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اإلهداء

مرص، … األزلية الجميلة الجليلة األم إىل
والشحوب، الوهن منها نال وقد

املخاض. آالم عليها ن يُهوِّ أن هللا داعيًا





َكلمة

للتأثري ثمن؛ بأي سليمة إنقاذها وينبغي شهادة، ولغة َوعي لغة العربية اللغة
املستقبلة. الدولية اللغة يف

ماسنيون لوي





مة ُمقدِّ

فال نفسك؛ إىل ُعد إليه، فُعْد املايض وبني بينك ما وْصل الخيط هذا سيكون
فيه، كنَت الذي ماضيك عىل إال أمرك مستقبل يعتمد ولن يشء، ال من ينشأ يشء

عليه. أنت الذي وحارضك

ثيسيوس جيد: أندريه

عامة ظاهرًة أصبحت فالرَّكاكة جدال؛ محلَّ يعد لم وذبوًال وهنًا األيام هذه الفصحى تُعاني
فحسب، الناس عامة بني ال مشرتًكا، قاسًما أصبح اللغة مبادئ يف واللحن شامًال، ومناًخا
لهي وأحبارها سدنتها تستعيصعىل لغًة وإنَّ واألدباء! واإلعالميني األساتذة خاصة بني بل
والتمحيص. واملراجعة للتدبر وقفًة الجميع من وتستحق ووظيفتها، اللغة طبيعة تفقد لغٌة
العام، اللغة علم لقوانني وتخضع اللغات، نواميس عليها تجري لغة، كأي لغٌة العربية
متنًا اللغات أعرُض فهي وحدها؛ ونسيج اللغات بني خاصًة حالًة تقف ذلك يف أنها غري

ذلك: حتمت ألسباٍب الِجرم؛ هائلة جسيمٌة لغٌة العربية عمًرا، وأطولها

العربية للغة الجربي املجموع هي بل واحدة، لغًة ما) (بمعنًى ليست األصل يف أنَّها أوًال:
املوثقة.1 القبائل ولهجات املشرتكة

اختالف عىل العرب من سمعوه ما كل جمعوا اللغويني أنَّ ذلك …» حسني: كامل محمد د. يقول 1

يف وتختلف كثرية أمور يف تتفق لغات مجموعة وهي العربية، اللغة كله ذلك وسموا ولهجاتهم، قبائلهم
١٣٨٧ه/١٩٦٧م). القاهرة، ج٢٢، العربية، اللغة مجمع (مجلة كثرية» أمور



لغوية مغالطات

عىل وقضت األرض، من مرتاميٍة أصقاٍع عىل ظلها بسطت الفتوحات بعد أنَّها ثانيًا:
بالرتجمة إليها، نُِقل أن بعد إلخ) … والقبطية واليونانية (كالرسيانية فيها قديمٍة لغاٍت
العربية فصارت واستَعَربوا؛ أَسلموا الذين أهلها وخربات اللغات هذه عصارة والتعريب،
والحضاري، العلمي الرصيد حيث من وصارت، األمم، هذه كل نتاج وعلومها أدبها يف

عريقة! لغاٍت ة لعدَّ جربيٍّا مجموًعا

كتاٍب بفضل منفصلة؛ لغاٍت إىل التفتُّت من الجغرايف، التوسع برغم ِصينَْت، أنَّها ثالثًا:
الزمن من قرنًا عرش سبعة من أكثر األجل بها فامتد أفذاذ؛ وعلماء موحدة وعقيدٍة جامٍع

اللغات. من لغة ألي تُتح لم مزية وهي الثالثي، وجذرها ونحوها بأسسها محتفظًة
وهذه والزمني، الجغرايف االمتداد وهذا ة، الخاصَّ التَّاريخيَّة الظروف هذه شأن من
الحال، بطبيعة صعبًة واسعة، ضخمًة لغًة العربية من تجعل أن والرأسية، األفقية البسطة
يبذله مما أكرب جهًدا تعلمها يف نبذل أن قدرنا كان وإذا والغنى، والثراء االكتناز صعوبة

مقابل. دون يذهب ال فيها جهدنا فإن لغته يف غرينا
من قصتها تتناول العربية، اللغة لفقه شاملًة مراجعًة يديك بني الذي الكتاب يتضمن
جالٍل من وفينا معنا املقيم الجميل الكائن لهذا ما ندرك أن عسانا منتهاها، إىل مبدئها

إلنقاذه. ونتنادى لنرصته، فنحتشد وحسب؛

النحاة أخطاء (1)

النحاة أيدي عىل العربية اللغة جمع لعملية ًال مفصَّ عرًضا تجد والثاني األول الفصل يف
بيشء لها عرضنا معروفة، منهجيًة أخطاءً وتقعيدها اللغة جمع يف النحاة أخطأ األوائل،

نصابه. يف أمرها ووضعنا بحجمها، وأخذناها التفصيل، من
تتجاوز سائغة بَعديٌة ونواتج محمودة، وعواقب حلوٌة، ثماٌر األخطاء لبعض تكون قد
فتغمدته باملحار؛ حلَّ خطأٍ عن اللؤلؤ ينتج مثلما الشخيص! بحقها ِقيمًة وتصبح منشأها،

الزمن: حظوة

عنٌرص داخلها جسيمٍة لغٍة إىل أفىض شك، بغري منهجيٍّا خطٍّا كان اللهجات خلط •
يتحدث لم لغة والغريب؛ واألضداد واملشرتك باملرتادف متخمة لغٍة اصطناعي؛
بل قلنا، كما واحدًة، لغًة ليست أنها ذلك طبيعي؛ نحٍو عىل وقت أي يف أحٌد بها
يُقيص الذي الزمن الزمن؛ وديعة صارت الجسامة هذه أن غري لغات، حزمة
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األجمل منها واجتبى والنخل، بالتنقيح فأخذها ويُجرِّب؛ ويَعِجم ويصطِفي،
البنيان. خالبَة الخلق تامَة قسيمًة بديعًة لغًة النهاية يف فاستوت واألسلس،

نعدم ال أيًضا وهنا اللغة، شواهد أغلب يف الشعر إىل استندوا حني النحاة وأخطأ •
من وشواهدها مادتها استمدت التي فاللغة املنهجي؛ الخطأ لهذا إيجابيٍّا أثًرا
وتعرف الثقل، وتكره النغم تؤثر شاعرة»، «لغة تكون أن إال يمكن ال الشعر

الصميم.2 يف منها املجاز ويدخل واللمح، واإليجاز الحذف

يفكر الذي املعريف اإلطار يكن لم وطبيعتها. اللغة نشأة يف النحاة لرأي عرضنا ثم
كانت الذي الجرجاني القاهر عبد واستثنينا رأوه، مما بأكثر لهم ليسمح النحاة داخله

املعارصة. واللغوية الفلسفية األفكار من لكثري مدهًشا استباًقا «النظم» يف نظريته
النحو تاريخ أن وبينَّا العربي، النحو قضية إىل واملنطق» «اللغة فصل يف انتقلنا ثم
لثقافة لألسف، النرص، فيه ُكتب املوايل، وثقافة العرب ثقافة ثقافتني: بني رصاٍع تاريخ كان
ألفته عما وأبعدوها اللغة وجمدوا وَمنَطقوه، وأثقلوه النحو تضخيم يف بالغوا الذين املوايل
إعادة إىل دعوًة ذاتها يف تحمل تذكرٌة وهذه وسجية، وسماحة رحابٍة من أبيها» «بيت يف
وأوحى وخنقها بالعربية أرضَّ الذي الثقيل، األرسطي اللحاء من وتخليصه النحو»! «تعريب

يهجروها. أن الناس إىل
التفصيل، من بيشء وعرضنا، التغري ظاهرة إىل نَوَّْهنا اللغوي» «التغري فصل ويف
اللغويني أذهان يف «اللحن» وفكرة «التغري» فكرة بني القائم والتوتر وأنواعه، ألسبابه
الشيوع! اللغة رشعية إنَّ إذ خطأً؛ يعود ال املشهور الخطأ أن وبينَّا واملحدثني، القدماء
الكلمات، قبل الفكر لتصويب فرًصا منها جعلنا الصحيح»! «تصحيح من نماذج وعرضنا
تُقل»، وال «ُقْل هواة أنفسهم اللغويني خطأ هو اللغة يف «خطأ» له يقال مما كثريًا أنَّ وبينَّا
الفطرة وأفقدهم العربية، السليقة عن فعزلهم األرسطي الركام أذهانهم عىل ثقل الذين

منها. والتوجس الفصحى من اليأس فيهم ويبثون الناس يخطِّئون فجعلوا اللغوية
العقل تهدد التي اللغوية ازدواجيتنا لقضية عرضنا والفصحى» «العامية فصل ويف
باحتقار يكون ال والفصحى العامية بني الفجوة سد أن وبينَّا والتشوش، باالنشطار العربي

تعبريي، أسلوب مجرد يكون أن من أكثر العربية اللغة يف «فاملجاز العربية»: «الشعرية يف أدونيس يقول 2
ذاتها.» بنيتها يف إنَّه
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التعليم، مناهج يف وإدراجه وترويجه فصيحها ورصد واسرتفادها، بمهادنتها بل العامية،
أنهم الفصحى دراسة يف يحسون يعودوا وال يدرسونها التي بلغتهم النشء يأنس حتى

أجنبية. لغًة يتعلمون
التعريب أن فيه بينَّا املعلقة، الشائكة املسألة لهذه اقتحاٌم العلم» «تعريب فصل ويف
انتحاٌر هو التعريب عن التقاعس وأن ولغوية، ونفسية وعلمية قومية ة: ملحَّ رضورة

منها. نشفق وال نحملها أن علينا تاريخيٍة أمانٍة عن وتخلٍّ بشع، جماعي
فضائل من العربية به تتمتع ما وموضوعية، بحيدٍة بيَّنا، العربية» «مزايا فصل ويف
وجود واحتمال الفلسفية، وداللته الكينونة فعل غياب لقضية وعرضنا وداللية، بنيويٍة

ونستوحيه. نستكشفه أن علينا العربية قلب يف مضمٍر وفلسفي علمي منهٍج
أسميناه ما واقرتحنا وخصائصه، اإلصالح ملعنى عرضنا اإلصالح» «رضورة فصل ويف
والتعلم، والتعليم التقعيد مجال يف اللغوي لإلصالح شاملة كوصفٍة االستعمال» «نظرية
الجديدة الفصحى إىل مِسرينا يف نتخذه أن ينبغي الذي الثالث الطريق إىل بسهٍم وأرشنا
وقوى الكوكبية رياح ذلك يف تواتينا اإليطالية، دانتي أسس مثلما نؤسسها، أن علينا التي
اللغوية امليول وتعكس العربي، الحرف مشكلة نحتسب، ال حيث من لنا، تحلُّ التي العوملة
وتلقيها وتعلُّمها، نرشها وتيرسِّ انشعابها، وتمنع اللغة وتوحد اللهجات تقرب إذ القديمة؛
وال ننتهزها أن علينا سانحة فرصٌة تلك إنَّ وقلنا: واآلصال، بالغدو الناس مسامع عىل

نضيعها.

الرتاث إحياء (2)

العجىل، السطحية للنظرة يبدو قد كما الرتاث وإحياء اللغة تجديد بني تناقٌض ثمة ليس
الثالثي جذرها ويظل والتعريب، باالشتقاق داخلها من تنمو معمرة، لغٌة العربية أن فالحق
النماء. بأسباب ويمده ويمسكه يغذوه بحارضها موصوًال ماضيها ويظل عتيًدا، حاًرضا
جيًال وإن اإلحياء! من يشءٌ تجديٍد كل طي ويف كبريٌ، كالسيكيٌّ كبرٍي ٍد ُمجدِّ كل بإهاب
عن اغرتابًا املايضأو يف غيابًا الرتاث إحياء ليس له. مستقبل ال شائٌخ جيٌل لهو ماضيه نيس
الرتاث إحياء ليس جذور، بغري ُسُموق وال دعائم، بغري بناء فال اآلتي؛ عن وغفلة الحارض
تريد أمة لكل رضورة إنه واإلفاقة، واليقظة الصحو هو بل ُسباتًا وال رضورة، بل ترًفا
ذهوٌل هو ماٍض بال حاًرضا إن سريها. خط وتتعرف توجهها وتستعيد وعيها تسرتد أن
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ُمقدِّمة

األمام والتباس الطرق واشتباه الخرائط ضياع بعد التيه يف ورضٌب ذاكرة، وفقدان ورشوٌد
والوراء.

إسعاًفا أكثر هي التي املهجورة األلفاظ بعض نبعث أن التجديد من مهجورة: ألفاظ
جذوٌر هي العلم ألفاظ نصف أن ترى ألسَت الحديث! من حداثًة وأكثر املشهور من لنا

العربية: يف األمر كذلك فأحيتنا؟! ميتًة كانت ويونانية التينية وضمائم

الجديدة. حياتنا يف َغناءٍ أو لنا نفٍع ذات نجدها لم ألننا نهجرها ألفاٌظ هناك
املعنى. ذَهِب من لنا تَذَْخره كانت وملا لها، أكفاءً تجدنا لم ألنها تهجرنا ألفاٌظ وهناك

عنا. تموت ألفاٌظ هناك
عنها. نموت ألفاٌظ وهناك

اللغوية القضية خطورة (3)

باللغة. متلبًِّسا فيولد الفكر جنني إال عاريًة األجنة كل تولد

ونقله الفكر عن للتعبري وسيلٍة مجرد اللغة إن تقول دهوًرا البرش عىل رانت فكرٌة تعِست
أو البدن كساء أو الهدية غالف كأنها مكتمل تامٌّ وهو خارج من له تعرض اآلخرين، إىل

السائل. وعاء
هوًال. وأشد نفوذًا وأبعد خطًرا ذلك من أبلغ اللغة شأن إنَّما

تفكريًا تفكر أن عليك يستحيل بحيث املفاهيم، وخزائن املقوالت ذخائر هي اللغة
فقرية. ساذجٍة بلغٍة ثريٍّا مركبًا

ما بقدر إال العالم من ترى أن تملك ال بحيث الرؤية، ونماذج الفكر» «دالة هي اللغة
ترى. أن لغتك لك تسمح

حجم إن قلت إذا الصواب بجانبك ال بحيث الوجود، وأطلس العالم، حاملة هي اللغة
لغتك. حجم هو وجودك

الجليلة الجميلة اللغة هذه عن تخلَّينا نحن إذا نأتيه الذي َفه السَّ مبلغ لنا يتبني هكذا
واالرتقاء. الثراء من بلغته الذي كل بعد

باالنتساب. حياٌة والتغريب الحداثة رشط التعريب
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ونتمثله زادهم، ونهضم عنهم، نأخذ املتحرضأن الغربي العالم نثاقف حني الحذق من
ونتقمصهم أنفسنا نمنحهم أن ال وبنيتنا، كياننا إىل ذاته، التمثُّل بحكم ونحيله، تماًما،

مقابل. دون بحقيقتنا ونضحي رخيًصا، ًصا تقمُّ
تهضم حني بياجيه، يقول كما فأنت، الهاضم، إىل املهضوم يتحول أن التام الهضم آية
كذلك ملفوف! إىل أنت تتحول وال العضوي وبنائك أنسجتك إىل تحوِّله وتتمثله امللفوف
يتَعىضَّ أن بالفعل تستوعبه الذي الفكر شأن فمن وتمثله، الغربي الفكر هضم يف الحال

من إال شيئًا األوىل مالمحه من نتبني نكاد فال بصبغتك؛ ويصطبغ كيانك يف ويذوب فيك
فيك. ويتبدد داخلك يتشتت فيما ويطورك يغريك فهو واالستنباط، الظن طريق

األصيل. والتمثل الحق الفهم هو ذلك
الدليل فهو بتمامها، مالمحه لنا وتجلَّت هو، كما غريك فكر خطابك يف تبينَّا وحاملا
الذي الفكر إنه وتردده، تستظهره كنت وإن تفهمه، ولم الفكر هذا عىل تقدر لم أنك عىل

هضمك. بل تهضمه ولم استوعبك، بل تستوعبه لم
الرخيص. والتقمص السطحي التقليد هو ذلك

وتحدثت استعربت الحداثة نرى أن يتعني ا حقٍّ الحداثة استوعبنا إننا نقول: لكي
نفسه العلم أن يثبت ما لدينا يكون أن ينبغي ا؛ حقٍّ العلم فهمنا إننا نقول: ولكي العربية،
من استعماٌل هو ذلك دون وما املقام! له وطاب معجمنا يف وتوطَّن تعرَّب أي العربية، فهم

مقلوب. وتخلٌف ٌل وتقوُّ ٌح تمسُّ هو الظاهر،
الغربي، العالم يف باالنتساب كمواطنني الرشق يف بيننا يعيشون كباًرا منتسبني لدينا إن
بها ويوقعون باإلنجليزية، مجالسهم يف ويتشدقون األمريكي، األوروبي بالنموذج يتلبَّسون
ركيكٌة ذاته، االنتساب بحكم وإنجليزيتهم، الشفقة، يثري أسلوبهم إن ورسائلهم، أعمالهم
آخر، تقليد يف األذقان إىل غارقون وهم مجددون، متحرضون أنهم هؤالء يظن عجماء،
بالنقل إال يعرفوها لن التي غريهم لغة واستعاروا بها، إال يبدعوا لن التي لغتهم نسوا لقد
وإيحاءاته وظالله، شحناته عن َعَمٍه يف املبارشفإنهم معناه اللفظ من عرفوا ولو والوساطة،
وهم الزمن، يف ومسريه التاريخ يف وَمنَشئه األخرى، وأقانيمه الثانية وتجلياته وتداعياته،
تفكريًا إال بها يفكروا لن مصمتة مسطَّحًة لغًة ويتبنون للغة، الثالث البُعد يخرسون بذلك

مصمتًا. مسطًحا
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ُمقدِّمة

وفقٌر ووقٌر للذات، ونفٌي اإلرث عن وتنازٌل بالحياة تضحيٌة هذه االنتساب حياة إن
الغرب، أو الرشق أعنَي تروق ال مسوًخا وصاروا مجانًا أنفسهم أصحابنا باع لقد وخزي،

املؤخرة. إال مكان وال التبعية، إال لها عمل ال أذياًال يكونوا أن واختاروا

الفصحى ظل يف (4)

آخر. «ِجنٌي» اللغة

فإن ونفسيُّا، جسميٍّا البرشي الكياُن لها وفًقا يسري مخططات أو شفراٌت الجينات أن فكما
وجهتنا وتحكم للوجود، الخاص وإدراكنا وعينا تشكل رؤية ونماذج ومنظوٌر شفرٌة اللغة

يكون. أن ينبغي وما كائن هو ما تصور يف وطريقتنا والفعل، الفكر يف
إىل الدعوة وتكون دٍم، َقرابة هي ما بقدر رؤيٍة َقرابَة العروبة تكون املعنى بهذا
وُغربة. وشتاٍت افرتاٍق بعد اإلخوة اجتماع وإىل الشمل، لمِّ وإىل الوحدة، إىل دعوًة الفصحى

مصطفى عادل
٢٥ / ٢ / ٢٠١٠
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األول الفصل

اللغوية املادة مجع

إال يسعه ال … وعروض ومعاجم وأصواٍت ورصٍف نحٍو من العربية، علوم يتأمل من
صادٍق بعزٍم الصفر، من الرصوح هذه وشيدوا العدم، من العلوم هذه ابتكروا ملن اإلجالل

النظري.1 منقطع وحذٍق نادر، وإخالٍص
منه جعلت التي الخصلة يف به نقتدي أن العظيم لف السَّ لهذا اإلجالل غاية أنَّ عىل
ونراجع ونغربل، وننخل ونبتكر، أيًضا نحن فنجتهد وابتكاره؛ اجتهاده يف عظيًما؛ سلًفا

ونصوِّب.

الخرتاعه، يُوفَّق لم …» «الخصائص»: يف جني ابن يقول الحملة» الرواة وثقة النََّقلة صدق يف «باب يف 1

أمري أن يعلم أَوَال شأنه، وأعىل به نوَّه بما الحفيظ سبحانه، هللا عند الرب إال وأوضاعه، قوانينه وابتداء
ثم … إياه هللا رحمه األسود أبي واكتفال به، عباس ابن تحقق ثم … عليه واملنبِّه البادئه هو عليٍّا املؤمنني
كان ومن العالء بن عمرو أبي عفة من به ويُتَشاَهد حاله تعرف ما بعد من ويكفي … عليه السلف تتاىل
ألنه يثبته؛ فلم اللغة من حذف ما قدر كم ومعلوٌم … والنقلة الرواة صنَّاجة وهو األصمعي وهذا … معه
الرشيد إن حتى ونزاهته وظلفه وعفته الكسائي عقل عن يعرف ما إىل هذا … يسمعه لم إذ عنده يْقَو لم
هذا من وحسبنا … لنهضته ينزعجا أال ويأمرهما بحرضته كرسيني عىل الحسن بن ومحمد يجلسه كان
تسند قلما ويرى، يسمع ملا متجاوًزا ووضًعا مبتكًرا علًما ورقة ألف وهو بكتابه حطب وقد سيبويه حديث
الحال به تِبْن ولم معنا بعُد كأنه هللا رحمه (الفاريس) عيل أبو وهذا … رواية به توصل أو حكايٌة إليه
فكان يرويه، ما إليراد االستظهار دائم يحيكه، فيما التوقف كثريَ وتحرُّجه وتأنِّيه تحوُّبه من كان عنا،
وأرى كذا، ظني غالب يف وأخرى: أظن، فيما بكر أبو يل قال وأخرى: أحسب، فيما لجرير أنشدت يقول
للكتاب، العامة املرصية الهيئة النجار، عيل محمد تحقيق الخصائص، جني: (ابن كذا» سمعت قد أني

ص٣١٢–٣١٦). الثالث، الجزء ،١٩٩٩ الرابعة الطبعة



لغوية مغالطات

واللهجات (املشرتكة) الفصحى (1)

الخامس القرن يف الفرات، ومنطقة والحجاز نجد العرب، بجزيرة اللغوي املشهد يبدأ
أدى متفرقة قبائل بها تتحدث متعددة، محلية لهجاٌت انتظمتها وقد امليالديني، والسادس
التجارة تتبادل عزلتها عىل القبائل تلك كانت وملا نسبية، عزلٍة إىل الصحراء اتساع بها
بها يتفاهم «مشرتكة» لغٍة وجود من بد ال كان والندوات، واألسواق الحج يف وتتالقى
الحج وملتقى األفئدة مهوى هي القرى، أم مكة، كانت قبائلهم، اختالف عىل جميًعا الناس
االقتصادي وثراؤها التجاري نشاطها لها كفل وقد والشعر، الخطابة وأسواق والتجارة
الغالبة اللهجة هي الُقَرشية اللهجة جعل الذي األمر سياسيٍّا؛ وسلطانًا حضاريٍّا ارتقاءً
املشرتكة الفصحى هذه التطابق، تمام معها تتطابق لم وإن املشرتكة، اللغة تكوين يف
مواقف يف وتُتخذ املعاهدات بها تُكتب التي وهي والشعراء، الخطباء يتخذها التي هي
جميًعا العرب ليفهمه الكريم القرآن بها نزل وقد والعبادة، والحروب والتشاور الوفادة
ارتقاءً وارتقت وازدهرت واستتبت املشرتكة سادت وبذلك املحلية، لهجاتهم اختالف عىل

عظيًما.
ومستوى جهة، من اللهجي املستوى متباينني: لغويني مستويني بإزاء إذن نحن
السابق أيهما اآلن نسأل أن الطاقة وإهدار العبث ومن أخرى، جهة من املشرتكة أو الفصحى
هي أم قريش)؟ لهجة عىل كثريًا (مرتكزًة املشرتكة منها تبلورت لهجاٌت أهي اآلخر: عىل
والجرمانية؟ كالالتينية الكربى اللغات من غريها شأن اللهجاتشأنها عنها تفرعت املشرتكة
يؤدي وال والفروض، والتخمينات الحدوس من فيًضا يثري غامض ملتبس مختلٌط أمٌر ذلك

صلبة. حاسمٍة نتائج إىل
واللهجات: املشرتكة بني العالقة أمر يف الباحث أمام متمايزان موقفان ثمة

إدراكه من بالرغم بينهما يخلط وال ا خاصٍّ مستًوى منهما كالٍّ يَعتِرب أن األول: املوقف
اللهجات من بغريه يختلط أال ينبغي خاصٌّ مستًوى لهجة فكل بينهما؛ املتبادل للتأثري
والرتاكيب. والصيغ األصوات ويف األلفاظ داللة يف متفرد مستًوى لهجة كل باملشرتكة، وال
هي (الفصحى) املشرتكة فتكون نفسها، اللهجات هي املشرتكة يعترب أن الثاني: واملوقف

الطائيني.» وبعض كنانة وبعض وهذيل وأسد وتميم قيس «لغة ل الجربي املجموع
بعَض راود ولقد يكون)، أن ينبغي (ما الصحيح العلمي املوقف هو األول املوقف
الخاطئ املوقف هو الثاني واملوقف منهًجا، أو اتجاًها يشكل ال عارٍض نحٍو عىل النحاة
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إىل فأدى كائن)، هو (ما األسف مع النحاة اتخذه الذي املوقف وهو العلمية، الجهة من
توجيًها، وجٍه لكل وتجد وجوًها، الواحدة املسألة يف فتجد النحو، وتعقد الدراسة اضطراب

واللهجات. اللغات يف سندها والتوجيهات الوجوه لهذه وتجد
عىل تُتداَرك التي التفريعات من لكثري العربي النحو يف تُكأًة اللهجات اتُخذت لقد
بن عمرو ألبي قيل وصعوباته. النحو تعقيد من زاد مما تماًما، تنقضها أو العامة القاعدة
ما وأسمي األكثر عىل أعمل فقال: حجة؟ وهم العرب به خالفتك فيما تصنع كيف العالء
واللهجات، الفصحى بني للصلة علمائنا فهم هو العلمي املسلك هذا وتفسري لغات. خالفني
وال العرب»، «كالم أنه عليه أطلقوا مما املتعددة اللغات نفس هي الفصحى واعتبارهم
وفيه العربي النحو جاء وهكذا الطريقة، بهذه إال املختلط الكبري الحشد هذا دراسة تمكن
بعامة العرب أن ذلك مثال تنقضها، أو عليها تُتداَرك ولغات احتماالت ذات عامة قواعد
والكوفيني عبيد وأبا قطرب الحسن أبا ولكن ألًفا، التنوين بإبدال املنون املنصوب عىل تقف
وهي زيد»، «رأيت فيقول بالسكون، املنون املنصوب عىل يقف من العرب من أن ذكروا
عرفها، عليه ويوفق ليشيع هذا تحمل لم املشرتكة الفصحى إن ربيعة. فروع بعض لهجة
النحُو ها ضمَّ ظاهرًة تمثل قاعدًة له ووضعوا اللهجة، من ودرسوه حملوه النحاة ولكن

أساًسا.2 للفصحى أنه فيه يُفرتَض الذي ذاك العربي،

املشرتكة اللغة سمات (2)

العامة أن بمعنى العامة، مستوى فوق أنها األوىل: معينة؛ بصفاٍت مشرتكة لغٍة أي تتميز
فاللغة ثقافتهم، مستوى فوق رفعوه بها متكلًما سمعوا وإذا خطابهم، يف يستعملونها ال
العرب متناول يف تكن لم الخطباء، بها وخطب الشعراء بها نظم التي العربية املشرتكة
الذي اإلعراب وحتى العامة، يتناوله أن يمكن مما وأسمى أرقى مستًوى يف كانت بل جميًعا،
«العرب إسحق: أبي ابن عن روي عليه، تقدر العرب كل تكن لم الفصحى مميزات أهم يعد
وعن تحققه.» وال اإلعراب تشامُّ «العرب يونس: وعن فيه.» تتفيهق وال اإلعراب عىل ترفرف

تُِرْد.»3 لم وكأنها باإلعراب تقع «العرب الُحباب: بن الخشخاش

ص٦٢-٦٣. ،١٩٨١ الكتب، عالم واللهجات، للفصحى اللغوي املستوى عيد: محمد د. 2

ص٣٣. تاريخ، بدون القاهرة، شمس، عني جامعة اللغة، فقه يف بحوث التواب: عبد رمضان د. 3
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محلية بيئة إىل عنارصها أو صفاتها تنتمي ال أنها املشرتكة: للغة الثانية والسمة
املحلية؛ بيئته عن يكشف السامع يكاد ال املشرتكة باللغة الخطيب أن بمعنى بعينها،
الجزيرة بيئات من خاصة بيئٍة إىل تنتمي أن يمكن ال دة موحَّ منسجمة لغٌة املشرتكة فاللغة
غريها أو تميم أو قريش لغة هي املشرتكة اللغة إن مثًال: نقول أن لنا يحق فال العربية،
مستقالٍّ وأصبح وكيانه شخصيته له تكوَّنت هذا، كل من مزيج هي بل العرب، قبائل من
هضمه، بعد اللهجات هذه صفات بعض نشأته يف املزيج هذا التمس وإن اللهجات، عن
ومن الهمز، تسهيل نفسها قريش لهجة بينما الهمز، تحقق العربية املشرتكة أن ذلك من
وشعر الكشكشة، من لهجتها عن اشتهر ما يعرف ال ربيعة من الشعراء شعر «أن ذلك
لهجة عن عرف ما نجد نكاد ال الهذليني ديوان ويف العنعنة»،4 يعرف ال تميم من الشعراء

ذلك.5 ونحو واستنطاء فحفحة من هذيل
لغة تتكلم أن السليقة ومعنى سليقة، لغة ليست أنها املشرتكة: للغة الثالثة والصفة
تدرك أن دون فيها تخطئ أن وباستحالة خصائص، من لها بما شعور بغري اللغات من
العرب، لكل سليقة لغة تكن لم الفصحى أن عىل دليل وأكرب الفور. عىل وتتداركه خطأك
صاحب إن وبعده. اإلسالم قبل العرب، من اللحن وقوع إىل تشري التي الكثرية الروايات تلك
ظواهر يف الخطأ عليه يستحيل أنيس، إبراهيم د. يقول كما بالسليقة، يتكلمها الذي اللغة
كالمه قسنا إذا إال كالمه يف يخطئ ال فاإلنجليزي أخطأ؛ أنه يدرك أن دون اللغة تلك
اللسان زل فإذا نخطئ، ال بالعامية كالمنا يف ونحن الناس، كالم فوق آخر لغوي بمستًوى
وال فيه، وقعنا أننا وأدركنا البرص، ملح يف الزلل هذا عن رجعنا تلعثم أو ارتباك لحظة يف
تركيب يف لغته: ظواهر من ظاهرة أي يف اللغوية السليقة صاحب من الخطأ وقوع يُتصور

مطبعة العالية، العربية الدراسات معهد القاهرة، املشرتكة، العربية اللغة مستقبل أنيس: إبراهيم د. 4

ص١٢. ،١٩٦٠ الرسالة،
إبدال هي أسد) من وناس تميم بن عمرو وبني أيًضا بكر (وإىل ومرض ربيعة إىل وتُعزى الكشكشة، 5

من بدًال و«أُكُرمِكش» «ماَلِك»، من بدًال «مالش؟» مثل شينًا، إلحاقها أو شينًا الوقف يف املؤنثة كاف
عينًا، املفتوحة أن ألف إبدال إنها قيل جاورهم، ومن وأسد وقيس تميم إىل وتعزى والعنعنة، «أُكِرمِك».
من مثًال «عتَّى» فتقول عينًا، الحاء قلب هي هذيل، إىل وتعزى والفحفحة، «أَنَّك». من بدًال «َعنَّك» فتقول
الساكنة العني جعل هو واألنصار، وقيس واألزد بكر بن وسعد هذيل إىل ويعزى واالستنطاء، «حتَّى».

«أعطى». من بدًال «أنَطى» مثًال فتقول الطاء، جاورت إذا نونًا
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يف أو واإلثبات، النفي طريقة يف أو صيغها، يف أو بجملها، الكلمات ترتيب يف أو أصواتها
ذلك.6 ونحو والتعجب االستفهام طريقة

اللغوية السليقة تشييء (3)

ذهنه ويُعمل يحتشد فإنَّه والخطأ، واملحاولة واملران، باملحاكاة أهله لغة الطفل يتعلم حني
عىل الكباُر يُظِهره حتى أخطأ أنه يعي ال فقد أخطأ وإذا يقول، فيما ويركز له يُنطق فيما
حاجة غري من بها يتحدث فإنه لغته عىل السيطرة له وتمت تعلُّمه اكتمل إذا حتى خطئه،
إنه يقال هنالك أخطائها، من وتوجس بخصائصها وعي ودون وتيقظ، وتركيز احتشاد إىل
وتلقائيٍّا عفويٍّا بها يتكلم بحيث ما لغٍة من املرء تَمكُّن هي إذن السليقة «السليقة»، ب يتكلم
املرء وبوسع بالسليقة، األم لغته الطفل يتحدث وضوابطها. قواعدها إىل منه التفات ودون
تعلمها عىل وثابر متصًال اهتماًما أوالها إذا بالسليقة ويتكلمها أجنبية لغٍة من يتمكَّن أن

واملمارسة. التدريب عن ينقطع ولم
اللسان يف ملكات هي إذ بالصناعة؛ ملكاٌت كلها اللغات أنَّ «اعلم خلدون: ابن يقول
بالنظر ذلك وليس نقصانها، أو امللكة تمام بحسب وقصورها وجودتها املعاني عن للعبارة
األلفاظ تركيب يف التامة امللكة حصلت فإذا الرتاكيب، إىل بالنظر هو وإنما املفردات، إىل
مقتىض عىل الكالم يطبق الذي التأليف ومراعاة املقصودة املعاني عن بها للتعبري املفردة
البالغة، معنى هو وهذا للسامع، مقصودة إفادٍة من الغاية حينئٍذ املتكلم بلغ الحال؛
يتكرر ثم صفٌة، للذات منه وتعود أوًال يقع الفعل ألن األفعال؛ بتكرار إال تحصل ال وامللكات
صفًة أي ملكًة فتكون التكرار يزيد ثم راسخة، غري صفة أنها الحال ومعنى حاًال، فتكون
كالم يسمع فيهم موجودًة العربيُة اللغُة ملكته كانت حني العرب من فاملتكلم راسخة.
الصبي يسمع كما مقاصدهم، عن تعبريهم وكيفية مخاطباتهم يف وأساليبهم جيله أهل
ثم كذلك، فيلقنها بعدها الرتاكيب يسمع ثم أوًال، نها فيُلقَّ معانيها يف املفردات استعمال
يصري أن إىل يتكرر واستعماله متكلم، كل ومن لحظة كل يف يتجدد لذلك سماعهم يزال ال
جيل إىل جيل من واللغات األلسن تصريت هكذا كأحدهم. ويكون راسخة وصفًة ملكًة ذلك

ص١٧٣. ،٢٠٠١ الثامنة الطبعة املرصية، األنجلو مكتبة اللغة، أرسار من أنيس: إبراهيم د. 6
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أي بالطبع، للعرب اللغة أن من العامة تقوله ما معنى هو وهذا واألطفال، العجم وتعلمها
غريهم.»7 عن يأخذوها ولم عنهم أُخذت التي األوىل بامللكة

بالجنس أو بالبداوة يرتبط سحريٍّا Entity «كيانًا» أو Res «شيئًا» ليست إذن السليقة
اللغويني قدماء ولكن التعلم، وواصل السعي أخلص مهما العربي غري عىل ويمتنع العربي
لغري يستقيم ال بالعربية الكالم أن فكرة عليهم سيطرت فقد آخر: رأٌي لهم كان العرب
العرب دماء يف يجري شيئًا العربية؛ السليقة رس هو سحريٍّا شيئًا األمر يف وكأن العربي،
إنه لبانهن، يف أطفالهن األمهات وترضعه أبناءهم اآلباء يورثه وِدَمنهم، برمالهم ويختلط
الذي وهو التعبري، جاز إن السليقة Hypostatization «أَْقنَمة» أو Reification «تشييء»
األطفال عن حتى ويأخذون يصادفونه، عربي أي عن اللغة يأخذون الكوفة نحاة جعل
مستويات بني خلطوا قد بذلك وهم «املزهر»، يف السيوطي ذكر كما (والنساء) واملجانني

بينها. الفصل ينبغي كان حيث املختلفة األداء
معينة، وبيئة معني زمٍن وعىل معينني قوٍم عىل السليقة هذه قرصوا النحاة أن «عىل
الحرص يف مغالني واملكان» الزمان «ديكتاتورية ب عنه يعرب أن يمكن ما مخيالتهم يف فنشأ

بها.»8 واالعتزاز العربية عىل

الزمان ديكتاتورية (4)

الثاني القرن منتصف من تمتد فرتة إىل تنتمي التي اللغوية املادة النحاة قدماء جمع
الصعب، من أنه والحق نهايته، أو الهجري الثاني القرن منتصف يف وتنتهي الهجرة قبل
امليداني اللغوي العمل حركة أن إىل ذهب من رأي نقبل أن الشواهد، من عدد إىل استناًدا
اللغوي االستخدام يعرتي الذي التغري مالحظة وبدأت الهجري، الثاني القرن يف توقفت قد
معظم يف اعتمد قد الرابع القرن يف ٣٧٠ه) (ت. األزهري أن مثًال نرى إذ الثاني، القرن بعد
الذين البدو من جمعها إنه إذ املبارش، النقل عىل اللغة» «تهذيب معجمه يف وردت التي املادة
باللغة االستشهاد أن من العربية املصادر لدى ورد ما إىل ونميل الزمن، من فرتة عاشبينهم

ص٤٤٨-٤٤٩. ،٢٠٠٠ األوىل الطبعة بريوت، صادر، دار املقدمة، خلدون: ابن 7
ص٣١. اللغة، أرسار من أنيس: إبراهيم د. 8
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بالقاهرة العربية اللغة مجمع اتخذ وقد الرابع،9 القرن يف انتهى قد امليداني) اللغوي (العمل
إىل األمصار عرب هم بكالمهم ويُستشهد بعربيتهم يوثق الذين العرب «أن مؤداه قراًرا
أن باعتبار الرابع»،10 القرن نهاية إىل العرب جزيرة من البدو وأهل الثاني القرن نهاية
الحوارض ويف الهجري، الرابع القرن نهاية حتى البوادي يف خالصة نقية بِقيْت العرب لغة

اللحن. إليها ويترسب الفساد يعرتيها أن قبل الهجري، الثاني القرن نهاية حتى
عصور، خلط آخر: خلٌط هذا أن الزمان، ديكتاتورية عن فضًال القارئ، عىل يخفى وال
هذه مع النحاة وتعامل قرون، خمسة حوايل املجموعة للغة التاريخية الفرتة امتدت فقد
اللغة أن يدركوا أن عليهم وتعذر واحد، لغوي نظاٍم إىل تنتمي أنها عىل اللغوية املادة
القرن من مستقاة لغوية مادًة تأخذ أن الخطأ من وأن الزمن، عرب تتغري اجتماعية ظاهرة
واحد لغوي نظاٍم يف وتدرجها الهجري الرابع القرن من مادٍة مأخذ الهجرة قبل الثاني
التغري ظاهرة إىل النحاة فطن لقد سوسري). دي فرديناند بتعبري واحدة لغويٍة «حالة» (أو
يفطنوا لم يبدو فيما أنهم غري االستشهاد، فرتة فحدَّدوا خارجية عوامل عن الناجم اللغوي
أخذوا أنهم ذلك وآية ذاتها، اللغة يف داخلية عوامل عن الناجم اللغوي التغري ظاهرة إىل

كبري. تغرٍي لحدوث كافية نفسها هي زمنية فرتة من شواهدهم
فلم الحسبان؛ يف الزمن عامل يأخذوا «أن برش، كمال د. يقول كما العرب، يشأ لم
جاءت وقد األيام، مدى عىل للتطور قابلة اجتماعية ظاهرة اللغة بأن يبدو ما عىل يعرتفوا

الدقيق.»11 غري التصور هذا وفق عىل العامة دراستهم خطة

املكان ديكتاتورية (5)

والدارسون العلماء ودأب اللغة، دراسة ازدهرت تاله وما الهجري الثاني القرن منتصف يف
عىل بالوفادة املقابل يف األعراب وقام عنهم، لألخذ مواطنهم يف األعراب إىل الرتحل عىل

والعلماء. للدارسني اللغوية املادة لتقديم الحرض

القاهرة، والتوزيع، للنرش املختار مؤسسة العربية، اللغة مصادر إىل املدخل بحريي: حسن سعيد د. 9

ص١٣. ،٢٠٠٠
ص٢٠٢. املجمع»، «مجلة من األول الجزء 10

ص٥٧. ،١٩٧١ القاهرة، املعارف، دار الثاني، القسم اللغة، علم يف دراسات برش: كمال د. 11
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بعينها، قبائل من األخذ عىل تواصوا بل اتفق، كيفما القبائل بلهجات النحاة يأخذ لم
لغتهم. لفساد أخرى؛ قبائل ترك وعىل عنها، األخذ يصح التي املوثقة» «القبائل هي
ًال ومفصَّ «الحروف»، كتاب يف ا جدٍّ مختًرصا َوَرَد ذلك يف مشهور نٌص ٣٥٠ه) (ت وللفارابي
وبهم العربية، اللغة نُقلت عنهم «والذين الفارابي: يقول للسيوطي، و«املزهر» «االقرتاح» يف
هؤالء فإن وأسد، وتميم قيس هم العرب قبائل بني من العربي اللسان أُخذ وعنهم اقتُدي،
ثم والترصيف، اإلعراب ويف الغريب يف اتُّكل وعليهم ومعظمه، أُخذ ما أكثر عنهم الذين هم

قبائلهم. سائر من غريهم عن يؤخذ ولم الطائيني، وبعض كنانة وبعض ُهذيل
يسكن كان ممن الرباري سكان عن وال قط، حرضي عن يؤخذ لم فإنه وبالجملة
من وال لخم من ال يؤخذ لم فإنه حولهم، الذين األمم سائر تجاور التي بالدهم أطراف
إياد؛ من وال غسان من وال قضاعة من وال مرصوالقبط، ألهل مجاورين كانوا فإنهم جذام؛
العربية، بغري صالتهم يف يقرءون نصارى وأكثرهم الشام، ألهل مجاورين كانوا فإنهم
كانوا ألنهم بكر؛ من وال لليونانية، مجاورين بالجزيرة كانوا فإنهم والنمر؛ تغلب من وال
وال والفرس، للهند ملخالطتهم عمان أزد من وال والفرس، للهند مخالطني البحرين سكان
حنيفة بني من وال فيهم، الحبشة ولوالدة والحبشة، للهند ملخالطتهم أصًال، اليمن أهل من
وال عندهم، املقيمني األمم تجار ملخالطتهم الطائف؛ وسكان ثقيف من وال اليمامة، وسكان
قد العرب لغة ينقلون ابتدءوا حني صادفوهم اللغة نقلوا الذين ألن الحجاز؛ حارضة من

ألسنتهم.» وفسدت األمم من غريهم خالطوا
لهم تحققت بحيث العربية الجزيرة وسط يف يعيشون بأنهم املوثقة القبائل تتصف
والبوادي الحرض، ال البوادي يف يعيشون وأنهم والخلوص، النقاوة مظنة والعزلة العزلة،
الجزيرة أطراف يف فتقع املوثقة غري القبائل أما األغراب، يجتازها أن ويندر العزلة مظنة
ومخالطة األجانب لوفادات تعرضها فيكثر الحرض يف تقع أو العرب، بغري اتصالها فيكثر
يقول املوثقة. للقبائل الخارجي السور يشبه ما القبائل هذه ن تُكوِّ عامة وبصفة األعاجم،
ما ذلك امتناع «علة الوبر»:12 أهل عن أُخذ كما املدر أهل عن األخذ ترك يف «باب يف جني ابن
مدينٍة أهل أن ُعلم ولو والخطل، والفساد االختالط من املدر وأهل الحارضة للغات عرض

أهل البدو خالف الحرض)، أهل (أي املبنية البيوت سكان املدر وأهل املتماسك، اللزج الطني املدر: 12
الخيام.
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يؤخذ كما عنهم األخذ لوجب للغتهم الفساد من يشءٌ يعرتض ولم فصاحتهم عىل باقون
اضطراب من املدر أهل لغة يف شاع ما الوبر أهل يف فشا لو أيًضا وكذلك الوبر، أهل عن
ما تلقي وترك لغتها رفض لوجب وانتشارها، الفصاحة عادة وانتقاض وخبالها، األلسنة
آنسنا نحن وإن فصيًحا، بدويٍّا نرى نكاد ال ألنا هذا؛13 وقتنا يف العمل ذلك وعىل عنها، يرد
ويقول ويغضمنه»،14 وينال فيه ويقدح ذلك يُفسد ما نعدم نكد لم كالمه، يف فصاحًة منه
اللغة نأخذ نحن قالوا أن الكوفيني عىل البرصيون به افتخر «ومما «االقرتاح»: يف السيوطي
الكوامخ.» وباعة الشواريز أكلة عن تأخذونها وأنتم الريابيع، وأََكَلة باب الضِّ َحَرَشة عن

اللغوي للمصدر حددوه الذي واملعيار البحث منهج يف الكوفيني عن البرصيون يختلف
أخرى قبائل وتركوا عنها، لألخذ بعينها قبائل البرصيون اختار لذا عنه؛ يُؤخذ الذي
كان حني عىل بها، يُؤخذ ال التي الشاذة باللغات لغاتها وأسموا اللغة، فاسدة باعتبارها
ويؤسسون عنها، يؤخذ ما بكل ويحتجون سواء، حدٍّ عىل القبائل كل يوثقون الكوفيون

وقواعدهم. نحوهم عليه
واضًحا يكن لم واللهجات املشرتكة اللغة بني «الفرق أن التواب عبد رمضان د. يرى
لألخذ البرصيون سعى ولذلك ا؛ تامٍّ وضوًحا التاريخ من الحقبة هذه يف اللغويني أذهان يف
يُفرِّقوا لم أنَّهم غري املشرتكة، األدبية اللغة تقعيد إىل الوصول وهدفهم معينة، قبائل عن
الخلط جاء هنا ومن الخطاب، ولهجات املشرتكة اللغة تلك بني القبائل هذه عن أخذوه فيما
منهم أقل الكوفيون يكن ولم قواعدهم. عن شذ مثال كل يؤوِّلون ورأيناهم واالضطراب،
اللغة بني كذلك يفرقوا ولم العرب، كل عن اللغة أخذوا ألنَّهم والخلط؛ االضطراب يف حظٍّا
املعاجم هذه «تخلط العربية: املعاجم عن حديثه يف ويقول الخطاب.»15 ولهجات املشرتكة
إىل إشارة بال والداللة، اللفظ يف القديمة، واللهجات الفصحى العربية مستوى بني كثريًا
وكذكرها مثًال، الطريق بمعنى والزِّراط، اط والرصِّ اط الرسِّ مثل: األحيان، من الكثري يف ذلك
والقبلة، والسمن، والجوع، اإلبرة، بينها: من معنى، سبعني من أكثر مثًال «العجوز» لكلمة

الفصحى.»16 يف مستعملًة جميًعا املعاني هذه تكون أن املحال فمن اليمنى، واليد

الهجري. الرابع القرن 13
ص٧. الثاني، الجزء الخصائص، 14

ص٦٠. اللغة، فقه يف بحوث التواب: عبد رمضان د. 15

ص١٣٩. السابق، املرجع 16

27



لغوية مغالطات

يف فُسمعت مختلفة ألفاٌظ الواحد املعنى عىل كثر «إذا الخصائص: يف جني ابن يقول
كانت حيث من منها، طرًفا أو أكثرها أفاد قد يكون أن ذلك أحرى فإن واحد إنساٍن لغة
أسماء يف عنهم جاء كما وذلك كله، ذلك عىل الواحد املعنى يف تتواطأ ال الواحدة القبيلة
هي قولهم: نحو واحد، واللفظ الصيغة تنحرف وكما ذلك، وغري والخمر والسيف األسد
َعُل، من جئتُه وكقولهم: … وُرغايته وِرغاوته، وُرغاوته، وِرغوته، وُرغوته، اللبن، َرغوة
فإن ُمعاٍل، ومن عاٍل، ومن ، ُعلُوٍّ ومن َعْلو، ومن َعْلَو، ومن َعْلُو، ومن عال، ومن ِعل، ومن
األلفاظ كثرت وكلما كثرية، له أشباٌه ونحوه هذا من وههنا عٍل، من قالوا: النكرة أرادوا
من واحد، إلنساٍن اجتمعت لجماعات، لغاٍت تكون بأن أوىل ذلك كان الواحد املعنى عىل
الصقر أحدهما فقال الصقر؛ يف رجالن اختلف قال: األصمعي عن وَرَويُْت هنا، ومن هنا
فيه، هما ما له فحكيا عليهما وارٍد بأول فرتاضيا (بالسني)، السقر اآلخر وقال (بالصاد)،

الزقر.»17 هو إنما قلتما، كما أقول ال فقال:
هذه بني يميزوا ولم اللهجات بني خلطوا إذ كبري منهجيٍّ خطأ يف النحاة وقع لقد
اللغة أظهر الذي والتخريج التأويل إىل الحاالت من كثري يف ذلك فاضطرهم اللهجات؛
املشرتكة أن معتربين اللهجات وبني املشرتكة مستوى بني وخلطوا االضطراب، بمظهر
عىل (الفصحى) املشرتكة قواعد بناء إىل ذلك فأدى املتعددة؛ القبائل هذه لغات تشمل
القبائل، بعض من ورد ما عىل اعتماًدا املسائل حول اآلراء اختالف وإىل لهجية، ظواهر
الرتادف ظاهرة وإىل املرتوك، الحويش عىل واشتمالها القديمة املعجمات تضخم وإىل
وصيَغه الثالثي الفعل أوزان واضطراب الشذوذ، وكثرة واألضداد، واالشرتاك، املفرط،

املختلفة.

