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 قراءة داللية في كتاب "زكريا أوزون":
 "جناية سيبويه"

 "الرفض التام لما في النحو من أوهام"

 )القسم الثاني(
 

 

 د. ياسين أبو الهيجاء

 كلية اآلداب/ جامعة اإلسراء

 

ويحملللك يكريلللا أويون عللللا اإلعلللراب المولللدر قللل  الم ولللو  والمو لللور 
إسلقا  هل او وأ  م لل  :"هو وهم وخيلاك وكل ب وفلقيل ". و ولوك أ  (87)ويووك

ه ا ال   يسفجيي ل قسه أن يسفخدم ه ه األلقاظ؟ وأشير هه ا مرة أخرى إلا أّن 
ن  فوريللر اللج للة واللرارات المللذفمر الملل كورين أشللارا إلللا اللل   يوللوك بلله أويونو وا 

 اخفل  السيا  والفعبير. 

ويعللرل للمقللرد والمو للا والجملل و ويلقللت ال ظللر إلللا أن  للي ة الموّ للا 
قللل  ار ولللرال ملللن الل لللة المحكيلللةو سلللواء قللل  األسلللماء أو األقعلللاكو ققللل  آخللل ة 

األقعللللاك ف للللوب واو الجماعللللة عللللن أللللل  ارو للللينو وقلللل  األسللللماء اّلمللللا  سللللفخدم 
. كما يلقت ال ظلر إللا أّن ملا يسلّما جمل  الوللة ييلر  لحي و ودليلله (88)الموّ ا

لي ك إللا ملا هلو أكولر أن " َأْ ُقس " علا وين " َأْقلُعك "و و جده يفجاوي العشرة 
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. وبعلد أن يف لاوك فوسليم (90)"وُأحضرت األنفس الشُّح  :" (89)بكوير ق  اوله فعالا
:" يفضلل  (94)ارسلم إللا مل كر ومذ ليو ويل كر أاسللام المذ لي يخلفم حديوله بوولله

ل للا فمامللا  أن مللن سللاهم قلل  وضلل  اواعللد ل ف للا العربيللة للليس عربيللا و وا  مللا كللان 
 واله من يير العرب".يحاوك و   فلك الل ة ألم

ور ُيللرّد عليلله قلل  مسللالة ا وللرال  للي ة الموّ للاو أل لله يللدعو لمسللفوى   
مخفل  يفحمك ويره. أّما خلطه ق  اضية جمعل  الوللة والكولرة قمسلبلة باهفلة رّد 
عليها الل ويلون وال حويلون ملن الكللم الق لي  بملا ر يلدل حاجلة لعرضلهاو والد 

وكوير (92)…"جق ات ال ّر يلمعن ق  الضحادار علا حواش  بيت حسان "ل ا ال
من ال ولا  قل  الفبلادك بلين جمعل  الكولرة والوللة َجلالا هل ه الوضلية. والد أ لدر 

الرارا  أجلاي قيله  -الل   يلير  أويون بجهلوده  –مجم  الل لة العربيلة قل  الولاهرة 
. ولكللن "أويون" (93)الفعااللب بللين جمعلل  الولللة والكوللرةو وفعيللين أحللدهما بالوري للة

رب  لللقحا  علللن كلللّك هللل او ويلللوهم الولللارا أ للله يسلللفح  بلللراءة اكفشلللا  لهللل ه يضللل
والللد عرضلللت لملللا قيللله ملللن  -الظلللاهرة ال لللرقيةو وكلمللله علللن عربيلللة سللليبويه 

ر يسفح  الواو  ع لدهو ألن سليبويه عللا أعجميفله ي فمل  إللا هل ه  -السخ 
 الل للللة أكوللللر مللللن كويللللر مّمللللن ييعمللللون ار فمللللاء إليهللللاو قالعربيللللة ليسللللت جي للللات

 فَُفواَريو وا  ما ه  اللسانو قمن فكّلم بالعربية قهو عرب ".

ويشللرل قلل  ف للاوك الم  للوبات بادفللا  بللالمقعوك بللهو وهللو ع للده اسللم  يولل   
عليه القعك ور فهمه  حركة آخره لفحديدهو وا  ما يفّم اسف فاجه من سليا  الكللمو 
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سللبلة المقعللوك . وهللو يللرقل فمامللا  م(91)ومللن قهللم الجملللة وفحديللد القعللك والقاعللك
بلله الوللا   قلل   حللو:" أعطيللت القويللر درهمللا "و قاللل   والل  عليلله القعللك هللو القويللر 

. وهللو يلولل  قلل  ُرول السللام  كعادفلله أّن هلل ا الللرأ  مللن ب للات أقكللارهو (96)وحسللب
و والوضللية بعللد  لللك ر (95)واللد اللاك قريلل  مللن ال حللويين أن المقعللوك الوللا   حللاك

  الف ظيلرو ر يع ل  ملن يفحلّرى الم طل  فموك مسبلة  ات خطرو قه ا خل  قل
السلللليم. أّملللا دعوفللله ال لللريحة إلل لللاء اإلعلللراب قهللل  مسلللبلة أخلللرىو والللد حّبلللر 

 المحدوون عشرت الم  قات للرد عليها ودحضها.

ويلفقللللللللللت إلللللللللللا األسللللللللللاليب العربيللللللللللةو قيف للللللللللاوك اإليللللللللللراء والفحلللللللللل يرو  
حركللة القفحللة   -ال حللاة –:"ظهللر هلل ا األسلللوب ع للدما وجللد أهللك الل للة (97)ويوللوك

الرروا أن يعربلوا " الحليَم " مقعلوك بله … آخر الكلمةو قحاولوا إيجاد فخريجلة لهلا
م  لللوب )هكللل ا( لقعلللك محللل و  فولللديره "الللليم"ّّ وللللم يعفرقلللوا بلللبّن اول لللا الحللليَم 
يعطي لللا  قلللس مع لللا الحللليُم الحللليُمو وأن حركلللة الحلللر  األخيلللر ر ف يلللر مع لللا 

قل  أسللوب ارخف لا   ملا ايلك قل  اإليلراء الكلمة ومواعها"و وي كر أ ه يواك 
 والفح ير.

لعللك هلل ا الللرأ  مللن أكوللر اآلراء درلللة علللا قسللاد عربيللة الرجللكو وُبعللده  
عن فمّوك أسلاليب  العربيلة وفراكيبهلاو وهلو يحلاوك جاهلدا  أن يمضل  قل  ركلوب 
م هبلله قلل  اطّللراح علمللات اإلعللرابو وا  ا ظللن "أويون" أن المسللبلة قوضللا ر 

ا قهو واهم. قاألسلوب لم ُيظهره ال حاةو كما يووكو بك  ولوه عن العلربو َسراة له
وحللوه حسب درلفه. ولل ظلر ملن يقوله هل ا األسللوب قوهله الل   يليل  بلهو يولوك 
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: "الطريَ  الطريَ ":"ور يجوي أن ُفضلمر فل ّ  علن الطريل  (98)سيبويه  ق  اولهم
ه ر يجللوي أن فوللوك ييللد  وأ للت :"واعلللم أ لل(99)ألن الجللار ر ُيضللمر" ويللرد  اللافل  

:" ر ي لّ  (400)فريد أن فولوك لُيضلَرب ييلد ". ول  ظلر الوك السليوط  قل  الفبويلك
 ور يسوغ إّر إ ا كا ت الجادة علا ش ء وم جاء ش ء يخال  الجادة َقُيَفبوك". 

قلللاإلعراب ر ي ق لللك علللن الدرللللةو وللللفن كلللان وملللة فبويلللك ر يخللللو ملللن 
إلللا ارفسللا  بللين الواعللدة الل ويللة وظللاهر الفركيللبو الفعّسلل و قلللن جللله يهللد  

وهو مظهر جلّ  من مظاهر ارلفيام بدرلة ال  . والووك ببن "الحيَم" يسلاو  " 
الحيُم" قيه من جهك األساليب الل وية ودرلفها ملا ر يحفلام معله إللا دقل . وللو 

مع للا مللن علللا  -قلل  أسلللوب اإليللراء -فكللّرم علي للا "أويون" وأوك ل للا "الحلليُم" 
معللللا   ال حللللوو لعللللر  إلللللا أّ  شلللل ء يقضلللل  م هبللللهو ولك لللله يركللللب مركبللللا  ر 

ن كان يدر  أين يفجه به.  يحس هو وا 

: (404)ويخللول قلل  سللافر المقاعيللكو قيفوالل  ع للد المقعللوك قيللهو ويللرى 
"أن ه ه الفسمية المشلفركة ر فميلي بلين مقهلوم اليملان ومقهلوم المكلانن  للك أّن 

كويلللرا  علللن مكلللان حدوولللهو قلللل يمكلللن السللليطرة عللللا يملللن حلللدوي القعلللك يخفلللل  
اللليمن مللن ابللك اإل سللانو ور يمك  للا أن  قعللك قيلله مللا  شللاءو ويللرى أن م للطل  
لا ه ا يعيد خلط الطلب بين  الظر  ُمْلِبس ويريب ور مدلوك له ق  ال هنو وا 
المقعللورت. أّمللا قلل  المقعللوك المطللل و قهللو يعلللن "أ لله ر يقهللم مع للا المطلللل و 

قل كللك مللا يوللاك قلل  مسللبلة  يابللة المقعللوك المطللل . كمللا يحمللك علللا بللاب ويللر 
لن يسير والشارلو لسبب بسيط وهو أ ه كلافن  -كما يووك–المقعوك معهن أل ه  
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ح   والشارل جماد. وق  المقعوك ألجله يسبك علن الهلاء قيلهو  حلو اولهم:"وال  
مللن الواضل  أّن المعلللم :" (402)الطللب احفرامللا  للمعللم" علللم فعلود؟ ويعلّلل  الافل  

هللو المقعللوك ألجلللهو قمللن أجللله فللّم الواللو .. أّمللا )احفرامللا ( قهلل  سللبب واللو  
 الطلب". 

أّما مسبلة أن فسمية المقعوك قيه ر فمّيي بين مقهوم  اليمان والمكانو  
بحجة عدم الفمييي بين يمن حدوي القعك ومكا ه قباوك ر شلك أّن  هل ا الرجلك 

–ين الب ريين والكوقيين ق  الفسلميةو ولك له يلوهم الولارا اطل  علا الخل  ب
بب لله والل  علللا خلللك لللم يف ّبلله إليلله ييللرهو وَهَ للة لللم فللدركها أ ظللار السللل   -كدأبلله

:" (403)المفحّجللر. قللالظر  مللن م للطل  الب للريينو وجللاء قلل  حاشللية ال للبان
ن واعفرضللهم الكوقيللون بللبن الظللر  الوعللاء المف للاه  األاطللارو وللليس اسللم اليمللا

وأجيب بب هم فجويوا ق   لك وا طلحوا عليهو ور ُمشاّحة ق  … والمكان ك لك
ار لللطلح"و قالفسلللمية ر شلللك ملللن بلللاب المجلللاي. وه لللا فجلللدر اإلشلللارة إللللا أّن 
الكلللللللوقيين يطلولللللللون عللللللللا الظلللللللرو  إضلللللللاقة إللللللللا المقعلللللللوك قيلللللللهو ال لللللللقات 

علملا   . عللا أّن فسلمية الظلر  شلاعت حفلا بافلت(406)و والمواايلت(401)والمحاكّ 
علا ه ا البابو وأ  ش ء يج يه "أويون" من رّدها؟ ه ا من وجلهو وملن الوجله 

 اآلخر لم يطلع ا علا الم طل  ال    يراه م اسبا  لمدلولها.

