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 قراءة داللية في كتاب

 "زكريا أوزون": "جناية سيبويه" 

 "الرفض التام لما في النحو من أوهام"

 )القسم األول(
 

 

 د. ياسين أبو الهيجاء

 كلية اآلداب/ جامعة اإلسراء

 

بيييين الةيوييية والةيوييية ي ييير  نليويييا دنيييال يويييعرون بالويييي  وال بيييور ون يييا    
العي يتجاه  ك  دنول ناقلة موصيةة  األمور إن استمرروا في هعا الوهج اللغوي

إليين وبييع الع لييية اللغوييية ال ديميية المت لةييةر والسييير فييي ركييب ال  ييارلر واأل ييع 
بأسييبابها ر كمييا يوييادون بانييادل الو يير فييي ال وانييد األساسييية للغتوييا  لتصييب  أدال 

. (5)فعاليييية لتةجييييير عاقيييياب الع يييي  العربييييي الم تبسيييية فييييي هيكيييي  اللغيييية الم ييييد  
ا ال اب  بالواب ر فلك  وهجي  وأسيلوب  وم درتي  نلين جيعب األوصيار وي تلع ههو

ن تو دب الغاية.   وا 

وميا ميين داإل إلين هييعا اإلصييوم المننيو  أنليين نين هدفيي  دون مواربييةر 
وأن غايتي  وسييل العربييية ميين أساسييهار وا  يو  العامييية أو  ييبهها م لهييا  لتوبييب  

لي وعويا أن هدفي  وبيي ر و اديي  األمة من ديوها وترا هيار بي  وجيدد ييداور وي ياور 
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إلييي  م بتيي  لهييعد اللغيية وأهلهييار و نويي  نليين مييا    إلييي   يياله  ميين الت لييل ميين 
جيير اء تمسييكه  بهييعا السييبب الييواهن أب وهييو العربييية الةصييي ةر التييي هييي أصيي  
لك   م اهر الت ل ل. والع دُل في مو ار هؤبء العوقُة الو ي ُة بين اللغية واليو  

لك وجيده  يع يدون الةصيو  ل ل لية تليك العوقيةر يوهميون ال ييار  أو ال ر ويير ليع
السيييامن أن  اللغيييية  يييييء واليييو   ال ر وييييي  يييييء   ييييرر فيييو  ييييير نليييين الييييو   

 الم د  من وبع اللغة الةصي ة. 

 ( وويلميور وويلكيوك  ميروراق ب اسي  5881وفي هعد السبي  وجد سيبيتا) 
سيييييييييييومة موسييييييييييين             ( و 5061 ( وأ ميييييييييييد لعةيييييييييييي السييييييييييييد)ب5098أميييييييييييين )ب

 ( وسييعيد ن يي ر 5009 ( ولييوي  نييو )ب5001 ( وأوييي  فري يية)ب5018)
والدرب بعد علك  اف . غير أووا هعد المرل من داإل ي تلل  يي اق ميا نين هيؤبءر 
ر أو جاوبييياق كبييييراق موييي  فيييي التغليييب نلييين صيييعوبة  فكلهييي  أنلييين صيييرا ة أن ال ييي  

الملبسيييةر إوميييا هيييو العاميييية. أميييا الدانيييية العربييييةر وميييدا لها العسييييرلر وأوةاقهيييا 
مو ييوإ الب ييو فهييو ميين دنييال العامييية ولكويي  يييراوبر ويتويياو  األبييواب الو وييية 
والصرفية ليدل  نلن فسيادهار ووهين و ريتهيار نويد الو يال بالدرجية األولينر وليو 
لاكايان فييمن رد  نلين هيعد اليدنول ميا  أو  دنيا كغييرد إلين العاميية صيرا ة ألرامر وا

ةييي مؤوويية الييرد  نلييي ر ولكويي    يير أن يلييج األميير ميين بيياب   ييرر والرجيي  فييي يك
دا ليي  مجرجيي  يةييور غ ييباق نليين العربييية الةصييي ة وترا هييار ونليين الييرغ  ميين أويي  
ي او  أن ي ةيي هيعا ال يعور إب  أوي  ي يور دووي ر فيتجل ين فيي صيور ابسيتهناء 

  اللغيية وةسييها. وميين والسيي رية والتسيي يل التييي ب يرمييي بهييا اللغييويين و سييب بيي
هعا فهو ي هر اب ترا  لل ر ن الكري  ولغت ر تصو ٌن يتجم   ب  الوالجون من هيعا 

 البابر الب انُة وةسها بالمعاق وةس ر في غول جديد بر اق. 

يييا هيييعا الدانيييية الجدييييد فهيييو كاتيييب يسيييم ن  نكرييييا أونون ر وقيييد وسييي    أم 
ما  -كما ي ير في اإلهداء-باكورل أنمال  ةر ك يراق ما وراها نلن وج  المجوب بجسج
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األسبونية الم يرلر  تن يسارإ المارل إلن اقتوا هار فوس  كتاب  بي  جواية سييبوي   
وهو مكتوب ب ع أ مر قانل كبيرر وأسيةل  نويوان صيغير  اليرف  التيا  لميا فيي 
الو و من أوها  ر هكعا بك  بساعةر فهو يعلن ال رب نلن األوها  التي تعل ب 

عهييانر وليي  تجييد م ل صيياقر وقييد  يي  المتعلمييون فييي بيييدا هار فهييو يوييعر وةسيي  باأل
لهعا الغر  السامي. ونلن  هر الكتاب ف رل موم ية ي يو  فيهيا:  قوانيد العربيية 
 يييك  بيييو م يييمونر وتعلمهيييا م ييييعة للوقيييب وت يييتيب للةكيييرر وهيييي مععيييياب 

علمهيييا مع يييي  مت بعييية  اليييية الدبليييةر ملي ييية بيييالوه  وال  يييور ليييعلك لييي  ولييين يت
يييييته  ويصييييدر … . ال ييييعب العربييييي بسييييت دامها فييييي ال يييييال اليومييييية والعملييييية

األ كا ر فهو ال صُ  وال كُ ر ومن نجيبل أوي  ككي   اليدنال أم الي  كتبيوا وو  يروا 
 وُنرفوا باللغة التي يوادون بوأدها!!.

وميين الجييدير بالييعكر ههوييار أووييي وقعييب بعييد تمييا  الب ييو نليين كتييابين  
ي  أونون  تويياو  فيهمييا إمييامين جليلييينر األو  وسييم  بييي جواية ال ييافعي    ييرين ليي

وتييود بعوييوان صييغير  ت لييي  األميية ميين ف يي  األ ميية ر وال يياوي  جواييية الب يياري  
وتود بي  إو اع الدين من إما  الم د  ين ر وقد وهج فيهما موهج  في الكتاب العي 

ة سياميةر فهيو م ل يٌ ر ب يل يي ييؤدي رسيال  -كميا يبيدو-وتواول  ههوار والرج  
 نلن نات   ت لي  األمة من نربيتها الةصي ةر ب  ومن ف هها أي اق.

ر ب ألوييييا (2)باد يييياق  هييييعد العوواويييياب ليييي  تعييييد تسييييمن أو تغوييييي ميييين جييييوإ 
متعبدون في م راب سيبوي ر وب ألوا و د  ك   قدي  نلن نوت   ب  ألوها تةرب 

سيبوي  أنجمي األص  فلي  بيأنجمي اللسيانر م تواها قب  أن تبدأ. فل ن كان 
ما اليي  فييي علييك م يي  الب يياري ومسييل  وأبييي داود والترمييعي والسيييرافي وأبييي نلييي  

                                                           

يبوي   ل ريل لت يا اللغة العربيةر يس ع س وقد وقعب أ واء كتابة هعا الب و نلن كتاب    2.
 ال وبا ي.
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الةارسي وابن جوي والجرجاوي مم ن  ادوا هعد ال  ارل الع يمة وقدموا للعربيية 
 دميية جليليية جيي   و يرهييار ب يمكيين ألي موصييل إب أن يعتييرل لهيي  بالة يي ر 

وية في  دمة هعد اللغة الجليليةر وسييبوي  بعيد عليك يصييب وي عي ر و لو  ال
فل  ياد إج ب هو وب غيرد من العين ا تغلوا باللغة العصمةار وب وسيبها إلييه  أ يد. 
والكاتب ي ع  في م ا  الجاوير ومصعل  الجاوي مةهو  وتابجعات  معروفة. وهو 

ناتهيار فلي ا هيعد اإلسياءل إليي ر ُيوص ب من سيبوي  رمناق للغية العربيية الةصيي ة ود
 وما الغر  موها؟

مم ا ب  ك  في  أن  ما أتن ب  الو ويون ب ي لو من التع ييد واللبيب  فيي  
ك ير من الموا نر ويوبغي أن ُيتوياو  باإلصيوم والت يعيب والتيسييرر وب يوكير 
 هيييعا إب مكيييابر. ولكييين أي  إصيييوم؟ إوييي  اإلصيييوم ال  ي يييي ال يييا   نلييين الو يييد
ل صييييية مييييين ال يييييوا ب والهاويييييابر  البو ييييياءر اليييييعي يسيييييعن إلييييين أن تكيييييون اللغييييية ُم ا
والتمريواب الع ليةر ب إصوم من يرفن راية ت لةها وقصورهار ويتع  يب سي عاب 
الو ييويين واللغييويين أو مييا ُي يبيي  إليين ال ييراء أويي  سيي عابر ليييدفعه  إليين الت لييي 

 نوها ووبعها. 

ييا كتيياب  أونون  فيتييألل ميين  سييب وسييبعين وم يية صيية ةر ميين ال عيين  أم 
ل ييييياء اآلراء بيييييو روييييييةر ونييييير   المتوسيييييعر ونلييييين ميييييا فيييييي  مييييين التجييييياونابر وا 
للم ييكوب دون عييرم لل لييو ر فاويي  ب يمكيين أن ُيتاجاهيي  ب جيية سيي افة الك ييير 
ميين اآلراء التييي ي ةيي  بهييار وأن إهمييا  م يي  هييعد الكتييب أجييد  ميين الييرد  نليهييار 

مودو ة من الرد  نلن عرو ات . ولع  العي ي وي اليدافن فالكاتب يتبن موهجاق ب 
إليين هييعا الييرد  أن الكتيياب صييادر نيين دار و يير ميين أك يير الييدور  ييهرل وهييي دار 

 ريا  الري  ر وهي تبوء بجنءل كبير من تبعاب و ر م   هعد الكتب.
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وو ن ب ودنو إلن  ال ْجر نلن  رية الرأير وب مصادرل  ق الكاتب  
ولكين كيان ي سين بيدار م ي  هيعد اليدار أن تعير  الكتياب نلين  في إبيداء رأيي ر

بعييي  الم تصيييين لت يييوي  الميييادل العلميييية التيييي يعر هيييا الكاتيييبر فهيييو ب يكتيييب 
روايييييييةر وب يسييييييتعر  معكراتيييييي  و ييييييواعردر بيييييي  يتويييييياو  مو ييييييوناق ميييييين أك يييييير 
المو وناب  ساسيةر بموهج ولغة بعيدين نن المو ونيةر إب  إن كاوب تدن  

 ابتجاهاب وتغعيهار وعلك  أن   ر.  م   هعد

غير أن الكتاب ُو ر و ر  للوا  في غول بيراقر وب بيد مين مواق يت  
وت لي  ما في  من عرو اب و راءر من وجهة و ر دبلية بالدرجة األولنر وهي 
تهييييدل إليييين التجلييييية الدبلييييية وراء المو ييييوناب واألبييييواب التييييي  يييياو   أونون  

بت ريةها أو إيها  ال ار  بمسيلماب ب تميب إليهيا بصيلة.  و دهار ورميها بالعبو 
وهييعا المجييا  الييدبلي يوبغييي أن يسييتك ر مويي  الدارسييون  ألويي   ميين السييب  للييرد 
نليين م يي  هييعد الييدنوابر بيي  المغييامرابر التييي تسييتغ   هييعا الةييرابر فتملييؤد بهييعد 

 الب انة الردي ة.

