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

ب ييين الةيو يية والةيو يية ي يير نليو ييا دن ييال يو ييعرون بالويي ي وال ب ييور ون ييا
األمور إن استمرروا في هعا الوهج اللغوي العي يتجاه ك دنول ناقلة موصيةة

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

فعال يية لتةجي يير عاق يياب الع ي ي العرب ييي الم تبس يية ف ييي هيكي ي اللغ يية الم ييد

(.)5

وي تلع ههوا ال اب بالواب ر فلك وهجي وأسيلوب وم درتي نلين جيعب األوصيار
وان تو دب الغاية.

داإ إلين هييعا اإلصييوم المننيو أنليين نين هدفي دون مواربييةر
وميا ميين ل

وأن غايتي وسييل العربييية ميين أساسييهار وا يو العامييية أو ييبهها م لهييا لتوبييب
األمة من ديوها وت ار هيار بي وجيدد ييداور وي ياور لي وعويا أن هدفي وبيي ر و اديي
 .5نلن د قو

ريل ال وبا ي في كتاب لت يا اللغةر يس ع سيبوي .51:
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إليي م بتي لهييعد اللغيية وأهلهييار و نو ي نليين مييا

إليي

يياله ميين الت لييل ميين

جييراء تمسييكه بهييعا السييبب ال يواهن أب وهييو العربييية الةصييي ةر التييي هييي أص ي

لك م اهر الت لل .والع دلُ في مو ار هؤبء العوقةُ الو ي ةُ بين اللغية واليو
ال رويير ليعلك وجيده يع يدون الةصيو ل ل لية تليك العوقيةر يوهميون ال ييار أو
الس ييامن أن اللغ يية يييء وال ييو

الم د

من وبع اللغة الةصي ة.

ال رو ييي يييء

ييرر ف ييو

ييير نل يين ال ييو

وفي هعد السبي وجد سيبيتا( ) 5881وويلميور وويلكيوك

ميرو اقر ب اسي

أمي ي ي ي ييين (ب ) 5098وأ مي ي ي ي ييد لعةي ي ي ي ييي السي ي ي ي يييد(ب ) 5061وسي ي ي ي ييومة موسي ي ي ي يين
( ) 5018وأوييي

فري يية(ب ) 5001ولييوي

نييو

(ب ) 5009وسييعيد ن ي ر

داإ ي تلل يي اق ميا نين هيؤبءر
والدرب بعد علك اف  .غير أووا هعد المرل من ل

فكله ي أنليين ص ي ار ة أن ال ي ر أو جاوب ياق كبي ي اقر مو ي فييي التغلييب نليين صييعوبة
العربي ييةر وم ييدا لها العس يييرلر وأوةاقه ييا الملبس ييةر إوم ييا ه ييو العامي يية .أم ييا الداني يية
مو ييوإ الب ييو فهييو ميين دنييال العامييية ولكو ي ي يراوبر ويتويياو األب يواب الو وييية
والصرفية ليدل نلن فسيادهار ووهين و ريتهيار نويد الو يال بالدرجية األولينر وليو

أو دنيا كغييرد إلين العاميية صي ار ة ألرامر اولا اكيان فييمن رد نلين هيعد اليدنول ميا
يكةييي مؤوويية الييرد نلي ي ر ولكو ي يير أن يلييج األميير ميين بيياب ييرر والرج ي فييي
دا لي جمرجي يةييور غ ييباق نليين العربييية الةصييي ة وت ار هييار ونليين الييرغ ميين أوي
ي او أن ي ةيي هيعا ال يعور إب أوي ي يور دووي ر فيتجلين فيي صيور ابسيتهناء
والسي رية والتسي يل التييي ب يرمييي بهييا اللغييويين و سييب بي اللغيية وةسييها .وميين

هعا فهو ي هر اب ت ار لل رن الكري ولغت ر تصونٌ يتجم ب الوالجون من هيعا
البابر الب انةُ وةسها بالمعاق وةس ر في غول جديد براق.
أم ييا ه ييعا الداني يية الجدي ييد فه ييو كات ييب يس ييمن نكري ييا أونون ر وق ييد وسي ي
باكورل أنمال -كما ي ير في اإلهداء -بج جس امةر ك ي اقر ما وراها نلن وج المجوب
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األسبونية الم يرلر تن يسارإ المارل إلن اقتوا هار فوس كتاب بي جواية سييبوي

وهو مكتوب ب ع أ مر ل
قان 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

باألعهييانر ولي تجييد م لصياقر وقييد
لهعا الغر

ي المتعلمييون فييي بيييدا هار فهييو يوييعر وةسي

السامي .ونلن هر الكتاب ف رل موم ية ي يو فيهيا :قوانيد العربيية

ييك ب ييو م ييمونر وتعلمه ييا م يييعة للوق ييب وت ييتيب للةك ييرر وه ييي مععي يياب

مت بع يية الي يية الدبل ييةر ملي يية ب ييالوه وال

ييور ل ييعلك لي ي ول يين يتعلمه ييا مع ي ي

ال ي ييعب العربي ييي بسي ييت دامها في ييي ال يي ييال اليوميي يية والعمليي يية…  .يي ييته ويصي ييدر

األ كا ر فهو ال ص وال ك ر ومن نج ل
يب أوي ككي اليدنال أم الي كتبيوا وو يروا
ُ
ُ
ونرفوا باللغة التي يوادون بوأدها!!.
ُ
وميين الجييدير بالييعكر ههوييار أووييي وقعييب بعييد تمييا الب ييو نليين كتييابين
يرين لي ي أونون تويياو فيهمييا إمييامين جليلييينر األو وسييم بي ي جواية ال ييافعي

وتييود بعويوان صييغير ت لييي

األميية ميين ف ي 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
وتواول ههوار والرج -كميا يبيدو -ييؤدي رسيالة سياميةر فهيو م لي ٌ ر ب يل يي
نلن نات ت لي األمة من نربيتها الةصي ةر ب ومن ف هها أي اق.
باد ي ياق هي ييعد العوواوي يياب ل ي ي تعي ييد تسي ييمن أو تغوي ييي مي يين جي ييوإ()2ر ب ألوي ييا

متعبدون في م راب سيبوي ر وب ألوا و د

ك قدي نلن نوت

م تواها قب أن تبدأ .فل ن كان سيبوي أنجمي األص فلي

ب ألوها تةرب

بيأنجمي اللسيانر

ام ال ي فييي علييك م ي الب يياري ومسييل وأبييي داود والترمييعي والسيييرافي وأبييي نلييي
 .2وقد وقعب أ واء كتابة هعا الب و نلن كتاب لت يا اللغة العربيةر يس ع سيبوي ل ريل
ال وبا ي.
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الةارسي وابن جوي والجرجاوي ممن ادوا هعد ال

ارل الع يمة وقدموا للعربيية

دميية جليليية ج ي و يرهييار ب يمكيين ألي موصييل إب أن يعتييرل له ي بالة ي ر

و لو

الوية في دمة هعد اللغة الجليليةر وسييبوي بعيد عليك يصييب وي عي ر

فل ايد جإ 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
ُيوصب من سيبوي رم اقن للغية العربيية الةصيي ة ودناتهيار فلي ا هيعد اإلسياءل إليي ر
وما الغر موها؟
مما 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
ه ييعا إب مك ييابر .ولك يين أي إص ييوم؟ إوي ي اإلص ييوم ال ي ييي ال ييا نل يين الو ييد

البوي يياءر ال ي ييعي يس ي ييعن إلي يين أن تك ي ييون اللغ ي يية ُم ا لصي يية م ي يين ال ي ي يوا ب والهاو ي ييابر
والتمريواب الع ليةر ب إصوم من يرفن راية ت لةها وقصورهار ويتع يب سي عاب

الو ييويين واللغييويين أو مييا ُي بي ي إليين ال يراء أو ي س ي عابر ليييدفعه إليين الت لييي
نوها ووبعها.
أمييا كتيياب أونون فيتييألل ميين سييب وسييبعين وم يية صيية ةر ميين ال عيين
المتوسي ييعر ونلي يين مي ييا في ي ي مي يين التجي يياونابر وال ي يياء اآلراء بي ييو رويي ييةر وني يير

للم ييكوب دون عييرم لل لييو ر فاو ي ب يمكيين أن ُيتاجاه ي ب جيية س ي افة الك ييير
ميين اآلراء التييي ي ةي بهييار وأن إهمييا م ي هييعد الكتييب أجييد ميين الييرد نليهييار

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

الري ر وهي تبوء بجنلء كبير من تبعاب و ر م
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هعد الكتب.

وو ن ب ودنو إلن ال ْجر نلن رية الرأير وب مصادرل ق الكاتب
في إبيداء أريي ر ولكين كيان ي سين بيدار م ي هيعد اليدار أن تعير الكتياب نلين
بع ي

الم تصييين لت ييوي المييادل العلمييية التييي يعر هييا الكاتييبر فهييو ب يكتييب

روايي ي ييةر وب يسي ي ييتعر

معك ارت ي ي ي و ي ي يواعردر ب ي ي ي يتوي ي يياو مو ي ي ييوناق مي ي يين أك ي ي يير

المو وناب ساسيةر بموهج ولغة بعيدين نن المو ونيةر إب إن كاوب تدن

م

هعد ابتجاهاب وتغعيهار وعلك أن

ر.

في غول بيراقر وب بيد مين مواق يت

غير أن الكتاب ُو ر و ر للوا
وت لي ما في من عرو اب و راءر من وجهة و ر دبلية بالدرجة األولنر وهي
ته ييدل إل يين التجلي يية الدبلي يية وراء المو ييوناب واألبي يواب الت ييي يياو أونون

و دهار ورميها بالعبو بت ريةها أو إيها ال ار بمسيلماب ب تميب إليهيا بصيلة.
وهييعا المجييا الييدبلي يوبغييي أن يسييتك ر مو ي الدارسييون ألو ي ميين السييب للييرد

نليين م ي هييعد الييدنوابر بي المغييامرابر التييي تسييتغ هييعا الة يرابر فتملييؤد بهييعد

الب انة الردي ة.

وتجدر اإل ارل ههوا أووي وقعب قُبي فراغي من الب و نلن ب يو فيي
مجلة التراو العربي لليدكتور وبيي أبيو نم ية()1ر يتوياو كتياب نكرييا أونون
بالو در فوجيدب كيأن بيوويا اتةاقياق نلين توياو هيعا الكتيابر فمعالجية اليدكتور وبيي

ف ييي جله ييا موجه يية إل يين جواو ييب أ يير م يين عرو يياب الكات ييبر ت ه يير قص ييوردر
وا يع ارب معهبي ر سيواء أتوياو مو يوناب أ ير لي يتواولهيا الب يو أو توياو
المو وناب وةسها من جاوب غير الجاوب العي نر ب ل .

