبانة من غيره ويختار بحسب المراد

والحالة ،ولكننا نكتفي ىنا بما أشير إليو.
التحميل البنائي في النحو

ليس أمر التحميل البنائي خاصا بالصرف ،بل إنو في النحو أحضر وأبرز ،فقد
تحدث النحاة في القديم والحديث عن ال نظامية الجممة العربية والكممة العربية،

المقصود أنيم زعموا أن الزوائد في الكممة العربية ال تأتي في شكل تتابعي سمسمي،

وأن منيا ما يحدث في وسط الكممة كافتعل واخشوشن .وأما في النحو فزعموا أن
الجممة العربية تعرف حرية في الترتيب تمنع من وضع قواعد حسابية كالتي تعمل

لمغات ذات النظام الثابت في النحو والصرف .ىذا كمو سببو أن ىؤالء النحاة ،ومنيم
مغاربة ،كتبوا عن ىذا األمر عاممين بنظريات غربية ال عمى سبيل تطبيق النظرية
ولكن عمى سبيل تطبيق تطبيق النظرية .األجنبي صاحب النظرية يطبقيا عمى لغتو

فيأتي المغوي العربي ويطبق التطبيق ،وال يقيم تحميال بنائيا خاصا ومناسبا لمنظرية
التي يريد أن يطبقيا .أقرب مثال لذلك ما صنع في المغرب من أبحاث قائمة عمى

النظرية التوليدية .صاحب النظرية األمريكي يمارس تحميال بنائيا لإلنجميزية قبل إيقاع

النموذج التوليدي عمييا ،فيأتي المغوي المغربي ويختمس التحميل البنائي المناسب

لمعاممية العربية ويوقع عميو النموذج التوليدي المختمس أيضا ،غير منتبو إلى أن

التحميل البنائي العربي القديم وضعو العرب لما يناسب نظريتيم العاممية ،وأن كل
نظرية تستوجب إقامة تحميل بنائي مناسب ليا .ماذا كانت النتيجة؟ كانت اقتراح أنحاء
وتحاليل ال ينخدع بيا إال من شاء أن ينخدع بيا.

غايتو أن ىذه األقوال عن نظام الجممة ونظام الكممة ال سبب ليا إال اعتقاد

المغويين أن الكتابة اإلمالئية ال تمثل تحميال بنائيا خاصا وأنيا محايدة ،والحقيقة أن
الكتابة اإلمالئية غير محايدة وأنيا تشتغل خادما لنظرية ال تنفك عنيا .الكتابة النحوية
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ىي كتابة غير مرغمة عمى الخطية المستقيمة وال عمى السطحية ،من الجائز أن تكون
دائرية أو كروية أو مكعبة ،أو ان تكون ذلك كمو وىو األقرب .وحين زرت الكعبة قبل

سنتين استوقفني شكميا وما حوليا وتذكرت ما أنتقده عمى المغويين القدماء والمحدثين

من عرب وأوروبيين وغيرىم من خمط بين الكتابة اإلمالئية التي تمثل نظ ار نحويا

معينا ،وبين إمكانات أخرى لخط سير الجممة المغوية ثم حوقمت.
معاني الصيغ الصرفية

ىناك في الصرف اتجاه طاغ تمقاء التحاليل البنائية التي تؤدي إلى وضع

موازين عقيمة ال يعرف معناىا الصيغي وال يمكن القياس عمييا ،فبالنظر إلى المثال
"شعرور" أو "شحرور" أو "عصفور" ،يكون الوزن ىو فعمول ال فعمور .يحكم باألصمية

لمراء ألن زيادة الراء ممتنعة ،ألنيا ليست من حروف الزيادة فيبقى أن الوزن
المصطفى ىو فعمول .إن تجرد ىذا المثال ال يكون مجو از لمقياس كالحال في الصيغ

