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الخالصة

ص ُد بو قدرة المساف عمى التحكـ في المغة والتصرؼ
الممكة المسانية عند ابف خمدوف اصطالح ُي ْق َ
أي المعرفة الضمنية بقوانيف اإلعراب ،وليست قوانيف اإلعراب ذاتيا.
فيياْ ،
ب الممكة بممارسة كالـ العرب وتكرره عمى السمع ،والتفطف لخواص تراكيبو ،وباإلمكاف
تُ ْكتَ َس ُ

تغذيتيا واثْراؤىا ،والعناية بيا قد تساعد عمى المحافظة عمييا مف الفساد واالمتزاج بالممكات األخرى .ىذا

طيا بالعرؼ المغوي واالجتماعي ،كما ربطيا بالديف والدولة.
وقد َرَب َ
ويرى ابف خمدوف أف اإلنساف ال يستطيع امتالؾ أكثر مف ممكة لسانية واحدة بصورة تامة ،وذلؾ ألف

الموقع المختص بالممكة المسانية في نفس اإلنساف  -قد احتمتو الممكة المسانية التي بنتيا لغة المرء األـ،

حيث تتأصؿ ىذه الممكة المسانية في ذات المرء ،وليس باإلمكاف نزعيا أو استبداليا بممكة أخرى مغايرة.
ABSTRACT

According to Ibn Khaldun, the linguistic gift is a term that refers to the
tongue dexterity with a language and manipulation of it; that is, the native
speaker’s intuitive knowledge of the language rules, rather than the grammatical
rules themselves.
The Linguistic gift, that is in Arabic, can be acquired through practicing
spoken Arabic, familiarization of the ear with it, discovery of its structural
characteristics and its enrichment. Care with the language can be a useful aid in
guarding it against corruption and dissolution in other spoken languages. Ibn
 1جامعة السوداف المفتوحة.

356

مجمة جامعة السوداف المفتوحة

5

3653ىػ4232 /ـ

Khaldun linked it with linguistic and societal conventions, as well as with
religion and the state.
Ibn Khaldun believes that a person cannot acquire the same and full
command of more than one language. That is because the room for the linguistic
gift in a person, is already occupied by that in the mother tongue, which
becomes so intrinsic and deeply rooted in a person that it can be neither
eradicated nor replaced.

 .1التعريف بابن خمدون

 1.1حياتو

ُولػػد أبػػو زيػػد ،عبػػد الػػرحمف بػػف محمػػد ،المشػػيور بػػابف خمػػدوف ،الحضػػرمي المغربػػي
بتػونس ،فػي ُ ػرة رمضػاف سػنة  954ى ػ  49مػايو سػنة  3554ـ ) ،وشػب فييػا .بػدأ حياتػػو
بحفظ القرآف الكريـ ،ثـ العموـ الشرعية والعموـ المسانية .و ِ
حظ َي في جميػع د ارسػاتو بإعجػاب
َ

ػازتيـ .ث ػػـ ت ػػولى الكتاب ػػة والوس ػػاطة ب ػػيف المم ػػوؾ ف ػػي المغ ػػرب
أس ػػاتذتو ومش ػػايخو ،ون ػػاؿ إج ػ ا

واألندلس ،ثـ اعتكؼ أربعة أعواـ في قمعة "ابف سالمة" في الجزائر ،تفرغ فييا لتأليؼ كتابو
التاريخي الشيير كتػاب ِ
برقػوؽ
الع َبػر ) .انتقػؿ بعػد ذلػؾ إلػى مصػر ،فػوالّه السػمطاف
قضػػاء المالكيػة .ولكنػػو اسػػتقاؿ بعػػد فتػرة ،وانصػػرؼ إلػػى التػػدريس والتصػػنيؼ ،منطوي ػًا عمػػى
جراح عميقة في نفسو بسبب رؽ أسرتو ،وىي في طريقيا إليو مف المغػرب .وفػي السػادس

والعش ػريف مػػف رمضػػاف سػػنة  :2:ىػ ػ  38مػػارس  3628ـ؛ عمػػي وافػػي ) 333 ،4;<3;:6
انطفأ بمصر سراج ٍ
حياة عامرة بالنشاط ،وحافمة بجميؿ المآثر وروائع التفكير واالبتكار ،عف
ُ
ستة وسبعيف عاماً.

العممي منذ قػروف طويمػة.
لسياسي و
ابف خمدوف سميؿ أسرة كبيرة عريقة ،ليا نشاطيا ا
ُ
ّ
ّ
وىػػو شػػخص موىػػوب ،امتػػاز بسػػعة اطالعػػو عمػػى مػػا كتبػػو األولػػوف ،وعمػػى أح ػواؿ البشػػر.
ع
حرّي ٍػة
وكاف قاد اًر عمى استعراض اآلراء ونقػدىا ،دقيػؽ الممحوظػات فػي أثنػاء ذلػؾ كمػو ،مػع ّ
ف ػػي التفكي ػػر ،وانص ػ ٍ
ػاؼ ألص ػػحاب اآلراء المخالف ػػة ل أري ػػو .وى ػػو مفك ػػر متػ ػزف ،ال يمي ػػؿ م ػػع
يقيػػد اسػتنتاجاتو كمّيػػا بمػا ىػو مشػػاىد فػي االجتمػػاع اإلنسػاني ،أو بمػػا
اليػوى ،بػؿ يػراه المػرُء ّ
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عرفػػو ،أو بمغػػو مػػف األح ػواؿ ،أو بمػػا تضػػافرت عميػػو األدلػػة .ولقػػد كػػاف لتجاربػػو الغنيػػة فػػي

الحياة السياسية واإلدارية وفي القضاء -إلى جانب أسفاره الكثيرة بيف

أثر بالغ في تكويف
األندلس
وشمالي أفريقية و ربييا إلى مصر والحجاز والشاـ ٌ -
ّ
خصائصو العممية وبنيتو الشخصية.

 1.1نشاطو في التأليف

قامت شيرة ابف خمدوف عمى مقدمػة كتابػو فػي التػاري

الموسػوـ باسػـ كتػاب العبػر،

ودي ػواف المبتػػدأ والخبػػر ،فػػي ّأيػػاـ العػػرب والعجػػـ والبربػػر ،ومػػف عاصػػرىـ مػػف ذوي السػػمطاف
األكب ػػر ) ،وال ػػذي ج ػػرت الع ػػادة باختص ػػار اس ػػمو نح ػػو "كت ػػاب العبػ ػر" .وى ػػو يق ػػع ف ػػي س ػػبعة
وي َعد أىـ مرجع عممي في حياة البربر واماراتيـ ومموكيـ.
مجمداتُ .
أم ػػا مقدم ػػة ت ػ ػأريخو ،وى ػػي المش ػػيورة بمقدم ػػة اب ػػف خم ػػدوف ،فق ػػد ج ػػاءت عنوانػ ػاً عم ػػى

عبقريتػػو وفيمػػو ،و وصػػو السػػتخالص المبػػادئ الشػػمولية فػػي فمسػػفتو االجتماعيػػة ،ونظرتػػو
ِ
الم َعمػى؛ ألنػو أتػى فييػا بأبحػاث جديػدة مػف
المغوية .فبيػا – وحػدىا -نػاؿ ابػف خمػدوف القػ ْد َح ُ
قبيػػؿ مػػا يسػػميو أىػػؿ ىػػذا الزمػػاف بعمػػوـ االجتمػػاع ،واالقتصػػاد السياسػػي ،وفمسػػفة التػػاري .