بالرواية الثقة مسألة (6)

ثقًة بالرواة الثقة توافر عدم اللغة جمع عملية استهدفت التي الشهرية النقد أوجه من
يكون كأن به، موثوٍق غري كان اللغويني بعض إن قيل فقد الحديث، لرواية توافر ما تشابه
بعض وكان األهواء، أهل من راوية كان أو مجانني، عن أو صبيان، عن يروي أو عدل، غري
أقالم عىل النقد هذا مثل ورد وقد يضع، أن لنفسه يتيح بل الصدق يتحرى ال الجامعني

ص٣٧٤-٣٧٥. األول، الجزء الخصائص، 17
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أمني أحمد د. يقول ص٢٠٩ ج٨ العربية اللغة مجمع مجلة يف مًعا. واألقدمني املحدثني
من سمع سواء يسمع ما كل يدوِّن بل جمعه، يف يتحرى يكن لم اللغة جامعي بعض إن
«وليس حسان: تمام د. يقول والوصفية» املعيارية بني «اللغة كتاب ويف ثقة. غري أو ثقة
ضالة إىل فطنوا قد الرواة َطَرقها التي الصحارى يف الضاربون األعراب يكون أن ببعيد
من إىل ويحسنون الرتاكيب، غريب أو اللغة غريب وراء يجرون أنهم وإىل الناس، هؤالء
بالغريب التجارة من اتخذ قد األعراب بعض أن كذلك ببعيد وليس املطلب، هذا يُنِيلهم
إىل َعَمَد اللغة من عنده ما معنُي نضب ما فإذا تفنى، أن صالحه من ليس للرزق وسيلًة
عىل … به واحتفالهم يقول بما الرواة رسور إىل فطن حني سيما وال ذلك، يف وبالغ االخرتاع
كان فقد الشبهات، مستوى فوق األحيان بعض يف يكونوا لم أنفسهم واللغويني الرواة أن
يف الناس به يعجب ال ما منه ويرتكون هدفهم، وافق ما األعراب كالم من يأخذون الرواة
ثم قواعد.»18 من دوه قعَّ عما لبعده اللغويون، به يحفل ال أو اللغويني، ينفع وال الحارضة،
وحاجًة صودف فراًغا التقعيد يف تسد التي والنصوص الروايات اختالق ظاهرة إىل يشري
ممسك صغري له بنيٌّ ومعه أعرابيٍّا «ورأيت األصمعي: عن الفريد العقد يف جاء َعَرَضت.
يل طاقة ال فوها، غلبني فاها، أدرك أبت! يا فصاح القربة، تغلبه أن خاف وقد قربة بفم
إن بل مختلق، الخرب هذا أن يف أشك «ولسُت قائًال: الخرب هذا عىل تمام د. يعلق بفيها.»
كأنه ليبدو الخرب هذا به ألصق من أو األصمعي يرويه كما الغالم به نطق الذي النص هذا
فاملسألة الخمسة، األسماء إعراب عن تتكلم القواعد كتب صفحات من صفحٍة من منتزٌع
هذا من جزءًا فيه النصوص وتأتي هو كما ل يسجَّ اجتماعي موقف مسألة ليست إذن
حول فيه الكالم يدور الذي املصطنع املوقف يخلقان هنا والخرب النص إن بل ال املوقف،

واضح.»19 اجتماعي عنٍرص ذا لغويٍّا ا نصٍّ لنا يبدو وال بعينها، كلمة إعراب
للعربة و«وضع األمور ملنطق قلٍب أمام تراثنا، يف املواضع من كثري يف كما هنا، نحن
تُستخلص شواهد ال الشواهد، لها تُلتمس قاعدٍة أمام Hysteron proteron الحصان» أمام
لحلها؛ «ُقيض» التي املشكلة مقاس عىل «ُقدَّ» ،Ad hoe «احتيايل» نص أمام القاعدة، منها

نفسه. ويختان ضمريه يرشو أن له ويزين العلماء، أخلص يبتيل حرج موقٌف ذاك

ص٨٤-٨٥. ،٢٠٠٠ ط٤، القاهرة، الكتب، عالم والوصفية، املعيارية بني اللغة حسان: تمام د. 18

ص٨٦. السابق، املرجع 19
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املنهج يف ثقوب (7)

«أخطاء بعنوان العربية اللغة مجمع مجلة يف حسني كامل محمد للدكتور بحث يف
تخالط لم ألنَّها بلهاء؛ (عبدة) أََمٍة بكالم نستشهد أن يستسيغ «ال إنَّه يقول اللغويني»،20
يقوله بما نثق وأالَّ الذكاء، من حظه يكن مهما األعرابي يقوله ما كل نقبل وأن األعاجم،
اللغة تاريخ يف التدوين تأخر إليها أدى أخرى ظاهرة وهناك وعلمه، بذكائه الجاحظ
باألعاجم، االختالط يفسدهم أن قبل الناس أفواه من اللغة جمع يف ة امللحَّ والرغبة العربية،
وسموا ولهجاتهم، قبائلهم اختالف عىل العرب من سمعوه ما كل جمعوا اللغويني أن ذلك
كثرية، أموٍر يف وتختلف كثرية أموٍر يف تتفق لغات مجموعة وهي العربية، اللغة كله ذلك
ينطق كان تميم من الرجل أن أظن وال الواحد. للفعل بابني لوجود الوحيد التعليل هو وهذا
يقول كما اللهجات، اختالف هو وإنما «َفتََح»، باب من ويوًما « «نََرصَ باب من يوًما بالفعل
وال بفتحتني، الكالم «َسَمع» الشمال أهل يقول وما بكرستني الكالم «ِسِمع» القاهرة أهل
نراه كما املعنى يف اختالف هناك يكون أن إال الواحد للفعل بالبابني للتمسك داعيًا أدري
ولعل الواحد، للفعل املتعددة املصادر تعليل أيًضا هذا يف ولعل و«كرب»، «حسب» فعل يف
السفر من «اإلياب» فيكون اآلخر، عن يختلف معنًى مصدر لكل نحدد أن واجباتنا من

والذنب.» الخطأ من و«األوب»
تعليل أيًضا «وهذا فيقول: اللهجات يف الخلط جرائر تبيان يف حسني كامل ويميضد.
وإنما واألبيضجونًا، األسود تسمي كانت الواحدة القبيلة أن معقوًال وليس األضداد، أسماء
اللهجات جمع من فعلوه فيما اللغويني نتابع أن علينا ليس القبائل، لغات اختالف من هو
يذكروا لم وهم أخرى، دون لقبيلة كانت بعينها لهجة أن عىل النص إغفالهم ومن كلها،

نادًرا.» إال ذلك عن شيئًا
حدثت عجيبة ظاهرة هناك أن «عىل األمور: قلب إىل يصل منهجي خطأ إىل يشري ثم
عن سمعوها التي األلفاظ من عدد أكرب بجمع بدءوا اللغويني أن وذلك اللغة: جمع إبان
هذه مدلوالت عن يبحثون ذلك بعد أخذوا ثم منها، حفظوه ما كثرة يف وتنافسوا العرب،
أن هو الطبيعي األمر أن حني عىل مسمياتها، عن بحثوا ثم أوًال األسماء جمعوا األلفاظ،
كبريًا عدًدا لديهم أن اللغويون ورأى عليها! تدل كلمات عن يبحثوا ثم األشياء الناس يعرف

١٣٨٧ه/١٩٦٧م. القاهرة، ج٢٢، العربية، اللغة مجمع مجلة 20
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اختالف من جاء هذا أن لهم لتبني مصادرها ببحث عنوا ولو الواحد، لليشء األلفاظ من
معاني يخصصون وأخذوا ذلك، من شيئًا يفعلوا لم ولكنهم املختلفة، القبائل عند اللغة
اللغويني عمل من كان التخصيص هذا أن أشك ولست جمعوها، التي للكلمات مختلفة
وستني ومائة نيًفا مثًال للَّبَن جمعوا فقد التخصيص، هذا مثل من بد ال وكان وحدهم،
البادية يف عربي كل يكون أن املعقول غري ومن بها، ا خاصٍّ معنًى منها لكل فوضعوا كلمة،

كلمة.» حالة لكل وضع وأنه للَّبَن، حالًة وستني مائة يعرف
من اللغوي، املجمع وعضو العلوم دار لكلية السابق العميد السيد، عيل أمني د. ن يُهوِّ
بعد أصبح اللهجات «واختالف املحتملة: جرائرها ومن العربية اللهجات اختالف مسألة
مسائل االختالف هذا يتعدى) (ال يْعُد ولم العلم، أهل من كثري يعرفه مشهوًرا أمًرا دراستها
لهجة عىل لهجة ترجيح لنا يجوز وال العرب، عليه أجمع ما بجانب تذكر تكاد ال محصورة
اختالفها عىل العربية القبائل لهجات ألن شيوًعا؛ األكثر نرجح أن لنا يجوز وإنما أخرى،

عليه.»21 نقيس لنا إماًما تكون أن يصح منها واحدة وكل صحيحة،
كل لغة إىل اللغة نقلة ينظر «ولم فيقول: النحاة منهج ناصف حفني األستاذ يربر
عنها األخذ عىل عولوا التي القبائل كل بها يتكلم التي األلفاظ جمعوا بل حدتها عىل قبيلة
فلفظ كلها، عنها خرج إذا إال املتكلم يخطئ وال األعجمية، اللغة مقابل واحدة لغًة وجعلوها
أن إنسان لكل وأباحوا اللفظني األئمة فنقل قريش، لغة «السكني» ولفظ دوس لغة «امُلدية»
اللغة يف الرتادف جاء هنا ومن مًعا، بهما تكلم من العرب يف يوجد لم ولو شاء بأيهما يتكلم
الزمن. وطال العمل لتكرر حدتها العربعىل من حي كل لغة جمعوا ولو اللفظي، واالشرتاك
فصيًحا، عدُّوه العرب ألسنة عىل الدوران كثري منها كان فما املفردات إىل ذلك بعد نظروا ثم
بالفصاحة مخالٍّ استعماله يُعد وحشيٍّا، غريبًا عدوه ألسنتهم عىل الدوران قليل كان وما
بأحوال تتعلق قواعد العرب استعماالت من واستخرجوا املخاطبني، عند معروًفا كان ولو
لبعض وجعلوا والرصف النحو علم وسموها أحوالها بباقي تتعلق وقواعد الكلم أواخر
عند تحتذى بقوانني مضبوًطا الكثري االستعمال يكون حتى واستثناءاٍت قيوًدا القواعد تلك

املولَّد.»22 من يُقبل وال العربي من يُقبل سماعيٍّا جعلوه ذلك عن شذ وما القياس،

ص٢٤٩. ،١٩٩٩ ط٥، القاهرة، املعارف، دار والقافية، العروض علمي يف السيد: عيل أمني د. 21

ص١٠-١١. ،١٩٥٦ القاهرة، جامعة مطبعة واملدنية، الحضارة ملحدثات العربية األسماء ناصف: حفني 22
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ناصف حفني يعرضه كما النحاة منهج عىل اعرتاضات زهران البدراوي د. سجل
من حي كل لغة جمعوا لو بأنهم هذا خلطهم ناصف حفني األستاذ «يربر فيقول: ويربره،
ولكن الزمن يطول أن من رضر ال أنه وأرى الزمن، وطال العمل لتكرر حدتها عىل العرب
وال الكريم القرآن لغة خدمة فتتم دقيقة الدراسة وتكون صحيحًة النتائج تأتي أن املهم
وتمثل مائة؛ وللناقة سبعون وللحجر اسًما خمسون للسيف ويكون الخلط هذا مثل يحدث
يخلط أن يف الحكمة ما ثم نفعها. من أكثر رضرها لغوية مشكلًة املشرتك أو الرتادف ظاهرة
ثم الدقة؟»23 هو هل للغة؟ نفع هذا يف هل العرب؟ لقبائل اللغوية الخصائص بني املتكلم
فقد علمي، غري حكم «إنه فيقول: للفصيح كمعيار األلسنة عىل الدوران كثرة إىل ينتقل
أي عالية أدبية نصوص يف ورد أو قريش بلغة أو عربي بلساٍن كان ما أن املفروض كان
األلسنة عىل دورانه بكثرة الفصيح يُعرف أن أما الفصيح، هو النموذجية اللغة يمثل الذي
العربي عن األخذ أن زهران د. ويرى قرشية.»24 غري قبائل لغة أو العامة، لغة يكون فقد
دراسة اللغة تدرس «أن فهو األمثل املنهج أما العلمي، للمنهج مجافاة فيه املولَّد دون
الدراسة، مستويات املولَّد ويَُعد الدراسة، مستويات من مستًوى العربي فليَُعدَّ مستويات،
مستًوى وُدرسكل مستقلة، دراسًة لهجٍة كل ودرست الدراسة، يف املنهج هذا مثل اتبع فلو
فيها وما العربية أساليب فهم عىل معينًا ذلك لكان مستقلة؛ دراسة اللغة مستويات من
هذا، إىل باإلضافة بيئة، كل وأدباء شعراء، بني للتفريق وسيلة أيًضا ذلك وكان أرسار، من
من معني بمستًوى يرتبط سوف اللغة فمستعِمل االستعمال؛ طريقة سيحدد كان ذلك فإن
به نطقَت لفظ فأي ناصف حفني تعبري حد فعىل هكذا والحال أما اللغوية؛ األداء مستويات
املنقول.»25 عن تخرج لم دمت ما بمخطئ فلست عليه جريت استعمال وأي ُمصيب، فأنت
وبني اللغوية املستويات يف الخلط هذا أن شك «ال زهران: د. يقول اللهجات خلط وعن
أن ولك العلمي، البحث لروح مجافاته عن فضًال اللغوي، العرف يقره ال املختلفة اللهجات
دون واحد آٍن يف والعراق والشام املغرب مرصوبعامية أهل بعامية يحدثك شخًصا تتصور
هل (… والرتاكيب واملفردات النطق حيث (من واحدة للهجٍة مستقلًة خصائص يلتزم أن
يقرُّه وال لغوية، جماعة أية به تعرتف ال الذي الخلط إنه وفهمه؟! حديثه متابعة يمكنك

ص٦٢-٦٣. ،١٩٨٦ الثانية، الطبعة املعارف، دار اللغة، علوم يف مقدمة زهران: البدراوي د. 23

ص٦٣. السابق، املرجع 24
ص٦٣-٦٤. السابق، املرجع 25
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لتلك دراستهم من الفراغ بعد عليهم يجب «كان اللغويني أن زهران د. ويرى منهج.»26 أي
املتعاقبة الدراسات بمتابعة ويوصوا يدرسوا وإنما فيها، أنفسهم حول يدوروا أال املرحلة
أنهم فلو البيئات، مختلف ويف العصور مر عىل أوضاعها كل يف املتغرية الظواهر ويتتبعوا
كانوا أنهم إىل باإلضافة عليها، املحافظة حاولوا التي اللغة ألفادوا التطور حركات رصدوا
وجه يف واقفني (غري اللغة ملصلحة تسخريها وإىل التطور قوانني معرفة إىل اهتدوا ربما

علمية.»27 أسٍس عىل مبنيٍّا عالًجا لها عالجهم يكون وبذلك … سننها)

م وتفهُّ إنصاف (8)

وتبتلع عمله غ تُسوِّ أن يعني ال شخًصا تفهم وأن تربره، أو تقرَّه أن يعني ال شيئًا تفهم أن
العالم وتدرك زاويته، من األمور وترى مكانه، نفسك تضع أن من تتمكن أن بل أخطاءه،
يف قدمك «تضع اإلنجليز يقول كما أو املخيلة»28 يف املواقع «تقايضه أن منظوره، من
يجد، ما وتجد خربته، إىل وتنفذ وجداناته، تتمثل أي Empathize «تُواِجده» أن حذائه»،

الرومي. ابن شطر باستعارة ا» جدٍّ هاتيك بلوُغ «وعسريٌ
وسياقهم ة امللحَّ قضيتهم نعي أن من لنا بد ال موقفهم ونتفهم النحاة نفهم لكي
كما وواجهوا، متطور، علمي بمنهٍج وال بتقنياٍت يسعف ال زمٍن يف عاشوا لقد التاريخي،
كما جمعها إىل فسارعوا العربية؛ هددت لغوية اجتماعية «أزمة الخويل، أمني الشيخ يقول
النقد بهذا تقدمهم قبل الناقدون قدَّره مشكور بجهٍد سواه، يمكن يكن لم وكما أمكن
قبائل عىل اقتصارهم ويف الجمع،30 يف عملهم بدائية يف النقد هذا ويتلخص املتبغدد.»29

.٦٤ السابق، املرجع 26
ص٥٩-٦٠. السابق، املرجع 27

سميث. آلدم التعبري 28
ص٢٠. ،١٩٨٧ للكتاب، العامة املرصية الهيئة اللغوية، حياتنا مشكالت الخويل: أمني األستاذ 29

يلتقطون من منهم منظم، غري بدائيٍّا الجمع يف عملهم «كان أمني: أحمد للدكتور اللغة» «جمع مقال يف 30

الواحدة القبيلة عىل األغلب األعم يف ينصوا لم أنهم الطريقة هذه وعيب ويدونونها، ألفاظ من يسمعون ما
نقًصا نرى ولذلك اتفق؛ حيثما ويدونونها سمعوها التي بالكلمة يهتمون بل ألفاظهم، منها جمعوا التي
جمعه، وال مثناه نجد وال مفرًدا نجد وأحيانًا فعًال، نجد وال مصدًرا نجد فأحيانًا الجمع هذا يف كبريًا

.(٢١٠-٢١١ :٨ العدد اللغوي، املجمع (مجلة وهكذا» املفرد نجد وال الجمع نجد وأحيانًا
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ألفاظ يف فقريًة البداوة، ألفاظ يف ثرية لغًة الحصيلة فكانت الُخلَّص، العرب من «موثقة»
أعرضوا أن «بعد التعريب31 إىل العبايس العرص يف غريهم، أو اضطرهم، مما الحضارة؛
عن عرَّبوه بما القبائل عن أخذوه ما وخلطوا العمران، وتطور الطبيعة حكم عىل نزوًال عنه؛
العرب عن األخذ وهي ألنفسهم رسموها التي األوىل القاعدة بذلك فأضاعوا املتمدنة، األمم
عن باألخذ األمر أول من ألنفسهم لسمحوا النتيجة هذه أدركوا كانوا ولو فقط، الُخلَّص
عنهم.»32 عرَّبوا الذين الرصف العجم من أَوىل األقل عىل فهم بالعجم؛ اختلطت التي القبائل
التي همومهم ونحمل النحاة هؤالء مكان أنفسنا نضع حني النقد هذا يصمد هل واآلن
األصل وينقذوا القرآن بها ليفهموا ولبابها العربية جوهر عىل الحفاظ حاولوا لقد حملوها؟
العربية بالصبغة ويصبغوها شاءوا، ما الحضارة ألفاظ ذلك بعد وْليَُعرِّبوا بالضياع، املهدَّد
العربية يتداركوا أن همهم كان لقد صحيحة. نقيًة الصبغة هذه استخلصوا قد داموا ما
«إنهم الخويل أمني األستاذ يقول وسعة. برتقيٍق الحضارة تغريها أن قبل الُخلَّص ألسنة يف
أو هم يعرِّبوا أن ذلك بعد عليهم ال ثم والتوسيع، الرتقيق هذا ليجنِّبوها يجمعونها كانوا
جوهر حفظ الذي األصيل، الفصيح جانب إىل ويضيفوا حاجاتها، للحياة فيقدموا غريهم
بعد العربية، الصورة وأعطوه العربية، الروح تلك فأكسبوه هم عرَّبوه ما وروحها، العربية
وهم أهلها، ُخلَّص لسان يف العربية خالص من جمعوه مما وه واستشفُّ كله هذا عرفوا أن
ألنفسهم رسموها التي األوىل قاعدتهم الجديدة األلفاظ بجمع وال التعريب بهذا يضيعوا لم
من أوىل األقل عىل ألنهم بالعجم اختلطت التي القبائل عن األمر أول من أخذوا لو بل قط،
الذي وطابعها العربية جوهر ألضاعوا ذلك فعلوا لو عنهم؛ عربوا الذين الرصف العجم
الخليط هذا من جمعوه ما سيكون إذ واجتماعية؛ دينية العتباراٍت به؛ االحتفاظ يبغون

املوحي.»33 وفنهم املأثور شعرهم عرفها التي العربية هو ليس
التعريب «الُعجمة»: غري «التعريب» ف األفكار، لتاريخ الحقيقي الفهم يكون هكذا
بفضل وِصينْت وُحفظت أُنِقذت التي العربية العربية! ويعلِّمها األعجمية اللفظة يتناول
الصميم العربية طابع يعرفوا أن قبل يعربون كانوا «وهل الخلص، العرب عن األخذ

والرصفية الصوتية للمقتضيات تطويعها (بعد اللغة متن وإدخالها نفسها األعجمية اللفظة أخذ أي 31
العربية). للغة

.٦ / ٨٧ عدد اللغوي املجمع مجلة 32

ص٢١-٢٢. اللغوية، حياتنا مشكالت الخويل: أمني 33
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بينوه وقد يفعلون، ملا أيقاًظا القوم كان لقد األجنبية؟! الكلم عىل إضفاءه يريدون الذي
عن أخذ كما املدر أهل عن األخذ ترك عن الخصائص يف جني ابني قال ما بمثل وأوضحوه
الحرضيتظاهرون أهل إن هذا: كتابه من آخر موضٍع يف بقوله إيضاًحا وزاده الوبر،34 أهل
بالفصيحة يخلون فهم الفصيحة، العربية إىل ينتسب من كالم وخالفوا تركوا بأنهم بينهم
مواطن إىل العربية بجوهر للظفر القاصدون يعمد ال الحال هذه مثل ومع وعمد، قصد عن

العربية!»35 عنها ليأخذوا العبارة، الرقيقة الواسعة، الحضارة
عرضوا األقدمني أن الخويل أمني األستاذ فريى اللغوية بالرواية الثقة مشكلة أما
كل عن اإلجابة وتولوا فيها، وأفاضوا املحدثون، فعل مما وأوضَح أدقَّ نحٍو عىل لها
روي ما معرفة كفصل «املزهر»: يف فصوًال لها يعقد السيوطي فنجد وتفريعاتها، دقائقها
واملنكر الضعيف معرفة وفصل املصنوع، معرفة وفصل يثبت، ولم يصح ولم اللغة من
ُسئل من وفصل اللغوي، آداب معرفة فصل ثم األول، الجزء يف وكلها اللغات، من واملرتوك
مثله بني والفرق الرواية، يف التحري وفصل أدري، ال فقال يشء عن العربية علماء من
اللغوية بالرواية تتصل أخرى وفصول الرواة، اختالف عند العمل كيفية يف وفصل ونحوه،
مبتوًرا، النقد إليراد ذلك بعد معنى «وال أيًضا، املزهر من الثاني الجزء يف تقرؤها وضبطها،
الداللة من هناك عما والتغافل وإبطاله، نفضه تجاهل مع واستشكاًال، إيراًدا به واالحتجاج

الرواية.»36 يف املمكن التحري عىل املسهبة

القصة37 خالصة (9)

املمارس، املشافه املبارش التلقي نتلقها لم العربية اللغة «هذه أن الخويل أمني األستاذ يرى
بل بها، والخربة لها التدبري يف شاركه قد كان سلفه، من تركًة الرشيد الوارث يتلقى كما
السن الصغري املحجور الوارث يتلقى كما ممارس، وال مشافه مبارشوال غري تلقيًا تلقيناها
االنفراد؛ قبل بها الخربة من شيئًا اكتسب وال أمرها يف قبل شاركه ما له، سلٍف من تركًة

الفصل. هذا من سابق موضٍع يف جني البن القول لهذا عرضنا 34

ص٢٢. اللغوية، حياتنا مشكالت الخويل: أمني 35
ص٢٥. السابق، املرجع 36

عن صفًحا وضاربني الكربى النقاط آخذين بترصف، هنا نوجزها الخويل أمني األستاذ يعرضها كما 37

ص١٤–١٧. السابق، باملصدر إليها العودة للقارئ يمكن تفاصيل
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وويلٍّ أُقيم، «ويص» ل ذلك يف األمر بل فيها، الكلمة وال عليها اليد صاحب هو وليس فأصبح
إىل الرتكة تلك تخلص ولن ويرهن، ويشرتي ويبيع يؤجر أمرها: يدبر الذي فهو أنيب،
يف أمرها بإصالح له يد ال ثم ُسوئها، يف له ذنب وال فيها، له عمل ال حاٍل عىل إال وارثها

عطلت. أو أدينت أو به قيدت مما تخليصها حاول إن وسهولة، يٍرس

من عاشت ما العربية الجزيرة من مهدها يف اللغة هذه عاشت الكربى: الخرجة (١)
املدى البعيدة والهجرة الكربى الخرجة كانت حتى أهلها، من عزة يف جميٌع، وشْملُها الزمن
الذين أهلها آالف مع اللغة فخرجت دولته، وإقامة دعوته لنرش اإلسالم إليها دفعهم التي

املعروف. املغرب وأقىص القديم املرشق إىل خرجوا
كالشعرة إال وكانت كانوا فما وِمَزًقا، أوزاًعا38 الخارجني مع اللغة تفرقت التذويب: (٢)
التي واألجناس واأللسنة الدماء هذه يف ذُوِّبوا وكأنما األسود، الثور يف البيضاء الشعرات أو
كانت بل فقط تعطي فال لغات، من خالطت ما مع تتفاعل العربية هذه وجعلت خالطوها؛
األرض أقطار من الفسيح الواسع يف أهلها صادفه الذي املزج يف التذويب هذا كذلك، تأخذ
األوىل اللحظة منذ نسيجها ويخلخل تماسكها، وقوة مادتها كثافة من يخفف بأن حري

وبيانها. وتركيبها صوغها يف والوهن الضعف عليها فيدخل فيها، بدأ التي
هذا عن األمر أول منذ العربية أهل يغفل لم للجمع: والتنادي الخطر استشعار (٣)
التخلخل وها ويَُوقُّ تماسكها العربية عىل يحفظوا أن يحاولون فهبوا أمره، هالهم بل األثر،
الرشع، ومقصد القرآن وغرض الدين مراد إىل به تهدي ما القوام من لها ليظل والتحلل،
عند ال الخلص العرب عند ذلك فالتمسوا معدنها، وا ويصفُّ العربية جوهر ليخلصوا جدُّوا
نوهم الحوارضليلقِّ إىل أهلها من واستقدموا البادية إىل فخرجوا بالُعجمة؛ (ُخِلط) ِديَف من
الحية، اللغة كسب يف الطرق أسلم هي التي املشافهة باملمارسة منهم وليتلقوا عندهم ما
ما أن نفسه الوقت يف وأيقنوا يجمعوا، أن الجاد النشاط لهم وشاء لهم هللا شاء ما وجمعوا

حيلة. ال ولكن وحفظوا، أمسكوا ما بعد كثري يدهم من وأفلت عليهم ضاع
والتلقي اللغوية املمارسة عزت وملا والتقعيد: املدارسة إىل والتحول الرواية نفاد (٤)
وهي بالتعلم، اللغة وكسب املدارسة وهي الثانية، الطريقة إىل فزعوا مشافهة عن املبارش
ما اللغة يف مجموعهم من فاستقرءوا والضوابط، واألصول القواعد إىل تحتاج طريقة

املتفرقون. والرضوب الجماعات، األوزاع: 38
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علم وكان قرروا، ما أصولها من قرروا حتى اقتبسوا، ما حولهم مما واقتبسوا استقرءوا،
الزمن. عىل العدد املختلفة علومها أو العربية

ومواضع الداء مواطن نتلمس القواعد تلك ومن املقررات هذه ويف املثقلة: الرتكة (٥)
االلتزامات سجالت هي ألنها املقررات؛ تلك واختربنا العلوم تلك فحصنا ما إذا الوهن،
وأسلمها الرتكة َفَقيَّد الطويل، الدهر خالل (الوِيص) الَقيُِّم ذلك أحدثها التي والترصفات
القيود تلك ومع الحال، هذه عىل جيل بعد جيًال وتناقلوها تم، بما مثقلًة الخالفني إىل
ذلك تحقق تضمن لن فإنك املنفعة وطلب النية حسن تفرتضفيها مهما التي واالرتباطات
تكن لم املترصفني الُقوَّام ألولئك العلمية والخربة الفكرية والحياة العقيل املستوى ألن دائًما؛
يف يكن ولم يُغني، وال هذا يف يكفي ال وحده واإلخالص دهرهم، وتتقدم زمنهم لتسبق

كان.»39 مما أبدع اإلمكان

ص١٤–١٧. ،١٩٨٧ للكتاب، العامة املرصية الهيئة اللغوية، حياتنا مشكالت الخويل: أمني 39
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الثاني الفصل

النثر ومستوى الشعر اخللطبنيمستوى

بلغة هللا أنزله الذي القرآن، من الحرُف علينا خفي فإذا العرب، ديوان الشعر
منه. ذلك معرفة فالتمسنا ديوانها إىل رجعنا العرب،

عنه ريضهللا عباس بن هللا عبد

الفني): (الجمايل االستطيقي التأثري بُْغيَة السوية اللغة عن حيوٌد الشعر خاصة، لغٌة الشعر

أحمد بن الخليل استخلصها التي والقوايف األوزان هو املوسيقي، نظامه للشعر •
نادرة. وعبقرية متناهية بدقٍة

األلفاظ إىل عنها التنازل ويأبى غريها، عىل يْؤثرها معينٌة ألفاٌظ غالبًا، للشعر، •
مناخات من يتخلص لكي ربما العادية، الحياة مداوالت يف املبذولة الشائعة

الفن.1 ملناخات التماًسا العادية الحياة

يصبح أن عىل قدرته يف تتمثل ال الفن من الرفيع الصنف قيمة «إن «الفن»: كتابه يف بل كاليف يقول 1

ألنه إال فنٍّا الفن كان «ما جوته: ويقول منها.» بنا يخرج أن عىل قدرته يف بل العادية، الحياة من جزءًا
بالطبيعة.» ليس
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«تجربة»، إيصال إىل الشعر يرمي وخرب، فكرة مجرد وليس وخيال عاطفة الشعر •
التجربة. عن «معرفة» مجرد ال

إىل وينتحي واملبارشة، التحديد من وينفر والصور، املجاز الشعر يستخدم •
اإلشارية الحقيقية املعاني عن ويشيح (Connotation) املعاني وظالل اإليحاءات

.(Denotation) املحددة
«طاقة» أكرب يفجر أن يريد املعنى! يف واإلسهاب اللفظ يف اإليجاز إىل الشعر يميل •

األلفاظ. من «كتلة» بأقل املعاني من
قدر والخلو للكلمات، املألوف بالرتتيب اإلخالل ويتعمد الرتاكيب، يخلخل الشعر •

العبارة. يطيل ما وكل والروابط األدوات من املستطاع

إنها وسيلة: ال قيمٌة الشعرية اللغة أن فالحق …» البدايات»: «كالم يف أدونيس يقول
لغٌة جوهريٍّا وهي املتشابه، لغة بل املحكم لغة ليست فهي عليه؛ املواضعة تقع لم ما
هو فالشعر عديدة: دالالت الشعر يف للفظة إن حيث من التأويل لغة لذلك وهي مجازية؛

2«… املواضعة عن الخروج
يف أفاض من ومنهم العرب، علماء عىل خافيًة والشعر النثر بني الفروق تكن لم
صالح الكرخي عابد أبا «سمعت النثر: فضل يف التوحيدي حيان أبو يقول عنها. الحديث
أنقص والفرع الفرع، من أرشف واألصل فرعه، والنظم الكالم، أصل النثر يقول: عيل بن
ألن ظاهرة؛ فهي النثر زائنات فأما وشائنات، زائنات منهما واحد لكل لكن األصل، من
بداعيٍة الثاني يف للنظم يتعرضون وإنما النثر، يقصدون كالمهم أول يف الناس جميع
وأثرها أظهر، فيه الوحدة أن أيًضا رشفه ومن قال: … معني وأمٍر باعث، وسبٍب عارضة،
ألنه املنظوم؛ كذلك وليس قال: … أقرب الصفاء إىل وهو أبعد، منه والتكلف أشهر، فيه
الكرس، ي توقِّ مع التأليف، وقيد الوزن العروضوأرس حصار يف داخٌل أنه ترى أال صناعي؛
كل من اآلفة دخلته العالية الربوة تلك عن درجته هبطت ملا ألنه الزِّحاف؛ أصناف واحتمال
عن غني الرضورة، عن منزَّه التكلف، من مربَّأ أنه أيًضا النثر رشف ومن قال: … ناحية
النثر الوزير: عيىس وقال إلخ،3 … والتكرير والحذف والتأخري، والتقديم واالفتقار، االعتذار

ص١٧. ،١٩٨٩ ط١، بريوت، اآلداب، دار البدايات، كالم أدونيس: 2
بتمامه يُكشف ال اللغة امتياز إن أخرى) مقارنات (بمعرض Il convito «املأدبة» يف دانتي يقول 3

وينتزع ومالبسها حليها بهاء يطغى عندما يظهر ال املرأة جمال أن مثلما والقوايف، باإليقاع محالة وهي
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اآلفة، إليه دخلت الحس طي يف النظم ولدخول الحس، ِقبل من والنظم العقل، ِقبل من
النثر.»4 هو الذي األصل يف مثله يجوز ال عما اإلغضاء إىل واحتيج الرضورة، عليه وغلبت
برأسها، صناعًة صار أن النْظم فضائل «من التوحيدي: يقول الشعر فضائل ويف
واطلعوا بحورها، يف وترصفوا وأعاريضها، تصاريفها يف وتوسعوا قوافيها، الناسيف وتكلم
وما الصادقة؛ القدرة وشواهد الرشيفة، الطبيعة آثار من فيها استخزن ما عجائب عىل
الناطقني لكافة ِبذْلًة فصار العالية، والُقلَِّة الشامخة، الذروة هذه عن َ َقرصَّ فإنه النثر، هكذا
يغنَّى ال أنه النظم فضائل «من أيًضا: وقال والصبيان.» والنساء والعامة الخاصة من
يف النفع ظاهر القدر، عزيز األثر، عجيب الرشف، معروف والغناء … به إال يُحدى وال
وإثارة الُكرب، وتفريج الطرب واجتالب النفس، وتنبيه العقل، ومناغاة الروح، معاينة
يُحىص ال وما السلوة، واكتساب النجدة، وإظهار العهد، وإذكار العزة، وإعادة الِهزَّة،

عُدده.»5
واألوصاف، االستعارة عىل املبني البليغ الكالم هو «الشعر خلدون: ابن ويقول
عما ومقصده غرضه يف منها جزء كل مستقلٌّ والرَّوي، الوزن يف متفقة بأجزاء ل املفصَّ
وقولنا جنس، البليغ الكالم فقولنا به، املخصوصة العرب أساليب عىل الجاري وبعده، قبله
بشعر. ليس الغالب يف فإنه هذه، من يخلو عما له فصٌل واألوصاف االستعارة عىل املبني
بشعر ليس الذي املنثور الكالم عن له فصٌل والروي الوزن متفقة بأجزاء املفصل وقولنا
للحقيقة؛ بيان وبعده قبله عما ومقصده غرضه يف منها جزء كل مستقل وقولنا الكل. عند
األساليب عىل الجاري وقولنا يشء. به يفصل ولم كذلك إال أبياته تكون ال الشعر ألن
يكون ال حينئٍذ فإنه املعروفة، الشعر أساليب عىل منه يَجِر لم عما له فصل به املخصوصة
ويقرتب للمنثور.»6 تكون ال تخصه أساليب له الشعر ألن منظوٌم كالٌم هو إنما شعًرا،
املقصود الكيفي واختالفها الشعر لغة خصوصية عن الحديثة الفكرة من كثريًا خلدون ابن

أي من معطَّلة وهي إليها ينظر أن عليه فإن امرأة تقييم يريد من فإن ولذا شخصها؛ من أكثر اإلعجاب
الطبيعي. جمالها إال لها يبقى فال عرضية، زينة

مكتبة دار منشورات الزين، وأحمد أمني أحمد وضبطه صححه واملؤانسة، اإلمتاع التوحيدي: حيان أبو 4
ص١٣٢–١٣٤. الثاني، الجزء تاريخ، بال بريوت، الحياة،

ص١٣٥-١٣٦. الثاني، الجزء واملؤانسة، اإلمتاع 5
ص٤٦٣. خلدون، ابن مقدمة 6
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الكالم ملكة الشعر) (يف يكفي «وال املقدمة: من نفسه الفصل يف فيقول العادية، اللغة عن
التي األساليب رعاية يف ومحاولة تلطٍُّف إىل بخصوصه يحتاج بل اإلطالق، عىل العربي

واستعمالها.»7 بها العرب اختصته
النثر مع تعاملوا فإنهم الشعر نظام خصوصية عرفوا اللغويني قدماء أن من وبالرغم
«اضطراب إىل أدى خلًطا بينهما وخلطوا القواعد، تقعيدهم يف املساواة قدم عىل والشعر
تتعارض، فالقواعد دراستهم؛ عىل ذلك تأثري وانعكس أمامهم، وصفاتها اللغة مادة
واالستدراكات واآلراء القواعد تلك وتستند وتتشعب، تكثر واالستدراكات تتعدد، واآلراء
من يشء رفض أحد حق من وليس القبائل، لغات أو النثر أو الشعر من نصوص عىل
يصح «ال وتفريعات استدراكات تلك املوثقة.»8 اللغة مادة من مستنداتها دامت ما ذلك
وتحقيق التفاهم يف الناس بني تُستخدم والسمات، الخصائص موحدة لغٌة بها توصف أن
من بصدده نحن ما إىل أسبابه أحد يف يعود امُلجِهد التشتُّت وهذا االجتماعية. الصالت
واألساس األخرى. عن خصائصها يف منها كل تختلف التي اللغوية املادة بني الخلط
والنثر الشعر من لكل واللغوي االجتماعي العرف هو مراعاته ينبغي كان الذي الصحيح
وا وَلَخصُّ الخطة، وسالمة النظرة صحة لهم الستقامت ذلك فعلوا قد ولو القبائل، ولغات
التي الطيبة الجهود بعض ولكانت مستقلة، بدراسٍة القبائل ولغات الشعر لغة من كالٍّ
دراستهم ولربئت وفائدة، اطراًدا أكثر نتائج إىل للوصول كافيًة النحو موسوعات ضمتها

حولها.»9 اآلراء واضطراب اللغوية املادة يف الخلط عيوب من

الشعرية والشواهد الشفاهية (1)

الشفاهية. الثقافة مفتاح ذلك تَذَكُُّره، يمكن شكٍل يف الخربَة تصوغ أن
أصوات، من والتدوين) الكتابة تعرف لم التي (أي الشفاهية الثقافة يف الكلمات تتألف
ذلك والتفكري؛ التعبري أنماط عىل ضوابط يفرض أن ذلك شأن ومن فقط، أصوات ومن

ص٤٦٠. خلدون، ابن مقدمة 7

ص١٥٢-١٥٣. اللغوي، املستوى عيد: محمد د. 8

ص١٥٣. السابق، املرجع 9
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يمنح الذي األمر استعادتها، وإمكان املعرفة بمادة االحتفاظ تعني املعرفة» «حالة أن
نفسه املرء يجد الشفاهية الثقافة يف املعرفة». «عملية يف كربى سطوًة وآلياتها الذاكرة
عىل بمعرفٍة يظفر أن له كان إن تذكرها، يمكن بطريقة تفكريه يصوغ أن إىل مدفوًعا
أنماٍط داخل الذهنية مادته يصب أن من الشفاهية الثقافة يف للمرء مناص ال اإلطالق،
ثقيلة أنماٍط يف مادته يجبل أن عليه يتعني هنالك الشفاهي، للتكرار وقابلة للتذكر حافزٍة
يف أو ثابتة، ثيماٍت يف أو مسجوعة، أو متعارضة أو متكررة جمل يف أو متوازنة، اإليقاع،
واألسجاع والقوايف باألوزان يعتصم أن باملرء الشفاهية تهيب الرتديد. سهلة رنانة أمثاٍل
العبارة تركيب تميل التي هي هنا التذكرية الحاجة إن ذهنية؛ مادٍة بأي يحتفظ أن شاء إن

يروده. أن للمرء يمكن الذي الفكر مجال وتحدد
ال Mnemonic Device للتذكر» «معني فالوزن العرب، ديوان الشعر كان غرو ال
الشفاهي؛ العربي املجتمع يف وعلمية ثقافية مادة أهم الشعر كان ثم ومن غبار، له يشق
الرياح. أدراج ويذهب نثٍر كل يزول أن بعد والقبيلة الفرد ذاكرة يف الباقي هو فالشعر

وإن مساعيه «شذَّت بالشعر وأفعاله مناقبه يقيد ال الذي إن قتيبة ابن يقول
الشعر بقوايف قيَّدها ومن جساًما، كانت وإن األيام مرور عىل ودرست مشهورة، كانت
الدهر، عىل أخلدها اللطيف؛ واملعنى السائر واملثل النادر بالبيت وأشهرها بأوزانه وأوثقها
معياًرا الشعر فليس الحسود». عني وغض العدو، كيد عنها ورفع الجحد، من وأخلصها
(عيون الخلود. يضمن أنه ذلك املوت؛ لتجاوز معياٌر كذلك هو وإنما وحسب، للحياة

10.(٢ / ١٨٥ األخبار:
القواعد، تقعيد يف األساس بالدرجة الشعرية الشواهد عىل اعتمدوا النحاة أن والحق
من أدق الشعر رواية أن إىل سيبويه ذهب فقد نفسه؛ سيبويه ذلك يف رائدهم وكان
الشعر يف والتبديل التغيري احتمال وأن املنثور، تذكُّر من أيرس املنظوم وتذكُّر النثر، رواية
أدق يف العربية األساليب تصوير عىل لحرصهم النثر؛ من املروي يف احتماله من أقل

صورها.
االطمئنان يمكن التي اللغوية املادة هو الشعر بأن اعتقادهم يف ملعذورون النحاة إن
الرواية ويضبطان الذاكرة يعينان والقافية الوزن دام ما روايتها، وصحة صحتها إىل

ص١٤. ،١٩٨٩ األوىل، الطبعة بريوت، اآلداب، دار البدايات، كالم أدونيس: 10
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قواعد استخالص يف الجسيم الخطأ مسئولية من يعفيهم ال هذا أن غري تلقائيٍّا، ضبًطا
الشعر، لغة أن عىل املحدثني اللغة علماء يُْطِبق خاصة»! «لغٍة شواهد من العامة» «اللغة
اللغات، من لغٍة قواعد منه تُستْخَلص الذي املصدر تكون أن يصح ال روايتها، دقة عىل
فذهب معتم رصيٍف عىل درهٌم منه وقع إذ جحا بمنطق يعملون ذلك يف النحاة لكأن
النحو يف الشعرية فالصبغة املصابيح! بنور مضاءٌ جيلٌّ ألنه اآلخر الرصيف عىل عنه يبحث
العنت ذلك وعن اضطراب، من النحو قواعد تعانيه عما مبارشة مسئوليًة مسئولة العربي

الذهنية. والتخريجات واآلراء القواعد توجيه يف
الصالحة اللغوية املادة هو الشعر أن يف شك أي النحاة من أحٍد لدى يكن لم
املنثور وصورة محفوظٌة واملؤانسة»، «اإلمتاع يف جاء كما املنظوم، صورة ألن لالستشهاد؛
العلماء أن أعني منه. إال تؤخذ ال والحجج الشعر، يف إال توجد ال الشواهد وألن ضائعة،
الشعر» يف كثري و«هذا الشاعر» «قال يقولون: واللغويني والنحويني والفقهاء والحكماء
ويف الحجة،11 هو والشعر الحجة، صاحب هو هذا عىل فالشاعر به»؛ أتى قد و«الشعر
العرب؛ عند رشيًفا كان الكالم بني من الشعر فن أن «واعلم خلدون ابن يقول «املقدمة»
إليه يرجعون وأصًال وخطئهم، صوابهم وشاهد وأخبارهم علومهم ديوان جعلوه ولذلك

وحكمهم.»12 علوهم من الكثري يف
إىل توجه التي املآخذ ذكر من يمنع ال عيد، محمد د. يقول كما لهم، اإلعذار هذا لكن
باعتباره أساًسا النثر عىل االعتماد الدراسة يف والصحيح الشعرية، بالصبغة النحو صبغ
لغة من استقرءوها التي نتائجهم النحاة فرض لقد اللغة. الستعمال الصحيح املمثل
وتعدد وتعددها القواعد كثرة ذلك عىل «وترتب الفصحى، للغة استعماٍل كل عىل الشعر
العامة القاعدة تذكر إذ والشذوذ؛ والندرة بالرضورة الحكم عليه وتفرع حولها، اآلراء
قاعدة فتذكر معها؛ يتفق ال ما عىل الشعر نصوص تدل ثم والنثر، الشعر يشمل مما
النصوص تتوافر وال القاعدة، يخالف بما الشعر بعضنصوص تنفرد أو بجوارها، أخرى
أو تنبيهات شكل يف استعماالت أو آراء العامة القاعدة عىل فيتفرع اطرادها؛ تؤيد التي

ص١٣٦. ج٢، واملؤانسة، اإلمتاع التوحيدي: حيان أبو 11
ص٤٦٠. خلدون، ابن مقدمة 12
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أو الشذوذ، أو بالندرة الشعر لغة يف املنفردة املظاهر تلك عىل يحكم أو استدراكات،
متنها.»13 أو روايتها يف الثقة بعدم نفسها النصوص هذه يف الطعن يحدث

الشعرية الرضورة خرافة (2)

عزائم! بل ُرخًصا الشعر يف الرضائر ليست

ذلك ففرسوا أسسوها، التي لقواعدهم تخضع ال الشعرية الشواهد بعض النحاة وجد
يسلم حتى السائد النحوي االطراد مخالفة إىل عاٍد، وال باٍغ غري اضطر، قد الشاعر بأن
هذه وقسموا الفقه، من اللفظة مستعريين «الرضورة»، ب املسلك هذا وأسموا الوزن، له
رصف (مثل بها بأس ال مباحة رضوراٍت إىل تواترها درجة بحسب الشاذة الخروجات
استطاع ما اجتنابها بالشاعر يجمل قبيحة وأخرى املقصور)، ومد املمدود وقرص املمنوع
هذا، مثل عن أغناهم كان وما وضعها)،14 أصل عن بالكلمة والعدول املنرصف منع (مثل
التي األحكام ببعض وه وخصُّ وحده الشعر بحثوا أنهم لو أنيس إبراهيم د. يقول كما
الشعر يصموا أن من بدًال الشعر، لغة خصائص من باعتبارها وحدهم، للشعراء تُرتك

عديدة. قرونًا للشعر األسلوبي الفهم عطلت التي الوصمة بهذه العربي
الشعرية بالرضورة يسمى ما أن إىل التفت من أول هو ٣٩٢ه) (ت جني ابن ولعل
تأنيًسا ذلك تفعل العرب «فإن جني: ابن يقول البتة، فيه اضطرار ال اختياًرا تكون قد
غريه، وجًها تجد لم إذا خناقك به ويرُحب طريُقك، به لتصح األضعف؛ الوجه بإجازة لك

ص١٥٦-١٥٧. اللغوي، املستوى 13
أنواع: ثالثة الرضورات 14

«لكن»، نون وحذف املنرصف، ومنع املنادى، غري وترخيم املمدود، قرص مثل بالحذف: رضورات •
«لم». مجزوم وحذف «اللذان»، نون وحذف

يجب التي النون وردِّ املبني، املنادى وتنوين املمنوع، ورصف املقصور، مد مثل بالزيادة: رضورات •
بعد املد حرف وزيادة الناصبة، بأن سبقها مع الخمسة األفعال يف النون ورد لإلضافة، حذفها

التمييز. يف «أل» وزيادة القصرية، الحركة
املعطوف عىل املعطوف وتقديم القطع، همزة ووصل الوصل، همزة قطع مثل بالتغيري: رضورات •
دار السيد، عيل أمني للدكتور والقافية» العروض علمي «يف (انظر اإلدغام. واجب وفك عليه،

.(٢٥٠–٢٥٤ ،١٩٩٩ ط٥، املعارف،
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منه يجدوا لم إذا بهم ظنك فما مندوحٌة، وعنه بدٌّ ومنه هذا نحو أجازوا إذا فتقول:
تركها، عىل قدرتهم مع الرضورة قبح تحت يدخلون كيف تراهم أال َمعِدًال، عنه وال بدًال

قوله: ذلك فمن إليها، الحاجة لوقت ليُِعدَّوها

أص��ن��ِع ل��م ك��لُّ��ه ذن��بً��ا َع��َل��يَّ ت��دَّع��ي ال��خ��ي��اِر أمُّ أص��ب��ح��ْت ق��د

جانب وحمى الوزن لحفظ نصب ولو الرفع، رضورة تحت دخل كيف تراه أفال
قوله: وكذلك الضعف! من اإلعراب

ال��ُع��َل��ب ف��ي دع��ُد تُ��ْغ��ذَ ول��م َدع��ٌد م��ئ��زره��ا ب��ف��ض��ل ��ع ت��ت��َل��فَّ ل��م

أو الرضورة وأمن وزنًا، كرس ملا يرصفها لم ولو األوىل، «دعد» برصف الرواية كذا
اللغتني.»15 إحدى ضعف

تراكيبهم من ذلك أن بالرضورة يْعنُون حيان: أبو «قال والنظائر»: «األشباه يف وجاء
يف ذلك يستعملون وإنما النثري، كالمهم يف يقع وال به، املختصة الشعر، يف الواقعة
بهذا النطق عن مندوحة ال أنه بالرضورة النحويون يعني وال الكالم، دون خاصة الشعر
ويمكن إال لفظ من ما ألنه رضورة؛ توجد ال كان وإال ذكرناه، ما يعنون وإنما اللفظ،

ه.»16 يغريِّ أن الشاعر
«خاص هو ما بني التفريق فكرة فلمس الهجري، السابع القرن يف مالك ابن جاء ثم
وناقش مندوحة، عنه للشاعر ليس ما الرضورة فجعل «رضورة»؛ هو وما بالشعر»
الشاعر يكون أن فرفض بالرضورة عليها النحاة حكم التي الشعر ظواهر من الكثري
مختار وأنه املزعومة، الرضورة بدل يقوله أن للشاعر يمكن كان ما وبنيَّ إليها، مضطرٍّا

الشاعر: قول يف املضارع عىل «أل» دخول ذلك مثال ذلك، إىل تُلِجئه رضورة وال

وال��ج��دل ال��رأي ذي وال األص��ي��ل وال ح��ك��وم��تُ��ه ال��تُّ��رض��ى ب��ال��ح��ك��م أن��ت م��ا

بالحكم أنت ما يقول: أن الشاعر لتمكن بالرضورة؛ مخصوص غري هذا مثل إن وقال
بعد جاءوا من أن ولو «رضورة»، وليس بالشعر» «خاص يشء إذن هذا املريضحكومته؛

ص٦٢-٦٣. ج٣، الخصائص، 15
ص٢٢٤. ج١ ١٣٥٩ه، ط٢، أباد، حيدر والنظائر، األشباه السيوطي: 16
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أنه عىل «رضورة» ي ُسمِّ مما الكثري عزل ألمكنهم الفكرة هذه تطبيق يف توسعوا مالك ابن
النثر، دراسة عن كليٍّا بخصائصها تستقل أن الشعر لدراسة وألمكن بالشعر»، «خاص
لغة تمييز أن ذلك الرضورة؛ يف مذهبهم عىل النحاة وظل يحدث، لم هذا من شيئًا لكن
نصوص دراسة بها تمت التي الطريقة يف النظر إلعادة بابًا يفتح النثر لغة عن الشعر

املراجعة.17 بهذه يسمح للمتقدمني املتأخرين تقليد كان وما جملة، العربي الكالم
وطبيعة «الرضورة» طبيعة إىل ذكيٍّا التفاتًا نجد للسبكي التلخيص رشح ويف
القاعدة مخالفة يَعدُّون التلخيص رشاح كان الشعر. ولغة النثر لغة بني االختالف
قبل «اإلضمار ذلك أمثلة ومن الفصاحة، عن وبُعًدا التأليف يف ضعًفا املطردة النحوية

الشاعر: قول يف كما ومعنى، لفًظا الذكر»

��ار س��ِن��مَّ يُ��ج��زى ك��م��ا ف��ع��ٍل وُح��س��ن ك��ب��ٍر ع��ن ال��غ��ي��الن أب��ا ب��ن��وه ج��زى

يختلف: فاألمر الشعر لغة يف أما النثر، يف ضعًفا يكون قد هذا أن السبكي يرى
البياني فعىل ضعيف، هو ما تقوِّي فقد بجائز ليس ما تجيز كما الشعر رضورة «ألن

النثر.» يف فصيح غري الشعر يف فصيًحا اليشء كان فربما ذلك، يعترب أن
هذه مثل انصهرت فحني ارتآه، فيما السبكي صواب يدرك املذكور البيت يتأمل ومن
املجاوزة أطربتنا وربما اختالل، أو نشوز أي نُحسُّ نكد لم الشعر سبيكة يف «املجاوزة»
يعد لم الذكر قبل اإلضمار أن بالذكر وجدير معينًا. جماليٍّا وقًعا لها ووجدنا ذاتها
األيام.18 هذه األجنبية األساليب يف بكثرٍة علينا وفد أن بعد النثر لغة يف حتى مستنكًرا
جبهتهم وقد دراستهم يف أنفسهم النحاة رضورة إال «الرضورة» فكرة تكن لم ال
عمر بيت عن اغرتب كيف نفسه سيبويه إىل انظر قواعدهم. مع يتفق ال بما الشعر لغة

ربيعة: أبي بني

ي��دوم ال��ص��دود ط��ول ع��ل��ى ِوص��اٌل وق��لَّ��م��ا ال��ص��دود ف��أط��ول��ِت ص��دْدِت

.١٤٠–١٤٢ اللغوي، املستوى 17
الثقافة وزير املطار، إىل وصوله «غداة ،«… الرئيس رصح الوكالة بمدير لقائه «بعد ذلك: مثال 18

«… يعلن
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«قلما الكالم وإنما موضعه، غري يف يضعوه حتى الكالم قبح الشعراء يحتمل فقال:
وصال». يدوم

الشعر، ولغة النثر لغة بني الجوهري الفرق تمييز إىل املثال هذا يف سيبويه يوفق لم
الصوغ يف للشعر طريقٌة هو وإنما اضطراًرا، وليس قبًحا ليس البيت لغة يف الحيود فهذا
وزال ماؤه لذهب ذلك غري عىل صيغ البيت أن ولو بالشعر»، «خاص هو أو والرتكيب،

منه. التعجب موضع
النثر لغة للفصحى: لغويني مستويني أو لغتني وجود فكرة العلماء يحتمل لم
بالشعر». «خاص ببساطة، هو، «رضورة» أسموه ما أغلب يكون بحيث الشعر، ولغة
عىل خروجهم يف الشعراء تخطئة إىل النحاة عامة التجاه ممثل خري فارس ابن ولعل
إىل فارس ابن يذهب الشعر» يف الخطأ «ذم رسالته يف القواعد. من والقيايس املطرد
يخطئ كما يخطئون عنده فالشعراء الصواب، ومجانبة الخطأ من رضٌب الرضورة أن
والغلط، الخطأ ْون يَوقَّ معصومني الشعراء هللا جعل وما يغلطون، كما ويغلطون الناس
أن فارس ابن ورأى فمردود، وأصولها العربية أبتْه وما فمقبول، شعرهم من صح فما
التأويالت وتكلف الشعراء لخطأ التوجيه من رضب هو إنما الباب هذا يف النحويني كالم
هالل أبو وقال فيها»،20 خري ال «الرضورة أن إىل رشيق ابن وذهب ألغالطهم،19
جاءت وإن الرضورات، ارتكاب تجتنب أن «وينبغي «الصناعتني»: كتابه يف العسكري
استعملها وإنما بمائه، وتذهب الكالم تشني قبيحة فإنها العربية؛ أهل من رخصة فيه
بداية، صاحب كان بعضهم وألن بقباحتها، — كان — علمهم لعدم أشعارهم يف القدماء
املعيب، منها وبُهِرج نقدت قد ولو أشعارهم، عليهم تُنَقد أيًضا كان وما َمَزلَّة، والبداية
لتجنبوها.»21 عيب أدنى فيه ما كالمهم من ويُبهَرج األزمنة هذه شعراء عىل تنقد كما

نصه: ما النحوية والنظائر األشباه يف السيوطي عن الدمنهوري ونقل

إىل الرضورة دعت إذا فروعه: ومن بقدرها، يَُقدَّر للرضورة جاز ما قاعدة:
الكرسة؛ وتبقى التنوين حذف عىل فيه يقترص فإنه املجرور املنرصف منع

السيد لألستاذ أسلوبية» دراسة — الشعرية «الرضورة القيمة الرسالة إىل غريه ويف هذا يف ارجع 19
.٣٨-٣٩ ،١٩٨٣ ط٣، بريوت، األندلس، دار محمد، إبراهيم

ص٢٦٩. ج٢، ،١٩٧٢ بريوت، الحميد، عبد الدين محيي محمد تحقيق العمدة، رشيق: ابن 20
ص١٤٣. تاريخ، بدون ط٢، صبيح، مطبعة الصناعتني، العسكري: هالل أبو 21
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ما قاعدة: الرضورة. محل يتجاوز فال التنوين حذف إىل دعت الرضورة ألن
للشعر أن األحكام هذه وخالصة إليها. يؤدي مما أوىل الرضورة إىل يؤدي ال
أن ويجب تجتنب، أن ينبغي الرضورات هذه وأن الرضورات، منها خصائص
إىل يؤدي ال ما أن الشاعر يعلم وأن بقدرها، فيَُقدَّر الحاجة عىل فيها يقترص

إليها.22 يؤدي مما أوىل الرضورة

ال الشعر أن وظنوا للفصحى، مستويني وجود فكرة يحتملوا لم النحاة إنَّ قلنا:
كربى، تأثريية قيٍم إىل طموًحا النثر، يف يلزم ال بما التزم الكتابة من فنٍّا يكون أن يعدو
والظلع التعثر رضوب من إليه اضطر فيما وأَعذََره وقافية، وزٍن من الثقيل حملُه فآَدُه
ولكنه ببسالته، ونوَّه عذًرا له د مهَّ أن يْعُد لم للشاعر تمجيده يف جني ابن وحتى اللغوي.
فيُْكَرب ُق يَُوفَّ بهلوانًا ليس الشاعر أنَّ جني ابن يفهم لم الشعرية،23 الظاهرة عمق يبلغ لم
بطبيعة إيجابي، أثٌر عليها له بل سلبيٍّا، تلقيًا اللغة يتلقى ال «فالشاعر فيُعذَر! يسقط أو
والرضورة فيها. كذلك هو ويؤثر باللغة الشاعر فيها يتأثر جدلية عالقٍة من بينهما ما
كان (وإن مختلًفا تناوًال للغة تناوله جهة من الخالق الشاعر عمل فيها يتجىل الشعرية
إيجابي أثٍر من عليها له ما بحكم اللغة يف يغري فالشاعر نفسها)؛ اللغة أحضان يف يتم
للغة يتحقق وبهما وتغري ثبات (فاللغة مًعا ونموها اللغة روح عىل املحافظة به تتحقق

مًعا).»24 وحياتها شخصيتها

ط٥، القاهرة، املعارف، دار والقافية، العروض علمي يف السيد: عيل أمني د. يف: الدمنهوري، حاشية 22

ص٢٥٥. ،١٩٩٩
قبحها، عىل الرضورات هذه مثل ارتكب قد الشاعر رأيت «فمتى الخصائص: يف جني ابن يقول 23

من فإنه وتعسفه، جوره عىل وجٍه من دل وإن منه، َجِشمه ما عىل ذلك أن فاعلم بها، األصول وانخراق
اختياره عن قصوره وال لغته، ضعف عىل دليل بقاطع وليس (كربيائه)، طه وتخمُّ بصياله مؤذن آخر وجٍه
الرضوس الحرب ووارد لجام، بال الَجموح ُمجري مثل عندي ذلك يف َمثَله بل بفصاحته، الناطق الوجه
ُمنَِّته، وفيض بشجاعته له مشهود فإنه وتهالكه، عنفه يف ملوًما كان وإن فهو احتشام، غري من حاًرسا
وأبعد النحاة، إىل أقرب لكان جواده، بلجام أعصم أو سالحه، يف (استرت) ر تَكفَّ لو أن يجهل ال تراه أال
شهامة عىل وداللة طبعه، بقوة إدالًال مثله، اقتحام يعقب بما علمه عىل جِشمه ما جِشم لكنه امللحاة، عن