االشتقاقية مثل الفعل واالستفعال ،فال يجوز القياس عمى عصفور ككتبور من الكتابة

أو خرجور من الخروج .لماذا؟ لجيل الصرفي بالمعنى الصيغي لموزن .ال ينحصر

أثر الجيل بالمعنى الصيغي وأمر الحكم بإخراج الصيغ من التقعيد المترتب عميو ،في
الصيغ المجردة ،ولكنو يمتد إلى الصيغ المزيدة كالحال في عنبس فإن الصرفيين رغم

اختالفيم في زيادة النون ىناك حكموا بسماعية الكممة ،فال يصح أن يقاس عمييا،
مثل  :كنتب وخنرج وما شابو ذلك ،قياسا عمى عنبس وما شابييا .عرفوا بعض

المعاني فحكموا بقياسية صيغيا وما عجزوا عن إدراك معانيو ،أدخموه في السماع
سواء أكان مجردا أم مزيدا ،وسواء أكان من ىذا الحجم أم من ذاك .لم يعجزوا عن
معرفة بعض المعاني كالمطاوعة واالستفعال والفاعمية والمفعولية والمصدرية بالمعنى

الصرفي وكل ما لو اتصال بالكممات غير المركبة .أما الكممات التي يجوز فييا

االنقسام إلى كيانين كمميين والتي ال تتناسب مع أغراضيم الحجمية التي أشرنا إلييا

من قبل والتي ال ينفع فييا التحميل البنائي الحرفي فعجزوا عن اكتشاف المعاني
الصرفية فييا .وليس ذلك مستغربا ألن المعنى الصيغي يكون متصال بدال واحد

مستقل وينبغي قبل اكتشافو تحديد الكيان الصرفي المستقل المعادل لذلك الدال .أما
حين يغيب ذلك التحديد فإنو تغيب القدرة عمى اكتشاف المعنى الصيغي المتصل بو.
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لو تجنب الصرفيون العرب القدماء الحكم عمى الكممة بالتوحد البنائي والتجرد من
التألف ،الكتشفوا أجزاء كممية صغرى ،ندعوىا بالذيول أو الرؤوس بحسب مكانيا ،في
نوع الكمم المطرود في صرفيم إلى دار السماع ،ولعرفوا المعاني الصيغية من خالل

معرفتيم بدور تمك الرؤوس والذيول ولما ظمت سماعية في صرفيم .لو فرضنا أن
الصرفيين تخموا عن عقيدة الحجم وما وراءىا من تحميل بنائي فمم يتجنبوا االعتراف

بالعناصر الوسطى في الكممة والجممة؛ أي بالعناصر غير الحرفية التي تتألف منيا
الكممة والجممة ،العترفوا بأن كممات مثل شعرور تتالف من أربعة كيانات  :األول ىو
الكممة نفسيا والثاني ىو الحرف والثالث ىو الجزء األول "شعر" والثالث ىو الجزء

الثاني الحامل لمعنى الصيغة "اور" .مثل ىذا يقال عن كممات مثل  :خنزير وعندليب

وعسموج وعفريت وعرجون وجممود ورعبوب وغربوب وغير ذلك مما ال يقاس عميو في

الصرف العربي ،والذي يبدو أن قيمتو االصطالحية أعظم من قيمة الصيغ االشتقاقية
القياسية التي عمييا االعتماد في الغالب .ما الدليل؟ الدليل ىو القوة االصطالحية

الكامنة في المغات المستعممة لمكممات المركبة التتابعية .لو اعترفوا بذلك وعرفوا
المعاني الصيغية لتمك المواحق لقاسوا عمييا ،ولوجدنا في العربية كتبوب وسكروج
ونتنير كخنزير وجيمول ،ولكثر ذلك في الحديث واالصطالح.