فتصدى لذلؾ وأجاد فيو ،وأىؿ أووربا حينئذ كانوا فػي فمػة تامػة ،وجيػؿ مطبػؽ ،ولػـ يكتػب

متفرقة.
يره مف العرب في ىذا المجاؿ إال ُنتَفاً ّ
لقد استوعب ابػف خمػدوف التػراث اإلسػالمي فػي مقدمتػو ،وتمكػف مػف تمخيصػو بطريقػة

فَ ػذة؛ بفضػػؿ امتالكػػو لمغػػة وتطويعػػو لمعبػػارة ،قبػػؿ أف يػػنجح فػػي بمورتػػو فػػي نظريػػات عامػػة.
انصبت عمييا المقدمة.
وكانت العموـ العربية واإلسالمية ىي القاعدة التي
ّ
لقػػد مثمػػت مقدم ػػة ابػػف خم ػػدوف منظومػػة الفكػػر العرب ػػي األص ػيؿ المتكام ػػؿ فػػي مس ػػار
الحض ػػارة العربي ػػة ،واس ػػتوعبت التػ ػراث العرب ػػي ،م ػػع ػ ػ از ٍرة تأليفي ػ ٍػة ،ى ػػي ولي ػػدة الق ػػدرة عم ػػى

التجريد ،والطاقة في االستقطاب المعرفي الشامؿ.
ع
الم ػدى فػػي ت ػ ْأري الحضػػارة العربيػػة،
إف ابػػف خمػػدوف ُي َمث ػ ُؿ ثم ػرة نضػػر معرفػػي طويػػؿ َ
ض ػ عمف مقدمتػػو ك ػ ّؿ مػػا انتيػػى إليػػو ،وتػػوفر لديػػو مػػف عمػػوـ عص ػره،
ص عمػػى أف ُي َ
حيػػث َح ػ َر َ
وعصػارة تجاربػػو ومشػػاىداتو؛ خوفػاً مػػف ضػػياع التػراث العربػػي األصػػيؿ ،بعػد ىجمػػات التتػػار
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ص ػنفات
الم َ
و يػػرىـ عمػػى بػػالد اإلسػػالـ ،ومػػف ثػ ّػـ مبػػت عمػػى عص ػره روح الجمػػع وتػػدويف ُ
الضخمة الموسوعات ).
1.1

آراؤه

 1.1.1آراؤه في عمماء المغة السابقين

تحػػدث ابػػف خمػػدوف فػػي مقدمتػػو بإعجػػاب وتقػػدير عػػف جيػػود عممػػاء المغػػة األوائػػؿ،

فػ ػأثنى عم ػػى الخميػ ػػؿ وأش ػػاد بمجي ػػوده المغػ ػػوي اعت ارفػ ػاً بعظ ػػيـ فضػ ػػمو ،واعجابػ ػاً بمعجمػ ػػو
العيييين ) وطريقػػة ترتيبػػو وفػػؽ مخػػارج الحػػروؼ ،وتحػػدث بإعجػػاب عػػف عقميػػة الخميػػؿ

ػي لمكممػػة .كمػػا
الرياضػػية وابتكػػاره طريقػػة التقاليػػب الصػػوتية ،واعتمػػاده عمػػى البِنػػاء الثُالثػ ع
أعجػػب بػػدور سػػيبويو البػػارز فػػي خدمػػة العربيػػة ،حيػػث اعتبػ َػر كتابػػو كتاب ػاً جامع ػاً لقواعػػد

المغػة العربيػػة وأصػػوليا .فيػػو كتػاب لغػػة ونحػػو ،ولػػيس محصػو اًر فػػي القواعػػد النحويػػة فقػػط

كما يرى بعض الباحثيف .فأوصى ابف خمدوف بقراءتو لمف أراد أف يػتعمـ العربيػة وُيجي َػدىا

ابػػف خمػػدوف ط  .) 6:34786<3478 3;98كمػػا أثنػػى ،أيضػػًا ،عمػػى جيػػود ابػػف جنػػي
المغوية ،وآرائو المتطورة التي أتى بيا في مجاؿ المغة .ويشير إلػى أف ىنػاؾ تشػابياً بػيف
نظرتي ابف حزـ وابف خمػدوف لمغػة ،واىتماميمػا بتسػجيؿ آداب العامػة ،ولغاتيػا فػي سػياؽ

مو ٍاز آلداب الخاصة ولغاتيا.

ممح المرء تأثير ابف مضاء في آراء ابف خمدوف في المغة مف حيث الػدعوة
وكذلؾ ي ُ
إلى عدـ التفريع والتعقيػد ،ممػا يعنػي بداىػة العػودة بالمغػة إلػى أصػوليا .وىكػذا يػرى المػرء

التقاء ابف خمدوف مع عمماء المغة القدامى.
 1.1.1آراؤه في بعض المسائل المغوية

ػذورىا فػػي التػػراث العرب ػػي،
إف ُبحػ َ
ػوث اب ػػف خمػػدوف ف ػػي الظ ػػاىرة المغويػػة ض ػػاربةٌ ج ػ ُ
ػاس
ويمم ػ ُح المػػرء أف ابػػف خمػػدوف كػػاف ينظػػر إلػػى المغػػة فػػي سػػياقيا االجتمػػاعي ،وأف أسػ َ

اإلنساف العربي ضائعٌ ومشتت حقاً.
تفكيره المغوي ىو التضاد بيف الحضارة والبداوة ،وأف
َ
فإذا أراد ُحسف الكالـ وفصاحتو وجب عميو أف يرجع إلى القفػر أو الباديػة .واف أ ارد حيػاة
المدف والحضارة فسػدت لغتػو .ويظيػر مػف ذلػؾ مبػدأ تفسػيري ،ىػو أف المغػة العربيػة لغػة

مفتاح التصػور العممػي فػي شػأف الظػاىرة المسػانية يػأتي عنػد ابػف خمػدوف فػي
شفيية ،وأف
َ
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مسػػتوى التصػػويت والتواصػػؿ والعقػػد الجمػػاعي" :اعمػػـ أف المغػػة فػػي المتعػػارؼ ىػػي عبػػارة

متقررة في العضو
المتكمـ عف مقصوده ،وتمؾ العبارة فعؿ
ع
لساني ،فال بد أف تصير ممكة ّ
الفاعػػؿ ليػػا وىػػو المسػػاف ،وىػػي فػػي كػػؿ أمػػة بحسػ ػب اصػػطالحاتيـ" ( الموضييا السييابق

نفسو ).

 .1مفيوم الممكة المسانية عند ابن خمدون

 1.1عام

متأصؿ في فكر ابف خمدوف االجتماعي وفي نظرتػو
إف مفيوـ الممكة المسانية مفيوـ
ّ
إلى المغة .بؿ إف المقدمة كمّيا تدور حوؿ قضػية الممكػة المسػانية ،وأف ىػذه الممكػة خضػعت
لممنير العاـ الذي فيـ بو ابف خمدوف ك ّؿ الظواىر االجتماعية؛ مف معر ِ
فة طبيعتيا واألسس

التي تقوـ عمييا ،والقوانيف التي تحكميا ،والعوامؿ المؤثرة فييا ِ
صحةً وفساداً ،وعالقة دراسة
المساف العربي بيا.

الممكة المسانية اصطالح البف خمػدوف يقصػد بػو "قػدرة المسػاف عمػى الػتحكـ فػي المغػة

والتصرؼ فييا" .وىذا يتفؽ مع تفسير المعاجـ لمعنى "الممػَ َكة ) عمومػاً ،فيػي تعنػي "احتػواء
الشػػيء مػػع االسػػتبداد بػػو" ابػػف منظور،األصػػؿ ،مػػادة "ممػػؾ" ) .لكنيػػا ىنػػا "ممكػػة لسػػانية".

فيػػي منسػػوبة إلػى المسػػاف الػػذي ىػػو محميػػا ،وتصػػير ممكػػة لػػو إذا احتػػوى المغػػة وتمكػػف منيػػا
واستبد بيا.

وقد فسػر ابػف خمػدوف ىػذا المصػطمح بمػا يحقػؽ معنػاه المغػوي السػابؽ ،ثػـ التزمػو فػي

كػ ّؿ مػػا ذكػره فػػي قضػػاياه كميػػا ،المتعمقػػة بتحصػػيؿ الممكػػة أو جودتيػػا أو فسػػادىا أو د ارسػػتيا
في عموـ المساف العربي.
والممكػػة المسػػانية  -بيػػذا الفيػػـ  -ىػػي أسػػاس الػػدرس النحػػوي و ايتػػو ،بػػؿ ىػػي أسػػاس

كؿ دراسات المساف العربي و ايتو مف نحو وصرؼ وبال ة و أدب ،وقد سعى عممػاء المغػة

وراء الحص ػػوؿ عميي ػػا عن ػػد الن ػػاطقيف الفص ػػحاء ف ػػي الحض ػػر والبادي ػػة .والي ػػدؼ مني ػػا تق ػػويـ

المساف واقتداره عمى نطؽ المغة صحيحةً مستقيمةً ُمعب َينة بميغة.
أف مفيوـ الممكة ىذه،
وأوضح ابف خمدوف في معرض كالمو عف الممكة المسانية ّ

مجمة جامعة السوداف المفتوحة

35:

5

3653ىػ4232 /ـ

مفيػػوـ خػػاص ال ينبغػػي الخمػػط بينػػو و بػػيف مفيػػوميف لغػػوييف أساسػػييف،ىما صػػناعة العربيػػة
وقواعد المغة ،وذلؾ عمى الر ـ مف أف ىذيف المفيوميف يرتبطاف بصمة وثيقة بمفيوـ الممكة

المسانية.