وأّمللا عللدم قهملله لمع للا "المطللل "و قللل يضلليرهو وال حللاة أرادوا أن يميلليوه  
قهللو مللن جهللة ر  علللا هلل ه الفسللمية الفلل  فمّولللوا درلفهللاو امللن ييللرهو قا للطلحو 

يفويللد بحللر  كسللافر المقعللورتو ومللن جهللة أخللرى يكللاد يكللون ع للدهم المقعللوك 
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الحويو  الل   أحدوله القاعلك بعلد إ  للم يكلن. ومل  هل ا قوملة رأ  جلدير قل  هل ا 
ال للدد بالم ااشللةو لللو الفقللت إليلله السلليد أويون. قللابن هشللام قلل  الم  لل و يلل كر 

بين وال للواب خلقهللا" اولهم:"خلللَ  "قلل  الفحلل ير مللن أمللور اشللفهرت بللين المعللر 
:" وال واب أ له (405)الله السماواِت" علا أن "السماوات" مقعوك بهو ويووك معلوا  

مقعوك مطل و ألن المقعوك المطل  ما يو  عليه اسم المقعوك بل ايد"و ويلرد  
موضحا :"المقعوك به ما كان موجودا  ابك القعك ال   عمك قيهو وم أوا  القاعلك 

. والمقعوك المطل  ما كان القعك العامك قيه هو قعك إيجادهو وال   يّر به قعل  
أكور ال حويين ق  ه ه المسبلة أ هم يمولون المقعوك المطل  ببقعاك العبادو وهلم 
إ ما يجر  علا أيديهم إ شاء األقعاك ر ال واتو قفوهموا أن المقعوك المطل  ر 

ه فعللالا لظهللر لهللم أ لله ر يخللفّ  بلل لك". يكللون إر حللدوا و ولللو مّولللوا ببقعللاك الللل
وق  ه ه المسبلة وجوه كويرة لل وا  لو كان يب   " أويون" م ااشلة علميلة  ات 
قافللدةو أّمللا أن يللرقل المقعللوك المطللل  فعسللقا و قللب  إ لللح هلل ا اللل   ييعملله؟ 

 والكلم علا رأيه ق   افب المقعوك المطل  ر يجد و ما دام يرّد الباب كله.

رده لل "المقعوك معه" أل ه "لن يسير والشارلو لسبب بسيط وهو أ ه  وأّما 
كلللافن حللل ا والشلللارل جملللاد"و قلللباوك: َأسلللِوْم بهللل ا قهملللا و أل للله قهلللم ِاشلللرّ  يسلللوط 
الدرلللةو قلللل"واو" المعيلللة ففميللي ملللن "واو العطللل " بب هللا فوفضللل  ارافلللران اليم للل  

او العطل  الفشلريك قل  الحفم و دون شرط الفشريك ق  الحكلمو بي ملا فوفضل  و 
الحكمو اافرن معه باليمان أم لم يوفرنو قالمعيلة هل  الم لاحبة اليم يلة بالدرجلة 
األولللاو والدرلللة األولللا للعطلل  هلل  ارشللفراك قلل  الحكللمو ومللا ُ ِ للَب المقعللوك 

 معه إر إي ا ا به ه الحويوة.

وأّمللا اعفراضلله علللا م للطل  المقعللوك ألجللله قللل وجلله لللهو قالمو للود 
و وح لللَك بسلللببه هللل ا المقعلللوكو وهلللو قللل  بلللال مقعوك ألجلللله ملللا ُقِعلللَك ألجلللله قعلللك 
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و وهو ع د الكوقيين من (407)ا طلحهم أيضا  المقعوك لهو ومن أجلهو والفقسير
. وم اط الدرلة ق  هل ا الفركيلب هلو القعلك أو ملا يولوم موامله (408)باب الم در

الحللدي هه للا بللل  ر الم للدر الم  للوبو ور ارسللم المجللرور. ويمكللن أن   لل 
"امللة الفركيلللب"و والمقعلللوك يقّسلللرهو وهللل ه هلل  درلفلللهو قع لللد اول لللا: "واق لللا إجللللر  
للمعلللم"و قللالخبر اللل   يفبللّوأ امللة هلل ا الفركيللبو هللو الواللو ن أل لله يب لل  فقسللير 
َحَدي يير معّلكو اام به القاعكن ل لك جاء المقعوك )الم در( يقّسلرهو ويجليله. 

الفللل  َيلللِرد قيهلللا المقعلللوك ألجلللله إللللا فراكيلللب اسلللفقهاميةو ولعلللك فحويلللك الفراكيلللب 
؟ واإلجابة ع هاو يذكد ه ه الدرلة. وفسطي  ه ا …" حو: لم واقتو ولم ساقرت

الفركيللبو قلل  جعللك "المعلللم" قلل  الموللاك الملل كور و حللوه "مقعللور  ألجللله"و قضللل  
 ضا .عن الفجاوي ق  مقهوم المقعوكو ي بئ بالقهم السويم له ا الباب أي

:"إّن الفمييلللي يفحوللل  ويلللفّم 409وهلللو يحملللك عللللا مقهلللوم الفمييللليو ويولللوك 
ع دما يفوقر لدي ا معطيات مخفلقة  مييها عن بعضها كلبن يطللب مّ لا أن  ميلي 
ارسللللم عللللن القعللللك قلللل   لللل  )معطيللللات مخفلقللللة( أدبلللل و أّمللللا أن  وجللللد كلمللللات 

 اعد سليمة". اقفراضية و سميها فمييي )هك ا(و قه ا وهمو والوهم ر يعط  او 
وه ا كلم كسابوه أالرب إللا ال م ملة م له إللا البيلانو ييلر أّن األموللة 
فوّرب للا إلللا مللرادهو إ  يووك:"ع للدما أاللوك مللول : اشللفريت دو مللا  أرضللا و قهللك كلمللة 
)أرل( مّيللليت اللللدو م وأياللللت ع للله اإلبهلللام؟ ولملللا ا ر فكلللون كلملللة )دو لللم( هللل  

لمشللفراة موللدرة بالللدو م ر بالقللدان مللول ؟ وا  ا الفمييللي أل هللا فبللين مسللاحة األرل ا
 الت: "اشفريت دو م أرل" لما ا ر ي ب  الفمييي مضاقا  إليه"؟

ر شلللّك قللل  أّن هللل ا الللل   يولللوك بللله " أويون" ي لللدرم فحلللت "الفلللدليس"و 
قْليوولل  الموللاك اللل   يسللواه لي وللد بللاب الفمييللي إن اسللفطالو ل للرى قلل  أّ   للّ  
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السللللخ  بللللال حويين أن يجعلللللوا مللللن "الللللدو م" فمييلللليا  هللللوو وهللللك يظللللن أ لللله بللللل  
"للل"أرل"و ي ااشللون قيلله بابللا  يعدو لله موضلحا  لمللبهمو وفقسلليرا  ل للامل. وهللّل اللرأ 

له ا البابو حفلا يعلر    -ال   يسم جهوده بالج اية  –ه ا الرجك قوه سيبويه 
: ملا :"و للك اوللك(440)من الجا  ؟ يووك سيبويه ق  كلمله عللا فمييلي المولادير

قلل  السللماء موضلل  كلل ، سللحابا و وللل  موللله عبللدا و ومللا قلل  ال للاس موللله قارسللا و 
وعليها مولها يبدا . و لك أ ك أردت أن فووك: ل  موله من العبيدو ولل  ِمللذه ملن 

 قهك يرى السيد أويون أّن درلة الفمييي هه ا ه ر يمكن إسواطه؟…". العسك

وهلل  مسللبلة الفمييللي المذك للد  علللا أن ومللة مسللبلة ي ب لل  اإلشللارة إليهللاو
ن  عدة الشهور عند الله  اثنها عشهر اوله فعالا: "إ( 444)علا الخل  قيهو  حو

 :(442)"و واوك الشاعرشهرا  

 والتغلبيون بئس الفحُل فحلهُم       فحال  وأم هم زالُء ِمنطيهقُ 

عللم :" وا(441)اد يبف  الفمييي مذكدا و الاك المبلرد (443) قخلقا  لكوير من ال حويين
أ للك إ ا الللت:  عللم الرجللك رجللل  ييللد و قوولللك:"رجل " فوكيللد: أل لله مسللف  ا ع للله 
بلل كر الرجللك أور و وا  مللا هلل ا بم يلللة اولللك: ع للد  مللن الللدراهم عشللرون درهمللا . 
إ مللا  كللرت الللدرهم فوكيللدا و ولللو لللم فلل كره لللم فحللفف إليلله". وهلل ا يخفللل  اخفلقللا  

ه دون سللليا و ويجعلللله مسلللبلة بديهيلللة قللل  كبيلللرا  عّملللا ييعمللله " أويون"و ويلوللل  بللل
 كفب ال حويين.
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أّما الفمييي المجرور قحديي الرجك قيله حلديي ملن للم يطلل  عللا كفلب 
ال حللللو ور علللللا كلللللم العللللرب. قللللالفمييي المجللللرور فمييلللليو ييللللر أن ا للللطلح 
الفمييي مجّردا  يع   بابا  معي ا  من الم  وبات له أركا هو قل ا ج ء إلا الفمييي 

جلرور كلان ر بلد مللن اإلشلارة إللا مسللبلة الجلّر قيلهو ولعللّك هل ه المسلبلة فبللدو الم
جلية ق  باب العدد. أّما  وده الم طل و وجعله من باب الوهمو قهو من الخللط 
والقوضا ر من اإل للحو قهل ه مسلبلة ر فموّلك أّ  إشلكاك للدى اللدارسو وهلو 

 موضه. يريد أن يجعك م ها اضية أسهمت ق  فعمية ال حو وي

ولللم يف لللاوك ارسلللفو اءو ويعلللرل لوولهم:جلللاء الرجلللاك إر رجلللل "و ويعوّلللب  
: وه ا  سبك ما ا أ جي ا ع دما ال ا إّن رجلل  مسلفو ا بلل"إّر"و وهلك بلّين (446)اافل  

اإلعراب فبوير كلملة رجلك قل  العبلارة؟ هلك بلين دور الكلملة؟" ولم يف لاوك الولهم:" 
" بللدك ملللن  مللا جللاء الرجللاك إر رجللل " ويعلّلل  عليلله:"ه ا يمك للك أن فعللرب "رجللك 

وجلللدوا أن آخلللر … الرجلللاك مرقوعلللا  بالضلللمة. و سلللبك ملللا هللل ه المحاكملللة ال ريبلللة
الكلمة مرقولو قلم يجدوا لها سوى فخريجة البدكو وهك يح  ل ا أن  ووك ما جاء 

."  رجك  إّر رجك 

سلفو اء ور يياك ه ا الرجك يللّبس عللا الولاراو قوبلك فحليلك  ظلره قل  ار 
 جللد أ لله يضللرب مللول :" جللاء الرجللاك إر رجللل " وقيلله اسللفو اء  كللرة لللم فخ لل  
من معرقةو وه ا ر يجييه أحد من ال حلويينو قلل يجلوي ارسلفو اء ملن ال كلرة ور 
أن يكون المسفو ا  كرة إّر إن أقادفاو واإلقادة عللا وجهلينن  إملا بفخ ي لهما 

فخ ي لللا و والوجللله اآلخلللر أن يكلللون  بو للل  أو إضلللاقة أو ييرهملللا مّملللا يقيلللد
ارسفو اء ق  كلم فام م ق  أو شبه م ق ن ألن ال ق  وشبهه ففحول  قيله القافلدة 

م لللللل  ر يمفللللللك  -كملللللا  لللللرى  -. و"أويون" (445)لدرللللللة ال كلللللرة عللللللا العملللللوم
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األدوات األساسللية للمللادة الفلل  يللدع  إ لللحها. أّمللا اوللله "وهللك بللّين اإلعللراب 
قللليس يريبللا  علللا مللن ركللب  -يع لل  المسللفو ا -  العبللارة؟" فللبوير كلمللة رجللك قلل

م هجللله و قلللل ا كا لللت درللللة ارسلللفو اء ل لللة وا لللطلحا  ر فمولللك لللله ملللا يسلللفح  
الواللو  ع للدهو قمللا ا يمكللن أن  طللل  علللا هلل ا الفركيللبو أاللرب مع للا وأ للد  

 درلة؟

الروح  أّما البدك ق  ارسفو اء ال   فعّل  به قلي ظر وليواين أيما يفموك 
)الجا  (و يولللوك سللليبويه قللل  بلللاب" ملللا يكلللون قيللله هالحويويلللة لل لللة هلللو أم سللليبوي

:" و للللك اوللللك: ملللا أفلللا   أحلللد  إّر ييلللد و وملللا (447)المسلللفو ا بلللدر  مّملللا  قللل  ع للله
مررت ببحٍد إّر ييٍدو وملا رأيلت أحلدا  إر ييلدا و جعللت المسلفو ا بلدر  ملن األوكو 

ضلاءة قكب ما الت:ما مررت إر بييلٍدو  وملا أفلا   إّر ييلد و وملا لويلت إّر ييلدا ". وا 
:" والقر  بلين البلدك وال  لب قل  اولك:ملا (448)المسبلة ع د ابن يعي و إ  يووك

اللام أحللد إّر ييللد" أ للك إ ا   للبت جعلللت معفمللد الكلللم ال قلل و و للار المسللفو ا 
 قضللللة قف  لللبهو كملللا ف  لللب المقعلللوك بلللهو وا  ا أبدلفللله م للله كلللان معفملللد الكللللم
إيجاب الويلام للل "ييلد"و وكلان  كلر األوك كالفوطفلةو كملا فرقل  الخبلر أل له معفملد 

 الكلم".  