لم يقيسوا عمى ذلك ألنيم لم يستطيعوا معرفة معنى الصيغة من نوع الكممات

المركبة المتقدمة أو لم يريدوا أن يعرفوا لغراميم باالشتقاق النظامي كما سيرد .ما

عرفوا معناه صار قياسيا وما لم يعرفوا معناه الصيغي صار سماعيا ،أي يحفظ وال
يقاس عميو .لو حكموا بسماعية موازين األلفاظ المرتجمة كفرس ورجل وحدىا لجاز أن

ندرك عمة السماعية وغياب المعنى الصيغي ،ولجاز أن نزعم أن مد تقنية الميزان
إلييا كان من باب الشمول ال غير ،إذ ال يتصور أن تكون األسماء المرتجمة حاممة
لمعنى صيغي بالضرورة لكنيم لم يقفوا عند ذلك بل اتجيوا إلى األلفاظ الحاممة لدالئل
المعنى الصيغي والتي تمثل أجود األسمحة التعبيرية في العربية وطردوىا إلى باب

السماع وأنكروا ضمنا ال قوال اشتماليا عمى معنى صيغي جامع .أمامنا أحد أمرين:

األول القول بشرعية البحث في األوزان الصرفية ،وفي ىذه الحالة نطالب الصرفيين
بمتابعة البحث عن المعاني الصيغية ،في مثل عصفور وعفريت وغيرىا مما فروا من

البحث فيو بإعالن السماعية  .لماذا؟ ألن معرفة األوزان دون معرفة معاني األوزان
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جيد ضائع ،والثاني القول بفساد البحث في األوزان ما دامت غير مصحوبة بما
يضمن ليا القياسية بدليل عجز الصرفيين عن اكتشاف المعاني الصيغية ألغمب

الكممات العربية الممثمة بالخماسي والسداسي كعصفور وعندليب ،وألسماء أخرى
ثالثية مزيدة كفعال الذي تجتمع فيو أسماء أمراض وأسماء أخرى كاسم الطائر

العقاب ،وبدليل أن الصيغ القياسية الممثمة في األلفاظ المشتقة تمثل شيئا قميال بالنسبة
إلى الصيغ السماعية التي يجيل معناىا الصيغي في الصرف العربي.
الكيانات الوسطى والمعنى الصيغي
في أمثمة من نوع "راكب ومركوب" ال يجد الصرفي صعوبة في استخراج معنى
المفعولية والفاعمية والحكم بالقياسية ،أما في مثل شعرور فإنو أمام كيان لغوي مركب

من كيانين متتابعين أحدىما يحمل المعنى الصيغي ،بمغة أخرى ىذا النوع من الكممات
العربية الميمشة في باب السماع مؤلف من عنصرين متمايزين ال من عنصرين
متداخمين .بما أن الصرفي كان يبحث عن المعنى الصيغي في الوزن فقط ،فقد عجز
عن اكتشافو في العنصر المتميز مثل "اور" و"اير" و"اوج" و"اوم" وغير ذلك مما نجده

في أواخر الكممات العربية السماعية مما فوق الرباعي ،وفي كممات ثالثية مزيدة مثل
حمراء وسكران.

اليوم نجد أن معظم االصطالحات الجديدة ال تخرج في الغالب عن الصيغ

القياسية من فاعل ومفعول ومستفعل وفعيل وما شابو ذلك ،وفي ذلك ما فيو من تفقير

لمعربية ومصطمحاتيا ،إنو تفقير يتزايد خطره حين نعمم أن الكيانات المواحقية من نوع

"اوج" و"اور" و"اون" و"اود" وغير ذلك قد تكون في باب االصطالح أجدى وأعظم نفعا
من الجانب االشتقاقي القياسي المستولي اآلن عمى عقمية أىل االصطالح ،والدليل ما

ىو حاصل في لغات تتغمب فييا البنيات التتابعية صرفا ونحوا عمى البنيات االشتقاقية

التكسيرية .ما ذنب العربية إذ تسجن في جانبيا االشتقاقي القياسي ويستبعد منيا
جانبيا األعظم أال وىو جانبيا التتابعي الحسابي التسمسمي في تأليف الكممات؟
لم يستطع العرب القدماء وال نستطيع نحن أن نعرف المعنى الصيغي لمثل ىذه
الكممات قبل تحديد واحصاء ىذه المواحق .ما دمنا نعد الكممة كميا مجردة ومزيدة كيانا
واحدا فإننا لن نستطيع أن نعرف ذلك المعنى ،ولن نستطيع إخراج ىذه الكممات من
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السماعية إلى القياسية وسيظل االصطالحيون قابعين أمام الصيغ االشتقاقية الفقيرة
بالنسبة ليذه الخصوصية الثرية التي طردت إلى السماع .نعم إن االكتفاء بالصيغ