الب و نلن ب يو فيي وتجدر اإل ارل ههوا أووي وقعب ُقبي  فراغي من  
ر يتوياو  كتياب  نكرييا أونون  (1)مجلة  التراو العربي   لليدكتور وبيي  أبيو نم ية

بالو در فوجيدب كيأن بيوويا اتةاقياق نلين توياو  هيعا الكتيابر فمعالجية اليدكتور وبيي  
هييية إلييين جواويييب أ ييير  مييين عرو ييياب الكاتيييبر ت هييير قصيييوردر  فيييي جلهيييا موج 

وناب أ ير  لي  يتواولهيا الب يو أو توياو  معهبي ر سيواء أتوياو  مو ي بوا يعرا
 المو وناب وةسها من جاوب غير الجاوب العي نر ب ل . 

                                                           

ر 09-01مجليية التييراو العربييير مجليية فصييلية تصييدر نيين ات يياد الكتيياب العييربر دم ييقر العييدد 1. 
 هي.5929ر الم ر  وربين ال اوي 2999السوة الرابعة والع رونر  عار و نيرانر 
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ييا أونون فيسييته  كتابيي  باإلهييداءر فهييو يهييدي بيياكورل أنماليي  إليين كيي    أم 
ليين كيي  ميين أ يياء  ييمعة اإلبييداإ فييي  ميين ي تيير  الع يي  وي ييدرد وي ييتك  إلييي ر وا 

ونليين هييعا ….  ييو  ال يييا  واآلبا ييية  ييو  الت ليييد والتبعيييةر و ييمعة الةكيير فييي
ف عابييي  للع يييوء مييين أبوييياء هيييعد اللغيييةر اليييعين ياُتوقيييون إلييين ال يييو  مييين قييييود 

 الموروو اللغوير العي  ن ل  أن ير  ر نلن يد السيد  أونون .

والكتييياب ي ييين فيييي م دمييية وسيييتة فصيييو  ويوتهيييي ب اتميييةر وهيييو يسيييته   
:  اللغيية هييي أدال تةكيييرر (9)إع ي ييو  دي يي  فييي الم دميية بييالهجو  نليين العربييية  

وأه  أساليب التواص  بين الوا ر وقد  هدب لغاب العال  المتداولة اليو  تعيوراق 
مين  -مي وق  ةكاإلوجلينيي–في ألةا ها وتراكيبها وقوانيدها وتمكويب بعي  اللغياب 

يييا لغتويييا  غييينو مع ييي  األر  لتصيييب  لغييية بديلييية لك يييير مييين اللغييياب السيييا دل. أم 
لم ع ييدل فب يييب جامييدل ب بيي  تراجعييب نالمييياقر وليي  يعييد يهييت  بهييا  ت يين العربييية ا

 إلن نوصرين أساسيين: –برأيوا  –أهلهار والسبب في علك يعود 

 أولهما: نل  الو و العربي.

و اويهمييييا: اب ييييت اق اللغييييوي ميييين جييييعور الكلميييية العربيييييةر بسييييتيعاب المةييييرداب 
 والمصعل اب الجديدل.

 –نون  وا ي ر فاللغية التيي تسيود وتغينو األر وف و  كو  السييد  أو  
يييا   -كاإلوجلينيييية  هيييي التيييي  يييهدب تعيييوراق فيييي ألةا هيييا وتراكيبهيييا وقوانيييدهار أم 

العربييية فهييي لغيية جامييدلر تراجعييب نالمييياقر وقييد وبييعها أهلهييا. وأقيي  مييا يمكيين أن 
ي ييا  أن فييي هييعا الكييو  مغالعيياب وتجيياوناق لل  ي ييةر فوعييب العربييية بييالجمود ب 
يمكين أن يتصييل بالمو ييونيةر وليو كييان الجمييود مين صييةاتها بوييد رب موييع أن 
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صييييدمتها العلييييو  ال ييييرقية والغربييييية إب ييييان اندهييييار ال  ييييارل العربييييية اإلسييييوميةر 
ولكوهييييا عونتهييييا جميعيييياق واسييييتونبب مصييييعل اتها ومةهوماتهييييا. وتراُجييييُن العييييرب 

ك  ب ييك  كبيييير والمسييلمين نيين التيييأ ير فييي ال  ييارل ال دي يييةر ب ييك أويي  ييييوع
نلن اللغةر بصةتها من أكبر الم وماب لهيعد ال  يارلر أم يا أن و لي  مين هيعا 
إلن وعب العربية بيالجمود واوتهياء الصيو يةر فيو يمكين أن ي يو  بيعلك  ي   

 يوتمي إلن هعد اللغة اوتماء   ي ياقر ف وق نن وعت  بالبعد نن اإلوصال. 

نون   من أن  العربيية وبيعها أهلهيا وأ د  من علك ما اوتهن إلي  السيد  أو 
لهييعا الجمييود الييعي وسييب  إليهييار وهييعا نسييل مويي  بييو مييراءر وج ييود واسييت ةال 
بم ييياب الموييييين اليييعين تهةيييو أف يييدته  إليهيييا. وب ويييدري هييي  اسيييتود فيييي عليييك إلييين 
استباوة معروفةر أ  عال في البود العربيية واإلسيومية فالا جين هيعد ال  ي ية؟ فل يد 

يعيي  فيي الوبيياب المت يدل قبي   -نلين سيبي  الم يا  -ن  ليي  جبيرانكان جبرا
و ييو قييرنل ميين النمييانر وكييان يجيييد اإلوجلينييية كأهلهييار وكتييب بهييا كتابيي  الوبي  
اليعي يعييد مين أف يي  ميا كتييب فيي اإلوجلينيييةر ومين هييعا لي  يجييُل لغتي  العربيييةر 

قصيوراق لميا ا تةي  وكان  ديد التعل ق بهار وسع ر بهيا جي   كتبي ر وليو وجيد موهيا 
 -بها أدون ا تةا . أم ا السببان الليعان يعييد إليهميا هيعا الجميودر وعليك اإلهميا  

 فسور  فسادهما. -نلن ما يكتوةهما من الغمو 

ويستأول كومي  قا وق: وقيد قميب بو يد نلي  الو يو معتميداق نلين تصيويل  
 ر وييييردل ال يييرل –الةعييي   –الو يييال وةسييي ر فب  يييب فيييي أويييواإ الكلمييية :ابسييي  

قا وق: وأ هرب غياب الم اكمة السليمة في قواند الو و العربي بأسلوب ي تلل 
نييين أسيييلوب ال يييدماء وتيييراكيبه  ومصيييعل اته ر بعيييد تيييو ي اإليجيييان والتبسييييع . 
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وي ييت  الم دميية بتأكيييد الغاييية ميين هييعا العميي :  فييان  هييعا الكتيياب يمكيين أن يكييون 
 .(1)كتاباق و دياق وتعليمياق بآن وا د 

ي  الةصي  األو    بعد علك ي يرإ الكاتيب فيي نير  فصيو  الكتيابر وياسج
بيييي نبدل الكتييياب فيييي بدايتييي  ر وم يييكلة األسيييتاع  أونون  تتبيييد   فيييي كييي   ف يييرل مييين 
ف ييراب كتابيي ر فالرجيي  يعلييق أ كاميياق ب تسييتود إليين الواقيينر وهييو يرمييي ميين وراء 

بر وهيييي وبيييع العربيييية عليييك التمهييييد إل ييياء فكرتييي  التيييي يلييي   نليهيييا فيييي كييي  الكتيييا
 الةصي ةر ب  وترا هار كما سور . 

وهيييو يسيييته  الةصييي  بيييعكر م يييانر ال يييول التيييي توتابييي   ألن السييييادل 
وميين بعييده  الو ييال قييد ربعييوا الو ييو بييال ر ن الكييري ر فجعلييود  -هكييعا  –العلميياء 

. وب ويييدري مييين أيييين يسيييت ي هيييعد (6)كيييال ر ن ب ي يييق أل يييد و يييدد أو معار يييت  
وكيييييل ليييي  يعليييين نليييين م يييياب بيييي   بل المجلييييداب التييييي يت ييييعها  المسييييلمابر

الو ويون ميداواقر يسج   ك   موه  رأي  ومعهب ؟ ولو قا  إن  بع  الو ال اوتمين 
إليين ال انييدل المع ييردل أك يير ميين اوتما يي  إليين الييو  لكييان صيي ي اقر ت ن وصييي  

انييدلر إع ببع يه  وهيو المبير د إلين أن ييرف  قييراءل سيبعية ألوهيا ت يالل تليك ال 
و وات ييوا الليي  الييعين  (8):  لييو صييل يب  لييل إمييا  ي ييرأ  مييا أوييت  بمصيير ي  (1)ي ييو 

أل ييعب وعلييي  وم يييب . بيي  بلييل بو ييوي م يي  الر ييي  (0)تسيياءلون بيي  واألر ييا ج 
: ب وسييييل   تييييواتر ال ييييراءاب السييييبن . فهييييو  اعليييين  أونون  نليييين هييييعا (59)أن ي ييييو 
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  يية؟  ي  فلوو ير إليي   يين ي يو : العلمياءر وأم ال   لير  موقن رأي  مين هيعد ال
والو ييييالر مييييا هييييعد المصييييعل ابر ومييييا الةييييرق بييييين العلميييياء والو ييييال؟ أ  ي صييييد 
بالعلماء نلماء الة  . وال ار  يعالن إ افة إلن علك مصعل اق يكيررد ك ييراق وهيو 
أه  اللغةر وهعا جاوب هاٌ  من جواوب إ ةاق الكاتب وركاكتي ر فيي بسيع أفكيارد 

 وهة أصوق.الم 

وهيييو يعيييرم تسيييعة أسييي لة نلييين ما يييدل الب يييو قبييي  ال يييروإ فيييي نييير   
فصييول ر وميين المهيي  عكيير هييعد األسيي لةر وت لييي  م ييمووها ومواق ييتها لسييببين  
األو  لمعرفة فكر الكاتب بصيورل وا ي ةر وال ياوي ألوي  سييبوي نليهيا كي    را ي  

 :(55)الو  ة

 األو : ه  قواند اللغة العربية موع ية؟

 ل اوي:ه  قواند اللغة العربية ن ووية؟ا

 ال الو: ه  يت ن واع و اللغة العربية قواند لغته ؟

بةهي   –نلين ا يتول مسيتوياته  العلميية  –الرابن: لماعا أ ةيق وي ةيق العيوب 
وتعبيييييق قوانييييد الو ييييو العربييييي؟ نلميييياق أن مييييوه  المتةييييوق فييييي العلييييو  الريا ييييية 

 والةينياء الكيميا ية.