فالممكة المسانية ،في نظر ابف خمدوف ،تختمؼ عف صناعة العربية .فيقوؿ صراحة:

أف تمؾ الممكة ىي ير صناعة العربية وأنيا مستغنية عنيا بالجممة"
"مف ىنا ُيعمـ ّ
المصدر نفسو .) 3499:وىي حقيقة لغوية قائمة تختمؼ عف صناعة العربية ،إذ يرى أف

إف الممكة المسانية تستقيـ بصورة
صناعة العربية ليست واجبة لتوافر الممكة المسانية ،بؿ ّ
مستقمة عف صناعة العربية .ومع ذلؾ ال يغفؿ ابف خمدوف عف اإلشارة إلى العالقة القائمة
أف صناعة العربية ىي معرفة قوانيف
بيف الممكة المسانية وصناعة العربية ،فيقوؿ" :ذلؾ ّ
المصدر
ىذه الممكة ومقاييسيا خاصة .فيو ِعْمـ بكيفية ،وليس نفس الكيفية"

نفسو ) 3498:فصناعة العربية ناجمة عف المعرفة بقوانيف الممكة المسانية ،والتزاـ قوانينيا
وليست ىي الممكة المسانية.

أف ابف خمدوف ُيميعز بيف الممكػة وصػناعة العربيػة .وىػذا التمييػز يقػارب
مف الواضح ّ
التمييػػز الػػذي َوجػػوَ َ ت اىتماميػػا إليػػو النظريػػة التوليديػػة ،حيػػث ميػػزت بػػيف الكفايػػة المغويػػة

واألداء الكالمي .فالكفاية المغوية مف ىذا المنظار حقيقة عقمية تقود عممية األداء الكالمػي.

وىػ ػػي المعرفػ ػػة الضػ ػػمنية بالقواعػ ػػد التػ ػػي تنػ ػػتر الجمػ ػػؿ ،فػ ػػي حػ ػػيف أف األداء الكالمػ ػػي ىػ ػػو
االستعماؿ اآلني ليذه المعرفة الضمنية بالقواعد التي في عممية التكمـ .فاألداء الكالمي يػتـ

عبر اعتماد قوانيف الكفاية المغوية محمد عيد .) 46<3;97

ميػػز ابػػف خمػػدوف كػػذلؾ بػػيف الممكػػة المسػػانية وق ػوانيف اإلع ػراب .فيقػػوؿ فػػي ىػػذا
لقػػد ّ
الصدد" :وىكذا العمـ بقوانيف اإلعراب مع ىذه الممكة في نفسيا ،فإف العمـ بقوانيف اإلعراب

ّإنمػػا ىػػو عمػػـ بكيفيػػة العمػػؿ ولػػيس ىػػو نفػػس العمػػؿ" المصييدر نفسييو .) 3499 :فالممكػػة
طري ػة ارسػػخة بق ػوانيف اإلع ػراب ،وليسػػت ق ػوانيف
المسػػانية فػػي نظػػر ابػػف خمػػدوف ىػػي معرفػػة ِف ْ
اإلعػراب ذاتيػػا .كمػػا أنيػػا ليسػػت صػػناعة العربيػػة بػػؿ إف صػػناعة العربيػػة تقػػوـ عمػػى المعرفػػة
بقوانيف الممكة ،أي المعرفة بقواعد المغة .فالممكة المسػانية ىػي المقػدرة عمػى اسػتعماؿ المغػة

االسػػتعماؿ الص ػػحيح ف ػػي ش ػػتّى ظ ػػروؼ ال ػػتكمـ أو الكتابػػة ،وليس ػػت عم ػػى ك ػػؿ ح ػػاؿ اإللم ػػاـ
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المباشر والدقيؽ بقوانيف اإلعراب .فاإلنساف الذي اكتسب الممكة المسانية وأتقػف التعبيػر فػي

لغتو ليس بالضرورة عالماً بأساليب اإلعراب وبصناعة العربية.

 1.1تعريف الممكة المسانية

عرؼ ابف خمدوف الممكة بصورة عامة ،بأنيا صػفة ارسػخة فػي الػنفس تُ َم عكػ ُف اإلنسػاف
مػف القيػػاـ باألعمػػاؿ العائػػدة إلييػػا .واإلنسػػاف ُميَي ػأ الكتسػػاب الممكػػات ،فيقػػوؿ" :إف الممكػػات
صفات لمنفس وألػواف ،فػال تػزدحـ دفعػة .ومػف كػاف عمػى الفطػرة كػاف أسػيؿ لقبػوؿ الممكػات

وأحسف استعداداً لحصوليا "

المصدر نفسو .) ;52<5

كمػػا أشػػار فػػي عػػدة مواضػػع إلػػى أف الممكػػة صػػفة ارسػػخة ينبغػػي أف تكػػوف مسػػتحكمة

وجيدة وتامة ومستقرة؛ وذلؾ لكي يتػاح لننسػاف القيػاـ باألفعػاؿ العائػدة إلييػا واتقانيػا

المصدر نفسو .) 34:7 ،34:2 ،349;<6 ،;45<5
ِ
أف الصػواب
ويتحػدث عػػف الممكػػة فيقػوؿ " :يظػػف كثيػػر ممػف لػػـ يعػػرؼ شػأف الممكػػات ّ
أمر طبيعي" .ويقوؿ" :كانت العرب تنطػؽ بػالطبع ولػيس كػذلؾ ،وانمػا ىػي
لمعرب في لغتيـ ٌ
ممكة لسانية في نظـ الكالـ ،تمكنت ورسخت ،فظيرت في بادئ الرأي أنيػا ِجبِمػة َوطَ ْبػع"

المصدر نفسو .) 349;<6

فالمغػػة فػػي نظػػره ممكػػة كالميػػة ،أو ممكػػة فػػي المسػػافُ .يقَ ػ عد ُـ تصػػوره ليػػذه الممكػػة مػػف
ِ
ِ
ؽ عميػو
ناحية
ناحيتيف؛
األلفاظ المفردة والمركبة ،وناحية تَ َمكف الممكػة لػدى المػتكمـ ِممػا أَ ْ
طمَػ َ
تك ػرار األفعػػاؿ .ويػػرى أف تمػػاـ الممكػػة المسػػانية إنمػػا ىػػو بػػالنظر إلػػى التراكيػػب المغويػػة ال
بالنظر إلى المفػردات .وىػذه التراكيػب المغويػة تعبػر عػف المعػاني المقصػودة لممػتكمـ ،فيحقػؽ
لمقتضى الحاؿ ،وىذا في نظره ىو معنى البال ػة
بيذا اإلفياـ ،ويراعي في تأليفيا المطابقة
َ
محمد عيد ،المرجا نفسو.) 47:
لقد سبؽ ابف خمدوف في تصوره لمممكة المسانية فيـ المغػوييف المحػدثيف ليػا مػف حيػث

اعتمادى ػػا عم ػػى الجمم ػػة ال المف ػػردات ،وم ػػف حي ػػث ت ػػدرجيا م ػػف اإلفي ػػاـ إل ػػى الص ػػحة إل ػػى
البال ة ،ومف حيػث حصػوؿ ىػذه الممكػة مػف العػرؼ والعػادة والمعايشػة المسػتمرة لمنطػؽ فػي

بيئة الفرد المغوية المرجا السابق نفسو.) 49:
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يتضح ممػا سبؽ أف الممكة صفة راسخة في النفس ،أو اسػتعداد عقمي خاص

لتن ػػاوؿ أعم ػػاؿ أو أداء وظ ػػائؼ معين ػػة بح ػػذؽ ومي ػػارة .أم ػػا الممك ػػة المغوي ػػة في ػػي االس ػػتعداد

الفطري لتمقعي المغة أو تعمميا .وىذا االستعداد الفطػري يشػمؿ التكػويف الجسػدي المتمثػؿ فػي

وجود سالمة جياز النطؽ ،وجيػاز السػمع الػذي يضػبط ويػنظـ األصػوات الصػادرة والػواردة.