االشتقاقية القياسية تفقير لمعربية وادخال لمغموض عمى معانييا ،أي فقر أعظم من
إطالق اسم الحافمة عمى المركبة العمومية المعروفة والحال أن الحافمة نعت ال غير؟
وأي فقر أعظم من إطالق المعمومة مقابل "النفورماسيون" والحال أن المعمومة نعت
كذلك؟ تحول كثير من النعوت إلى أسماء وفي ذلك ما فيو من غموض ودليل عمى

الفقر ،وال أظن أن السبب شيء آخر غير الحكم بسماعية األساسي والجوىري في
العربية وتيميشو .لننظر في كممة أخرى مما كان التناول الصرفي سببا في تيميشو

في الوعي العربي ،والحقيقة أن ما ضرب من أمثمة من قبل دليل عمى ذلك ولكننا

نعدد األمثمة .كروس ىو العظيم الراس ،الواو عند الصرفيين زائدة والوزن ىو فعول،

الحال مثل ذلك في عطود .القول بالزيادة والبحث عن الحجم لم يمكنيم من معرفة

المعنى الصيغي ،ذلك غير ممكن مع الحكم بوحدة الكممة صرفيا ،إذن ال يمكن

القياس عمييا وتعزل .لو اتخذوا طريقا آخر وقالوا إن الكممة مؤلفة من "كرو"+اس وأن

األخرى مؤلفة من "عطو"+اد القتربوا من الطريق الذي يكشف المعنى الصيغي.
دالمص وقمارص وكممات أخرى ننفر منيا بحكم نشوئنا عمى احترام الصيغ القياسية

في الصرف والتي ال ننفر من مثيالتيا في المغات األوروبية لنشوئنا في تمك المغات
عمى احترام الصيغ المركبة ،دالمص وقمارص األولى فعامل ،والثانية فماعل وزنا .ما

معنى ىذين الوزنين؟ ال شيء .إذن فميقذف بيا إلى السماع .لننظر إلى التحميل
المقابل :قمار+اص دالم  +اص .بينيما تقارب شديد حين ينتبو إلى الكيانات المؤلفة
وبينيما تباعد حين ينظر إلييما بحسبانيما كيانين متوحدين.

الغاية من ىذا الحديث اإلشارة إلى الثراء الذي تقدمو ىذه المواحق غير الحرفية

والى كثرتيا في العربية ،والى فضل الصرفيين القدماء في االحتفاظ بيا في كتبيم،
والى ضرورة االعتناء بيا في االصطالح ،والى تفوقيا عمى الجانب االشتقاقي في
العربية ،وخصوصا في اإلنتاج المصطمحي والى أن ما تفوقت بو بعض المغات

األجنبية ىو عينو الموجود في العربية بصورة تفوق ما في المغات األخرى ،ولكنو
ميمش فييا ألسباب صرفية موروثة.
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المعاني الصيغية لمواحق
بعض األمثمة
تقدم لنا أن السبيل إلى استقصاء أمر المعاني الصيغية غير المعاني االشتقاقية

القياسية ،وتوسيع مجال القياس إلى الجانب السماعي الذي ىو السبيل إلى إثراء
اإلمكانات االصطالحية لمعربية ،يتم باالتجاه إلى إحصاء المواحق واالعتراف
بالعناصر الوسطى في الكممة العربية واالنصراف عن عقيدة التوحد الصرفي كما
وصفناىا من قبل .ىل من مثال عمى ذلك؟ لننظر في كممة خنزير التي ىي بحسب

قواعد الصرف العربي خماسي مجرد ،وقد يجوز لصرفي أن يدعي أنيا رباعي مزيد
بالياء .في الحالين ىي كممة واحدة متوحدة عمى وزن فعميل .لكن ليس ليا معنى