ميياعا و ييأب اللهجيياب العربييية فييي م تلييل أرجيياء الييوعن العربييير وليي  ال ييام : ل
 تعتمد قواند اللغة العربية؟

السيياد : هيي  وجيي  سيييبوي  وأتبانيي  وكيي  أهيي  مييدار  الو ييو فييي ن لويية قوانييد 
 اللغة العربية؟
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السابن: ه  مةرداب أجدادوا العرب ال دامن كافية؟ وه  استعاإ وتاجه  األدبيي 
لوصل تةوق صوروا اليو ؟ وهي  يمكين لتليك المةيرداب أن أن يععي صوراق في ا

 تستونب المسمياب كافة في أياموا المعاصرل؟

سيؤا  هييا   -هكيعا  -ال يامن: هي  ات بيين ال ير ن الكيري  قوانييد اللغية العربيية؟ وهييو 
 جداق و عير جداق و سا  جداق؟  

رب لتب ييين التاسييين: لمييياعا لييي  توت ييير لغتويييا العربيييية فيييي أيامويييا المعاصيييرلر وت ه ييي
 م صورل في مع   أهلها ف ع؟ 

وهعد األسي لة ليو عر هيا مست يرق ييتلم  عري ي  فيي العربيية لميا كاويب  
م بوليية مويي ر فكيييل برجيي  ييينن  معرفيية  ييعابها؟ ولكيين  أونون  يبغييي ميين ورا هييا 
أن يصيي  إليين إقييرار بت لييل اللغيية العربيييةر وأن العصيير تجاونهييار وهييي تتجاهيي  

 ن عكرها قب  بهر ال راء بهعد األس لة.  ا ق نن قصدر ب بد م

فالسؤا  نن موع ية اللغة إلقامة ال جة نليهيا ب ي ليو مين اإلج يالر  
فاللغيية فييي ك ييير ميين وجوههييا كالييدينر تسييتود إليين  يييء ميين الموعييقر ولكويي  ب 
ي يييدهار وب ي ييترع لوجودهييا وتييداولها وا ييتهارهار أو  مولهييا واوييد ارهار فموع ييية 

سب هي التي وراء اوت ارها في العصر ال ديور وُبعيد العربيية نين اإلوجلينية لي
هعا الموعق المننو  ليي  سيبب  مولهيا وت ه رهيار والعكي  صي ي  فيي اوت يار 
العربييييية واندهارهييييا فييييي ال ييييرون الوسييييعنر وت ه يييير غيرهييييا ميييين اللغيييياب الغربييييية 

 :  فلمييييا ملييييك التتيييير(52) هييييي(898وال ييييرقية.  وللو يييير إليييين قييييو  ابيييين  لييييدون)ب
فسيييدب اللغييية العربيييية نلييين …والمغيييو  بالم يييرق ولييي  يكوويييوا نلييين ديييين اإلسيييو 

وربميا ب يييب اللغية العربييية الم ييرية … اإلعيوق وليي  يبيق لهييا رسي  فييي الممالييك 
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وأما في ممالك العراق وما وراءد فل  يبيق لهيا أ ير وب … بمصر وال ا  واألودل 
ي وكييعا تدريسيي  فييي نييينر  تيين إن كتييب العلييو  صييارب تكتييب باللسييان العجميي

المجيال  . فهيي  يير  أونون  أن هييعا اليعي يو  يي  ابين  لييدون مين ت ه يير العربييية 
  وعاك لعجنها وبعدها نن الموعق؟

ومسألة الع وويية هيي المسيألة وةسيهار وربميا كيان مين السي ل أن ي يو  
الكاتييب:  إن سيييبوي  ليي  يييوج  فييي ن لويية اللغيية . وهييعا السييؤا  نليين مييا فييي  ميين 

ر فهييو ب ي لييو ميين ال لييع والجهيي  بعبيعيية اللغييةر والييعي ينيييد المسييألة الغمييو 
 –:  والسيييبب ببسيياعة يعيييود إليين أن سييييبوي  (51)ُبعييداقر إجابييية   أونون   إع ي ييو 

قييا  بو يين قوانييد ألم اليي  فييي علييك الوقييب كييي ب يل وييوا  -كوويي  فارسييي األصيي 
  في لة  كلماب اللغة العربية .

اويي  اجتييراء ليي  وسييمع  ميين غييير  أونون ر ونليين ركاكيية هييعا األسييلوب ف
وهو يؤكد أن هعا الرج  ب يعرل سييبوي  وب كتابي . وهيو يسيت ل بع ي  ال يار  
 يوما يد ني بأن سيبوي  صاب قواندد نلن  ين غةلة من أهلهار وأو  كان يعل   
العربييية للويياع ين بغيرهييا. فلميين كاوييب ن ييراب ال ييواهد التييي بييين دفتييي الكتيياب؟ 

أ تعليق نبد السو  هيارون فيي فهيار  األنيو ؟ أوي  لي  ييورد اسي  ال ليي  أل  ي ر 
ر وقييييييد أ صيييييياد غيييييييرد فكييييييان أك يييييير ميييييين (59)بيييييين أ مييييييدر لك ييييييرل ورودد المةرعيييييية

. وهو مين أكيابر  ييول العربييةر ف يوق نين العلمياء اآل يرينر اليعي (51)مرل199
. فسييبوي  يو ي   ادوا بواء العربيةر وه  جميعاق األسيا  اليعي قيا  نليي   الكتياب 

وي ل ييي  ال يييواهر اللغوييييةر وب يبتيييدإ لغييية مييين نويييد وةسييي ر  تييين يصيييوغها نلييين 
قواند الع   والموعق. ولو اع لن الكاتيب نلين صيراإ الو يال فيي ق يية ال يواهد 
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الو وية واللغويةر وم اولة تعويعها لتتواسب وال اندلر لعل  اإل كالية الكبيرل في 
 لغوي. ت ديد عبيعة اللغة وو يةة ال

إن الصيييراإ اليييعي تيييرك األ ييير األبيييرن فيييي المسيييار اللغيييوي هيييو صيييراإ  
ْوعا ايية اللغييةر وقييد قاوميي  ك ييير ميين اللغييويين  ألويي  يييو   عبيعيية اللغييةر ولعيي   ما

هيييي( فيييي هيييعا 189هيييي( مييين ميييوهج الرمييياوي)ب111موقيييل أبيييي نليييي الةارسيييي)ب
ا  أبييو الصييدد أو يي  م ييا ر وقييد كييان الرميياوي يميين  كوميي  بييالموعقر  تيين قيي

ن (56)نلييي الةارسييي :إن كييان الو ييو مييا ي ييو  الرميياوي فلييي  معوييا مويي   يييءر وا 
لها  كييييان الو ييييو مييييا و وليييي  فلييييي  معيييي  مويييي   يييييء . وكييييعا الموييييا رل التييييي سييييج 

هييييييي( فييييييي  اإلمتيييييياإ والمؤاوسيييييية ر بييييييين أبييييييي سييييييعيد السيييييييرافي     999التو يييييييدي)ب
ييين فيي نموي ر وأويا هي( العي اوتهب إليي  ر اسية الموع 128هي( ومت ن)ب168)ب

:  يد ْ وي نين الموعيقر (51)هوا أسج   وجهاق مهماق موهار  قا  أبيو سيعيد السييرافي
ميا تعويي بي ؟.. قيا  مت ن:أنويي بي  أويي   لية مين  بب الكيو ر ُيعيرل بي  صيي ي  
الكييييو  ميييين سيييي يم ر وفاسييييد المعويييين ميييين صييييال  ر كييييالمينان فيييياوي أنييييرل بيييي  

جييياو . ف يييا  أبيييو سيييعيد أ عيييأب  ألن الرج يييان مييين الو صيييانر وال يييا   مييين ال
صيي ي  الكييو  ميين سيي يم  ُيعييرل بييالو   المييألول واإلنييراب المعييرول  إعا كوييا 
وتكل  بالعربية  وفاسد المعون من صال   ُيعرل بالع    إعا كو ا وب و بالع ي  . 
وكييو  السييييرافي لييي  يتوك يييب جيييادل الصييواب. هيييعد هيييي ال وصيييةر فيييو يمكييين أن 

ن كاوييب اللغيية كالييدين فييي مواف تهييا الك ييير ميين ي كيي  الموعييُق الل ر وا  غييةا كمييا ميير 
 وجود الموعق. 
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يييا إت يييان وييياع ي العربيييية للغيييته  فليييي  ب جييية نلييين مييين أراد و  يييها   أم 
واإلنراء بهييار ومييا ميين لغيية فييي العييال  ي سييوها أهلهييا نليين المسييتو  وةسيي . نليين 

ييييية بالدرجيييية أووييييا ب ووكيييير أن م ييييكلة العربييييية أنمييييق ميييين غيرهييييار ل ييييرول ن د
األولييينر وليييي  هوييياك م ييي   للييين   بيييالعلو  الريا يييية وغيرهيييا فيييي هيييعا المجيييا ر 
فة وق نن أن من يت ن هعد العلو  قلي ر فم كوب اللغة ت تلل ا توفاق جعريا 

 نوها.

أم ا لماعا و أب اللهجاب ول  تعتمد قواند العربية؟ فة وق نما ُعكجر فما  
المعرفيية اللغوييية تةوتيي  اإلجابيية. وهيي  ييير  السيييد أ يين أن أ ييداق يتمتيين ب ييدر ميين 

 أونون  أويييي  ميييين الممكيييين أن يتو ييييد الوييييا  نليييين العربييييية الةصييييي ةر فييييي  يييي   
مجتميين ممتييد  ميين الم يييع إليين ال ليييج؟ نليين مييا فييي  ميين األنييراق وابوتميياءاب 
والصييرانابر ف ييوق نيين تة ييي األمييية والت لييل والة ييرر وفييوق علييك كليي  غييياب 

 مية لتبوي هعد ال  ية. اإلرادل الرس

وسييؤا  أونون نيين كةاييية المةييرداب اللغوييية ال ديميية لمععييياب ال  ييارل  
ال دي ييةر أ ييد  غرابيية وب وجيي  ليي ر فييأي لغيية  ييية فييي هييعا العييال  يمكيين أن تكتةييي 
بمةرداتهييا وتجترهييا فييي كيي  نصيير؟ وأي  لغيية فييي العييال  لييديها مسييكوكاب لغوييية 

أوبأد بيأن  العربيية تجتير  ألةا هيا وتراكيبهيا مويع جاهنل نود ال اجة؟ ومن عا العي 
العصيير الجيياهلي؟ وميين يع ليين نليين مييؤتمراب المجميين اللغييوي فييي ال يياهرلر ومييا 
أف يييييب إليييييي  مييييين مواق ييييية مسيييييا   كبييييير  فيييييي العربيييييية ونلييييين رأسيييييها ال ييييييا  

تي  تليك المييؤتمراب مين األسياليب والتراكييب واأللةيا  ييير  (58)والت يمين ر وميا أقر 
ال  يييةر وموقييل العربييية موهييا. و ميية بييوٌن  اسيين بييين التووييي  بهييعد   يوييية هييعد

 ال  ا ق وبين اإلقرار بأن  العربية تةت ر إلن الك ير من الجهود في هعا الصدد. 

                                                           

 . يو ر: مجمونة ال راراب العلمية في  مسين ناماق. 58



 518 

   يعرم   أونون   السؤا  المه  وال عير وال سيا  وكي   هيعد الوعيوب  
ربييييييية ؟ ويع  ييييييب متبونيييييية بييييييي جداق ر  هيييييي  اتبيييييين ال يييييير ن الكييييييري  قوانييييييد اللغيييييية الع

 يوبغييي لةييب الو يير إلين أن  ال يير ن الكييري  معييرب فيي نليي  الو ييو ب ييك  (50)قيا وق:
كام  في ك ير من كتب اللغيةر إب  أوي  غيير مةس ير ب يك  متعيابق ومعليق نويد 
أهيي  الة يي  ونلميياء اإلسييو  كافيية ر ونليين ركاكيية العبييارلر وغمو ييها والعييي  الييعي 

ير ف يد تكة ي  م الي  اآلتيي بتو يي  م صيودد  إع يتوب   إلي  من ل  أدون     لغو 
 وب ييأب ال يهداء إعا ميا (25): فم وق اآلية التالية من اليعكر ال كيي (29)يردل قا وق 

إعاق و وييياق يمكيين إسيي اع  مييا  بعييد   … دنييوا  ُيعييرب الو ييال  مييا  بعييد   إعا   نا ييدل
يييادل أو   ييور إعا  ر ويسيتدرك مسييتغةرا:  ولكيين  ا يا لليي  أن يكييون فيي كوميي  ن 

 فهو ال ق  وكلمات  ال ق .