قووام المسبلة الدرلة الف  يضرب السيد أويون ع ها  قحا و قالووك "ما 
الللام أحللللد إر ييللللد " درلفلللله "ملللا اللللام إر ييللللد " علللللا  يلللة إوبللللات الويللللام لييللللدن أل لللله 

هه للللا فوطفللللة لهلللل ه الحويوللللةو قهللللو قلللل  حكللللم المو للللود بللللالحكمو والمبللللدك م لللله 
المطللروحو قللل ا ايك:"مللا اللام أحللد  إر ييللدا " كللان اللوام الدرلللة ال قلل و أل للك ف قلل  
الويللام عللن الجميلل و وللم فسللفو   ييللدا  مللن هلل ه الحويوللةو ق ايللة ارفبللال اإلوبللاتو 

 وياية ال  ب ال ق و ولكك درلفه. 
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جلللرورو ويحمللك علللا مقهلللوم ويخللفم حديولله قلل  الكللللم علللا الجللاّر والم 
:" والسلذاك اآلن هلك (449)شبه الجملة كما يحمك علا الفعلي  ع د ال حاةو ويووك

"به" أو "م ه" أو "عليه" مول  أشباه جمك؟ وما المع ا ال   فعطيه فللك األحلر  
المفشلابكة ال ريبلة؟ ويوللوك قل  الفعليلل  "وشلبه الجمللة )الجللار والمجلرور( بحاجللة 

قللل ا الللت " للام الطقللك قلل  البيللت" قلللن الجللار والمجللرور "قلل  …إلللا مللا ففعلّلل  بلله
البيلت مفعلوللان بالقعللك " للام"و ولكللن إ ا الللت " لام الطقللك  للباحا  قلل  البيللت" قه للا 
يفعلّلللل  الجللللار والمجللللرور بللللالظر  و  سللللا القعللللك األ للللل ". ويوللللوك معّلوللللا  قلللل  

هلك ي لك : ما هو المدلوك ال   ففركله كلملة "مفعلّل " قل  الل هن؟ و (420)الحاشية
 مدلولها إلا كك إ سان عرب  يريد فعلم اواعد ل فه؟".

وأاللللوك: إن م للللطل  "شللللبه الجملللللة" هللللو م للللطل  داّك علللللا أن هلللل ا  
الفركيب يقفور إلا ع  ر مكّمك لمع ا الجملةو وع د جمهرة ال حويين يجب أن 
ففعللل  شللبه الجملللة ب وعيهللا الظللر  والجللار والمجللرور بقعللك أو مللا يشللبهه مللن 

تو وأاللك مللن هلل ين مع للا القعللكو  حللو"أٍ  للكسللالا"و واسللم مللذوك بمللا المشللفوا
"و قحلر  الجللّر وههو الله  فههي السهموات واألر يشلبه القعلكو  حلو اولله فعللالا:"

 مفعل  بل"لقظ الجللة"ن أل ه مذوك بل"المعبود":"ن لفكفمك بهما الدرلة. 

مللول  والفعلّلل  مللن أ  لل  الوضللايا الدرليللة قلل  ال حللو العربلل و ول ضللرب 
للسلليد أويون علللا الفعللل  مللن كوللب لعللله يد يلله م للهو قلللو ايك:رأيللت الومللَر قللو  
الفلة" ملا ا ُيقهلم ملن شلبه الجمللة؟ ر شلّك أن قل  المع لا يموضلا  فجليله مسلبلة 
الفعل و قلو ُعّل  الظر  هه ا بالقعكو لكان الوافك اد رأى وهلو  قسله قلو  الفللة 

حاك" مح و و لكان الوافك اد رأى الومَر  قسله "الومَر ق  السماء"و ولو علوه بل "
مسلللفورا  قلللو  الفللللةو وه لللا فظهلللر ايملللة الفعلللل  الفللل  يلللير  بهلللا "أويون". والولللرآن 
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الفلل  فللدلك علللا ايمللة الفعللل و ويكقلل  أن أضللرب شللاهدا   دالكللريم حاقللك  بالشللواه
وقال الهي  اشهترام مهن مالهر المرأته  أ رمهي :"(424)واحدا  م هاو وهو اوله فعالا

" بل"ااك" ر بل"اشفراه"ن ألن المع ا يكون عللا هل ا )اشلفراه ثوام"، فتعلُّق "المرأت م
 رمرأفه( وق  ه ا قساد للمع ا بّينو وف دو ااك بل مخاَطب.

بولل  هه للا أّن الفعليلل  ر يوف للر علللا شللبه الجملللة بوسللميهاو بللك يشللمك 
ن اخفللل  مسللّماهن مللادام المع للا العللام يقفوللر إليللهو ولل ظللر اوللله  أبوابللا  ييرهللاو وا 

فعالا"وأ قووا مّما ريا اهم سرا  وعل ية" قل"سرا " و"عل ية" إّما أن فكو لا حلالين أو 
مقعلللللولين مطلولللللينو وهملللللا مفعلولللللان بلللللل"أ قووا" ر بريا لللللاهم"و ألن م لللللاط الدرللللللة 

 .(422)اإل قا و ر طبيعة الري . وموك ه ا ق  الل ة كويرو لو وعاه "أويون"

ا  سلللبك السللليد أويون أيلللن مواللل  اولللله قللل  " لللام الطقلللك وبعلللد هللل او قل  للل
 لللللباحا  قللللل  البيلللللت": قه لللللا يفعلّللللل  الجلللللار والمجلللللرور بلللللالظر  و  سلللللا القعلللللك 
األ لللل "و وعللللا أ  وجللله ملللن وجلللوه ال حلللو أو الدرللللة علّللل  الجلللار والمجلللرور 

 بل"الظر "؟

ويخللول قلل  الق للك الرابلل  قيمللا يسللّميه األدوات ولعللله أكوللر الق للوك  
فاب الكافلب قيله ملا يشلبه الهل يانو وأوك ملا يف اولله الهمليةو ويعلرل لهلا ال   ي 

:"أيحللّب أحللدكم أن يبكللك لحللم أخيلله (423)قلل  حالللة ارسللفقهامو ويلل كر اوللله فعللالا
:"و حن (426):"أأ فم فخلوو ه أم  حن الخالوون"و ويعّل  اافل  (421)ميفا " واوله فعالا

فقيلد ارسلفقهامو ألن اللله علّي وجلك   رى أّن الهمية ق  كلفلا اآليفلين السلابوفين ر
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جابلافهم وهل  فقيلد  -ر يسبك عبادهو قهو عالم بطبيعلة عبلادهو وبكاقلة أحلوالهم وا 
اإل كللار". واللد رأي لللا أّ  جهللك يركللب "أويون" قللل  هلل ه المسللبلةو ييلللر أّ لله هه لللا 
يضي  إليه إ كلاَره خلروَم ارسلفقهام علن مع لاه األ لل و وهلو بلاب علريل قل  

 ليك باري علا ف ّر  الل ة ق  فراكيبها وأساليبها.البليةو ود

ويف للللللاوك " أْن " و" إْن " المخققفللللللينو ويللللللفكلم علللللللا فخريجللللللات ال حللللللاة  
قلل  اللراءة" إن هلل ان لسللاحران"و ويللفهّكم عللليهم  -كمللا يوللوك–المضللحكة المبكيللة 

حي ملللا يللل كرون " إْن " المشلللّبهة بلللليسو وهلللو قللل  كلللّك  للللك ر يولللّدم بلللديل  لهللل ه 
:"و طلللب مللن الوللارا العييللي أن يسللف فف (425)ريجللات بللك ي هلل  كلملله بوولللهالفخ

ن كان اارفه العييي يقوله العربيلة قوهله قيهلاو  داة وعظمة فلك الوواعد العفيدة". وا 
 قالمشكلة فسفع   علا الحّك.

وهلو ر يقللّر  بلين " ر " ال اهيللة و" ر " ال اقيللةو اللداخلفين علللا القعللكو  
ق  اولهم إّن ر ال اقية ر عملك لهلان أل هلا ر ف ّيلر ملن حركلة وي فود رأ  ال حاة 

 – هاية الكلماتو ويووك:"قل ا الت: ر أحب الوطن" قلن "ر" الف   ر عمك لها 
خربت الديار واللوطن. ويخلل  إللا اولله:" إ ا  قالعملك ملرفبط بالحركلةو  - حويا  

جية علمللا  بب هللا قللل ا لللم فللذور قلل  حركللة آخللر الكلمللة  هللب عملهللا وأ للبحت عللا
:"وق  حويولة األملر ر)ال اقيلة( (427)فهي كيان الدوك. وله ق   لك  ظرن إ  يووك

أو ر)ال اهيللة( فذديللان عمللل  أساسلليا  واحللدا  وهللو ال قلل و ور ال اقيللة الفلل  ر عمللك 
لهللا ف بلل  مللن إرادة واعيللة أو حويوللة وابفللةو أّمللا ر)ال اهية(العاملللة قفسللفخدم ع للد 

الطلبو قع دما  ووك ر فعي  الخرا  م  ال فاب" قلّن ر)ال اقية( ال ه  باألمر و 
أّملا ع لدما فووك"رف لَه … الف  ر عمك لها ف ب  من حويولة وابفلة)ظاهرة طبيعيلة(
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قلللّن ر ال اهيللة العاملللة فسللفخدم لل هلل  بللاألمر والشللدة …"عللن خللل  وفللبف  موللله
 بالطلب".

للللة الحللر  ومللن ولللما وهللو يخلللط بللين م لللطل  العمللك ال حللو  وبللين در 
درللللة الفركيلللبو وي فهللل  إللللا أن ييلللر العاملللك يسلللاو  قاالللد الدرللللةو وهلللو جهلللك 
بالل لة وأسلاليبهاو قالعاملك وييلر العاملك ي ضلويان فحلت مسلالك الدرللة الل ويلةو 
ولعك أوض  درلة علا هل ا القهلم وجلود حلرو  عامللة عللا ل لة ومهمللة عللا 

ا" الفميميللةو و لل وها الحجاييللةو قكيلل  أخللرىو وخيللر مللا يموللك هلل ه الحللرو  "ملل
و و"ملللا هلللّن (428)" ملللا هللل ا بشلللرا " يقلللر  " أويون" بلللين الللراءفينو قللل  اولللله فعلللالا:

"(429)أمهاِفهم" بلالرق . وللو فقضلك علي لا  (434)و و" أمهلاُفُهن"(430)و واد ارفت"بشلر 
وشللرح ل للا كيلل  يمكللن ل للا أن  ميللي بللين اإلرادة الواعيللة وييرهللاو وكيلل    للر  

 دة  عمن يسفخدم " ر " ال اهيةو وهو بها أخل و وعليها أادر؟ ه ه اإلرا

:" (432)ويعللرل ألدوات ارسللفقهامو ويف للاوك " كيلل  "و و" َمللن "و ويولللوك
"كي " فعرب خبرا  مودما  "رحظ الم الطة ق  الفسمية من البدايلة" إ ا وليهلا اسلم 

ريمو مولاك:"من  أو قعك  اا و أّملا "َملن" ق جلد أ هلا فعلرب مبفلدأ إ ا وليهلا قعلك  
الطللار "و والسللذاك ه للا: مللا القللر  بللين حللالف  " كيلل  " و"مللن"و ولمللا ا " كيلل " 
خبر مودمو و"من" مبفدأ؟ ما هو المعيار الم طو  والداي  للق ك بي هما؟ ولما ا 
ر يكلللون كلللّك م هملللا مبفلللدأو قيلللبف  الجلللواب المقحلللم: إن "كيللل  اردخلللار" فعلللادك 

ا ية ق  حلوة الفراد  الم لولة"و ويلرد  الافل :" وهك ا  دخك و… "اردخار كي "
ل بخلل  حالللة أخللرى لللفداة "كيلل " حيللي  جللد: "كيلل " ُفعللرب حللار  إ ا وليهللا قعللك 
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 –إ ا وليها قعك فام  -فامو مواك:"كي  جاء")قعك فام( بي ما فبوا األداة " َمن " 
قللر  بللين :" وه للا  سللبك: مللا ال(433)مبفللدأو موللاك: "مللن جللاء" و يخللفم كلملله اللافل  

"كي " و"أين"  قيما يل :" كي  ارّدخار" و"أين ارّدخار"و إ ا كان الجلواب لكلل 
 السذالين: ارّدخار ق  الفوقيرو مول "؟ 

ومّملللللللللا يف اولللللللللله ملللللللللن أدوات ارسلللللللللفقهام أيضلللللللللا  "أ " ويعلللللللللل  عليهلللللللللا  
 :"أّمللا أداة ارسللفقهام "أ "قهلل  كللل"ابن بطوطللة" فراهللا مبفللدأ أو ظرقللا  أو(431)بووللله

أداة اسلفقهام فبخل  مواضل  يريبلة لكلملات فسلميفها …مقعور  بله أو مقعلور  مطلولا  
 يريبةو قفعط  اواعد كلها يرابة".