ص٣٩٣-٣٩٤). ج٢، (الخصائص: نفسه»
ص٩٤-٩٥. الشعرية، الرضورة 24
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ومناهضة الخروج مواطن «مالحظة األدبي للعمل األسلوبية الدراسة آليات من
(الجمالية/ االستطيقية العلل عن الكشف محاولة ثم الكالم، عليه الجاري االستعمال
عن يبحث فهو الباب، هذا يف رائًدا سبتزر ليو األملاني ويعد ذلك، عىل الباعثة الفنية)
املعايري عن فيها يخرج التي الخصائص يف تظهر ما عىل لغته يف الشاعر أو الكاتب روح
والتغري يختطه الذي التاريخي الطريق منها يلوح بحيث ويتجاوزها، الشائعة اللغوية
املخالفات اعتُربت لقد الجديدة. اللغوية الصورة يف والثقافة العرص روح من عليه الطارئ
خروًجا باعتبارها الشعرية الرضورة ولكن هفوات، جميًعا النقاد أيدي عىل النحوية
عن تكشف اللغوي؛ النظام يف املقررة املعايري تقتضيه وما للغة املألوف االستعمال عىل
يصنعها التي القوة فمغالبة األديب، أو الشاعر روح يظهر بها التي الفردية الخصائص
النشاط عىل بعثت مناهضًة قوًة بأن بالتسليم إال تفسريه يمكن ال اللغوية العادة اطراد
من اللغوي االستعمال اطراد إن االستعمال. عليه استقر ما التعبري خالف به الذي الجديد
عليها التي اللغوية العادة تتكون إذ ناهض؛ تعبري كل عىل تتسلط قوة يصبح أن شأنه
ولهذا جديد؛ تعبري أي عنها ينفك فال اللغوية، الجماعة عقل يف وتستقر التعبري، يطَّرد
دراسة فأي تستبطنها. التي الداخلية العلل عن الكشف اللغوية الظاهرة بحث يف يلزم
تقوم ال دراسة أي فيها تقع التي األوهام يف تقع داخلها من الظاهرة بحث يف تنطلق ال
كان «وإذا املبحوث»،25 املوضوع حقيقة من يشء عىل تظهر ال ألنها املوضوعية؛ عىل
األغراض خدمة يف تعد لم األعرف هذه فألن املستقرة؛ اللغوية األعراف يناهض الشاعر
أن والصحيح اللغة، عىل يتجنون الشعراء أن الوهم يف فالواقع الشاعر، إليها يسعى التي
يف وهي اللغوية، للظاهرة الداخلية القوانني تحتِّمها رضورة هي إنما الشعرية الرضورة
تسبق أخرى قوانني وأي منها، وجودها تستمد إنما ألنها وحدها؛ القوانني هذه خدمة
الخالق املبدأ باطنها يف تحمل إنما والظاهرة أجنبية، ألنها مردودة نفسها الظاهرة ميالد

لها.»26
ألن النثر؛ لغة — السوية اللغة جادة عن حيود الشعر الخاص، اللغوي مناخه للشعر
،(… أَْعدى بالحسن – أرى؟ (أقيَس املتأخر يقدم الشعر آخر، مطلٌب وللشعر مطلبًا للنثر
إال للسيف (وما املتصل ويفصل النجوم)، املوَجعاِت من – هواك (باٍد املتقدم ويؤخر

ص٩٥–٩٨. الشعرية، الرضورة 25
ص٩٨-٩٩. السابق، املصدر 26
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الرتىض بالحكم أنت (ما املنفصل ويصل الشمس)، ملاذا سائلها تبزُغ – فعٌل القطَع
خطاياه حتى – جليال الجليل الخطب يبرص (ال ويكرر عهدا)، إيلَّ الرنا َرُج الدَّ – حكومته
(عزيز ويُنكِّر النجوم)، أخربتها أخربتها – أن كان َمبَسَمها يا كان – خطاياه عادت ما

إلخ. … ببال) كصحٍو مررت – النُّْجُل الَحَدُق داؤه َمن أًىس
وإذا الدال، (االستطيقي) الجمايل الشكل له يحقق عما اللغة مادة يف الشاعر يبحث
الجمايل األثر إىل سعيه يف وهو اللغة، عىل سلطاٌن فللشاعر الناس عىل سلطاٌن للغة كان
مواطن نفهم أن وينبغي ومنها. بها ا ممتدٍّ يها وينمِّ يطورها بل اللغة عن يخرج ال
نقاط تربعم، رءوس انعتاق، منافذ لغوية: كشوٌف أنها عىل املطَّرد املألوف عن خروجه
وخطأ، وضعٍف قصوٍر مواطن أنها عىل «أْلَكن» فهًما النحاة فهمها نمو؛ طالئع شطء،

اللغة. نمو فأوقفوا النحاة سَمَلها
Ecart «انحراف» الشعر أن إىل كوين جون يَْخلُص الشعر» لغة «بناء كتابه يف
خروج «الشعر ترجمتها: درويش أحمد د. فضل كما «مجاوزة» أو النثر، إىل بالقياس
«املضاد هو ولكنه ما، يشءٌ إليه مضاًفا النثر هو ليس والشعر اللغة، قواعد عىل منظم
هذا لكن للغة، «معتل» شكل كأنه تماًما سلبيٍّا شيئًا يبدو فإنه الزاوية هذه ومن للنثر»،
لكي إال العادية اللغة يهدم ال الشعر أن هو إيجابيٍّا ثانيًا عنًرصا يتضمن األول العنرص

أسَمى».27 لتخطيٍط وفًقا بناءها يعيد
وينطوي ذهنيٍّا، مضمونًا دائًما ويحمل الكلمات، يستخدم الشعر أن من وبالرغم
من وتتخفف السابق، ثقلها تفقد الرفيع الشعر يف الكلمات فإن عقلية، معاٍن عىل
«الشكل» وتكتسب تنصهر إنها معاٍن. إىل وتحيل الفكر تخدم «أداًة» تعود وال ماضيها،
بمعناه. امللتحم «الرمز» صفة وتأخذ «العالمة» صفة وتفارق «غاية»، إىل وتتحول Form
العودة هذه أجل من يصطنع وهو األوىل، بدائيتها إىل باللغة عودة الشعر وكأنما
الصورة لفرض طريقة هو كرورانسوم،28 أشار كما فالوزن، الوزن. منها كثرية، طرائق
يخلق وبذلك نفسها؛ األلفاظ معاني يف الوزن بدون ينهمك قد الذي االنتباه عىل صوتيٍّا
تأثريًا للوزن أن كما جمالية، تجربًة التلقي من يجعل التشتيت من محببًا نوًعا الوزن

ص٦٤. ،١٩٩٣ ط٣، القاهرة، املعارف، دار درويش، أحمد د. ترجمة: الشعر، لغة بناء كوين: جون 27

جربا، إبراهيم جربا وترجمة اختيار وصناعته: األديب يف: بدائية، كلغٍة الشعر كرورانسوم: جون 28

ص٩٨-٩٩. ،١٩٨٣ ط٢، بريوت، والنرش، للدراسات العربية املؤسسة
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الفكرية األلفاظ بدقة يضحي أن إىل الشاعر يضطر فهو هائًال: (دالليٍّا) سيمانطيقيٍّا
العملية هذه ويف العروض، له ليسلم النحوي بالرتكيب ويلوي النغم، له يسلم حتى
غامضة، شيئية صورية بدائية لغًة فيكون ذاته؛ الشعر ويحقق ويتفكك املعنى يسرتخي
أن يف السبب هو هذا ولعل الوهاجة. وحيويتها وروعتها الدنيا لكثافة تسجيًال أفضل
بناءها إن حيث من أخرى، لغة يف النثرية ترجمتها تعنيه مما أكثر دائًما تعني القصيدة

وداللته.29 الشكل بني فيه انفصام ال «رمًزا» منها جعل قد واملوسيقي الشكيل
به، تتحدد وال للوزن مباًرشا معلوًال ليست الشعرية الرضورة أن القول صفوة
عليه عما مختلف التعبري من مستًوى هو حيث من نفسه الشعر بماهية تتحدد «وإنما

الرضورة.»30 محل هي وهذه به، تختص لغوية تركيبات فللشعر الكالم، سائر
اللغة جمع يف اعتمدوا حني النحاة فيه وقع الذي الخطأ حجم لنا يتبني سبق ومما
اللغة بوصفه النثر عىل االعتماد ينبغي كان حيث األساس، بالدرجة الشعر عىل وتقعيدها
الشخيص، بحقه بالدراسة جديًرا اللغة من آخر مستًوى الشعر ويبقى القياسية، السوية
رضوٍب وإىل وتناقضها، واضطرابها القواعد تضخم إىل األسايس الخلط هذا أدى وقد

هذا. يومنا إىل وجرائرها آثارها من تعاني الفصحى زالت ما الخلط من أخرى

ص٥٠-٥١. ،٢٠٠١ بريوت، العربية، النهضة دار الشكل، داللة مصطفى: عادل 29

ص٦٤. الشعرية، الرضورة 30
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الثالث الفصل

اصطالح أم توقيٌف اللغة نشأة

اللغة: أصل تفسري يف مذهبني العرب ذهب

ويستند اللغة. صانع هو هللا أن أي هللا، من (إلهام/وحي) «توقيف» أنها األول •
اْلَمَالِئَكِة َعَىل َعَرَضُهْم ثُمَّ ُكلََّها اْألَْسَماءَ آَدَم ﴿َوَعلََّم تعاىل: قوله إىل الرأي هذا

1.(٣١ (البقرة: َصاِدِقنَي﴾ ُكنْتُْم إِْن َهُؤَالءِ ِبأَْسَماءِ أَنِْبئُونِي َفَقاَل
يصطلح أن بمعنى (ُعرف/اتفاق/تواضع/تواطؤ)، «اصطالح» أنها الثاني •
ويتواضعون يرتضونه الذي باالسم يشء تسمية عىل الناس من أكثر أو اثنان

يليهم. ومن هم عليه

كان فقد االحتمالني؛ لهذين ثالث احتماٌل هناك ليس أن الزمن ذلك يف للعربي وبدا
تسمح ال السنني من آالف بضعة يتعدى ال وطيئًا الذهني إطاره يف البرشي التاريخ سقف
هللا إما مبارش: صانٍع من بدٌّ يكن فلم — اللغة — الهائل النظام هذا ملثل تلقائي بتخلٍق
بالفكر يتلبس كان املعريف اإلطار هذا أن والحق (االصطالح).2 غريه وإما (التوقيف)،
كثريًا أقرص للغات تاريخية دراسة ألي الزمني املدى كان «وقد أيًضا: الغربي اللغوي

عرضها ثم السماء، طيور وجميع الحقول حيوانات جميع الطني من خلق «وهللا التكوين: سفر يف جاء 1

لجميع أسماءً آدم فوضع اإلنسان. له يضعه الذي االسم منها كلٌّ وليحمل يسميها، كيف لريى آدم عىل
وظاهر .(١٩-٢٠ الثاني: اإلصحاح (التكوين، الحقول» ودواب السماء ولطيور املستأنسة الحيوانات

األسماء. صانع هو (آدم) اإلنسان أن ترى، كما النص،
هي الجاحظ) (عند هنا العربية «فاللغة العام»: اللغة علم «يف كتابه يف شاهني الصبور عبد د. يقول 2

رجل من العجيب امليتافيزيقي التصوير وهذا إسماعيل، نبوة عىل ودليًال معجزة لتكون هللا عند من وحي
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إىل — قليلة قرون عرب — ترجع اإلنسانية، لغتهم وبالتايل فالناس، لدينا؛ متاح هو مما
أساًسا الجهود اتجهت وقد بها، املسلَّم األساطري يف واإللهات واآللهة األبطال من أسالفهم
والتي صوتيٍّا املتوافقة األولية الكلمات من ملجموعة أمكن كيف السؤال: عن اإلجابة إىل
معجم كلمات من الهائلة األعداد لتنتج تتضاعف، أن البداية يف اآللهة علمتها أو منحتها
الرفيعة؟»3 الثقافة ذات املدنية متطلبات لتواجه ذلك، بعد الالتينية ومعجم أوًال اليونانية
قوله ذلك دليل توقيف، العرب لغة أن «اعلم «الصاحبي»: كتاب يف فارس ابن يقول
األسماء علَّمه يقول: عباس ابن كان .(٣١ (البقرة: ُكلََّها﴾ اْألَْسَماءَ آَدَم ﴿وََعلََّم تعاىل:
وحمار، وجبل، وسهل وأرض، دابة من الناس يتعارفها التي األسماء هذه وهي كلها

وغريها.»4 األمم من ذلك وأشباه
بالنص، هللا عند من معلَّمة كلها فاألسماء النص: ظاهر إىل بالتوقيف القائلون استند
عالمة، كان ما االسم ألن أسماء، أيًضا والحروف األفعال ألن والحروف؛ األفعال وكذا
التكلم وألن اللغة، من ال النحاة ترصف من والحروف) واألفعال األسماء (بني والتمييز

متعذر.5 وحدها باألسماء
يتواصل مسبقة لغة بدون اصطالٌح يجري أن استحالة إىل أيًضا واستندوا
يف الحتيج اصطالحيًة اللغات كانت «لو «املزهر»: يف السيوطي يقول املصطلحون. بها
الدور إما ويلزم الكالم، إليه ويعود كتابة، أو لغة من آخر اصطالح إىل بوضعها التخاطب
.(١٨ :١ (املزهر التوقيف.»6 إىل االنتهاء من بد فال محال، وهو األوضاع، يف التسلسل أو

التكوين ذلك أن يعتقدون كانوا حيث أصًال، اللغة نشأة يف القدماء تفكري لنا يعكس الذي هو كالجاحظ
يكن لم آنذاك اإلنسان أن املؤكد فمن اإلنسان؛ صنع نتيجة يكون أن يمكن ال اللغة) (أي املذهل الغريب
مئاتها، القرون، عرب اإلنسان كفاح عن فكرتهم لنقص وذلك الرشف؛ هذا عليه يُخَلع بأن نظرهم يف جديًرا
علم بحوث تؤكد حني عىل السنني من آالف بضعة يتعدى ال عندهم بدايته من التاريخ كان إذ آالفها؛ بل
ونصف مليونني عن عمرها يقل ال األرض ظهر عىل اإلنسانية الحياة أن الجيولوجيا وبحوث اإلنسان،

ص٦٩-٧٠). ،١٩٨٨ بريوت، الرسالة، مؤسسة اللغة، علم (يف السنني» من املليون
،٢٢٧ العدد الكويت، املعرفة، عالم عوض، أحمد د. ترجمة: اللغة، علم تاريخ موجز روبنز: ه. ر. 3

ص٥٣. ،١٩٩٧ نوفمرب
الحلبي، مطبعة صقر، أحمد السيد تحقيق فارس، بن أحمد الحسني ألبي اللغة، فقه يف الصاحبي 4

ص٥. تاريخ، بدون القاهرة،
ص١٠. ،١٩٨٦ ط٢، جدة، الثقايف، األدبي النادي العربية، عبقرية البديع: عبد لطفي د. 5

.١٩٨٧ صيدا، العرصية، املكتبة اللغة، علوم يف املزهر السيوطي: الدين جالل 6

54



اصطالح أم توقيٌف اللغة نشأة

ُكلََّها﴾ اْألَْسَماءَ آَدَم ﴿وََعلََّم تعاىل: بقوله املقصود بأنَّ باالصطالح القائلون ويرد
«لو بطريقتهم: التوقيف أهل عىل ويردون والتسمية، الكالم من وَمكَّنَه عليها أَقَدَره
وضع أنه العاقل يف رضوريٍّا علًما تعاىل هللا يخلق بأن إما فذلك توقيفية اللغات كانت
وإال باطل، واألول أصًال، رضوريٍّا علًما يخلق بأالَّ أو العاقل، غري يف أو لكذا، األلفاظ
لكذا كذا وضع هللا بكون بالرضورة عامًلا كان إذا ألنه بالرضورة؛ باهلل عامًلا العقل لكان
ال العاقل غري ألن باطل؛ والثاني التكليف. لبطل كذلك كان ولو رضوريٍّا باهلل علمه لكان
احتيج رضوريٍّا يكن لم إذا بها العلم ألن باطل؛ والثالث األلفاظ. هذه تمام إنهاء يمكنه

.(١٨ :١ (املزهر التسلسل.» ولزم آخر، توقيٍف إىل
وألفاظها األمة تلك حروف أوًال تحدث «فهكذا للفارابي: الحروف كتاب يف جاء
الواحد يستعمل أن فيتفق منهم، اتفق ممن أوًال ذلك ويكون الحروف، تلك عن الكائنة
ذلك، السامع فيحفظ غريه يخاطب عندما ما يشء عىل الداللة يف لفظة أو تصويتًا منهم
السامع ويكون اللفظة، لتلك األول املنشئ يخاطب عندما بعينه ذلك السامع فيستعمل
فيخاطبان اللفظة، تلك عىل وتواطآ اصطلحا قد فيكونان به، فيقع بذلك احتذى قد األول
احتاج يشءٌ منهم إنسان ضمري يف حدث كلما ثم جماعة، عند تشيع أن إىل غريهما بها
كل فيحفظ منه وسمعه عليه صاحبه فدل تصويتًا اخرتع يجاوره، ممن غريه يفهمه أن
واحًدا التصويتات يحدث يزال وال اليشء، ذلك عىل داالٍّ تصويتًا وجعاله ذلك منهما واحد
باإلحداث ويضع أمرهم يدبر من يحدث أن إىل البلد، ذلك أهل من اتفق ممن آخر بعد
دالة تصويتات عندهم لها يتفق لم التي الباقية لألمور التصويتات من إليه يحتاجون ما
أن إىل أمرهم يدبر ذلك أول منذ يزال فال األمة، تلك لسان واضع هو فيكون عليها،

أمرهم.»7 رضورية يف إليه يحتاجون ما لكل األلفاظ توضع
أذهان يف واضحتني تكونا لم و«االصطالح» «التوقيف» فكرتي أن باملالحظة وجدير
التمايز! تمام األخرى عن إحداهما متمايزتني وال املعارص، القارئ يتصور كما أصحابهما،
ذكية مخلوقات وضع من اللغة تكون أن يستبعدون ال باالصطالح القائلني فبعض
ُكلََّها﴾ اْألَْسَماءَ آَدَم ﴿وََعلََّم تعاىل: «قوله إن املنخول يف الغزايل يقول اإلنسان. عىل سابقة
تعاىل هللا خلق من عليها مصطلًحا كونها ويحتمل بقاطع، وليس توقيًفا كونه يف ظاهر

.(٢٣ :١ (املزهر آدم» قبل

ص١٣٧-١٣٨. ،١٩٧٠ بريوت، املرشق، دار مهدي، محسن تحقيق الحروف، كتاب الفارابي: 7
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(املزهر الخليقة بدء يف صنعها تم كلها اللغات أن يرون بالتوقيف القائلني وبعض
اللغات وأن واحدة، لغٍة عىل إال االبتداء يف يقع لم التوقيف أن يرى وبعضهم ،(١١ :١
األرض أقطار يف تفرقوا حني نوح أوالد يف الطوفان بعد عليها التوقيف ثم األخرى
التوقيفية اللغة تلت التي اللغات تكون أن يجوز أنه ثالث فريٌق ويرى ،(٢٧ :١ (املزهر
فقط األوىل اللغة أن آخرون ويرى ،(٢٧ :١ (املزهر توقيًفا أو اصطالًحا جاءت األوىل
اللغات نشأت بينما الجنة)، من آدم بها نزل التي اللغة — العربية (وهي التوقيفية هي

.(٣٠ :١ (املزهر تحريًفا األخرى
عندما متأخرة مرحلة يف أيًضا ظهرت العربية اللغة أن إىل ذهب َمن التوقيفيني ومن
بعث بابل إىل الخالئق هللا حرش ملا …» «املزهر»: يف جاء بابل، إىل الخالئق هللا حرش
يمينه عن املغرب جعل من مناٍد: فنادى له، حرشوا ملاذا ينظرون فاجتمعوا ريًحا، إليهم
بن يعرب فقام السماء، أهل كالم فله بوجهه الحرام البيت واقتصد يساره عن واملرشق
بالعربية تكلم من أول فكان هو؟ أنت هود، بن قحطان بن يعرب يا له: فقيل قحطان
قدوم بعد مرة أول ظهرت العربية أن إىل ذهب من ومنهم .(٣٢ :١ (املزهر املبينة»
ونيس بالعربية تكلم من أول وأن بها، واستقراره مكة إىل السالم عليه إسماعيل سيدنا

.(٣٢-٣٣ :١ (املزهر السالم عليه إسماعيل هو أبيه لسان
اللغة، أصل يف الرأي عليه يميل كان اللغة لعالم املذهبي النسق أن أيًضا ويبدو
كالمي مذهٌب فثَمَّ محًضا، فلسفيٍّا أو خالًصا، علميٍّا يكن لم الشأن هذا يف تفكريه وأن
علماء بني الخالف «إن أنيس: إبراهيم د. يقول اتساقه. ويضمن له يخضع أن عليه كيل
أوًال: فريقني: فرأيناهم بعده، وما الهجري الرابع القرن منتصف يف واضًحا ظهر العرب
وهؤالء وأرضابهم، السنيني من النصوص عىل اعتمدوا الذين املحافظني من التقاليد أهل
وزعيم كلماتها، أو ألفاظها نشأة يف لإلنسان يد ال وأن توقيفية اللغة بأن ينادون كانوا
بأن نادوا الذين اللغة علماء من الثاني والفريق «الصاحبي»، كتابه يف فارس ابن هؤالء
العقيل، املنطق من أدلتهم استمدوا الذين املعتزلة من معظمهم وكان اصطالحية، اللغة

منطقهم.»8 مع وتنسجم اتجاههم تالئم بحيث نصوص من ورد ما وفرسوا

ص١٧-١٨. ،١٩٩١ القاهرة، املرصية، األنجلو مكتبة األلفاظ، داللة أنيس: إبراهيم د. 8
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والتوقيف االصطالح بني جني ابن تردد (1)

التوقيف بني الزمن ذلك يف اللغة فقيه حرية لنا يعكس من خري هو جني ابن ولعل
«باب يف جني ابن يقول «الخصائص»، من موضع غري يف تردده سجل وقد واالصطالح،
غري تأمل، فضل إىل محوج موضع «هذا اصطالح»: أم هي إلهاٌم اللغة أصل عىل القول
وتوقيف، وحي ال واصطالح، تواضع هو إنما اللغة أصل أن عىل النظر أهل أكثر أن
آَدَم ﴿وََعلََّم تعاىل بقوله واحتج هللا، عند من هي يوًما: يل قال هللا، رحمه عيل أبا أن إال
تأويله: يكون أن يجوز قد أنه وذلك الخالف، موضع يتناول ال وهذا ُكلََّها﴾ اْألَْسَماءَ
ذلك كان فإذا محالة، ال سبحانه هللا عند من املعنى وهذا عليها، واضع أن عىل آدم أَْقَدَر
اللغة بأن قال ملن االعتالل يف فلنقْل لنعْد ثم … به االستدالل سقط مستنَكر غري محتمًال
كأن قالوا: املواضعة، من فيه بد ال اللغة أصل أن إىل ذهبوا أنهم وذلك وحيًا، تكون ال
فيضعوا املعلومات، األشياء عن اإلبانة إىل فيحتاجوا فصاعًدا، ثالثة أو حكمان يجتمع
وليغني غريه، من ليمتاز مسماه، ما به ُعرف ذُكر إذا ولفًظا، سمًة منها واحد لكل
إحضاره، تكلف من وأسهل وأخف أقرب ذلك فيكون العني، َمرآة إىل إحضاره عن بذكره
إليه، فأوَمئوا آدم، بني من واحد إىل جاءوا فكأنهم … حاله إبانة يف الغرض لبلوغ
الرضب هذا به املراد أن ُعلم اللفظ هذا ُسمع وقت فأيَّ إنسان، إنسان إنسان وقالوا:
قدم، رأس، عني، يد، فقالوا: ذلك، إىل أشاروا يده أو عينه سمة أرادوا وإن املخلوق، من
أصل أن إىل بعضهم وذهب معناها، عرف هذا من اللفظة سمعت فمتى ذلك، نحو أو
املاء، وخرير الرعد، وحنني الريح، كدوي املسموعات، األصوات من هو إنما كلها اللغات
ولدت ثم ذلك، ونحو الظبي ونزيب الفرس، وصهيل الغراب، ونعيق الحمار، وشحيح
بعد، فيما واعلم متقبَّل، ومذهٌب صالح، وجٌه عندي وهذا بعد. فيما ذلك عن اللغات
والخوالج الدواعي فأجد املوضع، هذا عن والبحث التنقري دائم الوقت تقادم عىل أنني
هذه حال تأملت إذا أنني وذلك فكري؛ عىل التغول جهات مختلفة يل، التجاذب قوية
ما والرقة، واإلرهاف والدقة، الحكمة من فيها وجدت اللطيفة، الكريمة الرشيفة، اللغة
وارد ذلك إىل وانضاف … حر السِّ غلوة أمام به يطمح يكاد حتى الفكر، جانب عيلَّ يملك
هللا من توقيًفا كونها اعتقاد نفيس يف فقوي وعز، جل هللا عند من بأنها املأثورة األخبار
عىل وتنبهنا، وتنبهوا ولنا، ألصحابنا وقع كما هذا: ضد يف أقول ثم وحي، وأنها سبحانه
قبلنا، من خلق قد تعاىل هللا يكون أن ننكر ال كذلك الباهرة، الرائعة الحكمة هذه تأمل
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بني فأقف جنانًا؛ وأجرأ خواطر وأرسع أذهانًا، منا ألطف كان من عنا، مداه بَُعَد وإن
الكف يعلق بعد، فيما خاطٌر خطر وإن مكثوًرا، فأنكفئ وأكاثرهما حسريًا، الخلتني تنَْي

التوفيق.»9 وباهلل به، قلنا صاحبتها، عن ها ويكفُّ الجهتني، بإحدى
مثله من عنه أكني وما كله «هذا جني: ابن يقول الخصائص من آخر موضٍع ويف
وإن باستعماله،10 وأخذوا به خوطبوا شيئًا اللغة هذه كانت إن — به لإلطالة تحاميًا —
فهو وترتيبه عمله عىل حكمهم ومواد بخواطرهم وترافدوا عليه، اصطلحوا شيئًا كانت

فضيلتهم.»11 عىل دل السداد معالم من ومعلٌم لهم، مفخٌر
الكتاب أول يف تقدم «قد العبارة: برصيح يقول الخصائص من ثالث موضٍع ويف
وكيف جميًعا، األمرين فيها زنا وجوَّ وحكينا إلهام؟ أم هي أتواضع اللغة: عىل القول
األمر أول يف وقع يكون أن بد ال فإنها ابتداؤها؛ كان األمرين أي وعىل الحال، ترصفت
شيئًا فيها فزيد إليه، الداعي لحضور عليه؛ الزيادة إىل بعد فيما احتيج ثم بعضها،

12«… وتأليفه حروفه يف منها سبق كان ما قياس عىل أنه إال فشيئًا،
للبرش تعاىل هللا من اإللهام عىل حمله يمكن التوقيف «أن البديع عبد لطفي د. يرى
عىل باالصطالح القول مع ما تعارض ذلك يف يكون أن دون معناها مطلق يف باألسماء
يرتضونه الذي باالسم يشء تسمية عىل بعينها لغة أبناء من فأكثر اثنان يتواطأ أن معنى
يف «متكاملني» أمرين واالصطالح التوقيف ويكون يليهم، ومن هم عليه ويتواضعون
تمد ولكنها األرض عىل تدرج التي للغة جانبان فهما باآلخر إال أحدهما يتم ال اإلنسان
االجتماعي كاألصل واالصطالح للغة، امليتافيزيقي كاألصل فالتوقيف السماء؛ إىل بسبٍب
وذاك بهذا القائلون فيه أفاض ما أما اللغوي، العمل يف السائغ مكانه له وكالهما لها،

13«… بعًضا بعضها ينقض جملتها يف كالمية قضايا عىل فمبناه وأدلة حجج من

ص٤١–٤٨. ج١، الخصائص، 9
توقيًفا. كانت أي 10

ص٢٤٥-٢٤٦. ج١، الخصائص، 11
ص٣٠. ج٢، الخصائص، 12

النادي كتاب والكواكب، والسماء والحيوان اإلنسان رؤية يف العربية عبقرية البديع: عبد لطفي د. 13

ص١١-١٢. ،١٩٨٦ جدة، الثقايف، األدبي
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اللغة استكمال (2)

لم اللغة بأن يشعر كان فقد االصطالح، أم التوقيف إىل أميل أكان اللغوي عىل وسواء
ندركه الذي التطور بمعنى ليس بفارط، منها تابٌع تَالَحق قد وأنها واحدة، مرًة توضع
بمعنًى ولكن معني) مرحيلٍّ بكماٍل يتمتع زال ما عندهم اللغة مفهوم أن (فالحق اليوم
أن إىل مثًال فارس ابن يذهب األول! الواضع بوضع أو اإللهي بالتوقيف أيًضا مقيد آخر
آخرين علم ثم زمانه، يف علمه إىل احتاج مما إياه يُعلمه أن شاء ما عىل آدم وقف هللا
من لغًة نعلم فال الرسل خاتم إىل األمر انتهى حتى يعلمهم، أن شاء ما األنبياء عرب من
ال الذي األول، الواضع بوضع مقيٌد اللغة استكمال أن إىل جني ابن ويميل حدثت. بعده
ذلك للمتقدم: املتأخر ملتابعة أثًرا إال ليس بعده من خالف وأن بعده، من عليه يخالف
استدبر،14 ما الحياة أمر من استقبلت بحكمٍة الخلف حاجات ع توقَّ األول الواضع أن
يف الزيادة إىل يحتاج حني الخالف به يأخذ الذي القياس فوضعت املستقبل وتعرفت

األول!15 الواضع مخالفة إىل يضطر أو اللغة

حزم ابن ورأي اللغة كمال (1-2)

… جالينوس يقول اللغات» أفضل «اليونانية … العربي يقول اللغات» خري «العربية
لغة «الرسيانية … اليهود يقول العربية» غري يفهمون ال واملالئكة الرب، لغة «العربية
يقول الجنة» لغة «الفارسية … الرسيان يقول الجنة» أهل ولغة اآلخرة يف الحساب
بعض أن الحظ !Ethnos «العرق» يقول الباطل» سواي ما وكل الحق «أنا … الفرس

باآلخرة! يلحق لكي الحياة يف يدم لم املذكورة اللغات

الشاعر: لقول مصداًقا 14

أوَّال آخ��ره ف��ص��يَّ��ر آخ��ٍر إل��ى يُ��ف��ض��ي األم��ر رأى

ص٣٨. ،١٩٨٧ للكتاب، العامة املرصية الهيئة اللغوية، حياتنا مشكالت الخويل: أمني 15
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أن واأليرس األقرب فمن لغة) (ولكل للعربية الالهوتي التفضيل هذا ننفي لكي
يف «اإلحكام يف القائل حزم، ابن هو أنفسهم األجالء العلماء قدامى من بواحد نستشهد
قال وقد له؛ معنى ال وهذا اللغات، أفضل أنها لغتهم يف قوم توهم «وقد األحكام»: أصول
﴿َفِإنََّما وقال: ،(٤ (إبراهيم: َلُهْم﴾ َ ِليُبنَيِّ َقْوِمِه ِبلَِساِن إِالَّ َرُسوٍل ِمْن أَْرَسْلنَا ﴿َوَما تعاىل:
بلغة القرآن ينزل لم أنه تعاىل فأخرب ،(٥٨ (الدخان: يَتَذَكَُّروَن﴾ َلَعلَُّهْم ِبلَِساِنَك نَاُه ْ يَرسَّ
إن فقال: جالينوس ذلك يف غلط وقد ذلك، لغري ال السالم عليه قومه ذلك ليفهم إال العرب
نقيق وإما الكالب نباح إما تشبه هي إنما اللغات سائر ألن اللغات؛ أفضل اليونانيني لغة
فهي يفهمها وال لغته ليست لغٍة سامع كل ألن شديد؛ جهٌل وهذا عيل: قال الضفادع.
اللغات أفضل العربية قومه: قال وقد … فرق وال جالينوس، ذكر الذي النصاب يف عنده
أنه أخربنا قد وجل عز هللا ألن له؛ معنى ال وهذا عيل: قال تعاىل، هللا كالم نزل بها ألن
(فاطر: نَِذيٌر﴾ ِفيَها َخَال إِالَّ ٍة أُمَّ ِمْن ﴿َوإِْن تعاىل: وقال قومه، بلسان إال رسوًال يرسل لم
هللا كالم نزل قد لغة فبكل ،(١٩٦ (الشعراء: اْألَوَّلنَِي﴾ ُزبُِر َلِفي َُّه ﴿َوإِن تعاىل وقال ،(٢٤
وأنزل بالعربانية، السالم عليه موىس وكلم والزبور واإلنجيل التوراة أنزل وقد ووحيه،
واحًدا.»16 تساويًا هذا يف اللغات فتساوت بالرسيانية، السالم عليه إبراهيم عىل الصحف

واستدراكات مالحظات (2-2)

البرش، غري أو البرش من حكماء، تواطؤ يعني النحاة قدماء عند «االصطالح» •
أو «االصطالح» أما «التوقيف». ضد وهو اللغة، بنشأة يختص مصطلح وهو
فهو بعامة، الغربية والفلسفة الحديثة، اللغة فلسفة يف Convention «املواضعة»
االعتباطية التعسفية االتفاقية العالقة ويعني اللغة، بطبيعة يختص مصطلح
أو الرضورية العالقة ضد وهي ،Signified و«املدلول» Signifier «الدال» بني
ال حتى بذلك التنويه لزم وقد ،(Naturalism) واملدلول الدال بني الطبيعية
يعنيه ما باالصطالح يعنون كانوا النحاة قدماء أن ويظن الخلط يف القارئ يقع

سبيال محمد وترجمة: إعداد اللغة، :٥ — فلسفية دفاتر يف: حزم، البن األحكام، أصول يف اإلحكام 16
ص٥٠. ،١٩٩٨ ط٢، املغرب، للنرش، توبقال دار العايل، بنعبد السالم وعبد
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سوسري دي يعنيه ما أو (كراتيلوس)، أقراطيلوس محاورة يف هورموجينيس
.Arbitrariness of sign العالمة» «اعتباطية ب

واالصطالح التوقيف يف االعتقاد يضمرون كانوا العرب اللغة فقهاء من الكثري إن •
فيما حكمته عن الكشف النحاة وعىل وجه أكمل عىل العربية صنع هللا أن مًعا:
عن الكشف النحاة وعىل وجه أكمل عىل العربية صنعت العرب وأن صنعه،

صنعته. فيما العرب حكمة
ثابت اإلتقان، متناهي محكٌم، كياٌن اللغة أن يف يلتقيان كليهما املذهبني إن •
وليس وتأمله، حفظه علينا فإن ثم ومن فاعل، وفعل مدبٍر بتدبري أتى األركان،

فيه. ونترصف به نعبث أن لنا
نفورنا التناقض من ينفر تطوره من املرحلة هذه يف اإلنساني العقل يكن لم •
هذا فيه! فاعًال Law of contradiction التناقض» «قانون يكن ولم اآلن، منه
إىل جنبًا القدماء فكر يف مرتاصًة النقائض نشهد ونحن نعيه أن يجب ما
التصورات ونشهد أحالمنا! يف ترتاص مثلما وسالم، وئام يف Juxtapose جنب
يدرك القديم الفكر كان العجب. إىل تدعونا ببساطٍة تُتبلع والغيبية امليثوبية17
كالقانون، تعمل سببية من نراه ما يدرك لن ولكنه والنتيجة، السبب بني العالقة
التجربة عالم عن كثريًا ابتعدنا قد ألننا وذلك شخيص؛ هًوى أي ودونما آليٍّا
هذا كل ينسحب أن من أعجز إنه … الحقيقية األسباب عن بحثًا املبارشة
عن بحث فإذا بأفكارنا، يقنع لن أنه كما املحسوسة، الحقيقة عن االنسحاب
غرض ذات إرادٍة عن يبحث إنه «كيف»، عن ال «َمن» عن يبحث فإنه السبب،
Emergent «انبثاقية» كظاهرة «اللغة» مسألة جعل ما هذا معينًا،18 فعًال تأتي
فهمه. منال عن بعيًدا إدراكه، عىل عصيٍّا شيئًا االجتماع، طبيعة من تلقائيٍّا تنجم

.Mythopeic لألساطري الصانعة أو األسطورية 17
للدراسات العربية املؤسسة جربا، إبراهيم جربا ترجمة: الفلسفة، قبل ما وآخرون: فرانكفورت ه 18

ص٢٧-٢٨. ،١٩٨٢ ط٣، والنرش،
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اللغة ونشأة الحديث اللغة علم (3)

(نموذج Paradigm معريف» «إطار اختالف هو البعيد السلف هذا عن اختالفنا إن
غريبًا لنا يبدو ما «لكن الخويل: أمني األستاذ يقول ،World-view عالم» و«رؤية شارح)
قد نصف، الدنيا أن يرون أنهم لتعرف فإنك الغرابة، هذه عىل القوم منطق يف يكن لم
وأن كله، بالخري ذهب كما كلها، باملعرفة ذهب قد األول أن ويقررون نصفيها: خري ذهب
هو بل ترقيٍّا، ليس عندهم فالنظام … قرون عرشة من أكثر منذ مىض قد القرون أفضل
عام، جوهري فكري الخالف أساس أن تدرك هنا ومن وفضل. كمال بعد وتدهور، تنزٌُّل
كله الوجود سري يف الكربى النظرة يمس بل اللغة، عىل يقترص وال كثرية، أشياء إىل يمتد

فقط.»19 اللغة سري ال
ليست اللغة «أن الحديث االجتماع وعلم الحديثة اللغويات ضوء يف اآلن الثابت من
األقدمون تصوره ما غري عىل إال تقوم ال االجتماعية الظواهر وتلك اجتماعية، ظاهرة إال
ليست االجتماعية الظواهر «تلك تحكمية»20 صناعية وأعمال منطقية، عقلية أمور من
الفرد، لعقل فيها توجيه وال بذاته، جيل عمل وال بعينهم، أفراد أو بعينه فرد صناعة
يستطيع هو وال أراد، إذا دفعها يستطيع هو فال عليها، له تأثري وال الفردية، اإلرادة أو
أو شيئًا أمرها من يقدموا أن بمستطيعني مجتمعني قومه وال هو وما شاء، إذا صدها
هم وال تنظيمها، يف يسهمون هم وال وجودها، يف إراديٍّا تدخًال يتدخلون هم فال يؤخروه،
من ينالها وما موانع، أو دوافع من يواجهها وما له تتعرض ما وكل طريقها، يختطون
العقل نتائج من إال منه يشء يكون ال وتعطل، توقف أو وتبسط، توسع أو وتحول، تغري

ص٤٠-٤١. اللغوية، حياتنا مشكالت 19

تتمثل أنها (١) ثالث: رئيسية بخصائص دوركايم، إميل أوضح كما االجتماعية، الظواهر «تتميز 20

وتنسيق الجمعية، حياتهم لتنظيم أساًسا ويتخذونها ما، مجتمٍع أفراد اتباعها يف يشرتك عامة نظٍم يف
وإنما األفراد، صنع من ليست أنها (٢) بغريهم. تربطهم والتي ببعض بعضهم تربطهم التي العالقات
هو وهذا العمران، ومقتضيات الجماعات، حياة عن نفسها تلقاء من وتنبعث االجتماع، طبيعة تخلقها
نظام أي عىل الفرد خروج أن (٣) الجمعي». «العقل نتاج من أنها يقررون إذ االجتماع علماء يعنيه ما
أو يكن، لم كأنه وتعتربه عمله تلغي أو أدبي، أو مادي بعقاب تأخذه مقاومة املجتمع من يلقى منها
وهذه … العقيم العبث رضوب من رضبًا أعماله وتجعل مخالفته وراء من يبتغيه ما وبني بينه تحول
نهضة دار واملجتمع، اللغة وايف، الواحد عبد عيل (د. يكون» ما أكمل عىل اللغة يف تتوافر الثالث الخواص

ص٣-٤). ،١٩٧١ القاهرة، والنرش، للطبع مرص
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وال يثبت، وال األفراد منطق فيه ينفي ال ما وهو التجمعي، الوجود ومقتضيات الجمعي،
الثابتة االجتماعية القوانني تحتمه واقٍع من أبًدا يغريوا ولن تمنع، وال إرادتهم فيه تعطي

املطردة.»21
إليه، ذهبوا فيما ِيل األوَّ القدماء خطأ لنا يتبني حني ابتداءً تفهمه ينبغي أمٌر هذ
للتعبري أساًسا ويتخذونه اتباعه، يف األفراد يشرتك عام نظاٌم مجتمع كل يف «فاللغة
التي األمور من ليست واللغة بعض. مع بعضهم تفاهمهم ويف بخواطرهم، يجول عما
الحياة عن وتنبعث االجتماع، طبيعة تخلقها وإنما معينون، أفراد أو معني فرٌد يصنعها
فرد وكل لألفكار، وتبادل الخواطر، عن تعبري من الحياة هذه تقتضيه وما الجمعية،
بطريق تلقيًا عنه فيتلقاه مجتمعه عليه يسري لغويٍّا نظاًما يديه بني فيجد ينشأ منا
قوالبه، يف أصواته ويصب األخرى، االجتماعية النظم سائر يتلقى كما واملحاكاة، التعليم

وتعبريه».22 تفاهمه يف ويحتذيه
وكل ترسمه، ملا الخضوع إىل مضطرٍّا نفسه فرد كل يرى التي األمور من «واللغة
رد تكفل مقاومة املجتمع من يلقى جهل، أو خطأ، عن كان ولو نظامها، عىل خروج
أن فرد حاول وإذا … الجزاء أنواع ببعض املخالف وتأخذ الصحيح، نصابها إىل األمور
هذا عمله فإن بها يتفاهم لغة لنفسه يخرتع بأن اللغوي النظام عىل الخروج كل يخرج
إىل يستطيع ولن حديثه، يفهم من يجد لن إذ العقيم؛ العبث رضوب من رضبًا يصبح

سبيًال».23 هذا مخرتعه نرش
التي الدقيقة اإلنسانية العلوم من الحديث Linguistics اللغة» «علم أن والحق
الطبيعية، العلوم مستوى من يقرتب العلمية الدقة من مستًوى ونتائجها أدائها يف بلغت
نحٍو عىل الحديث العلم هذا أثبت وقد اإلنسانية. العلوم لبقية يحتذى مثاًال وصارت
ظاهرٌة وهي إنساني، مجتمٍع كل بها يتميز اجتماعية ظاهرة اللغة «أن صلب حاسم
بتطور وتطورت أسفل، من نشأت بل عٍل، من تهبط ولم باآللهة، لها عالقة ال إنسانية
الكاشف العلمي الضوء هذا سلطنا نحن فإذا حضارته»،24 بنمو ونمت ذاته، اإلنسان

ص٤٠–٤٤. اللغوية، حياتنا مشكالت الخويل، أمني 21
ص٤. واملجتمع، اللغة وايف، الواحد عبد عيل د. 22

ص٤-٥. واملجتمع، اللغة 23
ص٧٢. ،١٩٥٥ بريوت، ميرسة، عربيٍة نحو فريحة: أنيس 24

63



لغوية مغالطات

األفراد، عمل من الزاعمون زعمه ما أن وضوح ويف رسيًعا «فسنتبني القدماء آراء عىل
كذلك لنا وسيتبني اللغة! طبيعة من يشء يؤيده ال ووضعها تكوينها يف الكثرة، أو
اللغة ملستقبل الحكيمة، الكثرة أو املمتاز، الفرد هذا إدراك أن سبق مما وأوضح بأرسع
البحث عرفها ما عىل اللغة طبيعُة تصديَقه تحتمل ال ذلك كل … أمرها آلخر واحتياطهم
وجوٌد — ذلك بغري أو — تأَتِّيه وحسن بحكمته األول، الواضع لوضع فليس االجتماعي،
… منطقيٍّا وتدبريًا عقليٍّا اجتهاًدا ال اجتماعيٍّا، نشاًطا إال ليست اللغة ألن … سند وال
أن لنا اتضح اجتماعي، نظام هي بما اللغة خصائص من الحقيقة هذه استقرت ما وإذا
إذا إال الوقوع ممكنة غري مقدًما وضعت قد منطقية خطة عىل املبنية الصناعية اللغات
االتفاق يكفي الحال هذه ففي إعالنات، ولوائح (تكنيكية) فنية لغات خاصة: لغات كانت

تغيري.»25 دون خلقت كما بها لالحتفاظ يستعملونها الذين املعدودين األشخاص بني
عقل يوجه كان الذي املعريف اإلطار بني البعيد البون نتبني أن أخريًا، يفوتنا، وال
التعبري صح إن «التنَزُّل»، كان الحديث: املعريف النموذج وبني بحثهم ويرشد القدامى
حياة يف أصيل «أصل فالتطور الحديث، العقل يف «التطور» ل كمقابل القديم، اإلطار هو
املرتقي النماء ثم أوًال، البسيط الوجود هو التطور وأساس اجتماعي، كائن هي بما اللغة
ذلك وعىل … متدرجة تغريات ويتغري مرتقيًا، الكائن يتكون االنتقال هذا وخالل ثانيًا،
يف أنفسنا أخذنا ما إذا إال اللغوية حياتنا مشكالت يف الرأي من صواب إىل نهتدي لن
العربية اللغة تكون يف األقدمون قرره ما عكس يقرر الذي باملنهج املشكالت هذه تبني
هذا قال واضطربت، فسدت ثم أوًال دقيقة كاملًة كانت إنها قالوا: ما فإذا وحياتها؛
من بد ال ومريض حيوي تاريخ ذلك يف ولها مكتملة، متغريًة ناميًة كانت إنها املنهج
هي وتلك اضطراب؟! لَم أو فسدت؟ بَم أو واضطرابها، بفسادها تقولوا أن قبل معرفته
حديثه يكون حتى اللغوية حياتنا مشكالت عن يتحدث ملن الهائلة، بل الكربى، املهمة

األساس.»26 سليم

ص٤٤-٤٥. اللغوية، حياتنا مشكالت الخويل، أمني 25
ص٤٦. اللغوية، حياتنا مشكالت الخويل، أمني 26
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نحن! ذاتنا يف بل ذاتها، يف ال رضورية، عالقٌة واملدلول الدال بني العالقة

إليه تشري وما األلفاظ بني واملدلول؟ الدالِّ بني واألشياء؟ الكلمات بني العالقة هي ما
األلفاظ؟

ومدلولها الكلمة بني العالقة إن يقول األول السؤال: هذا عىل ممكنان جوابان ثمة
اليشء هذا عن للتعبري املقيَّضة هي بعينها الكلمة هذه تجعل رضورية طبيعية عالقٌة
املحدد؛ املعنى هذا إىل لإلشارة املمكنة، األصوات من غريها دون املناسبة، وهي بعينه،
االعتساف، أو للمصادفة مرتوٍك غري (Signification التدليل (أو الداللة أمر فإن وبالتايل

اللغة. يف Naturalism الطبيعي» «املذهب هو ذلك
وبني كالكلمات، اللغوية، العالمات بني القائمة العالقة إن يقول الثاني والجواب
«مواضعة» أو «تواطؤ» أو «اصطالح» أو «ُعرف» مسألة األحوال عامة يف هي معانيها
يف بمدلولها تربطها طبيعية ذاتية قيمة تحمل ال اللغوية الرموز «إن .Convention
الحصان، جسم ومكونات «حصان» كلمة بني عالقة أي هناك فليس الخارجي؛ الواقع
الكلمة هذه استخدام عىل اصطلحت التي اإلنسانية الجماعة عند فقط كامنة والعالقة
أي العرف، عىل تقوم اللغوية الرموز هذه قيمة أن هذا ومعنى الحيوان، لذلك اسًما
املؤثر أن معناه وهذا التعامل، يف تستخدمها التي األطراف بني الكائن االتفاق ذلك عىل
وليس املعرفية.»1 بقيمتها املركبة اللغوية الرموز هذه استخدام عىل متفقان واملتلقي
يجعل إنما الكلبيات، من املستأنس الصنف ذلك تعني أن Dog كلمة عىل يحتم ما هناك

.١٩٧٨ القاهرة، والنرش، للطباعة الثقافة دار اللغة، علم إىل مدخل حجازي: فهمي محمود د. 1
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ويتوقعون بعًضا بعضهم يرقب باإلنجليزية الناطقني أن هو تعنيه ما تعني الكلمة هذه
ذلك بالكلب،2 Dog كلمة يربط والذي عليه املتفق بالعرف منهم كل يلتزم أن بينهم فيما

اللغة. يف Conventionalism التواضعي» أو االصطالحي، «املذهب هو
اإلغريق زمن ويف العصور، أقدم منذ اللغويني املفكرين عقول املسألة هذه شغلت
مثل الطبيعي، باملذهب قائل بني فيه الفالسفة وانقسم ناضًجا، طرًحا السؤال هذا ُطرح
وهريموجينيس. ديمقريطس مثل االصطالحي، باملذهب وقائل وكراتيلوس، هرياقليطس

أفالطون (1)

محاوراته، من الوسيطة املرحلة إىل تنتمي كاملة، محاورًة املسألة لهذه أفالطون أفرد وقد
سقراط بني طويل نقاش يجري املحاور هذه يف (أقراطيلوس). «كراتيلوس» محاورة هي
القائل االصطالحي املوقف هريموجينيس يمثل وكراتيلوس، هريموجينيس ومحاوريه:
اللغوي املجتمع أفراد بني (اصطالح/اتفاق/تواضع) تواطؤ عملية هو اللغة منشأ بأن
هذا بموجب يغدو، عليه نتفق الذي واالسم معني، يشءٍ لتسمية ما لفٌظ يطلق أن عىل
فإن آخر؛ باسٍم عنه واالستعاضة تغيريه عىل اتفقنا فإذا الصحيح، االسم هو االتفاق،
االسم يكون فال عبيدنا أسماء نغري ونحن الصحيح. االسم هو يصبح الجديد االسم
األشياء، عىل أسماء لنا تطلق بأن موكلة ليست الطبيعة القديم، من صوابًا أقل الجديد
والتواطؤ واالعتقاد التكرار التسمية ومناط برشية صناعة التسمية نحن، مهمتنا هذه بل
أشياء عىل األسماء نفس تطَلق أن يف استحالة ثمة وليس التسمية، بفعل يقومون من بني
دام ما التباين، كل متباينًة أسماء األشياء نفس تعَطى أن أو االختالف، تمام مختلفة

الشأن. بهذا اتفاقهم عىل قائمني اللغة مستخدمو
تسبغ أن يمكن ال األسماء أن فريى اللغة، يف الطبيعي املذهب نصري كراتيلوس، أما
تنتمي األسماء ألن االصطالحي؛ املذهب أصحاب يتصور كما اتفق كيفما األشياء عىل
يشءٍ عن تتحدث أن حاولت ما فإذا «رضوريٍّا»، «طبيعيٍّا» انتماءً املحددة مسمياتها إىل
ثمة ذريًعا. فشًال إليه اإلشارة يف تفشل ببساطة فإنك الطبيعي اسمه غري اسم بأي ما

William James Earle: Philosophy of Language, In: Introduction to Philosophy; McGraw- 2

.Hill, Inc., 1992, p. 152
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عند الوجود، يف كائن لكل صحيح واسم األشياء، عىل للتدليل صحيحٌة طريقٌة بالطبيعة
عنده تعرب ألنها األسماء بتحليل ا مهتمٍّ هرياقليطس كان وقد السواء. عىل جميًعا الناس

إلهام. وحي، «توقيف»، إنها إلهية، بمشيئة وتأتي األشياء، ماهية عن
فهو سقراط، لسان عىل — محاوراته يف كعادته — يضعه الذي أفالطون، رأي أما
وربما معدلة، طبيعية والطبيعية: االصطالحية بني وسًطا يكون أن ويشبه ا، حقٍّ محري
كما عشوائي نحٍو عىل لألشياء تعَطى أن يمكن ال نظره يف فاألسماء معدلة! اصطالحية
منها،3 الغرض تؤدي لكي وحذٍق بمهارٍة تُسكَّ أن ينبغي بل االصطالحيون، يتصور
عملية يف وإفراده األشياء بقية عن تسميه الذي اليشء عزل أو فصل هو منها والغرض
أن … ما نحٍو عىل اليشء هذا طبيعة االسم يطابق بأن وذلك دقيق، بشكل اإلشارة
و«التأثيل» مطلقة، سلطة ليسوا األوائل األسماء واضعي أن غري ما،4 بطريقٍة يحاكيه
فواضعو الحقيقة؛ لتأسيس مأمونًا طريًقا ليس Etymology الكلمات) أصل يف (البحث

الطبيعية بالطريقة القطع يتم وإنما لنا، يحلو كيفما مثًال األشياء نقطع ال نحن أفالطون: يقول 3

الفعل يجعل الذي هو الطبيعية للطريقة وفًقا الطبيعية اآللة واستخدام القطع، لفعل الطبيعية واآللة
الفشل، إىل سيؤدي الطبيعية اآللة غري وآلة الطبيعية الطريقة غري طريقة استخدام بينما بنجاح، يتم
والتسمية: النسج بني املماثلة إىل انظر األفعال، من وغريها والنسج والثقب االحرتاق القطع فعل ومثل
النجار، هو املكوك يصنع والذي املسمى. عن املعلومات ونقل للتعليم آلة واالسم للنسج، آلة فاملكوك
املثايل، أو الحقيقي املكوك إىل ينظر فإنه املكوك النجار يصنع وحني املرشع، هو االسم يصنع والذي
مكوًكا يصنع حني النجار فإن املكوك انكرس وإذا كمكوٍك، ليعمل طبيعية بصورة املهيأ اليشء ذلك وهو
كان وسواء ويحاكيه، املثايل أو الحقيقي املكوك إىل دائًما ينظر بل املكسور، املكوك إىل ينظر ال جديًدا
التي هي املثايل املكوك هذا صورة فإن الكتان أو القطن من النسيج كان أو كبريًا، أو صغريًا املكوك
األخرى؛ اآلالت جميع عىل يصدق املبدأ وهذا املكوك، منها يصنع التي املادة يف النجار يجسدها أن ينبغي
املقصود العمل تالئم التي اآللة لهذه الحقيقية الصورة يصنعها التي اآللة يف املاهر الحريف يجسد حيث
من تختلف قد املادة هذه أن ذلك منها؛ تصنع التي املادة عن النظر بغض طبيعية، بصورٍة إنجازه
أحمد، السيد طه عزمي د. ودراسة: ترجمة كراتيلوس، محاورة (أفالطون: آلخر. حريف ومن آلخر مكان

(٤٧ ص٣٧، ،١٩٩٥ عمان، الهاشمية، األردنية اململكة الثقافة، وزارة منشورات
أو األسماء فمطلق األسماء، يف أيًضا نجدها لها وفًقا اآللة صنع يتم التي الكيفية هذه إن أفالطون يقول 4
يطلق أو ويضع األسماء، منها ترتكب أو تتكون التي املادة هي التي واملقاطع الحروف يستخدم املرشع
إطالق يكون الحقيقي. باملعنى لألسماء مطلًقا يكون أن يريد كان إذا املثايل، االسم ضوء يف األسماء كل
غري اللغات بحسب أو اليونانية اللغة بحسب واملقاطع، الحروف املرشع استخدم سواء صحيًحا األسماء
املثايل االسم صفات هي ما ولكن والصحيحة. الحقيقية الصورة يعطي االسم دام ما األخرى، اليونانية
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كبري، حدٍّ إىل الكوزمولوجي املجال يف قني موفَّ كانوا أنهم ورغم يخطئون، قد األسماء
املذهب صلب يف املقيمة الشوكة هي تلك فادحة، أخطاءً األخالق مجال يف أخطئوا فقد
كانت إذا الخطأ؟ وجود نفرس كيف الخطأ. وجود التوقيف: نظرية صلب ويف الطبيعي،
هنا من الخطأ؟! يأتي أين فمن األشياء، عىل األسماء تطلق التي هي إلهية قوة هناك
وجب لذا الضالل؛5 ينشأ ومنها للفساد الجالبة هي واأللفاظ األسماء أن أفالطون رأى