صيغي وىي عمى ىذه الصورة كشأن كثير غيرىا .ما العمل؟ لنجرب أن ندعي أنيا
مؤلفة من خنز +اير .في ىذه الحالة نكون أمام جذر ىو خنز واير الذي ىو الالحقة
الصرفية .الخنز معروف .السؤال ىو ما الفرق بين خنزير وخنز أو غيرىا من الصور

القياسية التي تجوز في فعل خنز؟ لنفترض أننا أجبنا بأن قمنا أن "اير" ذيل صرفي
يتصل بالمصادر لمداللة عمى الصفة الثابتة المحايثة لمموصوف التي ال تزول عنو

ولنتذكر "قطمير" وأن الذيل فييا يدل أو يجوز أن نفترض أنو يدل عمى ثبوت الصغر.

لنفترض أن ىذا الجواب صحيح فكم من المعاني تدخل إلى العربية بعد ذلك ،وكم من
المصطمحات التي ينبغي إقامتيا عمى مثال خنزير في مختمف المجاالت .يحضرني
اسم الوعاء الذي ليس حافال بما فيو في كل األوقات والوعاء الحافل بذلك في كل

وقت .أال يصح أن ينحت سم حفمير عمى وزن خنزير ليذا وأن يترك نعت الحافل لمن
يحفل ثم يفرغ؟ قد يجيب قوم بأن ىذا يذىب عن العربية بياءىا وشخصيتيا ،والجواب

أن أماميم أحد أمرين :إصالح الصرف العربي بما يضمن العدل في التعامل بين كل
الكممات العربية واثراء اإلمكانات االصطالحية والتعريبية ألىل العربية أو الوقوف عند

األحكام الصرفية وما أنتجتو من امتياز لمصيغ االشتقاقية القياسية وفقر لمقوة
االصطالحية العربية يصدم المراجع عند أدنى مراجعة لقواميس المصطمحات ،إذ تجد

فييا المفظ الواحد مترددا بمعان مختمفة في مجاالت متعددة متباينة ،وتجده فييا منقوال

من العاقل إلى غير العاقل أو من الثابت إلى المتنقل أو من العرضي إلى
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الجوىري ...إلخ ،ثم ال يظل في ذىنك بعد ذلك ،إال أن عربية أىل االصطالح
محاصرة بفقر في المعجم ،أو فقر في الصرف ،ومعنى ذلك متقارب يصب بعضو في

بعض.

لننظر في كممتين أخريين  :جممود وعنقود .ما معنى "اود" الصيغي في

الكممتين .لنفترض مرة اخرى أن "اود" تعني االقتطاع .عنقود تكون ىي "عنق+اود"
العنق معروف والعنقود لو عنق يقطع منو .لنفترض إذن أن المعنى الصيغي ىو أن

ما قبل الذيل الصرفي "اود" يكون مقتطعا مفصوال بقوة فاصمة .لننظر إلى جممود
ولنتذكر قول الشاعر عن جممود صخر حطو السيل من عل .الجمم ىناك مقتطع

كالعنق ،و"اود" دليل صرفي عمى االقتطاع .ومعنى ذلك أن الجممود ال يقال إال عن
الجزء المقتطع من الصخر بقوة كالريح أو السيل ال عمى الصخر مطمقا .لنفترض أننا

قبمنا ذلك ،أال يكون من الواجب بعد معرفتنا بالمعنى الصيغي أن ننحت كممات
مناسبة لممقتطع من المادة سواء أكانت نباتا أم صخ ار أم حديدا؟ الشيبود الذي يجوز

أن ننحتو في ىذه الحالة يعني الشياب المقتطع بقوة معمومة لمواصف ال مطمق
الشيب .إن ىذه مجرد أمثمة ويستطيع من شاء أن يتأمل في سكران مثال فيي أيضا

من الكممات ذوات الذيل وأن يتساءل عن سر امتناع ساكر وعاطش ،وأن ينظر في
زرقم والفرق بينيا وبين أزرق ،ولماذا تركت األولى وماذا حل محميا وما المعنى

الصيغي لمذيل "ام" ومثميا فسحم مع فسيح ودلقم بكسر الدال مع مندلق .القائمة طويمة

ويكفي من القالدة ما أحاط بالعنق .لكن ال بد أن ننتبو إلى كممات ذات أصل رباعي
ومن الفطنة أن ال تضم إلى معاني الذيول الصرفية كما بينت ىنا ومن الجائز أن
يختمف فييا  .من ذلك لفظ "عربيد" فإنو ليس كرعديد ذي الذيل الصيغي الواضح.