وأاللوك: إن مللن أهللّم اإلشللكاليات الفلل  ر فقفللب فظهللر قلل  كللّك معالجللات  
"أويون" للموضلللللوعات الفللللل  يطراهلللللا هللللل  علللللدم إلمامللللله بلللللاألبواب الفللللل  يللللليعم 

لعربية اإلسل ادن ألن اإلقلادة إ ملا فح لك بهل ا اإلسل ادو إ لحها. قووام الجملة ا
ور يمكن أن فعر  درلة الكلم ما لم ُيحدد طرقا اإلس اد الرفيسلانو وملا يقضلك 
ع هملاو وسلعيا  وراء هل ه الدرلللة ف لدرم ال البيلة العظمللا ملن خلقلات ال حللويين. 
ا قالو للل  ال حلللو  هلللو و للل  للعلالللات الفللل  فلللربط ع ا لللر الجمللللة بعضللله

بلبعلو ور مكلان رسلم أو قعلك ر ي لفظم قل  هل ه العلالاتو وا طلالا  ملن هلل ه 
الحويوللة كللان ألسللماء ارسللفقهام محللك  ملللن اإلعللرابو وهلل ا جللواب عللن المعيلللار 

  الم طو  والداي  له ا اإلعراب ال   يطرحه " أويون".

عللادة  للياية الفركيللب ارسللفقهام  و بف ييللر موالل  اسللم ارسللفقهام أو  وا 
جابة ع ه إ ما هو لفحديلد علالة ارسلفقهام بالفركيلبو واسلف كاره معادللة"كي  اإل

اردخلللار" بلللل"اردخار كيللل "و يجلللل  ب لللورة واضلللحة خلللَكْ ْ َط الرجلللك قللل  مواللل  
المقلللردات كملللا ي فظمهلللا الولللا ون الل لللو  المب للل  عللللا ارسلللفخدامو وفقسلللير هللل ه 
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ا هلل ه الطريوللِة الكفللُب الب يللةو ل ايللات فعليميللة أو فوضلليحيةو وأكوللر مللا فلجللب إللل
 الفعليمة والمدّرسون.

أّما سذاله عن القر  بين "أين" و"كيل " حي ملا  سلبك علن ارّدخلارو ملا  
دام الجللواب قلل  الفللوقيرو قهللو سللذاك مللن ر يعللر  مسللالك العربيللةو قلللن سلللم ا 
بللللالقر  بللللين ارّدخللللار والفللللوقير قلللل  سللللذالهو قللللل يمكللللن أن فكللللون اإلجابللللة عللللن 

ةو إّر إ ا أراد المجيب أن يخلرم إللا بلاب آخلرو اريلب مّملا يسلّما السذالين واحد
:"َيْسلللَبُلوَ َك َعللِن اأَلِهلاللِة (436)قل  "علللم البللدي " بللل"أسلوب الحكلليم"و  حلو اوللله فعللالا

ُاللْك ِهللَا َمَواِايللُت ِلل اللاِس َواْلَحللف". أّمللا ابللن بطوطللة "أّ " قلللن مرو للة هلل ه األداةو 
و واسللفوراء الل للويين لهلل ه الللدررت هللو اللل   أهلهللا وشللح ها بالللدررت المخفلقللة

لهلل ه "الدي اميكيللة" الفلل  ي فوللدها "أويون"و وَمَ َحهللا هلل ه الم يلللةو وهللم لللم يفقضلللوا 
 عليها به ه الدررت من ع د أ قسهم .    

وقلل  الق للك الخللامس يف للاوك " إعللراب الجمللك "و ويف اولهللا ب وللد سللا مو  
ةو ويمّوك لهلا بجمللة" الطقلك يلعلب"و ويحملك عللا وأوك ما يعرل للجملة الخبري

:"والسذاك ه ا ومن المدرسلة ال حويلة الرافلدةو لملا ا (435)إعرابها خبرا وويرد  اافل  
ر فكون جملة "يلعب" ق  محك   ب حاك مول و قيكون الفبويك:"الطقلك رعبلا و 

 ويكون الخبر مح وقا  فوديره "حاله رعبا ".

ن الجهلك ببسلاليب العربيلة ودررفهلاو بعضله وه ا يضا  إللا ر ليد مل 
قو  بعلو قاأل ك ق  الل ة الوضوح ور يكون اإلبهام يرضا  حفا فكون ومة 
يايلللة بلييلللة وراءهو وسلللبك جمللللة " الطقلللك يلعلللب" ي بلللئ بلللبّن يايلللة الملللفكلم أن 
يخبللر عللن الطقللكو ر عللن حالفللهو وفوللدير حاللله رعبللا  عبلليو للليس مللن مسللالك 
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يم ملن اف لاك الخبلر والحلاك اف لار  وويولا و فحلّدد الدرللة ُأطُللرهو الل لةو عللا اللر 
 .(437)واد أشار سيبويه يير مرة إلا  لك

ويف اوك الجملة الو قيةو ويبخ  الموالين اآلفيين "رأيت طقلل  يلعلب"و و  
:"قلللن جملللة "يلعللب" قلل  (438)"رأيللت الطقللك يلعللب"و ويعللل  علللا الجملللة األخيللرة

الواعلللدة المهلهللللةو خاليلللة الدرللللة "الجملللك بعلللد  محلللك   لللب حلللاكو و للللك حسلللب
المعار  أحواكو وبعد ال كرات  قات"و ويرد  الافل : ملا هلو المعيلار الم طول  
الواضلل  اللل   جعللك مللن الجملللة القعليللة)يلعب( )حللاك(و ومللن الفلل  ابلهللا  للقة" 
ومن األولا )خبر(؟ إّن مجرد الخلط بين القعلك الل   يفضلمن مقهلوم ال ليرورة 

رورة)مقهوم الفبللدك واللليمن(و وارسللم اللل   يفضللمن مقهللوم الوبللات والكي و للة والسللي
للا طملس الحويولةو قلل ا اللت: الطقلك يلعلبو قللن  يوود ا إلا خطب جسيم قادح وا 
فلك الجملة ر فع ل  ور فعلادك البفلةو عبلارة "الطقلك رعلب"و األوللا قيهلا مقهلوم 

   ففم المساواة"؟الحركة واليمن والوا ية قيها مقهوم الوباتو قكي

وأاللللوك: الواعللللدة الفلللل  يسللللمها "أويون" بللللل"المهلهلةو خاليللللة الدرلللللة" هلللل  
أيضا  من أشهر الوواعد الدرلية ق  العربيةو والمعيار الم طول  الل   يسلبك ع له 
ق  الفمييي بين الجملة ال قةو والجملة الحاكو ر مكان لهو ور يطلبه إّر السليد 

وللك: رأيلت طقلل  يلعلب" لله درللة محلددةو قل  سليا  أويون ومن ي هف  هجه. قو
محللّددو ور يمكللن بحللاك أن ُفلوَللا هلل ه الجملللة إّر إ ا كللان هلل ا الطقللك يلعللبو قلل  
سيا  يوفض  وجود أطقاك ييره ر يلعبونو أو ر يودرون علا اللعبو أو يكون 

ّر لللم يكلن لهللا أّ  د رلللة هلو  قسلله ر يولدر علللا اللعلب قلل  األ لك ألمللر ملاو وا 
 ات مع للا أو م لليىن  لللك أ هللا فريللد أن فو للك للسللام   للقة لهلل ا الطقللك قلل  
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سللليا  مخ لللو و حفلللا ف لللدو ال لللقة والمو لللو  شللليفا  واحلللدا  دار  عللللا هللل ا 
الطقللكو يخ  لله مللن ييللرهو قمركييللة الدرلللة ه للا ففكللون مللن مجمللول الطللرقين 

هه ا ف ِإيا ِهي  اأ ْلقهف  :" (439)ال كرة والجملة الف  فو   بها. ولل ظر إلا اوله فعالا
يَّهه ت ت ْسههع   "و قبللذرة الدرلللةو ففكللون مللن المو للو  وجملللة ال للقةو قوللد فحّولللت ح 

هللل ه الع لللا إللللا حيلللة ر فحفلللام إللللا والللت للفكّيللل  مللل  كي و  فهلللا الجديلللدةو بلللك 
 جلللدها ف فولللك وفمشللل  بسلللرعةو كب هلللا ُرّكبلللت قللل  هللل ه ال لللورةو قمركييلللة الدرللللة 

 و عفها. ففكون من مجمول الحية

أّما "رأيت الطقك يلعب" قله سيا  مخفل  فماما و قمن جهة  جد أن ومة 
افقااللَا   علللا معرقللة هلل ا الطقللك بللين الوافللك والسللام  أو السللامعينو وامللة الدرلللة 
ق  فوضي  الحاك الفل  عليهلا هل ا الطقلكو والسلام  أو السلامعون ي فظلرون هل ا 

ه للا مركللي الدرلللةن ألن األ للك الفوضللي و والسلليا  يقفللرل أن الحللاك وحللدها ه
قيه أن يكون علا يير ه ه الحاك. ول بخ  شاهدا  بي ا  ملن الكفلاب العييليو وهلو 

" قبللذرة يهها أ يُّههها الههيين المنههوا ال تقربههوا الالههالة وأنههتم سهه ار : "(410)اوللله فعللالا
 الدرلة هه ا ه  جملة الحاكو وعليها يفوا  الحكمو ال   يفشّو  إليه السام .

لم " أويون" عللا الفبويلكو وعللا القلر  بلين القعلك الل   يفضلمن أّما ك 
مقهلوم ال ليرورة والسلليرورة)مقهوم الفبلدك والليمن(و وارسللم الل   يفضلمن مقهللوم 
لللا طمللس الحويوللةو كمللا  الوبللات والكي و للةو اللل   يوود للا إلللا خطللب جسلليم قللادح وا 

مللن أيللن أفللا السلليد يوللوكو وهللو يع لل  فبويللك الجملللة بللل"اسم القاعللك". قللباوك أور : 
الحمهُد :"(414)أويون ببن اسم القاعك يفضلمن مقهلوم الوبلات؟ أللم يولرأ اولله فعلالا

و قللبين الوبللات قلل  هلل ا؟ للهه  فههاطِر السههموات واألر ِ ااعههِل المالئ هه  رسههال "
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ولفن كان اسم القاعك ال   يدك عللا المضل و وابفلا و قللن اسلما  كبيلرا  م له لليس 
علللللهو بللللك إ  للللا  جللللد الكللللوقيين يطلوللللون عليلللله كلللل لكو وهللللو اللللل   يعمللللك عمللللك ق

. أّملللا فبويلللك الجمللللة باسلللم القاعلللكو قللللن األ لللك قللل  الخبلللر وال لللقة (412)القعلللك
والحاك اإلقرادو وملا جلاء عللا ييلر  للك قملذوكن  للك أن الجمللة الفل  فول  هل ه 

. علا أ  ا يجب (413)المواا   افبة عن المقردن إ  هو األ كو والمركب قرل م ه
أن اضللية الفبويللك مللن   -بعيللدا  مللن الملل هب اللل   يركبلله "أويون" -أن  عفللر  

أكور الوضايا إشلكار  قل  ال حلو العربل و ور شلك أ هلا فقفولر إللا دراسلات شلاملة 
ومعّموللةو بعيللدا  ملللن المعياريللةو الفلل  فقفلللرل أن ايمللة هلل ا الفبويلللك فلل هل ملللن 

 اضية سلمة ال  و .