 .1مجليية الت يراو العربييير مجليية فصييلية تصييدر نيين ات يياد الكتيياب العييربر دم ييقر العييدد09-01ر
السوة الرابعة والع رونر عار و نيرانر 2999ر الم ر وربين ال اوي 5929هي.
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أمييا أونون فيسييته كتاب ي باإلهييداءر فهييو يهييدي بيياكورل أنمال ي إليين ك ي
ميين ي تيير الع ي وي ييدرد وي ييتك إلي ي ر واليين ك ي ميين أ يياء ييمعة اإلبييداإ فييي
ييو الت ليييد والتبعيييةر و ييمعة الةكيير فييي ييو ال يييا

واآلبا ييية… .ونليين هييعا

ف عاب ي للع ييوء ميين أبو يياء هييعد اللغ ييةر ال ييعين ايتُوقييون إل يين ال ييو
الموروو اللغوير العي ن ل أن ير ر نلن يد السيد أونون .

م يين قي ييود

والكت يياب ي يين ف ييي م دم يية وس ييتة فص ييو ويوته ييي ب اتم ييةر وه ييو يس ييته

دي ي فييي الم دميية بييالهجو نليين العربييية إع ي ييو ( :)9اللغيية هييي أدال تةكيييرر

وأه أساليب التواص بين الوا ر وقد هدب لغاب العال المتداولة اليو تعيو اقر
في ألةا ها وتراكيبها وقوانيدها وتمكويب بعي

غ يينو مع ي ي األر

اللغياب –كاإلوجلينيية مي وق -مين

لتص ييب لغ يية بديل يية لك ي يير م يين اللغ يياب الس ييا دل .أم ييا لغتو ييا

العربييية الم عييدل فب يييب جامييدل ب ب ي تراجعييب نالمي ياقر ول ي يعييد يهييت بهييا تيين
أهلهار والسبب في علك يعود – برأيوا – إلن نوصرين أساسيين:

أولهما :نل الو و العربي.
و اويهمي ييا :اب يييت اق اللغي ييوي مييين جي ييعور الكلمي يية العربيي ييةر بس ييتيعاب المةي ييرداب

والمصعل اب الجديدل.

وف و كو السييد أونون وا ي ر فاللغية التيي تسيود وتغينو األر –

كاإلوجلينييية  -هييي التييي ييهدب تعييو اقر فييي ألةا هييا وتراكيبهييا وقوانييدهار أمييا

العربييية فهييي لغيية جامييدلر تراجعييب نالميياقر وقييد وبييعها أهلهييا .وأقي مييا يمكيين أن
ي ييا أن فييي هييعا الكييو مغالعيياب وتجيياو اقن لل ي ييةر فوعييب العربييية بييالجمود ب
يمكين أن يتصييل بالمو ييونيةر وليو كييان الجمييود مين صييةاتها بوييد رب موييع أن

 . 9جواية سيبوي .55:
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ص ييدمتها العل ييو ال ي يرقية والغربي يية إب ييان انده ييار ال

ييارل العربي يية اإلس ييوميةر

اج يينُ الع ييرب
ولكوه ييا عونته ييا جميعي ياق واس ييتونبب مص ييعل اتها ومةهوماته ييا .وتر ُ
والمسييلمين نيين التييأ ير فييي ال ييارل ال دي ييةر ب ييك أو ي يييوعك ب ييك كبييير
نلن اللغةر بصةتها من أكبر الم وماب لهيعد ال

يارلر أميا 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.

وأ د من علك ما اوتهن إلي السيد أونون من أن العربيية وبيعها أهلهيا

لهييعا الجمييود الييعي وسييب إليهييار وهييعا نسييل مو ي بييو م يراءر وج ييود واسييت ةال

بم يياب المويييين الييعين تهةييو أف ييدته إليهييا .وب وييدري ه ي اسييتود فييي علييك إليين
استباوة معروفةر أ عال في البود العربيية واإلسيومية افلاجين هيعد ال ي ية؟ فل يد
كان جب ارن ليي جبيران -نلين سيبي الم يا  -يعيي

فيي الوبيياب المت يدل قبي

و ييو قي ل
يرن ميين النمييانر وكييان يجيييد اإلوجلينييية كأهلهييار وكتييب بهييا كتاب ي الوبي

يل لغتي العربيييةر
اليعي يعييد مين أف ي ميا كتييب فيي اإلوجلينيييةر ومين هييعا لي يجي ُ
وكان ديد التعلق بهار وسعر بهيا جي كتبي ر وليو وجيد موهيا قصيو اقر لميا ا تةي

بها أدون ا تةا  .أما السببان الليعان يعييد إليهميا هيعا الجميودر وعليك اإلهميا -

نلن ما يكتوةهما من الغمو

 -فسور فسادهما.

ويستأول كومي قا وق :وقيد قميب بو يد نلي الو يو معتميداق نلين تصيويل

الو ييال وةسي ي ر فب ييب ف ييي أوي يواإ الكلم يية :ابسي ي – الةعي ي – ال ييرل ر وي ييردل

قا وق :وأ هرب غياب الم اكمة السليمة في قواند الو و العربي بأسلوب ي تلل
نيين أسييلوب ال ييدماء وت يراكيبه ومصييعل اته ر بعييد تييو ي اإليجييان والتبسيييع .
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وي ييت الم دميية بتأكيييد الغاييية ميين هييعا العمي  :فييان هييعا الكتيياب يمكيين أن يكييون

كتاباق و دياق وتعليمياق بآن وا د (.)1

وي جسي الةصي األو
بعد علك ي يرإ الكاتيب فيي نير فصيو الكتيابر ا
بي ي نبدل الكتيياب ف ييي بدايت ي ر وم ييكلة األس ييتاع أونون تتبييد فييي كي ي ف يرل م يين
ف يراب كتاب ي ر فالرج ي يعلييق أ كام ياق ب تسييتود إليين الواقيينر وهييو يرمييي ميين وراء

عل ييك التمهي ييد إل يياء فكرتي ي الت ييي يلي ي نليه ييا ف ييي كي ي الكت ييابر وه ييي وب ييع العربي يية
الةصي ةر ب وت ار هار كما سور .
وه ييو يس ييته الةصي ي ب ييعكر م ييانر ال ييول الت ييي توتابي ي

ألن الس ييادل

العلميياء – هكييعا  -وميين بعييده الو ييال قييد ربع يوا الو ييو بييال رن الك يري ر فجعلييود
ك ييال رن ب ي ييق أل ييد و ييدد أو معار ييت ( .)6وب و ييدري م يين أي يين يس ييت ي ه ييعد

المسي ييلمابر وكيي ييل ل ي ي يعلي يين نلي يين م ي يياب ب ي ي

بل المجلي ييداب التي ييي يت ي ييعها

الو ويون ميداواقر يسج ك موه رأي ومعهب ؟ ولو قا إن بع
إليين ال انييدل المعييردل أك يير ميين اوتما ي إليين الييو
ببع يه وهيو المبيرد إلين أن ييرف

الو ال اوتمين

لكييان ص ي ي اقر تن وص ي

قيراءل سيبعية ألوهيا ت يالل تليك ال انييدلر إع
()8

ي ييو ( :)1لييو صييليب لييل إمييا ي ي أر مييا أوييت بمصيير ي
تسيياءلون بي واألر يياج ( )0أل ييعب وعلييي وم يييب  .بي بلييل بو ييوي م ي الر ييي
و وات يوا الل ي الييعين

أن ي ييو ( :)59ب وس ييل تي يواتر ال ي يراءاب الس ييبن  .فه ييو اعل يين أونون نل يين ه ييعا
 .1وةس .52 :
 .6وةس .51 :

 .1تةسير ال رعبي.2/1 :

. 8إبراهي 22 :ر (ال اهد فيها كسر ياء مصر ي).

 . 0الوساء5 :ر(ال اهد فيها نعل ابس ال اهر نلن ال مير المجرور).

 .59رم الكافية.129/5:
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وأم ال

لير موقن رأي مين هيعد ال

يية؟ ي فلوو ير إليي

يين ي يو  :العلمياءر

والو ي ييالر مي ييا هي ييعد المصي ييعل ابر ومي ييا الةي ييرق بي ييين العلمي يياء والو ي ييال؟ أ ي صي ييد

بالعلماء نلماء الة  .وال ار يعالن إ افة إلن علك مصعل اق يكيررد ك يي اقر وهيو

أه اللغةر وهعا جاوب ها ٌ من جواوب إ ةاق الكاتب وركاكتي ر فيي بسيع أفكيارد
الم وهة أصوق.
وه ييو يع ييرم تس ييعة أسي ي لة نل يين ما ييدل الب ييو قب ي ال ييروإ ف ييي ن يير
فصييول ر وميين المه ي عكيير هييعد األس ي لةر وت لي ي م ييمووها ومواق ييتها لسييببين

األو لمعرفة فكر الكاتب بصيورل وا ي ةر وال ياوي ألوي سييبوي نليهيا كي

الو ة(:)55

ار ي

األو  :ه قواند اللغة العربية موع ية؟
ال اوي:ه قواند اللغة العربية ن ووية؟
ال الو :ه يت ن واع و اللغة العربية قواند لغته ؟
الرابن :لماعا أ ةيق وي ةيق العيوب – نلين ا يتول مسيتوياته العلميية – بةهي
وتعبي ييق قوان ييد الو ييو العرب ييي؟ نلمي ياق أن م ييوه المتة ييوق ف ييي العل ييو الريا ييية
والةينياء الكيميا ية.

ال ييام  :لميياعا و ييأب اللهجيياب العربييية فييي م تلييل أرجيياء الييوعن العربييير ولي
تعتمد قواند اللغة العربية؟

السيياد  :ه ي وج ي سيييبوي وأتبان ي وك ي أه ي مييدار الو ييو فييي ن لويية قوانييد

اللغة العربية؟

 .55جواية سيبوي .59:
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السابن :ه مةرداب أجدادوا العرب ال دامن كافية؟ وه استعاإ وتاجه األدبيي
أن يععي صو اقر في الوصل تةوق صوروا اليو ؟ وهي يمكين لتليك المةيرداب أن
تستونب المسمياب كافة في أياموا المعاصرل؟

ال يامن :هي اتبيين ال يرن الكيري قوانييد اللغية العربيية؟ وهييو  -هكيعا  -سيؤا هييا
جداق و عير جداق و سا

جداق؟

التاس يين :لم يياعا لي ي توت يير لغتو ييا العربي يية ف ييي أيامو ييا المعاصي يرلر وت ه ي يرب لتب يين
م صورل في مع

أهلها ف ع؟

وهعد األسي لة ليو عر هيا مست يرق ييتلم

عري ي فيي العربيية لميا كاويب

م بوليية موي ر فكيييل برجي ييينن معرفيية ييعابها؟ ولكيين أونون يبغييي ميين و ار هييا

أن يصي إليين إقيرار بت لييل اللغيية العربيييةر وأن العصيير تجاونهييار وهييي تتجاهي
ا ق نن قصدر ب بد من عكرها قب بهر ال راء بهعد األس لة.