االسم صفات كل فيه تتحقق الذي هو االسم هذا إن إليه؟ وبالنظر ضوئه يف األسماء املرشع يطلق الذي
أو الصفات هذه عرفنا فإذا أيًضا، وجه أكمل عىل منه الغرض يحقق الذي وهو الكاملة، صورتها يف
تكون ومالئًما. صائبًا عندئٍذ لألسماء إطالقنا كان األشياء، عىل األسماء نطلق ونحن وراعيناها الرشوط
به يقوم دقيق، تخصيص عمل وهو ا، تامٍّ تعبريًا مسماها طبيعة عن تعرب كانت إذا صائبة التسمية
جرى يكون قد ما رغم معانيها ويعرف أصولها إىل األسماء يرد إذ (التأثيل)؛ املعجمي التأصيل عالم
كانت ولو ومعرفته الدواء تمييز يستطيع الذي كالطبيب ذلك يف وهو مختلفة، تغيريات من االسم عىل
املحاكاة «نظرية تسميتها يمكن األسماء صواب يف نظرية وضع أفالطون حاول … مختلفة مظاهر له
وعبارات، جمل إىل الكالم فيحلل األولية، األجزاء إىل يصل حتى أجزائه إىل املركب يحلل فهو الطبيعية»،
يقف أسماء إىل نصل أن إىل التحليل نتابع وهكذا أبسط، أسماء إىل واألسماء أسماء، إىل العبارات ونحلل
مكونة أنها يفرتض أن يمكن وال األخرى، والجمل األسماء لكل عنارص هذه وتكون التحليل، عندها
األولية واألسماء األولية. األسماء أو األولية العنارص األسماء هذه عىل أفالطون أطلق أخرى. أسماء من
األشياء يصنف أن هو املرشع به يقوم وما صحيح. نحٍو عىل األشياء تحاكي التي تلك هي الصائبة
وقد طبيعتها، يف تحاكيها أو تماثلها التي الحروف منها كل عىل ويطبق منها فئة كل طبائع ويحدد
وأفعاًال، أسماء ن نكوِّ املقاطع ومن املقاطع، ن نكوِّ فبهذا حروف، بعدة أو واحد بحرف املحاكاة تكون
(املرجع وتامة. ومناسبة واسعة لغة إىل املؤتلفة واألفعال األسماء مجموعات من النهاية يف نصل وهكذا

(٤٧–٥٠ السابق،
وبحقيقة بالوجود علم لديه يكون أن بد ال األسماء مطِلق فإن األشياء طبيعة تحاكي الكلمات دامت ما 5

ألنها أطلقها؛ التي األسماء باستخدام اتباعه يف مخدوعني سنكون خاطئًا علمه كان إذا ولكن املوجودات،
وتغري حركة يف يشء كل بأن تفيد أللفاظ أمثلة أفالطون قدم وقد للوجود. خاطئ مفهوم إىل تشري
مذهب (عىل وثبات سكون يف األشياء أن تفيد أخرى أمثلة قدم ثم هرياقليطس)، مذهب (عىل وصريورة
أو الدليل ولكن صوابها، عىل يقوم ودليل برهان من بد ال املسألة؟ تحسم كيف واآلن بارمنيدس).
أحوالها أحسن يف هي التي األسماء، دراسة من يأتي ال هذه الوجود حقيقة معرفة حالة يف الربهان
نفسها، هي دراستها من واملوجودات األشياء حقيقة نعرف أن واألفضل األتم ولكن لألشياء، محاكاة
يتصور أفالطون أن ويبدو مستحيل، غري ولكنه عسري أمر هو وكراتيلوس. سقراط فهم فوق أمر وهو
تغيريات تلحقها أن تلبث ال ولكنها الطبيعية، املحاكاة ملبدأ وفًقا حاالتها أكمل يف ُوضعت قد اللغة أن

ص٦٠-٦١) نفسه، (املرجع الزمن. مرور مع وتعديالت
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تستقر ال كالزئبق فالكلمات إليها؛ تشري التي الكلمات من ال عينها األشياء من ننطلق أن
تبديًال.6 وال تغيريًا تقبل ال ثابتة الحقيقة بينما حال، عىل

أرسطو (2)

جاءوا الذين العلماء أما محدًدا، مذهبًا اللغة طبيعة مسألة يف يتخذ لم أفالطون أن رأينا
أفالطون أستاذه افرتاضات من أرسطو أفاد فقد حسًما؛ أكثر مواقف فاتخذوا بعده
لها ليس اصطالحية رموز وأصواتها اجتماعية ظاهرٌة اللغة أن إىل وذهب وطورها،
أرسطو كتاب تلخيص يف سينا ابن يقول رضورية. أو مبارشة أو طبيعية عالقة باملعاني
لفًظا يجعل أن الناس من أحًدا يلزم ليس أنه أعني بالتواطؤ، تدل إنما «فإنها العبارة: يف
واطأ قد بل عليه، تحملهم الناس طبيعة وال املعاني، من معنًى عىل موقوًفا األلفاظ من
أساسيني: مستويني بني يميز أرسطو أن غري 7،«… عليه وسامله ذلك عىل أولهم تاليهم
واالصطالح والتواطؤ واالتفاق العرف عىل تقوم وهي والكتابة: واأللفاظ الكلمات مستوى
واحدة وهي واملوجودات: واملعاني األفكار ومستوى والشعوب، األمم باختالف وتختلف
اللفظ، مستوى عىل االصطالح موقف هو إذن أرسطو موقف واألجناس. األمم جميع عند
جوانبه، جميع من أرسطو موقف يلخص نصٌّ وللفارابي املعنى،8 مستوى عىل والرضورة
«هذا فيه: يقول بمسمياتها، األسماء وعالقة اللغة أصل من ته برمَّ الفلسفي املوقف وربما
األلفاظ يف يرون قوًما فإن جميًعا، املفردة األلفاظ ويف القول يف أرسطوطاليس رأي
يرى وبعضهم بالطبع، أنها يرى فبعضهم املواطأة، طريق عىل ليست أنها الدالة املفردة
كل إن يقولون أنهم وذلك الصنائع، آالت تُستخرج ما عىل باإلرادة استخرجت آلة أنها
ذلك لذات بطبعها ومعرفة عليه املدلول للمعنى محاكية تكون أن فينبغي دالة لفظة
محاكية، بطبعها اللفظة وتكون خاصة عليه للمدلول مالءمة يكون لغرض أو اليشء،
تكن لم وربما … به الخاص صوتُه اللفظَة هذه يحاكي الذي للطائر هدهد، قولنا: مثل
هذه من األوُل الجزءُ يحاكي الذي «طنبور» مثل أجزائها بعض ولكن محاكية، بأرسها

الطليعة، دار املعارصة»، الفلسفة يف اللغوي» «املنعطف نقد واللغة: «الفلسفة بغورة: الزواوي د. 6

ص١٦-١٧. ،٢٠٠٥ بريوت،
ص٢١. السابق، املرجع 7
ص٢٠. السابق، املرجع 8
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وأما وتواطؤ، باصطالح األوىل املفردة األلفاظ أن رأوا وآخرون … اآللة صوَت اللفظة
األمر طبيعة ألزمت وإنما باصطالح، فليست األول عن املركبة واألسماء األول عن املشتق
رأوا آخرون وقوم األَُول، املفردة األلفاظ من مشتق باسٍم أو مركب، باسٍم عليه املدلول
القول، عليه يدل الذي املركب األمر أجزاء عىل تدل التي األلفاظ عن األقاويل يف هذا

وتواطؤ.»9 باصطالح ذلك جميع أن يرى وأرسطوطاليس
دامت ما العرف، نتاج «فاللغة حازم بشكل عرفية نظر وجهة إذن أرسطو اتخذ
ألن نظًرا الرأي؛ هذا نقض تحتم ال الصوتية واملحاكاة طبيعي، بشكل تنشأ ال األسماء
لغة كل فونولوجيا يف قليلة وهي أخرى، إىل لغة من تختلف الصوتية املحاكاة صيغ
الكالم كالتايل: De Interpretatione بداية يف ملخٌص اللغة يف أرسطو ورأي حدة، عىل

للكالم.»10 تمثيل والكتابة العقلية، للخربات تمثيل
قد الكلمات صيغ أن معتقًدا وسًطا موقًفا اتخذ فقد (٣٤١–٢٧٠ق.م) أبيقور أما
تاريخ يف أهمية أكثر وبشكٍل العرف. طريق عن تغريت ولكنها طبيعي، بشكٍل نشأت
عىل كبري حدٍّ إىل معولني للغة، الطبيعي لألساس تحيزوا قد الرواقيني فإن اللغة علم
من أي طبيعي، بشكٍل صيغت قد رأيهم يف فاألسماء الصوتية: والرمزية الصوتية املحاكاة
مع الواقع يف يتفق املوقف وهذا عليها، تطلق التي األشياء مثل تبدو التي األوىل األصوات
عن بحثهم ويف الالئقة،11 اإلنسانية للحياة مرشًدا بوصفها الطبيعة عىل األعم تأكيدهم
التي Protai phonai للكلمات» األصلية «الصيغ ل كبرية أهميًة أْولوا فقد الكلمات أصول
مختلفة.12 أنواع من لتغريات خضعت بعد فيما ولكنها صوتية، محاكاًة كانت أنها زعم
إىل قادا ألنهما مهمان؛ رأيان والرواقيني أرسطو من لكل املتعارضان الرأيان هذان
لم الخالف وهذا الشذوذ، مقابل القياس وهو القديمة، للعصور الثاني اللغوي الخالف
فارو الالتيني الكاتب للمسألة قدمها التي املوسعة املعالجة قبل جوهري بشكٍل يظهر
وأن للقياس، انحاز قد أرسطو أن واضًحا ويبدو … امليالد قبل األول القرن يف Varro

ص٢٢. السابق، املرجع 9
،٢٢٧ عدد الكويت، املعرفة، عالم عوض، أحمد د. ترجمة: اللغة، علم تاريخ موجز روبنز: ه. ر. 10

ص٤٧. ،١٩٩٧ نوفمرب
للرواقية. األكرب املبدأ وهو للطبيعة، وفًقا الحياة أي Ad naturam vivere 11

ص٤٧-٤٨. السابق، املصدر 12
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ذلك يف فأرسطو اللغة،13 يف املسيطرة السمة بوصفه الشذوذ إىل انحازوا قد الرواقيني
بالكوفيني. أشبه والرواقيون عام!) ألف من أكثر بعد سيأتي (فيما البرصة بعلماء أشبه

اللغوية العالمة اعتباطية سوسري: دي (3)

من أكثر هناك أن وهو إليه: نلتفت أن ينبغي التواطؤ أو العرف من آخر شقٌّ ثمة
نحٍو عىل بذلك تقوم الطبيعية اللغات من لغة وكل وتقطيعه، العالم لتجزئة طريقة
يعرف ما هي اللغوية العالمات لكل املزدوجة العرفية هذه اليشء، بعض مختلٍف
فرديناند عن مأثور مصطلح وهو ،Arbitrariness of sign العالمة» «اعتباطية ب حاليٍّا
Signifier «الدال» تربط التي العالقة إن سوسري: يقول ،(١٨٠٧–١٩١٣) سوسري دي
اإلجمالية النتيجة اللغوية بالعالمة أعني كنت وملا اعتباطية. عالقة Signified «املدلول» ب
عالمة اللغوية العالمة وبساطة: بإيجاز القول بوسعي فإن واملدلول، الدال بني للربط
املتتابعة السلسلة مع داخلية عالقة بأية ترتبط ال Sister «األخت» ففكرة اعتباطية،
إذ الفرنسية، اللغة يف الفكرة لهذه بالنسبة كدالٍّ تستعمل التي s-o-r األصوات من
ذلك عىل دليل وأكرب األصوات، من أخرى سلسلة أي باستخدام الفكرة هذه تمثيل يمكن
b-o-f الدال «ثور» فللمدلول مختلفة: لغات وجود بل اللغات، بني القائمة الفروق هو
لقد اآلخر،14 الطرف عىل (Ochs) o-k-sو (الفرنسية-األملانية)، الحدود من طرف عىل
عىل للداللة الدقة وجه عىل أو اللغوية، العالمة عىل للداللة Symbol «رمز» لفظ استُخدم
بسبب وذلك اتخاذه؛ من تمنعنا التي املصاعب بعض هناك ولكن «الدال». نسميه ما
فيه بل فارًغا، ليس فهو اعتباطيٍّا، دوًما يُدرك ال أنه خاصية فللرمز نفسه: األول مبدئنا
أن يمكن ال امليزان، أي مثًال، العدالة فرمز واملدلول، الدال بني «طبيعية» رابطة من بقية

عربة!15 أو مثًال دبابة آخر: يشء أي به يُستبدل
انطباًعا تعطي أن ينبغي ال الكلمة فهذه التالية: املالحظة «اعتباطية» لفظ يستدعي
شيئًا يغري أن أحد أي بُمكنة ليس أنه (وسنرى للمتكلم تماًما مرتوك الدال اختيار أمر بأن

ص٤٨. نفسه، املصدر 13
ص٨٧. ،١٩٨٨ املوصل، بيت عزيز، يوسف يوئيل د. ترجمة: العام، اللغة علم سوسري: دي فرديناند 14

نفسها. الصفحة السابق، املرجع 15
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اللغوية العالمة أن باالعتباطية أعني إنما ما)، لغويٍّ مجتمٍع يف استتبت لغوية عالمة يف
طبيعية.16 رابطة أية عىل تقوم ال بها واملدلول الدال بني العالقة أن أي سبب، من لها ليس
عرف ما هو اللغوية للعالمة االعتباطية الطبيعة لهذه املمكن الوحيد واالستثناء
بعض تقوم حيث الصوتية، باملحاكاة التسمية أي Onomatopoeia باألونوماتوبيا
وكلمة أزيز، أو هدير بمعنى Boom كلمة (مثل تسميها التي األصوات بمحاكاة الكلمات

نباح).17 بمعنى Bow-wow
حجمها: يف ويضعها األونوماتوبيا شأن من يهون ما رسعان سوسري دي أن غري
غري دائًما، اعتباطيٍّا ليس الدال اختيار أن عىل كدليٍل األونوماتوبية الكلمات تتخذ «قد
إن ثم اللغوي، النظام بناء يف (عضوية) حيوية عنارص ليست األونوماتوبية الكلمات أن
للتطور تصادفية نتيجًة جاءت إنما أونوماتوبيتها أن كما … يُعتقد مما بكثري أقل عددها

فيها. الصوتي
،Tuik-Tick مثل واملعنى، الصوت بني للعالقة حقيقية أمثلة هي التي الكلمات أما
اعتباطية؛ بصورة عادًة يكون اختيارها أن عن فضًال العدد، قليلة فهي ،Glug-Glug
ذلك (مثال األصوات بعض محاكاة يف الُعرف، عىل أيًضا تعتمد تقريبية محاوالت ألنها
هذه إن ثم الكلب))، (نباح الفرنسية يف Ouaoua يقابله اإلنجليزية يف Bow-Wow
الصوتي — اللغوي للتطور خاضعًة ما حدٍّ إىل تصبح حتى اللغة تدخل إن ما الكلمات
مشتقة (حمام) Pigeon كلمة ذلك (مثال األخرى الكلمات له تخضع الذي — إلخ والرصيف
به يوحي الذي الصوت من مشتقة بدورها الكلمة وهذه Pipio العامية الالتينية من
لكي األوىل صفتها من شيئًا تفقد الكلمات هذه أن عىل واضح دليل وهذا الطائر)، صوت
الطبيعية). الصلة (انعدام االعتباطية صفة وهي اللغوية للعالمة العامة الصفة تكسب
توحي (التي األونوماتوبية بالكلمات وثيًقا ارتباًطا ترتبط وهي التعجب، ألفاظ وأما
حجة بطالن عىل دليًال ليست فهي السابق، النقد أيًضا عليها ويصح بمعانيها)، أصواتها
تلقائية تعابري أنها عىل التعجب ألفاظ إىل املرء ينظر وقد اللغوية. العالمة يف االعتباطية
وجود عدم نبني أن نستطيع ولكننا الطبيعية، اللغوية القوى املتكلم عىل تمليها للحقيقة
هذه بني نقارن أن إال علينا فما التعجب، ألفاظ معظم يف والدال املدلول بني ثابتة عالقة

ص٨٧-٨٨. السابق، املرجع 16
.William James Earle: Philosophy of Language, p. 152 17
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يقابلها الفرنسية !Aie (فلفظة أخرى إىل لغة من اختالفها نرى حتى لغتني يف األلفاظ
ما وقت يف كانت التعجب ألفاظ من كثريًا أن نعلم إننا ثم اإلنجليزية)،18 يف !Ouch
من (هللا) Mordieu (اللعنة)، Diable الفرنسية الكلمة الحظ: محددة، معاٍن لها كلمات
بمعناها توحي التي فاأللفاظ إذن ،(Zounds Goodness اإلنجليزية (يف Mort Dicu

خالف.»19 موضع الرمزي وأصلها ثانوية، أهمية ذات التعجب وألفاظ
باللغة إعجابهم بهم وذهب اللغة، خصائص يف الغلو يف العرب النحاة من كثري وقع
من عليها وأضفوا خيالهم، يف إال له وجود ال ما فيها تصوروا بحيث بعيًدا العربية
ذلك من البرش،20 لغات من لغة به تتصف وال األذهان يف يصح ال ما السحر مظاهر
عقلية رابطة أو واملعنى، اللفظ بني «مناسبة» بوجود قويٍّا إيمانًا يؤمنون كانوا أنهم
مرده اعتباطيٍّا يكون أن يمكن األمر أن يتصورون وال ومدلوالتها، األصوات بني منطقية
والتعميم. الربط إىل العقل وميل التداعي عن ناتًجا وهًما يكون وأن والعادة، التكرار إىل
السكري»: سعيد أبو أغفله مما هذيل أشعار تفسري يف «التمام كتابه يف جني ابن يقول
وقوع وقت األصوات حكاية عىل أوقعت إنما كلها العبارات أن إىل بعضهم ذهب «وقد
ترى أال بعض، ببعضها وضورع تداخلت إنها ثم كذلك، األمر يكون أن أبعد وال األفعال،
والقاف الخاء بني ما واليابس الرطب وبني يابس، لكل والقضم رطب لكل الخضم أن
له، وتأتى تفطن إذا ملتأمله وينجذب يصحب إنما باب وهذا … والصالبة الرخاوة من
األصوات ترتيب عىل وهو ونحوه، الرتاب «بحثت» قولهم: ومنه عليه، يجُف ولم والطفه
رسوب كصوت بعد فيما والحاء الرتاب، عن به يبحث بما للخفقة فالباء عنده، الحادثة
فتأمله، الرتاب من ينبث ما صوت لحكاية والثاء األرض، يف ساخت إذا ونحوها الحديدة
هذه حقيقة عن وبحثت األمر، هذا حقيقة عن بحثت قولهم: فأما غموًضا. فيه فإن
لرضب إال املجاز إىل الحقيقة ترتك وال املعنى، ذلك طلب يف للمبالغة فاستعارة املسألة

املجاز.»21 من أوىل الحقيقة لكانت ذلك ولوال املبالغة، من

يوسف) يوئيل (د. آخ! العربية يف ذلك يقابل 18

ص٨٨-٨٩. العام، اللغة علم سوسري: دي 19

ص٥٦. اللغة، أرسار من أنيس: إبراهيم د. 20

بغداد، القييس، ناجي تحقيق السكري، سعيد أبو أغفله مما هذيل أشعار تفسري يف التمام جني: ابن 21
ص١٣٠-١٣١. ،١٩٦٢
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حروفه بأجراس مضاهيًا وجدته اللغة هذه من كثريًا «فإن «الخصائص»: ويف
الرطب؛ يف وخضم اليابس، يف قضم قالوا تراهم أال عنها، بها عرب التي األفعال أصوات
األضعف والصوت األقوى، للفعل األقوى الصوت فجعلوا الخاء، وضعف القاف لقوة وذلك
صوته، استطالة من هناك ملا الراء فكرروا الجندب، رص قالوا: وكذلك األضعف. للفعل
حكايًة غاق الغراب وسموا صوته، تقطيع من هناك ملا فقطَّعوه؛ البازي، رصرص وقالوا:
إذا و«َقدَّه» عرًضا، قطعه إذ اليشء» «َقطَّ وقالوا ألصواتها، حكايًة بطٍّا والبط لصوته،
الحبل» «مدَّ وقالوا الدال. منقطع من مدة أقرص الطاء منقطع ألن وذلك طوًال؛ قطعه
ألنها — التاء وجعلوا عالج، فيه ملا — مجهورة ألنها — الدال فجعلوا بقرابة» إليه و«متَّ
أن يمكن وقد «نعم، عليها: التالية الفقرة يف يقول ثم فيه.»22 عالج ال ملا — مهموسة
يف أفالطون بقول شبيٌه وهو عنا»، الزمان يف لبُعدها علينا تخفى التسمية أسباب تكون

حجابًا.» عليه ألقت قد القديمة العصور «إن كراتيلوس:
زاعمني الكبري» «االشتقاق فكرة فارس، وابن جني ابن مثل النحاة، بعض ابتدع وقد
أصواتها. ترتيب اختلف كيفما معني معنًى إىل جميًعا تشري الثالثي الفعل تقلبات أن
فتعقد الثالثية األصول من أصًال تأخذ أن فهو األكرب االشتقاق «وأما الخصائص: ويف
واحد كل من يترصف وما الستة الرتاكيب تجتمع واحًدا، معنًى الستة تقاليبه وعىل عليه
وهكذا إليه.»23 والتأويل الصنعة بلطف ُرد (عنه) ذلك من يشءٌ تباعد وإن عليه، منها
وأصل والشدة، القوة معنى إىل وتقاليبها) «َكَلَم» (مادة «الكالم» أصل جني ابن رد
إىل «َجَربَ» ومادة والحركة، والخفة اإلرساع معنى إىل وتقاليبها) «َقَوَل» (مادة «القول»
واملالينة، اإلصحاب إىل «َسَلَم» ومادة واالجتماع، القوة إىل «قسو» ومادة والشدة، القوة
الصنعة وهذه النحو هذ من صح لو «بل اللغة، جميع يف مستمر هذا أن يدَّعي ال وهو
يكاد وهو به فكيف معجبًا، غريبًا ذلك كان التقلب رضوب عىل تتقلب الواحدة املادة

األبعد؟»24 املدى إىل ويجاريه األصغر االشتقاق يساوق
عىل ألمثلة جني ابن يعرض املعاني» لتصاقب األلفاظ تصاقب25 يف «باب ويف
يف فهذا وتقلقهم، تزعجهم أي أزٍّا، تَُؤزُّهم ذلك: من معانيها: لتقارب األلفاظ تقارب

ص٦٦-٦٧. ج١، الخصائص، 22
ص١٣٦–١٤٠. ج٢، الخصائص، 23

.١٤٠-١٤١ ج٢، الخصائص، 24
وتداٍن. تقارب أي 25
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خصوا وكأنهم املعنيني، لتقارب اللفظان فتقارب الهاء، أخت والهمزة هزٍّا، تهزهم معنى
ألنك الهز؛ من النفوس يف أعظم املعنى وهذا الهاء، من أقوى ألنها بالهمزة املعنى هذا
والعني واألسف، العسف ومنه ذلك. ونحو الشجرة وساق كالجذع له، بال ال ما تهز قد
كما العني، من أقوى والهمزة منها، وينال النفس يعسف األسف أن كما الهمزة، أخت
املعنيني، لتقارب اللفظني تقارب ترى فقد بالعسف، الرتدد من أغلظ النفس أسف أن
ر» ب و«ج ن» ب و«ج ل» ب «ج تركيب ومنه والعلم، العالمة يف م» ل «ع تركيب ومثله
إذا وجبن وقوته، لشدته الجبل منه والتماسك، االلتئام وهو واحد، موضع يف لتقاربها
والختل، الغدر ومنه قويته، أي ونحوه العظم جربت ومنه وتجمع، وتوقف استمسك
فالغني ل» ت «خ من وهذا ر» د «غ من فذاك مرتاسالن، واللفظان متقاربان، واملعنيان

… الالم26 أخت والراء التاء، أت والدال الخاء، أخت
موضٌع هذا أن «اعلم جني: ابن يقول املعاني» أشباه األلفاظ إمساس يف «باب ويف
واالعرتاف له بالقبول الجماعة وتلقته وسيبويه، الخليل عليه نبه وقد لطيف، رشيف
وتوهموا رص، فقالوا: ا ومدٍّ استطالة الجندب صوت يف توهموا كأنهم الخليل: قال بصحته.
عىل جاءت التي املصادر يف سيبويه وقال رصرص. فقالوا: تقطيًعا البازي صوت يف
بتوايل فقابلوا والغثيان، والغليان، النَقزان، نحو والحركة؛ لالضطراب تأتي إنها الَفَعالن:
وذلك … كثرية أشياء الحديث هذا من أنا ووجدت األفعال، حركات توايل املثال حركات
والصلصلة، والقلقلة، الزعزعة، نحو للتكرير، تأتي فة املضعَّ الرباعية املصادر تجد أنك
للطلب، األمر أكثر يف «استفعل» جعلوا أنهم ذلك ومن … والقرقرة والجرجرة، والقعقعة،
… جعفًرا واسترصخ عمًرا، واستقدم واستمنح، واستوهب، واستطعم، استسقى، نحو
، َكرسَّ فقالوا: الفعل، تكرير عىل دليًال املثال يف العني تكرير جعلوا أنهم ذلك ومن
دليًال وجعلوه أقواها، كرروا املعاني دليلة األفعال كانت فلما … وغلَّق وفتَّح، وقطَّع،
رصرص نحو يف تقطيعه جعلوا كما الفعل، تكرير وهو به، املحدَّث املعنى قوة عىل
فباٌب األحداث من أصواتها يشاكل بما األلفاظ مقابلة فأما … تقطيعه عىل دليًال وحقحق
والقثاء كالبطيخ الرطب، ألكل فالخصم وقضم، خضم قولهم ذلك من … واسع عظيم
شعريها، الدابة قضمت اليابس، للصلب والقضم الرطب، املأكول من نحوهما كان وما
واللني بالشدة الرخاء يدرك قد أي بالَقضم» الَخَضُم يدرك «قد الخرب ويف ذلك، ونحو

ص١٤٨–١٥٢. ج٢، الخصائص، 26
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األصوات ملسموع حذًوا لليابس، ونقضم «يخضمون الدرداء: أبي قول وعليه بالشظف؛
النضح، من أقوى والنضخ ونحوه، للماء النضح قولهم: ذلك ومن األحدث. محسوس عىل
الضعيف، للماء (لرقتها) الحاء فجعلوا اَختَاِن﴾ نَضَّ َعيْنَاِن ﴿ِفيِهَما سبحانه: هللا قال
ألن الصد؛ دون فالسد وصد، سد أيًضا ذلك ومن … منه أقوى هو ملا (لغلظها) والخاء
أقوى وهذا عب، والشِّ والوادي الجبل جانب والصد ونحوها، واملنظرة يسد، للباب السد
لقوتها الصاد (فجعلوا ذلك ونحو القارورة ورأس الكوز لثقب يكون قد الذي السد، من
من فعًال أقوى فالقصم والقصم، القسم ذلك ومن لألضعف)، لضعفها والسني لألقوى،
فلذلك أحدهما؛ ينكأ فال الشيئني بني يقسم وقد الدق، معه يكون القصم ألن القسم؛
ذلك ومن آنًفا)، لها (عرضنا بحث وقولهم: … السني وباألضعف الصاد، باألقوى خصت
الحبل انجذاب أول بالصوت تشبه التفيش من فيها بما فالشني ونحوه، الحبل شد قولهم:
التي بالدال عنه فيعرب الَعقد، وتأريب والجذب، الشد إحكام يليه ثم الَعْقد، استحكام قبل
الذي املعنى عىل وأدل لصنعتها أقوى فهي مدغمة؛ وهي سيما ال الشني، من أقوى هي
الجر وأول شديد، حرٌف ألنها الجيم قدموا يجره، اليشء جر أيًضا ذلك ومن … لها أريد
مع وكرروها مكرر، حرف وهو بالراء، ذلك عقبوا ثم جميًعا، واملجرور الجار عىل بمشقة
واضطرب عليها، اهتز األمر غالب يف األرض عىل جر إذا اليشء ألن وذلك نفسها؛ يف ذلك
الراء فكانت والقلق، التعتعة من فيه ما عىل منه ذلك وتكرر إليها، ونازًال عنها، صاعًدا
أوفق — و«جررت» «جر» يف نفسها يف كررت قد أيًضا وألنها التكرير، من فيها ملا —
بي مر ما طريف ومن … ومذهبه هذا محجة هذا غريها. الحروف جميع من املعنى لهذا
والطاء والتاء الدال ازدحام بقاصيها، يُحاط وال بُعُدها، يُعَلم يكاد ال التي اللغة هذه يف
ومجموع أحوالها فأكثر والتأخري، التقديم عىل الفاء مازجتهن إذا والنون، والالم والراء
واليشء الضعيف، للشيخ «الدالف» ذلك من ونحوهما، والضعف للوهن أنها معانيها
ألن «والطرف» … والضعف اللني إىل ألنها فة» و«الرتُّ … املريض و«الدَّنف» … التالف
هو ما والهالك الضعف إىل املنفرد ألن و«الفرد» وأوسطه، قلبه من أضعف اليشء طرف

27«… لضعفه للصبي و«الطفل» للضعف، و«الفتور» …
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يف ما يخفى فليس الثاقب، اللغوي ونظره جني ابن لعبقرية العميق تقديرنا ومع
إبراهيم د. يقول عالقة. ال حيث العالقة ل وتمحُّ والتعسف، التكلف من أمثلته بعض
«سمح» املادة مثًال خذ والتعسف؟ التكلف من كبريًا قدًرا تقدَّم فيما ترى «ألست أنيس:
فتحنا حني صادفنا ما أول كانت وإنما قصًدا، إليها قصدنا أو عمًدا، إليها نعمد لم التي
ولكن وإرشاق؟ ودعٌة لني هي التي السماحة منها أليس املحيط، قاموس من األول الجزء
القتال، يف وصلب اشتد بمعنى «حمس» ومنها ومحو، إزالٌة وهو «املسح» أيًضا منها
قطع، بمعنى «حسم» منها ثم السواد، يف إرشاق وال السواد هو الذي «السحم» ومنها
قد جني ابن كان فإذا أهلها! عن الخري تحسم التي الحسوم الليايل الشؤم، والحسوم
مواد كل من مواد بضع يزعم ما عىل للربهنة لنا يسوق أن وَعنَت، مشقة يف استطاع،
لسان معجم ويف ألًفا، أربعني إىل تصل اللغة صحاح معجم يف إنها يقال التي اللغة
إلثبات املتكلَّف الضئيل القدر هذا مثل يكفي فليس ألًفا، ثمانني إىل تصل تكاد العرب
قويٍّا إيمانًا يؤمنون ممن كان جني ابن أن نرى «هكذا الكبري.»28 باالشتقاق يسمى ما
املْحَدثني بعض يسميه ما أو واملدلوالت األصوات بني املنطقية العقلية الرابطة بوجود
جعال إذ اللغة، فقه صاحب الثعالبي ومعه جني ابن غاىل لقد بل الصوتية، بالرمزية
عام معنًى يف االشرتاك عىل دليًال الثالثة األصول من فقط أصلني يف االشرتاك مجرد
واملعنى والراء» «الفاء بصوتي يكون للتفرقة العام املعنى أن فيقرر الكلمات، لبعض
أحالم تشبه وتأمالٍت تخيالٍت من ذلك غري إىل والطاء»، «بالقاف يكون للقطاع العام
وأضفى فيها، ليس ما فيها فتصور العربية؛ باللغة وإعجابه ولعه اشتد رجل عند اليقظة
البرش.»29 لغات من لغٌة به تتصف وال األذهان يف يصح ال ما السحر مظاهر من عليها
من نوًعا نتصور أن هذا عىل يجب فإنه وإال كله هذا الحديث اللغوي البحث ويرفض
الداللة؛ نفس منهما لكل ألن «فهم» الفعل وحروف «أدرك» الفعل حروف بني االرتباط
لفًظا اشرتكت التي الكلمات من املئات تلك اللغة من ننكر أن أخرى جهة من وعليه

.(… عني فصل، رضب، قبيل: (من بيِّنًا اختالًفا معانيها واختلفت
يف واضًحا يبُد لم الذي «األمر أنيس: إبراهيم د. يقول األلفاظ» «داللة كتابه ويف
ففي املكتسبة، والصلة الذاتية الصلة بني التفرقة وجوب هو الباحثني هؤالء كل عالج

ص٥٦-٥٧. اللغة، أرسار من 28

ص٥٥-٥٦. اللغة، أرسار من 29
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لم الصلة هذه ولكن داللتها، وبني بينها الصلة تلك نلحظ لغة كل ألفاظ من كثري
وكثرة األيام بمرور اكتسابًا اكتسبتها وإنما بمولدها، تولد أو األلفاظ تلك مع تنشأ
هذا ومرجع اآلخر، البعض يف منها أوضح األلفاظ بعض يف وهي واالستعمال، التداول
املتباينة النفسية الحاالت وإىل تاريخها، يف كلمة بكل تحيط التي الخاصة الظروف إىل
أحد ُعني أن تصادف فإذا الكلمات. استعمال أثناء يف والسامعني للمتكلمني تعرض التي
يعقد أن يلبث ال غريه، من أكثر انتباهه واسرتعى األلفاظ، من لفٍظ بأصوات املتكلمني
تدل وما األصوات تلك بني املناسبة من نوًعا ويتصور داللته، وبني بينه الوثيقة الصلة
أن أيًضا تصادف فإذا سبيًال، ذلك إىل استطاع ما غريه إىل شعوره نقل ويحاول عليه،
هذه بني الربط هي أخرى ذهنية عملية بدأت اإلحساس، نفس الناس من فريق أحس
والتعميم، التجميع إىل يميل اإلنساني الذهن ألن األخرى؛ الكلمات من وأشباهها األصوات
املعنى أن أي املعاني، بتداعي تسمى التي هي أخرى نفسية بعمليٍة العملية تلك وتلتقي
الربط فكرة الذهن يف يخطر قد وهنا يقاربه، أو يشبهه ما يدعو الذهن يف يخطر حني
املتقاربة، أو املتشابهة املعاني من بمجموعة املتقاربة، املتشابهة األلفاظ من مجموعة بني
الصلة بوثوق معه يشعرون الوهم من نوٌع اللغة أبناء بني يشيع أن هذا عىل ويرتتب

واملدلوالت.»30 األلفاظ بني
مجتماٌت «أشتاٌت كتابه يف الصوتية املحاكاة ملسألة العقاد األستاذ عرض وقد
يف القروي) (الشاعر الخوري سليم رشيد لألستاذ رأي عىل تعقيبًا واألدب»، اللغة يف
والحاء للشؤم، والضاد والوضوح، لإلبانة فالفاء معينة؛ بمعاٍن الحروف بعض اختصاص
يف الحروف أثر عن يبحث برادة األستاذ «كان العقاد: يقول القوية. الرشيفة للمعاني
اإليحاء يف أثًرا الحروف أظهر الحاء أن ويعتقد واإلقناع، بالفصاحة ذلك وعالقة السمع
أول يف الحاء موقع بني فيسوِّي الحكم ويعمم فكرية، أو كانت حسية السعة، بمعاني
والحكمة والحكم والحياة الحرية بكلمات ويتمثل آخرها، أو وسطها يف وموقعها الكلمة
فلسفته من يسخر والدعابة الفكاهة يف عادته عىل الهلباوي زميله كان ولقد … والحالوة
عىل اللفظات أَشيَع وإن بالحاء، مبدوء «الحمار» اسم إن ويقول يسميها، كما «الحائية»
تعميم يف برادة األستاذ نخالف كنا أننا إال … «الحاء» حرف فيها يرتدد النادبات ألسنة
رضبنا وقد السماع، يف ومواقعه الكلمات يف مواقعه بني تفرقة بغري الحرف عىل الحكم

ص٧١-٧٢. ،١٩٩١ القاهرة، املرصية، األنجلو مكتبة األلفاظ، داللة أنيس: إبراهيم د. 30
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والحجر «الحبس كلمات وهي التخصيص عىل املحامني عن تغيب ال بكلمات املثل له
السعة معاني تناقض التي الكلمات من وغريها والحرس» والحساب والحد والحرج
املحاكاة مبدأ بقبول املناقشة هذه من ينتهي العقاد األستاذ أن عىل والتفكري.»31 بالحس
دخوله بمجرد ال الكلمة من الحرف بموقع العربة وبأن برشوط، العربية اللغة يف الصوتية
يلزم وال والتقدير، االعتبار اختالف من يأتي قد الداللة يف االستثناء وبأن تركيبها، يف
تميز فيها يبني فرصًة ليفوِّت العقاد كان وما الحرفية. الداللة طبيعة يف شذوذًا يكون أن

ممكنة. فائدة أقىص منها يفيد أن دون اللغات من غريها عن العربية
ال أنا (واعلم جميًعا اللغة تشمل املذكورة مقارباته أن يدَّعي ال جني ابن أن الحق
بني املناسبة لفكرة تقويًضا يعد هذا أن غري اللغة)،32 جميع يف مستمر هذا أن ندعي
دأب كان وإذا واملدلول. الدال بني الرضورية أو الطبيعية العالقة وفكرة واملعنى، اللفظ
يف تبعه من فإن الرأي، من واحدة وجهة إىل االندفاع ومن التعميم من التحرج جني ابن
وحصافته يه وتروِّ تأنيه يف به يأتموا لم اللغة، أهل من املحدثني بعض ومنهم تأمالته،
ملعناه اللفظ بمناسبة فقالوا املؤيدة، األمثلة وفتَنتهم املترسع، التعميُم وأخذَهم العلمية،

يقاس. ال بما واألغلب األعم وهي املضادة األمثلة من يتحرَّزوا ولم

املترسع التعميم (4)

من «قبة» منها نشيد حتى الوقائع، من «َحبًَّة» نتلقى نكاد «ما أولبورت: جودور يقول
املزعجة األوهام من رصًحا تشيد «وال «عطيل»: مرسحية يف شكسبري ويقول التعميمات.»

الناقصة.» مالحظاته من متني غري أساٍس عىل
شيوًعا؛ املنطقية األغالط أكثر من Hasty Generalization املترسع» «التعميم لعل
الطائفي والتعصب القومية والنعرات العنرصية التحيزات من الكثري يتبطن فهو
الشعوب عن النمطية األوصاف من كثريًا املترسع التعميم يتبطن كذلك واأليديولوجي،
أصناف حول اعتقاداتنا من كثريًا يتبطن وربما املحلية، األقاليم أهل وعن املختلفة،

،١٩٨٨ ط٦، القاهرة، املعارف، دار واألدب، اللغة يف مجتمعاٌت أشتاٌت العقاد: محمود عباس 31
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خربتنا واقع من أمثلٍة بضعة عىل الغالب يف تقوم التي األجهزة وماركات املنتجات
املحدودة. القصرية الحياتية

شحيحة معلومات أساس عىل عريضًة تعميماٍت يشيد أن لعقله املرء يسمح حني
يشء لكل أدلًة يقيض أن يُعييه فلن ممثِّلة»، «غري عيِّنة أو قليلة أمثلة أو هزيلة أدلة أو
يشء أي يؤيد أن يعجزه ولن والبطالن، السخف من بلغت مهما دعوى ألي بينًة ويجد

الحقيقة. تعنيه وال االعتقاد يعنيه دام ما به االعتقاد إىل يميل
التعميم إال يسعنا وال العملية، حياتنا يف التعميم إىل مضطرون أننا أيًضا الحق ومن
يف العلمي األسلوب نتبع أن ويبقى قرار، أي نتخذ أو يشء أي يف نفكر أن شئنا إذا
تعميماتنا نملك وأن استطاعتنا، جهد املترسع التعميم نتجنب وأن التعميمات، استخالص
اعتقاًدا ال والتنقيح للمراجعة قابلة عمل فروض مجرد منها نجعل أن أي تملكنا، وال

التفكري.33 منافذ علينا ويسد التأمل سبل علينا يأخذ صلبًا دوجماطيقيٍّا

التفنيد) دون (التأييد التأييد انحياز (5)

«نفنِّدنا» أن من بدًال فرضياتنا Confirm «نؤيد» أن إىل صميًما ميًال لدينا أن يبدو
أكون موجبة أمثلٍة أو موِجب مثاٍل عىل عثرت إذا هكذا: منا الواحد يفكر ،Disconfirm
صادقة، القاعدة أن يثبت ال القاعدة يؤيد مثاٍل عىل العثور أن غري فرضيتي، أيدت قد
نحو عىل كذبها يثبت ألن يكفي أمر هو القاعدة يكذب واحد مثاٍل عىل العثور بينما
العلم.34 معيار هو التأييد، وليس إذن، التكذيب مربًما، قضاءً عليها ويقيض حاسم نهائي
(أو Confirmation Bias التأييد» «انحياز يعد اإلحصائي االستدالل مجال ويف
الفرضية تأييد تجاه املعريف االنحياز من رضبًا (Verification Bias التحقيق انحياز
العلمي املنهج تشييد يتم املالحظ البرشي امليل هذا معادلة أجل ومن الدراسة. محل

فرضياتنا. Falsification «تكذيب» أو «تفنيد» نحاول بأن تلزمنا بطريقٍة

،٢٠٠٧ للثقافة، األعىل املجلس الصوري»، غري املنطق يف فصول املنطقية: «املغالطات مصطفى: عادل 33

ص٥١–٥٨.
لقد حتى الصحيح، للعلم كمعيار التكذيب مبدأ عىل تها برمَّ اإلبستمولوجية بوبر كارل فلسفة تقوم 34

مائة — بوبر «كارل كتابنا يف ذلك تفصيل انظر ،Falsificationism التكذيب» «مذهب اسم عليها أطلق
ص١٩–٦١. األول الفصل ،٢٠٠٢ بريوت، العربية، النهضة دار العقل»، ونرصة التنوير من عام

80



اللغة طبيعة

االعتقادات وراء من السبب هو يكون قد التأييد انحياز أن إىل البعض يذهب
أن هو االنحياز هذا سبب يكون وقد لذاتها»، قة «املحقِّ أو لذاتها» «املخلِّدة االجتماعية
السالبة اإلشارات Processing «معالجة» يف صعوبًة يجد تكوينه بحكم البرشي الذهن

املوجبة.35 اإلشارات معالجة يف يجده مما أكثر

العالمة اعتباطية مبدأ إىل يومئ الجرجاني (6)

جوهر واستْكنه أعمق، نظرًة اللغة إىل نظر من القدامى العربية علماء من نعدم ال
القاهر عبد فهذا ذاتها؛ بحد اللغوية العالمة اعتباطية إىل وتفطَّن اللغوية، الظاهرة
بعقب إحكامه يجب «ومما الثالث: الفصل مفتَتح يف يقول اإلعجاز» «دالئل يف الجرجاني
هو الحروف نظم أن وذلك منظومة؛ وكلم منظومة حروف قولنا بني الفرق الفصل هذا
اقتضاه) ملعنًى واجبًا ليس (أي معنًى عن بمقتًىض نظمها وليس فقط النطق يف تواليها
تحراه. ما لها نظمه يف يتحرَّى أن اقتىض العقل من رسًما ذلك يف بمقتٍف لها الناظم وال
إىل يؤدي ما ذلك يف كان ملا «رضب» مكان «ربض» قال قد كان اللغة واضع أن فلو
وترتبها املعاني آثار نظمها يف تقتفي ألنك كذلك؛ فيه األمر فليس الكلم نظم وأما فساد.
مع بعضه املنظوم حال فيه يعترب نظم إذن فهو النفس، يف املعاني ترتيب حسب عىل
ويقول ،«… واتفق جاء كيف اليشء إىل اليشء ضم معناه الذي النظم هو وليس بعض،
يدع ال اتضاًحا إذن اتضح «فقد ذاته: الكلم يف ال الكلم نظم يف اإلعجاز بيان بمعرض
كلم هي حيث من وال مجردة، ألفاظ هي حيث من تتفاضل ال األلفاظ أن مجاًال للشك
التي ملعنى اللفظة معنى مالءمة يف وخالفها الفضيلة، لها تثبت األلفاظ وأن مفردة،
الكلمة ترى أنك لذلك يشهد ومما اللفظ، برصيح له تعلُّق ال مما ذلك أشبه ما أو تليها
36«… آخر موضٍع يف وتوحشك عليك تثقل بعينها تراها ثم موضع، يف وتؤنسك تروقك
أفكار من لكثري ومستبًقا اللغوية، الظاهرة لطبيعة الفهم ثاقب ا حقٍّ الجرجاني كان
«الدالئل»: من األخري قبل الفصل يف الجرجاني يقول وسواهما. وفتجنشتني سوسري دي
من وينكر جانب من يعرف من صورة يف فيه الناس ترى أنت أصًال هنا ها أن «اعلم

ص١٧٩–١٨٥. سابق، مرجع املنطقية»، «املغالطات يف: التفنيد)، دون (التأييد التأييد انحياز 35
ص٤٨-٤٩. اإلعجاز، دالئل 36
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يف معانيها لتعرف توضع لم اللغة أوضاع هي التي املفردة األلفاظ أن وهو آخر، جانب
رشيف علم وهذا فوائد، بينها فيما فيعرف بعض إىل بعضها يَُضمَّ ألن ولكن أنفسها،
التي األلفاظ أن زعمنا إن أنا ذلك عىل والدليل (Syntactics الرتاكيب (علم عظيم وأصل
يشك ال ما إىل ذلك ألدى أنفسها، يف معانيها بها ليعرف وضعت إنما اللغة أوضاع هي
لها وضعوها التي األسماء لألجناس وضعوا قد يكونوا أن وهو استحالته، يف عاقٌل
علم لنا يكون كان ملا ودار، وفرس رجل قالوا: يكونوا لم لو كأنهم حتى بها لنعرفها
أصله، ويف نفسه يف الخرب نعرف كنا ملا ويفعل، فعل قالوا: يكونوا لم لو وحتى بمعانيها،
لو وحتى نفوسنا، يف نجده وال أصله من األمر نعرف كنا ملا افعل، قالوا: يكونوا لم ولو
استفهاًما وال نهيًا وال نفيًا نعقل فال معانيها؛ نجهل لكنا الحروف وضعوا قد يكونوا لم
اسم يوضع أن فمحال معلوم، عىل إال ر تُتصوَّ وال تكون ال واملواضعة وكيف استثناء. وال
تكن لم ذاك، خذ قلت: إذا أنك فكما كاإلشارة املواضعة وألن معلوم، لغري اسم غري أو
سائر بني من املقصود أنه ليعلم ولكن نفسه يف إليه املشار السامع لتعرف اإلشارة هذه
لم أنا يشك الذي هذا ومن له، وضع ما مع اللفظ حكم كذلك تبرصها، تراها التي األشياء
العقل يف مساٌغ لذلك كان لو أساميها؟ من إال والقتل والرضب، والفرس، الرجل، نعرف
أو شاهدته قد تكون أن غري من االسم بهذا املسمى تعرف أن زيد، قيل: إذا ينبغي لكان
الفصاحة. وجوهر املعنى، ومناط املفردات، مقصد هو إذن النظم بصفة.»37 لك ذكر

الدال/املدلول عالقة يف السيكولوجية الرضورة (7)

واملدلول، الدال بني رضورية عالقة وجود بنفنيست يؤكد اللسانيات» يف «مسائل كتابه يف
ومحتذيًا سوسري دي مصطلحات مقتفيًا بنفنيست، يقول معني، سيكولوجي بمعنًى ولكن
عالقة العكس عىل هي بل اعتباطية ليست واملدلول الدال بني العالقة «إن حجته: حذو
للمجموع بالرضورة وعيي يف مماثل «ثور» (املدلول) املفهوم أو فالفكرة رضورية،
ذهني، يف نقشا فكالهما ذلك؟ خالف عىل األمر يكون وكيف ر، و ث (الدال) الصوتي
الفكرة أن درجة إىل وثيق اتحاد بينهما ثمة الظروف، كل يف اآلخر يستحرض منهما وكل
خاوية، أشكاٍل عىل يحتوي ال الذهن إن ر. و ث الصوتية الصورة روح بمثابة هي «ثور»

ص٣٤٤-٣٤٥. اإلعجاز، دالئل 37
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ذلك إال الصوتية األشكال من يتقبل ال الذهن إن مسماة، غري أفكاٍر عىل يحتوي ال أي
وغريبًا، مجهوًال بوصفه رفضه وإال عليه، التعرف يمكنه لتََمثٍُّل حامًال يكون الذي الشكل
واحد ألمٍر وجهان الواقع يف هما الصوتية، والصورة الذهني التمثل واملدلول، فالدال
هو واملدلول للفكرة، الصوتية الرتجمة هو فالدال واملحتوى، كاملحتوي مًعا ويتشكالن
الوحدة تضمن التي هي واملدلول للدال الجوهرية الوحدة هذه إن للدال، الذهني املقابل

اللسانية.»38 للعالمة البنيوية
يف ال رضورية رضورية: عالقٌة هي واملدلول الدال بني العالقة أن القول وصفوة

نحن! ذاتنا يف بل ذاتها،

اللغة سطوة (8)

جديد! عالٍم عىل لصحونا ونمنا، جميًعا األشياء أسماء غرينا لو

لم معه، والتعامل العالم إلدراك وسيلتنا هي اللغة الفكر، وتصوغ العقل تشيِّد اللغة
الطريقة وعن عنها بمعزل هناك الكائن الواقع عىل تطل شفافة نافذة مجرد اللغة تعد
عبريه ينرش سيظل (الوردة) نسميه ما «إن شكسبري: يقول األشياء، بها تسمى التي
تختلف سوف الوردة نسميه ما إن منه وأحق حق، قوٌل وهو آخر»، باسٍم تسمى ولو
بجميع الجديد لالسم الصوتية العنارص ألن آخر؛ باسٍم تسمى لو اليشء بعض رائحته
الحيس الوقع تشكيل وتعيد الوعي جماع إىل تنفذ سوف املمكنة وتداعياتها مصاحباتها
لألشياء، بتسميتنا حتًما يتأثران لألشياء وتناولنا باألشياء معرفتنا إن للوردة. املبارش
وهم بنا بلغ ومهما الواقع، إلدراك أداتنا هي الرمزية، التغطية اإلشارية، الداللة فاألسماء،
نعرفه، كما للعالم النهائية الحدود ترسم التي هي نستخدمها التي اللغة فإن الحرية
يأتينا يشء األمر، حقيقة يف علينا مفروض يشء هو اللغة هذه من األكرب الشطر وإن

فينا. وتعيش فيها نعيش التي املحلية ثقافتنا من «جاهًزا»
هي بل مغايرة من والكائنات األشياء وبني بينها ما عىل مقصوًرا ليس اللغة «وأمر
منزلة الحقيقة من تنزل ال فالكلمات لها، اإلنسان تصورات يف التأثري إىل ذلك تتجاوز

الدار للنرش، توبقال دار فلسفية»، «دفاتر سلسلة — اللغة العايل: بنعبد السالم وعبد سبيال محمد 38

ص٣٨-٣٩. ،١٩٩٨ ط٢، البيضاء،
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وتقرره، عاملها تخلق التي القوى منزلة تنزل بل وتحاكيها، إليها تشري التي الصور
واحدة» «حقيقة إال بمقتضاه توجد ال الذي الديالكتيك هذا يف لذاته الروح يظهر بحيث
اللغة: مشكلة بصدد همبولت قال «وكما السمات.»39 ذي املتسق املوجود ظهور هي
حقيقة يف حًرصا، تقول أن لك (بل غالبًا اللغة له تقدمها كما أشيائه مع اإلنسان يعيش
اللغة بها يغزل التي العملية وبنفس إدراكاته)، عىل يتوقفان وفعله شعوره دام ما األمر،
حول سحرية دائرة ترسم لغة فكل رشكها، يف نفسه يوقع فإنه الخاص وجوده قلب من

أخرى.»40 دائرة إىل تخطاها إذا إال منها مفر ال دائرة إليه، تنتمي الذي الشعب

ص٢٨-٢٩. العربية، عبقرية 39

Ernst Cassirer: Language and Myth., translated by: Susanne Langer, Dover Publication 40

.INC. New York, 1953، p. 9
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الخامس الفصل

واملنطق اللغة

تشاء. ما تقول العرب هي

فاللغة مشرتك، اهتماٍم ومناطق معني تداخٌل واملنطق اللغة بني يكون أن الطبيعي من
الفكر، يف بحٌث واملنطق وتراكيبه، مقوالته تراعي أن ثم من وعليها الفكر، عن تعبري
قبيل من وليس اللغة، أمر يف أي الفكر، هذا عن التعبري أمر يف يبحث أن ثم من وعليه
األصيل معناها إن بل الكالم، أو النطق من مشتقة نفسها «منطق» لفظة أن املصادفة

الطَّرْيِ﴾. َمنِطَق ﴿ُعلِّْمنَا «الكالم» أو «اللغة» هو بالعربية
منطق «النحو السجستاني: سليمان أبي لسان عىل «امُلقابسات» يف التوحيدي يقول
اإلخالل له يجوز ال كان وإن املعاني، يف املنطقي نظر وُجلُّ عقيل، نحٌو واملنطق عربي،
ال كان وإن األلفاظ، يف النحوي نظر وجل واملعارض، كالُحلل لها هي التي باأللفاظ
يف التقصري أن وكما … والجواهر كالحقائق لها هي التي باملعاني اإلخالل له يسوغ
ونقص ضار املعنى تحرير يف التقصري فكذلك وانحطاط، ونقص ضار اللفظ تحبري
تفرقه أو وتعتاده، تألفه ما بتحصيل يعود العرب كالم يف نظٌر النحو … وانحطاط
بها آلٌة واملنطق … بغريه وتستغني عنه وتذهب تأباه أو وتخليه، تفرقه أو منه، وتعلل
هو يقال: ما وبني يُعتقد؛ فيما باطل، أو حق هو يقال: ما بني والتمييز الفصل يقع
وبني باللسان؛ يطلق فيما كذب، أو صدق هو يقال: ما وبني يُفعل؛ فيما رش، أو خري
وأي نعم، قال: اآلخر؟ أحدهما يعني فهل قلت: … بالفعل قبيح أو حسن هو يقال: ما
النحو وبالجملة، … والكمال الغاية فهو الحيس واملنطق العقيل املنطق اجتمع إذا معونة،
املعنى يرتب واملنطق الجارية، العادة إىل أو املعروف الحق إىل يؤدي ترتيبًا اللفظ يرتب
مأخوذة املنطق يف والشهادة سابقة، عادة غري من به املعرتف الحق إىل يؤدي ترتيبًا
املنطق ودليل طباعي، النحو ودليل الُعرف، من مأخوذة النحو يف والشهادة العقل، من
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يعرتيه وقد العرب طباع يف ما يتبع والنحو مبسوط، واملنطق مقصور، والنحو عقيل،
1«… االئتالف عىل مستمر وهو النفوس غرائز يف ما يتبع واملنطق االختالف،