يييا (22)وقيييد أفيييرد بابييياق للكيييو  نلييين  ميييا  ونيادتهيييا فيييي الةصييي  الرابييين  ر ومم 
: أييياق ميييا تيييدنوا فليي  األسيييماء ال سييون  واوتهييين إلييين (21)تواوليي  أي ييياق قوليي  تعيييالن

قوليي : أب يسييت ي أهيي  اللغيية والو ييال ميين إنييرابه  وتييأويله  نوييدما يعتبييرون  مييا  
في كيو  اللي  نين  وجي  ر وهيو يعييد مصيعل ي  الو يال وأهي  اللغية  ك ييراقر  نا دل

ول  يت ةويا بيالةرق بيوهميار وو ين ب وعيرل للغية أهيوق غيير المتكلميين بهيا. ومين 
نجييب أن  أونون  الييعي يسييعن إليين هييد  بويييان هييعد اللغيية ال ييريةةر ويهتبيي  كيي   

ميين سييوء أدب الو ييال ميين فرصيية للوييي  موهييار يوةعيير قلبيي   نويياق نليين مييا ييينن  
 الوصو  ال ر وية.
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ويبييييدو أن  او يييييغا  السيييييد  أونون  بالكتابييييية ي ييييو  بيوييييي  وبييييين المعالعييييية 
والت ص ير فهيعد كتيب الو يو التيي ب يست يهد بهيا اسيتكباراقر تميل رفيول المكتبيابر 
فهو  و ير فيي معوين النييادل فيهيا. النييادل ههويا ب تعويي الهيعر والعبيور والكوفييون 

ر ومن الو ال من يوعتها باللغو أي اقر ولع   أونون  (29)عتووها بمصعل   الصلة يو
ب لكييييان ليييي  نوييييدد  ييييأن. ويكةييييي أن أو يييي  قييييو   ليييي  ي يييين نليييين هييييعا المصييييعل ر وا 

هي( وهو مين أوا ي  مين صيول فيي ال يرول واألدواب  إع ي يو  فيي 951الهروي)ب
ما   صلة :    (26)بعو ة    إن الل  ب يست يي أْن ي رب م وق ما(21)قول  تعالن:

ويسييم ي بعيي  الو ييويين  مييا  الصييلة نا ييدل ولغييواقر وبع ييه  يسييميها … فييي علييك
ر  توكيداق للكيو ر وب يسيميها صيلة وب نا يدلر لي و                     ي ين  يان 
وما ُيعرل أن ال رل صيلة نا يدل فيي الكيو  بيأن  أوها د لب لغير معون البتةر وا 

 عون . عف  ب ي   بالم

ر فهيي (21) هعا هو مةهو  النيادل نود العرب قبي  أن يكيون ليد  الو يال 
نيادل من قجبا  أن البوية التركيبية ب ت تاجهار ب البوية الدبلية  ألن د ولها مين 
هعا الوج  لي  ك روجها. وقد رصد الدكتور م مد نبيد ال يالق ن ييمة ر مي  

لوب ال ر ن الكيري   كمياق كبييراق مين  ( في سةرد الع ي   دراساب ألس5089الل )ب
.  أم ا إن أراد إجابة أوسن ميد  نين السيؤا  ه  (20)و  ب  (28)موا ن نيادل  ما 
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اتبن ال ر ن الكري  قواند اللغة العربية؟ فو يو  لي    وعيي   ممتيدلر فهوياك فيرق بايي ن 
 بين ال واند وال انيدل المعيردلر وهي  ا يتول بعي  وجيود ال يراءاب نين ال انيدل
جانل لي أونون  وغيرد لل رو  نليها؟   العامة المعردلر ععن في هعد ال واندر وا 

 ويجيب  أونون   نن السؤا  التاسن وهو ت ه ر العربية وند  اوت ارها  بسبين:

أولهما: الت لل العلمي والةكيري وابقتصيادي اليعي يعيي  فيي  مجتمعويا 
 العربي.

 ين نليها. اويهما: تع يد قواند لغتوا وجه  ال ا م

واألو   ق ر أم ا ال اوي فباع  وب ي ليو مين المبالغيةر بي  الج يودر فياعا 
ر فكيل يةسر لوا  أونون  ركان التع يد هو العي ي و  بين العربية وبين ابوت ا

أوهييا كاوييب لسييان ال  ييارل فييي كيي   وا يير األميية اإلسييوميةر ابتييداء بالمديوييية 
وال آمية والمغربية واألودلسيةر  تن أقاصي الموورلر ومروراق بال وا ر العراقيةر 

 سيا. وكيل ساغب ببن  يانر وابن سييوا والةيارابير وال يوارنمير واإلدريسيير 
وابييين  ليييدون و بل أم ييياله ر وقيييد أ يييعوا مييين كييي  نلييي . إن إنيييادل سيييبب ت ه ييير 

للع يي  فييي  ميين الجهيي   االعربييية ونييد  اوت ييارها فييي العييال  إليين تع يييدهار وموافاتهيي
 –غا ي نن أو اإ العرب والمسلمين فيي نصيروا ال ا ير ميا فيي ر وهي  والت

اللغيية إب اوعكييا  ل اليية أهلهييا فييي موييا ي  ييياته  كافيية؟ وهيي   -يييا سيييد أونون
لاو نلواق كبيراق؟  رأيب كيل بعو الصهايوة العبرية من مرقدهار بعد أن نا

قيي  مييا ويريييد   أونون   ميين كيي   هييعد األسيي لة إليين أن يوتهييي إليين فكييرل أ 
ب تسييتعين أن  -كمييا ي ييو  –يمكيين أن ي ييا  فيهييا أوهييا هجيوييةر ف وانييد العربييية 

تؤدي دورها المعلوبر بيوما استعانب لغتوا العري ة والجميلة أن توت ر لت تلل 
اللهجاب فيها اوعوقاق من مةرداتها الغوية والك يرلر وي رب م وق فهي ا الويا  فيي 
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والتم يليياب التيي تيتكل  اللهجية المصيرية. وهيو الوعن لعربيي ال يوار فيي األفيو  
:  وقد ي و  أ ده  ه  تريدوا أن وتكل  باللهجة العاميةر ووتيرك (19)يستدرك قا وق 

اللهجة األ  واللغة األ  لغة ال ر ن الكري ر فأقو  ل : مهوق يا سيدي فأوب تركتهيا 
ن  ييوارك ميين أفيير  اد أسييرتك أو فييي الواقيينر والييدلي  نليين هييعا وجييود اللهجيياب.. وا 

مييين وةسيييك هيييو بالعاميييية.. وهييي  ألغييين رسيييولوا الكيييري  )صيييل ن اللييي  نليييي  وسيييل ( 
لهجيياب ال با يي  بعييد البع يية؟ .. ل ييد سييم  الرسييو  الكري )صييل ن الليي  نلييي  وسييل ( 

إن ال ير ن الكيري  وين  بلغية قيري   سيب … ب راءل ال ر ن الكري  ب يراءاب م تلةية
ك  تعلبيون مين كي   مسيل  أن ي يو  ب يراءل قو  ن مان)ر ي الل  نو (.. وب أ يو

 ال ر ن الكري  كاموقر وبوة  لهجة قري  .

هيييعا مييييا يوعيييوي نلييييي  فكييير  أونون ر ولييييو تركويييا او ييييرال هيييعد الةكييييرلر  
واسييت ةال صييا بها بال ييار ر وبعييدد نيين ابوتميياء إليين ال  ييارل والتييراو العربييي 

ن ييوانن بيين اللهجياب اإلسومي لوجيدواد يهيرل بميا ب يعيرلر فكييل سياب لي  أ
العربية التي هيي ُل مية العربيية الةصيي ة وسيداهار وهيي بعيُد  جيٌةركما قيا  ابين 

ر ليسوي بها  ليعاق مبتعبق من اللهجاب التي تست ي من ك  وج ر وهي  (15)جو ي
 هعد هي ن لوة اللغة التي يدنو إليها؟

ع  من و  أونون  يسير نلن غير هد ر  بعا ن واءر وكأو  معوي  بال  
:  (12)العربييية وميين يوتسييب إليهييار فهييو ب يييدإ سييبيوق إليين علييك إب ركبهييار ي ييو 

فو و  إن  لغة أجيدادوا ال يدامن فيي الجاهليية واإلسيو  لي  تعيعج عليك الوتيا  الرا ين 
وما كان وتاجاق ب ينيد بأي  ا  مين األ يوا  نين وتاجويار  في ال عر أو الو رر وا 
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اوييب ك يييرل. هكييعا كمييا ي ييا  بجيير ل قليي  ألغيين كيي  إن ليي  و يي  إويي  أقيي  مويي  فييي جو 
 ف يلة إبدانية ولغوية لل دماء ب عرا ه  ووا ريه . 

وكو  أونون هعا ي ال إلن ما جاء في سؤال  السابنر وهو يرمي إلن 
مسيييألة الوصيييلر  والكيييو  نلييين ق يييية الموانوييية بيييين ال يييدماء والم يييد ين بهيييعد 

  الو يييد األدبيييير فلكييي  أدييييب قدرتييي  الصيييورل ب وجييي  لييي ر ويتجاهييي  أبسيييع مبييياد
وملكت ر التي تبلل ب  المونلة التي يست  ها بما أوتي من اإلمكاوابر وفي  يوء 
المععييياب المادييية والمعووييية التييي تكتوةيي ر قييديماق كييان أ   ييدي اقر ولكيين  أونون  

 يرمي من هعد الموانوة ال ع  من قيمة  التراو العربي وما يم ل  من رمون.

كييييييل ا تيييييار  يييييانراق مييييين أكيييييابر  يييييعراء العربييييييةر نويييييد أهييييي  ولوو ييييير 
: فلوأ ييع نليين سييبي  الم ييا  (11)الةصييا ة والبيييانر قبيي  أن يكييون لييديوا  إع ي ييو 

بيتيياق لعالمييا تغو يين بيي  أسيياتعل اللغيية العربييية ولعالمييا ن يي   ُهييوال ال ييعر العربييي 
 ال دي ر أو  بيب لل انر الكبير امرج  ال ي  من معل ت ر وهو:

ةاير ُمْ بي  ُمْدبر  معياق  ي ج كاج مجكار  مج ع ُ  السيُ  مجن نا ْ رل  ا  لمودج صا

 

ب بييو  ال ييعر األو  ميين البيييب  –مجاملييةق  –ي ييو  فييي : فلو أووييا ر يييوا معهيي  
سوجد بيأن معوين ال يعر ال ياوي قيد فاير ب معوين ال يعر األو  مين م تيواد تمامياقر 

فهيي باتجياد … ال يعر ال ياوي فةي ال يعر األو   ركية ت يد  وتيأ رر أميا صيورل
وا ييد ف ييعر ألن الصيي رل ب يمكوهييا أن تت ييرك ت ييب تييأ ير ونوهييا الييعاتي وبةعيي  
السي  إب باتجاد وا د من األنلن إلن األسة ر فيأين موع يية هيعا البييب؟ صيورل 

 ب أر  فيها جمابقر وهي األجم  نود أه  اللغة.
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    لوأ ع بيتاق تصويرياق   ر وهو: 

ر اُء سا  ل  أاْيعايو  بيل وساقا وعاميةل  ٍل وت ريُب تاْتةُي ج وا   ر انل

فاعا وج  ال يار  فيي فيك رميون ومعياوي تليك المةيرداب والكلمياب وجيد وةسي  
أما  صورل را عية مين صيور أفيو  الكرتيون.. والتيي يمكين للكمبييوتر أن يرسيمها 

ة وجيييري لويييا إلمتييياإ أعةالويييا بهيييا. ت ي ييي   صييياواق لييي   اصيييرتا غييينا  وسييياقا وعامييي
 الع بر ولع  في فل    رب الوجو   ما يو   الةكرل التي و او   ر ها .