يجللللات ال حويللللةو ومّمللللا وقلللل  الق للللك السللللادس يعللللرل للشللللواهد والفخر  
:"لللليس البلللرا أن فوللللوا وجلللوهكم ابلللك المشلللر  والم لللرب"و (411)يف اولللله اولللله فعلللالا

:"وليس البرُّ ببن فبفوا البيوت من ظهورها"و ويعّل  علا الحركة (416)واوله فعالا
:"و طلللللب مللللن األ  الوللللارا أن يلحللللظ فلللللك (415)اإلعرابيللللة لللللل"البّر" قلللل  اآليفللللين

لبّر" خبللر موللدمو وجللدوها م  للوبة بعللد )للليس(و قلللم يجللدوا الم الطللة العجيبللة قللل"ا
حللل  سللوى اعفبارهللا خبللر)ليس( موللدما و والمضللحك  بعللد  لللك أ هللم خلوللوا مكا للا  

 لجملة ق  اإلعراب لم  عرقه من ابك".

و"أويون" بعيللد مللن قولله العربيللة وأسللاليبهاو وهللو ر شللك لللن ي للك إلللا  
هل ا المل هب السلا م. قولوام المسلبلة جيء يسير من قوله هل ه الل لة ملا دام يركلب 

                                                 

. و"معلا   208/ 3و 83و 84و 80و 79و 2/13و 16و  4/33ي ظر: معا   الورآنو للقلراء: 412. 
 .256و و"مجالس العلماء: 421/  4و ومجالس وعلب: 486و 473الكساف ":
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الدرلةو واآلية األولا: "ليس البرا أن فولوا وجوهكم" ارأها حملية وحقل  ب  لب 
:" واراءة الجمهور (417)الراء من "البر"و وارأ باا  السبعة برقعها. وااك أبو حيان

الجمهور أولاو من وجهو وهو أن فوسط خبر ليس بي ها وبين اسمها اليكو والد 
  من  لك ابن ُدرسلفويه فشلبيها لهلا بلل"ما"و أراد الحكلم عليهلا بب هلا  هب إلا الم 

حلللر و كملللا ر يجلللوي فوسللليط خبلللر ملللاو وهلللو محجلللوم بهللل ه الولللراءة المفلللوافرةو 
 وبورود  لك ق  كلم العرب.

 : (418)ااك الشاعر  

 وع هم وليس َسواء  عاللم  وجهوكُ  َسِل  إن جهلِت ال اَس ع ا

  

 :  (419)وااك اآلخر  

ُك" س عظيما  أن فلما ُملّملةألي  وليس علي ا ق  الخطلوب ُمَعلوا

                  

قهللل ا ارسلللفخدام الللل   ي كلللره "أويون" الللد جلللاء علللن العلللربو قلللل محلللّك 
إل كلاره ملن هل ا الوجلله. والاك المبلرد وهلو المعللرو  بفشلددهو وفطويعله الشللواهدن 

ا وفللللللبخيُره َسللللللواء ". واللللللاك : " "للللللليس"و فوللللللديُم الخبللللللِر قيهلللللل(460)للففسلللللل  والواعللللللدة
قمللن   للب جعللك "أْن" ملل   لللفها …:"ولللك قلل  إعللراب البللر وجهللان(464)اليجللام

                                                 

 .2/1البحر المحيط:   417.
 .4/273و وهو أيضا  ق  الخيا ة: وق  شرح ابن عويك:92البيت للسموأك ق  ديوا ه: . 418
 .237البيت بل  سبة ق  فخلي  الشواهد:  . 419

 .4/238وي ظر:أوض  المسالك: .105و 1/491الموفضب:  460.
عرابه:معا   الورآ . 464  .4/215ن وا 
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ارسمو قيكون المع ا "ليس فوليُفكم وجوهكم البرا كلاه"و ومن رقل  قلالمع ا "لليس 
جة الما عين البرُّ كلُّه فوليَفكمو قيكون البّر اسم "ليس" وفكون فوليفكم الخبر". وح

أ هللا ي لللب عليهللا جا للب الحرقيللةو قيجريهللا مجللرى "مللا" ال اقيللةن قللل يجيللي فوللديم 
. وهلل ا كلللم معيللار و يخالقلله المسللمول ومللن (462)خبرهللا علللا اسللمهاو ور عليهللا

حقظ حجة علا من لم يحقظو واد سّجك عبد الخال  عضليمة كويلرا  ملن اآليلات 
 . (463)الف  فوسط قيه الخبر بين ليس واسمها

و ضي  إلا ه ا بلبن فولديم الخبلر يحملك درللة ر يحملهلا وهلو ملذّخرو 
" بال  ب ف جم ملن ا لد "البلّر" بلال ق و وهل  فخفلل  علن الراءة  وأّن اراءة "البرا
الرقلل ن إ  يفحللوك الخبللر مللن الجلليء المكّمللك للقافللدةو وحكللم  للادر علللا المبفللدأو 

ّر" قللل  اآليلللة الوا يلللة قللللم فولللرأ إللللا املللة درليلللة بلللارية قللل  هللل ا الفركيلللب. أّملللا "البللل
بال  ب ألن الباء وااعة ق  أوك الم در المذوك ال   ي بئ بب ه الخبرو ولليس 

 ومة م دوحة هه ا عن ه ه الدرلة.

:"ور فووللوا (461)وي فوك إلا آية أخرى من سلورة البولرةو وهل  اولله فعلالا 
يللل كر فعليللل  لملللن يوفلللك قللل  سلللبيك اللللله أملللوات  بلللك أحيلللاء ولكلللن ر فشلللعرون". و 

العكبر  ق  الفبيان:"اوله فعالا )أملوات( جمل  عللا مع لا )َملن(و وأقلرد )يوفلك( 
علا لقظ )من(و ولو جاء "مّيت" لكان ق يحا و وهو مرقول علا أ له خبلر مبفلدأ 
محلل و : أ  هللم أمللواتو )بللك أحيللاء( أ  بللك اولللوا هللم أحيللاءو لمللن يوفللك قلل  

 لللا محللل و  فولللديره ر فشلللعرون )ولكلللن ر فشلللعرون( المقعلللوك ه… سلللبيك اللللله 
 بحيافها". 

                                                 

 .4/312و حاشية ال بان:7/441ي ظر: شرح المق ك: . 462
 .385الوسم الواليو الجيء األوك: دراسات ألسلوب الورآن الكريم: . 463
 .461البورة:  . 461



 206 

:" و سللف فف مللن الموطلل  السللاب  مللا (466)وهللو يعلّلل  علللا كلللم العكبللر 
يللل :أور : اسللف كار ييلللر مباشللر وملللبطن رسللفخدام  للي ة الجمللل  )أمللوات( مللل  
المقرد )لمن يوفك(و والدليك اوله :لو جاء ميفا  كان ق يحا و و حن  ولوك للو الاك 

ملن لسلان واللم العكبلر  وأموالله. وا يا :اسلفخدام كلملة وهميلة أحلد ا  للك لملا سللم 
وهللل  الضلللمير "هلللم"و ليبلللرر حركلللة الرقللل  قللل  كلملللة )أملللوات( عوضلللا  علللن )هلللم 
أمللوات(. و حللن  وللوك أمللوات ر فعللادك )هللم أمللوات( أبللدا و ولمللا ا ر يكللون فوللدير 
 الكلللم )إ هللم أمللوات(.. وللم كيلل  ي للوب الضللمير الللوهم  )هللم( عللن )مللن يوفللك(
أليس األجدر أن  ووك )أ ت أموات( لي سجم الضمير مل   لي ة المقلرد. "ويبلدو 
أن العكبر  ي سا وي سا معه  حاف ا األقاضك أن المفحدي هو اللله علّي وجلك. 
وأن ر فللراد  قلل  كلمللات الكفللاب". وهللو يطلللب مللن الوللارا أن يفبمللك اآليللة كمللا 

هم أموات بك اولوا هم أحياءو يودرها العكبر :"ر فوولوا لمن يوفك ق  سبيك الله 
 ولكن ر فشعرون بحيافها".

وهللو يعللّرل بللالعكبر  أل لله يوللوك:" :"اوللله فعللالا )أمللوات( جملل  علللا 
مع ا )َمن(و وأقرد )يوفك( علا لقظ )من(و وللو جلاء "مّيلت" لكلان ق ليحا و قهلو 
يجهك أن العكبر  ي ّكر بواعدة مشلهورة قل  كللم العلربو ر قل  ف ظيلر ال حلاةو 

قادها أن كلمة "َمن" سواء أكا ت مو ولة أم يير مو ولةو م كرة اللقظو والد م
يكللون مع اهللا علللا ييللر  لللكو وعلللا هلل ا ي للّ  أن يعللود الضللمير عليهللا مقللردا  
مللل كرا  مراعلللاة للقلللظو أو يعلللود مراعيلللا  المع لللا قيكلللون ييلللر  للللكو وهللل ا أالللك ملللن 

"و ال يهؤمن به  نهم مهنومنهم من يؤمن ب  وماألوكو ومن األوك اوله فعلالا: "
بل  من أسلم واه  لل  وهو محسهنِ فله  واد اجفم  األمران ق  اوله فعلالا:"

" قالضلمافر قل  الشلطر األوك أارم عند رب ِ وال خوف عليهم وال ههم يحزنهون
مللن اآليلللة مقللردة مللل كرة مراعللاة للقلللظ "َمللن"و وقللل  الشللطر الولللا   للجملل  مراعلللاة 

                                                 

 .424 قسه:   466.
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كحلاك الضلمير. والد أقلرد سليبويه ق لل  قل  لمع ا "من". وارسلم الظلاهر حالله 
 و ه ا هو لسان العرب ال   يجهله أويون.(465) لك

وبعد أن يسفعرل عددا  من اآليلات ووجلوه اراءافهلا عللا هل ه الشلاكلةو 
:"ع دفللٍ  أاللوك: إن حركللة أواخللر الكلمللات ر ف يللر المع للاو (467)ي فهلل  إلللا اوللله

واد ارأ ال حابة ق  حيافه بوراءات ولم يهفم بها الرسوك  ّلا الله عليه وسلمو 
 عدةو ومخفلقة". 

واوللللله هلللل ا هللللو محللللل اقفللللراء وفللللدليسن ألن الوللللراءات لللللم فكللللن بابللللا  
للقوضللاو ولللم يولللرأ كللكا عللللا هللواهو كملللا يريللد "أويون" أن يسلللي  للوللارا. و كلللر 
أبوحيلللان أن الولللراءات الورآ يلللة كلهلللاو  لللحيحها وشلللا ها إ ملللا جلللاءت عللللا ل لللة 

:"وال لللاط  علللا ايلللاس ل لللة ملللن ل لللات العلللرب (469)اك ابلللن جّ للل . واللل(468)العللرب
ن كلللللللان ييلللللللر ملللللللا جلللللللاء بللللللله خيلللللللرا  م للللللله". والللللللاك  م للللللليب ييلللللللر مخطلللللللئو وا 

فمة الوراء ر فعمك ق  ش ء من حلرو  الولرآن عللا األقشلا قل  (450)الدا   :"وا 
الل لللة واألاللليس قللل  العربيلللةو بلللك عللللا األوبلللت قللل  األولللر واأل لللّ  قللل  ال ولللك. 

ا وبفللت علل هم لللم يردهللا ايللاس عربيللة ور ُقُشللّو ل للةن ألن الوللراءة والروايللة علل هم إ 
س ة مفبعةو يليم ابولها والم ير إليها". ه ا هو المل هب الل   ر يحسل ه السليد 

 أويونو ور أحسب أ ه يريد أن يحس ه. 

عللراب ال حللاة لهللاو  حللو: واللد  ويسللفعرل عللددا  مللن الشللواهد الشللعريةو وا 
و و"فملللللرون اللللللديار وللللللم …"يظ لللللان كلللللّك الظلللللنّ  يجمللللل   اللللللله الشلللللفيفين بعلللللدما

                                                 

 .3/262و 2/296وي ظر: الموفضب: .2/146الكفاب:  . 465
 .414 قسه:   467.
 .8/149البحر المحيط:  . 468

 .2/42 اف : الخ . 469

 .44-4/40ال شر ق  الوراءات العشر:  . 450



 207 

و وملرة يحيلك إعلراب هل ه األبيلات …"و و"ب   يدا ة ما إن أ لفم  هلب…"فعوجوا
إللا الولاراو وأخللرى ي هل  اإلعلراب بالحوالللة. ولم ي هل  الق للك باسلفعرال عللدد 
مللن الفراكيللب واألسللاليبو  حللو: "أجللّدكو و" بللله "و و"رب  ارحم لل "و و"رسللّيما(. 