رعديد ثالثي متصل بالذيل في الصرف االنقسامي ،وعربيد خماسي رباعي مزيد
وميزانيما مختمف ،أما في الصرف الموروث فوزنيما واحد.
أحكام الصرف العربي ليست خاصة بالعربية
نريد قبل االنطالق إلى ذلك أن نؤكد أن مراقبة الكيانات المتتابعة في المغات
األخرى أبعد صرفيي ىذه المغات عن االعتناء الشديد باالشتقاق بالمعنى العربي عمى

الرغم من أن ذلك االشتقاق موجود في تمك المغات بدرجات متفاوتة .الفرنسية مثال ال
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تخمو من نواح اشتقاقية نظامية ،وان كان صرفيا كباقي المغات األوروبية سماعيا في
جممتو بدرجة تفوق ما عميو السماع في الصرف العربي ،لكن مع ذلك كانت النماذج

الصرفية والنحوية تقوم عندىم عمى اإللحاح عمى الجانب التتابعي ،حتى إن التوليديين

كانوا في بعض أقواليم ينصرفون إلى تعريف نحوىم بكونو بحثا في قوانين التتابع

المغوي التركيبي وغيره .من جية أخرى وبطريقة عكسية فإن األحكام الصرفية العربية
جائز قياميا في المغات األوروبية بشكل يقارب ما عميو الحال في العربية .يمكن مثال

تصنيف األفعال واألسماء الفرنسية وغير الفرنسية بحسب الحجم إلى موازين ثالثية
ورباعية وخماسية وأكثر من ذلك ،ويمكن أيضا البحث في الزائد واألصمي من حروف

الكممة الفرنسية وفي إبداليا واعالليا وقمبيا .كل ذلك ممكن .وقد جربت شخصيا
تطبيق أحكام الصرف العربي عمى الفرنسية فوجدت أن السبيل منفتح ال مانع منو
ولكن الناتج سيكون في النياية أوزانا جديدة وأحكاما في الزيادة وأصناف التغير جديدة

ال تشبو العربية .وىذا طبيعي فميس ينتظر أن يكون الزائد أو المبدل أو المقموب أو
الموازين متطابقة متعادلة .لكن المراد ىو اإلشارة إلى أن أحكام الصرف العربي ليست

خاصة بالعربية .وان كان لذلك من معنى فيو اإلشارة إلى الفرق بين العربية واألنحاء

الصرفية والتركيبية التي توضع ليا .من حقنا أن ندافع عن العربية لكن ليس من حقنا

أن ال نتأمل فييا من جديد ،وأن ننتقد الجوانب النظرية التي ظممتيا في الفكر المغوي
العربي الموروث .ليس انتقاد الصرف العربي انتقادا لمعربية ،ولكنو ممارسة لحب

موروث نكنو ليا في كل وقت.
مالحظة خاتمة

اعتاد الكتاب إرفاق بحوثيم بمراجع ومصادر ،وبما أن ىذه المقالة جدالية
وليست استطالعية ،فإننا نستغني ىنا عن ذلك موجيين نظر القارئ المطمع إلى أنيا

تدور في فمك المباحث الصرفية العربية من سيبويو والخميل إلى الزنجاني والميداني
وبحرق اليمني مع المرور بالمازني وابن جني وابن يعيش واالستراباذي.

مالحظة أخرى :كل األنظار تظل نسبية والحق ما جاء في سورة الرحمن عن
البيان وتعميمو ومعممو.