ويبييدو أن الرجيي  مييا  فييي تسيي يل كيي  مييا فييي التييراو ميين ال ييي ر فيياعا  
كاوب قري ة رأ   عراء العربية تويتج كي  هيعد الهلوسياب فكييل بمين هي  دووي ؟ 

بعيييد أن نةيييب  وأقيييو  ليييي أونون : هييي  تو ييير مو يييا أن وهو يييك نلييين اكت يييافك هيييعار
ال يييرونر وتبليييدب األ اسيييي  و يييار البلغييياء ونجييين الةصييي اءر نييين فهييي  لغيييته ر 
فأبصرته  بموا ن الس ل والسعاجة؟ وما نلن من أف يد وةسي   اسية ال ي  ر أب  

 يمين بين  ام  المسك ووافخ الكير؟

ب و ييد  التييراور وب ووييينه ر ولكو ييا و ل يي   يييو يسييت ق أن ي يي ر أرأيييب  
اق كامر  ال ي  يبلل  يداق مين هيعا السي ل اليعي ترميي  بي ر أيسيت ق لو أن  انر 

المونلة التي أ ل  بها الو اد والةص اء ممن يبلل مونلتك؟! وه  ت ن بأن  انراق 
ْصيل  ي ص  من معل ت   ماوية ن ر بيتاق  أي ما يواني ربين المعل ية ت ريبياق لجوا

ت ين بيأن هيعد ال ركيية   صياو  يبليل هيعا الميد  ميين الجهي  اليعي تصية  بيي ؟ أاوا 
يعمييد إليين قتلهييا فييي ال ييعر …  الدا بيية فييي ال ييعر األو  ميين بيتيي   مكيير  مةيير  

ال اوير ألو  يجه  فينياء العاقةر وقيواوين ال ركية؟ أب ت ين أن اميرأ ال يي  أراد 
أن يوعب  صاو  بالصوبة والتماسيك وسيرنة وصيول  إلين هدفي  فيي كي  صيورل 

دبيارد رسمها ل  في ال عر األو   فيي كميا ييو    … كير د وفيي فير د وفيي إقبالي  وا 
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ال جر الصلد العي  ع  السيي  مين ني . فال يانر ب ي صيد أن ييرك  ت يبيهات  
ل صييياو  فيييي ال يييعر األو ر وي يييعها فيييي م ابييي  الصيييورل فيييي ال يييعر ال ييياوير 
ر هعد الصورل ل صاو  في ال يعر األو ر فيي بييب   يرر قيد  وامرؤ ال ي   يكر 

 :(19)ةر وهو قول يبدو أ د غراب

 كاتْي   باءج الُ ل بج العاداوانج  مج ا ٌّ مججا   م ب  مدبر معاق 

 فكيل تست ي  هعد الصورل في  وء فكر األستاع  أونون ؟

ييا بيتييي  ال ييياوي   لييي  أيعايييو  بيييي  ر فهيييو ي يييك   صيييورل أسيييعورية لهيييعا … أم 
تركيييييب ال صيييان رمييين ال ييييول والموعيييةر ويوعتيييي  بكييي  ميييا  سيييينر فهيييو ميييينيج بيييين ال

وهي أسرإ عا ر في الرك   -وال ركةر فيأ ع من ال بي دقة  صرد ومن الوعامة
صوبة ساقيها وقصرهمار من عو  ف يعيهار وهيي صيةة م ميودل  -نلن اإلعوق 

فييي ال ييي ر وميين الييع ب وال علييب اإلر يياء والت ريييب وهمييا صييةتان ممي نتييان أل سيين 
ب صيييورل لمسيييخ وب دميييية الجيييرير وهيييعد بمجمونهيييا لو ييية بوغيييية واصيييعةر وليسييي

كرتوويييييييةر  يييييي  ليو يييييير األسييييييتاع أونون إليييييين قوليييييي  تعييييييالن: )علعهييييييا كأويييييي  رؤو  
 هعد الصورل؟  -نلن معهب    -ال ياعين(ر فكيل يت ي  

وهييو فييي وهاييية الةصيي  يعلييب ميين ال ييار  أن يتهيييأ للييد و  إليين أب يياو  
لو يي  ميين ب يييدني العصييمة ولكويي  يييبغ  الت ليييد وا -كمييا ي ييو –الكتييابر وهييو 

 دون إنما  الع  ر وقد رأيوا تجلياب هعا الع   و مراب هعا اإلنما !!

ويسييته  الةصيي  ال يياوي  الكلميياب والجميي  ر بييالكو  نليين أقسييا  الكلمييةر  
: ت سيي  الكلميية نوييد أهيي  اللغيية إليين  و يية أوييواإ: اسيي  وفعيي  و ييرلر (11)إع ي ييو 
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صعل  ال يرل يجيب أن وهوا نليوا أن وصو ب قب  الد و  في التةاصي  بأن م
يستبد  بأدال  تماقر فم وق   نن   مؤلةة من  رفين وليسب  رفياق وا يداقر و  إلين 

وهكييعار ونلييي  يجييب أن يصيي   هييعا الوييوإ بييال و  …   مؤل ةيية ميين  و يية أ ييرل
  أدال  نو اق نن  ال رل ر وعلك كي يت  التعابق بين الدا   والمدلو  . 

و ي بييأن مصييعل    األدال   ميين بويياب وأقييو  ههوييا كييأن السيييد أونون ييي
أفكييييياردر وقيييييد أعلا اييييي  الكوفي يييييون قبلييييي  نلييييين ميييييا  ييييياإا نويييييد الباصيييييري ين ب يييييرول 

. واإل ييييكالية أن الو ييييال ليييي  (11)ر والةييييراء يسييييت دم  ك يييييراق فييييي معاوييييي (16)المعوييين
يلتنميييوا هيييعا ابسيييت دا ر ووجيييد الةيييراء يعليييق  األدال  نلييين ويييووي الم وييين وجمييين 

ر كمييييا يعلييييق ال ييييرل نليييين ال ييييراءل (10)ر ونليييين اسيييي  الةعيييي (18)المييييعكر السييييال 
 . (99)ال ر وية

وميييين هيييييعا ال لييييع فيييييي اسييييت دا  الو يييييالر فييييان  مسيييييألة اللبييييب  لييييي  تكييييين 
معرو ييية  ألن اسيييت دا  ال يييرول واألدواب فيميييا بعيييد أصيييب  راسييي اق ومةهومييياق. 

ن ر وميي( 95)ونليين الييرغ  ميين أن ميين الو ييال ميين يعييد   ييرول المعيياوي أدواب ربييع
ر وموه  من يعليق نلين ميا (92)الم د ين من أعلق نلن أ رل المعاوي  أدواب 

ر إب أويييي  غييييدا وا يييي اق فييييي الكتييييب (91)ي ييييتلع فييييي  ال ييييرل ميييين غيييييرد  كلميييياب 
المدرسية ب يك   يا ر ونويد بعي  المدرسيينر أن مصيعل  األدواب يسيت د ر 
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أدواب نويييدما ي ييي  البييياب كلمييياب توتسيييب إلييين أقسيييا  م تلةيييةر فوجيييده  ي وليييون 
ال يييرع  ألن فيهيييا  روفييياق وأسيييماءر وأدواب ابسيييت واءر ألن فيهيييا  روفييياق وأفعيييابق 
وأسماءر وابستةها  ألن فيها  روفاق وأسماءر وهو اتجياد تعليميي  سين. والسيؤا  
ههوييار هيي   ميية داإ ليتييأبع السيييد  أونون  هييعد ال  ييية الموتهييية  ييمواقر ويعييدها 

 بيةر وما الغاية من وراء إ ارتها؟من ال  ايا التي تؤكد تع يد العر 

وي و  في أوواإ الجمي ر وي يل نلين الجملية ابسيميةر ويعرفهيا بأوهيا 
ر ونلين ميا فيي (99)كلماب مؤلةة من أسماء تجتمين لتععيي معوين صي ي اق مةييداق 

هييعا التعرييييل ميين ركاكيييةر فاووييا وتجييياوند لوييير  اوعكييا  هيييعا المةهييو  نلييين فكييير 
ا تواعأ نلي  اللغويون من تعريةهار وي رب م وق   السيد  أونون . فهو ياوُ   م
: لكووييا وو يي  أن  العبيارل السيياب ة تةيييد الديموميية (91)العةيُ  سييعيٌد  ر ويع  ييب قيا وق 

وال بيييابر ويغييييب فيهيييا تيييأ ير الييينمن ودوردر بمعوييين أن العةييي  كيييان سيييعيداق وهيييو 
الب رر لعا  سعيد اآلن وسيب ن سعيداق في المست ب ر وهعا ب يوعبق نلن صةاب

فييان مصييعل  الجملييية ابسييمية إن صييي   ب يصييل  إب  فيييي المعت ييداب وال  يييا ق 
ر و الليييييي  ن ييييييي  . وي ليييييي  إليييييين …العلمييييييية ال ابتييييييةر ك ولوييييييا  األر  كروييييييية 

  ونلييي ر فمصييعل  الجمليية ابسييمية ميين  يييو الدبليية والمعويين ي تييا  (96)قوليي :
ابسييمية  ي تييا  إليين إنييادل  إنييادل و ييرر كمييا أن تركيييب مييا ُيسييم ن  الجمليية إليين

وأنترل هوا بأوي بعد ب و عوي  في ق ايا المبتدأ وال بر أدركب …الو ر في 
 معون قو   انروا الكبير الرا   ونار قباوي: سأهرب من لعوة المبتدأ وال بر .

والرجيي  يل ييي رأييي  بييو روييية وب ت ب ييبر وب وييراد ي ييير إليين مرجيين و ييوي 
هييعا فهييو يةتيير  مةهوميياق جديييداق للجمليية ابسييميةر  وا ييد فييي تو يييرد علييكر وميين
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. وهييعا فهيي  سيياع  يوةييرد بيي   أونون ر (91)باللغيية اإلوجلينييية -كمييا ي ييير –متييأ راق 
 والعي يتجاه  أه  نوصر من نواصر الكو ر أب وهو الدبلة.

نلن أن   مة  وفاق في ت ديد الجملة ابسيمية بيين البصيريين والكيوفيين 
سرد تةاصيل ر ولكو  يتل   نود الة تيين فيي م ي  جملية  م ميد ب داني اآلن ل

قا  ر وهي نويد البصيريين اسيميةر ونويد الكيوفيين فعلييةر ت يد  فيهيا الةاني ر وقيد 
أ يييال ابييين ه يييا  جملييية  ال ييية هيييي ال رفييييةر وهيييي المصيييدرل ب يييرل أو جيييار 
 ومجيييرورر و ييييو: أنويييدك نيييييد؟ أو  أفيييي الييييدار نييييد؟  وي ييييدر ههويييا  نيييييد  فييييانوق 

 بال رل والجار والمجرور . 