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 ولكو ي ب
ي يييدهار وب ي ييترع لوجودهييا وتييداولها وا ييتهارهار أو مولهييا واوييد ارهار فموع ييية

وبعيد العربيية نين
اإلوجلينية ليسب هي التي وراء اوت ارها في العصر ال ديور ُ
هعا الموعق المننو ليي سيبب مولهيا وت ه رهيار والعكي صي ي فيي اوت يار

العربي يية واندهارهي ييا ف ييي ال ي ييرون الوس ييعنر وت ه ي يير غيره ييا مييين اللغ يياب الغربي يية

وال ي يرقية .وللو ييير إلي يين قيييو ابي يين ليييدون(ب898ه ي يي) ( :)52فلم ييا مل ييك التتي يير
والمغييو بالم ييرق ول ي يكوو يوا نليين دييين اإلسييو …فسييدب اللغيية العربييية نليين

اإلعيوق ولي يبيق لهييا رسي فييي الممالييك … وربميا ب يييب اللغية العربييية الم يرية
 .52م دمة ابن لدون.112-115:
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بمصر وال ا واألودل … وأما في ممالك العراق وما وراءد فل يبيق لهيا أ ير وب
نييينر تيين إن كتييب العلييو صييارب تكتييب باللسييان العجم يي وكييعا تدريس ي فييي
 .فهي يير أونون أن هييعا اليعي يو ي ابين لييدون مين ت ه يير العربييية

المجيال

وعاك لعجنها وبعدها نن الموعق؟

ومسألة الع وويية هيي المسيألة وةسيهار وربميا كيان مين السي ل أن ي يو

الكاتييب :إن سيييبوي ل ي يييوج فييي ن لويية اللغيية  .وهييعا السيؤا نليين مييا فيي ميين
ر فهييو ب ي لييو ميين ال لييع والجهي بعبيعيية اللغييةر والييعي ينيييد المسييألة

الغمييو

ُبعييداقر إجابيية أونون إع ي ييو ( :)51والسييبب ببسيياعة يعييود إليين أن سيييبوي –

كووي فارسييي األصي  -قييا بو يين قوانييد ألم الي فييي علييك الوقييب كييي ب يل ويوا

في لة كلماب اللغة العربية .

ونليين ركاكيية هييعا األسييلوب فاو ي اجت يراء ل ي وسييمع ميين غييير أونون ر
وهو يؤكد أن هعا الرج ب يعرل سييبوي وب كتابي  .وهيو يسيت ل بع ي ال يار

يوما يدني بأن سيبوي صاب قواندد نلن ين غةلة من أهلهار وأو كان يعل

العربييية للويياع ين بغيرهييا .فلميين كاوييب ن يراب ال يواهد التييي بييين دفتييي الكتيياب؟

أل ي أر تعليق نبد السو هيارون فيي فهيار األنيو ؟ أوي لي ييورد اسي ال ليي

ب ي يين أ م ي ييدر لك ي ي يرل ورودد المةرع ي يية()59ر وق ي ييد أ ص ي يياد غيي ي يرد فك ي ييان أك ي يير م ي يين

199مرل( .)51وهو مين أكيابر ييول العربييةر ف يوق نين العلمياء اآل يرينر اليعي
ادوا بواء العربيةر وه جميعاق األسيا

اليعي قيا نليي الكتياب  .فسييبوي يو ي

وي ل ي ال يواهر اللغويييةر وب يبتييدإ لغيية ميين نوييد وةس ي ر تيين يصييوغها نليين

قواند الع

والموعق .ولو اعلن الكاتيب نلين صيراإ الو يال فيي ق يية ال يواهد

 .51وةس .58 :

 .59الكتاب.516/1 :

 .51نلي الوجدي واصل في سيبوي إما الو ال .01 :
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الو وية واللغويةر وم اولة تعويعها لتتواسب وال اندلر لعل اإل كالية الكبيرل في
ت ديد عبيعة اللغة وو يةة اللغوي.
إن الصي يراإ ال ييعي ت ييرك األ يير األب ييرن ف ييي المس ييار اللغ ييوي ه ييو صي يراإ
عبيعيية اللغييةر ولع ي

ع ايية اللغييةر وقييد قاوم ي ك ييير ميين اللغييويين ألو ي يييو
ام ْو ا
موقييل أبييي نلييي الةارسييي(ب111ه يي) ميين مييوهج الرميياوي(ب189ه يي) فييي هييعا
الصييدد أو ي م ييا ر وقييد كييان الرميياوي يميين كوم ي بييالموعقر تيين ق يا أبييو

نلييي الةارسييي(:)56إن كييان الو ييو مييا ي ييو الرميياوي فلييي

كي ييان الو ي ييو مي ييا و ول ي ي فلي ييي

مع ي ي مو ي ي

معوييا مو ي

يييءر وان

ي يييء  .وكي ييعا الموي ييا رل التي ييي سي ييجلها

التو ي ي ييدي(ب999هي ي يي) ف ي ييي اإلمت ي يياإ والمؤاوس ي يية ر ب ي ييين أب ي ييي س ي ييعيد الس ي يييرافي

(ب168هي) ومتن(ب128هي) العي اوتهب إليي ر اسية الموع ييين فيي نموي ر وأويا

هوا أسج وجهاق مهماق موهار قا أبيو سيعيد السييرافي( :)51يد ْوي نين الموعيقر

ميا تعويي بي ؟ ..قيا متن:أنويي بي أوي لية مين بب الكيو ر ُيعيرل بي صي ي
الكي ييو مي يين س ي ي يم ر وفاسي ييد المعوي يين مي يين صي ييال ر كي ييالمينان في يياوي أني ييرل ب ي ي
الرج ييان م يين الو ص ييانر وال ييا

م يين الج يياو  .ف ييا أب ييو س ييعيد أ ع ييأب ألن

صي ي الكييو ميين سي يم ُيعييرل بييالو
وتكل بالعربية وفاسد المعون من صال

المييألول واإلنيراب المعييرول إعا كوييا
إعا كوا وب و بالع ي .

ُيعرل بالع
وكييو السيييرافي ل ي يتوكييب جييادل الص يواب .هييعد هييي ال وصييةر فييو يمكيين أن

يق اللغ يةا كمييا مييرر وان كاوييب اللغيية كالييدين فييي مواف تهييا الك ييير ميين
ي ك ي الموعي ُ
وجود الموعق.

 .56يو ر :معج األدباء.5826/9 :
 .51اإلمتاإ والمؤاوسة.590/5:
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أم ييا إت ييان و يياع ي العربي يية للغ ييته فل ييي

ب ج يية نل يين م يين أراد و

ييها

واإلنراء بهييار ومييا ميين لغيية فييي العييال ي سييوها أهلهييا نليين المسييتو وةسي  .نليين

أوو ييا ب ووك يير أن م ييكلة العربي يية أنم ييق م يين غيره ييار ل ييرول ن دي يية بالدرج يية

األول يينر ول ييي

هو يياك م ي ي لل يين ب ييالعلو الريا ييية وغيره ييا ف ييي ه ييعا المج ييا ر

فة وق نن أن من يت ن هعد العلو قلي ر فم كوب اللغة ت تلل ا توفاق جعريا
نوها.

أما لماعا و أب اللهجاب ول تعتمد قواند العربية؟ فة وق نما ُع جكر فما

أ يين أن أ ييداق يتمتيين ب ييدر ميين المعرفيية اللغوييية تةوتي اإلجابيية .وهي ييير السيييد
أونون أوي ي م يين الممك يين أن يتو ييد الو ييا

نل يين العربي يية الةص ييي ةر ف ييي ي ي

مجتميين ممتييد ميين الم يييع إليين ال ليييج؟ نليين مييا في ي ميين األن يراق وابوتميياءاب
والصيرانابر ف يوق نيين تة ييي األمييية والت لييل والة ييرر وفييوق علييك كل ي غييياب

اإلرادل الرسمية لتبوي هعد ال

ية.

وسيؤا أونون نيين كةاييية المةييرداب اللغوييية ال ديميية لمععييياب ال

ييارل

ال دي ييةر أ ييد غ اربيية وب وجي لي ر فييأي لغيية ييية فييي هييعا العييال يمكيين أن تكتةييي
بمةرداتهييا وتجترهييا فييي ك ي نصيير؟ وأي لغيية فييي العييال لييديها مسييكوكاب لغوييية
جاهنل نود ال اجة؟ ومن عا العي أوبأد بيأن العربيية تجتير ألةا هيا وتراكيبهيا مويع

العصيير الجيياهلي؟ وميين يعليين نليين مييؤتمراب المجميين اللغييوي فييي ال يياهرلر ومييا
أف ي ييب إليي ي ي م ي يين مواق ي يية مس ي ييا

كب ي يير ف ي ييي العربي ي يية ونل ي يين أرس ي ييها ال ي ي ييا

والت يمين()58ر وميا أقرتي تليك المييؤتمراب مين األسياليب والتراكييب واأللةيا ييير

يون اسيين بييين التوويي بهييعد
يوييية هييعد ال يييةر وموقييل العربييية موهييا .و ميية بي ٌ
ال ا ق وبين اإلقرار بأن العربية تةت ر إلن الك ير من الجهود في هعا الصدد.
 .58يو ر :مجمونة ال ارراب العلمية في مسين ناماق.
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يعرم أونون السؤا المه وال عير وال سيا

وكي هيعد الوعيوب

متبوني ي يية بي ي ي ي جداق ر ه ي ي ي اتبي ي يين ال ي ي ييرن الك ي ي يري قواني ي ييد اللغي ي يية العربيي ي يية ؟ ويع ي ي ييب

قيا وق )50(:يوبغييي لةييب الو يير إلين أن ال ييرن الكيري معييرب فيي نلي الو ييو ب ييك

كام في ك ير من كتب اللغيةر إب أوي غيير مةسير ب يك متعيابق ومعليق نويد

أهي الة ي ونلميياء اإلسييو كافيية ر ونليين ركاكيية العبييارلر وغمو ييها والعييي الييعي
يتوب إلي من ل أدون

لغوير ف يد تكةي م الي اآلتيي بتو يي م صيودد إع

يردل قا وق( :)29فم وق اآلية التالية من اليعكر ال كيي ( )25وب ييأب ال يهداء إعا ميا

دنيوا ُيعييرب الو ييال مييا بعييد إعا ان ييدل… إعاق و ويياق يمكيين إسي اع مييا بعييد
إعا ر ويسيتدرك مسييتغةرا :ولكيين ا يا للي أن يكييون فيي كومي نيييادل أو ييور

فهو ال ق وكلمات ال ق .

وقييد أفييرد باب ياق للكييو نليين مييا ونيادتهييا فييي الةص ي ال اربيين()22ر وممييا

تواول ي أي ياق قول ي تعييالن( :)21أي ياق مييا تييدنوا فل ي األسييماء ال سييون واوتهيين إليين
قولي  :أب يسييت ي أه ي اللغيية والو ييال ميين إن يرابه وتييأويله نوييدما يعتبييرون مييا

ان دل في كيو اللي نين وجي ر وهيو يعييد مصيعل ي الو يال وأهي اللغية ك يي اقرر
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 يريةةر ويهتبي كي

فرصيية للوي ي موهييار يوةعيير قلب ي
الوصو

ال روية.