عادفه يعرب األساليبو كما جاءت ق  بعل كفب ال حوو ويقلرك يديله وكساب  
:"و فرك للوارا (454)ويحيك إلا الوارا وبليفهو ليكفش  قساد اإلعراب. إ  يووك

للولللارا الخيلللار قللل  ابلللوك أو رقلللل فللللك البليلللة الوواعديلللةو و للللك العللللم القريلللد 
و قل  كلّك  للك السام و ال   ر  سفطي  قهم ل ف ا وقهم ارآ  ا الكريم بدو ه". وه

 يشن هجوما  علا كّك مظاهر الل ة العربية الق يحةو ر علا ال حاة كما ييعم.         

:"إن (452)وَيِسُم ق له األخير بل"بين الماضل  والحاضلر"و ويسلفهله بوولله 
عوللدة الوللديم هلل  عوللدة الشللر  اإلسلللم  ببسللره وخا للة العللربو قمللا جللاء مللن 

خللرم ع لله خللاطئ أو مشللكك قيلله". وهللو  الوللديم  للحي و وكللّك مللا يعارضلله ومللا
ُيوَللر ب أ للحاب مدرسللة الماضلل و كمللا يسللميهمو وهللم كمللا يووك:"يوقللون قلل  وجلله 
كك من يحاوك أن يبف  بجديد أو ي فود الوديمو وهم ي سَون أن الل ة كافن حلّ  ن 
لللللل لك فجلللللدهم يذم لللللون بلللللبن الل لللللة العربيلللللة الق للللليحة)الموّعدة( الللللادرة عللللللا أن 

و حللن  -خا للة العلميللة م هللا–قللردات والم للطلحات الجديللدة فسللفوعب كاقللة الم
  رى يير  لك فماما ".

و جللد أن م هبلله يفجلّللا بوجللهو لعللله أكوللر وضللوحا  ومباشللرة مّمللا سللب و  
قمشكلة الشلر  هلو الفع لب للولديم عللا علفلهو ورقضله للجديلد عللا  قعلهو ر 

ت أعيل هم عللا لش ء ولكن لحداوفهو ولل لك قهلو يعللم موال  هلذرء الل   اعفلاد
العللي  قلل  الكهللو و ور يوللدرون علللا مجابهللة الشللمسو والعللي  فحللت الضللوء. 
ومن البديه  أن "أويون" هو من يحمك مشعك الحداوةو وهو ال   يرق  شعار " 
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الل للة كللافن حللّ "و ور بللّد لهللذرء الحللالمين مللن أن يسللفيوظوا علللا الحويوللة الفلل  
ولسللللا هم َعيِللللّ  عللللن أن يسللللفوعب يقجللللبهم بهللللا: إّن ل للللفهم باخف للللار عللللاجيةو 
 الم طلحات والمخفرعات العلمية الجديدة.

وهلللللللو يلللللللرى أن يعفملللللللد العلللللللرب قللللللل  الع لللللللر الحلللللللديي الم لللللللطلحات 
:" وعليللله قل للله يفوّجلللب علي لللا أن ر  ضلللّي  الوالللت قللل  (453)اإل جليييلللةن إ  يولللوك

وأن  إيجاد ما يوابك المقردات والم طلحات العلمية اإل جلييية ق  الل ة العربيةو
 عيللد ال ظللر قلل  مللا يسللّما بمجللام  الل للة العربيللة ومهامهللاو قللالعرب م لل  بدايللة 

لللم يوللدموا  –أ  علللا مللّر اللرن مللن اليمللان  –الوللرن العشللرين وحفللا يوم للا هلل ا 
م طلحا  واحدا  ق  مجاك العلوم والفك ولوجياو ق  حين أ هم ادموا آر  الكفلب 

كملا أن فسلمية المخفرعلات … ن جلولالدي ية واألدبية الفل  ر فسلمن ور ف  ل  مل
هللل  ملللن حلللّ  األملللم الفللل  أوجلللدفها وأبلللدعفها ور يحلللّ  ل يرهلللا أن ي يرهلللا". وهلللو 
يللدعو إلللا يللل  بللاب مللن أهللم أبللواب العربيللةو قيوللوك:"إن إي للاء ل ف للا بمقللردات 
وم طلحات من ل لات أخلرى والفوال  وارمف لال علن محاوللة ارشلفوا  الل لو  

للا مواكبلة أهلهلا آلقلا  العللم ملن جل ور الكلملة العربيل ة سليذد  إللا فطويرهلاو وا 
والمعرقةو وحسب ا بالورآن الكريم إماما و حيي اسفخدمت قيه مقردات ييلر عربيلة 

 …(.كويرة )س دسو اسفبر و سراد 

وها هو ببساطة يرى أن المجلام  الل ويلة ر قافلدة م هلاو ور خيلر قيهلا. 
ام  للم فولدم م لطلحا  واحلدا  قل  مجلاك كما يورر حويوة أشد مرارة وه  أن المج

العلللللوم والفك ولوجيللللاو وأّن العللللرب اللللدموا آر  الكفللللب الدي يللللة واألدبيللللة الفلللل  ر 
فسللللمن ور ف  لللل  مللللن جللللولو قللللاألمم الفلللل  فخفللللرل هلللل  الفلللل  فملللللك حلللل  سللللّك 
الم لللطلحات. واحلللّر البلللاه عللللا ال لللي ية واليابا يلللة والكوريلللة وأموالهلللا كيللل  للللم 
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األسلفا  أويون يل كرها بسلخاقة الجهلد الل   ب لله ويب لله أب اذهلا فري  بابن باّر ك
 ق  سبيك البحي عن موابك للم طلحات اإل جلييية. 

والرجك كما  رى ي قي كّك ما يحوك ق   دره علا العربية الق يحة   
ومذسسللافهاو قبمللة العللرب م لل  عشللرات السلل ين عللالمهم وجللاهلهم يسللّمون السلليارة 

قلن للم فكلن … ل ارو  وراجمة ال واريخ وال ّوا ة والهاف والطيارة والدبابة وا
هلل ه م للطلحات عربيللة  للميمة وضللعت لمخفرعللات ظهللرت قلل  بلللد األعللاجم 

 قما فكون.

وهو جاحدو قهو يبخس الكوير من المذسسات والمراكي العلمية العربية  
المع يللة بالفرجمللة والفعريللب حوهللان قالمجللام  اللد أبلللت قلل  مجللاك الم للطلحات 

ء حسلل ا و ويمك لله أن يطللل  علللا المجلللدات مللن محاضللر الجلسللات والمعللاجم بللل
والمجلللللت ال للللادرة عللللن مجملللل  الوللللاهرة ليللللرى كللللم مللللن الم للللطلحات عّربللللت 
ودّو لللتو وللمجمعلللين السلللور  واألرد للل و ومكفلللب ف سلللي  الفعريلللب قللل  الربلللاطو 
ن وييرهللا مللن المراكللي جهللود طيبللة أيضللا  قلل  هلل ا المجللاكو علللا أ  للا ر   كللر أ

فلك الجهود أاك بكوير من الطموحو أّما أن  جلرد هل ه المجلام  والمذسسلات ملن 
كللّك قضلليلةو قهلل ا ظلللم و كللران لهلل ه الجهللود الخيللرةو علللا  و للهاو وفشللففهاو ور 
 يمكن أن يكون ال رل م ه الخير لل ة وأهلهاو وما أجدر "أويون" به ا ال كرانّ 

دبيلللة أ هلللا ملللن ابيلللك عبللليو أّملللا يرايفللله عللللا آر  الكفلللب الدي يلللة واأل
ومضلليعة للواللتو قللل يوللوك بهلل ا عربلل  ي للار علللا عربيفلله وفراوللهو  لللك الفللراي 
ال   رّبا األجياكو وه ب طباعهمو وحقظ ل فهم. قضل  عن أ ه مادة عويدفهم. 
والرجك بعد  لك ر يورأ فاريخا  ور يببه بهو قلو كا ت الل لة الفل  يليعم ار فسلاب 

  بللالفطورو لكللان كشلل  عوارهللاو وقضلل  أمرهللاو حي مللا  هللك إليهللا عييللةو وفضللي
العرب ق  الع لرين األملو  والعباسل  ملن كلك عللمو قاهفضلمفه وأسلايفه فعّلملا  
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وفعليملللا . ودعلللوة أويون إللللا  بللل  ارشلللفوا  إ ملللا هللل  دعلللوة محلللارب إللللا فسلللليم 
 سلحه إلا أعدافهو وكقا بها دعوة إلا هدم العربية. 

دس" و"اسلفبر " و حوهملاو قلباوك هل ا اافلرال اوامله أّما اسفشهاده بلل"س 
ألقللاظ أعجميللة معللدودة دخلللت العربيللةو ور فوجللد ل للة قلل  العللالم يلليعم أ للحابها 
 واءهللا مللن مولللك هلل ه األلقلللاظو واإل جليييللة  قسلللها الفلل  يعفلللي بهللا "أويون" قيهلللا 
آر  المقلللردات العربيلللةو وهللل ه الحولللاف  شللل ء واللللدعوة إللللا إدخلللاك مجموعلللات 

يرة من األلقاظ والم طلحات دون ضلابط شل ء آخلرو وهل  دعلوة إللا إقسلاد كب
 الل ة وليس خدمفها.

 :(451)وق   هاية البحي يرى الباحي أّن الوراء سيكو ون ولي ُيَمر 

اليمرة األوللا وفشلمك طللب الفح ليك العلمل  العلال  وكبلار المووقلينو  -
 ويظ هم سيذيدون البحي واألقكار المطروحة

سيورون بوجود و رات  -كما يرى –فشمك المفخ  ينو وهم و الوا ية  -
شكاليات ق  ال حو العرب و وسيكو ون عو ا  هاما  له.  وا 

والوالوللللة وفشللللمك أ للللحاب ارخف للللا  اللللل ين آم للللوا بللللالوهم والخيللللاكو  -
 أ حاب الجاّر والمجرور وفعليوه.. .

 والكافب يطرح علا  قسه سذالين:

 األوك: ما ال اية من ه ا العمك؟ -

 لوا  : ما هو البديك بعد اقفرال ابوك العمك؟ا -
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وقلل  إجابفلله عللن السللذاك األوك يللرى أن ال ايللة يمكللن أن فوسللم إلللا اسللمينو 
األوك مباشللرو ويهلللد  إللللا رقلللل اواعلللد ال حلللو قللل  الل لللة العربيلللة اعفملللادا  

 علا ال ودو والفبسيس لوواعد جديدة فرفكي علا:

 لا أواخر الكلمات.موا  ودور الكلمة ق  ال ظم ر اعفمادا  ع -

 إعماك العوك  والم ط  ق  الفوعيد. -

 فبوير اليمن وقاعلية األدوات )الحرو ( ق  الوواعد. -

والهد  المباشر الوا   هلو الفبسليس ل شلوء جيلك عربل  يلفكلم ل لة عربيلة واحلدة 
:" وه لا ر بلد ملن (456)دون ايدواجية بين العاميلة والق لحا. وهلو يسلفدرك الافل  

 للري  إللا وجلوب عللدم الخللط بللين ملا  لدعو إليللهو وبلين ل للة  اإلشلارة  وبشلكك 
الولللرآن الكلللريمو قلللالورآن الكلللريم قللل  لهجفللله واراءفللله هلللو  لللي ة فعبديلللة ر مجلللاك 
ل واشلهاو وبللالريم مللن أ لل  مسللم مللذمن بكفللاب الللله علّي وجللّك إر أ لله ر يمك  لل  

 قرضه علا العرب  يير المسلم ليكون مرجعيفه العربية المعفمدة".  

والوسم الوا   يموك الهد  البعيدو ويهد  إللا خلل  أملة عربيلة مفطلورة  
لهلللا ب لللمافها قللل  العلللالم المعا لللرو ر ب لللمة أجلللدادها ال لللابرينو قلكللل  فف يلللر 

واحللدةو … األملة يجللب أن فكلون ل للة معرقفهللا ول لة وواقفهللا واخفراعهلا ومعيشللفها
رفيس مجلس اللويراء ق حن  فحدي بالعامية و قكر بالعامية و حب بالعامية. إن 

 البريطا   يفكلم ق  مجلس اللوردات كما يفكلم م  إخوا ه وأ داافه الموربين.