بك يرمي قد املنطق عن البحث أن لك يتبني «وبهذا يقول: ٢٤ املقابسة خاتمة ويف
غري الكمال أن ولوال املنطق، جانب إىل بك يرمي النحو عن والبحث النحو، جانب إىل
واللغة والنحو خاصة منطقيٍّا، والنحوي نحويٍّا املنطقي يكون أن يجب لكان مستطاع

2«… عنها ومفهوم بها مرتَجم واملنطق عربية،
استباًقا للمنطق العقلية الطبيعة مقابل يف للنحو الُعرفية للطبيعة الفهم هذا كان
Vaugelas حركة يف بداياته نجد الذي الحديث للفهم والسجستاني التوحيدي من مبكًرا
اللغة يف للعقل وليس االستعمال، هو الفيصل «إن املشهورة عبارته قال الذي فرنسا يف
عرض مهمتها تجعل كانت إذ الرأي، هذا أنصار من الفرنسية األكاديمية وكانت مجال»،
الحية»،3 اللغة مالحظة من القواعد هذه و«استخالص االستعمال» وضعها التي «القواعد
أساليب من تعوَّدوه فما اللغة، أصحاب وعادة العرف من مأخوذة النحو يف فالشهادة
باأللفاظ؛ التعبري يف معينة طرٍق من كالمهم يف ألفوه وما ألسنتهم به جرت وما التعبري
يف الخطأ أو الصواب عىل للحكم الوحيد واملقياس لغة، كل لنحو الوحيد املصدر هو هذا

اللغة. بتلك الحديث

اللغة منطق (1)

التحليل نهاية يف فاللغة والفلسفي، العقيل املنطق عن يختلف الذي الخاص منطقها للغة
وأفراد أحوالهم، ومقتىض تكوينهم اختالف عىل جميًعا اللغوية الجماعة أفراد نتاج هي
تستلزم ال واللغة أرسطو. بمنطق بني ُمتََرشِّ الفالسفة من أجياًال ليسوا اللغوية الجماعة
ومتفًقا مفهوًما واضًحا تعبريًا تكون أن وحسبها عميقة، عقليًة أحكاًما مستخدميها من
بموجب تحكم وهي اللغوية»، «الجماعة هي الحاكمة اللغوية والسلطة الجماعة، بني عليه

العامة املرصية الهيئة األرسة، مكتبة السندوبي، حسن وتحقيق: رشح املقابسات، التوحيدي: حيان أبو 1
ص١٦٩–١٧١. ٢٢ مقابسة ،٢٠٠٦ القاهرة، للكتاب،

ص١٧٧. املقابسات، 2
ص٣٨. ،١٩٨١ ط٥، الكويت، املطبوعات، وكالة والريايض، الصوري املنطق بدوي: الرحمن عبد د. 3
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يف والقواعد واالستعمال، السماع هو اللغة يف والخطأ الصواب ومحك لغوي»، «ُعرف
وال منه تستخلص أو تستخرج أن وينبغي فيه، ومطمورة االستعمال هذا يف قابعٌة اللغة

منطقيٍّا. مسلًكا دائًما تسلك وال ومجاز عرٌف اللغة خارج. من عليه تفرض
املوصوالت، أخواتها سائر عن استعمالها يف املوصولة « «أيُّ شذوذ عن الكسائي سئل
يتعني ما كل عىل يدل مأثوًرا قوًال هذه عبارته صارت وقد خلقْت.» هكذا … «أيٌّ فأجاب:
عقيل؛ تعليل له ليس ما كل عىل يدل أو العقلية، العلة عن سؤال دون هو كما اتباعه
بنت اللغوية فالظاهرة اللغوية، الظواهر ذلك: ومن وسماع، واتفاٌق ُعرف ببساطة، ألنه،

واملنطق. العقل بنت وليست والعادة العرف
يقيس أو اللغوية الظواهر يف املنطق مقوالت يُعمل ومن منطق، واملنطق لغة اللغة
املقويل» «الخطأ يسمى فيما ويقع اللغوية، الظاهرة عن يغرتب فإنه املنطق بمعايري اللغة
القضايا البدينة، الفضائل الحمراء، األعداد يقول: من شأن شأنه ،Category mistake
حالقة، بموىس صخر جالميد «يقطع بل، كاليف تعبري باستعارة إنه، لألكل. القابلة غري

جريدة!» لقراءة تلسكوبًا يستخدم أو
منها اليشء يخرج وقلما املجاز، عىل جاٍر أكثرها اللغة هذه …» جني: ابن يقول
القوم وكان كذلك، كانت فلما غريه. ويف هذا كتابنا يف ذلك ذكر قدمنا وقد الحقيقة، عىل
بها خطابهم جرى أنحائها، وانتشار مذاهبها، بسعة الناس أعرف بها خوطبوا الذين
عرفهم، حسب عىل بها لهم املخاطب أغراض وفهموا منها، ويعتادونه يألفونه، ما مجرى

استعمالها.»4 يف وعادتهم
للمنطق، تخضع ال لغوية لظواهر أنيس إبراهيم يعرضد. اللغة» أرسار «من كتاب يف
(الجمع)، املفرد وغري املفرد بني الصيغة يميز ما اللغات فمن والجمع»، «اإلفراد منها
السامية) (اللغات ومنها الكم عن الحديث عند املنطقي التقسيم مع هذا يف ويتفق
أمعنت العربية أن إىل البعض يذهب بل والجمع، واملثنى املفرد صيغ: ثالث الكم يف يتخذ ما
مطرد). غري غامض أمر (وهو الجمع وجمع القلة وجمع الكثرة جمع فعرفت التمييز يف
للجمع! ورابعة للمثلث، وثالثة للمثنى، وأخرى للمفرد، صيغة تتخذ أفريقية لغات وهناك
Trousers حذاء، Shoes (مثل أخرى لغة يف جمًعا يستعمل قد لغة يف مفرًدا يُعدُّ قد وما
نفرد وال امرأة نجمع ال العربية ويف مقص). Scissors شارب، Moustaches بنطال،

ص٢٥٠. ج٣، الخصائص، 4
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ونقصد نبك) (قفا املثنى نستعمل وقد (قدمني)، املثنى ونقصد «قدم» نستعمل وقد نساء،
ُقلُوبُُكَما﴾، َصَغْت ﴿َفَقْد املثنى ويراد الجمع يُستعمل وقد الذات! حتى نقصد أو املفرد
َضيِْفي﴾، ﴿َهُؤَالءِ الجمع ويراد املفرد يستعمل وقد اْختََصُموا﴾، َخْصَماِن ﴿َهذَاِن
اللغويون أجهد «ومهما أنيس: د. يقول ِطْفًال﴾. نُْخِرُجُكْم ﴿ثُمَّ ِيل﴾، َعُدوٌّ ﴿فِإنَُّهْم
العام للمنطق تمتُّ ال أنها إنكار يستطيعوا فلن االستعماالت، تلك مثل تربير يف أنفسهم

الخاص.»5 منطقها للغات ألن وذلك بصلة؛
ما اللغات من والتأنيث»: «التذكري للمنطق تخضع ال التي اللغوية الظواهر ومن
ومنها ومحايد، ومذكر مؤنث إىل يقسمها ما ومنها ومذكر، مؤنث إىل الكيانات يقسم
فتصبح املؤنثة األسماء بعض التغري يصيب وقد والجماد! الحي عىل األمر قرص ما
واإليطالية، واإلسبانية (الفرنسية لالتينية الحديثة الفروع فقدت وقد العكس، أو مذكًرا
مؤنثة الالتينية يف املحايدة األسماء وأصبحت املحايدة، الصيغة والرومانية) والربتغالية
والسبيل والرصاط الطريق يؤنثون الحجاز أهل أن وروي الجديدة، اللغات يف مذكرة أو
كالبقر الجنس جمع إن وقيل ذلك. كل يذكِّرون تميم بني وأن … والزقاق والسوق
التذكري يف القبائل بني التفاوت بعض أيًضا هنا وإن ويؤنث، يُذكَّر والشعري، والتمر
(الشمس غريها يف ومؤنث لغة يف مذكر هو ما الكلمات من أن ومعروف والتأنيث.
النحاة م ويقسِّ واآلرامية)، العربية يف األمرين جائزة العربية، يف مؤنثة الفرنسية، يف مذكر
وقد اللغوية، أحكامه منهما ولكل مجازي، ومؤنث حقيقي مؤنث إىل التأنيث العرب
حامل، طروب، عجوز، طالق، عانس، ناهد، كاعب، (امرأة للمؤنث املذكرة الصفة تستعمل
للمذكر املؤنثة الصفة وتستعمل إلخ) … شافع وناقة فارض، وبقرة عاقر، أيم، مرضع،
األَْعراُب»، «َقاَلِت مثل: صيًغا العربية وتقبل ،(… نابغة باقعة، عالمة، داهية، (رجل
«َهِذِه يَتَِّخذُوُه»، َال الرُّْشِد «َسِبيَل ِبِه»، ُمنَفِطٌر َماءُ «السَّ َميْتًا»، «بَْلَدًة اليَُهوُد»، «َقاَلِت
الظاهرة عرفية بوضوح تتجىل خاصة بصفٍة والتأنيث التذكري مسألة ويف َسِبيِيل»،6

والريايض. الصوري املنطق عىل وتأبِّيها وخصوصيتها اللغوية
تخضع وال اللغات بني تتفاوت عنها؛ والتعبري رصدها وطريقة اللغة يف و«األزمنة»
املايض– املايض– قبل املحدثني: عند للزمن سباعي تقسيٌم ثمة جميًعا، يشملها عام ملنطق

ص١٢٩–١٣٣. اللغة، أرسار من 5

.١٣٤–١٣٨ اللغة، أرسار من 6
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اللغات من وكثري املستقبل. بعد – املستقبل – املستقبل قبل – الحارض – املايض بعد
املثال سبيل عىل اإلنجليزية ويف األزمنة. تلك معظم عن التعبري عىل تحرص الهندوأوروبية
معظم أن فنرى السامية الفصيلة يف أما جميًعا، السبعة األزمنة لهذه محددة صيًغا نجد
غامضة صورة يف السبعة األزمنة تلك عن للتعبري العدد قليلة صيًغا اتخذت قد لغاتها
والحايل املايض ثالثة: إىل األزمان العرب النحاة ويقسم املنطقي. التحديد عن بعيدة
كالٍّ اختصوا فقد صيغ ثالث للفعل رأوا وملا األساسية، األزمنة بتلك مكتفني واملستقبل،
مىض حدث لكل باملايض املسمى الفعل وجعلوا الثالثة، األزمنة تلك من بزمن منها
األمر وجعلوا الحال، زمن من يقرِّبه الفعل هذا عىل «قد» دخول أن إال أمره، وانتهى
سوف، أو بالسني يتصل حني سيما وال باملستقبل املضارع وخصصوا الحايل، للزمن
من تقسيمهم إىل يترسب الخلل رأوا وحني أيًضا، للحال جعلوه األحيان من قليل ويف
النصوص من ويتأوَّلون منه، ليس ما العربي الكالم لون يُحمِّ كعادتهم بدءوا عدة، نواٍح
املضارع مكان املايض استُعِمل فإذا تخريج، أو تأويل إىل بحاجة ليس ما الصحيحة
يف التمسوا املايض مكان املضارع استُعِمل وإذا الكاتب، أو املتكلم أرادها لحكمٍة قالوا
نظروا أنهم لو التعسف هذا كل عن أغناهم كان وما وكربوا، لها هللوا بالغية نكتًة هذا
أن من األثر يف جاء ما ذلك من الزمنية، الفكرة عن بعيًدا وأساليبها الفعل صيغ إىل
َفَال ِهللا أَْمُر ﴿أَتَى تعاىل: قوله مثل أيًضا، والعكس املايض، مكان يُستعَمل قد املضارع
﴿َوَكاَن ومثل: تلت، أي يَاِطنُي﴾ الشَّ تَتْلُو َما ﴿َواتَّبَُعوا وقوله: سيأتي، أي تَْستَْعِجلُوُه﴾
يحملنا معني بزمن الصيغة ربط أن شك وال إلخ، … يزال وال أي َرِحيًما﴾ َغُفوًرا هللاُ
نفصل أن الواجب ومن أساليبها، فهم يف والتعسف التكلف من كثري عىل العربية يف
لندرك منطقية؛ ال لغوية دراسًة الزمن، عن مستقلة الصيغ أساليب ندرس وأن بينهما،
يكونان وقد مضارعني، يكونان قد وجوابه الرشط وفعل … وحسن جمال من فيها ما
الدار» «بعتك مثل أخرى واستعماالت مضارًعا! والثاني ماضيًا األول يكون وقد ماضيني،
أسلوب العربية ويف العربية، أساليب من ذلك وغري يرحمك، أي هللا» و«رحمك أبيعك، أي
أن القول وصفوة الشعب»! لهذا وقلت «اذهب مثل: األمر مكان املايض يستعمل شائع
سلوكها وأن والصيغ، الزمن بني ربطها يف متباينة طرًقا سلكت قد عام بوجه اللغات
وثيقة.7 بِصلٍة العام للمنطق يمت ال اللغوية، الناحية من الوضوح كل واضًحا كان وإن

ص١٣٩–١٤٧. نفسه، املرجع 7
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الخاص، منطقها للغات إن فيقول: اللغوي»، «النفي ل أنيس د. يعرض وأخريًا
اللغات عنه عربت العقول، جميع بني مشرتك عقيل معنًى أنه رغم اللغات يف والنفي
عدم قانون أن ذلك من الرياضية، أو املنطقية األساليب دائًما تطابق ال وأساليب بسبل
فالنًا إن يقول أن من املتحدث تمنع ال فاللغة اللغوي، التعبري عىل يرسي ال التناقض
ويف ما، تفسري أو معني ملعنًى وفًقا وطني، وغري وطني أو واحد، آن يف غني وغري غني
يف صعوبة أي املفرسون يجد لم َواْلبَاِطُن﴾، َوالظَّاِهُر َواْآلِخُر ُل اْألَوَّ ﴿ُهَو الحكيم: الذكر
تدركه ال سبحانه ألنه الباطن وهو للعيان، بادية آثاره ألن الظاهر هو فاهلل ذلك؛ فهم
النفي نفي أن املنطقي والنفي اللغوي النفي بني الفروق أوضح من كان وربما األبصار،
حني فاللغات للنفي! تأكيًدا إال ليس اللغوية الناحية من ولكنه املنطق، يف اإلثبات ينتج
اإلثبات، إىل ال النفي، فكرة توكيد إىل بهذا تهدف إنما الجملة من ما موضع يف األداة تكرر
جميع يف كثري ومثله ،I haven’t done nothing اإلنجليز: من العامة قول ذلك مثال
التي الخاصة طرقها وألساليبها الخاص، منطقها للغات أن ذلك وحديثها، قديمها اللغات
واالستعمال اللغوي املنطق ضوء يف بل العام، املنطق ضوء يف ال وتفسريها عرضها يجب
عما التعبري حني والسامع املتكلم بها يتأثر قد التي النفسية العوامل ضوء ويف اللغوي،

خاص.8 لغوي بأسلوب منهما، كل بخلد يدور

اللغوي البحث منهج (2)

وطرائق واملالبس والطقوس والتقاليد العادات شأن شأنها اجتماعية، ظاهرة اللغة
مالحظة الوصفي: االستقرائي املنهج هو لدراستها املناسب املنهج فإن ثم ومن املعيشة،
االستنباطي املنهج وليس تنتظمها، التي العامة املبادئ استخالص ثم الجزئية، الوقائع
ليضمن فوق؛ من العامة، املبادئ ويفرض الخاص، إىل العام من يتجه الذي املعياري
موضوعات من موضوع «اللغة حسان: تمام د. يقول نفسه. مع واتساقه الفكر صواب
الجسم ترشيح يف والباحث كالقانون. القواعد من مجموعة ال كالترشيح، الوصف،
بهذا الفالنية العضلة تكون أن يجب بقوله أفكاره عن يعرب أن منه يُتوقع ال اإلنساني
يف الباحث وكذلك الصورة، أو الحجم بهذا الفالني العظم يكون أن يجب أو الوضع،

ص١٤٧–١٥١. نفسه، املرجع 8
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ال وما يجوز ما عىل بالنص موضوعه من موقفه عن يعرب أن ينبغي ال اللغة ترشيح
وإن القواعد»، يفرض أن ال الحقائق يصف أن هو السبب لهذا اللغوي و«َهمُّ يجوز،
استقرائيٍّا، وصًفا لتصفها بعينها، لغة من بعينها، مرحلة لتختار الوصفية الدراسة
فالقاعدة قواعد، وتسميها االستقراء هذا يف الداخلة املفردات بني املشرتكة النواحي وتتخذ
االستعمال حاالت بني اشرتاك جهة هي وإنما معياًرا، ليست الوصفية الدراسة يف

الفعلية.»9
النصوص جمع من يبدأ وصفيٍّا استقرائيٍّا منهًجا اتخذوا قد األوائل النحاة كان وإذا
النحاة فإن تنتظمها، التي العامة القواعد استخالص إىل ويميض ومالحظتها، اللغوية
وفرضوها العامة القواعد من فبدءوا :Via negative عكسيٍّا» «طريًقا اتخذوا قد املتأخرين
قائمة هي كما العرب لغة تعكس الحالتني يف القواعد تكن لم أنه والحق النصوص، عىل
فيها وأثَّر األرسطي املنطق شكلها التي وعقولهم النحاة أفكار تعكس وإنما بالفعل،
والنحو أرسطو «منطق الشهري بحثه يف مدكور بيومي إبراهيم د. يقول األثر، بالغ
الوسطى القرون يف صادف قد األرسطي املنطق أن يف شك «وال :(١٤٨ (املجمع العربي»
فُعِرف األول: املعلم فلسفة من آخر جزء أي يصادفه لم نجاًحا واإلسالمية املسيحية
يرتجم أن قبل األرجانون وتُرجم امليتافيزيقي، أرسطو يعَرف أن قبل املنطقي أرسطو
فكانت خاصة، منزلٌة العربي العالم يف ولألرجانون10 الحيوان. كتاب أو الطبيعة كتاب
األجزاء ألحقت ثم العربية، اللغة إىل الفلسفية الكتب من ترجم ما أول األوىل أجزاؤه
اإلسالمية املدارس لدى املنطق يف البحث وتواىل واخترصت، وُرشحت فُرتجمت األخرى
عند نعتقد فيما األمر يقف ولم … الفقهاء وعند بل واملتكلمني، الفالسفة عند املختلفة
املنطق فيه أثر وقد النحو، بينها من أخرى دراسات إىل امتد بل والفلسفة، والكالم الفقه
قرب عن العربي النحو فتأثر منهجي، واآلخر موضوعي، أحدهما جانبني: من األرسطي
بالقياس وأريد نحوية، قواعد من املنطقية كتبه يف أرسطو لسان عىل ورد بما بعد أو

املنطقي.» القياس حدده ما نحو عىل ويوضع يحدد أن النحوي
اللغة» علم تاريخ «موجز كتابه يف روبنز هنري روبرت اإلنجليزي اللغوي أشار وقد
فقه مدارس بني مهم تنافس «نشأ يقول: إذ األرسطي، باملنطق العربي النحو تأثر إىل

ص٢٤. والوصفية، املعيارية بني اللغة حسان: تمام د. 9

أداته. أو الفكر آلة أي «األداة»، أو «اآللة» تعني باليونانية و«األورجانون» املنطق، يف أرسطو كتاب 10
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— البرصة مدرسة يف خاصة — األرسطي التأثري ونلمس العربي، العالم يف املختلفة اللغة
العربية، املعرفة عىل اليوناني والعلم اليونانية للفلسفة األوسع التأثري من جزءًا بوصفه
بوصفها للغة النظامية الطبيعة وعىل الصارم االطراد عىل البرصة مدرسة شددت وقد
عن أرسطو أفكار إن القول يمكن وهنا الظواهر، عالم عن املنطقي الحديث وسيلة
أكرب أهميًة الكوفة يف اللغويني العلماء من مجموعٌة أْولت وقد أثرها، تركت قد القياس
وما اللهجية االختالفات ذلك يف بما (السماع) بالفعل موجود هو كما اللغة يف لالختالف
«شذوذية» نظر وجهات ما حد إىل تعتنق املدرسة وهذه أقرت، كما النصوص يف واقع هو
خاصة نظر وجهات طوروا قد العرب اللغويني أن املؤكد من أنه عىل … Anomalist
مثلما اليونانية النماذج حال بأي عليها يفرضوا ولم للغتهم، النظامية دراستهم يف بهم

الالتني.»11 النحاة فعل
فأنت دراستها: يف «منهجه» عليه يميل اللغة منشأ يف املرء «مذهب» أن الحق ومن
املحايد بالوصف دراستها يف تقنع فسوف اتفاقي اجتماعي عرٌف اللغة بأن قنعت إذا
سليقٌة أو حكماء اصطالح أو إلهي12 «توقيف» بأنها امتألت إذا أما السمح، واالستقراء
تصطنع وسوف «العلة»، أو الحكمة عن البحث وسواس يتملكك فسوف سحرية عربية

والتأويل. والتعليل القياس دراستها يف
اإلنسان «بوسائل هريدر يقول كما اللغة اخُرتعت لقد إلهيٍّا، توقيًفا العربية ليست
اخرتع الذي هو هللا يكن لم اإللهية، التعليمات بطريق آلية بصورٍة تُبتكر ولم الخاصة،
ممارسته بطريق اخرتاعها إىل اضطر الذي هو نفسه اإلنسان ولكن لإلنسان، اللغة
كما البرش، غري أو البرش من حكماء، بني اصطالًحا اللغة وليست الخاصة.» قدراته
منهم وترسي باألعراب تتلبس سحرية عربية سليقًة اللغة وليست موضعه، يف ذلك بينا
يف تقوم وعلًال الكالم بمواقع معرفًة وتكسبهم اللغة يف املفوضني وتجعلهم الدم مرسى

واالعتياد. باملمارسة اجتماعي وتعلٌم اكتساٌب اللغة وإنما العقول،

،٢٢٧ عدد الكويت، املعرفة، عالم عوض، أحمد د. ترجمة اللغة، علم تاريخ موجز روبنز: ه. ر. 11

ص١٧١-١٧٢. ،١٩٩٧ نوفمرب
سبحانه، هللا صنع من هي وإنما العربية، اللغة تبتدع لم العرب «إن «االقرتاح»: يف السيوطي يقول 12

تحقيق النحو، أصول علم يف االقرتاح (السيوطي: صنعه.» فيما هللا حكمة عن تبحث أن النحاة وعىل
ص٨١). ،١٩٨٨ برس، جروس قاسم، ومحمد الحميص أحمد
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القيايس التفكري إىل ولجأ االستقرائي الوصفي املنهج عن الباحث تخىل ما فإذا
املنطق. عىل مؤسسة دراسته وجعل عمله مجال عن القدر بنفس نأى قد يكون املعياري
بادئ يف الدارسون اهتم «لقد سوسري: دي يقول العام» اللغة «علم كتابه مستهل ويف
وأخذها اإلغريق بدأها التي الدراسة هذه إن بالنحو. سمي املعرفة فروع من بفرع األمر
ترتبط وال العلمية النظرة إىل تفتقر وهي املنطق، علم عىل اعتمدت الفرنسيون عنهم
وغري الصحيحة الصيغ تميز التي القواعد وضع سوى هدف من لها وليس نفسها، باللغة
ومجالها للوقائع، الخالصة املالحظة عن كثريًا تبتعد معيارية دراسة فهي الصحيحة،

ضيق.»13 محدود
الرواة، أفواه من النصوص تلقي عىل األمر مبدأ يف تدور اللغة دراسة كانت لقد
القاعدة واستخالص لالستقراء مجال ثمة فكان الحارضة، وفصحاء األعراب ومشافهة
بالوصف، تتسم األوىل العربية الدراسات رأينا ثم ومن واألمثلة، املفردات تقيصسلوك من
وجاء االحتجاج، عرص عنده انتهى فاصل حدٌّ وضع ثم املعيار، عن كبري حد إىل وتنأى
املد وانحرس الرواية، روافد جفت وبذا جعبتهم، يف ما أفرغوا قد عنده الرواة كان وقٌت
جديدة، تجربٍة مع لوجه وجًها أنفسهم النحاة فوجد الحوارض، عىل يفيض كان الذي
القديمة الروايات أصبحت وبذا جديدة، روايات عىل اعتماد دون النحو يف يتكلموا أن هي
وبدأ يحتذوها، أن الفصاحة طالب عىل النحاة رأي يف الواجب من كان متحجرة مقاييس
يجب فيما الكالم بدأ بل الرتاكيب، من يجوز ال وفيما يجوز فيما الحد هذا عند الكالم

أيًضا.14 منها
بالنحو متأثًرا نشأ األرسطي املنطق أن إىل التاريخية الوجهة من يشري ما وثمة
يف أرسطو استعان فقد األرسطي، بالفكر متأثًرا نشأ العربي النحو وأن اإلغريقي،
فورث العربي النحو جاء ثم اللغوية، بالتقسيمات Categories «املقوالت» للوحة وضعه
عىل العرش األرسطية املقوالت تطبيق عىل وعمل واملنطق، النحو بني خلطه أرسطو عن
املسائل يف تطبيقها إىل وسعى األربع، وعلله املنطقية أقيسته أرسطو عن أخذ كما اللغة،
من آخر يشءٍ عىل يشءٍ قوالب لفرض محاولٍة أي كشأن كارثية النتيجة وكانت النحوية،

جنسه. غري

ص١٩. العام، اللغة علم سوسري: دي 13

ص٤٤. والوصفية، املعيارية بني اللغة 14
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األرسطية املقوالت (3)

فاملقوالت ثم ومن اإلسناد، أو اإلضافة تعني أرسطو عند «قاطيغورياس» كلمة
أو ،Predicates «محموالت» أي «مقولة»، أو مسندة أو مضافة أمور هي Categories
األرسطية واملقوالت قضية. يف محموًال يدخل أن يمكن كيل معنى املقولة أدق: بتعريف
يشءٍ بصدد تثار أن يمكن التي األسئلة جملة عن تقال التي األجوبة جميع تقابل العرش
كانت مثًال اإلنسان من اتخذنا فإذا محموالت، بعرشة عنها يجاب عرشة األسئلة وهذه ما.

يأتي:15 كما واألجوبة األسئلة

جواب سؤال

جوهر هو؟ ما
كم قصري؟ أم طويل نحيف؟ أم بدين كميته؟ ما

كيف جاهل؟ أم عالم رديء؟ أم طيٌب أهو
إضافة خادم؟ أم سيد ابن؟ أم أٌب أهو
فعل يفعل؟ ماذا

انفعال يصيبه؟ ماذا يقبل؟ ماذا
مكان هو؟ أين مقره؟ ما
زمان وقت؟ أي يف
وضع قائم؟ أم نائم أم جالس أهو هيئته؟ ما
ملك يلبس؟ ماذا

«جوهًرا» للكلمة فجعلوا األشياء إىل نظرتهم اللغة إىل النحاة نظر الجوهر: مقولة
للجملة إن بل إبدال، أو بإعالل إال يتغري ال الكلمة جوهر أن ورأوا ،Substance
عبارة مثًال خذ تقديره، علينا تعني الجوهر هذا من يشء غاب فإذا ثم ومن جوهًرا،
يكون أن «زيٌد» يصلح وال «هو»، تقديره فاعٌل ضمريٌ فيها هنا «قام» فإن قام»، «زيٌد

ص٤٢١. ،١٩٧٩ ط٣، للطباعة، مأمون دار وهبة، مراد د. الفلسفي، املعجم 15
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بد ال وإذ ستأتي)، التي املكان ملقولة (وفًقا فعله عىل يتقدم ال الفاعل ألن «قام» فاعل
«هو». الضمري أنه عىل هنا «نقدره» فنحن فاعل من للفعل

التي Duration املدة أن عرفوا «ربما النحاة إن حسان تمام د. يقول الكم: مقولة
الطولية كميته مع عكًسا وال طرًدا تتناسب ال األصوات من صوت نطق يستغرقها
األصوات دراسة يف فكرية طولية وحدات خلق عىل أرصوا هذا ومع ،Quantity
بعض يف املفرد الحرف مدة عن مدته قرصت وإن بحرفني املشدد فالحرف العربية،
يف التي املدة القصرية كتلك كانت إذا نظرهم يف اللينة األلف نصف والفتحة النطق،
وعىل الوضوح، كل واضح هنا املنطقي والتفكري النفس»، «منى قولنا من «ُمنى» آخر
برهنت قد عدن لهجة عىل بها قمت التي اآللية التجارب بعض أن عرفنا إذا األخص
الساكن األخري املفرد الصوت أن عىل كامًال تعزيًزا الخاصة مالحظتي تعزز درجة إىل
من منه أقرص كان وإن املدة جهة من الوسط يف املشدد نظريه من أطول الكالم يف

الكم.»16 جهة
الثالثية األفعال لبعض استعدادية كيفيات نسبة من تطبيقها يتضح الكيف: مقولة
وبعض (… املنقوص (املقصور، األسماء ولبعض والناقص) واألجوف املقصور (مثل
واتصاله وجمع ومثنٍّى مفرد إىل التقسيم أيًضا ذلك ومن اللينة)، (األلف الحروف

الكمية. الكيفيات بفكرة
الزمان بني تفريق بال اللغة دراسة عىل الزمان مقولة تطبيق أما الزمان: مقولة
فالفعل استعماالته، إىل نظر دون الفعل تقسيم يف فواضح النحوي والزمن الفلسفي
التكلم، زمن قبل مىض حدث عىل دل ما واملايض أمر، أو مضارع أو ماٍض إما
هذا بعد النحاة ويضطر إلخ. … االستقبال أو الحال يف حدث عىل دل ما واملضارع
الفعل عن يعتذرون فهم النحوي، االستعمال خذلهم كلما يعتذروا أن املنطقي التقسيم
عاٌد تكن «إن مثل تعبري يف عنه ويعتذرون بلم، يقرتن حني امليض عىل الدال املضارع
ِمنُْكْم﴾، اْلُمَعوِِّقنَي هللاُ يَْعَلُم ﴿َقْد تعاىل: قوله يف وعنه خصالها»، بادت فما بادت قد
نَْرصُ َجاءَ ﴿إِذَا تعاىل: قوله ويف َرِحيًما﴾، َغُفوًرا هللاُ ﴿َوَكاَن تعاىل: قوله يف املايض وعن
النحوي، والزمن الفلسفي الزمان بني التفكري يف لخلطهم ذلك كل إلخ، َواْلَفتُْح﴾ ِهللا

ص٢٠. ،١٩٩٠ القاهرة، املرصية، األنجلو مكتبة اللغة، يف البحث مناهج حسان: تمام د. 16
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والحضور امليض عىل الداللة ال الصيغ بني التفريق وظيفة النحوي للزمن أعطوا ولو
النحوية. بالدراسة أشبه ذلك لكان واالستقبال

يف: يتجىل النحاة تفكري عىل كبري نفوذٌ املقولة لهذه املكان: مقولة

التعذر. أو الثقل ظهورها من منع سواء الكلمات أواخر عىل الحركات تقدير •
يشء مكان يشء (بوضع واإلبدال معني) مكان يف شكل (تغيري اإلعالل فكرتي •

آخر).
الجوهر: مقولة يف قلنا أن سبق وقد الفعل، بعد الفاعل يكون أن رضورة •
هذا يكون أن بد وال فاعل، من «قام» للفعل بد ال قام» «زيٌد عبارة يف إنه
الصيغ، عىل مفروضة ذهنية قواعد هذه أن الواضح ومن الفعل، بعد الفاعل

بذاتها. ودالة عنها غنًى يف والصيغ

للفعل يكن لم فإذا فاعله، إىل باإلضافة فعل كل العرب النحاة فهم اإلضافة: مقولة
مع متمشيًا تفكريهم ليكون النحاة يقدره أن من أقل فال الجملة يف مذكور فاعل
زيًدا إن لنقول: قام) (زيٌد مضاء ابن مثال إىل أخرى مرة نعود وهنا املقوالت، منطق
بعد يأتي فالفاعل املكان، فكرة لتحكم فاعًال يصلح لم الجملة يف موجوًدا كونه برغم
أن برغم الجملة، يف فاعًال نقدر أن إذن بد فال فاعًال يصلح لم وإذا قبله، ال الفعل
مذكر الفاعل أن عىل تقدير إىل الحاجة ودون بشكلها هنا تدل املايض الفعل صيغة
فكرة عن مسئولة أيًضا اإلضافة ومقولة الفعل، صيغة لغريت ذلك غري كان ولو غائب،
النظر بقطع رصيحة ألفه آخر اسم إىل باإلضافة مماًال اعترب إنما امُلمال فاالسم اإلمالة
اإلمالة فيها التي اللهجة درسنا ولو به، الخاصة لهجته يف أصل منهما كالٍّ أن عن
إال أبوا العرب النحاة ولكن اإلطالق، عىل الباب هذا يف التفكري إىل احتجنا ما بمفردها
إىل االضطرار شدة جاءت هنا ومن واحد، نحٍو يف اللهجات من مجموعة يدرسوا أن

ومطرد. شاذ إىل التقسيم
امتناع برغم الجملة عىل يفرض الذي اإلعرابي الوضع فكرة عن مسئولة الوضع: مقولة
يف أو قام)، زيٌد يف «قام» (مثل خربًا رفع محل يف فتكون عليها، إعرابية حركة ظهور

إلخ. … القول مقول نصب محل يف أو صفة، جر محل يف أو حاًال، نصب محل
يف (… السكون الضمة، الكرسة، (الفتحة، الحركات تهميش عن مسئولة امللك: مقولة
حروف أنها رغم الصحيحة، الحروف عىل «عالمات» مجرد إىل وتحولها العربية، اللغة
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مفتوًحا أو (ُب) مضموًما يكون العربية اللغة يف الصحيح فالحرف العالم، لغات كل يف
و«ملك» الصحيح للحرف وصف مجرد الحركة وكأن إلخ … (ِب) مكسوًرا أو (َب)
الحرف وألغوا الحركات شأن فأعلوا األوضاع قلبوا قد العروضيني أن غري له! يمني
الحرف إىل وبالدائرة ،(– (متحرك الحركة ذي الحرف إىل بالرشطة فرمزوا إلغاءً،

.(° (ساكن املد أو الساكن
أثر قبول هو واالنفعال «ينفعل» مقولة التاسعة املقولة والفاعلية: القابلية مقولة
األثر، يقبل الذي اليشء يف التأثري وهو «يفعل» مقولة هي العارشة واملقولة املؤثر،
نظرية وراء من هما املقولتان وهاتان واالنقطاع،17 والقطع والتسخن، التسخني مثل
كذلك؟ الكلمات تكون ال فلماذا قابًال وإما فاعًال إما اليشء كان «فإذا النحو، يف العامل
فإن زيٌد» «حرض ذلك مثال اآلخر؟ بعضها يف عامًال الكلمات بعض يكون ال وملاذا
هي (الضمة) وحركته الفاعلية عىل الرفع وهو «حرض» الفعل تأثري قبلت «زيٌد» كلمة
«نفس» كلمة فإن نفسك» «عليك آخر: ومثال امللك)، (مقولة الدال األخري، الحرف ملك
تخص (الفتحة) وحركته املفعولية، عىل النصب وهو «عليك» الفعل اسم تأثري قبلت

وتتبعه.» (السني) األخري الحرف
الرتكيب، بتبدل تتبدل للكالم عوارض وغريها بالحركات اإلعراب النحاة رأى لقد
له بد ال وأثٌر محدث، من له بد ال حادٌث عرٌض فقالوا: االطراد، من يشء فيه نظام عىل
متى يحدثه فيه حرٍّا ليس ألنه األثر؛ هذا محدث املتكلم يكون أن يقبلوا ولم مؤثر، من
هذه فعددوا الكالم، يف عنها وبحثوا موِجبة، وعلًة مقتضيًا، عامًال األثر لهذا وطلبوا شاء،
فاعلة موجوداٌت هي كأنما اإلعراب «عوامل» تصوروا لقد … قوانينها ورسموا العوامل،

الحقيقية.»18 كاملؤثرات اإلعراب عوامل يجرون «والنحاة الريض: اإلمام قال مؤثرة،
السهولة شديدة فبدت فئات، إىل مها وقسَّ املائة العوامل الجرجاني د عدَّ وقد
عديدة: نواٍح من والتعقيد لالضطراب النحو مطوالت يف تعرضت أنها غري والوضوح،
عوامل حسب الواحد املعمول توجيه وناحية إهماله، أو إعماله يف الواحد العامل ناحية
باحثًا جعل ومما العادي، القارئ بَْلَه املتخصص الحرب عىل يشق مما ذلك وغري مختلفة،

ص٢٠٣. ،٢٠٠٦ ط٥، القاهرة، الكتب، عالم العربي، النحو أصول عيد: محمد د. 17

ص٨١. واللغة، النحو قضايا من يعقوب: بديع إميل د. 18
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املعيارية بني «اللغة كتابه يف العامل لنظرية تناوله ختام يف يقول حسان تمام د. مثل
من منظمة يجعلها اللغة وضع إن عامل. ال أنه الحقيقة إذن؟ العامل «ما والوصفية»:
الطرق من عدد من ويتكون األخرى، األجهزة مع متكامل منها جهاز وكل األجهزة،
بيان إىل تتجه منها تركيبية طريقة فكل اللغوية، باملعاني املرتبطة العرفية الرتكيبية
العرف فألن النحو يف مرفوًعا الفاعل كان فإذا اللغة، يف الوظيفية املعاني من معنًى
ا جدٍّ الجائز من وكان واضح، منطقي سبٍب ما دون والرفع الفاعلية فكرتي بني ربط
النحو عىل تجِر لم العرفية املصادفة أن لو مرفوًعا، واملفعول منصوبًا، الفاعل يكون أن
وظيفيٍّ معنًى وبني بينها الربط هو إذن إعرابية حركة أية من املقصود عليه. جرت الذي
ارتضاها العرف ألن الصورة هذه عىل اللغة نمطية يف الحركة هذه جاءت وقد خاص،
الحركات اختالف بني تام ارتباط هناك يكون أن ذلك كل يف الوحيد والرشط كذلك،
وباب الفاعل باب بني الفرق يف يراعى أن أي إليها، ترمز التي النحوية األبواب واختالف
الفاعل عىل الدالة اإلعرابية الحركة بني يظهر شكيل بفرق عنه يعرب أن مثًال املفعول
ولو جني: ابن بقول املقصود هو وذلك … املفعول عىل الدالة اإلعرابية الحركة وبني

ممكنًا.»19 ذلك لكان نقضها متكلٌِّف تكلف

الِعلَّة (4)

ل��ت��رك��يِّ ت��ن��م��ى ت��رك��ي��ٌة م��ق��دودٌة ه��ي��ف��اءُ ب��ن��ا م��رْت
ن��ح��ويِّ ��ة ُح��جَّ م��ن أض��ع��َف ف��ات��ٍر س��اح��ٍر ب��ط��رٍف ت��رنُ��و

فاعلة أربع: أرسطو عند والعلل «املعلول». ويقابل غريه يف يؤثر ما هي «العلة»
وهي وصورية منه، يُصنع الذي الخشب وهي ومادية الكريس، يصنع الذي كالنجار
املنطق من التعليل ترسب وقد عليه. الجلوس وهي وغائية شكله، عليها يتم التي الهيئة
وال الذهن تجهد فكرية صناعة إىل وتحوَّل وتضخم نما ثم العربي، النحو إىل األرسطي

النطق. عىل بفائدة تعود
العرب، كالم معرفة إىل يؤدي نوع نوعني: إىل النحوية العلل النحاة قسم فقد
الفاعل صار لَم يقولوا: أن مثل العلة» «علة يسمى آخر ونوع مرفوع. فاعل كل كقولنا:

ص٥٧. والوصفية، املعيارية بني اللغة 19
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قلبتا مفتوًحا قبلهما ما وكان والواو الياء تحركت إذا ولم منصوبًا؟ به واملفعول مرفوًعا
يف حكمتها منه تستخرج وإنما العرب، تكلمت كما نتكلم أن يكسبنا ليس وهذا ألًفا؟
يطلق اللغات.»20 من غريها عىل اللغة هذه فضل بها وتبني وضعتها، التي األصول
و«العلل القياسية» «العلل الثاني وعىل التعليمية»، «العلل األول النوع عىل الزجاجي
تحصل (بمعرفتها األَُول» «العلل األول النوع عىل مضاء ابن ويطلق والنظرية»، الجدلية
تفيدنا «ال وهي والثوالث» الثواني «العلل مقابل يف العرب) بكالم بالنطق املعرفة لنا
كما نتكلم أن تكسبنا كسب» «علل إىل أيًضا العلل ويقسم حكيمة»، أمة العرب أن إال

وضعتها. التي األصول يف حكمتها لنا تظهر حكمة» و«علل العرب، تكلمت
تارة فهم نفسه! «التعليل» ملصطلح النحاة استخدام يف خلٌط يطالعنا البداية ومنذ
«الوصف»، ب اليوم نسميه ما وهو اللغوي، النظام عمل طريقة إىل لإلشارة يستخدمونه
يعمل التي بالطريقة يعمل اللغوي النظام يجعل الذي «السبب بمعنى يستخدمونه وتارة
ليعكس املبدئي الخلط هذا وإن «التعليل». لكلمة والقويم الصحيح املعنى وهو بها»،
العمليتني من لكل خاص مصطلٌح يقيض أن ينبغي كان ولقد نفسه، الفهم يف خلًطا

نوعيٍّا. اختالًفا املختلفتني
العلمي املنهج وأن للظواهر، الغائية العلل يف يخوض ال العلم أن اليوم به املسلَّم من
يعنيه ال وباختصار: عليها، تطرد التي القوانني واستخالص الظواهر وصف إال يعنيه ال
تجري (ملاذا «ملاذا» عن السؤال إىل النطاق هذا تخطى إذا أما «كيف»، عن اإلجابة إال
منهًجا يعد ولم لطبيعته وتنكر مجاله تخطَّى قد يكون فإنه النحو) هذا عىل الظواهر
سبيل ال غيبية أموٍر عن أكثر تتكلم ألنها علميٍّا بها معرتف غري الغائية «فالعلل علميٍّا،
لرفع يوردونها التي النحاة علل الغائية العلل قبيل ومن … كذبها أو صدقها اختبار إىل
ويف املنصوبات، نصب ويف إن، وخرب كان، واسم الفاعل، ونائب والخرب، واملبتدأ الفاعل،

جرٍّا.»21 وهلم املعربات، وإعراب املبنيات، بناء ويف الرصف، من األسماء بعض منع
إلهي توقيٌف اللغة أن قلبه يف وقر وقد اللغوي بحثه يف ع َرشَ فيمن احتيالك ما ولكن
هذه يف القابعة «الحكمة» عن البحث إىل مدفوٌع إنه سحرية؟ سليقٌة أو حكماء وضع أو

بريوت، الرسالة، مؤسسة الفتيل، الحسني عبد تحقيق النحو، يف األصول الرساج: بن سهل بن محمد 20

.٣٥ :١ ،١٩٩٦
ص٥١. والوصفية، املعيارية بني اللغة 21
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«إن «االقرتاح»: يف السيوطي يقول اعتباًطا. تنشأ ولم عبثًا تأِت لم التي اللغوية الظواهر
تبحث أن النحاة وعىل سبحانه، هللا صنع من هي وإنما العربية، اللغة تبتدع لم العرب
إال إليه يضطرون يشءٌ «وليس سيبويه: ويقول (التوقيف). صنعه» فيما هللا حكمة عن
النحو»: علل يف «اإليضاح يف الزجاجي ويقول العرب). (حكمة وجًها» به يحاولون وهم
العرب عن له: فقيل النحو، يف بها يعتل التي العلل عن هللا رحمه أحمد بن الخليل «سئل
وعرفت وطباعها، سجيتها عىل نطقت العرب إن فقال: نفسك؟ من اخرتعتَها أم أخذتَها
أنه عندي بما أنا واعتللت عنها، ذلك يُنَقل لم وإن علله عقولها يف وقام كالمها، مواقع
فمثيل له علة هناك تكن وإن التمسُت، الذي فهو العلة أصبت فإن منه، عللته ملا علة
صحت وقد واألقسام، النظم عجيبة البناء محكمة داًرا دخل حكيم رجل مثل ذلك يف
وقف فكلما الالئحة، والحجج الواضحة بالرباهني أو الصادق بالخرب بانيها حكمة عنده
كذا ولسبب وكذا، كذا لعلة هكذا هذا فعل «إنما قال: منها يشء عىل الدار يف الرجل هذا
فعل للدار الباني الحكيم يكون أن فجائز لذلك، محتملة بباله وخطرت له سنحت وكذا
إال العلة، تلك لغري فعله يكون أن وجائز الدار، دخل الذي هذا ذكرها التي للعلة ذلك
عللته ملا علة لغريي سنح فإن لذلك، علة يكون أن محتمل الرجل هذا ذكره مما ذلك أن
الخليل من وإنصاف مستقيم وهذا بها»، فليأِت باملعلوالت ذكرته مما أليق هو النحو من

عليه.»22 هللا رحمة

العلل تفصيل (1-4)

الجليس الدينوري موىس بن الحسني هللا عبد أبا أن إىل «االقرتاح» يف السيوطي يشري
قانون إىل وتنساق العرب كالم عىل تطرد علة صنفان: النحويني «اعتالالت أن ذكر قد
وهم موضوعاتهم، يف ومقاصدهم أغراضهم صحة وتكشف حكمتهم تظهر وعىل لغتهم،
عىل منها املشهورة مدار أن إال الشعب واسعة وهي تداوًال، وأشد استعماًال أكثر لألُوىل
سماع» «علة قوله فقال: «تذكرته» يف مكتوم بن التاج ذلك ورشح … نوًعا وعرشين أربعة
و«علة السماع. سوى علة لذلك وليس أثدى»، «رجل يقال وال ثدياء» «امرأة قوله مثل
الحروف. ملشابهتها األسماء بعض وبناء االسم، ملشابهته املضارع إعراب مثل تشبيه»

ص٦٥-٦٦. ،١٩٧٢ بريوت، النفائس، دار املبارك، مازن تحقيق: النحو، علل يف اإليضاح الزجاجي: 22
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الواو كاستثقالهم استثقال» و«علة «َودََع». عن «تََرَك» ب كاستغنائهم استغناء» و«علة
الفاعل رفع من إليه ذهبوا فيما وذلك فرق» و«علة وكرسة. ياء بني لوقوعها «يَِعُد» يف
امليم تعويضهم مثل توكيد» و«علة املثنى. نون وكرس الجمع نون وفتح املفعول ونصب
الجزم يف التقيا إذا الساكنني أحد كرسهم مثل نظري» و«علة النداء. حرف من «اللهم» يف
عىل حمًال «ال» ب النكرة نصبهم مثل نقيض» و«علة نظريه. هو إذ الجر؛ عىل حمًال
وهي املوعظة فعل ذكر موعظٌة» جاءه «فمن مثل املعنى» عىل حمل و«علة «إن». نقيضها
وأغالًال». «سالسًال قوله: مثل مشاكلة» و«علة الوعظ. وهي املعنى عىل لها حمًال مؤنثة
بينهما عدلوا ثم النصب عىل حمًال بالفتح ينرصف ال ما َجرِّهم مثل معادلة» و«علة
باملجاورة الجر مثل مجاورة» و«علة السالم. املؤنث جمع يف الجر عىل النصب فحملوا
و«علة الدال. ملجاورتها هلل» «الحمد يف «هلل» الم وضم خرٍب»، ضبٍّ «جحر قولهم يف
تعليل يف ذكروه ما وذلك جواز» و«علة ونحوه. الفاعل برفع تعليلهم وذلك وجوب»
و«علة لوجوبها. ال أُميل فيما اإلمالة لجواز علة ذلك فإن املعروفة األسباب من اإلمالة
يَُك﴾. ﴿َوَلْم الرتخيم باب مثل اختصار» و«علة الَقاِنِتنَي﴾. ِمَن ﴿َوَكانَْت مثل تغليب»
ينرصف. ال ما ورصف و«يؤكرم» «استحوذ» ک أصل» و«علة كاإلدغام. تخفيف» و«علة
كقول حال» داللة و«علة املفعول. من التقديم برتبة أوىل الفاعل إن كقولهم أوىل» و«علة
كقولهم إشعار» و«علة عليه. الحال لداللة فحذف الهالل» «هذا أي «الهالل»، املستهل:
مثل تضاد» و«علة ألف. املحذوف بأن إشعاًرا الواو قبل ما بفتح موَسون موىس: جمع يف
تلغ؛ لم بضمريه: أو باملصدر وأكدت تقدمت متى إلغاؤها يجوز التي األفعال يف قولهم
عيلَّ اعتاص فقد التحليل» «علة وأما مكتوم: ابن قال التضاد، من واإللغاء التأكيد بني ملا
الصائغ: بن الدين شمس الشيخ وقال يشء. فيه يل يظهر فلم أياًما فيها وفكرت رشحها
يف السلف، عن له حاكيًا البغدادي الخشاب كابن املحققني كتب يف مذكورة رأيتها قد
فعليتها ونفي كالم، االسم مع ألنها حرفيتها ينفي «كيف» اسمية عىل االستدالل نحو
الثاني الصنف وأما انتهى. املدعي، خالف شبه عقد فتحلل فاصل، بال الفعل ملجاورتها
أنه «األصول» يف الرساج ابن وبيَّنه السيوطي: قال بينه.»23 وال الجليس له يتعرض فلم
وهذا منصوبًا؟ واملفعول مرفوًعا الفاعل صار لَم يقولوا: أن مثل العلة»، «علة املسمى هو

ص٨٣-٨٤. االقرتاح، 23
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التي األصول يف حكمتها منه يستخرج وإنما العرب، تكلمت كما نتكلم أن يكسبنا ليس
وضعتها.