كما يشمؿ االستعداد الذىني الذي يتمكف بو الدماغ مف القياـ بوظائفو في ضبط حركػة الفػـ
والحمػػؽ ،وتمييػػز األصػوات وفرزىػػا وتصػػنيفيا ،واإلفػػادة مػػف المعمومػػات المسػػموعة وتػػذكرىا،

وتخػزيف اإلحساسػػات ورصػػد المشػػاعر .وكػػذلؾ يشػػمؿ القػػدرة عمػػى تقميػػد اآلخػريف ومحاكػػاتيـ
في ترديد النماذج الكالمية المسموعة أو نطقيا.

 1.1اكتساب الممكة

َيظُ ػ ّف كثيػػر ممػػف لػػـ يعػػرؼ شػػأف الممكػػات أف الص ػواب لمعػػرب فػػي لغػػتيـ  -إع ارب ػاً
وبال ةً  -أمر طبيعي .فيقوؿ ابف خمدوف" :كانت العرب تنطؽ بالطبع ،وليس كػذلؾ ،وانمػا
ىي ممكة لسانية في نظـ الكالـ تمكنت ورسخت ،فظيرت في بادئ الرأي أنيا ِجبِمة وطبػع.

وتكرره عمى السمع والتفطف لخواص تراكيبو"
ا
وىذه الممكة إنما تحصؿ بممارسة كالـ العرب
المصدر نفسو .) 34;9<6

يرى ابف خمدوف أف الممكة المسانية ىي أساس في لغة المنشأ حيث يترعرع اإلنسػاف.

فيػػي بالت ػػالي ف ػػي لغ ػػة اإلنس ػػاف األـ ،وتحص ػػؿ بالممارس ػػة واالعتي ػػاد والتك ػػرر لك ػػالـ الع ػػرب

ومخالطتيـ ،حتى تتمكف وترس  ،فتظير بعد ذلؾ كأنيػا ِجبِمػةٌ وطَ ْبػعٌ ،وعندئػذ يصػعب عمػى
اإلنسػػاف اكتسػػاب ممكػػة لسػػانية تامػػة و ارسػػخة إضػػافة إلػػى ممكتػػو المسػػانية األولػػى .يقػػوؿ" :فػػإذا
الع ْج َمة ،صار مقص اًر في المغة العربيػة ،لمػا قػدمناه ،مػف أف الممكػة
تقدمت في المساف ممكة ُ
ٍّ
بمحؿ ،فق ّؿ أف يجػد صػاحبيا ممكػة فػي صػناعة أخػرى ،وىػو ظػاىر"
إذا تقدمت في صناعة
المصييدر نفسييو  .) 3474<6فتقتصػػر الممكػػة المسػػانية عمػػى لغػػة واحػػدة ىػػي لغػػة األـ ،أي
لغػػة المجتمػػع الػػذي يولػػد اإلنسػػاف فيػػو ويترعػػرع ،وال تخػػتص ،قػػط بػػالجنس وال بػ ِ
ػالع ْرؽ .بػػؿ
تتكوف عند الطفؿ خالؿ نموه في المجتمع الذي يتكمميا .وأشار ابف خمدوف إلػى ذلػؾ حػيف

ظ أف بمقدور أطفػاؿ العجػـ الصعػغار اكتسػاب المغػة العربيػة عنػدما يترعرعػوف فػي مجتمػع
لَ َح َ
عربي ،وذلؾ قبؿ أف يكتسبوا لغتيـ القومية" :إال أف تكوف ممكة العجمػة السػابقة لػـ تسػتحكـ
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حيف انتقؿ منيا إلى العربية ،كأصا ر أبناء العجـ الذيف يربوف مع العػرب قبػؿ أف تسػتحكـ

ُع ْج َمتَيُـ ،فتكوف المغة العربية كأنيا السابقة ليـ ،وال يكػوف عنػدىـ تقصػير فػي فيػـ المعػاني
مف العربية " الموضا السابق نفسو ).
كما يرى ابف خمدوف أف كؿ إنساف نشأ وترعرع في بيئة تتكمّـ بمغة معينة يكوف قد

اكتسب ممكة لسانية في ىذه المغة؛ أي اكتسب المقدرة عمى استعماؿ المغة مف خالؿ
المعرفة ِ
الضمنية بقواعد المغة وقوانيف صناعة الكتابة .ويقرر أف المغة ممكة لسانية

وم ْف كاف عمى الفطرة كاف أسيؿ لقبوؿ الممكات وأحسف استعداداً لحصوليا.
مكتسبةَ ،
والممكات المسانية كميا تُكتسب بالصناعة واالرتياض في كالميـ حتى يحصؿ شبو في تمؾ
الممكات ،ويتـ ترسي الممكة بالممارسة واالعتياد وكثرة الحفظ واالستعماؿ والتكرر لكالـ

العرب فتزداد رسوخا وقوة .ويقوؿ ابف جني في معرض حديثو عف انتقاؿ لغة العربي
الفصيح " :وذلؾ ألف العرب واف كانوا كثي اًر منتشريف وخمقاً عظيماً في أرض

ير

روف مجرى الجماعة في
متحجريف وال متضا طيف فإنيـ بتجاورىـ وتالقييـ وتزاورىـ َي ْج َ
ويرعى أمر لغتو ،كما يراعي ذلؾ مف ُميّـ أمره"
دار واحدة ،فبعضيـ يالحظ صاحبو ،ا

ابف جني ط  .) 3:<4 3;::وبيذه المالحظة وىذه المراعاة يكتسب الفرد الناشئ منيـ
عند اتصالو واختالطو بيـ سميقتو المغوية أو ينمييا  ،كما يكتسب أي عادة في مجتمعو أو

يطورىا .إنو يكتسب منيـ مفردات لغتو ،ويتعمـ قواعد تراكيب ىذه المفردات وطرؽ تأليفيا
لمتعبير عف المعاني والمقاصد والمواقؼ المختمفة ،كما يتعمـ كيفية استخداميا في سياقاتيا

وأنساقيا المقبولة ،ويتعرؼ ما يتواطأ عميو أفراد المجموعة المغوية ويتعارفوف عميو مف
اختصارات أو أنماط في تركيبيا وفي طرؽ نطقيا .ويمر اكتساب الممكة المسانية بمراحؿ

عديدة يمخصيا ابف خمدوف في الشكؿ التالي " :الممكات ال تحصؿ إال بتكرار األفعاؿ؛ ألف
تتكرر فتكوف حػاالً ،ومعنى الحػاؿ أنيا صفة
الفعؿ يقع أوالً ،وتعود منو لمذات صفةٌ ،ثـ ّ
ير راسػخة ،ثـ يزيد التكرار فتكوف ممكة أي صفة

راسخة"

المصدر نفسو .) 348;<6
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 2.1سبق ابن خمدون بنظرية اكتساب المغة
إف ابف خمدوف قد أثار مسألة اكتساب المغة بوضوح وأبدى بعض اآلراء التي

باإلمكاف عدىا متطورة جداً نسبة إلى عصره والى أيامنا ىذه أيضاً ،وأدرؾ بثاقب نظره

ضرورة البحث فييا حينما قاؿ" :وىذه الممكة كما تقدـ ،إنما تحصؿ بممارسة كالـ العرب
وتكرره عمى السمع والتفطّف لخواص تركيبو ،وليست تحصؿ بمعرفة القوانيف العممية في

ذلؾ التي استنبطيا أىؿ صناعة البياف .فإف ىذه القوانيف ّإنما تفيد عمماً بذلؾ المساف وال
تفيد حصوؿ الممكة في محمعيا المصدر نفسو  .) 34:2-349;<6وتيتـ النظرية المسانية
التوليدية والتحويمية المعاصرة بنظرية االكتساب المغوي؛ فتشومسكي يولي ىذه المسألة

إف المسألة األساسية في
اىتماماً متزايداً حيث يقوؿ ،عف محمد عيد ّ " : ) 36<3;97
دراسة المغة في أريي ىي أف تفسعر كيؼ يمكف اكتساب المعرفة بالمغة ،ىذه المعرفة التي ال
تكفي التجربة ،بالتأكيد ،لتحديدىا".