نو ياق نليين مييا ييينن ميين سييوء أدب الو ييال ميين

 .50وةس .22 :
 .29وةس .22:

 .25الب رل.282 :

 .22جواية سيبوي  00 :وما بعدها.
 .21اإلسراء.559:
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ويبي ييدو أن او ي ييغا السي يييد أونون بالكتابي يية ي ي ييو بيو ي ي وبي ييين المعالعي يية

والت صير فهيعد كتيب الو يو التيي ب يست يهد بهيا اسيتكبا قارر تميل رفيول المكتبيابر

فهو و ير فيي معوين النييادل فيهيا .النييادل ههويا ب تعويي الهيعر والعبيور والكوفييون
يوعتووها بمصعل

الصلة ()29ر ومن الو ال من يوعتها باللغو أي قار ولع

أونون

لي ي ي يين نل يين ه ييعا المص ييعل ر واب لكي ييان لي ي نو ييدد ييأن .ويكة ييي أن أو ي ي قي ييو

الهروي(ب951هي) وهو مين أوا ي مين صيول فيي ال يرول واألدواب إع ي يو فيي

ما صلة

()21
و ما بعو ة (:)26
قول تعالن:
أن ي رب م ق
إن الل ب يست يي ْ
فييي علييك… ويسييمي بعي الو ييويين مييا الصييلة ان ييدل ولغيواقر وبع ييه يسييميها

توكيداق للكيو ر وب يسيميها صيلة وب ان يدلر لي و

ي ين يانر

أوها د لب لغير معون البتةر واوما ُيعرل أن ال رل صيلة ان يدل فيي الكيو بيأن
عف ب ي بالمعون .
هعا هو مةهو النيادل نود العرب قبي أن يكيون ليد الو يال ()21ر فهيي
نيادل من جقاب 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
الل (ب ) 5089في سةرد الع ي دراساب ألسلوب ال رن الكيري كمياق كبيي اقر مين
موا ن نيادل ما

()28

و ب ( .)20أما إن أراد إجابة أوسن ميد نين السيؤا ه

 .29يو ير نلين سيبي الم ا :معياوي ال يرنر للةيراء8/5:ر 25ر 22ر 96ر 11ر 18ر 512ر 516ر
295ر 299ر 291ر 119ر216ر 119ر 990ر 919ر . 951ومج ي ي ي ي ي ييال
515ر 505ر .115

عل ي ي ي ي ي ييب592/5 :ر

 .21الب رل.26:

 .26األنهية في نل ال رول.18:

 .21وقد عكر الةراء علك ك ييرار فيي معياوي ال يرن ر وموي نلين سيبي الم يا 8/5 :ر 25ر 22ر 96ر
11ر 18ر 512ر 516ر 295ر .299

 .28دراساب ألسلوب ال رن الكري  :ال س األو ر الجنء ال الو512:وما بعدها.
 .20دراساب ألسلوب ال رن الكري :ال س األو ر الجنء ال اوير 160وما بعدها.
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اتبن ال رن الكري قواند اللغة العربية؟ فو يو لي
بين ال واند وال انيدل المعيردلر وهي ا يتول بعي

وع ي ممتيدلر فهوياك فيرق ابيين
وجيود ال يراءاب نين ال انيدل

العامة المعردلر ععن في هعد ال واندر واجانل لي أونون وغيرد لل رو نليها؟

ويجيب أونون نن السؤا التاسن وهو ت ه ر العربية وند اوت ارها بسبين:
أولهما :الت لل العلمي والةكيري وابقتصيادي اليعي يعيي

العربي.

فيي مجتمعويا

اويهما :تع يد قواند لغتوا وجه ال ا مين نليها.
واألو

قر أما ال اوي فباع وب ي ليو مين المبالغيةر بي الج يودر فياعا

كان التع يد هو العي ي و بين العربية وبين ابوت ارر فكيل يةسر لوا أونون

أوهييا كاوييب لسييان ال

ييارل فييي ك ي

وا يير األميية اإلسييوميةر ابتييداء بالمديويية

الموورلر ومرو اقر بال وا ر العراقيةر وال آمية والمغربية واألودلسيةر تن أقاصي
سيا .وكيل ساغب ببن يانر وابن سييوا والةيارابير وال يوارنمير واإلدريسيير

وابيين لييدون و بل أم يياله ر وقييد أ ييعوا ميين ك ي نل ي  .إن إنييادل سييبب ت ه يير
العربييية ونييد اوت ييارها فييي العييال إليين تع يييدهار وموافاتهيا للع ي فيي ميين الجهي

والتغا ي نن أو اإ العرب والمسلمين فيي نصيروا ال ا ير ميا فيي ر وهي –
يييا سيييد أونون -اللغيية إب اوعكييا

ل اليية أهلهييا فييي موييا ي ييياته كافيية؟ وه ي

رأيب كيل بعو الصهايوة العبرية من مرقدهار بعد أن انلاو نلواق كبي اقر؟

ويريييد أونون ميين ك ي هييعد األس ي لة إليين أن يوتهييي إليين فك يرل أق ي مييا

يمكيين أن ي ييا فيهييا أوهييا هجيوييةر ف وانييد العربييية – كمييا ي ييو  -ب تسييتعين أن

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
589

فيي

الوعن لعربيي ال يوار فيي األفيو والتم يليياب التيي تيتكل اللهجية المصيرية .وهيو
يستدرك قا وق( :)19وقد ي و أ ده ه تريدوا أن وتكل باللهجة العاميةر ووتيرك

اللهجة األ واللغة األ لغة ال رن الكري ر فأقو ل  :مهوق يا سيدي فأوب تركتهيا

فييي الواقيينر والييدلي نليين هييعا وجييود اللهجيياب ..وان يوارك ميين أفييراد أسيرتك أو

ميين وةس ييك ه ييو بالعامييية ..وهي ي ألغ يين رسييولوا الكي يري (ص ييلن الل ي نليي ي وس ييل )

لهجيياب ال با ي بعييد البع يية؟  ..ل ييد سييم الرسييو الكري (صييلن اللي نليي وسييل )
ب راءل ال رن الكري ب يراءاب م تلةية… إن ال يرن الكيري وين بلغية قيري

سيب

قو ن مان(ر ي الل نو ) ..وب أ يوك تعلبيون مين كي مسيل أن ي يو ب يراءل

ال رن الكري كاموقر وبوة

.

لهجة قري

ه ييعا م ييا يوع ييوي نليي ي فك يير أونون ر ول ييو تركو ييا او ي يرال ه ييعد الةكي يرلر

واسييت ةال صييا بها بال ييار ر وبعييدد نيين ابوتميياء إليين ال

ييارل والتيراو العربييي

اإلسومي لوجيدواد يهيرل بميا ب يعيرلر فكييل سياب لي أن ييوانن بيين اللهجياب

العربية التي هيي لُ مية العربيية الةصيي ة وسيداهار وهيي بع ُيد جيةٌركما قيا ابين
جوي()15ر ليسوي بها ليعاق مبتعبق من اللهجاب التي تست ي من ك وج ر وهي
هعد هي ن لوة اللغة التي يدنو إليها؟

و أونون يسير نلن غير هد ر بعا ن واءر وكأو معوي بال ع من

العربييية وميين يوتسييب إليهييار فهييو ب يييدإ سييبيوق إليين علييك إب ركبهييار ي ييو (:)12
فو و إن لغة أجيدادوا ال يدامن فيي الجاهليية واإلسيو لي تع ج
يع عليك الوتيا ال ار ين
في ال عر أو الو رر واوما كان وتاجاق ب ينيد بأي ا مين األ يوا نين وتاجويار

 .19وةس .58 -51 :
 .15ال صا

.52-59/2 :

 .12جواية سيبوي .50 :
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إن ل ي و ي إو ي أق ي مو ي فييي جواوييب ك ي يرل .هكييعا كمييا ي ييا بجييرل قل ي ألغيين ك ي
ف يلة إبدانية ولغوية لل دماء ب ع ار ه ووا ريه .
وكو أونون هعا ي ال إلن ما جاء في سؤال السابنر وهو يرمي إلن

مس ييألة الوص ييلر والك ييو نل يين ق ييية الموانو يية ب ييين ال ييدماء والم ييد ين به ييعد
الص ييورل ب وجي ي لي ي ر ويتجاهي ي أبس ييع مب يياد الو ييد األدب ييير فلكي ي أدي ييب قدرتي ي
وملكت ر التي تبلل ب المونلة التي يست ها بما أوتي من اإلمكاوابر وفي

المععييياب المادييية والمعووييية التييي تكتوة ي ر قييديماق كييان أ

يوء

ييدي اقر ولكيين أونون

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

ولوو ي يير كيي ييل ا تي ييار ي ييان اقر مي يين أكي ييابر ي ييعراء العربيي ييةر نوي ييد أه ي ي

الةصييا ة والبيييانر قب ي أن يكييون لييديوا إع ي ييو ( :)11فلوأ ييع نليين سييبي الم ييا

بيت ياق لعالمييا تغويين ب ي أسيياتعل اللغيية العربييية ولعالمييا ن ي ُه يوال ال ييعر العربييي
ال دي ر أو بيب لل انر الكبير ج
امر ال ي من معل ت ر وهو:
لمود ص ْ لر ا ع ُ السي ُ جمن اني ج
اكج ج ا

جم اكر جمةاير ُم ْبي ُم ْدبر معياق

ي ييو في ي  :فلو أووييا ر يييوا معه ي – مجامل يةق – ب بييو ال ييعر األو ميين البيييب

سوجد بيأن معوين ال يعر ال ياوي قيد فايرب معوين ال يعر األو مين م تيواد تمامياقر
فةي ال يعر األو

ركية ت يد وتيأ رر أميا صيورل ال يعر ال ياوي… فهيي باتجياد

وا ييد ف ييعر ألن الص ي رل ب يمكوهييا أن تت ييرك ت ييب تييأ ير ونوهييا الييعاتي وبةع ي

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.
 .11وةس .29:
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ر وهو:

لوأ ع بيتاق تصويرياق
بي وساقا وعام لية
ل أ ْايعايو ل

وار اء سر ل ل
يب تاتْةُي ج
انٍ وت ر ُ
ُ ا

فاعا وج ال يار فيي فيك رميون ومعياوي تليك المةيرداب والكلمياب وجيد وةسي

أما صورل ار عية مين صيور أفيو الكرتيون ..والتيي يمكين للكمبييوتر أن يرسيمها
لوييا إلمتيياإ أعةالوييا بهييا .ت ي ي
الع بر ولع في فل

رب الوجو ما يو

ويبييدو أن الرجي مييا

كاوب قري ة أر

صيياواق ل ي

اص يرتا غ ي ان وسيياقا وعام ية وجييري
الةكرل التي و او

ر ها .