لألوىل النحاة كان ا أحقٍّ … «لكن العربي»: النحو «أصول يف عيد محمد د. ويتساءل
فقدت قد الصنعة، بفعل أنها، أم — الدينوري يقول كما — تداوًال وأشد استعماًال أكثر
املتأخرة النحو كتب إن والنظر؟ الجدل عليها فغلب الثانية، بالصفة ووسمت سماتها،
واملساجالت املجادالت من هائل ركاٍم تحت العرب كالم بها ُعرف التي العلل فيها اختفت

العلل.»24 يف

مضاء ابن اعرتاضات (2-4)

النوع هذا سقوط برضورة تام بوضوٍح رصح من (وآخر!) أول هو مضاء ابن كان
من يسقط أن يجب «ومما النحاة»: عىل «الرد يف مضاء ابن يقول النحو. من العلل من
لم زيٌد» «قام قولنا من «زيد» عن السائل سؤال مثل وذلك والثوالث، الثواني العلل النحو
يقال أن فالصواب الفاعل؟ رفع ولم فيقول مرفوع، فاعل وكل فاعل، ألنه فيقال رفع؟
وبني ذلك بني فرق وال املتواتر، الكالم من باالستقراء ذلك ثبت العرب، به نطقت كذا له:
عىل حكمه لينقل علة، استنباط إىل فيه يحتاج وال بالنص، حرام ما شيئًا أن عرف من
عن السائل أجبت ولو الفقيه، عىل واجب غري ذلك عىل فالجواب حرم؟ لم فسأل غريه،
القضية تعكس لم فلم وقال: يقنعه، فلم واملفعول الفاعل بني للفرق له: تقول بأن سؤاله
فاعل إال للفعل يكون ال ألنه قليل الفاعل ألن له: قلنا املفعول؟ ورفع الفاعل بنصب
الذي األخف، وأعطي للفاعل، الرفع، هو الذي األثقل، فأعطي كثرية، واملفعوالت واحد،
يستثقلون، ما كالمهم يف ليقلَّ كثرية، واملفعوالت واحد الفاعل ألن للمفعول؛ النصب، هو
جهلنا ولو مرفوع، الفاعل بأن علًما ذلك يزيدنا فال يستخفون، ما كالمهم يف ويكثر
املتواتر، باستقراء مطلوبنا، هو الذي الفاعل رفع عندنا صح قد إذ جهله، يرضنا لم ذلك

العلم.»25 يوقع الذي

ص١٢٢-١٢٣. العربي، النحو أصول 24
املعارف، دار ضيف، شوقي د. تحقيق: النحاة، عىل الرد القرطبي: مضاء بن الرحمن عبد بن أحمد 25

ص١٣١. ،١٩٨٢ القاهرة،
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املحدثني اعرتاضات (3-4)

مستقاة أنواعها وتعدد فروعها اختالف عىل العربية علوم «إنَّ حسن: عباس األستاذ يقول
الذين الضاد أهل من الفصحاء به نطق ما إىل جميًعا ومردُّها األصيل، العربي الكالم من
األسلوب وصغنا املركب، أو املفرد باللفظ نطقنا فإذا بلسانهم. ويُحتجُّ بكالمهم يستشهد
العرب محاكاة إال لذلك تعليل فال معني؛ نظام عىل تأليفه يف وجرينا خاصة، صياغة
ثالث عىل الكلمة بنيت لم سألني: سائًال أن ولو هذا، غري يشء وال منوالهم، عىل والنسج
نظاٍم عىل األسلوب تركيب يف جريَت ولم خاص؟ بضبٍط حروفها ضبطَت ولم أكثر؟ أو
ما أحاكي املقام هذا يف أني هو واحًدا: إال الجواب كان ما ولم؟ … ولم … ولم معني؟
مثل استخدامها ووسائل مادتهم من وآخذ طريقتهم، عنهم وأنقل مثله، يف العرب فعله
مادة حيث من اليوم بها ننطق التي فالكلمات فرد؛ كل جواب وكذلك يأخذون. كانوا ما
إنما حروفها، وبضبط الجملة يف بوضعها املتعلقة هيئاتها مظاهر حيث ومن تكوينها
مرغمني أو طائعني له نخضع ما ثمة وليس وحده العرب عن للمأثور شأنها يف نخضع

أمانة.»26 وال جد وال فيه صواب ال وهزل فضول هذه غري إجابة وكل املأثور، ذلك إال
الوايف» «النحو وكتابه النحو، علم يف حجة معروف، هو كما حسن، عباس واألستاذ
يقول الشأن. هذا يف خاص ثقٌل لرأيه كان ثم ومن العلم، هذا يف األكرب املرجع هو
لم جزمت؟ أو ُجرَّْت أو نصبت لم الكلمات؟ أواخر رفعْت «لَم حسن: عباس األستاذ
لم تأخرت؟ أو أسلوبها يف تقدمت لم …؟ أو … أو فاعل، أو فعل، وزن عىل كانت
وأعذب؟ أرقَّ هذا كان لم ذاك؟ من وأقوى أبلغ التعبري هذا كان لم حذفت؟ أو ذكرت
بصدده، نحن فيما بمنهاجهم واألخذ الفصحاء، العرب مجاراة إال يشء ال …؟ لم … لم
وبني بينه نوائم بحيث العامة أصوله والتزام املنهاج، ذلك حدود يف املحمود الترصف مع

املأمونة. الترصف حرية
بها تطفح التي املرهقة والتعليالت العلل هذه فما وصفنا ما عىل األمر كان وإذا
إىل الرجوع عليهم هللا كتب ممن وأوقاتهم املعلمني صدور بها وتضيق النحوية، املراجع
من لتحكم الصائبة العجىل النظرة إن النحوية؟ القواعد بعض الستخالص املطوالت تلك
واهية. كانت ولو بِصلٍة للعقل تمتُّ ال زائفة والتعليالت العلل هذه جميع بأن تردد غري

ص١٤٦-١٤٧. ،١٩٦٦ القاهرة، املعارف، دار والحديث، القديم بني والنحو اللغة حسن: عباس 26

103



لغوية مغالطات

النوع، ذلك من إال اللهم منها، النحو وتطهري نبذها علينا يفرض العقل ذلك احرتام وإن
حني قبًال إليه أرشنا ما به يريدون التنظري» «علل يسمونه: الذي والصادق الصحيح
يف به وتسلك معني، وزٍن عىل الكلمة تجعل وحني تجره، أو تنصبه أو كلمة آخر ترفع
أو نصبتَها ولم العرب، كالم يف زميلتها نظري ألنها رفعتها؟ لم ا، خاصٍّ مسلًكا الرتكيب
أخرتها؟ أو قدمتها ولم كذا؟ وزن عىل جعلتها ولم السالف، للسبب جزمتَها؟ أو جررتَها
يف نظريتها ألن …؟ …؟ أو مدح، أو نفي، أو حرص، أو استفهام، أداة استخدمتَها لم

كذلك.»27 العرب كالم
إىل دفعهم ما هو النحاة عقول عىل الغائي الفكر استحواذ أن حسان تمام د. ويرى
مصدًرا فاعتربوه العرف إىل النحاة لجأ «ولو مربر، بال النحو كتب وانتفاخ العلل انتحال

بعد.»28 فيما االنتحال ذلك عن الدفاع ثم العلل انتحال إىل اضطروا ملا للغة وحيًدا
إىل: ويردها النحاة تعليالت عيد محمد د. يرصد العربي» النحو «أصول كتابه ويف
يف هللا حكمة أما العرب: عن نُقل وما واإلحساس، والطبيعة العرب، ونية هللا، حكمة
أمور ألنها الباحث؛ طوق يف يدخل ال فمما النطق، يف العرب ونية الكالم، وأوضاع الصيغ
أو باليشء واألنس الثقل، أو (بالخفة واإلحساس الطبيعة وأما باللغة، لها شأن ال غيبية
وطبيعته، النحوي فحساس يخضع مما ذلك بل ضبطه، يمكن ال فمما منه) االستيحاش
صنعه بما يقاس ال ساذج تعليل فهو لنطقهم) تعليالت (من العرب عن نقل ما وأما
حدث. ما حقيقة وليس حدث، ملا تسويغ كله ذلك أن والحقيقة العلل، غرائب من النحاة

األرسطي.29 التعليل نفوذ تحت تعليلهم يف النحاة وقوع فهي الحقيقة أما

ثقافتني بني رصاٌع (5)

الفهم. أَْلَكُن إنك عمرو؛ يا ويلك

العالء بن عمرو أبو

ص١٤٧-١٤٨. السابق، املرجع 27
ص٥٤. والوصفية، املعيارية بني اللغة 28

ص١٢٥. العربي، النحو أصول 29
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تُغاير إنما اللغوية «والداللة العربية»: «عبقرية كتابه يف البديع عبد لطفي د. يقول
… كيانها يف داللتها تختضن اللغة أن معنى عىل ذاتية داللة أنها يف العقلية الداللة
املبني الفهم من مشرتك قدٍر عىل يتواضعان ومتكلٍم بمخاَطٍب إال تتم ال ذلك بعد والداللة
ما سامعيه إىل ينقل أن عن عاجٌز بياٍن من أوتي مهما واملتكلم بعينها، مسلَّماٍت عىل
منزلة تنزل مسلماٍت إىل تئول لغة فكل … يقول مما بينٍة عىل يكونوا لم إذا نقله يريد
عزبت30 وربما بينهم فيما اللغة أبناء يتعاطاها حجيًة الدالالت عىل تضفي التي القيم

سواهم.»31 عن
عربيٍّا األوىل بدايته يف النحو كان املوايل، أيدي يف وانتهى العرب، أيدي عىل النحو بدأ
وكان خالًصا، عربيٍّا الدؤيل األسود أبو النحو ومؤسس عربًا، األوائل النحاة وكان خالًصا،
أسٍس وضع النحو، فهم عنه يخرج أال ينبغي كان ما وهو األصل، يف النحو من الغرض
أن به يقصد ولم كالمها، يف العرب «نحو» ينحوا أن عساهم العربية، ليتعلموا لألعاجم
اللغة ون يتلقَّ ألنهم عنه غنًى يف فهم به، ينطقون فيما العربية أهل عىل سلطانًا يكون
املوايل من رجًال أن يروى لها. ومعارشتهم فيها عيشهم بحكم (First hand) أول تلقيًا
فقال تركب؟»، ال لم سعد؟ يا لك «ما األسود: أبو سأله زندخال، أهل من سعد هو الفرس،
األسود: أبو فقال حرضه، من بعض فضحك ظالًعا، أراد ضالع»، فريس «إن الرجل: له
الكالم، لهم عملنا فلو إخوة، لنا فصاروا فيه ودخلوا اإلسالم يف رغبوا قد املوايل هؤالء

واملفعول.32 الفاعل باب فوضع
األوائل النحو واضعو كان فقد اللغة؛ لتقييد قواعد وضع النحو من الغرض يكن لم
فرض يمكن وال متصل ونمو مستمرة حياة يف اللغة تقيد، ال اللغة أن من بينة عىل
وْصفيٍّا تالحق أو تواكب بل تقيد ال اللغة كاللغة، متغري حيٍّ يشء عىل جامدة قواعد

بها. خاصة اطراداٍت من هي تتخذه فيما واستقرائيٍّا
اللغة بني الواسع بالبون وشعروا النحو، إفالس العربية لعلماء ظهر البداية ومنذ
باب فوضع األسود أبو أما ألطرافها، جامعة بقوانني اللغة عىل السيطرة لصعوبة والنحو

وخفيت. بعدت عزبت: 30

النادي كتاب والكواكب، والسماء والحيوان اإلنسان رؤية يف العربية عبقرية البديع: عبد لطفي د. 31

ص٢١–٢٣. ،١٩٨٦ ط٢، جدة، ،٣٤ الثقايف األدبي
ص٦٢. ،١٩٩٧ ط٢، بريوت، املعرفة، دار الفهرست، النديم: ابن 32
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نظر ثم الكتاب ذلك يف فزاد ليث بني من رجل جاء ثم عليه، يزد ولم واملفعول الفاعل
سئل فحني العالء بن عمرو أبو وأما عنه. فأقرص فيه يدخل ال ما العرب كالم يف فإذا
تصنع كيف سئل فلما ال، قال: عربية؟ سميته مما وضعت فيما كله العرب كالم أيدخل
لغات. خالفني ما وأسمي األكثر عىل أعمل قال: حجة؟ وهم العرب فيه خالفتك فيما
يجعل ما بعينه هو يخالفه وما النحو بني التمييز هذا … ذاتها املنهجية الحيلة هذه
بني التمييز تقبل ال متكاملة ظاهرة باعتبارها فاللغة واللغة؛ النحو بني ظاهرة املفارقة

أطرافها.33
عليه، سيطرت التي الفكرية املقوالت جهة من خالًصا عربيٍّا ابتدأ الذي النحو أن «إال
مقوالت من عليه سيطر بما عداها ما عىل األعاجم ثقافة فيه فانترصت األمر به انقلب
قائًما سلطانًا يكون أن به وأريد نفسه، العربي اللغوي التفكري طبيعة عىل غريبة فكرية
وجعل اللغة عن انفصل أن يلبث لم النحو فإن أخرى وبعبارة والشعراء.»34 العربية عىل
بٍرئ من يمتح وجعل اللغوية، الظاهرة مصدر عن واغرتب عنها، غريٍب بفكٍر يدرسها

أخرى!
ثقافتني بني لقاءً األوائل العرب النحويني طبقة بعد واللغة النحو بني اللقاء كان
التي األعاجم وثقافة املبارش، باالتصال العرب ترشبها التي العربية الثقافة مختلفتني:
الخصومة وتؤرخ املوايل. من أكثرهم وكان انتمائهم بطبيعة النحويون لها أخلص
بني والخصومة الثقافتني. هاتني بني للرصاع العرب الشعراء وبني النحويني موايل بني
يُخطِّئ النحوي هذا كان فقد معروفة، النحوي إسحاق أبي بن هللا وعبد الشاعر الفرزدق
منها نجتزئ شهرية، وأقوال بشعٍر ويعنِّفه يهجوه والفرزدق أبياته، يف ويلحنه الفرزدق

الخصومة: جوهر عىل لداللته ييل ما

تتأوَّلوا. أن وعليكم نقول أن علينا وينوءُك، يسوءُك ما عىل •
العربية؟ يف مخرًجا لبيتي هذا وجد أما •

أقوله. ال ولكني … لقلت أشاء لو إني أما •

بريوت، األندلس، دار محمد، إبراهيم لألستاذالسيد الشعرية» «الرضورة القيمة: الدراسة ذلك يف انظر 33
ص٨٣-٨٤. ط٣،

ص٨٤. نفسه، املصدر 34

106



واملنطق اللغة

النحو قوالب تكن لم الوجهة. واختالف الرصاع جوهر للفرزدق األقوال هذه ترتجم
الشعراء من الفرزدق آخر، صوابيٍّا مستًوى يتخذ كان بل الفرزدق، يعني مما وقضبانه
وهول األزمة بعمق يحس كان وقد عليهم)، يُحتج وال بهم يحتج الذين الكالم، (أمراء
عىل تلتف أن تريد غريبة مقوالٌت ثمة الحقبة: تلك يف بالعربية يحدق الذي الخطر
يُنتزع، أن يوشك للفصاحة لواء ثمة واحد، اطراد عىل وتسلكها تؤدبها كي العربية؛

يفهمها! أن ال يأرسها أن يريد أجنبيٍّا غازيًا اللغة عن يدفع لكأنه
بن عمرو أبي كموقف آخر، موقًفا الفرزدق من يقف أن بالنحوي أحرى كان وقد
لديه؛ ما إىل يضيفها لغوية مادة أنها عىل الفرزدق أبيات يأخذ أن وهو سبق، فيما العالء
أن ال لغوية، وميول اتجاهات من فيها يكمن ما منها ويستخلص ويستقرئ يصف لكي
ما وتسمى األكثر عىل «مقيسة قواعد من لديه بما فيعايرها املعكوس املوقف هذا يقف

يسمي). عمرو أبو كان كما لغات (ال خطأ خالفها»
قوله: يف النابغة يخطِّئ النحوي عمر بن عيىس كان

ن��اق��ع35 ال��س��م أن��ي��اب��ه��ا ف��ي ال��رق��ش م��ن ض��ئ��ي��ل��ٌة س��اورت��ن��ي ك��أن��ي ف��ب��تُّ

األساس وعىل التخطئة هذه عىل بليغ رد العقاد ولألستاذ ناقًعا، موضعها ويقول:
كيف أحيانًا النحاة لتعلم املوسيقية هذه «وإن العقاد: يقول التخطئة، عليه تقوم الذي
إعرابها قواعد يف الشعرية املزية ألن الشاعرة؛ اللغة هذه يف الشعر يفهموا أن ينبغي
عالمة أن النحاة فينىس … والرصفيون النحاة بها يتقيد التي املصطلحات من أسبق
اإلعراب، ويالئم الوزن يالئم الذي معناها الكلمة وتعطي الصفة عىل تدل القافية يف الرفع
تأخري يف بمخطئ هو وال … السم» أنيابها يف ناقٌع «ضئيلٌة قال حني النابغة أخطأ وما
ملوصوفاتها موافقة صفة إال تكون ال — مرفوعة وهي — ألنها القافية؛ مكان إىل الصفة

املنظوم.»36 الكلم ترتيب بها انتقل أينما
ثقافة اختالف هنا واالختالف لغة، خطأ يكون أن قبل فهم خطا هنا الخطأ
لغوي، غري آخر بمقياٍس اللغة يقيسون كانوا املوايل فالنحويون منطق، واختالف

األفاعي. من املنقط وهو رقشاء أرقش جمع والرقش واثبتني، ساورتني: 35

تاريخ، بدون بريوت، — صيدا العرصية، املكتبة منشورات الشاعرة، اللغة العقاد: محمود عباس 36

ص١٦-١٧.
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بن لعمرو العالء بن عمرو أبي قول فيهم وصدق عربي، غري بمعياٍر العربية ويعايرون
باللكنة، منطقه) (أي عقله يصف أنه الحظ ،«… الفهم أْلكن إنك عمرو، يا «ويلك عبيد:
العربي. املنطق عنه وغاب األرسطي املنطق حفظ ألنه العربية؛ الصبغة إىل باالفتقار أي
جوهر عن وتعرب الخصومة هذه ترتجم الكلبي عمار للشاعر مشهورة أبيات وهناك
بيتًا النحاة أحد عاب وقد الكلبي عمار يقول النظري. منقطعة وبراعٍة بقوة الرصاع هذا

شعره. من

اب��ت��دع��وا ال��ذي ه��ذا ن��ح��ِوه��م ق��ي��اس وم��ن ال��م��س��ت��ع��رب��ي��ن م��ن ل��ِق��ي��ن��ا م��اذا
ذرع��وا أو ق��اس��وه ال��ذي خ��الف ب��ي��ٌت ب��ه��ا ي��ك��ون ِب��ك��ًرا ق��اف��ي��ًة ق��ل��ت إن
ي��رت��ف��ُع ل��ي��س وه��ذا َخ��ْف��ٌض وذاك م��ن��ت��ص��بً��ا ل��ي��س وه��ذا ل��ح��ن��َت ق��ال��وا
وال��وج��ُع ال��ض��رُب ف��ط��ال زي��ٍد وب��ي��ن ح��م��ٍق م��ن ال��ل��ه ع��ب��د ب��ي��ن وح��رض��وا
ُط��ب��ع��وا إع��راب��ه��م ع��ل��ى ق��وٍم وب��ي��ن ل��م��ن��ط��ق��ه��م اح��ت��ال��وا ق��د ق��وٍم ب��ي��ن ك��م
ف��دع��وا ت��ع��رف��وا ل��م وم��ا ت��ع��رف��ون م��ا ف��خ��ذوا ل��ك��م م��ش��روًح��ا ق��ول��ي ك��ل م��ا
ال��ب��ي��ُع ب��ه��ا تُ��بْ��نَ��ى وال ال��م��ج��وس ن��اُر ب��ه��ا تُ��َش��بُّ ال أرٌض أرض��ي ألن

عىل مطبوعون قوٌم الشعراء الطرفني: بني الخالف عمق برباعة، األبيات، هذه ر تُصوِّ
أرض يف نشأ الدم عربي الشاعر ملنطقهم، يحتالون متطبعون قوم والنحاة فصاحتهم،
الثقافتني)، رصاع إىل (إشارة البيع تبنى وال املجوس نار بها تشب ال أعجمية غري عربية
يستطيع وال اللغة عىل السيطرة يريد والنحوي وديمومتها، اللغة بحياة يتكفل «الشاعر
الشاعر يتغري، ال وضٍع عىل وإمساكها تجميدها إىل فيسعى املستمر، تدفقها يف مالحقتها
اللقاء.»37 بينها يتم ال مطالب وهي مطالبه، عن يبحث والنحوي مطالبه عن يبحث
حركتها: وشلَّت اللغة جمدت والتي البداية، منذ املتأصلة النحوية املغالطة هي وهذه

الوصفية. عىل املعيارية رفع الحصان، أمام العربة وضع األوضاع، َقْلُب
صارت «وبهذا الوردي: عيل د. يقول األرسططالييس» واملنطق «النحو مقاله ويف
تقتضيه عما فابتعدت ا، جدٍّ متشعبة أو دة معقَّ النهائي وضعها يف النحوية القواعد
أيدينا بني املوجودة النحوية القواعد يدرس والذي ووضوح. بساطة من الفطرية السليقة

ص٧٩. نفسه، املصدر 37
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أن املعقول من وليس طبيعية، غري اصطناعية قواعد بأنها يشعر موضوعية دراسًة
بني «اللغة كتابه نهايات يف فيقول حسان تمام د. أما األرض.» هذه عىل برش بها يتكلم
ما رسعان ولكنها غاية، إىل وسيلة مبدئها يف النحو دراسة «كانت والوصفية»: املعيارية
االستقراء عىل تقوم مبدئها يف كانت والطرق، الوسائل متعددة ذاتها يف غاية أصبحت
األول الرعيل بعد من وخلف والتطبيق، القاعدة عىل تقوم زمن بعد فأصبحت والتقعيد،
فطريٍّا سمًحا الدين كان الدين: من املتكلمني موقف النحو من وقفوا َخْلٌف رجالها من
النحاة فجعله وصفيٍّا هينًا سهًال النحو وكان منطقية، وقضايا فلسفًة املتكلمون فجعله
رواية عن أحمد، بن الخليل قول يصدق بذلك أيًضا.»38 منطقية معيارية وقضايا فلسفًة
ما يتعلم حتى إليه يحتاج ما إىل النحو علم من أحٌد يصل «ال «الحيوان»: يف الجاحظ
يقوِّم ما العربية من يتعلم أن رجل طلب حني خالويه ابن قول وكذلك إليه»، يحتاج ال

لساني!» به أقيم ما تعلمت وما النحو أتعلم سنًة خمسني منذ «أنا لسانه:

ص١٦٤. والوصفية، املعيارية بني اللغة 38
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السادس الفصل

اللُّغوي التَّغريُّ

الدوام. عىل صبيٍّا العالم ويبقي األشياء، نظام يحفظ التغري

أوريليوس ماركوس

يغريها. لكي بل يحفظها، لكي له تعط لم الحياة بالتغري، يحيا اإلنسان

أدونيس

اللغة يجعل سبب من ليس إذن يشء، كل يغري الزمن «إن سوسري: دي فرديناند يقول
مواجهة يف نفسها عن الدفاع يف لها حول ال فاللغة … العام القانون لهذا تخضع ال
نتائج إحدى وهذه والدال، املدلول بني العالقة أخرى إىل لحظة من تَُغريِّ التي القوى
فثم الزمان يف تسري برشية جماعة هناك كان وحيثما للعالمة.»1 االعتباطية الطبيعة
يفكك إذ «الزمن أن فالحق ببعيد، ذلك من اللغة وليست أبت، أم شاءت سيعروها تغري
خارج للغة وجود فال املتكلمني، مجتمع يف بل فراغ يف يعمل ال فإنه والدال املدلول
(تصور املتكلمني مجتمع وأهملنا الزمن ضمن اللغة إىل نظرنا وإذا االجتماعي، اإلطار
اللغة، يف يؤثر لن إذاك فالزمن تغيري، أي نالحظ ال ربما قرون) عدة يعيش لوحده فرًدا

ص٩٤. العام، اللغة علم سوسري: دي 1
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رأينا ملا الزمن وأهملنا املتكلمني مجتمع االعتبار بعني أخذنا فإذا ذلك، من العكس وعىل
اللغة.»2 يف تؤثر التي االجتماعية القوى أثر

فرتة تمِض إن فما تقاومه، العالم يف واحدة لغة توجد وال منه، مناص ال أمٌر «التطور
ليظهر إنه حتى منه بد ال أمٌر التغيري إن الواضحة. التغيريات بعض تدون حتى الزمن من
قبل عليها يسيطر أن ما لغًة يخرتع من بوسع الطبيعية). (غري االصطناعية اللغات يف
التي الغاية لتحقيق االستخدام مجال يف تدخل إن ما ولكن االستخدام، موضع توضع أن
عليها.»3 السيطرة صاحبها فيفقد األفراد؛ لجميع ملًكا تصبح حتى أجلها من ُوضعت

فرد يخلقها أن يستحيل «اللغة الشعبية»: «عنارصالسيكولوجية كتابه يف فونت يقول
إال االصطناعية، اللغات من وغريها اإلسربانتو باخرتاع قاموا أفراًدا أن صحيح األفراد، من
تستطع لم بل أصًال، لغة هناك تكن لم ما تحقيقها املستحيل من كان االخرتاعات هذه أن
من مستعارة عنارص بفضل إال يعش لم ومعظمها نفسها، تعيل أن اللغات هذه من أي
عىل اإلسربانتو6 «ولنأخذ سوسري:5 يقول االصطناعية اللغة هذه وعن طبيعية.»4 لغات

ص٩٦. السابق، املرجع 2

ص٩٤. السابق، املرجع 3
.Wundt. W. 1921. Elements of Folk Psychology. London: Allen and unwin., p. 3 4

العام اللغة علم يف محارضاته سيكاهي وألربت بايل شارل تلميذاه ونرش ،١٩١٣ عام سوسري دي تويف 5

.١٩١٦ سنة
الزاروس الدكتور الرويس العالم ١٨٨٧ عام بها دفع االصطناعية، العاملية اللغات أشهر هي اإلسربانتو 6
وبرامج املجالت لها صْت وُخصِّ عاملية كلغٍة كثريًا راجت وقد الكثريون، بعده من رها وطوَّ زامنهوف
واإلسربانتو العلمية. والندوات املؤتمرات يف واستُعملْت والجامعات املدارس من عدد يف وُدرِّست اإلذاعة،
من منتقاة قواعد عىل قائمة ألنها الدقيق؛ باملعنى صناعية لغًة أيًضا ليست ولكنها طبيعية لغة ليست
من يمكن ما أقل عىل تحتوي إذ للغاية التعليم وسهلة التبسيط شديدة لغة وهي األوروبية، اللغات
عىل تساعد التي املنتظم االشتقاق وقواعد األساسية املفردات ومن قاعدة) عرشة (ست النحوية القواعد
يف سطوعه بعد نجمها أفل فقد التسهيالت هذه كل ومع األخرى. املفردات من كبرية أعداد صياغة
عن تعرب ال أنها أقلها ليس ألسباب وذلك منه؛ والستينيات الخمسينيات وحتى العرشين القرن بدايات
تكتسب املسيطرة العظمى الدول لغات وأن رؤيتها، وأفق الخاص عيشها ونبض بعينها أمة حضارة
أن بد ال املصطنعة اللغة وأن املجاالت، جميع يف الغري عىل وسيطرتهم أهلها قوة من ورواجها ضغطها
تضمن ال املشرتكة اللغة وأن جيل، إىل جيل من الطبيعية اللغات عىل يطرأ ما التغريات من عليها يطرأ

والرصاعات. الحروب من مانًعا يوًما تكن ولم الشقاق، ضد وتحصن الوفاق
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أن الظن فأغلب عليها، ُفرض الذي القيد من ستتحرر اللغة هذه نجحت إذا املثال: سبيل
اللغوية، للعالمة الكاملة الحياة من مرحلًة تدخل االستخدام قيد توضع أن بعد اإلسربانتو
األوىل: املنطقية طبيعتها لتالئم ُوضعت التي تلك عن تماًما تختلف لقوانني طبًقا وتنتقل
املقبلة األجيال تستخدمها ثابتًة لغًة يقرتح الذي إن أبًدا. الطبيعة هذه إىل تعود ولن
فاللغة البط، بيضة الدجاجة تحت يضع الذي كمثل مثله فإن األوىل بطبيعتها وتقبلها

اللغات.»7 بقية يجرف الذي التيار صاحبها، رغم يجرفها، الرجل هذا يخلقها التي
وأشكال واألحوال، األجيال وتتبدل باللغة، الناطقني حاجات فتتغري الزمن يسري
الحياة، بتغري اللغة تتغري املعلومات، ووسائط العمل وأدوات التفكري وأنماط الحياة

الرمزي. وغطاؤها األشياء تتغري

اللغوي التغري أسباب (1)

االقتصاد مبدأ (1-1)

بأقل املفيد التعبري إىل الناطقني ميل أي الجهد، يف االقتصاد مبدأ اللغة تغري أسباب من
معظم ويف الحجاز قبائل لهجة يف الهمزة من التخلص ذلك مثال الطاقة، من مبذول
نطق فتحول ،Diphthong املركبة» «األصوات وانكماش الحديثة، العربية اللهجات
واندثار «ِعني»، إىل و«َعنْي» «ِبيت»، إىل و«بَيْت» «نُوم»، إىل و«نَْوم» «يُوم»، إىل «يَوم»
عىل والقضاء الحديثة، العربية اللهجات بعض يف والظاء) والذال (الثاء األسنانية األصوات
االكتفاء ذلك مثال اللغة، داخل يف الواحدة للظاهرة املختلفة واألنواع الكثرية التفريعات
َفتوه، َعدوه، َسلمه، (فنقول: املقصورة األلف عن بها واالستغناء تأنيث كعالمة بالتاء
بدًال َشقره، َصحره، َحمره، (فنقول: املمدودة األلف وعن فتَوى) عدَوى، سلَمى، من: بلًدا

شقراء). صحراء، حمراء، من:
ما العادي اللغوي االستعمال يف باألغالط تسميته عىل ُدرج ما أن إىل فراي يشري
الذي املجهود من حد أقىص إىل االنتفاع باتجاه اللغوي، التنظيم لتبسيط محاولة إال هو

وأكثر. سوسري دي تنبؤ حقق قد الزمن أن وواضح ص٩٤-٩٥، العام، اللغة علم سوسري، دي 7
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ثابتة حاجة عن اللغوي االستعمال فينمُّ اللغوي، اإلنتاج حيث من اللغة، متكلم به يقوم
… الرتكيب8 يف املنطقي والتناسب التعابري يف والدقة اللغوي االختصار إىل

القياس مبدأ (2-1)

Analogy «القياس» ويعني اللغوية، التغريات إحداث يف الضالعة اآلليات أهم هو القياس
من ترصيف أو كلمة ابتكار أو سمعناه، ما عىل قياًسا نسمعه لم ما ارتجال اللغة يف
مبدأ ضمن القياس ويدخل تشبهه، ترصيفات أو كلمات من لدينا ما عىل بالقياس عندنا
املطرد الشائع عىل الحمل خالل من الذاكرة، عىل العبء وتخفيف املجهود يف «االقتصاد»
االختالفات فتزول املطردة؛ القاعدة عىل صياغتها وإعادة الشاذة النادرة الصيغ وإقصاء

.Leveling املؤتلف مجرى املختلف ويجري الظاهرة وتتوحد
عىل القياس لتأثري خضعت قد سكسونية األنجلو الشاذة األفعال أن ذلك مثال
املايض إىل ف يَُرصَّ كان (Help) Helpen الفعل أن ذلك من املاضية، سنة األلف يف املطرد
الفعل هذا كان عرش الرابع القرن بحلول ولكن ،Holpen الثالث والترصيف healp
الحقبة ويف ،(Help، Helped، Helped) اإلنجليزية لألفعال املطردة القاعدة عىل منتظًما
(شاملًة) الطريقة بنفس فعًال أربعني من أكثر انتظام تم املبكرة الوسيطة اإلنجليزية
القياسية اللغة نشأة قبيل من اجتماعية عوامل أن عىل ،Walk، Climb، Burn & Step
اليوم الحديثة اإلنجليزية زالت فما ولذا التغري؛ عملية من أبطأت قد الطباعة وتطور
نسمع عندما عمله يعمل وهو القياس نصادف كنا وإن الشاذة، األفعال من الكثري تضم
وعندما ،Knowed كلمة مثل يف False analogy الخاطئ» «القياس تستخدم الناس

إلخ.9 … Goned مثل صيغة يجربون اللغة يتعلمون وهم األطفال نسمع

،١٧-١٨ الكتاب معارصة»، «قضايا يف منهجيته، وإعادة للعقل تحرير اللغة تحرير إمبابي: فتحي 8

ص٢٨٣. ،١٩٩٧
The Cambridge Encyclopedia of Language. David Crystal., Cambridge University Press, 9

.2nd Edition, 1977, p. 332
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ثم التغري يحدث اللغة متن يف ويدخل يشيع ثم الخاطئ القياس يحدث حني
صيغة تشبه الفارسية، يف للمفرد وهي «رساويل»، كلمة أن العربية يف ذلك مثال يستتب،
ويشتقون الصيغة تلك عىل يقيسونها العرب فأخذ (فعاليل) العربية يف الجمع صيغ من
يف حدث ما بالضبط ذلك ومثل «رسوال»،10 فيقولون الجمع، ذلك عىل قياًسا مفرًدا لها
العرب جعل (فعاليل) للجمع مشابهتها أن غري مفرد، فإنها Paradeisos اليونانية الكلمة
اليونانية، يف Kronos «كرونوس» كلمة وكذلك «فردوس»، هو مفرًدا، منها يشتقون
مفردتان الكلمتان هاتان الرتكية، بطريق العربية دخلت التي Groschen األملانية والكلمة
مفردان منها فاشتُقَّ «ُفُعول» الجمع صيغة مع العربية يف تشابهتا أنهما غري لغتيهما، يف
كلمة دخلت أيًضا وهكذا القروش)،11 (من و«قرش» الزمان)، (من «قرن» هما: جديدان
سواء بازالء بمعنى تُستخدم Pease كلمة كانت سنة أربعمائة فمنذ اإلنجليزية، يف Pea
منها واشتقوا جمع صيغة Pease أن الناس افرتض الزمن بمرور ولكن حزمة، أو واحدة

.Pea كلمة فُولِّدْت مفردها
اللغة يف مفعول» – فعل – «فاعل فالنمط الجمل، تراكيب يف أيًضا القياس ويؤثر
يسبق املفعول كان بينما فحسب الرئيسية العبارات عىل ينطبق كان األنجلوسكسونية
من الصنفني فكال الحديثة اإلنجليزية يف أما التابعة، أو الفرعية العبارات يف الفاعل

مفعول). – فعل – (فاعل النظام نفس يتخذ العبارة
يوسع ببساطة، هو، إنما جديدة، نحوية أنماًطا يخلق أن القياس شأن من ليس
أكثر بدور تضطلع القياس غري أخرى عمليات ثمة اللغة، يف بالفعل قائم نمط نطاق
الفاعل بني العالقة أن ذلك من قديمة، أنماًطا وتطمس جديدة أنماًطا فتخلق جذرية
أهمية الجملة عنارص لرتتيب يكن ولم إعرابية، نهايات يف تتمثل كانت الالتينية يف والفعل
العالقات هذه فمثل Romance Language االشتقاق الرومانية اللغات يف أما تذكر،
صيغ ثالث هناك كانت املبكرة الهندوأوروبية اللغات ويف الكلمات، ترتيب يف تتمثل
بقيت وقد ،Neuter واملحايد Feminine واملؤنث Masculine املذكر النحوية: للجنوسة

ص٢٤٣. العربية، اللغة فقه يف بحوث التواب، عبد رمضان د. 10

ص٤٣٢-٤٣٣. السابق، املرجع 11
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ومحايد)، (عام، السويدية يف اثنتني إىل واختزلت واليونانية، األملانية يف الثالثية القسمة
اإلنجليزية.12 يف تماًما وتالشت ومؤنث)، (مذكر، والفرنسية

أخرى بلغٍة االتصال (3-1)

التجارة، أو الهجرة أو الغزو خالل من أخرى بلغة اتصالها اللغة يف التغري أسباب من
عىل العرب، اقرتض فقد «االقرتاض». اللغات احتكاك حالة يف التغري صور أهم ومن
أو واملجاز، والنحت االشتقاق طريق عن كثرية، لغات من أعجمية ألفاًظا املثال، سبيل
يخىش دقيق اصطالحي معنًى عىل تدل كانت إذا األجنبية اللفظة تعريب طريق عن

العربي. اللفظ ثنايا يف ضياعه
الخوان، الطست، اإلبريق، الكوز، العربية: إىل انتقلت التي الفارسية األلفاظ من
السميذ، البلور؛ الفريوز، الياقوت، السندس؛ الديباج، الخز، السمور؛ السكرجة، الطبق،
النرجس، الدارصيني؛ الخولنجان، الزنجبيل، القرفة، الكرويا، الفلفل، الفالوذج؛ الكعك،

القرنفل.13 الصندل، الكافور، العنرب، املسك، الجلنار؛ الياسمني، السوسن، البنفسج،
القرميد، الفردوس، القنطرة، البطريق، العربية: إىل اليونانية من انتقل ومما
اليونانية من انتقل ومما (املرآة). السجنجل البطاقة، القنطار، (امليزان)، القسطاس
شيطان، اآلرامية: ومن إسفنج. ناموس، أسقف، أسطوانة، إنجيل، الرسيانية: خالل من
الفارسية من العرب أخذها التي الشهرية األخرى األلفاظ ومن سارية.14 سكني،
القريوان الصهريج، الكبري)، (العلم البند العسكر، الديوان، واليونانية: والرسيانية
املغناطيس، الطلسم، األصطرالب، امللنخوليا، الزرنيخ، البابونج، الطنبور؛ (القافلة)،

إلخ.15 … الهيويل الفلسفة، األسطول، القانون،
مفردات فمعظم يُحىص، يكاد فال العربية من األخرى اللغات أخذته ما أما
أرباع وثالثة فاريس، أو عربي الرتكية مفردات ومعظم األصل، عربي الحديثة الفارسية
عربي أصل من كثرية كلمات الحديثة اإلنجليزية ويف فاريس، أو عربي األردية مفردات

.Cambridge Encyclopedia of Language., p. 332 12

ص٣١. ،١٩٧١ القاهرة، والنرش، للطبع مرص نهضة دار واملجتمع، اللغة وايف: الواحد عبد عيل د. 13

ص١٢٨-١٢٩. ،١٩٨٨ القاهرة، والنرش، للطبع مرص نهضة دار اللغة، فقه وايف: الواحد عبد عيل د. 14

ص١٢٠. اللغة، فقه وايف: الواحد عبد عيل 15
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Lemon, Muslin, Saffron, Sherbet, Syrup, Sugar, Camphor, Candy, Cof- مثل:
(نسيج املوصيل الليمون، الرتتيب: عىل وهي fee, Cotton, Crimson, Cumin, Damask
القصب (عسل القنوة الكافور، السكر، الرشاب، الزعفران، املوصل)، إىل ينسب خاص

(نسيج).16 الدمشقي الكمون، القرمزي، القطن، القهوة، املجمد)،

الحياة أشكال تغري (4-1)

وبزوغ االتصال، ووسائط الثقافة ومعالم الحياة أشكال تغري اللغوي التغري أسباب من
قد العربية األلفاظ من كثريًا أن ذلك من جديدة. مصطلحات تتطلب جديدة مفاهيم
بالعبادات تتصل خاصة معاٍن عىل تدل وأصبحت القديمة العامة معانيها من تجردت
والفقه، والكالم الفلسفة مصطلحات أو والحرب، واإلدارة السياسة شئون أو والشعائر،
الزكاة، الصوم، الصالة، ذلك: من إلخ، … والعروض والرصف النحو مصطلحات أو
الوظيفة، الرشطة؛ املشري، الكاتب، القايض، الوايل، املؤمنني، أمري اإلمام، الخليفة، الحج؛
دار العمارة، الثغور، الشحنة، املتطوعة، املرتزقة، الشاتية، الصائفة، الجريدة، القطائع؛
املقصورة؛ الطراز، السكة، الرسير، الخاتم، ديوان الرسائل، ديوان الجند؛ ديوان الصنعة،
املوجبة، السالبة، القضية، التعريف، القياس؛ الشبهة، التعزير، الحد، التوكيد؛ التعجب،
الدائرة؛ املربع، األمزجة؛املثلث، الربو، الذبحة، االستسقاء، الرصع، النتيجة؛ املقدمة،
عىل قضاؤه كذلك اإلسالم آثار ومن … الجوهر العرض، الوجود، الِقَدم، الحدوث، الكون،
األنصبة كأسماء اإلسالم حرمها نظم عىل تدل التي الجاهلية العربية األلفاظ من كثري
وكألفاظ والفضول)، والنشيط والصفايا (املرباع الجاهلية يف الحرب لرئيس كانت التي
األيام أسماء عىل كذلك اإلسالم وقىض والنوافج. والرصورة والحلوان واملكس اإلتاوة
جاهلية نظٍم أو وثنية بشئوٍن العرب أذهان يف بعضها التصال الجاهلية يف واألشهر

الحالية.17 أسماءها بها واستبدل

ص٣٤. واملجتمع، اللغة 16
.١١٩–١٢١ اللغة، فقه وايف: الواحد عبد عيل 17
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العلمية واملجامع واملرتجمني الكتاب تأثري (5-1)

وزيادة نطاقها واتساع وتهذيبها اللغة نهضة يف كبري أثٌر واملرتجمني واألدباء للكتاب
يف العربية نهضة يف الفضل فأكرب األمم، تاريخ يف كثرية ذلك عىل واألمثلة ثروتها.
اقتبسوا لقد والفارسية؛ اليونانية عن واملرتجمني واألدباء العلماء إىل يعود العبايس العرص
وقدرة مرونًة وازدادت اللغة متن فاتسع العربية؛ ملقتضيات وطوَّعوها أجنبية مفردات
إذ والشام؛ مرص يف الحديثة النهضة عرص يف األمر كذلك واآلداب، العلوم عن التعبري عىل
وعرَّبوا وترجموا بها، وتأثروا األوروبية اللغات أساليب من والعلماء واألدباء الكتاب أفاد
وكان والفكر، واألدب الفن مذاهب من الكثري ونقلوا والعلم، األدب مصطلحات من الكثري
واملهجورة، القديمة املفردات من الكثري إحياء يف كبري فضٌل والعلماء والشعراء لألدباء
مفردات لها يجدون ال معاٍن عن للتعبري املنسية األلفاظ بعث إىل املبدعون يلجأ ما فكثريًا
الكتها التي املبتذلة املفردات عن ترفًعا لذلك يلجئون أو دقيًقا، تعبريًا عنها تعرب راهنة
غرابة من فيها ما ويزول جديًدا خلًقا املفردات هذه تُبعث االستعمال وبكثرة األلسنة.
مرقدها من األلفاظ مئات بعثا وشوقي البارودي أن ذلك من املألوف. املتداول يف وتندمج
غريهما فعل وكذلك التعبري، عىل قدرتها وزادت اللغة متن بها واتسع مألوفًة فصارت
عن وكشفوا املفقودة، ثروتها من كبريًا شطًرا العربية إىل فردُّوا والناثرين الشعراء من
شاعًرا، أو كاتبًا املبدع، حاجة إن املعجمات.18 أجداث يف املدفونة كنوزها من نواٍح عدة
رسعان جديدة تعبرياٍت ابتكار عىل تحمله الذهن يف أثرها تقوية أو الداللة توضيح إىل
باالبتداع العلمية والهيئات اللغوية املجامع تقوم كذلك اللغة، متن إىل طريقها تجد ما
تعطي وبهذا معني، مفهوم أو فكرٍة عن للتعبري ما لفظ استخدام إىل تحتاج حني اللغوي
فيغزو املجتمع دائرة إىل يخرج قد ثم اصطالحيٍّا، األمر أول يبدأ جديًدا معنًى الكلمة
مهنة بحسب معناها يختلف التي (جذر) Root كلمة ذلك ومثال كذلك، املشرتكة اللغة

لغوي.19 أم رياضيات عالم أم مزارع أهو املتكلم

ص٥٥–٥٨. واملجتمع، اللغة 18
ص٢٤٢. ،٢٠٠٩ ط٧، القاهرة، الكتب، عالم الداللة، علم عمر: مختار أحمد د. 19
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اللغة ذات يف داخلية عوامل (6-1)

عىل تنطوي وقواعدها، ودالالتها كلماتها وعنارص وأصواتها متنها ذاتها، اللغة بنية إن
وجهًة توجيهه وعىل اللغوي التطور عىل آلية صورٍة يف نفسها هي تعمل خصائص
ألحَّ الذي Structure «بنية» لل Immanent «امُلحايث» أو «الكموني» الطابع إنه خاصة،
أو أحداث من «البنية» عىل يطرأ ما كل إن بتبيانه: دولوز جيل واضطلع البنيويون عليه
ميوٍل من ذاتها البنية عليه تنطوي مما ينبع وإنما الخارج»، «من لها يقع ال عوارض

تغريات.20 من لها يعرض ما كل عن املسئولة هي تكون باطنة واتجاهات كامنة
وموقع بعض، مع بعضها الكلمة أصوات تفاعل اللغة أصوات تطور عوامل من
الساكنة فاألصوات بعض، محل بعضها وحلول األصوات وتناوب الكلمة، من الصوت
الكهربية!) الشحنات تسلك (مثلما الشبيه ويتنافر املختلف فيتجاذب بينها، فيما تتفاعل
صوت إىل أحدهما يتحول فقد املكان يف تقاربا أو مختلفان صوتان الكلمة يف تجاور فإذا
(بل «سمس» إىل العامية اللهجات بعض يف تحولت التي «شمس» كلمة مثل الثاني،
«التشاكل» أو «املماثلة» لقانون وفًقا «شمش»)، إىل الصعيد لهجات بعض يف تحولت
إىل اللسان يميل فقد املكان يف تقاربا أو متماثالن صوتان تجاور وإذا .Assimilation
اضطر إذا يتعثر اللسان أن ذلك الثقل، من الفرار إىل يرمي الذي التغيري من رضوب
عضيل جهد إىل يحتاجان املتماثالن فالصوتان وتتتابع، تتكرر متشابهة حروف نطق إىل
صوتًا الصوتني أحد يقلب العضيل املجهود هذا ولتيسري واحدة، كلمة يف بهما النطق يف
لهذه اللغويني قدماء فطن وقد ،Dissimilation «املخالفة» لقانون وفًقا يحذفه، أو آخر
حرفني اجتماع «كراهية أو التضعيف»، «كراهية ب أحيانًا عنها يعربون وكانوا الظاهرة

إلخ.21 … املثلني» اجتماع «استثقلوا أو واحد» جنس من
واالنحراف: التطور من لصنوٍف يعرضه الكلمة يف الصوت موقع أن ُوجد وقد
أحيانًا ويؤدي للسقوط، عرضة الغالب يف يجعلها الكلمة آخر يف اللني أصوات فوقوع
والضمة) والكرسة (الفتحة بالحركات لحق ما ذلك من أخرى، أصواٍت إىل تحولها إىل

ص٣٩. ،١٩٧٦ القاهرة، مرص، مكتبة البنية، مشكلة إبراهيم: زكريا د. 20

فقه يف «بحوث التواب عبد رمضان د. كتاب يف الدقيقة وتفريعاته «املماثلة» قانون تفاصيل انظر 21
ص١٩٠–٢٠٨. «املخالفة» قانون وكذلك ص١٦٣–١٨١، اللغة»
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العامية، اللهجات جميع يف سقطت فقد قصرية، لني أصوات وهي الكلمات، أواخر يف
اإلعرابية املرونة نظام من اللغوي النظام وانقلب الجملة يف وظيفتها أيًضا سقطت وبذلك
اللني أصوات تضاءلت كذلك موضعه، يف ذلك إىل أرشنا كما املقيد، الرتتيب نظام إىل
«رضُب»، إىل و«رضبوا» «رَم»، إىل مثًال «رمى» (فتحولت الكلمات آخر يف الواقعة الطويلة
الالتينية يف املتطرفة اللني أصوات معظم فإن كذلك إلخ)، … «مصطَف» إىل و«مصطفى»
يجعله الكلمة آخر يف الساكن الصوت ووقوع عنها. املنشعبة اللغات يف انقرضت قد
ونون التنوين بصدد العربية يف حدث ما ذلك من السقوط، أو للتحول عرضة كذلك
الهواء يعلبون، األوالد مطيٌع، ولٌد (محمٌد املتطرفتني والهاء والهمزة الخمسة األفعال
ْشِديْد، الَهَو بيلعُب، األوالْد مطيْع، ولْد محمْد إىل: تحولت — كاملًة ساعًة انتظرته شديٌد،
الكلمات أواخر من الساكنة األصوات معظم انقرضت الالتينية ويف َكْمَل)،22 ساَع انتظرت
أواخر من والساكنة اللينة األصوات سقوط أن والحق عنها. املنبثقة الرومانية اللغات يف
آثاره من كان فقد اللغات: عالم يف كبريًا انقالبًا أحدث قد األلسنة جميع يف الكلمات
والالتينية كالعربية عليها تسري كانت التي اللغات من كثري يف اإلعراب» «طريقة انقراض
الالتينية عن املتفرعة اللغات يف اإلعراب سقوط اعتبار جاسربين ويرفض إليهما،23 وما
عامة، بصورٍة التبسيط باتجاه تطوًرا الظاهرة هذه يف ويرى لغوي، انحطاٍط كمظهر

التعبري.24 لظروف اللغة مالءمة وباتجاه
فمن واالنحراف. التغري من لصنوف كذلك يعرضه الكلمة وسط يف الصوت ووقوع
لينة ألف إىل تحولت فقد الثالثي، وسط الواقعة الساكنة الهمزة بصدد حدث ما ذلك
الياء كذلك إلخ)، … فأل رأس، فأس، من بدًال … فال راس، فاس، (فيقال: العامية يف
إىل يَْوم ِعنْي، إىل تحولت (َعنْي لني صوتَْي إىل تحولتا الكلمة وسط يف الساكنتان والواو

وهكذا).25 … يُوم

ص٩١–٩٣. واملجتمع، اللغة 22
ص٩٤-٩٥. نفسه، املرجع 23

ص٢٨٥. ،١٩٩٧ ،١٧-١٨ الكتاب معارصة، قضايا اللغة، تحرير إمبابي: فتحي 24

ص٩٦. نفسه، املرجع 25
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يف حدث ما ذلك فمن لالنحراف، عرضة كذلك يجعله الكلمة أول يف الصوت ووقوع
العامة اللهجات بعض يف همزتها تحولت إذ بالهمزة، املفتتحة العربية املفردات بعض
تتبادل وقد ،(… «فني» إىل و«أين» «ودن»، إىل العامة يف تحولت («أُذن» واو أو فاء إىل
تتحول مثلما املكاني)، (النقل بعض محل بعضها ويحل الكلمة يف مواقعها األصوات
وقد إلخ، … «مرسح» إىل «مرسح» وتتحول «أنارب» إىل املرصية العامية يف «أرانب»
الكلمات أوزان وانحراف الحركات تناوب يف تتمثل كما (القصرية اللني أصوات تتناوب
«َمحمد» إىل و«ُمحمد» «ِيرضب» إىل و«يَِرضب» «ِيعوم» إىل «يَعوم» فتتحول العامية يف
األصوات تتناسخ كما إلخ)، … اللهجات بعض يف اإلمالة يف تتمثل كما والطويلة إلخ، …
إلخ) … «يسدق» إىل و«يصدق» «مسري»، إىل («مصري» سني إىل الصاد فتتحول الساكنة
وهلم «فاطنة»، إىل («فاطمة» نون إىل وامليم «إمبارح») إىل («البارحة» ميم إىل والالم

جرٍّا).26

الداليل التغري رضوب

اللفظة هذه كانت فقد «السيد»: لكلمة حدث ما الداليل التطور عىل النموذجية األمثلة من
هو أو عبد، له من هو فالسيد «عبد»: كلمة Correlative متضايف هي البداية يف
ثم والسلطان، النفوذ صاحب عىل لتدل «السيد» كلمة استعمال تطور ثم العبد، مقابل

البحرتي: يقول املثال سبيل عىل الغزل: يف استخدمت

ع��ه��دا خ��ن��ُت وال ب��ه ألُج��اَزى ظ��ل��ًم��ا ت��ع��رض��ُت م��ا أن��ت س��ي��دي

للمرجع لقب الشيعة اإلخوة عند وهي «الهاشمي»، تعني «سيد» كلمة أصبحت ثم
األلقاب وإلغاء الطبقات بني الفوارق تقليص وبعد الحديث، العرص ويف العلمي، الشيعي
عىل جميًعا األسماء يسبق لقبًا الكلمة وصارت «السيد»، ب يلقبون جميًعا الناس أصبح
هذه الستعمال معينة كراهة األخرية الفرتة يف استجدَّت وقد والتأدب، االحرتام سبيل

املتحفظة. العربية األوساط بعض يف الكلمة

ص٩٩–١٠٣. نفسه، املرجع 26
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Widening/Extension (التعميم) املعنى توسيع (أ)

وتزداد Intension «مفهومه» فيتسع للفظ، التمييزية املالمح بعض إسقاط نتيجة وذلك
يف تشمله تكن لم ما لتشمل ويمتد يتسع الكلمة معنى أن أي ،Extension «ماصدقاته»

ذلك: أمثلة املايض.

يف تعني كانت التيني أصل من كلمة وهي الراتب، تعني التي Salary كلمة •
مرتب تعني الزمن بمرور صارت ثم امللح، من الجندي حصة القديمة بدايتها

عمل. ألي مرتب أي تعني أن إىل الحديث زمننا يف وانتهت الجنود،
أي ليشمل اآلن معناها واتسع املرسومة، اللوحة عىل تطلق كانت Picture كلمة •

الفوتوغرافية. الصورة فيها بما صورة
لتشمل معناها فاتسع ذكورية، صفة الالتينية يف كانت (الفضيلة) Virtue كلمة •

الجنسني. كال
من نوع أي مخزن تعني صارت ثم الشعري»، «مخزن تعني كانت Barn كلمة •

يشء. ألي مخزن أي عىل وربما الحبوب،
مكتوب مخطوط ألي اآلن تتسع باليد) مخطوط أي (حرفيٍّا Manuscript كلمة •

الكاتبة. باآللة مطبوع أو باليد
تشمل اآلن وصارت الكالب، من معينة ساللة تعني قديًما كانت Dog كلمة •

السالالت. جميع
امرأة أي أيًضا ليشمل معناها اتسع وقد صغرية، طفلة تعني كانت Girl كلمة •

عمر. أي من
الوصول عىل بنيتها، تشري كما األصل، يف تدل كانت الفرنسية Arriver كلمة •

وصول. كل يف تستعمل صارت ثم الشاطئ، إىل
فهي رجعت أي «قفلت» يقال السفر، من الراجعة الرفقة هي األصل يف القافلة: •
قافلة العراق إىل مكة من خرج ملن يقال وال مبعثهم، من الجند وقفل قافلة،
الرفقة العرب عند «القافلة األنباري: ابن ويقول الكاتب). (أدب يصدروا حتى
راجعة»، أو كانت ذاهبة السفر يف القافلة أن تظن والعامة السفر، من الراجعة
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تقول والعامة قافلة السفر من الراجعة للرفقة «وتقول الجوزي: ابن ويقول
فالسفر، الذاهبة فأما الراجعة، هي «القافلة البغدادي: ويقول عاد»، أو ابتدأ ملن
تفاؤًال قافلة «سميت الجواليقي: ويقول التفاؤل»، بطريق إال قافلة يقال وال
ابتداء يف الناهضني تسمي العرب زالت وما ابتدأته، الذي سفرها عن بقفولها
فصحائهم» كالم يف شائع وهو القفول لهم هللا ييرس بأن تفاؤًال قافلة األسفار
أن غري العلماء، أقره ملا مخالًفا الجواليقي يكون وبذلك قفل). مادة (اللسان،
اللغة سارت وقد كالمها. يف العرب سنة وعىل املجاز، سبيل عىل صحيح رأيه
ذاهبة السفر لرفقة اآلن «القافلة» لفظة يستعمل وكلنا ارتآها، التي السبيل يف

راجعة.27 أو كانت
يشء. كل ليشمل معناها اتسع ثم املاء، إتيان األصل يف الِورد: •

وصارت معناها اتسع وقد األزهار، من املعروف الصنف ذلك عىل تطلق الَورد: •
زهر. كل عىل أيًضا تطلق

وسمها لشوكتها تستعمل صارت وقد ورضها، العقرب سم األصل يف هي حمة: •
مًعا. ورضها

وصارت الدواب، تجرها أو باليد تدفع التي العربة عىل مقصورة كانت العربة: •
اآللية. السيارات كل تشمل

األم ترضعه الذي (أما الدواب، من وغريهما والشاة الناقة لبن يخص كان اللبن: •
املرضع واملرأة والشاة الناقة ليشمل اللبن معنى تطور وقد ِلبان)، فهو ابنها

اللبان. بها يختص كان التي
انتجاًعا. طلب كل صار ثم الغيث، طلب أصلها النجعة: •

رائًدا. حاجة كل طالب صار ثم الكأل، طالب األصل يف الرائد: •
شدة. كل يف استخدامه كثر ثم الحرب، األصل يف البأس: •

القاهرة، املرصية، النهضة مكتبة اللغة، علم يف ودراسات بحوث إبراهيم: محمد إبراهيم مجدي د. 27

ص٢١٣–٢١٥. ،٢٠٠٤
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Narrowing (التخصيص) التضييق (ب)

يشملها كان التي األشياء بني من بعينه يشء عىل واقتصاره املعنى نطاق تقلص وهو
فكلما للفظ، الداللية املكونات أو التمييزية املالمح بعض إضافة نتيجة وذلك املايض، يف
والتضييق املاصدق). قل املفهوم ضاق (كلما أفراده عدد قل ليشء الداللية املكونات زادت
ويتخيل إال عامٍّ من «ما «اإلتقان»: يف السيوطي يقول اللغة، يف األغلب الداليل التغري هو
العادية حياتهم يف الناس أن إىل ذلك «يرجع أنيس: إبراهيم د. ويقول التخصيص.» فيه
بالقدر الدالالت فهم يف ويقنعون وتحديدها، الدالالت دقة من ممكن قدٍر بأقل يكتفون
الواحد عبد عيل د. ويقول والتخاطب.»28 الكالم من هدفهم يحقق الذي التقريبي
الحياة شئون يف ذلك إىل يدعو ما لحدوث ما؛ مدلول يف الكلمة استخدام «وكثرة وايف:
ويقرصها األصيل، مدلولها من — العهد تقادم مع — يجردها بها، يتصل وما االجتماعية
عليه، يدل ما بعض يف مثًال العام استخدام فكثرة استخدامها، فيها كثر التي الناحية عىل
التي الحاالت عىل مدلوله ويقرص معناه، عموم العهد تقادم مع يزيل ما، اجتماعي لسبب
ذلك فمن النوع، هذا أمثلة من آالف وحدها العربية اللغة يف ولدينا استعماله، فيها شاع
خاصة معاٍن يف اإلسالم يف استعمالها شاع ثم املدلول عامة كانت التي املفردات جميع
والكافر واملؤمن والصوم والحج كالصالة الدينية: النظم أو الشعائر أو بالعقائد تتعلق
(وقد الدعاء األصل يف معناها مثًال فالصالة جرٍّا. وهلم … والسجود والركوع واملنافق
استعمالها شاع ثم َلُهْم﴾)، َسَكٌن َصَالتََك إِنَّ َعَليِْهْم ﴿َوَصلِّ تعاىل: قوله األصل عىل جاء
ال أصبحت حتى الدعاء، مظاهر من مظهر عىل الشتمالها املعروفة العبادة يف اإلسالم يف
واالتجاه اليشء قصد األصل يف معناه والحج املعنى، هذا غري إىل إطالقها عن تنرصف
مقصوًرا الحقيقي مدلوله أصبح حتى الحرام، البيت قصد يف استعماله شاع ثم إليه،

الشعرية.»29 هذه عىل

ص١٥٥. األلفاظ، داللة 28

ص٢٤-٢٥. واملجتمع، اللغة 29
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الداللة يف التضييق أمثلة من

عامة، بصفٍة الغذاء أو الطعام إىل تشري كانت القديمة اإلنجليزية يف Mete كلمة •
ضاق وقد حلوى)، أو (مربى Sweetmeat كلمة يف العام املعنى أثر زال وما

الطعام. من واحًدا صنًفا ليخص اآلن معناها
ضاق وقد الكالب، جميع إىل تشري األصل يف كانت اإلنجليزية Hound كلمة •

منها. بعينه نوًعا ليخص اآلن معناها
املتحدة الواليات يف صارت وقد نوع، أي من «قرص» تعني اإلنجليزية Pill كلمة •

.Tablet لفظ العام للمعنى واحتفظ بخاصة، الحمل منع أقراص تعني
سائل». أي من «الجرعة تعني كانت اإلنجليزية (ُسم) Poison كلمة •

أي Corpus الالتينية أصلها يعنيه ما تعني كانت اإلنجليزية Corpse كلمة •
جثة ليخص معناها ضاق وقد ميتًا، أو حيٍّا البرشي، غري أو البرشي «الجسم»

امليت. اإلنسان
بصفٍة «العقوبة» تعني كانت األملانية، من املأخوذة الروسية، Shtraf كلمة •

فحسب. املالية» «الغرامة عىل لتدل معناها ضاق ثم عامة،
النساء. عىل تدل أصبحت ثم يُمس، ال محرم كل عىل تدل األصل يف كانت حريم: •
بعض (يف «األرز» وعىل مرص)، (يف «الخبز» عىل لتدل معناها ضاق العيش: •

العربية). البالد
عىل ليقترص معناها تخصص ثم كلها»، «الثمار األصل يف معناها كان فاكهة: •

إلخ. … والتفاح والربتقال واملوز العنب مثل معينة ثمار
الفرح يف والرش، الخري يف ورجاًال، نساءً الناس، اجتماع تعني األصل يف مأتم: •
اجتماع تعني اآلن وهي للموت، النساء اجتماع لتعني معناها ضاق وقد والحزن،

األحزان. يف الناس
الجعدي: النابغة يقول الحزن، أو الفرح يف املرء تعرتي خفة تعني كانت َطَرب: •

ك��ال��م��خ��ت��ب��ْل أو ال��وال��ِه ط��رَب إث��ره��ْم ف��ي ط��ِربً��ا وأران��ي
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املتنبي: ويقول

ال��ط��َرِب ق��ب��ض��ِة ف��ي وُه��م��ا ودم��َع��ه م��ن��ط��ق��ه ال��م��ح��زون ال��ط��ِرُب ي��م��ل��ك ال

منه وسقط الطرب معنى تطور وقد الحزن، يعني البيتني يف والطرب
أو فحسب، الفرح تعني الكلمة وصارت الفرح، ملمح واستبقي الحزن ملمح

تعبري. أو نغم من للجمال النفس اهتزاز
َكَفُروا﴾ الَِّذيَن هللاُ وََعَدَها (﴿النَّاُر أيًضا والرش الخري يف تستعمل وكانت وعد: •
«وعيد» كلمة واختصت فقط، الخري يف تستعمل اآلن صارت وقد ،((٧٢ (الحج:

بالرش.
واليمام والَقماريِّ كالفواخت أشبهها وما األطواق ذوات عىل تطلق كانت حمام: •

الطيور. من بعينه النوع ذلك عىل ليدل معناها ضاق ثم والَقطا،
أو يفرش مما الخسيس عىل مدلولها قرص ثم يشء، كل من الخسيس هو : الرَّثُّ •

يُلبس.
يف لدوامها الخمر يف استعمالها شاع ثم ودام، سكن ما كل األصل يف امُلدام: •

تسكن. حتى عليها يُغىل ألنه أو الدن،

Shift (النقل) التحول (ج)

أخرى. إىل األحوال من مجموعة من الكلمة انتقال أي

السفن مجال عىل مقصورتني Port و«ميناء» Navigation «مالحة» كلمتا كانت •
الجوي املجال ليشمل اآلن معناهما انتقل وقد والنهري، البحري املجال أو

.Widening الداليل «التوسيع» ضمن أيًضا هذا يعد أن ويمكن والربي،
والدعاء، الترضع وتعني Gebet القديمة اإلنجليزية يف كانت (خرزة) Bead كلمة •
يف منظومة حبات عىل وأدعيتهم تسبيحاتهم يعدون الكاثوليك الكهنة كان إذ
املعنيني: عىل تدل الوسيطة اإلنجليزية يف Bede أو Bead صارت ثم خيط،

األدعية. عدِّ وحبات دعاء،
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الرمة: ذو يقول األسنان، وصفاء الثغر جمال تعني كانت شنب: •

َش��نَ��ُب أن��ي��اب��ه��ا وف��ي ال��لِّ��ث��اِث وف��ي َل��َع��ٌس ُح��وٌَّة ش��ف��ت��ي��ه��ا ف��ي ل��م��ي��اءُ

العامة. عند الشارب تعني اآلن الكلمة وصارت
وما املائدة تعني وصارت للمسافر، يصنع الذي الطعام تعني كانت فرة: السُّ •

الطعام. من عليها
الرسقة. إىل امليل عن به يكنى وصار السخاء، عن به يكنى كان اليد: طول •

والريف! املياه عن وأحيانًا األقذار، عن «التباعد» تعني األصل يف كانت التنزُّه: •
والخرض. البساتني إىل والفلوات الصخب عن البعد لتعني اآلن تطورت وقد

ويف السفر يف تستخدم واحد نسٍق عىل اإلبل من عدد األصل يف هو القطار: •
النقل. وسائل لتطور معناها اآلن تغريَّ وقد النقل،

Figurative useاملجازي االستعمال (د)

األشياء. بني مشابهة أو مماثلة عىل قائم املعنى يف تحول وهو

الرافعة لتعني اآلن وتستعمل العنق، طويل طائر وهو (كركي) Crane كلمة •
أيًضا.