إف مسألة كيفية اكتساب الكفاية المغوية مسألة ميمة جدا في إطار النظريػة التوليديػة
ّ
والتحويميػة التػػي تسػػعى إلػػى وضػػع نظريػػة اكتسػػاب المغػػة بحيػػث تُحػػدد ضػػمف الكفايػػة المغويػػة

الخاصػػة بمػػتكمـ المغػػة القضػػايا الفطريػػة والقضػػايا المكتسػػبة وتػػدرس كيفيػػة اكتسػػاب المغػػة،
وعالقة االكتساب بالقواعد الكمية محمد عيد ،المرجا نفسو.) 94:

ويرى ابف خمدوف أف اإلنساف ال يستطيع امتالؾ أكثر مف ممكة لسػانية واحػدة بصػورة
تامػػة؛ و ذلػػؾ ألف الموقػػع فػػي الػػنفس المخػػتص بالممكػػة المسػػانية قػػد احتمّتػػو الممكػػة المسػػانية

العائػػدة إلػػى لغػػة المػػرء األـ ،فيػػو بالتػػالي يػػر شػػا ر السػػتقباؿ ممكػػة لسػػانية أخػػرى مغػػايرة.
الع ْجمة ،كيؼ يكوف قاص اًر في المساف العربي
وذلؾ في قولو" :وانظر مف ّ
تقدـ لو شيء مف ُ
سبقت لو المغة الفارسية ال يسػتوي عمػى ممكػة المسػاف العربػي وال يػزاؿ
أبداً ،فاألعجمي الذي
ْ

ػي واألفرنجػػي ق ػ ّؿ أف تجػػد أحػػداً مػػنيـ
قاص ػ اًر فيػػو ولػػو تعمّمػػو وعمّمػػو .وكػػذا البربػػر ّ
ي والرومػ ّ
ُم ْح ِكماً لممكة المساف العربي ،وما ذلؾ إال لما سػبؽ إلػى ألسػنتيـ مػف ممكػة المسػاف اآلخػر"

المصدر نفسو .) 34:::6

إف قصور األعجمي في مجاؿ اكتساب المغة ال يرتد إلى أصمو ،بؿ إلى سبؽ الممكة
ألف اكتسػػاب المغػػة مقػػدرة إنسػػانية بصػػورة عامػػة ،وال تػرتبط
المسػػانية العجميػػة عنػػده؛ وذلػػؾ ّ
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بجػنس الطفػؿ أو بمونػػو .ويعتقػد ابػف خمػػدوف أف الطفػؿ األعجمػي ،حػػيف يترعػرع فػي البيئػػة
العربي ػػة ف ػػي س ػػنيف حيات ػػو األول ػػى ،بمق ػػدوره أف يكتس ػػب المغ ػػة العربي ػػة" :إال أف تك ػػوف ممك ػػة
العجمة السابقة لـ تستحكـ حيف انتقؿ منيا إلى العربية" المصدر نفسو .) 3474<6

وم ػػف الواض ػػح أف الممك ػػة المس ػػانية تتأص ػػؿ ف ػػي ذات الم ػػرء ،ول ػػيس باإلمك ػػاف نزعي ػػا

واسػػتبداليا بممكػػة أخػػرى مغػػايرة؛ ألنيػػا صػػفة ارسػػخة وتامػػة ومتأصػػمة عنػػد صػػاحبيا .ويعمػػـ

ابف خمدوف ممحوظاتػو ىػذه ويقػر المبػدأ العػاـ اآلتػي" :إف الممػػكة إذا سػبقتيا ممكػة أخػرى فػي

أف
المح ّؿ ،فال تحصؿ إال ناقصة مخدوشة " المصدر نفسو  ،) 34:4<6ومما ال شػؾ فيػو ّ
بمقػػدور اإلنسػػاف أف يػػتعمّـ لغػػة ثانيػػة ،إال أف ممكتػػو لمغػػة الثانيػػة تبقػػى ناقصػػة بعػػض الشػػيء
واف بمغ إتقانو لمغة الثانية أقصى درجات اإلتقاف.

وىذا أمر طبعي عائد إلى أف الممكة المسانية الحقيقية ،يتـ مف خالؿ الترعرع بصورة

طبيعيػػة فػػي البيئػػة .وىػػذه الممكػػة تتأصػػؿ فػػي ذات اإلنسػػاف عمػػى نحػػو يػػؤثر فػػي كػػؿ عمميػػة
ػتص بأيػػة لغػػة أخػػرى ،فالممكػػة المسػػانية الحقيقيػػة ال تػػتـ عنػػد اإلنسػػاف إال مػرة
تعمّػػـ الحقػػة تخػ ّ
واحدة وفي المغة التي يترعرع فييا المرء محمد عيد ،المرجا نفسو.) 98-97:
وممػػا يبػػدو أف إحكػػاـ ابػػف خمػػدوف لنظريػػة االكتسػػاب والتحصػػيؿ فػػي شػػأف الظػػاىرة
يبي .فقػد نفػذ
المغوية إنما جاء كثمرة مف ثمار منحاه االختبار ّ
ي ،ومنزعو إلى االستقراء التجر ّ
ػس دقي ػػؽ – ك ػػاد يتف ػ ّػرد ب ػػو– إل ػػى مف ػػاعالت االكتس ػػاب المغ ػػوي متحسسػ ػاً قػ ػواـ الظ ػػاىرة
بح ػ ّ
يبي ػػة .و ّأوؿ م ػػا يتق ػػرر لدي ػػو ف ػػي ى ػػذا
الكالمي ػػة انطالق ػػًا م ػػف فكػ ػرة الممك ػػة ومالبس ػػتيا التجر ّ
إف ممارس ػػة
المض ػػمار أف الممك ػػة ف ػػي الح ػػدث المغ ػػوي تس ػػتند إل ػػى حص ػػولو ك ػػال ال يتجػ ػزأّ .
ػنـ
اإلنساف لمغة بالممكة تنفي عنو أف يكوف واعياً بانفصاؿ مفرداتيا عف تراكيبيػا .وىػو مػا ي ّ
ممػا يمحػؽ االكتسػاب عػف
المقدمة في أمر الظاىرة
عف بصيرة عميقة عند صاحب ّ
ّ
المغويةّ ،
ػمولي ،حيػػث يعػػي اإلنسػػاف الكػػؿ دوف أف يكػػوف
ػي بق ػوانيف اإلدراؾ الشػ ّ
طريػػؽ المنشػػأ الطبيعػ ّ

حتماً قد وعى أجزاءه عبد السالـ المسدي .) 3;5-3;4<3;;5

إف مفيوـ الممكة المغوية عند ابف خػمدوف متطابؽ مع مبدأيف أساسييف .ىما مبدأ
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العمػػـ والمعرفػػة ،ومبػػدأ القػػدرة واالسػػتطاعة .وبينيمػػا مػػف التفاعػػؿ العضػػوي مثػػؿ الػػذي بػػيف

اإلدراؾ والتعبير.

 3.1اجتماع الممكة المسانية ما الممكة الصناعية
لقد بمور ابف خمدوف مبدأ اجتماع عنص َري الممكة والصػناعة فػي مفيػوـ المغػة .وذلػؾ
بػػإح الل المسػػاف محمّيػػا جميعػ ػاً  ،فيتّخػػذ منػػو محػػو اًر مركزي ػ ػا ينسػػب إليػػو االسػػتعداد بالممك ػػة

بالصػػنعة .فيصػػبح الكػػالـ ميػػارة مكتسػػبة باالسػػتعداد والم ػراف فػػي الوقػػت نفس ػو.
الرياضػػية
ّ
وّ

ويالحظ المرء تن ّوع عبارة ابف خمدوف في وصؼ المغة .فيي "ممكة المسػاف" م ّػرة ،و" صػناعة
ذات ممكة" طو اًر ،و"ممكة المساف بمنزلة الصناعة" تارةً أخرى.