فييي تسي يل كي مييا فييي التيراو ميين ال ييي ر فيياعا

عراء العربية تويتج كي هيعد الهلوسياب فكييل بمين هي دووي ؟

وأقييو لي ي أونون  :ه ي تو يير موييا أن وهو ييك نليين اكت ييافك هييعار بعييد أن نةييب
ال ييرونر وتبلييدب األ اسييي

و ييار البلغيياء ونجيين الةص ي اءر نيين فه ي لغييته 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

التيراور وب وويينه ر ولكوييا و لي

انر كامر ال ي
لو أن
اق

يييو يسييت ق أن ي ي ر أ أريييب

يبلل يداق مين هيعا السي ل اليعي ترميي بي ر أيسيت ق

المونلة التي أ ل بها الو اد والةص اء ممن يبلل مونلتك؟! وه ت ن بأن ان اقر
ج
صيل
ي ص من معل ت ماوية ن ر بيتاق أي ما يواني ربين المعل ية ت ريبياق ل او ْ
صياو يبليل هيعا الميد ميين الجهي اليعي تصية بي ؟ أ ااو ت ين بيأن هيعد ال ركيية

الدا بيية فييي ال ييعر األو ميين بيت ي مكيير مةيير … يعمييد إليين قتلهييا فييي ال ييعر
ال اوير ألو يجه فينياء العاقةر وقيواوين ال ركية؟ أب ت ين أن امي أر ال يي

أراد

أن يوعب صاو بالصوبة والتماسيك وسيرنة وصيول إلين هدفي فيي كي صيورل
رسمها ل في ال عر األو

فيي كيرد وفيي فيرد وفيي إقبالي وادبيارد… كميا ييو
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ال جر الصلد العي ع السيي مين ني  .فال يانر ب ي صيد أن ييرك ت يبيهات
ل ص يياو ف ييي ال ييعر األو ر وي ييعها ف ييي م ابي ي الص ييورل ف ييي ال ييعر ال يياوير
وامرؤ ال ي

يكرر هعد الصورل ل صاو في ال يعر األو ر فيي بييب

يبدو أ د غرابةر وهو قول (:)19
جم ا ٌّ جم اج

م ب مدبر معاق

فكيل تست ي هعد الصورل في

اك ْتي

يرر قيد

ج
الع ادو ج
ان
باء ال ُ ل جب ا

وء فكر األستاع أونون ؟

عييو بييي… ر فهييو ي ييك صييورل أسييعورية لهييعا
أمييا بيت ي ال يياوي ل ي أي ا

ال ص ييان رم يين ال ييول والموع ييةر ويوعتي ي بكي ي م ييا س يينر فه ييو مي ينيج ب ييين التركي ييب
وال ركةر فيأ ع من ال بي دقة صرد ومن الوعامة -وهي أسرإ عا ر في الرك

نلن اإلعوق  -صوبة ساقيها وقصرهمار من عو ف يعيهار وهيي صيةة م ميودل
فييي ال يي ر وميين الييع ب وال علييب اإلر يياء والت ريييب وهمييا صييةتان ممينتييان أل سيين

الج ييرير وه ييعد بمجمونه ييا لو يية بوغي يية واص ييعةر وليسي يب ص ييورل لمس ييخ وب دمي يية
كرتوويي ي ييةر ي ي ي ليو ي ي يير األسي ي ييتاع أونون إلي ي يين قول ي ي ي تعي ي ييالن( :علعهي ي ييا كأو ي ي ي رؤو

ال ياعين)ر فكيل يت ي  -نلن معهب  -هعد الصورل؟

وهييو فييي وهاييية الةصي يعلييب ميين ال ييار أن يتهيييأ للييد و إليين أب يياو

الكتييابر وهييو –كمييا ي ييو  -ب يييدني العصييمة ولكو ي يييبغ
دون إنما الع ر وقد رأيوا تجلياب هعا الع

الت ليييد والو ي ميين

و مراب هعا اإلنما !!

ويسييته الةصي ال يياوي الكلميياب والجمي ر بييالكو نليين أقسييا الكلمييةر

إع ي ييو ( :)11ت سي الكلميية نوييد أهي اللغيية إليين و يية أويواإ :اسي وفعي و ييرلر
 .19ديواو .566 :

 .11جواية سيبوي .21 :
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وهوا نليوا أن وصوب قب الد و في التةاصي بأن مصعل ال يرل يجيب أن
يستبد بأدال تماقر فم وق نن مؤلةة من رفين وليسب رفياق وا يداقر و إلين
مؤلةيية ميين و يية أ ييرل… وهكييعار ونلي ي يجييب أن يص ي

هييعا الوييوإ بييال و

أدال نو اق نن ال رل ر وعلك كي يت التعابق بين الدا والمدلو .
وأقييو ههوييا كييأن السيييد أونون ييو ي بييأن مصييعل

األدال ميين بويياب

البص ي يريين ب ي ييرول
أفكي يياردر وقي ييد أعلا ا ي ي الكوفيي ييون قبل ي ي نلي يين مي ييا ي ي ا
ياإ نوي ييد ا
المعو يين()16ر والةي يراء يس ييت دم ك يي ي اقر ف ييي معاويي ي ( .)11واإل ييكالية أن الو ييال لي ي
يلتنمي يوا ه ييعا ابس ييت دا ر ووج ييد الةي يراء يعل ييق األدال نل يين و ييووي الم و يين وجم يين

المي ييعكر السي ييال ()18ر ونلي يين اس ي ي الةع ي ي ()10ر كمي ييا يعلي ييق ال ي ييرل نلي يين ال ي يراءل
ال روية(.)99

ومي يين هي ييعا ال لي ييع في ييي اسي ييت دا الو ي ييالر في ييان مسي ييألة اللبي ييب

ل ي ي تكي يين

معرو يية ألن اس ييت دا ال ييرول واألدواب فيم ييا بع ييد أص ييب ارسي ي اق ومةهومي ياق.

ونليين الييرغ ميين أن ميين الو ييال ميين يعييد ييرول المعيياوي أدواب ربييع( )95ر ومين

الم د ين من أعلق نلن أ رل المعاوي أدواب ()92ر وموه من يعليق نلين ميا

ي ي ييتلع في ي ي ال ي ييرل مي يين غي ي يرد كلمي يياب ()91ر إب أو ي ي غي ييدا وا ي ي اق في ييي الكتي ييب
المدرسية ب يك

يا

ر ونويد بعي

المدرسيينر أن مصيعل األدواب يسيت د ر

 .16يو ر :اإلوصال91 :ر 98ر 218ر 165ر .162

 .11يو ر المعاوي59/5:ر 12ر 18ر 522/2ر 291ر 251ر 112ر 115ر .89/1
 .18وةس 59/5 :ر .106/2
 .10وةس 211/2 :ر .216

 .99وةس ر نلن سبي الم ا 56/5:ر 50ر 26ر 28ر 502ر 199ر 151ر .158

 .95يو ر الو و الوافي.62/5 :

 .92يو ر كو الم نومي نلن أقسا الكلمة في الو و العربير قواند وتعبيق .
 .91يو ر :التعبيق الو وير ابستةها ر وابست واء.
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نوييدما ي ي البيياب كلميياب توتسييب إليين أقسييا م تلةييةر فوجييده ي ولييون أدواب
ال ييرع ألن فيه ييا روفي ياق وأس ييماءر وأدواب ابس ييت واءر ألن فيه ييا روفي ياق وأفع ييابق
وأسماءر وابستةها ألن فيها روفاق وأسماءر وهو اتجياد تعليميي سين .والسيؤا
ميية داإ ليتييأبع السيييد أونون هييعد ال

ههوييار هي
من ال

ييية الموتهييية

ايا التي تؤكد تع يد العربيةر وما الغاية من وراء إ ارتها؟
وي و

ييمواقر ويعييدها

في أوواإ الجمي ر وي يل نلين الجملية ابسيميةر ويعرفهيا بأوهيا

كلماب مؤلةة من أسماء تجتمين لتععيي معوين صي ي اق مةييداق()99ر ونلين ميا فيي
هييعا التعريييل ميين ركاكييةر فاووييا وتجيياوند لويير اوعكييا

هييعا المةهييو نليين فكيير

ما تواعأ نلي اللغويون من تعريةهار وي رب م وق

السيد أونون  .فهو ايو ُ
يعيد ر ويع ييب قيا وق( :)91لكووييا وو ي أن العبيارل السيياب ة تةيييد الديموميية
العةي ُ سي ٌ
وال ب ييابر ويغي ييب فيه ييا ت ييأ ير ال يينمن ودوردر بمعو يين أن العةي ي ك ييان س ييعيداق وه ييو
سعيد اآلن وسيب ن سعيداق في المست ب ر وهعا ب يوعبق نلن صةاب الب رر لعا

فييان مصييعل الجمليية ابسييمية إن ص ي ب يصييل إب فييي المعت ييداب وال ييا ق
العلمي ي يية ال ابت ي ييةر ك ولو ي ييا األر

قول ي :

()96

كروي ي يية …ر و اللي ي ي ن ي ييي  .وي لي ي ي

إل ي يين

ونلي ي ر فمصييعل الجمليية ابسييمية ميين يييو الدبليية والمعويين ي تييا

إليين إنييادل و ييرر كمييا أن تركيييب مييا ُيسييمن الجمليية ابسييمية ي تييا إليين إنييادل
الو ر في …وأنترل هوا بأوي بعد ب و عوي في ق ايا المبتدأ وال بر أدركب
معون قو

انروا الكبير ال ار

ونار قباوي :سأهرب من لعوة المبتدأ وال بر .

والرجي يل ييي أريي بييو روييية وب ت بييبر وب ويراد ي ييير إليين مرجيين و ييوي

وا ييد فييي تو ي يرد علييكر وميين هييعا فهييو يةتيير
 .99جواية سيبوي .26 :

 .91جواية سيبوي .26 :
 .96وةس .21 :
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مةهوم ياق جديييداق للجمليية ابسييميةر

متييأ اقر – كمييا ي ييير -باللغيية اإلوجلينييية( .)91وهييعا فه ي سيياع يوةييرد ب ي أونون ر
والعي يتجاه أه نوصر من نواصر الكو ر أب وهو الدبلة.

نلن أن مة وفاق في ت ديد الجملة ابسيمية بيين البصيريين والكيوفيين

ب داني اآلن لسرد تةاصيل ر ولكو يتل

نود الة تيين فيي م ي جملية م ميد

قا ر وهي نويد البصيريين اسيميةر ونويد الكيوفيين فعلييةر ت يد فيهيا الةاني ر وقيد

أ ييال اب يين ه ييا جمل يية ال يية ه ييي ال رفي ييةر وه ييي المص ييدرل ب ييرل أو ج ييار
ومج ييرورر و ييو :أنو ييدك ني ييد؟ أو أف ييي ال ييدار ني ييد؟ وي ييدر ههو ييا ني ييد ف ييانوق
بال رل والجار والمجرور .