ونير ل اليدكتور مهيدي الم نوميي الجملية ابسيمية تعريةياق جدييداق إع هيي 
 التيييي ييييد   فيهيييا المسيييود نلييين اليييدوا  وال بيييوبر أو التيييي يتصيييل فيهيييا (98)نويييدد 

المسود إلي  بالمسود اتصافاق  ابتاق غير متجددر أو بعبارل أو  ر هي التيي يكيون 
يبيدو أن   أونون  اعلين أي ياق نلين  ييء مين هيعا ال يول فيها المسود اسيماق . و 

الدا ر أي اقر ف ن أن  مصعل  الجملة ابسمية يمكين أن يصيل  فيي المعت يداب 
وال  يا ق العلمييية ال ابتيية  ألوهييا تةييد الديموميية وال بييابر وهييعا فهي  أبعييد مييا يكييون 

ق بيييين نييين الصييي ي . ولوو ييير تعليييي  هيييعد المسيييألة نويييد الجرجييياوير  يوميييا يةييير  
وبياو  أن  مو وإ ابسي  : … (90) إع ي و  ال بر المةردر وال بر الجملة الةعلية 

نليين أن ي بييب بيي  المعويين لل يييء ميين غييير أن ي ت ييي تجييددد  ييي اق بعييد  يييءر 
وأم ا الةع  فمو ون  نلن أو  ي ت ي تجدد المعون الم بيب بي   يي اق بعيد  ييء 

وق فعييوق ليي ر  ميين غييير أن يتجييدد فيياعا قلييب:   نيييد موعلييق  ر ف ييد أ بييب  ابوعيي
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ن  يي ب أن ت يي  الةييرق بيوهمييا ميين  يييو يلعييل … وي ييدو مويي   ييي اق ف ييي اق  وا 
 فتأم  هعا البيب:

توا  لكن يمر  نليها وهو موعلق ب يألال الدرهُ  الم روُب ُصر 

هعا هو ال سن الو ق بالمعونر ولو قلت  بالةعي : لكن يمير نليهيا وهيو يوعليق ر 
ا قييييوا  المسييييألة التييييي التبسييييب نليييين السيييييد  أونون ر وب نوقيييية ليييي  ي سيييين . هييييع

للجملة ابسمية بال  ا ق األنلية وغيرها. وهبوا جاريواد فيي ميا عهيب إليي ر فمياعا 
وعلييق نليين الجميي  ابسييمية عواب ال  يييا ق غييير ال ابتيية؟ إب  إن كييان مسيييت د اق 

 جملة جديدل يسم يها  الجملة األونووية .

وييية مييين ق ييايا المبتيييدأ وال بيير  إع ي مييي  نليين تعيييدد ويتويياو  ق يييية  ا
:     (19)ال بيييرر وي يييرب مييي وق   اليييٌد قا يييٌد بعيييٌ  ب يهييياب األنيييداء ر وي يييو  معل  ييياق 

 فاووا ور  أن المبتدأ الوا يد فيي تليك الجملية قيد أ يع  و ية أ بيارر وهويا وتسياء  
س  بعدد ف د و يةت ر كيل يتعدد ال بر؟ ف د أ بْروا نن المبتدأ   الد  ب ا در واب

وهكعا فاووا ور  أن  قبو  مبدأ تعدد ال بر يساه  من …فل  يعد ي بر نن المبتدأ
وهيييي  -وبالتيييالي ن لويييا العربيييي–غييييرد فيييي  ليييق أ  الم ييياك  فيييي أدبويييا العربيييي 

 م كلة الترادل في المةرداب واأللةا  .

تعيييدد ال يييقب و يييو  أن السييييد أونون ب تو  يييي نجا بييي ر فبداييييةق مسيييألة 
ال بر مست لة تماماق نن مسألة التيرادلر اليعي ي  ياد نلين ن ولويار فيأي تيرادل 
هيعا اليعي يت يدو نوي ؟ وأيين هيعا ميين عليك؟ فمسيألة تعيدد ال بير تتعليق بالدبليية 

 التي ية ي إليها تعدد المسود)ال بر(.
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نليين أن  أبييا نلييي  الةارسييي يوكيير تعييدد ال بيير م تلةيياق  بيياإلفراد والجمليية 
. وا تيييار (15)ه : نييييد نيييال  يةعييي  ال ييييرر  فالجملييية نويييدد صيييةة لل بيييرو يييو قول

:  هو ف يٌ  و انٌر وكاتب ر (12)الصة ار مون تعدد ال بر إعا اقترن بعاعلر و و
غييييير أن مويييياع المسييييألة الدبلييييةر وكييييان يمكيييين لييييي أونون  أن يتويييياو  هييييعد اآلراء 

 وغيرها لو أراد مواق ة عاب جدو . 

دد الصةةر وب يمكن أن يكون تعدد ال بير إب  ألن فال بر يتعدد كما تتع
ال ا يي  متييي ن أن السييامن م تييا  إليين علييك. والتعييدد قييد يكييون لة ييياق وي صييد فييي  
معويين وا ييدر كمييا ت ييو :  هييعا  صييان أبييي  أسييود ر أي أبلييقر وقييد يكييون لة يياق 

ومعويينر و ييو:  و يياعوا سياسييي  فكييري    ييافي 
ر وهييعد األ بييار المتعييددل نليين (11)

لجملية ت ليي  إلين دبليية قا مية نليين ت يدي   بيير  يام  يتم  يي  فيي  الم بيير نويي  ا
بهعد األ بار جميعاقر وقد سج   الدكتور ن يمة الك ير من اآلياب التي تعددب 

تعليييوق لوجييود  -كعادتيي   –. و أونون  نليين فكرتيي  هيعد ب ي ييد  (19)فيهيا األ بييار
 األ بار المتعددلر ونلن أي وج  يمكن أن ت م ؟

ويعرم ق ية  ال ة في هعا الصددر ويسيتهلها بالم يا   المديوية  يوارنها 
: وفي تلك الجملة ور  أن هواك مبتدأينر فالمديوة مبتيدأ (11)و يةة ر ويعل ق قا وق 

فكيل يكون ابس  بعدد مبتدأ … أما  وارنها فهي مبتدأ  انل  – مو ا وصدقوا  –
ولي  وبيدأ بي ؟ واألغيرب مين عليك أن   اوياقر وكيل وسم  ألوةسيوا أن وسيمي  مبتيدأ
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الجملية ابسيمية ) ييوارنها و يةية( فييي م ي   رفيين  بير للمبتييدأ األو ر فكييل يييت  
التأوييي  هوييا؟! هيي  وييؤو  األسييماء باألسييماء واأل ييياء باأل ييياء ووغييرب المعيياوي 
نييين   ي تهيييار وميييا الغايييية مييين عليييك؟ أميييور ب يصييي  الموعيييق إب برف يييها مييين 

 أساسها . 

ن دق  نن فه   األستاع  أونون ر فباد  بادءر الجملة إعا ونلب و مة معو
مونلة ال بر لي  تكين تسيميتها جملية إب  مين بياب الو ير إلين أصيلها السيابقر بي  
أك ر من علك فهي ليسيب كومياقر عليك أوهيا ب تمليك كياوياق مسيت وقر وهيعا يوعبيق 

اريية الكبير  لهيا نلن جملية صيلة الموصيو  والوعيب وال يا . وهيعد الجملية اإل ب
وج  من الدبلة ب يت مل  ال بر المةرد. وأم ا انترا   نلين تأويي  الجمليةر ف يد 
يكييون ليي  وجيي ر ولكيين المسييألة هيييي تعليمييية بالدرجيية األوليينر وهييي م هيير مييين 

ر ي يو  ابين السيرا  : ليو وقين موقين الجملية اسي  (16)م اهر ابلتنا  بتةسير اليو  
تصيار هييو سيير  ال كيي  بتأويي  كيي  الجميي ر فليسييب مةيرد لكييان مرفونيياق ر وهييعا با 

 ال  ية ببعيدل من الموهج التعليمي. 

 ييي  يعيييرم م يييابق رابعييياق وهو العةييي  فيييي الموييين  ر ويوت يييد مسيييألة التعل يييقر 
في و : لميياعا ب يكييون الجييار  والمجييرور متعل ييين ب بيير م ييعول ت ييديرد مسييجون 

ب التيييي تب ييين ا تمابتهيييا مييي وق أو  ييينين أو سيييعيد.. أو غيييير عليييك مييين التيييأويو
 قا مة م   كا ن أو موجود. 

وب يسين ال يار  الييعي يلي  بمبياد  لغتيي  ههويا إب  أن ي يو  للسيييد أونون: 
 ميييا أجهليييك بلغييية قوميييك؟ وفيييي  انترا يييكر نلييين اللغييية أ  نلييين  الو يييال؟ ف مييية 
ق ايا فيي ال بير  يب  الجمليةر يمكين أن تكيون مو يوإ  يول بيين الو يالر إب  

لمسألةر فه  ي ن  أونون  أن قيا وق ي يو : م ميد فيي المديوية ر وهيو يعويي هعد ا
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أويي  مسييجونر أو مييري ر أو فييرجمر أو غييير علييك ميين األوصييال ال اصيية؟ وهيي  
ي يين أن  لغيية كا ويياق مييا كاوييبر ت ميي  م يي  هييعد المععييياب يمكيين أن تكييون لغيية 

بكييون نييا ر  صييال ة للتةيياه ر وابتصييا ؟ فييال بر هوييا نوييد جمهييرل الو ييال متعلييق  
وسيييواء أر ييييوا بهيييعا التأويييي  أو رددويييادر فيييالو   نربيييي فصيييي  مةهيييو  الدبليييةر 
فيي م مد فيي المديويية  يعويي هيو مسييت ر  فيهيار و العةي  فييي الموين  ر ب يمكيين أن 
توصيرل دبلتيي  إب  نليين وجييود هييعا العةيي  فييي علييك المكييانر فييان أراد ال ا يي  أن 

ال الكون ال ا ر وجيب نليي  إ هيار هيعا ينيد نلن علكر وهو العي يسمي  الو 
)ال يير  بييال ر  والعبييد  (11)المتعلييقر إب  أن يكييون فييي سييياق يجلييي ر ك وليي  تعييالن

 بالعبد(  أي ُي تا ر فالدبلة هي الةيص ر وليسب اللغة  رباق من المبهماب.

ويتوييياو  األفعيييا  الواقصيييةر وي يييرب فيهيييا بيييو ونيييي ودون ُمسيييكة مييين 
ر فبعييد أن يتويياو  تلييك األفعييا  يعيير   نليين  اليية تمامهييار نليي ر أو وقةيية ميين فكيير

)سييب ان الليي  (18)ويييعكر بعيي  اآلييياب التييي جيياءب فيهييا تاميية و ييو قوليي  تعييالن 
 ييين تمسييون و ييين تصييب ون(ر ويعييرم سييؤابق سيياعجاق  هيي  لوييا أن وعييرل الةييرق 

عا : وهويا قيد وجيد مين ي يو : مهيوق فهي(10)بين الةع  التيا  والوياق ؟ وييردل قيا وق 
 ييعوعر ولكيي  قانييدل  ييعوعهار وأوييا أقييو  ليي : هييعا  ييرو  صييري  ياسيييدي ولييي  

ويي  ليسييتوي نوييدي إعا قلب: كييان أ مييُد فييا ناقر أو  كييان أ مييدا فييا ٌن ر …  ييعوعاقر وا 
أو  كييان أ مييد فييا ْن ر فييالمعلوب والمييدلو  وصيي  إليين الع يي  وب  اجيية بييي إليين 

  رفن أو وصب أوجر  .

دور ليصييي  إليهيييا هيييي اليييدنول إلييين إلغييياء وغايييية الرجييي  التيييي ييييدور ويييي
اإلنييرابر ولكيين الم ييكلة فييي سييبيل  إليين الوصييو  إليهييا. وهييا و يين وييراد يةتعيي  
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م كلةر ويرد ال و  ب عوع مجيء الةع  الواق  تاماقر ومجي   تاماق مجمن نلي ر 
ميين قبيي  الدبليية أوبقر ب التو ييير. وهييعد المعركيية الدووكي ييوتية وهمييية ب يجيياون 

 ها رأسا .  غبارُ 

 يي  يتويياو  الجمليية الةعليييةر وياييْو ا   ههوييا نليين تسييمية األفعييا ر ويعل ييق 
 وهوا يت   من تسمية هعد األوواإ أن مةهو  تأ ير النمن وهو أهي  ميا (:69)قا وق 

يمييين ابسيي  نيين الةعيي  غا ييٌب نوييد السييادل الو ييالر فالةعيي  الم ييارإ هييو  ييدو 
ود م ييارناق ألويي  ي ييارإ ابسيي   فييي  فعيي   ي ييدو فييي اليينمن ال ا ييرر وقييد سييمب 

 ركات ر فهو مرفوإ مرل وموصوب مرل ومجنو  أ ير ر ونليي  فالتسيمية تتجاهي  
 النمن . 

