
 :موقف السيوطي من األغالط اللغوية :ما قاله عن السيوطي صاحب مقال

 سمر روحي الفيصل

 (حسب تسلسل ورودها في المقال)

 .م52/8/5002، لغة العربيةعلوم الموقع شبكة الفصيح لالمقال منشور في 

 .من األغالط اللغوية االسيوطي ال يملك موقف   -
 .مما ذكره، بل جمع األغالط من سبعة كتب االسيوطي لم يؤلف حرف   -
كتبه كلها تجري على هذا النحو من الجمع والترتيب والتلخيص  -

 .والتقديم والتأخير
، بل راح يستمد من سابقيه اآلراء افي الجانب النظري لم يؤلف حرف   -

قبل أن يوردها في  ،منها ال، ثم يجمعها ويرتبها ويلخص بعض  واألقوا
 .كتبه

 ،في التأليف عماده جمع اآلراء من كتب سابقيه االسيوطي نهج  اتباع  -
 .أو تعديال   اأو تلخيص   اثم نثرها في كتبه نص  

 .نسخ كالم ابن األنباري دون تلخيص أو تعديل -
 .في موقفه النظري من األغالط اللغوية التناقض -
 .من آراء سابقيه من غير أن يناقشه اإيراد السيوطي رأي   -



احتج بها السيوطي هي اآليات التي احتج سابقوه بها اآليات التي  -
سابقيه  وذلك يعني عندي أنه لم ينقل آراء. على األمور نفسها

 .(انقل اآلراء وشواهدها مع  ) افحسب، بل تطبيقاتهم أيض  
للصواب يستند إليه في تخطئة كالم العرب  االسيوطي ال يملك معيار   -

من غير أن  ،وتصويبه، بل يملك القدرة على أن ينقل كالم سابقيه
 .الذي ينجم عن النقل من مصادر مختلفة التناقضيمحص 

 . نعم النظر فيهي من غير أن ي  نقل كالم ابن جن   يالسيوط -
 .لنفسهِعلم السيوطي بالعربية ال يرقى إلى المرتبة التي ادعاها  -
 .تباين اآلراء وتناقضها -
 .ساق اتهام القالي على عواهنه من غير تعليل -
نعم النظر في مواضع الغلط فيها، ال يناقش اآلراء التي ينقلها، وال ي   -

 .وال يفيد من قواعد االحتجاج التي كان قررها
موقف السيوطي من األغالط اللغوية ال يتسم باألصالة، وال ينبئ عن  -

بل هو لغوي  ،أي واضح، ومعيار ثابتلغوي ذو ر أن هذا الرجل 
وقد . انتقائي انطباعي، يعجبه الرأي فينسخ نصه كامال  أو يلخصه

نعم النظر في فينسخه من غير أن ي   ،يعجبه رأي آخر بعد حين
بعد  ائ شيئ  ومن ثم نراه يخط   ،خالفته الرأي السابق ومناقضته لهم

 .تصويبه



لتفات إلى تطور اللغة العربية بين كرر السيوطي ما ذكروه من غير ا -
 .زمنهم وزمنه

ومن ثم أعتقد أنه . لما قاله اآلخرون "األمين"موقف الناقل موقفه  -
لها،  اا جديد  ، ووضع عنوان  الجوزي البن" تقويم اللسان"نسخ مخطوطة 

حول اللحن، كما فعل  اليضيف إلى مؤلفاته كتاب  " غلطات العوام"هو 
إحياء "التي نسخها من كتاب  "رياضة الصبيانالبيان في "في رسالة 
ليضيف إلى مؤلفاته  ،ونسبها لنفسه ،ألبي حامد الغزالي" علوم الدين

 .رسالة في التربية
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