أمػػا ط ارئػػؽ االكتسػػاب المغػػوي فإنيػػا تأخػػذ عنػػده ُبعػػداً مزدوجػاً مػػف التنظيػػر واالختبػػار،
ألن ػػو يػ ػزاوج ب ػػيف تفحػ ػص مالبس ػػات التحص ػػيؿ واستكش ػػاؼ نػ ػواميس الك ػػالـ م ػػف خػ ػالؿ تم ػػؾ

أف "السػػمع أبػػو
المالبسػػات فػػي الوقػػت نفسػػو .لكػػف ّأوؿ مبػػدأ ينطمػػؽ منػػو اختباري ػا ىػػو تقريػػره ّ
الممكػػات المسػػانية والسػػر فػػي ذلػػؾ – حسػػبو – أف الػػنفس تجػػنح لمػػا يمقػػى إلييػػا ،لػػذلؾ كػػاف

وكيفيات
ألنو يسمع كالميـ وأساليب مخاطبتيـ
لساف اإلنساف صورة لمساف مف ينشأ بينيـّ ،
ّ
فػػي انتظػػاـ

ػاء بالتراكيػػب
تعبيػػرىـ عػػف مقاصػػدىـ ابتػػدا ًء بػػالمفردات فػػي معانييػػا وانتيػ ً
بعضػػيا بػػبعض ،وال ي ػزاؿ يتجػ ّػدد فػػي كػػؿ لحظػػة ومػػف كػػؿ مػػتكمـ ،واسػػتعمالو يتكػ ّػرر إلػػى أف
.) 3;8-3;7
يصير ذلؾ ممكة راسخة" عبدالسالـ المسدي ،المرجا السابق نفسو:
إف ابف خمدوف يمفت المرء إلى شيء ٍ
جديد حقػا .ىو أنو مػف أريػو أف االقتصػار عمػى

تعميـ القرآف ينشأ عنو القصور عف ممكة المسػاف جممػةً المصيدر نفسيو  .) 3463<6ويعمػؿ

ػرف ومحاكاتػػو ،مشػػي اًر بػػذلؾ إلػػى مػػا ذك ػره
ذلػػؾ ب ػأف البشػػر مصػػروفوف عػػف اإلتيػػاف بمثػػؿ القػ آ

الق ػرآف" :قُللل ئِلِ ِ ْ ِ ِ
اُِّل ى َأنَللأ تَو َْلُِِْْاْ ذِِْل ِلل َٓ ل َ ا ائْ ُ ل ْ ِو َ َْلُِِْْ َو ذِِْنِل ِلْ َجئَل ْلِ ََ ل َو
لَ َج ْ
اجتَ َم َع ل انُل ُ
ضل ُلم ْ ئِلَْل ْع ه
َ ريَ ِمل ا" ( اإلس يراء ،) 66:وقولػػو" :ت َْم ْلَ ُِئُللِ َو ا ْلتَ لَاُّ قُل ْلل َْلُِِْْاْ بِ َع َْل ِ ُْل َلِه ْنِل ِلْ
بلَ ْع ُ
ْفتَل ْل ه ج ْاعألِاْ ل ِ اْللتَمَعتُ ل ع ِ
جو ائنّل ِلْ صِو َُِللتُ ْ َ ل ِعقِ َ " ىييود ،) 11:وقول ػو :و "َْل ْنيَلُِِْْا
ُ
ُ ََ َ ُ َ ْ ْ
ِِب ِد ه
ْث ْنِ ِْ صِو ََ ُِا
َ

َ ِعقِ َ "

الطور.) 12:
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وبيذه الصرفة ال يتحقؽ لممشتغميف بو المقتصريف عميو ممكة تماثمو أو تحاكيػو ،كمػا
أف االقتص ػػار عم ػػى القػ ػرآف واالش ػػتغاؿ ب ػػو وح ػػده يجع ػػؿ ص ػػاحبو بمع ػ َػزٍؿ ع ػػف تحقي ػػؽ ممك ػػة
لسػػانية ،وذلػػؾ أف القػػرآف ال ينشػػأ عنػػو فػػي الغالػػب ممكػػة .إف البشػػر مصػػروفوف عػػف اإلتيػػاف
بمثمػػو ،فيػػـ مصػػروفوف لػػذلؾ عػػف االسػػتعماؿ ألسػػاليبو واالحتػػذاء بيػػا .ولػػيس ليػػـ ممكػػة فػػي
يػػر أسػػاليبو ،فػػال يحصػػؿ لصػػاحبو ممكػػة فػػي المسػػاف العربػػي ،وحظػػو الجمػػود فػػي العبػػارات

ػاء عم ػػى ذل ػػؾ ،أف أى ػػؿ أفريقي ػػة والمغ ػػرب
وقم ػػة التص ػػرؼ ف ػػي الك ػػالـ .فق ػػررابف خم ػػدوف ،بن ػ ً
قاصروف في ممكة المساف العربي؛ القتصارىـ عمى تعمـ القرآف  ،وربما كاف أىؿ أفريقية في
ػرف بعبػػارات العمػػوـ فػػي قوانينيػػا،
ػؼ مػػف أىػػؿ المغػػرب لمػػا يخػػالطوف فػػي تعمػػيميـ القػ آ
ذلػؾ أخػ ّ
فيقتػدروف عمػػى شػػيء مػػف التصػػرؼ ومحػػاذاة المثػؿ بالمثػػؿ  ،إال أف ممكػػتيـ فػػي ذلػػؾ قاصػرة

عػف البال ػة ،وأمػا أىػؿ األنػدلس فأفػادىـ التفَػنف  -فػي التعمػيـ وكثػرة روايػة الشػعر والترسػػؿ
ومدارسػػة العربيػػة مػػف أوؿ العمػػر  -حصػػوؿ ممكػ ٍػة صػػاروا بيػػا أعػػرؼ فػػي المسػػاف العربػػي.
ويرى ابف خمدوف أف يتعمـ الصغار أوالً كالـ العػرب وخاصػة الشػعر ،ويدرسػوف العربيػة ،ثػـ
بعد ذلؾ يتعمموف القرآف؛ فتترس الممكة بذلؾ في أذىانيـ.

إف محم ػػد عي ػػد يؤك ػػد م ػػا ذى ػػب إلي ػػو اب ػػف خم ػػدوف م ػػف قص ػػور الممك ػػة المس ػػانية ح ػػيف

القرف ،فيقػوؿ المرجا نفسو" :) 63:كثيػ اًر مػا نػرى فػي القػرى والمػدف
االقتصار عمى تعميـ آ

تمون ػو فػػي الػػدور والقبػػور
المص ػرية مػػف يحفظػػوف الق ػرآف ممػػف ُي َس ػم ْو َف بالفقيػػاء ) ،وىػػـ ير َ
واألفراح والمآتـ ،وقد حفظوا القرآف وجػودوه فػي صػغرىـ البػاً فػي الكتاتيػب ) وقػد قصػروا
أنفسيـ عميو ،فال يعرفوف يره".

 4.1اكتساب ممكة الشعر والنثر وصمتيا بالممكة المسانية
تحدث ابف خمدوف كذلؾ عف الممكة الشعرية ،وأوضح بأنيا تنشػأ بحفػظ الشػعر حيػث

يقػػوؿ" :اعمػػـ أف لعمػػؿ الشػػعر وأحكػػاـ صػػناعتو شػػروطاً ،أوليػػا الحفػػظ مػػف جنسػػو ،أي :مػػف
جػػنس شػػعر العػػرب حتػػى تنشػػأ فػػي الػػنفس ممكػػة ينسػػر عمػػى منواليػػا ،ويتخيػػر المحفػػوظ مػػف

الح ػعر النقػػي الكثيػػر األسػػاليب… ثػػـ بعػػد االمػػتالء مػػف الحفػػظ وشػػحذ القريحػػة لمنسػػر عمػػى
ُ
المنواؿ يقبؿ عمى النظـ ،وباإلكثار منو تستحكـ ممكتو وترس " المصدر السابق نفسو
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.) 34;8<6
يفيػػـ مػػف ىػػذا الػػنص السػػابؽ أف ابػػف خمػػدوف يعػػد الشػػعر "ممكػػة صػػناعية" ،ويصػػؼ

الكيفيػػة التػػي تصػػنع بيػػا ىػػذه الممكػػة ،حيػػث تبػػدأ باختي ػار مػػا يحفػػظ مػػف شػػعر العػػرب ،ثػػـ
حفظو .وبكثرة الحفظ تنشأ الممكة التي شبييا بالمنواؿ الذي ينسر عميو ،ثـ يقبػؿ بعػده عمػى

النظـ ،وبممارستو وتوالي ىذه الممارسة تستحكـ الممكة وترس .