ونيرل اليدكتور مهيدي الم نوميي الجملية ابسيمية تعريةياق جدييداق إع هيي

نو ييدد ( )98الت ييي ي ييد فيه ييا المس ييود نل يين ال ييدوا وال ب ييوبر أو الت ييي يتص ييل فيه ييا

المسود إلي بالمسود اتصافاق ابتاق غير متجددر أو بعبارل أو

ر هي التيي يكيون

فيها المسود اسيماق  .ويبيدو أن أونون اعلين أي ياق نلين ييء مين هيعا ال يول
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

نيين الص ي ي  .ولوو يير تعلي ي هييعد المسييألة نوييد الجرجيياوير يومييا يةييرق بييين

ال بر المةردر وال بر الجملة الةعلية إع ي و ( … :)90وبياو أن مو وإ ابسي

نليين أن ي بييب بي المعويين لل يييء ميين غييير أن ي ت ييي تجييددد ييي اق بعييد يييءر

وأما الةع فمو ون نلن أو ي ت ي تجدد المعون الم بيب بي

يي اق بعيد ييء

فيياعا قلييب :نيييد موعلييق ر ف ييد أ بييب ابوع يوق فع يوق ل ي ر ميين غييير أن يتجييدد

 .91يو ر كوم في ال ا ية رق (.19:)9
 .98في الو و العربي و د وتوجي .92 :
 .90دب

اإلنجان.511-519 :
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وي ييدو موي

الةييرق بيوهمييا ميين يييو يلعييل

ييي اق ف ييي اق… وان ي ب أن ت ي

فتأم هعا البيب:

لكن يمر نليها وهو موعلق

صرتوا
ب يألال الدره ُ الم
ُ
روب ُ

هعا هو ال سن الو ق بالمعونر ولو قلت بالةعي  :لكن يمير نليهيا وهيو يوعليق ر
لي ي ي س يين  .ه ييعا قي يوا المس ييألة الت ييي التبس ييب نل يين الس يييد أونون ر وب نوق يية
للجملة ابسمية بال ا ق األنلية وغيرها .وهبوا جاريواد فيي ميا عهيب إليي ر فمياعا

وعلييق نليين الجم ي ابسييمية عواب ال ييا ق غييير ال ابتيية؟ إب إن كييان مسييت د اق

جملة جديدل يسميها الجملة األونووية .

ويتويياو ق ييية اوييية ميين ق ييايا المبتييدأ وال بيير إع ي م ي نليين تعييدد

ال ب ييرر وي ييرب مي ي وق ال ي ٌيد قا ي ٌيد بعي ي ٌ ب يه يياب األن ييداء ر وي ييو معل ي ياق(:)19
فاووا ور أن المبتدأ الوا يد فيي تليك الجملية قيد أ يع و ية أ بيارر وهويا وتسياء
الد ب ا در وابس بعدد ف د و يةت ر

كيل يتعدد ال بر؟ ف د أ ْبروا نن المبتدأ
فل يعد ي بر نن المبتدأ…وهكعا فاووا ور أن قبو مبدأ تعدد ال بر يساه من
غيي يرد ف ييي ل ييق أ الم يياك ف ييي أدبو ييا العرب ييي –وبالت ييالي ن لو ييا العرب ييي -وه ييي

م كلة الترادل في المةرداب واأللةا .

ال ي ي ب
ق و ييو أن الس يييد أونون ب تو

ييي نجا بي ي ر فبدايي يةق مس ييألة تع ييدد

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).

 .19وةس .28:
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نليين أن أبييا نلييي الةارسييي يوكيير تعييدد ال بيير م تلة ياق بيياإلفراد والجمليية

و ييو قوله  :ني ييد ن ييال يةعي ي ال ي ييرر فالجمل يية نو ييدد ص ييةة لل ب يير( .)15وا ت ييار

()12
انر وكاتب ر
الصةار مون تعدد ال بر إعا اقترن بعاعلر و و  :هو ف ي ٌ و ٌ
غي يير أن مو يياع المس ييألة الدبل ييةر وك ييان يمك يين ل ي ي أونون أن يتو يياو ه ييعد اآلراء

وغيرها لو أراد مواق ة عاب جدو .
فال بر يتعدد كما تتعدد الصةةر وب يمكن أن يكون تعدد ال بير إب ألن
ال ا ي متييي ن أن السييامن م تييا إليين علييك .والتعييدد قييد يكييون لة ي ياق وي صييد في ي
معويين وا ييدر كمييا ت ييو  :هييعا صييان أبييي

أسييود ر أي أبلييقر وقييد يكييون لة ياق

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

الجملية ت لي

إلين دبليية قا مية نليين ت يدي

بيير يام يتم ي فيي الم بيير نوي

بهعد األ بار جميعاقر وقد سج الدكتور ن يمة الك ير من اآلياب التي تعددب

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

ويعرم ق ية ال ة في هعا الصددر ويسيتهلها بالم يا

المديوية يوارنها

و يةة ر ويعلق قا وق( :)11وفي تلك الجملة ور أن هواك مبتدأينر فالمديوة مبتيدأ
– موا وصدقوا – أما وارنها فهي مبتدأ ل
ان … فكيل يكون ابس بعدد مبتدأ
اوياقر وكيل وسم ألوةسيوا أن وسيمي مبتيدأ ولي وبيدأ بي ؟ واألغيرب مين عليك أن

 .15يو ر :ا ية الصبان121/5 :ر وأو
 .12يو ر الهمن.196/5 :

المسالك222/5:ر والهمن.196/5:

 .11يو ر :رم المةص 00/5:ر و رم الكافية599/5 :ر و ا ية الصبان نلن رم
األ مووي.121/5:

 .19دراساب ألسلوب ال رن الكري  :ال س ال الور الجنء األو .202:
 .11وةس .20 :
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الجملية ابسيمية ( يوارنها و يةية) فييي م ي رفيين بير للمبتييدأ األو ر فكييل يييت
التأوي ي هوييا؟! ه ي وييؤو األسييماء باألسييماء واأل ييياء باأل ييياء ووغييرب المعيياوي
ي ته ييار وم ييا الغاي يية م يين عل ييك؟ أم ييور ب يصي ي الموع ييق إب برف ييها م يين

ن يين

أساسها .

و مة معون دق نن فه األستاع أونون ر فباد ابدءر الجملة إعا ونلب
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
نلن جملية صيلة الموصيو والوعيب وال يا  .وهيعد الجملية اإل باريية الكبير لهيا

وج من الدبلة ب يت مل ال بر المةرد .وأما انت ار

نلين تأويي الجمليةر ف يد

يكييون ل ي وج ي ر ولكيين المسييألة هييي تعليمييية بالدرجيية األوليينر وهييي م هيير ميين

م اهر ابلت ان بتةسير اليو

ر ي يو ابين السي ار ( :)16ليو وقين موقين الجملية اسي

مةيرد لكييان مرفونياق ر وهييعا با تصيار هييو سيير ال كي بتأويي كي الجمي ر فليسييب
ال

ية ببعيدل من الموهج التعليمي.

ي ي يع ييرم م ييابق رابعي ياق وهو العةي ي ف ييي المو يين ر ويوت ييد مس ييألة التعل ييقر

في و  :لميياعا ب يكييون الجييار والمجييرور متعل ييين ب بيير م ييعول ت ييديرد مسييجون
م ي وق أو ي ينين أو سييعيد ..أو غي يير علييك م يين التييأويوب الت ييي تب يين ا تمابته ييا
قا مة م

كا ن أو موجود.

وب يسين ال يار الييعي يلي بمبياد لغتي ههويا إب أن ي يو للسيييد أونون:

م ييا أجهل ييك بلغ يية قوم ييك؟ وف ييي انت ار ييكر نل يين اللغ يية أ نل يين الو ييال؟ ف م يية

ق ايا فيي ال بير يب الجمليةر يمكين أن تكيون مو يوإ يول بيين الو يالر إب
هعد المسألةر فه ي ن أونون أن قيا وق ي يو  :م ميد فيي المديوية ر وهيو يعويي
 .16األصو .61/5 :
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أوي مسييجونر أو ميري

ر أو في جيرمر أو غييير علييك ميين األوصييال ال اصيية؟ وهي

ي يين أن لغيية كا و ياق مييا كاوييبر ت م ي م ي هييعد المععييياب يمكيين أن تكييون لغيية

صييال ة للتةيياه ر وابتصييا ؟ فييال بر هوييا نوييد جمهيرل الو ييال متعلييق بكييون نييا ر
وس يواء أر يييوا بهييعا التأوي ي أو رددوييادر فييالو

نربييي فصييي مةهييو الدبل ييةر

ف ي م مد فيي المديويية يعويي هيو مسييت ر فيهيار و العةي فييي الموين ر ب يمكيين أن
توصيرل دبلتي إب نليين وجييود هييعا العةي فييي علييك المكييانر فييان أراد ال ا ي أن
ينيد نلن علكر وهو العي يسمي الو ال الكون ال ا

ر وجيب نليي إ هيار هيعا

المتعلييقر إب أن يكييون فييي سييياق يجلي ي ر ك ول ي تعييالن
بالعبد) أي ُي تا ر فالدبلة هي الةيص ر وليسب اللغة

()11

(ال يير بييال ر والعبييد

رباق من المبهماب.

ويتو يياو األفع ييا الواقص ييةر وي ييرب فيه ييا ب ييو ون ييي ودون ُمس ييكة م يين
نلي ر أو وقةيية ميين فكييرر فبعييد أن يتويياو تلييك األفعييا يعيير نليين اليية تمامهييار
ويييعكر بعي

اآلييياب التييي جيياءب فيهييا تاميية و ييو قولي تعييالن (()18سييب ان اللي

ييين تمسييون و ييين تصييب ون)ر ويعييرم سيؤابق سيياعجاق هي لوييا أن وعييرل الةييرق

بين الةع التيا والوياق

؟ وييردل قيا وق( :)10وهويا قيد وجيد مين ي يو  :مهيوق فهيعا

ييعوعر ولك ي قانييدل ييعوعهار وأوييا أقييو ل ي  :هييعا ييرو ص يري ياسيييدي ولييي

ييعوعاقر… واوي ليسييتوي نوييدي إعا قلب :كييان أ مي ُيد فييا اقنر أو كييان أ مي ايد فييا ٌن ر
أو كييان أ مييد فييا ْن ر فييالمعلوب والمييدلو وصي إليين الع ي وب اجيية بييي إليين

رفن أو وصب أوجر .

وغاي يية الرجي ي الت ييي ي ييدور ويي يدور ليصي ي إليه ييا ه ييي ال ييدنول إل يين إلغ يياء

اإلن يرابر ولكيين الم ييكلة فييي سييبيل إليين الوصييو إليهييا .وهييا و يين و يراد يةتع ي
 .11الب رل.518 :
 .18الرو .51 :

 .10جواية سيبوي .15 :
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م كلةر ويرد ال و ب عوع مجيء الةع الواق

تاماقر ومجي تاماق مجمن نلي ر

ميين قب ي الدبليية أوبقر ب التو ييير .وهييعد المعركيية الدووكي ييوتية وهمييية ب يجيياون

أس .
غبارها ر ا
ُ

ههوييا نليين تسييمية األفعييا ر ويعلييق

ويي ْيو ا
ي يتويياو الجمليية الةعليييةر ا
من تسمية هعد األوواإ أن مةهو تأ ير النمن وهو أهي ميا
قا وق( :)69وهوا يت

يب نوييد السييادل الو ييالر فالةع ي الم ييارإ هييو ييدو
يمييين ابس ي نيين الةع ي غا ي ٌ
فعي ي ييدو فييي اليينمن ال ا ييرر وقييد سي بمود م ييارناق ألوي ي ييارإ ابسي فييي
ركات ر فهو مرفوإ مرل وموصوب مرل ومجنو أ ير ر ونليي فالتسيمية تتجاهي

النمن .
أمييا تسمية الم ييارإ فلوو يير قييو سيييبوب ف ييي نليية تسييميت ( :)65واوم ييا
ارنب أسيماء الةيانلين أويك ت يو  :إن نبيد اللي ليةعي ر فيوافيق قوليك :لا ج
ةاني ر

تيين كأوييك قلييب إن نيييداق لةان ي فيمييا تريييد ميين المعويين  .وب وييدري كيييل يجه ي

با و ينن أو أ بن ق اياد ب اق أن الم ارإ فع يمتان بال يويةر وأن الو ال

ل ي يكووييوا غييافلين نيين هييعد ال ي ييةر فالم ييارإ ب ي ييدو فييي اليينمن ال ا ييرر
وهييعا يوبغييي أن يكييون فهي

ييدال الو ييو ب المصييل ين أم ييا السيييد أونون .نليين

أووا ب ووكر أ ر و رية العام في تسمية الم ارإر كما وعترل بم يكلة ت صيي

دبل يية ال يينمن ف ييي األفع ييا العربي ييةر وأوه ييا
الدراسابر ب التهوي

والصيام.