أّملا السلذاك علن البلديكو قيلرى أ له  كلر خطوطله العريضلةو أّملا اللدخوك  
 ق  فقا يله قيحفام إلا عمك موسوع  ومذسساف  كبير.
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يون" فمّخلللل الجبلللك قوللللد َح لللاة. إن السللليد "أو  -مللل  األسللل  –أالللوك  
يعفريللله طلللاف  مّملللا يسلللّما ج لللون العظملللةو قهلللو يلللرى أن الجملللول ففلوللل  كفابللله 
مفلهقة قور ا   المطبعة أوك  سخة م هو وهم بعد أن ي  موا ما ي موه من ه ه 
ال سخ ي فحل  كلك مل هم ياويلةو أو بطلن واٍد ي كلّب قيله عللا هل ا السلقر العظليمو 

أويون إن ملا قل  الكفلاب ر يمكلن قي درون ع ه يمرا  ولوا . و ووك هه ا للسليد 
أن يذيده من كان له ُمسكة من ا فماء إلا ل فه وفراوهو ليس أل ه يهاجم العربيلة 
وأهلهللا وحسللبو بللك أل لله يللدعو إلللا الفللدمير والقوضللاو ور يملللك م هجللا  للب للاء. 
قلكلللك م لللل  ولولللة أركلللان ر يمك للله أن يللل ج  دو هلللنو األوك أن يفملكللله حلللب 

 لللل  إ لللللحهاو ووا يهمللللا أن يكللللون علللللا معرقللللة بللللدااف  فلللللك المبللللادا الفلللل  يب
المبللاداو والوالللي أن يمفلللك م هجللا  واضللحا  لهلل ا اإل لللح. ور أظللن أن السلليد 

 "أويون" يحفوب أيا  م ها.

أّمللا هدقلله المباشللر وفبسيسلله اواعللد جديللدةو مب يللة علللا دور الكلمللة قلل   
عمللاك العوللكو وقاعليللة األدواتو ق وللوك للله : هللدقك قلل  اطللراح اإلعللراب اللل ظمو وا 

معرو و ولكلن ملن أ بلبك بلبن العربيلة فعفملد عللا أواخلر الكلملات وحسلب؟ أّملا 
مسللبلة إعمللاك العوللك وقاعليللة األدوات قللل أظللن أن أحللدا  يمكللن أن يخللول هلل ا 
الميدان ييركو كما رأي او أل ك فضرب قيه بما يهجس ق  عولكو دون س د ملن 

إلللا أن يللبف  جيللك عربلل  يللفكلم ل للة عربيللة واحللدة روايللة ور درايللة. وأّمللا سللعيك 
دون ايدواجيلللة بلللين العاميلللة والق لللحاو قلللباوك للللك إن كلللك دعلللوة مولللك دعوفلللك 
م لللليرها اإلخقللللا ن ألن أّ  دعللللوة ففجاهلللللك الل للللة العربيللللة الق لللليحةو سللللليكون 
م ليرها م لير عللروس ملن اللولفو لوحفهللا شلمس الظهيلرةو وسلليبوا هل ا الجيللك 

و ر يمكلن أن يفحول و قالفمسلك بالعربيلة الق ليحة هلو حلما  ق  رذوس أ حابه
 فمّسك بالعويدةو وفمّسك بالوحدةو أل ها السلك ال   ي فظم كّك موّوماف ا.
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أّملا إشلارفه ال لريحة إلللا وجلوب علدم الخللط بللين ملا  لدعو إليلهو وبللين  
ة ل ة الورآن الكريمو قباوك إن ما أقسدفه من الل ة الف  فدعو إليهاو وايدراءك ل ل

الوللرآنو ودعوفللك إلللا العاميللة  للراحةو ر  يجعللك هلل ا الفبللاك  علللا ل للة الوللرآن 
يجوي علا أحد. أو فظن أ له للو فحوولت دعوفلك الهداملةو سليبوا ملن يقهلم هل ا 
الكفلللاب المولللدس؟ أْم فريلللد أن يفحلللوك فلللراي العربيلللة أيوو لللات ومخطوطلللات يعلللد 

 شورية.عارقوه ق  عداد العارقين بالك عا ية والقرعو ية واآل

أمللا هدقلله البعيللد وهللو خللل  أمللة عربيللة مفطللورة لهللا ب للمافها قلل  العللالم  
المعا رو ر ب مة أجدادها ال ابرينو قباوك"ِشْ ِشَ ة  َأْعرُقها ِمن َأْخَيم"و قبعد أن 
ضّرجَت ل فك بالعوو و أ ت فعي  أوهاما  اد عاشها الكوير ابللك وللم فلفعظ ملن 

دعو إليهللا يللا سلليد أويون؟ ومللن اللل   سلليبخ  فجللاربهمو قللبّ  عاميللة هلل ه الفلل  فلل
بهلللللا؟ السللللللورية أم الم للللللريةو أم األرد يلللللةو أم الم ربيللللللةو الحضللللللرية أم البدويللللللة 
الشللمالية أم الج وبيللة؟ أّمللا حلمللك أن   لللب  كللرفيس مجلللس الللويراء البريطلللا   
يللفكلم قلل  مجلللس اللللوردات كمللا يللفكلم ملل  إخوا لله وأ للداافه الموللربينو قللل أاللوك 

فعر  ل فك وحسبو بك ول ة ييرك أيضا و وا  ا ظ  ت أن ل لة رفليس  إ ك لست
مجلس الويراء البريطا  و ق  مجلس اللوردات هل   قسلها الفل  يفحلدي بهلا قل  

 الشارل قب ت واهمو علا ارخفل  البّين بين العربية واإل جلييية. 

ه   قالل ة اإل جلييية ففقرل إلا عدد اللهجات المخفلقة المفباعدةو والف 
ق  طريوها لف ب  ل ات م ق لة مفملاييةو وملا عليلك إّر أن فلدير محلّرك بحلي 
"ار فر لللت" قللل  ال لللدوات والم ااشلللات الفللل  فلللدور قللل  الكللللم عللللا عولملللة الل لللة 

و ويمكن اسفشقا  بعل الحواف  المهمة ق  (455)اإل جلييية لفعر  ه ه الحويوة
 ”atlantic monthtlyلللة"هلل ا الشللبن مللن مواك"باربللارا ولرا "المحللررة قلل  مج
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و علللللا اللللللريم مللللن أ هلللللا فبمللللك أن فكلللللون اإل جليييللللة ل لللللة (457)"الل للللة العالميلللللة"
المسلللفوبك. والللد  للل   بعلللل الملللذلقين اإل جليلللي معلللاجم قللل  ل لللة الشلللارلو كملللا 

و the wee book of scots slang” (458)    سكوت سمبسون ق  معجمه "
 ا أهك الل ة أ قسهم.ويحشد قيه طافقة من ألقاظ الشوارلو ر يعرقه

قللل  كفابللله: "أساسللليات  -ولعللللك أكولللر وولللة قيملللا يوولللله –ويولللوك فراسلللك 
:كللك ل للة محكيللة عبللر امفللداد كبيللر مللن األرل ففجلللا قيهللا ف وعللات (459)الل للة"

كاإلسلبا ية والقر سللية واإليطاليللة والعربيللة... "و قالعربيلة ليسللت بللدعا  مللن الل للات 
يها ما يجر  علا ييرهاو يووك كلوكسبيرغ ق  ه او كما أن اإل جلييية يجر  عل

" مدخك إلا علم الل قس الل لو  الفجريب ":قل  بللد كبيلر (470)ودا كس ق  كفابهما
موللك الوريللات المفحللدة ه للاك " إ جليييللة ق لليحة" وهلل  لهجللة مواليللة ر فللدك ر 
علا إاليم المفكلم ور علا طبوفه.. وه  السلافدة بلين المل يعين ومولدم  البلرامف 

قييو ية" وجاء ق  ال لقحة  قسلها علن الل لة األلما يلة:"إ ك فقهلم كللم ال لاس الفل
ما دمت فسير من م طوة إلا م طوة مجاورةو ولكن إ ا ا فولت إلا مساقة بعيدة 
ضللمن األرل األلما يللة قلللن فسللفطي  القهللم"و قهللك اطللل  أويون علللا موللك هلل ه 

    الحواف .

ع للد اللراءة مللا كفللب "أويون "و وبعللد قلللن السللذاك اللل   ر يقللار  اللل هن  
وما كفب أمواله ابلهو وما سيكفب علا  هجه من سيج ء بعدهو إ ا كا ت الل لة 

عجليت علن مواجهلة  -ول ض  جا بلا  أ هلا ل لة الولرآن الكلريم –العربية الق يحة 
والويلللام بواجبافهلللا  حوهلللاو بكلللك ملللا فحملللك ملللن خبلللرة  -كملللا ييعملللون -الحضلللارة

                                                 

.457”global language” 2000 Atlantic monthly, November. 

Scots simpson .458  "The wee book of scots slang”. 
459. R.L.Trask: language. The basics: 75 "و وأرشلد   إللا هل ا  ل  ملا جلاء قل  كفلاب

 .75العربية فواجه الفحديات" للدكفور طالب عبد الرحمن:
 .77 ول  عن كفاب"العربية فواجه الفحديات: .470
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و وقل  شلفا ميلادين العللوم عللا ملدى الرونو أيمكلن و جاح قل  مسلفويافها كاقلة
 للهجة عامية قويرة بين آر  اللهجات أن ف وء بالعبء  قسهو بالكقاءة  قسها؟ 

ّن المرء ليحار حي ما يسم  عربيا  ييعم ا فماءه إلا العربية ي اد  بوأد  وا 
 العربيللة الق لليحة لعللدم  لللحيفهاو ويفبّمللك مللا يووللله المسفشللراون ممللن يقفللرل
أ هللللم يعفلللليون بل للللفهم الفلللل  يعرقللللون داافوهللللاو ور يسللللعهم إّر أن يوللللّروا بعظمللللة 

: والل للة العربيلة مللن أي لا ل للات (474)العربيلةو وملن هللذرء "قليل سللبايا"و إ  يولوك
العالم بك ه  أراا من ل ات أوربا لفضم ها كّك أدوات الفعبير ق  أ ولهاو ق  

وسللواها اللد فحللّدرت مللن ل للات ميفللة ور حللين أن القر سللية واإل جليييللة واإليطاليللة 
 فياك حفا اآلن فعالف  ِرَمم فلك الل ات لفبخ  من دمافها ما فحفام إليه".

                                                 

 .308ل ة الورآن:  الق حا  474.
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 خل ة الموضول:

الع وان ال   وسلم الكافلب عملله بله ي بلئ بشلكك جللّ و بب له يبحلي علن  -
اإلولارة أكولر ملن سلعيه إلللا الم هجيلة والموضلوعية قل  م ااشلة الوضللايا 

 .(472)الف  طرحها

إن الوارا الم    أل  ق ك من ق وك كفلاب "أويون"و ر يسلعه أن  -
ي للللل  الكفلللللاب إر بب للللله دعلللللوة إلشلللللاعة القوضلللللا قللللل  الل لللللة العربيلللللة 
الق للليحةو ودعللللوة  لللريحة للهللللدمو وايدراء الفللللرايو بوطللل  ال ظللللر عللللن 

 أهدا  الكافب.

الكافلللب يقلللور ييظلللا  عللللا العربيلللة الق للليحة وفراوهلللاو وعللللا اللللريم ملللن  -
ه إخقاء ه ا الشعور إر أ ه باٍد ق  كّك كلمة يفقوه بها. وملا  ولده محاولف

 الجافر لشعر امرا الويسو إّر مظهرا  جليا  من مظاهر ه ا الشعور.

كويلللرا  ملللا يخللللط بلللين مسلللفويين ملللن مسلللفويات الل لللةو المسلللفوى اللهجللل   -
 والمسفوى الق ي .

ف لفحويللل  يللدع  "أويون" إ للللح ل لللة وهللو ر يمللللك األدوات ور المللل ه -
 هدقه ال   يسعا إليه.

 ي فود ق  كوير من آرافه الل ة ومسالكها ر الل ويين وال حاة. -

يدعو إلا  ب  باب من أهم أبواب العربية وأكورها حيوية وهو ارشفوا و  -
 وكقا به ا هدما .