فحديثو عػف "ممكػة الشػعر" ىػو فػي واقػع األمػر حػديث عػف اكتسػاب الميػارة المسػانية

لقػوؿ الشػعر .وأدار حػوؿ ىػذا الجانػب المغػوي وحػده كػؿ آ ارئػو ،وأ فػؿ جوانػب أخػرى خطيػرة
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الزمػػة لمشػػعر والشػػاعر وىػػي "الموىبػػة والػػوعي" محمػػد عيػػد ،المرجييا نفسييو:
وكمػػا أفػػرد ابػػف خمػػدوف الشػػعر بكػػالـ ُم ْس ػتَقؿ ِع ػدة م ػرات فػػي مقدمتػػو ،كػػذلؾ خصػػص فػػي
مقدمتو عدة فصوؿ لمحديث عف النظـ والنثر مجتمعيف ،مع الحديث عف أسموبيما ولغتيما.

وأثار حوؿ ىذيف الفنيف عدة مباحث ميمة .لكف أىـ ما نمحظو عمى ىذه المباحث أنػو ربػط

اء
بينيمػػا وبػػيف الموضػػوع ال ػرئيس الػػذي يػػدير حولػػو كػػؿ تفكي ػره ،وىػػو "الممكػػة المسػػانية" ،س ػو ً
أكاف ذلؾ عمى مستوى صحة المغة أـ جماليا.

5.1

تنازع ممكتي النظم والنثر

المصدر

النظـ والنثر"
عنواف أحد فصوؿ المقدمة ىو "انقساـ الكالـ إلى فَني َ
نفسو  .) 34:7<6وعنواف فصؿ آخر ىو "أنو ال تتفؽ اإلجادة في فني المنظوـ والمنثور

معاً ً إال لألقؿ" المصدر نفسو  .) 34::::السبب في ذلؾ ممكة المساف .فإذا سبقت إلى
محمو ممكة أخرى ،قصرت بالمحؿ عف تماـ الممكة الالحقة؛ ألف تماـ الممكات وحصوليا
لمطبائع التي عمى الفطرة األولى أسيؿ وأيسر ،فإذا تقدمتيا ممكة أخرى كانت منازعة ليا

المنافاة ويتعذر التماـ في الممكة ،وىذا
في المادة القابمة ،وعائقة عف سرعة القبوؿ فتقع ُ
موجود في الممكات الصناعية كميا عمى اإلطالؽ .وتحدث في فصؿ آخر بعنواف "إف
صناعة النظـ والنثر إنما ىي في األلفاظ ال في المعاني" المصدر نفسو .) 349;::

وأفاض ابف خمدوف في حديثو عف فيـ الممكة المسانية ،وطرائؽ تحصيميا .فقد حاوؿ
يجموىا في كؿ جانب مػف جوانبيػا ،بتتبعيػا فػي كػؿ
كثي اًر أف َ
يؤكد في األذىاف َ
فيميا ،و أف َ
مناحييا ومظانيا.
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 6.1تحصيل الممكة المسانية لألجانب وأىل األمصار
مػػف الجوان ػػب الت ػػي عرضػػيا اب ػػف خم ػػدوف مػػف أم ػػور الممك ػػة المسػػانية ى ػػو "تحص ػػيميا

بالنسػػبة لألجانػػب" عػػف المغػػة العربيػػة ،س ػوا ًء أكػػانوا أجانب ػاً تمام ػاً عػػف ىػػذه المغػػة ،أـ مول ػديف
ِمم ػ ْػف س ػػبقت العجم ػػة إل ػػى ألس ػػنتيـ .ب ػػؿ إن ػػو درس أيضػ ػاً ت ػػأثير العجم ػػة ف ػػي األلس ػػنة عم ػػى
تحص ػػيؿ العم ػػوـ بالمس ػػاف العرب ػػي .ففص ػػؿ م ػػف فص ػػوؿ المقدم ػػة عنوانػ ػو "تفس ػػير ال ػػذوؽ ف ػػي

مصطمح أىؿ البياف وتحقيؽ معناه ،وبياف أنو ال يحصؿ لممستعربيف مف العجـ"

الموضيييا السيييابق نفسيييو ) ،وآخ ػػر عنوان ػػو "أى ػػؿ األمص ػػار عم ػػى اإلط ػػالؽ قاص ػػروف ف ػػي
تحصيؿ الممكة المسانية التي تسػتفاد بػالتعمـ ،ومػف كػاف معيػـ أبعػد عػف المسػاف العربػي كػاف

حصػوليا لػو أصػعب وأعسػر

المصيدر نفسيو ) 34:4::؛ ألف وسػيمتيـ لتحصػيؿ المسػاف

العرب ػػي الفص ػػيح ت ػػتـ عب ػػر التعم ػػيـ ،وذل ػػؾ م ػػف تمق ػػي ٍف لمنص ػػوص ومعرف ػػة بقواع ػػد الض ػػبط
واإلعراب ،كمػا ىػو الشػأف اآلف فػي تعمػيـ المغػة العربيػة فػي كػؿ األمصػار اإلسػالمية ألىميػا

مف الحضرييف .ومف رأيو – كما ىو نيجو دائما – أف التعمـ إنما ىو بمخالطة النصوص،
مػػف كػػالـ العػػرب شػػعره ونث ػره ،وأف القواعػػد ال جػػدوى منيػػا فػػي ذلػػؾ ،واف كػػاف لمنحػػو بعػػض
الصمة بتعمـ ىذه الممكة.

وأما قصور أىؿ األمصار عػف تحصػيؿ الممكػة المسػانية التػي تسػتفاد بػالتعميـ ،فسػببو

في رأيو أنيـ يتكمموف "المغة الحضرية" ،وىي لغة كؿ مصػر مػف األمصػار مكونػة مػف لغتػو

المحرفة واالصػطالحات الخاصػة بكػؿ إقمػيـ .وىػي عمومػًا مػا نطمػؽ عميػو
األصمية والعربية ُ
"العاميات اإلقميميػة" .وىػذه المغػة الحضػرية لكػؿ مصػر تَحػو ُؿ دوف إجػادة أىػؿ المغػة العربيػة

ضرية لممنافاة بيف االثنتيف ،إذ تسبؽ تمؾ المغة الحضرية إلػى المسػاف ،وتصػير ممكػة لػو،
الم َ
ُ
فيتعسر عميو تحصيؿ الممكػة المطموبػة مػف المغػة الفصػحى محمػد عيػد ،المرجػع نفسػو9;:

).

 7.1قصور األجانب عن طمب العمم بالمسان العربي
صػر بصػػاحبيا فػػي
أشػػار ابػػف خمػػدوف كػػذلؾ إلػػى أف العجمػػة إذا سػػبقت إلػػى المسػػاف تَ ْق ُ
تحصيؿ العموـ عف أىؿ المساف العربي .ويرى أف طالػب العمػـ مػف المسػتعربيف ،سػوا ًء أكػاف
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ػر
فارسي ػا أـ بربري ػا أـ رومي ػا أـ إفرنجي ػا ،إذا طمػػب العمػػـ بػيف أىػػؿ المسػاف العربػي جػػاء مقصػ ًا
عػػف الغايػػة والتحصػػيؿ ،ومػػا أوتػػي إال مػػف قبػػؿ المسػػاف .فالمسػػاف وعػػاء الفكػػر ووسػػيمتو .ومػػف
يستولي عمى تمػؾ الوسػيمة ،أو كانػت لديػو ناقصػة مخدوشػة ،ال يحصػؿ عمػى المػادة العمميػة

التي يحمميا بصورة صحيحة تامة.