الغليظ، الصوف نسج من نوع عىل تدل األصل يف كانت (مكتب) Bureau كلمة •
التي األثاث قطعة عىل ثم النسج، بهذا تغطى التي األثاث قطعة عىل أطلقت ثم
من القطعة هذه عىل تحتوي التي الغرفة عىل ثم كانت، أيٍّا للكتابة تستعمل
يقومون الذين األشخاص عىل ثم الغرفة، هذه يف تعمل األعمال عىل ثم األثاث،
اإلدارات إحدى بإدارة تقوم األشخاص من مجموعة أية عىل ثم األعمال، بهذه

الجمعيات.30 أو

ط٣، القاهرة، الخانجي، مكتبة وقوانينه، وعلله مظاهره اللغوي، التطور التواب: عبد رمضان د. 30

بعدها. وما ص١٩٢ ١٩٩٥م/١٤١٥ه،
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إىل (الحقيقية) الحسية الداللة من اللفظ «ينتقل املبارك: محمد األستاذ يقول
باملعنى فاستعماله الزمن، مرور وتأثري االستعمال كثرة نتيجة (املجازية) املعنوية الداللة
الناس بني وشيوعه االستعمال كثرة بعد ولكنه املجاز، طريق عن األمر بادئ يف الجديد
ويقول مجازية.»31 ال حقيقية الجديد مدلوله عىل داللته وتصبح الصفة هذه عنه تذهب
فجوٍة سد وبهدف قصد، بدون املجازي االنتقال يتم ما «وعادة عمر: مختار أحمد د.
كل يف املوجود النفي عنرص للكلمة الحقيقي من املجازي االستعمال ويميز معجمية،
وقد … عينًا ليست اإلبرة وعني ِرجًال، ليست الكريس ِرْجل كقولنا: وذلك ، حيٍّ مجاٍز
يشيع وقد معنيان، للفظ فيصبح املجازي االستعمال يشيع أن الوقت بمرور يحدث
األنواع بني بعضهم وميز عليه، ويقيض الحقيقي املعنى حساب عىل املجازي املعنى

للمجاز: اآلتية الثالثة

السامع. عند والدهشة الغرابة ويثري الوعي، عتبة يف يظل الذي الحي: املجاز (١)
ويكتسب مجازيته يفقد الذي النوع وهو :Fossil الحفري أو امليت، املجاز (٢)

الرتدد. وكثرة األُلفة من الحقيقية
السابقني، النوعني بني وسًطا مكانًا ويحتل :Faded الذاوي أو النائم، املجاز (٣)
الوعي درجة عن سؤال — جزئيٍّا — هو النائم واملجاز امليت املجاز بني والفرق

اللغوي.»32

أخرى أمثلة

يف مجاًزا استخدامه كثر ثم العلف، من الدابة بطن امتالء األصيل معناه املجد: •
وأصبح األصيل، معناه وانقرض الصيت، وبُعد السمعة وطيب بالكرم االمتالء

املجازي. املعنى هذا يف حقيقة
العقل. نقص إىل وانتقل الناقة، لبن قلة هو األَفن: •

نفسها. الحرب إىل وانتقل الحرب، يف األصوات اختالط هو الوَغى: •

ص٢٢١. ،١٩٦٨ بريوت، الفكر، دار العربية، وخصائص اللغة فقه املبارك: محمد 31

ص٢٤١-٢٤٢. الداللة، علم عمر: مختار أحمد د. 32
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البدوي الشاب ألن بها؛ دخوله عن كناية كانت عبارة امرأته: عىل الرجل بنى •
األصيل معناها اآلن فقدت وقد جديًدا، خباءً وألهله له يبني تزوج إذا كان

الزفاف. عن كنايًة تستخدم تزال ال كانت وإن النظام، هذا النقراض
القربة تعني صارت وقد املاء، قربة يحمل الذي الجمل األصل يف تعني الراوية: •
وبني آنيته يف املاء يحمل الذي البعري بني املجاورة لعالقة مرسل) (مجاز نفسها

املحمول. اإلناء
عىل لتُطَلق مدلولها تطور ثم الرسائل، عليها تحمل التي الدابة األصل يف الربيد: •
الحارض. العرص يف الغاية لهذه املتخذة والوسائل النظم وعىل املنقولة، الرسائل

الذنوب. عن الصفح إىل وانتقل السرت، من والغفران: الغفر، •
املهر كان حينما قديًما يستخدم التعبري هذا كان مهرها: املرأة إىل الرجل ساق •
الفعُل أُعطي نقوًدا املهر وصار الُعرف تغري أن بعد ولكن األنعام، من عدًدا

بحيويته.33 واحتفظ أوسع معنًى
أو قومه عن املتكلم بمعنى يستعمل صار :(… باسم املتحدث (أو القوم لسان •

الكل). عىل الجزء اسم (إطالق املرسل املجاز سبيل عىل مؤسسته،

Deterioration/pejoration الداليل االنحطاط (7-1)

أمثلته: ومن سلبية، داللًة فيكسبها اللفظة بمعنى يلحق تغريُّ هو

الطبقة إال بها تحظى ال رفيعة رشف ألقاب األصل يف هي :Ladyو Sir كلمة •
كارل سري (مثل االستثنائية ملكانته تقديًرا اللقب هذا األمة تمنحه من أو العليا
التغريات نتيجة العاديني األشخاص عىل اليوم إطالقها شاع أنه غري بوبر)،

الحديث. العرص يف أوروبا شهدتها التي والسياسية االجتماعية الكبرية
كانت سامية شخصية وهي االصطبالت»، «كونت تعني كانت Constable كلمة •
تزال ما الكلمة هذه الوسطى، العصور يف أوروبا يف امللكي البالط يف توجد

ص١٦٢. الداللة، علم 33
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ولكنها الرشطة)، (رئيس Chief Constable مثل: يف الراقية بمكانتها تحتفظ
رشطة).34 (كونستابل Police Constable يف املكانة هذه فقدت

وصارت داللتها انحدرت ثم «مشهور»، تعني األصل يف كانت Notorious كلمة •
قبيح. بيشء مشهور أي ر» «ُمَشهَّ تعني

Dogma كلمة وكانت راسخ»، اعتقاد «ذو تعني األصل يف Dogmatic كلمة •
اليقني عىل واقترصت داللتهما انحدرت وقد ومرشًدا، هاديًا مبدأ أو عقيدة تعني

الالعقالني. الجازم املتصلب
تعني التي Skeptikos القديمة اليونانية الكلمة من تأتي Skeptic كلمة •
اإلجابات ويلتمس يسأل الذي الشخص أي ،Inquiring «مستعلم» أو «متسائل»
أو « «الشاكَّ تعني وصارت معناها تغري ثم راسخة، اعتقاداٍت إىل بعد يصل ولم

«املرتاب».
الوزراء»! «رئيس األندلسية الدولة يف تعني كانت حاجب: •

مرموًقا. ومنصبًا رفيًعا مركًزا األصل يف تعني كانت تركية أفندي: •

Melioration/Amelioration الداليل ن» «التحسُّ أو «االرتقاء» (8-1)

ما يزايلها أو إيجابيًة داللًة اللفظة تكتسب حيث الداليل، االرتقاء الداليل االنحطاط يقابل
أمثلتها: ومن سلبيٍة، داللٍة من األصل يف لها كان

أو السايس معناه جرماني أصل من كلمة (مشري): اإلنجليزية Marshal كلمة •
.(Mares) األفراس يتعهد الذي الغالم أو اإلصطبل خادم

ثم أيامنا، يف الربيد» «موزع يشبه الذي «الرسول» عىل تدل كانت Angel كلمة •
اإللهي العقل بني الوسيط الكائن عىل للداللة باستعماله اللفظ هذا الفقهاء رفع

اإلنساني.35 والعقل

ص٢٤٨-٢٤٩. الداللة، علم 34

ص٢٤٩. السابق، املرجع 35
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فروسية يف تعرب وكانت «سري»، أو «فارس» لقب اآلن تعني التي Knight كلمة •
معنًى من األوروبية اللغات إىل انحدرت وقد مرموق، مركٍز عن الوسطى القرون

خادم».36 «ولد هو أصيل
كفعل تستعمل تزال (وال «خادم» تعني قديًما كانت (وزير) Minister كلمة •

خدمة). يقدم أو يعني أو يسعف بمعنى
تعني العامية السياقات يف صارت خبيث، أو رشير بمعنى Wicked كلمة •

«شاطر». عاميتنا يف كقولنا أو «متألق» أو «ذكي»
«مزعج تعني وصارت حدتها من كثريًا فقدت (مؤٍذ) Mischievous كلمة •

«شقي». عاميتنا يف كقولنا أو ومرح» بُظرف
«أحمق». أو «غبي» بمعنى قديمة فرنسية كلمة من تنحدر (لطيف) Nice كلمة •
حتى بيت كل يعني صار ثم عر، الشَّ من املصنوع املسكن هو األصل يف بيت: •

األبيض»! «البيت

(اإلتيمولوجيا) التأثيل مغالطة (2)

يجب كلمة ألي الحقيقي املعنى أن مفاده الكثريين أذهان يف يقر خاطئٌ اعتقاد ثمة
اللسانيات يف يسمى ما أو الكلمة، منه أتت الذي التاريخي األصل يف يُلتمس أن
Ety- وتاريخها) الكلمة أصل االشتقاقي/دراسة (التأثيل/األصل «اإلتيمولوجيا» ب
تفتح فهو املفهوم: هذا يوضح إتيمولوجيا لكلمة اليوناني «والتعريف 37،mology
عرضنا بعد اآلن، القارئ ولعل جلية.»38 األصلية معانيها تبدو خالله من الذي الكلمات
مفرط تبسيٍط من عليه ينطوي وما االعتقاد هذا ضد نًا محصَّ أصبح قد اللغوي، للتغري

ة. املسريِّ وقوانينها ومنشئها اللغة لطبيعة

نفسها. الصفحة السابق، املرجع 36
مشتق فهو املخطوطات، بتحقيق يلتبس أنه لوال املصطلح، هذا ترجمة يف أدق «تحقيق» كلمة لعل 37
إىل مدخل عيل: يونس محمد محمد (د. «حقيقي» أو «حق» تعني التي Etumos اليونانية الكلمة من

ص٦٣). ،٢٠٠٤ بريوت، املتحدة، الجديد الكتاب دار اللسانيات،
ص٥٣. اللغة، علم تاريخ موجز روبنز: 38
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John Lyons ليونز جون إىل (Etymological Fallacy) املغالطة هذه تسمية وتعود
التيني أو يوناني أصٍل إىل تعود ما كلمة بأن ون يحاجُّ حني التأثيليني خطأ بها ويعني
األصل. يف عليه كانت ملا مطابًقا يكون أن ينبغي معناها فإن ولذا إلخ؛ … عربي أو
«مناَسبة» أو حقيقية» «صلة بوجود الضمني االفرتاض أن يف الحجة هذه زيف ويبدو
يمكن ال يشء هو — الحجة هذه إليه تستند ما وهو — واملعنَى املبنَى بني األصل يف

منه.39 التحقق
فصل يف كراتيلوس محاورة عن حديثنا يف التأثيليني ملنطق عرضنا أن سبق وقد
ورضورية اصطالحية) (غري طبيعية عالقة بوجود يعتقدون أنهم وتبينَّا اللغة، طبيعة
معناها عن والكشف الكلمة أصل عن املايض يف بالتنقيب وأنهم واملدلول، الدالِّ بني
«ماهية» عن اللثام يميطون أو الطبيعة، حقائق من حقيقة إىل يصلون إنما الحقيقي

الكلمة! عليه تدل الذي اليشء
ما ملفهوٍم االصطالحي املعنى يفرسون عندما الباحثني بعض يفعله ما بهذا وشبيه
ارتباًطا اللغوي باملعنى مرتبًطا االصطالحي املعنى يكون أال احتمال مع اللغوي، بمعناه
املجاز أنصار استخدام عىل اعرتضا أن الجوزية قيم وابن تيمية البن سبق وقد وثيًقا.
اللفظ، أصل من التثبُّت صعوبة رغم واملجاز الحقيقة بني التمييز يف التاريخي للمنهج

اآلخر.40 عىل أحدهما بسبق تاريخيٍّا يفيد ما وجود وعدم
كبريًا، اعتماًدا اللغويني من الكثري عليه اعتمد مستخدم منهج التأثيل أن والحق
زال وما ذلك، قبل عليه كان مما أمتن أُسٍس عىل أقيم حيث عرش، التاسع القرن يف وبخاصة
وله (الدياكرونية)، التاريخية اللسانيات من معتربًا فرًعا ويعد اآلن، حتى مستخَدًما
واضًحا بات أنه إال ونوعها، املؤيدة الشواهد كمية عىل تتوقف خاصة منهجية دعائم
معظم أن الحارض، الوقت يف عامة اللسانيون به وسلم عرش، التاسع القرن يف للتأثيليني
التاريخي املنهج انتكس وقد أصولها، إىل تُعَزى أن يمكن ال لغة أي يف املعجم كلمات
والدراسات (السينكرونية) التزامنية الدراسات بني الفصل إىل سوسري دي دعوة بعد
نحٍو عىل اللغوية» العالمة «اعتباطية مبدأ وكرَّس (التعاقبية/الدياكرونية)، التاريخية

John Lyons: Language and Linguistics, An Introduction, Cambridge University Press, 39

.1981, p. 55
ص٦٣. اللسانيات، إىل مدخل عيل: يونس محمد محمد د. 40
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أهمية إىل االنتباه ولفت الدياكروني، عىل للسينكروني الصدارة ومنح حاسم، نهائي
العامل استبعاد ورضورة اللغة، «حاالت» إىل النظر عىل تقترص التي الوصفية الدراسة
أو نسق مجرد هي سوسري عند فاللغة اللغة، حاالت من «حالة» دراسة عند التاريخي
من تاريخي، بُعد أي عىل ذاتها يف تنطوي ال «بنية» باعتبارها وظيفتها وتؤدي نظام
املعنى فهم يف يفيدنا أن عن البعد كل بعيًدا يكون ما كثريًا ما كلمٍة تاريخ أن ذلك

الكلمة. لهذه الراهن
بؤس لنا ويكشف التأثيل، ملنهج بلومفيلد ليونارد يعرض «اللغة» كتابه ويف
بلومفيلد: يقول يشء. إىل يفيض ال اللغة يف التاريخي الحفر منهج أن ويبني اإلتيمولوجيا،
من نوع عىل وتطلق ،Birdو Black من وتتكون (الشحرور) Blackbird كلمة مثًال خذ
تسمية ا حقٍّ وهذه األسود، لونه بسبب االسم بهذا سمي إنما الطري من النوع وهذا الطري،
املنطق، هذا عىل وجريًا … سوداء وهي طيور، فهي الطيور: هذه عىل تصدق صادقة
Gooseberry ال بني عميقة باطنة صلة ثمة أن اليونان علماء يستنتج أن املمكن من أكان
بذلك يسمح ال اللغات جميع يف التحليل إن … (اإلوز)؟! Goose وال الثعلب) (عنب
عىل تستعيص التي الكلمات من كثرية أمثلة واإلنجليزية اليونانية يف ولنا به، يجود وال
ما بمثل تنتهي مبكًرا، أي Early كلمة التأثيليون: يتصوره الذي التحليل من النوع هذا
إذا ولكن (رجل)، Man إىل مضافة ly فالالحقة رجويل، بمعنى Manly كلمة به تنتهي
فائدة؟ تعطي فهل (أذن)، Ear يتبقى يتبقى؟ فماذا ly الالحقة من األوىل الكلمة جردنا
كلمٍة مع تلتقي إنها (امرأة): Woman مثل كلمٌة وكذلك … تفيد ال غامضة بقية إنها
يفصل الذي هو املقطع هذا إن هذا؟ يف wo املقطع دور ما ولكن (رجل)، Man مثل
قيمة ما ولكن الصوتية، الشكلية الناحية من األخرى الكلمة وداللة الكلمة هذه داللة بني
وعىل … كذلك له داللة وال له، دور ال إنه االشتقاقي؟ التحليل يف Wo األول املقطع هذا
من أقل هي التي البسيطة، أو القصرية الكلمات تحليل يف صعوبات تواجهنا النحو هذا
فيها يعني ال كثري، وغريها ،Man, Boy, Good, Bad, Eat, Run … مثل فكلمات السابقة،
إليه تشري وما الكلمة بني صلة كشف عىل (التأثييل/االشتقاقي) اإلتيمولوجي التحليل
الحاالت هذه مثل يف كانوا الرومان علماء من تالمذتهم ومثلهم اليونان، علماء ولكن …
غري ألنها للتغري قابلة وإنها تتغري الكالم صيغ إن … والتخمني الحدس إىل يلجئون
توجد ال أنه أي … تتغري ال ثابتة املعاني وكذلك تتغري، ال املسميات أن حني عىل ثابتة
… واملدلول الدالِّ بني أو واملسمى االسم بني عقلية، منطقية أو رضورية، طبيعية عالقة
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من طائل ال وأنه يشء، إىل يؤدي ال التأثييل التحليل أن بلومفيلد عند القول وصفوة
االسم بني رضورية عقلية رابطة وال عالقة توجد ال أنه عىل دليل هو وإنما … ورائه

واملسمى.41
أدواتها تعمل حني كاريكاتوريٍّا، مسًخا وتصبح مداها، التأثيلية املغالطة وتبلغ
للعالمة، املطلق االصطالحي الطابع حيث التكنيكي أو العلمي املصطلح يف التاريخية
أن يمكن ما وهو الدارج! اللغوي بمعناه املتخصص الفني املصطلح تفهم أن وتحاول
حني العادي اللغوي اللفظ إن 42.Vernacularization املصطلح» «ابتذال عليه نطلق
ويكتيس ماضيه، وينىس داره يفارق فإنه علمي مصطلٍح إىل ويتحول هاللني بني يوضع
نفًعا يجدي فليس وبالتايل عالقة؛ أي الدارج اللغوي بمعناه له يكون ال قد جديًدا معنًى
جاستون يقول الجديد. وضعه يف املصطلح فهم إىل يقربنا وال وفصله، أصله عن تنقيبنا
يربز فهو مزدوجتني بني يوضع عندما اللفظ «إن والعقالنية»: «املادية كتابه يف باشالر
ألفاظ من لفٌظ يوضع إن ما علمية. نغمًة العادية اللغة فوق يأخذ إنه نغمته، وتحتدُّ
جديد بميدان تتعلق معرفة منهج يف تغري عن يكشف حتى مزدوجتني بني العادية اللغة
هذا إن اإلبستمولوجي الباحث نظر وجهة من القول حتى نذهب أن وبإمكاننا للتجربة،

للمعرفة.»43 وإصالٍح املعنى، يف وانفصاٍل قطيعٍة عىل عالمة اللفظ

.٤٣–٤٦ الصوتية، الرمزية قضية يف مبحث زهران: البدراوي د. 41

املصطلح: ابتذال أمثلة من 42

شخصيتني وجود بمعنى التعالم) باب من شيزوفرينيا (ويقولونها «فصام» كلمة استخدام •
الشخصية» «ازدواج يسمى الروايات، يف إال الندرة، شديد اضطراب (وهو للفرد مختلفتني

املرشقني! بعد املعنى هذا عن بعيدة فهي الشيزوفرينيا أما ،((Double personality)
لقد حتى للمالحظ، ظاهر هو ما بحث بمعنى (فينومينولوجيا) «ظاهراتية» كلمة استخدام •

!Symptomatology األعراض رصد بمعنى النفيس الطب يف أحيانًا استخدم
األخالق عن نتحدث مثلما والسمو، الكمال بمعنى الفلسفي Idealism «مثالية» مصطلح استخدام •

املثالية! والفتاة املثايل، والطالب املثالية،
يضطلع الذي هو) أين أدري (ال العلم ذلك بمعنى Metaphysics «ميتافيزيقا» مصطلح استخدام •

وتجلياته! ظواهره ورصد الروحي، العالم أو املادي، غري العالم بدراسة

دار مختارة)، (نصوص فلسفية» «دفاتر سلسلة يف — اللغة العايل: بنعبد السالم وعبد سبيال محمد 43

ص٤٦. ،١٩٩٨ ط٢، املغرب، للنرش، توبقال
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نفسه اللغوي األصل ألن إال ليشءٍ ال صائبة دعواه بأن املرء يحاجُّ فحني وبعُد،
فإن ذلك عن وفضًال الدائري. االستدالل من رضٍب يف يقع فإنه — ذلك يفيد للكلمة
ينطوي افرتاض هو األول التاريخي بمعناها لصيقًة تبقى أن يجب الكلمات أن افرتاض

وتطورها. لنموها له مربر ال وتقييد للغة، االصطالحية للطبيعة عبثي إغفاٍل عىل
األلفاظ عىل يُلحُّ سبٍب ألف وهناك دائب، وتحوٍل دائمٍة سريورٍة لفي اللغة إن
دامت وما القديم. بمعناها صلة ذات غري جديدة معاني وتكتيس جلدها من تخرج أن
رصد بها املنوط اللغة علوم ذلك يف تواكبها أن الطبيعي فمن مستمر تغري يف اللغة
بني محسوبًا توتًرا اللغوية العلوم نهج يكون وأن حركتها، وضبط اللغوية الظاهرة
لها تفتح ووصفية واالنهيار، التحلل من اللغة تصون معيارية و«الوصفية»: «املعيارية»

واالرتقاء.44 للتطور آفاًقا

وُقْل وُقْل ُقْل (1-2)

تقول. وال تقول ال وهي الناس يغادروا أن تقل وال قل هواة يوشك

خطأ»؟ «هذا اللغة: يف تقول أن يعني ماذا

ينبغي كان معينًا Standard of correctness صوابيٍّا» «مستًوى يراعي ال أنه يعني
يجب هذا أجل «ومن (١٩٣٣م): واللغة» «الكالم كتابه يف جاردنر يقول يراعيه. أن
واألسس القواعد وضع يف السلطة صاحب وَمن اللغة؟ هي ما أوًال: أنفسنا نسأل أن
سهلة، أسئلة وهذه الجميع؟ عىل وتفرض التزامها يجب التي والكلمات واالستعماالت
الفرد يقف كما أنه رأيه من للموضوع تقريبي تقدير فهناك عسرية، عليها اإلجابة ولكن
… عموًما»45 اللغة وراء من أيًضا يقف اللغوي» «املجتمع فإن عنه، ليدافع كالمه وراء
رصًفا: معيارية نظرًة للغة النظرة إىل اللغويني اتجاه املايض الجيل يف السائد وكان
الكلمات معاني إعطاء ليست املعجم ووظيفة الكالم، صحة قواعد تدريس النحو فمهمة

للثقافة، األعىل املجلس الصوري»، غري املنطق يف فصول املنطقية: «املغالطات مصطفى: عادل د. 44

ص٢٣١–٢٣٧. ،٢٠٠٧ القاهرة،
ص١٢-١٣. اللغوي، املستوى عيد: محمد د. 45

135



لغوية مغالطات

ضد يسري اآلن االتجاه ولكن الكلمات، تعنيه أن يجب ما إىل أيًضا اإلشارة بل فقط
يف اللغوي االستعمال «تصف» اللغوية املؤلفات جل أصبحت إذ املعياري، االتجاه هذا
أي يف اللغة «ألن االعتبار؛ يف اللغوي» «التغري وضع مع … والحارضة املاضية صورتيه
فاللغة املستقبل، يف سيكون ما وإنما بالفعل كائن هو ما فقط ليست لحظاتها من لحظة

دائم.»46 تحول ويف دائمة حركة يف
ً خطأ التغري عدُّوا ألنهم ربما التغري، أسباب يبحثون العرب اللغويني قدامى يكن لم
منه التحرز بغية ورصده، الخطأ تعقب عىل جهدهم وقرصوا اجتنابه، عىل العامة وحثُّوا
معرفة «باب بعنوان بابًا قتيبة ابن أفرد املثال، سبيل عىل الكاتب»، «أدب يف واجتنابه،
التغري يدرسوا لم اللغويني قدامى أن القول صفوة موضعه»،47 غري يف الناس يضعه ما

اللحن! فدرسوا لحنًا، عدُّوه ألنهم

اللحن

ل��ح��ن��ا ك��ان م��ا ال��ح��دي��ث وأح��ل��ى نً��ا أح��ي��ا وت��ل��ح��ن ص��ائ��ٌب م��ن��ط��ٌق

هيئته من اليشء وتحول «امليل» هو عامٍّ معنًى حول تدور عديدة معاٍن للَّْحن
الخاصة، اللهجة والتطريب، الغناء اللحن: معاني من مألوفة. غري أخرى إىل املألوفة

اللغة.48 يف الخطأ والتورية، واإليماء التعريض والفطنة، الفهم

ص١٤. اللغوي، املستوى 46
فيه تلحن فيما البهاء املثال: سبيل عىل منها نذكر الحرص، تفوق اللحن يف القديمة املؤلفات 47

املنطق إصالح الباهيل، نرص ألبي العامة فيه يلحن ما لألصمعي، العامة فيه يلحن ما للفراء، العامة
ليس للديمرتي، األلسنة تقويم دريد، البن اللسان تقويم الدينوري، عيل ألبي العامة لحن السكيت، البن
درة العسكري، هالل ألبي الخاصة فيه تلحن ما للزبيدي، العوام لحن خالويه، البن العرب كالم يف
منظور، البن الغواص درة من الخواص تهذيب عيل، بن القاسم محمد ألبي الخواص أوهام يف الغواص

للسيوطي. املنسوب العوام غلطات
«تعلموا يقول: عنه هللا ريض الخطاب بن عمر كان األضداد: من فهو «اللغة»! أيًضا و«اللحن» 48

القرآن.» تتعلمون كما واللحن والسنة الفرائض
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الفعل ردة فكانت ألسنتهم؛ عىل يظهر اللحن بدأ باألعاجم العرب اختلط أن بعد
نشأت هنا من لها، حد لوضع والتنادي الحال هذه استهجان العلماء جانب من الطبيعية
عدًدا وأثمرت الصواب، وجه إىل وتشري األخطار عىل تنبه كبرية لغوية تصحيح حركة

سبق. فيما بعضها إىل أرشنا وقد اللحن»، «كتب باسم عرفت التي الكتب من كبريًا
اللحن: ظهور أسباب من

اللغات. من بغريها الفصحى اختالط •
أو نحوية قاعدة إلثبات واختالقه؛ الشعر وضع عىل الرواة من الكثري إقدام •

لغوي. أو كالمي أو سيايس مذهٍب لنرصة أو رصفية،
من ينقذهم من والتماسهم والعلماء، والوزراء كالخلفاء الشأن ذوي من وقوعه •

وهدته.
ما عىل الالحنني يشجع أن ذلك شأن ومن الواحدة. املسألة يف النحاة تنازع •
ويقوِّي الفاسد ويصوِّب كان أيٍّا الشاهد يلتمس من يجدون داموا ما فيه هم

الضعيف.
خاصة. مواقف يف اللحن اغتفار •

والسيايس.49 االجتماعي االضطراب •

ييل: فيما تلخيصها يمكن معينة معايري إىل املخطئون يستند
ولهذا االحتجاج. عرص يف الفصحاء العرب عند اللفظة ورود عدم أي السماع: عدم
العرص حاجة أمام األحيان من كثري يف يقرص فهو (١) أساسيان: عيبان املعيار
السماع حرر عندما صنًعا املرصي العربية اللغة مجمع أحسن وقد الجديدة، لأللفاظ
كالحدادين املجتمع طوائف من اليوم يُسمع ما ليشمل واملكان، الزمان قيود من
املولدة باأللفاظ االعتداد وأجاز والصناعات، الحرف أصحاب من وغريهم والنجارين
يكون أن يتخذه من يقتيض وهو (٢) القدماء.50 عن املأثورة باأللفاظ وتسويتها

املجازفة. من كثري وفيه مستحيل، شبه وهذا العرب، عن ورد ما كل عىل مطَّلًعا

سليم، الفتاح عبد للدكتور ومقاييسه، مظاهره – اللغة يف اللحن موسوعة انظر: التفصيل من ملزيد 49

ص١٤–٢٦. ،٢٠٠٦ ط٢، القاهرة، اآلداب، مكتبة
.١٦٥-١٦٦ ،٢٠٠٩ للموسوعات، العربية الدار واللغة، النحو قضايا من يعقوب: بديع إميل د. 50
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قولهما وسيبويه الخليل عن روي وقد نظريه، إىل اليشء رد هو القياس القياس: عدم
بالقاهرة العربية اللغة مجمع أجاز وقد كالمهم»، من فهو العرب كالم عىل قيس «ما
قسم وقد يَُقس، لم وما قبُل من قيس ما ليشمل أطلقه ثم القياس، بمبدأ األخذ
واالستعمال القياس يف مطرد (١) إىل: والشذوذ االطراد حيث من العرب كالم جني ابن
يف شاذ القياس يف مطرد (٢) بسعيد. مررت زيد، رضبت زيد، قام مثل: جميًعا،
القياس: يف شاذ االستعمال يف مطرد (٣) و«يدع». «يذر» من املايض مثل االستعمال:
واستفيل الجمل، واستنوق استحوذ، ومثل: استصبت، يقال وال األمر، استصوبت مثل:
به الوارد السمع اتباع من بد ال الكالم من الرضب وهذا الشاة. واستتيست الجمل
واالستعمال القياس يف شاذ (٤) غريه. عليه يقاس أصًال يتخذ ال لكنه نفسه، فيه
وحكى مدووف، ومسك مصوون، ثوب مثل: واو، عينه فيما مفعول كتتميم جميًعا:
لم إذ جني ابن أحسن وقد مرضه،51 من معوود ورجل مقوود فرس البغداديون:

مًعا. والسماع القياس يف شذ ما إال يخطِّئ
بكل تحط لم املعاجم ألن أيًضا مجازفة فيه معيار وهو املعاجم: يف اللفظة ورود عدم
الذي الكالم يف الحاسم «الرأي كتابه يف هللا خري ظاهر أمني يقول العرب. قالته ما
أغفلت مما صغري جانب «هذا :(١٩٣٢ بريوت، العلمية، (املطبعة املعاجم» منه خلت
كالم يف وردْت واألسماء األفعال من بمئات لجئت املقام يل اتسع ولو ذكره، املعاجم

املعاجم.»52 يف عنها الجالء يرد ولم والنثر الشعر أمراء
الفصحاء، بني الرائج السائر املأثور دائًما باألفصح ويعنون األفصح: اللغة إىل االستناد
يف خالف وال اللغة، ثروة من جزء و«النادر» و«القليل» و«الشاذ» «الغريب» ولكن
وقد ونثرهم، العرب وشعر والحديث القرآن يف ورد فقد العرب، كالم أسلم من كونه
والندرة بالشذوذ الحكم أن كما معني، مكان أو معني زماٍن إىل منسوبة ندرته تكون
ال قد بالشذوذ عليه نحكم وما كله، الرتاث قراءة يستدعي ألنه مجازفة فيه والقلة
قواعدهم يبنون البرصيون كان وقد العرب. قالته ما كل إلينا وصل لو كذلك يكون
كان بينما قليًال، أو نادًرا أو شاذٍّا يرونه ما ويئوِّلون اللغة من األعم الغالب عىل

ص٩٨–١٠٠. ج١، الخصائص، 51
ص١٧٠. السابق، املصدر 52
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ذهب ما صحة املسائل من كثري يف ثبت وقد النادر، أو الشاذ هذا يقيسون الكوفيون
واحد، إليه مضاف إىل مضافني وإضافة الجمع، إىل النسبة إجازة مثل الكوفيون: إليه
إضافة املضاف العدد تعريف وجواز مترصًفا، فعًال كان إذا عامله عىل التمييز وتقديم

إلخ.53 … «أل» ب معنوية
يف الفساد من تخلو ال نفسها القواعد هذه ولكن والرصف: النحو قواعد إىل االستناد
جمع أو «َفُعل»، من «فاعل» وزن اشتقاق النحاة منع عندما وخاصة األحيان! بعض
وإضافة «بعض»، عىل «أل» ودخول حاًال، إال «كافة» ومجيء «أفعال»، عىل «َفْعل»
ذلك وغري إلخ، … اللون من التفضيل أفعل واشتقاق واحد، إليه مضاف إىل مضافني

صحته.54 السليم اللغوي االستقراء أثبت مما
تحنيط إىل يفيض معياٌر وهو الرواية، عرص بعد الناس استعمله الذي أي رفضاملولَّد:
التعبري، جاز إن «مولًَّدا» يوم ذات كان قديم لفظ فكل ومعانيها، ألفاظها يف اللغة
بقائها عىل يساعد للغة حيوي ومظهر جميًعا، اللغات يف طبيعية سنَّة املولَّد وقبول

وتطورها. ونمائها

الصوابي املستوى (2-2)

التي «الجماعة تلك نعني فإنما اللغوي، املجتمع هي اللُّغوية لطة السُّ إنَّ نقول: حني
اجتماعي وسٍط كل ففي بلومفيلد، قول حد عىل موحدة»، بطريقة الكالم نظام تستعمل
اللغة لوجود أسايس لرشٌط إنه بل الوحدة، من شيئًا للغة أن عادًة نجد السكان متجانس
املتزاملة فالجماعة للتعبري،55 الوسائل نفس استخدام عىل يتكلمونها من يحرص أن
يستمسكون وهم مشرتكة، تجارب من يتقاسمونه ما فريث، يقول كما تستعمل، لغويٍّا

الخاصة.56 بيئتهم يف واإلفهام الفهم رشط ألنه عليه؛ ويحرصون التماثل بهذا

ص١٧٢–١٧٤. نفسه، املصدر 53
ص١٧٤. نفسه، املصدر 54
ص٢١. اللغوي، املستوى 55
ص٢٧. نفسه، املرجع 56
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فإنهم ثم ومن فيه، عاشوا الذي عرصهم ويف بيئتهم من اللغة يكتسبون واألفراد
أن ينبغي كما وال سبقت، عصوٍر يف تُنطق كما ال عرصهم يف تُنَطق كما اللغة يراعون
يكون وقد مستمر، تغري يف اللغة األيام، غيَّبته ذهبي لعٍرص مثايل نموذٍج وفق تنطق
بطء ينفيه وال يحدث، ولكنه أجيال، أو جيل بمرور إال يتضح ال بطيئًا التغري هذا
والدراسة، الترشيح لدواعي ذلك نفعل فإنما اللغوي الثبات نفرتض إذ ونحن حدوثه،
حركٍة يف اللغة بينما والتقعيد، الرصد لرضورة سينكرونية لغوية» «حالة اقتناص وبغية
إجرائية حيلٍة من أكثر ليس إذن اللغوي الثبات دائب، تغرٍي يف اللغوي والعرف مستمرة

عميل. ووهٍم
اللغوي العرف «مراعاة أنه: عىل الصوابي املستوى تعريف إىل ذلك من نخلص
نشاط معه يتوافق اللغة، يف التطور اعتبار مع خاص، زمٍن يف خاصة بيئٍة عىل املقترص
املتكلم يراعيه ما تغري بالرضورة ذلك يتبع الصفات.»57 بهذه الباحث ويالحظه املتكلم
عليه ويرتتب معه، يتوافق كي عليه نفسه يفرض الذي الجديد اللغوي العرف حسب عىل
من اكتسبه الذي اللغة يف الصوابي املستوى مراعاة بغري يطالب ال اللغة مستعِمل أن

فيه.58 عاش الذي العرص عرف ومن أفراده، أحد هو الذي الجيل
اللغوي، االختصاص جهات عن واالنرصاف القواعد إلغاء إىل دعوًة الحديث هذا ليس
بحيث وحركتها، ومنشأها القواعد طبيعة االختصاص جهات تراعي أن إىل دعوة بل
وتأتي والجمود، التعسف من وتربأ وتطورها اللغة استعمال مع متفقة القواعد تأتي
للعرف تخضع اجتماعية ظاهرًة بوصفها اللغة، طبيعة مع متوافقة الجديدة املقرتحات
يف تحارب دونكيشوتية محاوالت تكون وال الخاص، اللغوي والعرف العام االجتماعي

طائل. غري يف الذهن تكد ومماحكات ميدان، غري
الحقيقية اللغة بينما يتجاوزونه، ال معني زمٍن عند تقعيداتهم يف النحاة ف توقَّ لقد
الزمن، مع يتغري اللغوي العرف بينما القواعد توقفت بهم، عابئٍة غري سبيلها يف تميض
وجعلها قواعدها ب وصعَّ الفصحى أربك ما هذا هوة، وصارت بينهما الفجوة فاتسعت

استخدامها. ويف دراستها يف أجنبية بلغٍة أشبه

ص١٢. نفسه، املرجع 57

ص٣١. نفسه، املرجع 58
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تغيريًا ليستتبع والداليل) واملعجمي والنحوي والرصيف (الصوتي اللغوي التطور «إن
ً خطأ يصبح املايض يف صوابًا كان فما كذلك، التاريخية الناحية من الصوابي املستوى يف
يف يتبناه أن اللغوي املجتمع رأى إذا الغد صواَب اليوم ُ خطأ ويصبح الحارض، الوقت يف

االستعمال.»59
جيل أو معينة فرتة عند التوقف فيها يفرتض أن اللغة يف الباحث حق من «وليس
الدائبة اللغة مالحظة يف الحقيقي عمله ويرتك الدراسة فيجمد أجيال، عدة أو خاص
ثم إليه، باللغة حاجة ال عقيم ذهني وَعنٍت ومماحكات تفريعاٍت إىل وينرصف التغري،
وهذا تطورها، إليها أدَّى أخرى فرتة عىل فرتاتها من فرتة يف اللغة عن الحظه ما يفرض

املصادرة.»60 إىل املالحظة ومن التحكم، إىل الوصف من الدارس ملهمة عكٌس
دراسة تجري أن ألمكن العرب النحاة يد عىل حد عند يقف لم االستشهاد أن «ولو
كل والعترب هذه، أيامنا إىل النصوص من يجدُّ ما باستقراء وعصور مراحل عىل اللغة
تطوًرا يتطلب اللغوي االستعمال يف تطوًرا السابقة القواعد مخالفة إىل فردي غري ميل
االستشهاد إيقاف ولكن اللغة، لدراسة وصفي منهٍج ظل يف القواعد هذه إىل النظرة يف
من لديهم ما إىل يلجئون عندهم االستقراء روافد ت جفَّ وقد النحاة جعل معني حد عند
دامت وما منها، الجديد أعوزهم التي النصوص بدل الدراسة مادة فيجعلونها القواعد،
القواعد هذه إىل النظرة من إذن مهرب فال الدراسة مادة وهي الهدف هي نفسها القواعد
أي الرتاكيب، من والخطأ الصحيح لبيان املنهج؛ صلب من ومعايري مقاييس باعتبارها
دراسية فكرًة أصبح املتكلم، يراعيها اجتماعية فكرًة يكون أن بدل الصوابي املستوى أن
لزاًما وأصبح اللغة، دراسة يف الوصفي باملنهج العمل توقف وبهذا الباحث، يراعيها
معينة مرحلة تصف دراسة باعتبارها العربية اللغوية الدراسات إىل ننظر أن اآلن علينا
مؤرخو كان وقد مراحل، عىل الحقيقة يف تشتمل املرحلة هذه ولكن الفصحى، تطور من
بهذه يعرتفوا أن بالنحاة أوىل وكان النحاة، من اللغة بعصور االعرتاف إىل أرسع األدب
تاريخ أصحاب فعل كما حدة عىل وصفية دراسة منها واحدة كل ويدرسوا املراحل

ص٦٨. والوصفية، املعيارية بني اللغة 59
ص٣١. اللغوي، املستوى 60
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الفصحى هذه يف تطور من جدَّ ما دراسة أردنا إذا أيًضا علينا لزاًما أصبح وقد األدب.61
إىل منها نتطرق وأن وصفية، دراسًة فيها نعيش التي هذه مرحلتنا بدراسة نبدأ أن
النظر نقطع وأن االستشهاد توقف منذ حدثت التي التاريخية املراحل من سبقها ما
وصفي منهٍج أساس عىل بالدراسة ونبدأ تفكرينا، عىل القديمة الدراسات هذه نفوذ عن

جديد.»62 من والتقعيد االستقراء يتوخى

مشهور خطأ

فيها! اللغوية األخطاء تاريخ سوى ليس اللغة تاريخ
يسربسن

مخالف األغلب) يف (فردي وتجديد ابتداع Process «عملية» و«حالة»: «عملية» التغري
الطارف فيها يستتب state «حالة» تتبعها السائد، للعرف Ipso facto حاله» «بطبيعة
اللغة يف التغري إن أوملان يقول دواليك. وهكذا جديًدا، يعود فال اللغة متن ويدخل املستجدُّ
والتجديد» «االبتداع عليه يطلق وما نفسه التغري مرحلة هي األوىل مرحلتني: عىل يقع
عنارص بإدخال األفراد من فرد به يقوم وقد الفعيل، الكالم يف هذا ويحدث Innovation
بأن Dissemination التغري» «انتشار مرحلة هي والثانية اللغة، استعمال يف جديدة
اللغة، نظام عنارص من عنًرصا التغري أصبح ذلك حدث وإذا بينها، فيما الجماعة تتداوله
بما فرديٍّا أوًال يبدأ فالتغري بها. الناطقني بني العام باالستعمال له سمح قد دام ما
أنه عىل أوًال إليه ينظر مما جديدة، استعماالت من اللغة نظام عىل أفراد أو فرٌد يُدخله
تلقى أن (األخطاء!) «املخالفات» لهذه قدر فإذا الجماعة، عليه ملا (خطأ!) «مخالفة»
كل يتبعها التي القاعدة وتصبح العام، االجتماعي الطابع تأخذ فإنها غريهم، من قبوًال

يف رشيق ابن يقول االعتبار. بعني وأخذوها التاريخي التطور ظاهرة إىل القدامى األدب دارسو فطن 61

يف ويستحسن آخر، يف يحُسن ال ما وقٍت يف فيُستحسن والبالد، واألزمنة املقامات تختلف «قد «العمدة»:
استعماله وكثر فيه استجد بما زماٍن كل تقابل الحذَّاق الشعراء ونجد غريه، أهل عند يستحسن ال ما بلٍد

أهله.» عند
.١٦٧-١٦٨ والوصفية، املعيارية بني اللغة 62
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ليس اللغة تاريخ «إن اللغويني: بعض عن يسربسن قول تأويل هذا باللغة.63 الناطقني
فيها.»64 اللغوية األخطاء تاريخ سوى

الشيوع. اللغة رشعية
ذاتي! تناقض … مستدير» «مربع شأن شأنها مشهور» «خطأ عبارة فإن ثم ومن
مرشوعة شهرته أن فاعلم وإبانة، ووضوًحا جماًال أكثر املشهور الخطأ وجدَت ما فإذا
«خطأ ذلك؟! من أكثر «الصواب» يكون وماذا واإلبانة. والوضوح، الجمال، مستحقة:

مشهور! خطأ ذاتها هي مشهور»
وتتبدل عنرصها يتحول األلسنة، عىل رايتها وتنرش لغوية مجاوزٌة تشيع حني
لهذه كان وما حقوق، من للقاعدة ما كل علينا لها قاعدة «قاعدة»؛ رتبة وتأخذ صفتها
وتثبت فراًغا، وتسد وصًال، وتحقق فكًرا، تقدم تكن لم لو سلطانها تبسط أن «املخالفة»
أن السفه ومن «لغة»، ثم من فصارت Convention «املواضعة» لها تمت لقد نجاعة.
لتحقيق ِرسِلها، عىل جدت، «مواضعة» إال اللغة وهل تقل! وال قل بدعوى عنها نتنازل
ونخريًا. لهاثًا و«نحوه» رصاًخا و«قاعدته» فأفأة التواصل وسيلة كانت أن بعد التواصل
هو الخطأ كان وإذا الحبسة؟ من واملروق الرصاخ عىل «الخروج» ذاك إال اللغة هل
ٌ خطأ املعنى بهذا هي وقضيضها بقضها فاللغة املستقر؛ عن وتململ املتبع عن خروج

العالم. بحجم … كبري خطا بأنه األخطاء من غريه عن امتاز وإن مشهور،

الكلمات قبل الفكر تصويب (3)

الصحيح تصحيح من أمثلة (1-3)

أع��ان��ا َم��ْن أع��انَ��ه ح��ت��ى ـ��ده��ر ال��ـ ب��ريْ��ِب ف��ي��ن��ا ي��رَض ل��م وك��أن��ا

املتنبي

ص١٦٥. ،١٩٦٢ القاهرة، برش، كمال د. ترجمة اللغة، يف الكلمة دور أوملان: ستيفن 63

ص١٥٦. ،١٩٥٤ القاهرة، أيوب، الرحمن عبد ترجمة: واملجتمع، الفرد بني اللغة يسربسن: اوتو 64
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العربية؟! يف مخرًجا لبيتي هذا وجد أما

الفرزدق

حقيقة. ال مجاٌز اللغة أكثر
جني ابن

يشء، يف الكتاب غرض من هذا وليس كلمات، أو كلمٍة تصويب65 بصدد هنا لسنا
تملكهم قوًما فينا إن فكٍر. وتصحيح منهٍج وتقويم منطٍق تصويب بصدد نحن إنما
مولعة لغوية رشطٍة بوظيفة زمٍن من يقومون لغوية»، و«سادية معجمي» «إرهاٌب
ِيحِرتُش الِهَر «كِفعِل والتسيل، للتسلط ينصبونها تقل، وال قل وبلعبة املخالفات، بتحرير
إىل يحسنون أنهم هؤالء يظن الصحيح»! «تصحيح حد إىل ذلك يف ويغالون الَعظايا!»،
الناس يف ويبثون واالضطراب، الفوىض فيها وينرشون اإليذاء غاية يؤذونها وهم اللغة
الخشنة، أيديهم عىل تحترض العربية هي وها عنها، واالنرصاف الفصحى من اليأس
يهزون وهم اللغة يصلحون أنهم هؤالء يظن اللسان، تهجر أن سوى اللغة موت وليس
السليقة فسلبتهم (البَْعدية) القواعد أضلتهم لقد منكًرا، نخًرا فيه وينخرون القارب

الحصان. تتقدم والعربة الكلب يهز بالذيل وكأنا (الَقبْلية)،
وعىل ووراءها بعدها وتأتي القواعد لها تعنو بسجيٍة يتكلم القديم العربي كان ملاذا
بالقواعد وبدأنا اآلية نحن قلبنا بينما قواعد، الذوق وأصبح السماع ُرشع لقد حتى قدِّها،
عن وانفضوا العربية، من الناس ضجر حتى الذوق، لها ع ونطوِّ محرابها يف نَتحنَُّث

والقواعد؟! الذوق وفقدوا والصواب، الخطأ

(وهو الصواب وبيان الخطأ رد بمعنى تأتي فقد األضداد! من «تصحيح») (وكذلك «تصويب» كلمة 65

«تخطيء» ضد وهو صحيًحا، اليشء اعتبار بمعنى العكس، عىل تأتي، وقد الفصل)، هذا يف الغالب املعنى
ورد. كلما الحاشية يف املعنى هذا إىل وسنشري و«تخطئة»،

144



اللُّغوي التَّغريُّ

متحف

التحف ملوضع مكان اسم ألنه بفتحها؛ متحف تقل وال امليم بضم ُمتحف قل يقولون:
اسم يكون وعليه يرد، لم الذي الثالثي «تحف» وليس الرباعي «أتحف» واألصل الفنية،

العني. وفتح امليم بضم «ُمفَعل» هو املكان
بسهٍم تشارك الظل ثقيلة امليم بضم «ُمتحف» كلمة أن أوًال ل نسجِّ أن علينا واآلن
ال بوعكٍة نطقها بعد يحس وكلنا عليها، والضحك بها واالزدراء العربية اللغة كراهة يف
ذلك؟ كان ملاذا نتساءل: أن علينا ثم الناس. أفتاك وإن فيها قلبك فاستفِت كنهها، يدري
البسيطة الكلمة بهذه ننطق إذ جميًعا نعنيه ما غري وألنها خطأ، ألنها ببساطة؛ والجواب،
ال ما (وهو وتمنح فيه تعطى الذي املكان ال التحف فيه تجمع الذي املكان بها ونعني
محمد الدكتور ولألستاذ «اإلتحاف». ال «التحف» موضع إنها اآلثار!)، دور يف يحدث
إىل منها يخلص وغريها، الكلمة هذه مع عزٍّ وقفة اللغوي، املجمع عضو حسني، كامل
امليم بضم «واملتحف» :١٩٦٧ ج٢٢، املجمع، مجلة يف سيادته يقول ثمينة. لغوية دروٍس
قاعدٍة عىل انطباقها إال العربية من لها وليس خطأ، وهي املبنى، سيئة سقيمة كلمٌة
صحيحة الكهف، أهل ورق من بأنها املهجورة الكلمات وصفت أن سبق وقد رصفية،
من لها ليس التي املزيفة العملة من فهي «ُمتحف» كلمة أما للتداول، قابلة غري ولكنها
اعتمد العربية اللغة مجمع أن اللغوي» الصواب «معجم يف جاء وقد مظهرها، إال العربية
بمعنى و«تبغدد» وطَّأ، بمعنى «أثَّث» مثل الجامدة األسماء من العرب اشتقاق كثرة عىل
االشتقاق فأقرَّ الفراعنة، بخلق تخلق بمعنى و«تفرعن» بأهلها، تشبه أو بغداد إىل انتسب
أيًضا أقرَّ قد وكان للغة، إثراء من ذلك يف ملا بالرضورة تقييد غري من األعيان أسماء من
استعمال املجمع أقر وقد املعاجم. يف بقيتها تُذكر لم لغوية مادة فروع تكملة جواز
عىل وبالفتح «أتحف» من مكان اسم أنها عىل بالضم وفتحها: امليم بضم متحف كلمة