يييا تسمية الم يييارإ  فلوو ييير قيييو  سييييبوب  فيييي نلييية تسيييميت  وميييا (65)أم  : وا 
ي ر   ارنب أسيماء الةيانلين أويك ت يو : إن  نبيد اللي  ليةعي ر فيوافيق قوليك: لاةانج

إن  نيييداق لةانيي  فيمييا تريييد ميين المعويين . وب وييدري كيييل يجهيي    تيين كأوييك قلييب
با و ينن  أو  أ بن ق اياد ب  اق أن الم ارإ فع  يمتان بال يويةر وأن الو ال 

غييافلين نيين هييعد ال  ي ييةر فالم ييارإ ب ي ييدو فييي اليينمن ال ا ييرر  اليي  يكووييو 
أونون. نليين وهييعا يوبغييي أن يكييون فهيي   ييدال الو ييو ب المصييل ين أم ييا  السيييد 

يي  أووا ب ووكر أ ر و رية العام  في تسمية الم ارإر كما وعترل بم يكلة ت ص 
دبلييية الييينمن فيييي األفعيييا  العربييييةر وأوهيييا   يييٌ   صيييب يةت ييير إلييين الك يييير مييين 

 الدراسابر ب التهوي  والصيام.
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:  وميييا دمويييا وت يييدو نيييين (62)ويتوييياو  األفعيييا  الجاميييدلر وييييردل قييييا وق 
ب   عليييك المصيييعل  الب ييين: فعيييٌ  جاميييد( فاوويييا وتيييعكر أفعيييا  األفعييا  الجاميييدل)

فييو ي ييق  لوييا نوييد أهيي  اللغيية أن وتعجييب إب با ييد  الصيييغتين: مييا … التعجييب
ْ  بي  فتأم . إوك إعا  اهدب بيتاق جميوق فاو  يتوجب نليك أن ت يو :  افعل ! وأفعج

! مييا هييعد الديكتاتورييية  ييْ  بالبيييبج ر أو أاجمج يي  البيييبا اللغوييية؟  ومتيين كاوييب مييا أاجما
ييب وكيييل وهييو ر أب  قوانييد اللغيية تييد   األ اسييي  الب ييريةر لتعلموييا كيييل وتعج 

 ي ق  لي أن أقو : يا لجما  البيب م وقر أو  يا لعيل  و  لو هالبيب ؟ 

والرج  ب ينا  ي لع ال ق بالباع ر ومن عا العي ي جر نلين م يانرد 
الةصييي اء أن تكوويييا الصييييغتين  وأ اسيسييي ؟ فهاتيييان الصييييغتان ارت ييين العيييرب

ال ياسيييييتين للتعجييييبر وهيييي  ليييي  يصييييوعوا علييييك  جييييراق نليييين الم ييييانرر وب  بسيييياق 
للعواعلر ب  أرادوا أن يجعلوهما صيغتين وا  تين م يهورتين ب لايب  فيهميار 
لاميياق نليين هييعا ال ييعور لميين أراد أن يسييت دمهمار ولوو يير ف يي  هييعا البيياب نوييد  نا

:  وننييي  ال ليييي   أوييي  بمونلييية (61)ا أ سييينا نبيييدا اللييي   سييييبوي   إع ي يييو  فيييي   مييي
قولك: ييء أ سيينا نبييد الليي ر ود ليي  معويين التعجييبر وهييعا تم ييي  وليي  ُيييتاكالب  بيي . 
وب يجون أن ت د    نبد الل   وتؤ ر  ما  وب تني   يي اق نين مو يع  . وكي  هيعا 

ن ميين أجيي  أن ت ليي  الصيييغة للتعجييب. نليي -ر ميي  الليي -ال يير  ميين سيييبوي 
أوهيي  بعيييد علييك اسيييت دموا مييا ب ي صييين ميين الصييييل التييي يعيييرل أوهييا للتعجيييب 

 بال ريوةر وم درل المتكل  نلن استجو ها. 
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فهيييو   جيييرب هاتيييان الصييييغتان نلييين  يييانر بلييييل فيييي نصييير البوغييية 
:  واهيياق لسييلمن  يي  واهيياق واهييا . (69)والةصييا ة ميين أن يتعجييب إب بهمييا  ييين قييا 

ن كييييان ي تلييييل  ييييي اق مييييا نيييين مسييييألة وسأ ييييرب ميييي وق   يييير ي ييييرب ا لمسييييألة وا 
ةعليةر و مية ن يراب  ةعيا  ومج ْةعي  ومج التعجبر فصيل اسي  اآللية ال ياسيية  يوو مج
 ار  هعد الصيلر فه  سمعب ياسيد أونون  أن أ داق  ع أ من ي و  جر افية وأن 
يهيا  ال يار  أن اللغية ليي   صوابها مججرالر أو و و علك. فعو  هعا ال جيج وا 

مها بالت لل؟ أم ا   و  لو هالبيب  فمجال  ال يارإر فيه ا إب ما ت و ر  تن تاصج
 ولي  اللغة الةصي ة.

يييييرا النجيييييا  ر وييييييردل   ييييي  يعييييير   نلييييين وا يييييب الةانييييي ر فيييييي و يييييو:  ُكسج
ييي  عليييك اإلنيييراب العتييييد واليييعي يةييييد بأوييي  نويييدما لييي  وجيييد الةانييي  (61)قيييا وق  : تأم 

وةسي ر فهييو وا يب فانيي ر كييل يمكيين  )أ ميد( جعلوييا النجيا  يوييوب نوي ر فيكسيير
أن و بيي  نليين ميير  أك يير ميين ألييل نييا  نليين هييعا الهييراء؟ أن توييوب  ركيية   يير 

وي م  نلن البوياء للمجهيو ر وي و : كييل …  الكلمة نن موقن الكلمة ال  ي ي
 وبوي أمراق نلن المجهو ر وه  يبون  يء نلن ما يسم ن المجهو  ؟

ن اليسيير م اعبية أونون وهيو ي مي  وب بد  ههوا أن وعترل أو  ليي  مي
هييعا الةكييرر فباد يياق ليي  يعييرل سيييبوي  المبوييي للمجهييو ر وب وا ييب الةانيي ر ورب مييا 

يي   . كمييا ت  ييي األماويية العلمييية أن ياييعكر أن  ميية مصييعل اق (66)أعلاييق نلييي   ُفعج
يييي ب فانليييي  ر ووجييييدد مبكييييراق نوييييد    يييير  ييييا عاق للمبوييييي للمجهييييو ر وهييييو  مييييا ليييي  ُيسا
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ييا ب  ييك فييي  أن إسيياغة المتييأ رين لهييعا المصييعل  (68)والةييراء (61)الكسييا ي . ومم 
كييي  ابييين جويييير والعكبيييرير وابيين ن يييي  وابييين ه يييا  ر إومييا كاويييب لهيييدل تعليميييي 
بالدرجة األولنر فالويابة  يكلية ب معووييةر وب أ ين أن نياقوق ي ين فيي وةسي  أن 

الك ييير ميين الب ييو. أمييا الويابيية نيين الةعيي  ويابيية   ي يييةر وهييعد   ي يية ب تتعلييب 
فييو  -فييي إ ييارت  إليين الةعيي  -سييؤا  السيييد أونون كيييل وبوييي  ييي اق للمجهييو ؟ 

  -نلييين األغليييب –م ييي  لييي   ألن الةعييي  المبويييي للمجهيييو  مييين الوا يييية الدبليييية
 ي م  قدراق من التعميةر   ي ياق كان أ  بوغياقر فهي تسمية ب ت الل دبلت .

: فعويييدما تعيييرب الةعييي  (60)نرابهيييار وي يييو ويتوييياو  األفعيييا  ال مسيييةر وا  
 يكتبيان  فاو ييك ت ييو  فعيي  م ييارإ مرفييوإر وتوت يير لتيير  ال ييمة أو الييواو أو أييية 
 ركة ت ير إلن الرفنر ولكوك تده  نودما  تجد  أن نومية  الرفين هيي  بيوب 

 الوون . 

ووييا لوعجييب مييرل أ يير ر فميين يوت ييد هييعا الرجيي  اللغيية أ  الو ييال؟ ولكيين  وا 
يا قليي :  أن أك ير مين وصيل وياع ي العجب سر  نان ما يو  ي نويدما ي يو  نم 

اللغة العربية الم كية)العامية( ي ولون للةتيال نويد م اعبتهيا:   تلعبيي  و  تكتبيي 
 اء علك الو ال أ  أباوا . والرج  يير  العييب فيي اللغيةر ليعلك ب يتيور إ نين  … 

 الدنول إلن العامية صرا ة ههوا.

هو الةاني ر ويتوياو   -في هعا الةص   -الكاتب و  ر ما ي و  في  
الم يييا  اآلتي: الرجييي  جييياء إلييين البييييب  وي مييي  نلييين مييين يجعييي  الةانييي  ههويييا 
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: مييا هييعا التأوييي  الغريييب؟ ومييا هييعد ال وانييد ال يياعل نيين الةهيي  (19)مسييتتراقر وي ييو 
 واإلدراك؟ إن ال ا   بالةع  هو الرج  سواء جياء قبي  الةعي  أو بعيدد . والرجي  ب
يعيير   نليين كييوفيين وب بصييريينر ف ييوق نيين تجاهيي  الم ييد ينر ولييو أويي  نيير  
آلراء الو ويين في هعا الصدد    أف ن إلن  ييء لهيان األميرر فهيعد مين أك ير 
ال  ييايا ال وفيييية  يييهرل نويييد الو يييالر والكوفييييون يجعليييون هيييعد الجمييي  مييين بييياب 

و يييو ف يييوق نييين الجمييي  الةعلييييةر وهيييو  يييول يمكييين أن ي ييين نليييي  كييي   قيييار  لل
 البا  ينر وقد مر   وةاق في الكو  نلن الجملة ابسمية.

وب بد  من اإل ارل ههوا إلن أن السيد أونون قد يكيون اعلين نلين ت ريير 
لجوييية المعييييارل المصييييريةر وقيييرارب مييييؤتمر مجميييين اللغييية العربييييية بال يييياهرل نييييا  

رأل في الو ر إلن  . وت رير اللجوةر وقراراب المؤتمر من أك ر ال راراب ج5091
ن  الك ير من إنراب الصيل والتراكييب العربييةر وهيي ت يك  مو ومية متكامليةر وا 

ن ليي  ُي يير  -نليين األغلييب –ليي  ي الةهييا الوجييام. وقييد تييأ  ر  بييبع  تلييك اآلراء وا 
 إلن علك. 