 .69وةس .11 :

 .65الكتاب.59/5 :
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ي ي ٌ ص ييب يةت يير إل يين الك ي يير م يين

ويتو يياو األفع ييا الجام ييدلر وي ييردل ق ييا وق( :)62وم ييا دمو ييا وت ييدو ن يين

األفعييا الجامييدل(ب

علييك المصييعل الب يين :فع ي ٌ جامييد) فاووييا وتييعكر أفعييا

التعجييب… فييو ي ييق لوييا نوييد أه ي اللغيية أن وتعجييب إب با ييد الصيييغتين :مييا
افعل ! و ج
أفع ْ بي فتأم  .إوك إعا اهدب بيتاق جميوق فاو يتوجب نليك أن ت يو :
اجم ي ْ بالبيي ج
يبر أو أ ج
يب! مييا هييعد الديكتاتورييية اللغوييية؟ ومتيين كاوييب
اجمي البيي ا
مييا أ ا
قوانييد اللغيية تييد األ اسييي الب يريةر لتعلموييا كيييل وتعجييب وكيييل وهييو ر أب
ي ق لي أن أقو  :يا لجما البيب م وقر أو يا لعيل و لو هالبيب ؟
والرج ب ي ان ي لع ال ق بالباع ر ومن عا العي ي جر نلين م يانرد
وأ اسيسي ي ؟ فهات ييان الص يييغتان ارت يين الع ييرب الةصي ي اء أن تكوو ييا الص يييغتين

ال ياسي يييتين للتعجي ييبر وه ي ي ل ي ي يصي ييوعوا علي ييك ج ي ي اقر نلي يين الم ي ييانرر وب بس ي ياق
للعواعلر ب أرادوا أن يجعلوهما صيغتين وا

تين م يهورتين ب لايب

فيهميار

انلام ياق نليين هييعا ال ييعور لميين أراد أن يسييت دمهمار ولوو يير ف ي هييعا البيياب نوييد
س يييبوي إع ي ييو ف ييي مي يا أ س ي اين نب ي ايد اللي ي ( :)61ونني ي ال ليي ي أوي ي بمونل يية
قولك :ييء أ سي اين نبييد اللي ر ود لي معويين التعجييبر وهييعا تم يي ولي ُيييتا اكلب بي .
وب يجون أن ت د نبد الل وتؤ ر ما وب تني يي اق نين مو يع  .وكي هيعا
ال يير

ميين سيييبوي -ر مي اللي  -ميين أجي أن ت لي

الصيييغة للتعجييب .نلين

أوه ي بعييد علييك اسييت دموا مييا ب ي صيين ميين الصيييل التييي يعييرل أوهييا للتعجييب
بال ريوةر وم درل المتكل نلن استجو ها.

 .62وةس .95-99 :

 .61الكتاب.11-12 /5:
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فهييو جييرب هات ييان الصيييغتان نل يين ييانر بليييل ف ييي نصيير البوغ يية

والةصييا ة ميين أن يتعجييب إب بهمييا ييين قييا ( :)69واهياق لسييلمن ي واه ياق واهييا .

وسأ ييرب م ي ي وق ي يير ي ييرب المسي ييألة وان كي ييان ي تلي ييل ييي اق مي ييا ني يين مسي ييألة
التعجبر فصيل اسي اآللية ال ياسيية يوو جم ْةعي و جمةعيا و جمةعليةر و مية ن يراب
جرفية وأن
ا
ار هعد الصيلر فه سمعب ياسيد أونون أن أ داق عأ من ي و
صوابها جمجرالر أو و و علك .فعو هعا ال جيج وايهيا ال يار أن اللغية ليي

فيها إب ما ت و ر تن تا ج
صمها بالت لل؟ أما
ولي

اللغة الةصي ة.

و لو هالبيب فمجال ال يارإر

ي ي يع ي يير نل ي يين وا ي ييب الةاني ي ي ر في ييي و ي ييوُ :ك جس ي ي اير النج ي ييا ر وي ي ييردل
ق ييا وق( :)61تأمي ي عل ييك اإلني يراب العتي ييد وال ييعي يةي ييد بأوي ي نو ييدما لي ي وج ييد الةاني ي
(أ ميد) جعلوييا النجيا يوييوب نوي ر فيكسيير وةسي ر فهييو وا يب فاني ر كييل يمكيين
أن و ب ي نليين ميير أك يير ميين ألييل نييا نليين هييعا اله يراء؟ أن توييوب ركيية

يير

الكلمة نن موقن الكلمة ال ي ي… وي م نلن البوياء للمجهيو ر وي و  :كييل
وبوي أم اقر نلن المجهو ر وه يبون يء نلن ما يسمن المجهو ؟
وب بد ههوا أن وعترل أو ليي

مين اليسيير م اعبية أونون وهيو ي مي

هييعا الةكييرر فباد ياق ل ي يعييرل سيييبوي المبوييي للمجهييو ر وب وا ييب الةان ي ر وربمييا
ج ()66
أعلاييق نلي ي فُع ي
 .كمييا ت ييي األماويية العلمييية أن ايييعكر أن ميية مصييعل اق
يير ييا عاق للمبو ييي للمجه ييو ر وه ييو م ييا لي ي ُي اسي ي ب فانلي ي ر ووج ييدد مبكي ي اقر نوي ييد

 .69البيب لرؤبة في مل ق ديواو 568 :ر وهو أي اق في :رم المةص 12/9 :ر المغوي981 :ر
وأو

المسالك.85/9 :

 .61وةس .91 :

 .66يو ر الكتاب192/5 :ر و .92-95/9
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الكسييا ي

()61

والةيراء( .)68وممييا ب ييك فيي أن إسيياغة المتييأ رين لهييعا المصييعل

كي ي ابيين جوييير والعكبييرير وابيين ن ي ي وابيين ه ييا ر إومييا كاوييب لهييدل تعليمييي

بالدرجة األولنر فالويابة يكلية ب معووييةر وب أ ين أن نياقوق ي ين فيي وةسي أن
ي يييةر وهييعد

الويابيية نيين الةعي ويابيية

ي يية ب تتعلييب الك ييير ميين الب ييو .أمييا

س يؤا السيييد أونون كيييل وبوييي ييي اق للمجهييو ؟  -فييي إ ييارت إليين الةع ي  -فييو
م ي ي لي ي

ألن الةعي ي المبو ييي للمجه ييو م يين الوا ي يية الدبلي يية– نل يين األغل ييب-

ي م قد اقر من التعميةر

ي ياق كان أ بوغياقر فهي تسمية ب ت الل دبلت .

ويتو يياو األفع ييا ال مس ييةر وانرابه ييار وي ييو ( :)60فعو ييدما تع ييرب الةعي ي
يكتبيان فاوييك ت ييو فعي م ييارإ مرفييوإر وتوت يير لتيير ال ييمة أو اليواو أو أييية
ركة ت ير إلن الرفنر ولكوك تده

الوون .

نودما تجد أن نومية الرفين هيي بيوب

واووييا لوعجييب م يرل أ يير ر فميين يوت ييد هييعا الرج ي اللغيية أ الو ييال؟ ولكيين

العجب سرنان ما يو

ي نويدما ي يو نميا قليي  :أن أك ير مين وصيل وياع ي

اللغة العربية الم كية(العامية) ي ولون للةتيال نويد م اعبتهيا :تلعبيي و تكتبيي

… اء علك الو ال أ اأبوا  .والرج يير العييب فيي اللغيةر ليعلك ب يتيورإ نين
الدنول إلن العامية ص ار ة ههوا.
و ر ما ي و

في الكاتب  -في هعا الةص  -هو الةاني ر ويتوياو

الم ييا اآلتي :الرجي ي ج يياء إل يين البي ييب وي مي ي نل يين م يين يجعي ي الةاني ي ههو ييا

 .61يو ر معاوي الكسا ي.61 :

 .68يو ر معاوي ال رنر نلن سبي الم ا 552/5 :ر 596ر 195ر .111
 .60وةس 91 :
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مسييتت اقرر وي ييو ( :)19مييا هييعا التأويي الغريييب؟ ومييا هييعد ال وانييد ال يياعل نيين الةهي

واإلدراك؟ إن ال ا بالةع هو الرج سواء جياء قبي الةعي أو بعيدد  .والرجي ب

يعيير نليين كييوفيين وب بصيريينر ف يوق نيين تجاهي الم ييد ينر ولييو أوي نيير
آلراء الو ويين في هعا الصدد

ال

أف ن إلن ييء لهيان األميرر فهيعد مين أك ير

ييايا ال وفييية ييهرل نوييد الو ييالر والكوفيييون يجعلييون هييعد الجم ي ميين بيياب

الجم ي الةعليييةر وهييو ييول يمكيين أن ي يين نلي ي ك ي قييار للو ييو ف يوق نيين
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
لجو يية المع ييارل المصي يريةر وقي يرارب م ييؤتمر مجم يين اللغ يية العربي يية بال يياهرل ن ييا

 . 5091وت رير اللجوةر وق ارراب المؤتمر من أك ر ال ارراب جرأل في الو ر إلن

الك ير من إنراب الصيل والتراكييب العربييةر وهيي ت يك مو ومية متكامليةر وان
لي ي الةهييا الوجييام .وقييد تييأ ر – نليين األغلييب -بييبع

إلن علك.