 1..1فساد الممكة المسانية

وتطرؽ ابف خمدوف كػذلؾ إلػى أحػواؿ الممكػة المسػانية ،ومػا يعترييػا مػف فسػاد وامتػزاج
المع ػػربيف المجتم ػػع العرب ػػي
وتغي ػػر .في ػػرى أف فس ػػاد الممك ػػة س ػػببو مخالط ػػة العج ػػـ ،ودخ ػػوؿ ُ
ضػر؛ وذلػػؾ بمػػا ألقػى
اإلسػػالمي .فبػػدأت الممكػػة المسػػانية عنػػد العػػرب تفسػػد قياسػًا إلػػى لغػػة ُم َ

إلييػػا السػػمعُ مػػف الكػػالـ المخػػالؼ لكػػالـ العػػرب .وقػػد تبتعػػد الممكػػة المسػػانية أكثػػر فػػأكثر عػػف
الممك ػػة األساس ػػية نتيج ػػة التفاع ػػؿ م ػػع لغ ػػات أخ ػػرى .فتمت ػػزج الممك ػػات وتتك ػػوف ممك ػػة جدي ػػدة

حاصمة مف امتزاج ممكتيف أو أكثر ،وينجـ عف فسػاد الممكػة وامتزاجيػا بممكػات أخػرى تغيػر

يحصؿ لمممكة المسانية.

ويمحػظ ابػػف خمػػدوف أف العنايػة بالممكػػة المسػػانية قػد يسػػاعد عمػػى المحافظػػة عمييػػا مػػف
وي ْب ِقػ ػي الممكػػة المس ػػانية عم ػػى
الفسػػاد واالمتػ ػزاج بالممك ػػات األخػػرى؛ مم ػػا يح ػػافظ عمػػى المغ ػػة َ
الشػػكؿ الػػذي كانػػت عميػػو عنػػد األوائػػؿ ،فالممكػػة المسػػانية مػػف حيػػث ىػػي صػػفة فػػي الػػذات،
باإلمكاف تغذيتيا وا ناؤىا.

 11.1الظواىر االجتماعية العائدة إلى الممكة المسانية
وعى ابف خمدوف ارتباط الممكة المسانية بالعرؼ المغوي االجتماعي ،حيث يستعمؿ

المتكمـ لغة المجتمع الذي نشػأ وترعػرع فيػو ،وتتطػابؽ معيػا ممكتػو المس ػانية ال شعوري ػا ومػف

دوف أي تفكير في ذلؾ 2.فظواىر المغة في البيئة شبيية بظػواىر العػادات والتقاليػد العرفيػة
األخػػرى .فاسػػتخداـ المغػػة يخضػػع لمعػػرؼ االجتمػػاعي العػػاـ ،ومػػف ىػػذا المنطمػػؽ تعػػد المغػػة
ظاىرة اجػتماعية تتحكـ فييا ،إلى حد ما ،قواعد اجػتماعية عمى صعيد التواصؿ

 2المقصود بعرؼ المغة :نظاميا أصواتاً وصيغاً ومفردات وت اركيب حسب أصوؿ استعمالية خاصة بالمستوى
االجتماعي الذي يتداوليا فيو أفرادىا إذ يجيدىا ىؤالء األفراد بالمشاركة و ِ
المراف.

د .عبد الخالؽ فضؿ رحمة اهلل ،مصطمح الممكة المسانية عند ابف خمدوف

;36

داخؿ البيئة الواحدة.

وفػػي ذلػػؾ يقػػوؿ جسبرسػػف" :ك ػ ّؿ شػػخص يحػػاوؿ المحافظػػة عمػػى مػػا ثبػػت واسػػتقر أو
تعورؼ عميو ،فإذا خػرج عػف ذلػؾ فالنتيجػة أف كالمػو ال يػؤدي فكرتػو مطمقػاً ،أو يػؤدي ذلػؾ
إلى إسػاءة فيػـ ،لكػف الغالػب أف يفيػـ كالمػو بصػعوبة ،إذ يحػس سػامعوه بشػذوذ فػي اختيػار

الكممات أو التعبيرات أو النطؽ" ) .( Jesperson 1947:82
 11.1عالقة المغة بالدين والدولة

ممػػا تحػػدث فيػػو ابػػف خمػػدوف أيضػػًا كػػاف عػػف عالقػػة المغػػة بالػػديف والدولػػة ،وأسػػماىما
بالجيؿ الغالبيف ،في قولو" :اعمـ أف لغات أىػؿ األمصػار إنمػا تكػوف بمسػاف األمػة أو الجيػؿ
الغػػالبيف عمييػػا أو المختطػػيف ليػػا؛ ولػػذلؾ كانػػت لغػػات األمصػػار اإلسػػالمية كميػػا بالمشػػرؽ
والمغرب ليذا العيدعربية ،واف كاف المساف العربي المضري قد فسدت ممكتو وتغيػر إع اربػو.
والسػػبب فػػي ذلػػؾ مػػا وقػػع لمدولػػة اإلسػػالمية مػػف الغمػػب عمػػى األمػػـ .والػػديف والممػػة صػػورة

لموجػػود ولمممػػؾ"

المصييدر نفسييو  .) :::<5ف ػربط بػػيف انتشػػار الػػديف فػػي الػػبالد المفتوحػػة

وتغير الممكة المسانية؛ نتيجة لالخػتالط بأىػؿ تمػؾ الػبالد المفتوحػة ،وكػذلؾ تػأثير لغػة الػديف

اإلسالمي عمى أىؿ تمؾ البالد ،مما أدى إلى نشوء لغات إقميمية خاصة بكؿ مصر.

وممػػا يحسػػف ذكػره أف المغػػة العربيػػة ،إلػػى جانػػب أنيػػا لغػػة الشػػعب المسػػيطر والغالػػب،

فعبرىا تمت الدعوة اإلسالمية ،وفي ظميا تـ الفتح اإلسالمي .وال
ىي لغة الديف اإلسالميْ .
منػػاص لمػػداخميف فػػي دائ ػرة الحكػػـ العربػػي اإلسػػالمي مػػف اتقانيػػا" .فصػػار اسػػتعماؿ المسػػاف
العربي مف شعائر اإلسالـ وطاعة لمعرب" المصدر نفسو .) ::;<5

وىكذا أدار ابف خمدوف بحوثو حوؿ الممكة المسانية ،وكيفية اكتسابيا ،والمحافظة

عمييا وتنميتيا .وميز بينيا وبيف قوانيف النحو وصناعة العربية ،كما ربطيا بػالعرؼ المغػوي
واالجتماعي ،وبالديف والدولة.

المصادر والمراجا
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أوالً 8العربية
ابف جنى ،ابوالفتح عثماف
ط 3629ى ػ ػ ػ ػ ػ ػػ /الخصائص ،تحقيؽ  :محمد عمى النجار .القاىرة :الييئة المصرية لمكتاب.
3;::ـ
ابف خمدوف ،عبدالرحمف بف محمد
ط 3;89ـ

كتاب العبر ،وديوان المبتدأ والخبر ،في ّأيام العيرب والعجيم والبربير ،ومين
عاصرىم من ذوي السمطان األكبر .بيروت :دار الكتاب المبناني.

عيد ،محمد
;3;9ـ

الممكة المسانية فى مقدمة ابن خمدون .القاىرة :عالـ الكتب.

3;;5ـ

قراءات ما الشابى والمتنبى والجاحظ وابن خمدون .ط  .6الكويت :دار

المس عدي  ،عبد السالـ

سعاد الصباح.
ابف منظور ،أبو الفضؿ جماؿ الديف بف مكرـ
ط 3636ى ػ ػ ػ ػ ػ ػػ /لسان العرب .ط  .5بيروت :دار صادر.
 3;;6ـ
وافي ،عمي عبد الواحد
3626ى ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ  /عبقريييات ابيين خمييدون .المممكػػة العربيػػة السػػعودية :شػػركة مكتبػػات عكػػاظ
3;:6ـ.

ثانييًا :فرنجي

لمنشر والتوزيع.
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