)وقلوييييا يييييا  د  اسييييكن أوييييب ونوجييييك الجويييية(ر (15)ويعيييير  ل وليييي  تعييييالن
د  اسييتتار ال ييميرر واإل ييكا  ههوييا قييد ي ميي  ويعييرب   أوييب   هوييا الةانيي ر وياييرُ 

نلن رأير ولكن سرنان ما تو لب المسألةر وي هر الرجي  جهيوق منريياق باللغية و 
أن يؤكد آلد  ما يتوجيب  -نن  وج    -:  فه  ي تا  ال الق (12)فوووهار إع ي و 

نلييي  فعليي ر وأمييرد بييين الكييال والوييون . فهيي  يسييت ق م يي  هييعا الةكيير أن يوصييب 
ا ب  مصل اق للغة؟ وه  اعلن هعا الرج  نلن أساليب التوكيد في ال ر ن من ص

الكييري ر وف ههييا؟ وأي  يييء يعييرل نيين سييون العربييية وبوغتهييا فييي هييعا البيياب؟ 
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ر ف ييد ويين  بلسييان قييو  ميين سييون (11)فييال ر ن الكييري   افييٌ  بهييعا الييومع ميين التوكيييد
ههويييا سيييؤابق نلييين  بوغيييته  التوكييييد والتكيييرارر ف ييياعبه  بميييا ي سيييوون. وأعيييرم

 أونون  ومعهبيي  فييي التةسييييرر نليين أي وجييي  يةس يير البييدء بابسيييتةها  فييي سيييب 
)هي  أتين نلين اإلوسيان  يين مين اليدهر لي  يكين (11)ر وأولها قول  تعيالن(19)سور

 يعل  ما كان وما سيكون؟ -ج   ونو  – ي اق معكوراق(  وهو 

لمعرفة والوكرلر ويتواو  في مسته  الةص  ال الو ابس ر ويعر  مو  ل
ووتوقييل نوييد بعيي  اآلراء التييي يعر هييا  لوعييرل م ييدار ف هيي  لهييعا البيياب ميين 

: يتييألل نوييد األ يي ا  (16)العربيييةر ويبييدأ بالمعرفيية فيتوقييل نوييد  العالايي   في ييو 
من اس  وكوية ول بر وقيد اسيتبد  الل يب فيي بعاقتويا ال  صيية بالوسيبةر و تين 

 يييب والكوييييةر فيييو ييييروق األمييير ألهييي  اللغيييةر يومويييا هيييعا فاوييي  ييييت  ال ليييع بيييين الل
وتجدر اإل ارل هوا إلن أن اس  األ  ا  ب يكون نلمياق )معرفية( بيدون جين ين 

 ر يسين هما ابس  والل ب)الوسبة(. 

وأييييين الوصييييو  المسييييمارية ميييين هييييعا الييييعي يل ييييي  نليوييييا  أونون ؟ وأي 
وم  نن  ييء  يء يريد هعا الدانية؟ غير أن هعد الغمغمة تةص  في   ر ك

: فاعا سرب في ال ارإ السوري في دم ق وواديب  يا م ميد  (11)مةهو ر إع ي و 
تجد ندداق من األ  ا  يلتةب إليكر بمعوين أن  اسي  م ميد لي  يعيد معرفية ب يد  
عات  . والرج  ي سب بأو  يوبغي للوا  أن تت اعل بال جارل  ين يوادي بع ها 
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وأن الرجيي  فييي الما ييي كييان ي ييل فييي بع يياقر  تيين ب يلتةييب ميين فييي السييوقر 
  وارإ مكة ويرفن ن يرت  ويوادي يانامرو فيسارإ إلي  الم صود. 

إن  العل  يا أستاع  أونون  ب ي يرد أن ي ترك في  م اب المويينر ألن 
الويياعق ب يمكيين أن يت ييدو ميين  يي   نيين نليي  ب يعرفيي ر فلييو قلييب ل يي   

هييعا العالايي  توع ييد بييين ال ا يي  والسييامنر مييا: صييادفب م مييداق هييعا الصييبامر فدبليية 
ب لغييدب اللغيية هييراءر ب رابييع لهييار ولهييعا ارت ييب الوكييرل الم صييودل بالوييداء إليين  وا 
مرتبييية العلييي ر وُبوييييب بوييياءاد. وويييراد يسيييير نلييين هيييعا اليييوهج السييياع ر فيييي سيييا ر 

 المعارلر من دون أن يستود إلن   ي ة أو رأي أو است دا  لغوي.

ا ر المتصييلة)الوونر التيياءر الييواور األلييلر الييياء( ب فهييو ييير  أن ال ييم
كميييا –يمكييين أن تكيييون معيييارل  ألوهيييا أ يييرلر  تييين وليييو انتبرواهيييا فيييي وهمويييا 

. كما ير  أن الهاء في أسماء اإل يارل مين بويية تليك (18)فانوق قا  بالةع  -ي و 
األسييماءر وليسييب للتوبييي ر فييو يوجييد ميين ويياع ي لغيية ال يياد الم كييية ميين ي ييو  

: وأويا أر  أن  أسيماء األلغيان هيعد ليسيب (10) عانر و  تان  و  تي ر ويع ب قيا وق 
أسيييماء أصيييوقر فهيييي أدواب واألدواب ليسيييب معيييارلر وهييي  قولويييا لل ييييء  هيييعا  

 يعوي معرفت ؟ 

وهيييو ي ييير  األسيييماء الموصيييولة مييين المعيييارلر ويعيييدها أدواب أي ييياقر 
أ يد ر فيت ي  تمامياق أن اليعي جياء  والدلي  أو  يمكووا ال و : جاء العي ب يعرفي 

.ويردل قا وق: وهواك قاندل غريبة نويد الو يالر (89)غير معرول من أي    
قابجلاهيييا …فابسييي   الموصيييو  الواقييين بعيييد ابسييي  المعييير ل بيييي)أ ( يعيييرب صيييةة لييي ر
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ر نودما أقو  ال اب العي فهي  أويا …الع   أو رف هار فو ن وعبق قر ن الو ال
إنيييييادل الو ييييير ب يييييك  كامييييي  فيييييي ميييييا يسيييييم ن باألسيييييماء أصييييية ؟ ونليييييي  فيجيييييب 

الموصيييييولة  ويوهيييييي كومييييي  نلييييين المعيييييارل دون التعييييير  للمعييييير ل بيييييي أ   أو 
الم ييال أو الموييياد  ألوهيييا ب ت ييد  وب تيييؤ  رر نلييين  ييد  قولييي  ر فالرجييي  وةييي  

 يدي  من م اولة ال رم والتعلي  دووما فا دل.

م يييييتركة فيييييي اللغييييياب إن ال يييييما ر المتصيييييلة  ييييياهرل مييييين ال يييييواهر ال
الساميةر وب يملك أونون وب غيرد رد ها. ولو سلموا بهعا العي ي ول  فيهار فكيل 
سوةه  م اصد اللغة؟ ولي  يت ةويا السييد أونون بماهيية هيعد األ يرل التيي ت ليل 
ال ما ر. أم ا أسماء اإل ارلر فو يدرير وب ودري نلن أي  يء يستود في وةي 

)هيييا أويييت  أوبء(ر وب (85) هيييا؟ وكأوييي  لييي  يسيييمن ب ولييي  تعيييالننييييادل هييياء التوبيييي  في
ر ف يوق نين  راء اللغيويين اليعي (82)بالوصو  واأل عار التيي ب ييدا لها ال يك

. وب أريييد أن (81)ونياداتهييار ودببتهييار وفصييلوا ال ييو  فيهييا  لل ييوا هييعد األسييماءر
 أعكرد بالبيب الم هور ألبي العيب المتوبي:

 عاانج ال  يُب والهرا ُ أوا ال ُّري ا و  ما أبعدا العْيبا والوُّ صانا نن  ارفي

وأم ا فيما يتعلق باللهجية الم كيية فياعا أردويا أن وجياري  أونون  فاللهجية 
العامييية ليييي  فيهيييا مييين العربييية الةصيييي ة إب اسييي  إ يييارل وا ييد هيييو  هيييعا ر وكييي  

ت يو  فيي   اليعا   اللهجاب ت ريباق توع   بصورل ت تلل نن العربية الةصي ةر فت
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التييي ي ييب   –ميرل مة مييةر وأ يير  ناييياق و ال يية دابقر بي  إن فييي اللهجيية المصييرية 
بها وموعجاق   ما يو   كوم ر فه  يوع ووها بو هاء. -السيد أونون أن يوص 

ييييا إ راجيييي  اسيييي  اإل ييييارل واسيييي  الموصييييو  ميييين المعييييارل  ألن قولوييييا  أم 
 ييو  : جيياء الييعي ب يعرفيي  أ ييد  فهييو لل يييء:   هييعا  ب يعوييي معرفتيي ر وكييعلك ال

فه  ساع . و مة مسألة م هورل مين مسيا   ال يولر فيي ترتييب المعيارلر وقيد 
جعيي  البصييريون ابسيي  العليي  فييي مرتبيية تسييبق اسيي  اإل ييارلر و ييالةه  الكوفيييونر 

يا الكوفييون فيا تجوا بيأن قيالوا: (89)وجعلوا اإل ارل أنرلر وقا  ابين األوبياري : أم 
إن ابس  المبه  أنرل من ابسي  العلي ر وعليك ألن ابسي  الميبه  )اسي  إوما قلوا 

ييا اسيي  العليي  فيعييرل بال لييب و ييدد .  اإل ييارل( يعييرل ب ييي ين: بييالعين وبال لييبر أم 
ولع  هعد من المسا   المعدودل التي أيد فيها الكوفيينر ب  يعكر أن أبا بكر بن 

 . (81)لالسرا  عهب إلن أن أنرل المعارل هو اس  اإل ار 

يييا ابسييي  الموصيييو ر اليييعي أ رجييي  مييين المعيييارل أي ييياقر ب جييية أوييي   أم 
يمكووا أن و و :   جاء العي ب يعرف  أ د  فمردود إن ل  يكن فيي سيياق م يد د  
ياق مين الجميينر وهيو مين قبيي  المغالعيةر  ألو  ي ت ي أن يكون مجهوبق جهوق تام 

و  يغدو ص ي اق  يوميا يكيون فيي وهعا العي يل ي  لي  كوماق  ألو  ب يةيدر ولك
لوقونهييا  سييياق مةهييو . وأسييماء اإل ييارل واألسييماء الموصييولة تسييم ن المبهميياب 

نلن كي    ييء نياقوق كيان أو غيير ناقي ر فكميا يينو  إبهيا  أسيماء اإل يارل بميا 
يصييا بها ميين إ ييارل  سيييةر فييان ابسيي  الموصييو  ييينو  إبهاميي  بالصييلةر التييي 

 تجلي الم صود ب . 
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العل  من جهة واس  اإل ارل وابس  الموصو  من جهة أ ر  فرق  فبين
باي نر فالعل  معرول بعبيعة الو نر وهو م دود من قاْب  الكو  نليي ر وتعريةي  
ييا أسييماء اإل ييارل واألسييماء الموصييولة فتعريةهمييا يةت يير إليين نوصيير  مكتساييبر أم 

عرفةر فتعريةهما من  ار  نوهمار وهعا العوصر هو المعوي  بالت ديد في هعد الم
قجبالي  ألوهميا يةت ييران إليي ر وهييي أسيماء ب تم  ي  إ ييارل إلين كيييان أو هي ية مسييت لة 
مووعة بهار كما في العل ر نلن ا تول في المعوين بيين الموصيوبب واألسيماء 

   اإل اريةر وغياب هعا المةهو  نن السيد أونون ية ي إلن هعا ال لع.

قيوإ ابسي  الموصيو  وعتياقر فأنجيب موي  أم ا نجب السييد أونون مين و  
هعا الوهج العي يوهج . فو أ د ي و :  ال اب اليعي  كميا يينن ر ألن الموصيو  

ب معون ل . وأم ا مين  ييو مةهيو  الوعيب فيالمعرول  -كما رأيوا  وةاق –بو صلة 
أو  يو س  ب ك  نا  قسمين  األو  األسيماء الم يت ة العامليةر وال سي  ال ياوي ميا 

عواهار والمعويي بي  كي  األسيماء الجاميدلر التيي ت يب  الم يت اب فيي الدبلية في م
نليهيييييار بعيييييد تأويلهيييييا بميييييا يواسيييييبهار ونلييييين رأسيييييها جييييي   أسيييييماء اإل يييييارلر وجييييي   
الموصيوببر وتؤكاييد هيعد التبعييية فيي  ييالتي الت ويية والجميين. ووجيد ابيين ال اجييب 

ن فيييي متبونييي ر فييياعا : إن معوييين الوعيييب أن يكيييون تابعييياق ييييد   نلييين معوييي(86)ي يييو 
كاوييب دبلتيي  كييعلك صيي   وقونيي  وعتيياقر وب فييرق أن يكييون م ييت اق أو غيييرد ر وهييعا 

 ف   دبلي للوعب.

 )يتبن(
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