ويعي يير

تلييك اآلراء وان لي ُي يير

ل ول ي ي تعي ييالن(()15وقلوي ييا يي ييا د اسي ييكن أوي ييب ونوجي ييك الجوي يية)ر

ويي ُيرد اسييتتار ال ييميرر واإل ييكا ههوييا قييد ي م ي
ويعييرب أوييب هوييا الةان ي ر ا
نلن رأير ولكن سرنان ما تو لب المسألةر وي هر الرجي جهيوق منريياق باللغية و

فوووهار إع ي و ( :)12فه ي تا ال الق  -نن وج  -أن يؤكد آلد ما يتوجيب
نليي فعلي ر وأميرد بييين الكييال والوييون  .فهي يسييت ق م ي هييعا الةكيير أن يوصييب

من صا ب مصل اق للغة؟ وه اعلن هعا الرج نلن أساليب التوكيد في ال رن
الك يري ر وف ههييا؟ وأي يييء يعييرل نيين سييون العربييية وبوغتهييا فييي هييعا البيياب؟
 .19وةس .19:

 .15الب رل.11 :
 .12وةس .11 :
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فييال رن الكيري

افي ٌ بهييعا الييومع ميين التوكيييد()11ر ف ييد ويين بلسييان قييو ميين سييون

بوغ ييته التوكي ييد والتكي يرارر ف يياعبه بم ييا ي س ييوون .وأع ييرم ههو ييا سي يؤابق نل يين
أونون ومعهب ي فييي التةسيييرر نليين أي وج ي يةسيير البييدء بابسييتةها فييي سييب

سور()19ر وأولها قول تعيالن(()11هي أتين نلين اإلوسيان يين مين اليدهر لي يكين
ي اق معكو اقر) وهو – ج ونو  -يعل ما كان وما سيكون؟
ويتواو في مسته الةص ال الو ابس ر ويعر
ووتوقييل نوييد بع ي

مو للمعرفة والوكرلر

اآلراء التييي يعر هييا لوعييرل م ييدار ف ه ي لهييعا البيياب ميين

العلا ي في ييو ( :)16يتييألل نوييد األ ي ا
العربيييةر ويبييدأ بالمعرفيية فيتوقييل نوييد ا
من اس وكوية ول بر وقيد اسيتبد الل يب فيي بعاقتويا ال صيية بالوسيبةر و تين
يوموييا هييعا فاو ي يييت ال لييع بييين الل ييب والكويييةر فييو يييروق األميير أله ي اللغييةر

وتجدر اإل ارل هوا إلن أن اس األ

ب يكون نلمياق (معرفية) بيدون جين ين

ا

ر يسين هما ابس والل ب(الوسبة).
وأي يين الوص ييو

المس ييمارية م يين ه ييعا ال ييعي يل يي ي نليو ييا أونون ؟ وأي
ر كوم نن ييء

يء يريد هعا الدانية؟ غير أن هعد الغمغمة تةص في

مةهو ر إع ي و ( :)11فاعا سرب في ال ارإ السوري في دم ق وواديب يا م ميد
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

 .11ولييو كلييل األسييتاع أونون وةس ي واعليين نليين مييا سييعرد اإلمييا ب
النْراك ج ييي(109ه يي) فييي ال بيير
و التوكي ييد ر ف ييي كتابي ي

البره ييان ف ييي نل ييو ال ييرن ت ييب فصي ي

ف ييي أقس ييا مع يياوي الك ييو ر

929/2ر وما بعدهار و 981/2وما بعدهار ل أر من هعد األساليب الك ير.

 .19وهي إ افة إلن سورل الدهر :الوبأر الغا يةر ال رمر الةي ر المانون.

 .11اإلوسان.5:
 .16وةس .18 :
 .11وةس .18 :
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بع ياقر تيين ب يلتةييب ميين فييي السييوقر وأن الرجي فييي الما ييي كييان ي ييل فييي
يانمرو فيسارإ إلي الم صود.
وارإ مكة ويرفن ن يرت ويوادي ا

إن العل يا أستاع أونون ب ي يرد أن ي ترك في م اب المويينر ألن

الويياعق ب يمكيين أن يت ييدو ميين ي

نيين نلي ب يعرفي ر فلييو قلييب ل ي

العلاي توع ييد بييين ال ا ي والسييامنر
مييا :صييادفب م مييداق هييعا الصييبامر فدبليية هييعا ا
واب لغييدب اللغيية هيراءر ب اربييع لهييار ولهييعا ارت ييب الوك يرل الم صييودل بالوييداء إليين
ياءد .ووي يراد يس ييير نل يين ه ييعا ال ييوهج الس يياع ر ف ييي س ييا ر
مرتب يية العلي ي ر ُ
وبوي ييب بو ي ا
المعارلر من دون أن يستود إلن ي ة أو رأي أو است دا لغوي.
فهييو ييير أن ال ييما ر المتصييلة(الوونر التيياءر ال يواور األلييلر الييياء) ب

يمكيين أن تكييون معييارل ألوهييا أ ييرلر تيين ولييو انتبرواهييا فييي وهموييا –كمييا

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

عانر و تان و تي ر ويع ب قيا وق ( :)10وأويا أر أن أسيماء األلغيان هيعد ليسيب
أس ييماء أصي يوقر فه ييي أدواب واألدواب ليس ييب مع ييارلر وهي ي قولو ييا لل يييء ه ييعا
يعوي معرفت ؟

وه ييو ي يير األس ييماء الموص ييولة م يين المع ييارلر ويع ييدها أدواب أي ي ياقر

والدلي أو يمكووا ال و  :جاء العي ب يعرفي أ يد ر فيت ي تمامياق أن اليعي جياء

(.)89ويردل قا وق :وهواك قاندل غريبة نويد الو يالر
غير معرول من أي
فابس ي الموصييو الواقيين بعييد ابس ي المعييرل ب يي(أ ) يعييرب صييةة ل ي ر…قابجلاهييا
 .18وةس .10 :
 .10وةس .69 :
 .89وةس .69 :
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الع

أو رف هار فو ن وعبق قرن الو ال…ر نودما أقو ال اب العي فهي أويا

أصي يية ؟ ونلي ي ي فيجي ييب إني ييادل الو ي يير ب ي ييك كام ي ي في ييي مي ييا يسي ييمن باألسي ييماء
الموص ي ييولة ويوه ي ييي كومي ي ي نل ي يين المع ي ييارل دون التع ي يير

للمع ي ييرل ب ي ي ي أ

الم ييال أو المويياد ألوهييا ب ت ييد وب تييؤ رر نليين ييد قول ي ر فالرج ي وة ي

أو

يدي من م اولة ال رم والتعلي دووما فا دل.
إن ال ي ييما ر المتص ي ييلة ي يياهرل م ي يين ال ي ي يواهر الم ي ييتركة ف ي ييي اللغ ي يياب
الساميةر وب يملك أونون وب غيرد ردها .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 .أما أسماء اإل ارلر فو يدرير وب ودري نلن أي يء يستود في وةي
ني ييادل ه يياء التوبيي ي فيه ييا؟ وكأوي ي لي ي يس ييمن ب ولي ي تع ييالن (()85ه ييا أو ييت أوبء)ر وب

واأل عار التيي ب ييدا لها ال يك()82ر ف يوق نين راء اللغيويين اليعي

بالوصو

لل يوا هييعد األسييماءر ونياداتهييار ودببتهييار وفصييلوا ال ييو فيهييا( .)81وب أريييد أن

أعكرد بالبيب الم هور ألبي العيب المتوبي:

أوا ال ُّريا واع ج
ان ال ُ
يب و ا
الهرُ

ب والوُّ
صان نن ا رفي
ما ا
أبعد ْ
العي ا
ا

وأما فيما يتعلق باللهجية الم كيية فياعا أردويا أن وجياري أونون فاللهجية
العامييية لييي

فيهييا ميين العربييية الةصييي ة إب اس ي إ ييارل وا ييد هييو هييعا ر وك ي

اللهجاب ت ريباق توع بصورل ت تلل نن العربية الةصي ةر فتت يو فيي اليعا

.85

نمران.550:

 .82يو ر في نيادل هعد الهاء العربية الةص ن لهوري فلي .561:

 .81يو ي يير نلي يين سي ييبي الم ي ييا  :الكتي ييابر 501/2ر  .111وأو ي ي المسي ييالكر  .510/5والهمي يين:
 .298/5والو و الوافي.199/5:
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ميرل مة مييةر وأ يير انيياق و ال يية دابقر بي إن فييي اللهجيية المصيرية – التييي ي ييب

السيد أونون أن يوصبها وموعجاق -ما يو

كوم ر فه يوع ووها بو هاء.

أمي ييا إ ارج ي ي اس ي ي اإل ي ييارل واس ي ي الموصي ييو مي يين المعي ييارل ألن قولوي ييا

لل يييء :هييعا ب يعوييي معرفتي ر وكييعلك ال ييو  :جيياء الييعي ب يعرفي أ ييد فهييو
فه ساع  .و مة مسألة م هورل مين مسيا

ال يولر فيي ترتييب المعيارلر وقيد

جعي البصيريون ابسي العلي فييي مرتبيية تسييبق اسي اإل ييارلر و ييالةه الكوفيييونر

وجعلوا اإل ارل أنرلر وقا ابين األوبياري( :)89أميا الكوفييون فيا تجوا بيأن قيالوا:

إوما قلوا إن ابس المبه أنرل من ابسي العلي ر وعليك ألن ابسي الميبه (اسي

اإل ييارل) يعييرل ب ييي ين :بييالعين وبال لييبر أمييا اسي العلي فيعييرل بال لييب و ييدد .
ولع هعد من المسا

المعدودل التي أيد فيها الكوفيينر ب يعكر أن أبا بكر بن

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

أم ييا ابسي ي الموص ييو ر ال ييعي أ رجي ي م يين المع ييارل أي ي ياقر ب ج يية أوي ي

يمكووا أن و و  :جاء العي ب يعرف أ د فمردود إن ل يكن فيي سيياق م يدد
ألو ي ت ي أن يكون مجهوبق جهوق تامياق مين الجميينر وهيو مين قبيي المغالعيةر

وهعا العي يل ي لي

كوماق ألو ب يةيدر ولكو يغدو ص ي اق يوميا يكيون فيي

سييياق مةهييو  .وأسييماء اإل ييارل واألسييماء الموصييولة تسييمن المبهميياب لوقونهييا
نلن كي

ييء نياقوق كيان أو غيير ناقي ر فكميا يينو إبهيا أسيماء اإل يارل بميا

يصييا بها ميين إ ييارل سيييةر فييان ابس ي الموصييو ييينو إبهام ي بالصييلةر التييي

تجلي الم صود ب .

 .89مسا

ال ول198/2:ر ويو ر :رم الكافية152/5:ر و ا ية الصبان.292/5:

 .81وةس .198/2 :

299

فبين العل من جهة واس اإل ارل وابس الموصو من جهة أ ر فرق
ابينر فالعل معرول بعبيعة الو نر وهو م دود من قاْب الكو نليي ر وتعريةي
مكتسييبر أمييا أسييماء اإل ييارل واألسييماء الموصييولة فتعريةهمييا يةت يير إليين نوصيير
ا
ار نوهمار وهعا العوصر هو المعوي بالت ديد في هعد المعرفةر فتعريةهما من

جقابلي ألوهميا يةت يران 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.
أما نجب السييد أونون مين وقيوإ ابسي الموصيو وعتياقر فأنجيب موي

هعا الوهج العي يوهج  .فو أ د ي و  :ال اب اليعي كميا يينن ر ألن الموصيو

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

في معواهار والمعويي بي كي األسيماء الجاميدلر التيي ت يب الم يت اب فيي الدبلية
نليهي ييار بعي ييد تأويلهي ييا بمي ييا يواسي ييبهار ونلي يين أرسي ييها ج ي ي أسي ييماء اإل ي ييارلر وج ي ي

الموصيوببر وتؤ اكييد هيعد التبعييية فيي ييالتي الت ويية والجميين .ووجيد ابيين ال اجييب
ي ييو ( :)86إن معويين الوعييب أن يكييون تابع ياق يييد نليين معو ين فييي متبون ي ر فيياعا
كاوييب دبلتي كييعلك صي وقوني وعتياقر وب فييرق أن يكييون م ييت اق أو غييرد ر وهييعا

ف دبلي للوعب.

(يتبن)
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