                                                 

ويبللدو أن الكافللب افخلل  "الج ايللة" م هجللا  قلل  فشليقللهو كمللا أشللرت قلل  المودمللةو واللد أضللا  إلللا  .472
 "ج اية سيبويه" ج اية الشاقع و وج اية البخار و ولعله يقكر ق  فبلي  موسوعة للج ايات. 
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قللل  إعلللراب بعلللل   -كملللا يلللرى–ِحْر للله عللللا ا فولللاد فجلللاوي الل لللويين  -
ضلرب  -األخل  مسلبلة ييلادة الحلرو  وعللا -آيات كفاب الله الكريم

 من السخريةو وارسفهياءو ومحاولة للفعريل بالل ة.

إن مللللن أبلللللري اإلشللللكاليات ع لللللد الكافلللللب الم للللطلَ  ال حلللللو و وفحديلللللد  -
 مقهومه.

اسللفخدم الكافللب م للطلحات مضللطربةو وأسلللوبا  ركيكللا  ملبسللا  قلل  كويللر  -
 من م ااشافه.

 و قيه كوير من اإلسقا .أسلوبه ق  كوير من م ااشفه لوضايا الل ة -

يسللفخّ  بالولللاراو ويحسلللب أن ح لليلة هللل ا الولللارا الل ويللة فمك للله ملللن  -
فمريلللر هللل ا الكلللم الكبيلللر ملللن معلومافللله الخاطفلللةو قضلللل  علللن فحلللليلت 

 سويمة جّلها ر يمت إلا ال ّ   ور اإل لح ب لة.

محاولفلللله اليافسللللة قلللل  السللللير علللللا خطللللا فقكيللللك العلاللللة بللللين الل للللة  -
الولللرآن الكلللريم محاوللللة بافسلللة ور فجلللوي عللللا أحلللدو قاليرايلللة الق للليحة و 

بالل ة الق يحة والفوليك من شب ها به ه ال ورة الف  أ شلبها ر فسلفو   
 أ   ّ  عرب .

إن الكافب يسف ك  أن يوو  رأيا  محددا  من أ ، من المراج  ال حوية أو  -
ا ووّوله الل ويةو علا اللريم ملن  للفها بالموضلوعات الفل  يطرحهلاو ومل

 م هاو إ ما هو إيهام بب ه عاد إلا ش ء م ها.

فلبيسه علا الواراو إ  يف اوك الكوير من الوضايا ال حويلة ف لاور  جيفيلا و  -
 ويحرقها عن ا دو ليعط  الوارا  ورة مشوهة عن فلك الوضايا.

 يطرح الكوير من ار فوادات والملحوظات دون أن يطرح البديك. -
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قللل  كلللك ملللا يفعلللل  بالل لللة العربيلللة الق للليحةو إن م هجللله يويلللر الشلللكوك  -
وهللل ا المللل هف يمولللك خطلللرا  كبيلللرا  ع لللدما  يطالعللله ملللن ر يمللللك المعرقلللة 
الحويويللة  للعربيللةو قلللن أضللا  الوللارا إلللا هلل ا مواقللا  سلللبيا  م هللا كللان 

 خطره أشّد.  

إلللللا ل للللة يللللب   هللللو مللللن  -ك يللللره ممللللن َ هَللللف  هجلللله -الكافللللب يللللدعو  -
 اسفخدامها.

أوارهللا الكافللبو هلل  اضللايا فمللّس الل للةو وهلل  بحاجللة إلللا  ومللة اضللايا -
 ظر وبحيو يير أن م هف الكافب وح يلفه الل ويلة وأسللوبه ر فذهلله 

 لم ااشفها.

به  إّن المّطل  علا كفاب السليد "أويون" يخلل  بحلّ  إللا أن ملا يليل   -
 موعد الدرسو ر م بر الم ل .
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 المالادر والمرااع

 ّ و الرضّ و شرح الكاقَيلةو دار الُكفب العلمّية.األسَفرابا  -

 .1امرذ الويسو ديوانو فحوي  محمد أبو القضك إبراهيمو دار المعار وط -

األ بار و أبو البركاتو اإل  ا  ق  مسافك الخل و فحوي  محمد مح   -
 .4982الدين عبد الحميدو

 4996 و4أسرار العربيةو فحوي  قخر ادارةو دار الجيكو بيروتو ط 

أويونو يكرياوج اية سيبويه"الرقل الفام لما ق  ال حو من أوهام"و ريال  -
 .2002و 4 جيب الريس للكفب وال شرو ط

الب داد و عبد الوادر بن عمرو خيا ة األدب و فحوي  عبد السلم هارونو  -
 .4985و 4مكفبة الخا ج و الواهرةو ط

ةو ضبط وف حي  أحمد أمينو الفوحيد و أبو حيانو كفاب اإلمفال والمذا س -
 وأحمد اليينو دار مكفبة الحياةو بيروت.

وعللللبو أحملللد بلللن َيحيلللاو َمجلللالس وعللللبو فحويللل  عبلللد الّسللللم هلللارون و دار  -
 .2الَمعار و ط

الجرجا  و عبد الواهرو درفك اإلعجلايو فحويل  محملود شلاكرو دار الملد  و  -
 .4992و3جدةو ط

 شر ق  الوراءات العشرو دار الكفب ابن الجير و محمد بن أحمدو ال -
 العلميةو بيروت.
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 . 4982و 4جريرو ديوا هو شرح إيليا حاو و دار الكفاب اللب ا  و ط -

 .4982الج د و أ ورو الق حا ل ة الورآنو دار الكفاب اللب ا  و بيروتو  -

ابللن جّ لل و أبللو القللف و الخ للاف و فحويلل  محمللد عللل  ال جللارو دار الكفللاب  -
 بيروت .العرب و 

 .4955و 3حسنو عباسو ال حو الواق و دار المعار و م رو ط -

أبو حيانو محمد بن يوس و البحر المحيطو فحوي  عادك عبد الموجود  -
 .4993و 4وآخرونو دار الكفب العلميةو بيروتوط

ابلللللن خلدونومحمدومودملللللة ابلللللن خللللللدونوفحوي  درويللللل  الجويلللللد و المكفبلللللة  -
 .2003الع ريةوبيروت

عرابهو فحوي  عبد اليج - امو أبو إسحا  إبراهيم بن السر و معا   الورآن وا 
 .4988و 4الجليك شلب و عالم الكفبو ط

 .4986الراجح و عبدهو الفطبي  ال حو و دار ال هضة العربيةو بيروتو  -

الياّجاجّ و أبو الواسم عبد الرحمن بن إسحا و َمجالس الُعلماءو فحوي  عبد  -
 .4952ارة اإلرشادو الُكويتوالّسلم هارونو وي 

 اليمخشر و أبو الواسمو محمود بن عمرو الكّشا و دار القكر . -

 .2002و 2السامراف و قاضكو معا   ال حوو دار القكرو األردنو ط -

ابن السراامو أبو بكر محمد بن سهكو األ وك ق  ال حوو فحوي  عبد  -
 . 4988و 3الحسين القفل و مذسسة الرسالةو ط

 سموأكو ديوا هو مطبول م  ديوان عروة بن الودو دار  ادرو بيروت.ال -
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و 4سلللليَبَويِهو الِكفللللابو فحويلللل  عبللللد الّسلللللم هللللارونو دار الجيللللكو بيللللروتو ط -
4994. 

السيوط و جلك الدين عبد الرحمن بن أب  بكرو َهْم  الَهوام و فحوي  أحمد  -
 .4998و 4شمس الدينو دار الكفب العلميةو بيروتو ط

 و 4رافراحو فحوي  أحمد الحم   ورقيوهو جروس بروسو بيروتو طا
4988. 

الشوباشلللل و شللللري و لفحيللللا الل للللةو يسللللوط سلللليبويهو الهيفللللة الم للللرية العامللللة  -
 .2001للكفابو 

ال لللبانو محملللد بلللن علللل  ال لللّبانو حاشلللية ال لللبان عللللا شلللرح األشلللمو  و  -
 .4997و 4فحوي  أحمد شمس الدينو دار الكفب العلميةو ط

الحمو و يااوتو ُمعَجم األدباءو فحوي  إحسان عباسو دار ال رب  -
 .4993و4اإلسلم وط

عبللد الللرحمنو طالللبو العربيللة فواجلله الفحللدياتو كفللاب األمللةو ويارة األواللا   -
و 4و السلل ة السادسللة والعشللرونو ط445والشللذون اإلسلللميةو اطللرو  العللددو 

 .2005كا ون أوكو 
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حاضرات ق  الل ة العربية ومشكلفهاو مكفبة عبد العيييو محمد حسنو م -
 الشباب .

و 4ابن العجامو رذبةو ف حي  وليم بن الوردو دار اآلقا  الجديدةو ط -
4979. 

عضيمةو محمد عبد الخال و دراسات ألسلوب الورآن الكريمو دار الحدييو  -
 الواهرة.

مالكو فحوي   ابن عويكو بهاء الدين عبد اللهو شرح ابن عويك علا ألقية ابن -
   .  4990محمد محي  الدين عبد الحميدو المكفبة الع ريةو 

:فحويللل  4القلللراءو أبلللو يكريلللاو َمعلللا   الولللرآنو دار السلللرورو بيلللروت لب لللانو م -
: فحويل  د.عبلد 3: فحوي  محّملد الّ ّجلارو م2أحمد َ جاف  ومحّمد الّ ّجارو م

 القفاح شلب .

ب اء ل و  جديد"و فرجمة عبد ال بور قلي و ه ر و العربية الق حا" حو   -
 .4983و 2شاهينو دار المشر و بيروتو ط

الورطب وأبو عبد الله محمد بن أحمدو الجام  إلحكام الورآن الكريمو دار  -
 .4993الكفب العلميةو 

الكسلللاف و علللل  بلللن حمللليةو َمعلللا   الولللرآنو فحوي .عيسلللا ِشلللحافةودار ُابلللاء  -
 .4998و 4للّطباعةو ط

او و  لللدر اللللّدينو الُملللوق  قللل  الّ حلللِو الكلللوق و فحويللل  محّملللد بهجلللة الك  لللر  -
 الَبيطارو الَمجَم  الِعلمّ  العربّ  . 

ابللن مالللكو محمللدو شللرح الكاقيللة الشللاقيةو فحويلل  عللل  معللول ويميلللهو دار  -
 . 2000و 4الكفب العلميةو بيروتو ط
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َضْيمللللة و علللاَلم الُمَبلللرادو محملللد بلللن يييلللدو الُموفَضلللبو فحويللل  عبلللد الخلللال  عُ  -
 الُكُفب.

ابن مجاهدو أبو بكر أحمد بن موساو كفاب السبعة ق  الوراءاتو فحوي   -
 شوا  ضي و دار المعار .

المخيومل و مهلد و قل  ال حلو العربل   ولد وفوجيلهو المكفبلة الع لريةو  لليدا  -
 .4951بيروتو  –

فة العامة لشذون مدكورو إبراهيمو مجم  الل ة العربية ق  ولوين عاما و الهي -
 .4951المطاب  األميريةو 

  4974محاضر الجلسات ق  الدورة الحادية عشرةو الواهرةو. 

 .4979 ا  و عل  ال جد و سيبويه إمام ال حاةو عالم الكفبو الواهرةو  -
الهرو و عل  بن محمدو األيهية ق  علم الحرو و فحوي  عبد المعين  -

 . 4984الملوح و 
الدين عبد اللهو أوض  المسالك إلا ألقية بن مالكو فحوي  ابن هشامو جماك  -

 .4991بركات هّبودو دار القكرو بيروتو 
  م  لل  اللبيللب عللن كفللب األعاريللبو فحويلل و مللاين المبللارك ويميلللهو

 .4985و 5دار القكرو بيروتو ط

  ابن هشامو عبد الله بن يوس و فخلي  الشواهدو فحوي  عباس
 م.4985و 4بيروتو طال الح و المكفبة العربيةو 

لللكو الَمطبعلللة الُم يرّيلللة  - ابلللِن َيعللليَ و موقللل  اللللدينو  شلللرح الُمق ا
 بالواهرة .

- The “Scots simpson, black and white publishing, 

2004 wee book of scots slang” 
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-  R.L. Trask: Language. The basics. 2nd edition. 

Routledge 1995. 
 :الم شورات

(و أخرجهلا محملد 4981-4931ارات العلمية ق  خمسين عاملا )مجموعة الور  -
براهيم الفري و الهيفة العامة لشذون المطاب  األميريةو     .4981شوا  أمين وا 
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