«تحفة». كلمة من املأخوذ «تََحف» الثالثي الفعل من مشتق مكان اسم أنها
حيث من إال صحيًحا ليس متحف معنى أن «عىل حسني: كامل محمد د. يقول
أن ذلك القواعد؛ عن يدق والذوق فيأباه، اللغوي الذوق أما الرصف، لقواعد مطابقته
كان فإذا الالزمة، األفعال من وأكثره ا، جدٍّ نادر املتعدي أفعل من املكان اسم اشتقاق
أقام من فاملقام الالزم معناه من يشتق املكان اسم فإن أقام مثل الزًما يأتي الفعل
جهة من ذلك صح وإن الصالة ُمقام الصالة مكان يسمي أحًدا أن أعرف وال باملكان،
العربي إن أقول ولكني والقياس، السماع لنظرية أعرض أن أريد وال الرصف. قواعد
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قال الذي هو باألعاجم يختلط ال العربية الجزيرة وسط وجوده اللغويون فرض الذي
خانته القواعد بأدق تحس التي سليقته أن إما أمرين: بني هذا يف وهو «امَلأَْسدة»،66 ب
يكون أن وإما كلها، السماع نظرية عىل يقيض وهذا الجامد، من املكان اسم فاشتق
يعبأ ولم يريد ما عىل تدل جديدة كلمًة فوضع الشذوذ؛ هذا إىل حاجة يف نفسه وجد
من أشد ليست شاذة أو فاسدة صياغة إىل العربي دفعت التي والحاجة باشتقاقها.
متحف كلمة تكون ذلك وعىل التحف، فيه تكثر مكان عىل تدل كلمة صوغ إىل حاجتنا

الصحيحة.» العربية الكلمة هي امليم بفتح

تقييم

سبب. أدنى مع الياء خفة إىل للجنوح هو إنما
جني ابن

وقل «يَقيِّم» تقل وال «تقويم»، وقل ،(… العمل السلعة، (الثمن، «تقييم» تقل ال يقولون:
كل أن اإلعالل ويف واو، عن منقلبة فياؤها «قيمة» كلمة أما واوي، الفعل ألن «يَُقوِّم»؛

قبلها. ما وُكرس ساكنة كانت إذا ياءً تقلب واو
حساب العقاب، التصويب، القيمة، (تحديد كثرية معاني «تقويم» لكلمة أن يخفى ال
املعنى بتحديد السياق يتكفل اللفظي االشرتاك من الحالة هذه يف البلدان)، مواقع الزمن،
ذلك: مثال القيمة، وتحديد التصويب بني التفرقة عدا فيما ووضوح، بسهولة املقصود
ويعدل يصوِّبه أم أدائهم مستوى أيحدد تدري وال الطالب»، أداء يقوِّم أن املدرس «عىل
تحديد بمعنى أو التصويب بمعنى «تقويم» كلمة فيه تأتي سياق كل ويف اعوجاجه،
املقصود من التيقن يستطيع ال بحيث شديًدا التباًسا املتلقي عىل املعنى يلتبس القيمة
يكون لحالٍة مثال هذا ويقصده. هنا يعنيه عما لوجه، وجًها نفسه، املتحدَث سأل إذا إال
مضاد يشء وهذا والغامض، امللتبس هو االطراد) باألحرى (أو الرصيف الصواب فيها

وهذا «مفعلة»، لها وضعوا بمكاٍن يشء حصول كثرة يذكروا أن أرادوا «إذا املفصل: رشح يف جاء 66

ومرملة، ومبلحة ومذأبة ومأسدة معنبة كذلك مسبعة، أرٌض كقولك: ثالثي، اسم كل يف مطَِّرد قياٌس
والرمل.» والبلح والذئاب واألُسود العنب فيه يكثر التي لألماكن
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كان إذا الشاذ إىل يلجأ كان العربي أن املعروف ومن اإلفصاح. وطبيعة اللغة لطبيعة
«الدِّيمة»، مادة يف كما العرب عن ُسمع إذا الشاذ يقبلون «واللغويون والخفة، اإلبانة فيه
أن يصلح شاذ كل بأن أحد يقول وال عليه، يقاس ال سماعي يشء هذا إن ويقولون
أخرى، كلمات يف تنشأ قد الشذوذ عىل العربي حملت التي الحاجة ولكن عليه، يقاس
«تقييم» كلمة إىل عندنا والحاجة الحاجة، عند شاذة صيغة عىل نقيس أن مباًحا ويكون
قوله عن يختلف ال املعنى حيث السماء» «ديمت يقول أن إىل العربي حاجة من أشد

السماء».»67 «دومت
أصل عن النظر قطعوا ربما «العرب أن إال الواو، هو الكلمة أصل أن من الرغم عىل
استعمال العربية اللغة مجمع أجاز هنا ومن الراهنة، حالته إىل ونظروا العلة، حرف
وقد عدله، بمعنى اليشء «َقوََّم» وبني بينه للتفرقة القيمة، حدد بمعنى بالياء «َقيََّم»
يف بها يُستأنس العرب كالم من أمثلة يف املشددتنَْي والياء الواو بني املعاقبة جاءت
الكلمة، هذه واملنجد واألسايس كالوسيط الحديثة املعاجم أوردت وقد ذلك، تصحيح

مجمعية.»68 أنها عىل الوسيط ونص
يشءٌ يُْشبه أن «وذلك الخصائص: يف جني ابن يقول اللغة» تدريج يف «باب يف
ذلك ومن … غريه إىل منه يرقى ثم األول الحكم عىل حكمه فيميض موضع، من شيئًا
— صبوت من ألنه — التقدير يف وصبوة صبوان من الواو قلبت وِصبيان، ِصبية قولهم:
فلما ذلك، ذكرنا وقد لسكونها، حاجًزا؛ تعتد أن الباء وضعف قبلها، الصاد النكسار
وذلك الكرسة، زالت وإن بحاله ياءً الواو قلب أقرُّوا أن إىل منه تدرجوا واستمر هذا أُِلف
إىل واًو الياء تعود أن — الكرسة زالت ملا — يجب كان وقد وُصبية، ُصبيان أيًضا: قولهم
وحسن أصًال، كانت كأنها صارت حتى إياها العتيادهم بحالها الياء أقرُّوا لكنهم أصلها،
عن ال وإيثاًرا، استحسانًا كان إنما وصبيان صبية يف القلب أن وهو آخر، يشءٌ لهم ذلك
إقرار عندهم قوي بياء اللفظ ورأوا القلب عىل تتمكن لم فلما قياس، قوة وال علة، وجوب

السماء، دوَّمت يقال .١٩٦٧ القاهرة، ج٢٢، العربية، اللغة مجمع مجلة حسني: كامل محمد د. 67

يف ياءً الواو أُبدلت ثم للواو فيها واألصل سكون، يف زمانه يطول املطر وهي الدِّيمة أمطرت أي وديَّمت،
كلماٍت يف الرأي بهذا املرصي اللغة مجمع أخذ وقد «ديمة»، االسم يف إبدال من حدث بما تأثًرا الفعل

أخرى.
ص٦١١. ج١، ،٢٠٠٨ الكتب، عالم عمر، مختار أحمد د. بإرشاف اللغوي، الصواب معجم 68

147



لغوية مغالطات

يكون أن مثله يف يعتاد مما وال قويٍّا، يكن لم قلبها إىل األول السبب ألن بحالها؛ الياء
للناظر، يلوح ما ببياضه ألن الواو؛ من وهو لياح، أبيض قولهم: ذلك ومن … مؤثًرا
خفة إىل للجنوح هو إنما علة، قوة عن ذلك وليس قبلها، ما النكسار ياءً الواو فقلبت
يف التدريج ومن … لالستخفاف طلبًا بالكرسة إليها التطرق وهو سبب، أدنى مع الياء
ملا ذلك تجاوزوا ثم قبلها، للكرسة العني يف الكرس واستمرار وديم، ديمة قولهم: اللغة
ديمت وأما القياس، فعىل دومت فأما ودومت، السماء ديمت قالوا: أن إىل وشاع كثر
الياء غلبة الباب هذا وجماع آنس، لهذا بالياء فهو … وديم ديمة يف القلب فالستمرر
ما وتقربًا لها، واستثارة عنها، ونجًشا إليها، تسبُّبًا يزالون ال فهم تها، لخفَّ الواو عىل

69«… منها استطاعوا
ألن رفض من رفضها فقد للتنزه»، «خرج بمعنى «تََريََّض» كلمة الباب هذا ومن
الرياضة، سبيل عىل للميش خرج بمعنى ذكرها «األسايس» معجم أن غري واوية، الكلمة
«التقييم» أن مثلما «الرياضة»، كلمة من املبارش باالشتقاق صحيحة أنها اآلن لنا تبني وقد

«القيمة». كلمة من باالشتقاق صحيحة

وعني نفس،

«نفس، كلمتَي ألن نفسه»؛ الرجل «جاء والصواب الرجل»، نفس «جاء تقل ال يقولون:
اإلعرابي، الضبط يف مثله تكونا وأن املؤكد، يسبقهما أن وجب للتوكيد كانتا إذا وعني»
التذكري يف املؤكد هذا يطابق حتًما، مذكور ضمري إىل منهما واحدة كل تضاف وأن

والجمع. والتثنية واإلفراد والتأنيث
تكون التوكيد أسبقية ولكن وأسعد، أقوم فهو وسعنا بذلك لنلتزم نعم، ونقول:
نطاوع ال وملاذا سعة؟ ذو القول ومجال التضييق فلَم معينة، سياقات يف وأسمح أوضح
والخاطر نفسه، العقل املؤكد؟ عىل التوكيد تقدم وكلتاهما واألجنبية املحكية اللغة ضغط
القديمة القاعدة تُوِقعنا معينة سياقات ويف املؤكد! عىل التوكيد يقدم ما كثريًا والشعور،
باع له من كلُّ ذلك يعرف مضاًفا، املؤكد يكون حني وبخاصة واالضطراب، اللبس يف
أقول هل إلخ، … الطالبة درجات أو الوصية، بنود أؤكد: أن أريد هبني الرتجمة: يف

ص٣٤٨–٣٥٧. ج١، الخصائص، جني: ابن 69
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تراني االلتباس؟ إىل أرأيت نفسها»، الطالبة درجات و«عىل نفسها»، الوصية بنود «يف
السياق: َد تََعقَّ إذا اضطرابًا األمر ويزداد الطالبة؟ أم الدرجات الوصية؟ أو البنود هنا أؤكد
حلها جوردية، عقدة هذه نفسها»، الدفعة طالبة «درجات نفسها»، السيدة وصية «بنود
إذا املؤكد عىل التوكيد تقديم يجوز ونقول: السيف، بحد القاعدة نقطع أن ا: جدٍّ بسيط

النغم. وساغ الحال واقتىض التعبري حكم
كلمة تستعمل فصيحة: الوقت» نفس يف «جاء اللغوي»: الصواب «معجم يف جاء
ويكون ضمريه، إىل تضاف وأن املؤكد يسبقها أن بد ال وحينئٍذ املعنوي، للتوكيد «نفس»
للتوكيد استعمالها أيًضا يكون كما فصيًحا، الذات بمعنى التوكيد غري يف النفس استعمال
اللغة مجمع أجاز وقد فصيًحا، «النحوي» االصطالحي التوكيد نطاق يف تدخل أن دون
الجبل»، بنفس «نزلت العرب: عن سيبويه حكاه بما مستشهًدا االستعمال هذا املرصي
نفس يف علمه وزن يف الرتجمة نفس يف بيانه يكون أن للرتجمان بد «ال الجاحظ: ويقول

املعرفة.»70
من — النفس (تقديم الوقت نفس يف «جئت اللغة»: يف اللحن «موسوعة يف وجاء
قوله يف جني كابن العلماء، من بهم يُعتَدُّ من كالم يف ورد املؤكد): عىل — التوكيد ألفاظ
اللسان يف وجاء نفسها، بتبٍّا يريد: تبٍّا» بنفس متعلقة «هي (١ / ٢٩٥) الخصائص يف
الجبل، بنفس نزلت قولهم: من سيبويه حكاه ما ومنه ذاته، اليشء: ونفس (نفس):

مقابيل.»71 الجبل ونفس
والحديث: القديم من ثقات أئمٍة كتابات يف املؤكَّد عىل املقدَّمة «نفس» صادفت وقد

منهم:

«ال ص٢٨٤)، (ج١، «… عليك بنفس منصوب هو «إنما الخصائص: يف جني ابن •
ص٢٦). (ج٣، الحق» نفس «وهذا ص٣٤٩)، (ج١، أو» نفس، إىل رجع ليشء
وأوديب ثيسيوس كتاب ترجمة (يف امُلثلة» لنفس إياه «وإخضاعي حسني: طه د. •

ص١٤٨). جيد، ألندريه

ص٧٦٤-٧٦٥. ج١، اللغوي، الصواب معجم 70

ط٢، القاهرة، اآلداب، مكتبة ومقاييسه، مظاهره — اللغة يف اللحن موسوعة سليم: الفتاح عبد د. 71

ص٥٦٩. ،٢٠٠٦
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يف العلمي املصطلح (توحيد «… العلوم لغات نفس «يتخذون ضيف: شوقي د. •
.(١٩٨٠ ج٤٥، العربية اللغة مجمع مجلة والتعريب، النقل

النحاة، أيدي من الفصحى (إلنقاذ «… الفصحى نفس «هي درويش: أحمد د. •
ص٨٣). ،١٩٩٧ ،١٧-١٨ العدد فكرية، قضايا

هام/مهم

«هام» استعمال يف الخطأ تبيان يف جواد مصطفى الدكتور يسهب تقل» وال «قل كتابه يف
وشواهده حججه يتابع وهو القارئ ويحس كبريًا، عنتًا ذلك يف ويتكلف «مهم»، بمعنى
يف جاء ما لينقض إنه بل منها، وتيئيسهم العربية عن الناس رصف عىل العزم عاقد أنه
«وجاء اليرس: عىل للعرس وانتصاًرا اإلباحة، عىل للمنع تفضيًال ويخطئه؛ العرب» «لسان
وجمعه الحزن «الهم: قال: الفطن، غري القارئ عىل املعنى يلبس ما العرب لسان يف
أحزنه؛ األمر: همه بقوله: أراد به»، واهتم فاهتم وأهمه ومهمًة ا همٍّ األمر وهمه هموم،
بداللة به، أهم جعلني يعني يهمني األمر أهمني قولنا: أن مع الهم، بتفسري املادة بدأ ألنه
ريُ» ِشمِّ الهمِّ مايض فإنك ْر «شمِّ سطيح حديث ويف قال: ذلك بعد اللسان صاحب نقل ما
األمر. هذا أهمني تقول: نفسه يف اإلنسان همَّ ما والهمَّ أمضيته، يشء عىل عزمت إذا أي
وجمعه املهم منه اشتق الذي األمر ه أهمَّ بمعنى األمر» «همه أن دعوى صحت ولو هذا
ولكن وهامات»، «هوام عىل ولجمعته «الهام» باسم «املهمَّ» العرب ت لسمَّ واملهمات املهامُّ
نضيف … املهم بمعنى العرب لغة يف يرد لم فالهام قط، إليه يَُرص ولم يكن لم هذا
عىل الفصحاء له لفضَّ إليها، املشار املعناة يف «أهمَّ» بمعنى صح لو «َهمَّ» أن ذلك إىل
بمعنًى كانا إذا الرباعي عىل الثالثي تفضيل ذلك يف العامة الفصاحة قاعدة ألن الرباعي؛
ورَجعه أنْعشه، من أفصح نَعشه ف: والترصيح، بالنص العكس عىل نُبِّه إذا إال واحد
أفصح وعاَقه أنقصه، من أفصح ونَقصه أوقفه، من أفصح ووَقفه أرجعه، من أفصح

72«… املاء أغاض من أفصح يَغيضه املاءَ وغاض أنتجه، من أفصح ونتَجه أعاقه، من

ص١٦٦-١٦٧. ،٢٠١٠ بريوت، للموسوعات، العربية الدار تقل، وال قل جواد: مصطفى د. 72
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للدكتور فما «مهم» بمعنى «هام»73 وقالوا الرباعي عىل الثالثي الناس ل فضَّ ولقد
نضيع لنا وما ذوق! لألسالف كان كما ذوق لهم يكون أن املحدثني عىل ينفس جواد
يقول الجدل؟ غيابة ويف الشجار رهج يف (العرف/الشيوع) اللغوية» «الظاهرة جوهر
هناك ألن ذلك؛ يف خطأ وال هامٌّ، أمٌر يقول: من «ويخطِّئون العدناني: محمد األستاذ
األمُر أَهمَّ أيًضا: وهنالك هامٌّ، فهو وَحَزنه، أقلقه ًة: وَمَهمَّ ا همٍّ ه يَُهمُّ األمر ه َهمَّ فعلني:
األمر: أهمني املصباح: يف جاء صحيحة، الكلمتني وكلتا مهمٌّ، فهو وحزنه، أقلقه فالنًا:

مثله.»74 قتل) باب (من ا َهمٍّ ني وهمَّ أقلقني،
مذكر «الهام» ألن بعضهم عند مرفوضة هامٌّ: «أمٌر اللغوي»: الصواب «معجم ويف
اليقظة إىل ويدعو االهتمام يسرتعي املعنى: قاتل. سم ذي وكل الدابة بمعنى الهامة
املعاجم يف يرد (فصيحة)، هامٌّ أمر (٢) (فصيحة). مهم أمر (١) والرتبة: الرأي والتدبر،
ني وَهمَّ أقلقني، باأللف، األمر، «وأهمني املصباح: ففي «أََهمَّ»، بمعنى «همَّ» استعمال
َك «َهمُّ صاحبه: بشأن الرجل اهتمام قلة باب يف عبيد أبي عن اللسان نقل كما مثله»،
استخدام يجوز ثم ومن وارد، الصيغتني بني فالتبادل َك»، أَهمَّ ما َك همُّ ويقال: َك، َهمَّ ما
َحَزنَه ة: وَمَهمَّ ا َهمٍّ األمر ه وهمَّ «َهَمَم» والتاج القاموس ويف أيهما»،75 من الفاعل اسم

ه.76 كأهمَّ وأقلقه،

املعهد من تخرج

جواد: د. يقول وتدرب، تعلم أي «فيها»، تخرج بل كذا» كلية من َج «تََخرَّ تقل ال يقولون:
فيقال: و«تدرَّب»، و«تعلَّم» «تأدَّب» بمعنى وأمثالها الجملة هذه يف تخرج ألن «وذلك
املقصود فليس «من» الجر لحرف محل وال وتدرب، الكلية يف وتأدب الكلية، يف فالن تعلم

هنا الهام من «وليس :٢٨ / ١٩٦٢ الدورة املجمع، ملؤتمر بحثه يف الخويل أمني األستاذ يقول 73

املرصية الكتب دار مطبعة لغوية، دراسات الخويل: (أمني اآلية». يف عدد لفظ إعراب عند الوقوف كذلك
ص٣٥) ،١٩٩٦ بالقاهرة،

ص٢٥٩. ،١٩٨٠ ط٢، نارشون، لبنان مكتبة الشائعة، األخطاء معجم العدناني: محمد 74

ص٧٧٤. ج١، اللغوي، الصواب معجم 75

ص٤٠٣. اللغة، يف اللحن موسوعة 76
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أو خرجة اليوم يف طالب لكل لكان الخروج املقصود كان ولو الكلية، من الخروج هو
املقصود.»77 املعنى ولذهب خرجتان،

معناه تخرج ألن كذا؛ معهد يف تخرج «الصواب العدناني: محمد األستاذ ويقول
بشهادته ويفوز معهد يف يتعلم الذي أما ج، وُمتََخرِّ وَخِريج ِخرِّيج وهو وتدرب، تعلم

بشهادته.»78 وفاز كذا، معهد من تخرج إنه فنقول:
ولكن بالتأكيد، الكلية أو املعهد «يف» تخرج لقد نعم الزَّْمت: عصابة لنخلع واآلن
فيه نال الذي د املحدَّ «اليوم» به نعني الذي التخرج» «تاريخ أو التخرج» «يوم عن ماذا
كلية «يف» تخرج قد إنه قلنا: فإذا «سنوات»، الكلية يف تعلم قد بأنه تشهد التي الشهادة
تعلم أنه ذلك فمعنى املتزمتني ت بتزمُّ والتزمنا ١٩٧٧ عام يوليو من السابع يف الطب
وإمكانات غنًى للغة نضيف ال وملاذا ُمحال! باطل وهو الواحد، اليوم هذا يف الطب فيها
يوليو يف منها» و«تخرج التسعينات يف الطب كلية يف» «تخرج إنه فنقول: جديدة داللية

١٩٩٧؟
هذا موتها، عىل ال اللغة حياة عىل يحرص الذي اللغوي، الصواب معجم تدارك وقد
يف الوارد صحيحة: القاهرة «جامعة من تخرج» …» حصيًفا: علميٍّا حسًما وحسمه األمر
ولكن وتعلم، تدرب املعنى: ألن «تخرج»؛ الفعل مع «يف» الجر حرف استخدام املعاجم
معنَى فعٍل تضمني أجازوا كما بعض، عن بعضها الجر حروف نيابة اللغويون أجاز
أن جاز فعل معنى تضمن إذا «الفعل (طرح): املصباح ويف تعديته، فيتعدى آخر، فعٍل
كثري «يف» من بدًال «من» ومجيء وذاك، هذا املرصي اللغة مجمع أقر وقد عمله»، يعمل
وقوله ،(٤٠ (فاطر: اْألَْرِض﴾ ِمَن َخَلُقوا َماذَا ﴿أَُرونِي تعاىل كقوله الفصيح الكالم يف
التعبري تصحيح79 ويمكن ،(٩ (الجمعة: اْلُجُمَعِة﴾ يَْوِم ِمْن َالِة ِللصَّ نُوِدَي ﴿إِذَا تعاىل:
جعله إذا املكان من خرَّجه يقال: أنه من اللغة كتب يف جاء ما إىل استناًدا املرفوض
األسايس اه عدَّ وقد الدروس، إنهاء بمعنى حسيٍّا، ال معنويٍّا هنا الخروج ويكون يخرج،80

«من».81 ب

ص٣٨. تقل، وال قل جواد: مصطفى د. 77

ص٧٧. الشائعة، األخطاء معجم العدناني: محمد 78

صحيًحا. اعتباره تعني: هنا «تصحيح» كلمة 79

ج). فتخرَّ خرَّجه (أي خرج مطاوع و«تخرَّج» 80

ص٢١٧. ج١، اللغوي، الصواب معجم 81
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زوج/زوجان

هو العربية يف الزوج ألن «زوجني»؛ وقل األحذية» من زوًجا «اشرتيت تقل ال يقولون:
«زوج»، لالثنني: «يقولون للحريري: الغواص» «درة كتاب يف جاء لصاحبه. املزاوج الفرد
املصطحبان االثنان وأما لصاحبه، املزاوج الفرد العرب كالم يف الزوج ألن خطأ؛ وهو
واألنثى للذكر يقال وكذلك … النعال من زوجان عندي قالوا: كما زوجان، لهما: فيقال
وقال: … َواْألُنْثَى﴾ الذََّكَر الزَّْوَجنْيِ َخَلَق َُّه ﴿َوأَن تعاىل: قال كما «زوجان»، الطري: من

وأنثى.» ذكًرا أي ،(٤٠ (هود: ﴾ َزْوَجنْيِ ُكلٍّ ِمْن ِفيَها اْحِمْل ﴿ُقْلنَا
يف ومتعثًرا ومسرتذًال ثقيًال يكون معينة سياقات يف ولكن وجميل، حسن هذا كل
هبني أو زوجان، علبة كل يف وألبنائي يل األحذية من علٍب سبع اشرتيت هبني الداللة:
األحذية، من زوًجا عرش أربعة اشرتيت عليك: باهلل أقول فماذا علبًة، عرشة ثالث اشرتيت
الحقيقية؟ الحياة يف يقال أن يمكن بربك أهذا الثانية؟ الحالة يف زوًجا وعرشين ستة أو
أزواج سبعة اشرتيُت أقول أن للسليقة األقرب أليس الداللة؟ ملتبس بثقيٍل هذا أليس
والبديهة؟! بالطبع حذاء فرد وليس اثنان حذاءان هو زوج كل أن ومفهوم األحذية، من
جميًعا أجازت قد اللغة ومتن القاموس ومد والتاج واللسان الصحاح أن علمنا لو وماذا
وفيها الداللة مجال العربية عىل نضيق ملاذا زوج؟ وهما زوجان، هما لالثنني: يقال أن
الرَِّخيَّة اللغة هذه نُفقر من وملصلحة أطرافها؟ من وننقصها الداللة نقلص ملاذا متسع،

التضييق؟ وراء من نناله جمايل أو داليل طائٍل وأي الرحيبة؟
حذاءً (اشرتيت املثنى بمعنى املفرد نستعمل أن تجيز رحيبة: سخية َرِخيٌَّة لغتنا
،(… بعيني رأيته مثاله، أي اليشء ضعف بقرط، أذناها تحلَّت نعله، خلع جديًدا،
والجمع ،(… كاهليه عىل همومه يحمل شاربيه، قص نبك، (قفا للمفرد املثنى ونستعمل
ضحك وجناته، (فتوردت للمثنى والجمع ،(… أعجاًزا وأردف شواربه، (قص للمفرد
َطاِئِعنَي﴾، أَتَيْنَا ﴿َقاَلتَا أقدامه، عىل مىش األكتاف، عريض عيونها، كحلت أشداقه، ملء

.(… ُقلُوبُُكَما﴾ َصَغْت َفَقْد ِهللا إَِىل تَتُوبَا ﴿إِْن

املاء منسوب

هو العربية يف املنسوب ألن املاء»؛ «مستوى والصواب: املاء» «منسوب تقل ال ويقولون:
املنسوب الخط أو غزل، أي نسيب فيه الذي أي املنسوب عر الشِّ أو والنسب، الحسب ذو
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لدقته القديمة؛ املعاني إىل الجديد املعنى هذا نضيف ال ملاذا وأقول: القاعدة. ذو أي
أو الفيضان أثناء النهر يف أو البرئ يف املاء (منسوب العلم مجال يف وبخاصة الداللية
إنها «املستوى»: مجرد عن معناها يف مختلفة وكلها ،(… املخبار يف السائل منسوب
صيني حذاء يف الداللة نحبس ملاذا ومقيًسا، محدًدا املستوى يف الحاصل «االرتفاع»
توسيع من ونوجس األسالف وقف حيث باأللفاظ نقف ملاذا بأيدينا؟ العربية ونخنق

توقف؟ بال وتتفجر املعاني فيه تتسع زمٍن يف الداللة
املعارص االستعمال يف «يشيع صحيحة: أنها اللغوي» الصواب «معجم يف جاء وقد
لم معنًى وهو ارتفاعه، يف إليه يصل الذي املستوى به ويعنون املاء، منسوب قولهم:
بهذا الحديثة املعاجم أوردتها وقد للكلمة، الداليل التوسيع باب من فهو العرب، عن يرد

محدثة.»82 أنها عىل الوسيط ونص الجديد، املعنى

(الحكم) يرسي

أو ينُفذ، أو يجري، والصواب: الشهر» أول من يرسي الحكم «هذا تقل ال يقولون:
بمعنى «يرسي» عن وماذا وأقول: ليًال،83 سار معناه: العربية يف «رسى» ألن يميض؛
هذا نضيف ال ملاذا …)؟ التالية الفئات عىل إال القانون هذا يرسي (ال ويشمل ينطبق
وكيف ومسعف؟ ومحكي ومستعمل شائع معنًى وهو القديمة املعاني إىل املولَّد املعنى

وعلمية؟ قانونية كثرية سياقاٍت يف الداللية خدماته عن نتنازل
ترسي التي باملوازين املشتقات ضبط يف مبلغها تبلغ لم …» العقاد: األستاذ يقول
أهل بني سادت العادة «وهذه الخويل: أمني األستاذ ويقول 84،«… أجزائها جميع عىل
«معجم ويف 85،«… كدمشق الكبرية املدن بعض إىل منها رست ثم الخاصة القاهرة
رسى املصباح: يف قال صحيحة، — الجميع عىل ترسي األوامر «هذه اللغوي»: الصواب
العتق ورسى التحريم ورسى … اإلنسان يف السوء عرق ورسى … والخمر السم فيه
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املشهورة الكتب يف ذكر لها وليس الفقهاء ألسنة عىل جارية األلفاظ وهذه التعدية. بمعنى
الجميع.»86 عىل األوامر ترسي قولهم: يصح هذا عىل وبناء تقدم. ملا موافقة لكنها

استضاف

املؤتمر»؛ أعضاء القاهرة «استضافت أو ،«… األستاذ الربنامج «يستضيف تقل ال يقولون:
الضيافة، طلب أي ضيًفا، عنده ينزله أن غريه من طلب تعني: العربية يف «استضاف» ألن
فال أخالقه تعرف ال وأنت ضيٌف استضافك «إن املقفع: ابن يقول يُضيَّف. أن طلب أو

نفسك.» عىل تأمنه
أي هللاَ استغفر مثل الطلب: أهمها كثرية معاني العربية يف «استفعل» صيغة وتفيد
من الطلب كان وإذا إلخ، … واستعطف واستفتى واستكتب استطعم ومثل غفرانه، طلب
أشكال تبدلت فلقد البيئية الظروف بحكم العربية الثقافة يف السائد هو الضيف جانب
يكون فقد اتجاهني: ذو إذن الطلب الضيف، يطلب الذي هو املضيف وأصبح الحياة
يطلب إذ املضيف من أي الضيف، إىل امُلضيف من يكون وقد امُلضيف، إىل الضيف من
،«… األستاذ الربنامج «يستضيف أن يجوز وعليه «يستضيفه»؛ أي عنده، الغري ضيافة

املؤتمر». أعضاء القاهرة «تستضيف وأن

ب استبدل

أن والحق املرتوك، عىل تدخل الباء ألن جديد» بثوٍب القديم ثوبه «أبدل تقل ال يقولون:
ِبالَِّذي أَْدنَى ُهَو الَِّذي ﴿أَتَْستَبِْدلُوَن تعاىل: قوله يف كما كبري، حد إىل مطردة القاعدة هذه
قد األحيان بعض يف أنه غري للبس، منًعا بها االلتزام وينبغي ،(٦١ (البقرة: َخرْيٌ﴾ ُهَو
من «أنا شوقي: قال فحني واإلبانة. بالوضوح تضحية دون القاعدة برتك السياق يحكم
بعض لها هلل التي الرخصة هذه جراء من لبس أي يحدث لم الصحابا» بالكتب بدل
حياتنا «مشكالت كتابه ويف التباس. أي من مربأ قصده ليدرك املتلقي وإن مناوئيه،
نطق استخشن كان القاهرة أهل بعض أن …» الخويل: أمني األستاذ يقول اللغوية»
اللغوي املحك هو وهذا لبس، أي الخويل تعبري يف أن نحسب وال بالهمزة»، فأبدله القاف
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الباء دخول جواز املعاجم بعض يف «ورد أنه وجدنا علميٍّا األمر وبمراجعة واألخري. األول
عىل إدخالها األفضل كان وإن املرصي، اللغة مجمع به أخذ ما وهو املرتوك، غري عىل

للبس.»87 منًعا املرتوك

(بنفسه) اعتدَّ

صار مثل: أخرى أشياء تعني اعتدَّ ألن بنفسه؛ اعتز وقل بنفسه اعتد تقل ال يقولون:
اعتدت له، تهيأ لليشء: اعتد أحرضه، اليشء: اعتد وظنه، حسبه لعبًا: األمر اعتد معدوًدا،

به. يهتم ال به: يعتد ال عدتها، أيام يف دخلت املطلقة:
هو وعمًقا، رهافة وأكثر «االعتزاز» غري املقام هذا يف املقصود «االعتداد» وأقول:
يشء «هذا العرب: تقول أال شيئًا، ويَُعدُّها ويعتربها ويحرتمها يَْقُدُرها أي بنفسه يعتد
ثمَّ من والجائز الراسخ، الشائع الجديد املعنى هذا معجمنا إىل فلنضف به»؟ يعتد ال
بمعنى األسايس ويف اهتمَّ، بمعنى الوسيط يف جاء «اعتد» أن ذلك إىل أضف واملرشوع،

. باملعنينْيِ املنجد ويف بنفسه، وثق

انطىل

املطاوع الفعل ألن الحيلة»؛ عليه «جازت والصواب الحيلة» عليه «انطلت تقل ال يقولون:
العرب. كالم يف له وجود ال «انطىل»

وشاعت اللفظة درجت لقد الجاري، االستعمال يف ا مهمٍّ وجوًدا له ولكنَّ وأقول:
من أكثر نعدم ولن «جازت»، من وأقوى وأدق أخص جديدًة داللًة وقدمت واستتبت
أن اللغوي» الصواب «معجم يف جاء وقد صحيًحا، استعماًال منها تجعل لغوية تخريجٍة
عىل الدال املتعدي «فعل» ل مطاوًعا «انفعل» مجيء قياسية أقرَّ املرصي اللغة مجمع
الحديثة املعاجم بعض أوردته وقد «انطىل»، استعمال أجاز ثم ومن حسية، معالجة

كاألسايس.88
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رغم

يقول فالن». أنف «رغم أو فالن» «رغم تقل وال كذا»، رغم كذا «فعل تقل ال يقولون:
رغم و«عىل أنفه» من الرغم «عىل أي «عىل»، استعمال يف هي العالية واللغة جواد: د.
وللشعر «رغم»، قولهم هو الفصيح وغري «برغم»، أي الباء استعمال لغة ودونها أنفه»،
إال «رغم» تقل وال و«بالرغم» الرغم» «عىل فقل املختار، الحر للناثر تسوغ ال رضورات

الشعر. يف
العبارة بداية يف جاءت سواء وليونة، وخفة اقتصاد فيه «رغم» استعمال إن وأقول:
العرويض الوزن كان إذا وبخاصة استعمالها، االقتصاد هذا يحتم ما وكثريًا نهايتها، يف أو
بال وثقلت تعكَّنت وقد «رغم» من أكثر ليست من» الرغم «عىل أن ترى ألست يحبذها.
موسيقاه للنثر أن غري الشعر، يف بسواغها جواد د. اعرتف وقد يذكر؟! داليل مقابل أي
إجازة علينا فإن ثم ومن العربية»)، «مزايا فصل (يف موضعه يف ذلك بينت كما وإيقاعه،
األنسب، بينها من يختار عديدة بدائل الكاتب أمام ويضع الكتابة جماليات يُثري ما كل

فصيحة. صحيحًة البدائل هذه دامت ما
مسبوقة «رغم» تستخدم العلمية: التخريجة إىل اآلن ونأتي العام. املبدأ هو هذا
اعترب املجمع أن غري ،«… «برغم ،«… من «بالرغم ،«… من الرغم «عىل جر: بحرف
اعتبار عىل أو جر، حرف تقدير عىل إما ،«… املوقف خطورة «رغم مثل صحيحة، «رغم»

املبالغة.89 سبيل عىل حاًال املصدر

الرئيس/الرئييس

و«العضو الرئييس»، و«األمر الرئيسية»، و«الفكرة الرئيسية» «القضية تقل ال يقولون:
و«العضو الرئيس» و«األمر الرئيسة» و«الفكرة الرئيسة» «القضية وقل الرئييس»
«رشيف» مثل «فعيل»، وزن عىل صفة و«الرئيسة» «الرئيس» ألن وذلك الرئيس»؛
تفيد التي النسب ياء نضيف أن املألوف غري ومن إلخ، … و«كريم» و«كبري» و«نجيب»
وللكبري عجيبي، وللعجيب رشيفي، للرشيف نقول: ال فنحن أصًال: صفة هو ما إىل الصفة
كتابه يف الريض الرشيف قال فظيع، باللغة «عبث جواد د. يقول كما فذلك كبريي،
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حيان أبو وقال الرشيفة»، واألحناء الرئيسة األعضاء سيد القلب «ألن النبوية: املجازات
أعضاء ثالثة يف أرواح ثالثة الحيوان من واحد «ولكل واملؤانسة: اإلمتاع يف التوحيدي
بدن من الرئيس العضو «سري اسمه كتابًا الفهرست يف النديم ابن وذكر رئيسة»،
وقال … اإلنسان» يف الرئيسة «األعضاء العلوم مفاتيح يف الخوارزمي وذكر اإلنسان»،
رأيت وقد … «… أربعة األطباء عند الرئيسة «األعضاء البحرين مجمع كتابه يف الصاغاني
القلقشندي كالم يف إليها، ملجئ وال عليها باعث بغري النسبة استعمال أعني الخطأ، هذا
قدمناه، كما رئيسة» «وظيفة والصواب … رئيسية) وظيفة فهي الدولة استيفاء (وأما
جمهور» «رئييس يقولون كانوا فقد عباراتهم يف الغلط هذا العثمانيون األتراك واستعمل
تعاىل هللا أعثرنا حتى الكتاب إىل الجهتني من الخطأ ورسى جمهورية» «رئيس بمعنى

الصواب.»90 عىل
وجده»، شيئًا طلب و«من الخطأ، تخريج يعنيه (دياكروني) تاريخي تحليل هذا
الرياسة صفة إىل منسوبة أي صفة؟ إىل منسوبة «رئييس» صفة أن صحيح هل ولكن
ذات» «اسم ل منسوبة صفة هي «رئييس» صفة أن الحق (رئيس)؟ فعيل وزن عىل التي
صفة، وليس ذات اسم هو املعنى بهذا و«الرئيس» وسيدهم)، القوم كبري أي (الرئيس:
داللتها تتحول ثم كصفات تاريخيٍّا استعمالها يبدأ الذات أسماء من كثريًا أن واملعروف
إىل بقوة يشري ما وثمة إلخ، … «عامل» «أديب»، «كاتب»، «شاعر»، مثل ذات: اسم إىل
اسم إىل تحولت صفة األصل يف كان وأنه «الرأي» من مشتق القوم) (سيد «الرئيس» أن
جاء وقد «رئييس»، النسب اسم منه اشتقوا ثم ومن الداللة، بهذه استخدامها وشاع ذات
القوم) (سيد رئيس مفهوم إىل «املنتمي هو الرئييس أن اللغوي» الصواب «معجم يف
(صفة برئيس الوصف غري به والوصف فصيح فرئييس ذلك وعىل أفراده؛ من فرد وكأنه
شأنه من أمًرا إليه املنسوب يكون أن برشط املرصي اللغة مجمع أقره وقد الرياسة)،
أسايس، أويل، أكثري، مثل: كلمات العرب عن ورد وقد … متعددة أفراد تحته يندرج أن

باطني.»91 ظاهري، عريض،

ص١٦٠-١٦١. تقل، وال قل جواد: مصطفى د. 90
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جيب

أنهم هو بسيط لسبب العرب؛ كالم يف بمعناها ترد لم كلمة يمثل أنه اللفظ هذا أهمية
أي النحر، عند الثوب طوق هو العرب عند فالجيب مالبسهم! يف جيوب لديهم تكن لم
األشياء تضع العرب كانت وقد القلب، أو الصدر أيًضا والجيب الرقبة، عند الثوب فتحة
َغرْيِ ِمْن بَيَْضاءَ تَْخُرْج َجيِْبَك ِيف يََدَك ﴿َوأَْدِخْل الحكيم: الذكر ويف ثيابها، صدور يف الثمينة
صدورهن أي ،(٣١ (النور: ﴾ ُجيُوِبِهنَّ َعَىل ِبُخُمِرِهنَّ بَْن ﴿َوْليَْرضِ ،(١٢ (النمل: ُسوءٍ﴾

الرأس. يدخل حيث القميص يف القطع موضع أو
يف التي نحن جيوبنا عن ماذا ولكن حسن، مالبسهم. يف جيوب للعرب تكن لم
املتزمت يعني السؤال هذا أن أظن ما الرمزي؟ غطاؤها أين نسميها؟ ماذا مالبسنا؟

الهجري. الثالث أو الثاني القرن يف عنده الزمن وقف الذي

دوًرا لعب

الخارجية.» السياسة يف ا مهمٍّ دوًرا «لعب مثل:
الحثيث الداليل التطور (١) مبدأين:92 يطرح أو قضيتني يثري ألنه املثال هذا أدرجنا

األجنبية. اللغة لضغط األحيان بعض يف اإلذعان رضورة (٢) األلفاظ. لبعض
هذا يف مناسب غري معنًى وهو اللهو معناه ألن االستعمال هذا البعض يخطِّئ
ترجمة بصدد واألدب»، اللغة يف مجتمعاٌت «أشتاٌت كتاب يف العقاد األستاذ يقول املقام،
السياسة يف خطريًا دوًرا يلعب ذاك، أو هذا إن قولهم: ذلك «ومن العبارات: أو املفردات
العبارة لهذه املواضع اختيار يف الذوق يقبح وقد العامة»، الحياة شئون أو التاريخ أو
قائلهم: يقول أو االقتصادية»، املسائل يف جديٍّا دوًرا يلعب الدين «إن القائل: يقول حتى
الذي السخف هذا أمثال إىل زمانه» ترشيع يف ا هامٍّ دوًرا لعب العظيم البطل ذاك «إن
أخذوا أنهم ولو العبارات، هذه استخدام عند أنفسهم األجنبية اللغة أصحاب منه يتحرج
من سامعيها عند املعيب املوقع لهذا يكن لم أصًال وضعت كما بحرفها «اللعب» مادة

التعبري املجمع أجاز وقد الزم، فعل هو بينما ملفعول تعدى «لعب» ألن االستعمال هذا البعض يخطئ 92
أن غري «أدى»، معنى املضمن «لعب» للفعل به مفعول أنها عىل وإما مطلق، مفعول «دوًرا» أن عىل إما

املقام. هذا يف يعنينا ال التصويب من الجانب هذا
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تحمل التي «الحركة» ويشمل «االشتغال» يشمل عندهم املادة أصل ألن بمعانيه؛ العارفني
هذه وأشباه والطرب، اللعب وحركات الرقص حركة جاءت ومنها مشيئته، وراء اإلنسان
«اللعب مادة يف األصل ولكن الهازل، وغري الهازل اللعب حركة فيها تدخل التي الحركات
أي الصبي «لعب قولهم من نرجح، ما عىل ويأتي، الصبيانية املهازل إىل يرجع عندما
معانيها من معنًى عىل الكلمة وليست الصبيان، صنيع صنع أي فالن ولعب لعابه» سال
والتعظيم.»93 الخطر ومعاني التقديس بمعاني لالقرتان تصلح بالتي الطارئة أو األصلية
حق عىل كان وقد قرن، نصف من أكثر منذ الكالم هذا هللا رحمه العقاد األستاذ كتب
وتطورت كثرية، مياٌه وجرت تحوالت فيه حدثت السنني من قرن نصف أن غري وقته، يف
واملمارسة، لألداء معادًال الثقافات جميع يف وأصبحت عظيًما، تطوًرا «اللعب» داللة
كثرية، فلسفية نظريات يف «اللعب» (مماثلة) أنالوجي ودخل «الجد»، بوشاح واتشحت
طائلة تمويالت لديها هائلة، ودولية محلية مؤسسات أصبحت الرياضية األلعاب وحتى

خطرية. وفعاليات

قناعة

املوضوع. بهذا قناعة لديه

قناعاته. يمس ال يشء هذا

يقبله الذي الرأي بمعنى ومناقشاتهم املثقفني أحاديث يف كثريًا راجت لفظة أيًضا هذه
يف القناعة معنى عن يختلف املعنى هذا ألن البعض ويخطِّئها ويتبناه، ويضمره املرء
فإن نفسه السبب ولهذا يفنى؛ ال كنٌز أنها ويعرف «القناعة» يعرف وكلُّنا العربية،
لينة مرنة ا حقٍّ فالكلمة اللبس؛ من بمأمن ونحن الجديد االستعمال نتبنى أن بوسعنا
يف وسعيدة مسعفة ا حقٍّ وهي ،(Convictions (قناعات سائغ خفيف وجمعها أسيلة،

«اقتناع». الثقيلة رضتها هكذا وما كثرية، سياقات
«عندي املعجمي؟ الصواب عن فماذا والجمالية، الداللية الوظيفة جهة من هذا
للفعل مصدر اسم «قناعة» أن عىل العبارة تخريج يمكن صحيحة: باملوضوع» قناعة

،١٩٨٨ ط٦، القاهرة، املعارف، دار واألدب، اللغة يف مجتمعات أشتات العقاد: محمود عباس 93

ص١٢١-١٢٢.
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ريض، بمعنى قنع للفعل مصدر أنها أو املصدر، اسم تعريف عليها ينطبق ألنها «اقتنع»
قنع الفعلني استعمال إمكانية هذا ومعنى وتقنع، وقنع باليشء اقتنع املعاجم ذكرت فقد
بعض ذكرتها وقد املصدر، يف كذلك صح الفعل يف هذا صح وحيث بالتبادل، واقتنع

واملنجد.»94 كاألسايس، الحديث املعاجم

«كذا»؟ أم «كذا» هل

بعدها تأتي (وإنما املتصلة «أم» بعدها تأتي ال «هل» ألن كذا؛ أم كذا هل تقل ال يقولون:
«أو»).

والتباًسا األسلوب يف ثقلة فأورثتنا تعلُّمها، أسهل وما تعلمناها، قاعدة أيًضا هذه
بعد يحدث هللا لعل ننتظر أو نهادن أن هذا معنى «هل أكتب:95 بد. منه كان مجانيًا
«هل دراهم؟»، أو درهم معك «هل طالبان؟»، أو طالٌب عندك «هل وأكتب: أمًرا؟ ذلك
أم الشيئني أحد تعيني أقصدت تدري فال إلخ، … ليساعدنا؟» عليٍّا أو محمًدا أستدعي

وماثلته!» وأردفته باآلخر أحدهما ألحقت
«هل» تختص أن األصل ألن هنا اللبس من بريئة ذاتها العربية اللغة أن والحقيقة
بعدها تقع ال ولذا الشيئني؛ أحد تعيني لطلب تستخدم فال اإليجابي، التصديق بطلب
يف األصل هي الهمزة ألن «وذلك التعيني؛ االستفهام وبأداة بها يطلب التي املتصلة «أم»
«هل»، أختها من بابها يف ترصًفا أعم «والهمزة املفصل: يف الزمخرشي قال االستفهام،
االستفهام بعد للتعيني «أم» العطف حرف استعملنا فإذا عمرو؟» أم عندك أزيٌد تقول:
أَْدِري ﴿َوإِْن تعاىل: كقوله «هل»، نستعمل وال االستفهام همزة معها نستعمل أن وجب

96«… تُوَعُدوَن﴾ َما بَِعيٌد أَْم أََقِريٌب
رده، يمكن ال بحيث وانترش شاع قد التعيني لطلب «هل» استعمال أن غري
بعينه! الخطأ وهو االلتباس يف توقع «أو» ولكن الخطأ، لتجنب «أو» بعدها ويستخدمون
بمعنى تكون قد «هل» أن من النحاة بعض إليه ذهب «ما باتباع إال العقدة لهذه حل وال

ص٦١٠. ج١، اللغوي، الصواب معجم 94

النرب. مواضع بتغيري املختلفة املعاني بني يميز النطق ألن بخاصة؛ الكتابة يف اللبس يظهر 95

ص١٣١. تقل، وال قل جواد: مصطفى د. 96
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ثيبًا؟» أم بكًرا تزوجت «هل الرشيف: الحديث يف جاء بعدها: «أم» ب فيعطف «الهمزة»
الشاعر: وقال

ي��ع��ي��ده��ا؟97 ع��ن��ه��ا ي��ع��ُف ل��م إن ال��ل��ُه أم ك��ث��ي��رٍة ذن��وٍب ع��ن ع��اٍف ال��ل��ُه ه��ل

بمثابة

األخ»؛ «مثل أو كاألخ» يل «كان والصواب األخ»، بمثابة فالن يل «كان تقل ال يقولون:
تجمع ومبلغ تفرقهم، بعد الناس ومجتمع واملرجع، وامللجأ، املنزل، تعني: املثابة «ألن
اللفظ هذا نخرس ملاذا وأقول: والجزاء.»98 البرئ، حول الحجارة من أرشف وما البرئ، ماء
التعبري ورشاقة الداللة قوة يف و«مثل» الكاف يفوق الذي املولَّد الجديد معناه يف املهم
عىل دائم خطر بمثابة القضية هذه إن …» العقاد: األستاذ يقول معينة؟ سياقات يف
البيت هي املثابة أن املعاجم «ذكرت اللغوي»: الصواب «معجم يف جاء وقد السالم.»99
بمكان يل أنت يقال: أن صح املكان معنى يجمعها املعاني هذه كانت وملا واملنزل، وامللجأ
األحكام يف ورد أنه دوزي ذكر فقد حديثًا، االستعمال هذا وليس األخ، بمثابة أو األخ،

خلدون.»100 ابن ومقدمة للماوردي، السلطانية

تكريًسا كرَّس

ألن العلم»؛ عىل أو للعلم، نفسه «وقف والصواب للعلم»، نفسه «كرَّس تقل ال يقولون:
«كرَّس» للفعل فإن العربية يف أما (يونانية)، العربية عىل دخيلة لفظة هنا «كرَّس»
الآللئ كرس أسسه، البناء: كرس بعض، إىل بعضها ضم األشياء: كرس أخرى: معاني

مكرسة. فهي خيوط، يف نظمها والخرز:
يف مهمة مولَّدة كلمة تكون يونانية Devotion «التكريس» كلمة كانت إذا وأقول:
اللغات من نقرتض بأن الحالة هذه يف بأس وال عنها، التنازل يصح وال كثرية، سياقات

ص١٠٠٧-١٠٠٨. ج٢، اللغوي، الصواب معجم 97

ص٥٣. الشائعة، األخطاء معجم العدناني: محمد 98

ص١٢٣. واألدب، اللغة يف مجتمعات أشتات 99
ص٦٦١. ج١، اللغوي، الصواب معجم 100

162



اللُّغوي التَّغريُّ

كانت وإذا وداللة. ثراءً العربية يزيد أن شأنه من كان إذا لضغطها ونذعن األجنبية
«كرس تعبري يكون بعض، إىل بعضها اليشء أجزاء وضم جمع بمعنى عربية، «كرس»
ألجل كلها حياته أوقات يجمع للعلم حياته يكرس من وكأن صحيًحا، للعلم» حياته
بهذا «كرس» الفعل واألسايس املحيط كمحيط الحديثة املعاجم بعض أوردت وقد العلم.

الحكيم.101 وتوفيق نعيمة ميخائيل مثل املعارصين كتابات يف كثريًا تردد كما املعنى،

حار/احتار

تتفوه لم «احتار» الفعل ألن أمره»؛ يف «حار والصواب أمره»، يف «احتار تقل: ال يقولون
فعل)، من (افتعل «حار» من صحيًحا اشتقاًقا نشتقها ال ملاذا وأقول: العرب،102 به
اآلذان له تسرتيح سائًغا خفيًفا اللفظ دام ما املحكية ونمايش بالشيوع نجيزها ال وملاذا
«استناًدا صحيحة «احتار» واعترب اللغوي» الصواب «معجم يخذلنا ولم السليقة؟ وتقبله
الحرية، يف املبالغة حينئٍذ الزيادة بهذه ويراد الصحيح، القياس عىل وجريانه اشتهاره إىل
أحد وسمى … العربية املعاجم وتكملة كاألسايس الحديثة املعاجم بعض أثبتته وقد

احتار). من فاعل اسم (محتار املحتار»103 «دليل ب كتابه الفقهاء

بواسل

جمع «بواسل» ألن والباسلون؛ البسالء وقل: البواسل، الضباط هؤالء تقل ال يقولون:
أي بواسل، وفتيات باسلة وفتاة بواسل، وأسود باسل أسد تقول وللمؤنث، العاقل لغري
بعض إن العقاد: «قال جواد: مصطفى د. كتب … «بُسل» اآلخر والجمع … باسالت
وللرجال كاألسد، للحيوان وباسل للمرأة باسلة جمع البواسل وإنما البواسل، الفرسان
كان إذا «فواعل» عىل قياًسا يجمع «فاعل» أن والحقيقة والباسلون.»104 البسالء يقال
عاقل ملذكٍر وصًفا كان إذا أما عاقل، غري ملذكٍر وصًفا أو عاقل ملؤنث وصًفا أو اسًما

.٦١٨ ج١، اللغوي، الصواب معجم 101

ص٧٥. الشائعة، األخطاء معجم العدناني: محمد 102

ص٦٦٨. ص٩٩، ج١، اللغوي، الصواب معجم 103

ص٩. تقل، وال قل 104
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العاقل املذكر صفات من تجمع لم العرب أن «ويدعون «فواعل»، عىل عادًة يجمع فال
وفوارس هوالك فتصبح: وناكس، وفارس هالك هي: كلمات، ثالث سوى «فواعل» عىل
كثرية جموع إىل الفصيح الكالم يف اهتدى املعارصين الباحثني بعض ولكن ونواكس،
سوابح، سابح سوابق، سابق منها: عاقل، ملذكر وصف منها واحد وكل الثالثني، جاوزت
القادر عبد العالمة وقف ذلك وقبل 105«… كواهن كاهن قوارئ، قارئ حوارس، حارس
جاوزت الجمع هذا من أمثلة فعرض األبصار» «نواكس الفرزدق قول عند … البغدادي
املنري املصباح يف الفيومي وذكر الثالثني، عىل يربي ما إىل بعده وصلت ثم العرشة،
فال قارئ جمع قوارئ كان «إذا الزبيدي وقال أخرى، أمثلة العروس تاج يف والزبيدي

فواعل.»106 عىل يجمع فاعًال فإن للقياس وال للسماع مخالفة
الشهرية للكلمات إال فواعل عىل العاقل املذكر فاعًال نجمع أال بالطبع األفضل من
للغة ونحفظ (… طوالق عوانس، (حوامل، العاقل للمؤنث بفواعل نحتفظ حتى الرائجة،
العرب بأن االدعاء أن لنا تكشف ألنها التخطئة هذه عىل ركزنا وإنما ودقتها، فصاحتها
هذا املجمع حسم وقد الناس. بتخطئة نسارع أال بنا وتهيب مجازفة، فيه كذا تقل لم
أمثلته من ورد ملا وذلك فواعل؛ عىل عاقل، ملذكر وصًفا فاعل، جمع «أجاز ف األمر
كقول الحماسة ديوان أورده شعر يف «فواعل» الجمع ورد وقد الكالم، فصيح يف الكثرية

الفرزدق:

األب��ص��اِر ن��واك��َس ال��رق��اِب ُخ��ض��َع رأي��تَ��ه��م ي��زي��َد رأوا ال��رج��اُل وإذا

واملنجد.»107 واألسايس كالوسيط الحديثة املعاجم يف ورد كما

َكَلل

من هناك أن له يخطر وال الكلل»، يعرف «ال أو كلل» «دون السجية: عىل يقول كلنا
الكالل العربية: يف واملستعمل القديمة، املعاجم يف ترد لم ألنها الكلمة هذه يخطئون

ص٣٧-٣٨. الشائعة، األخطاء معجم العدناني، محمد 105

ص٣٨. السابق، املصدر 106
ص١٩٧. ج١، اللغوي، الصواب معجم 107
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سوء، بحالة أي سوء، بكلل فالن بات فيقال: الحالة، فمعناها والِكلَّة الكلل أما والكاللة،
أن يجوز وال «ملل» أقول أن يل يجوز ملاذا مقتنعة: غري تبقى العربية «السليقة» أن غري
يحظر ملاذا العرب؟! كالم من فهو العرب كالم عىل قيس ما يقول: واملبدأ «َكَلل»، أقول

املسعف؟ الرفيق السلس التعبري ذلك ملل»، أو كلٍل «دون نقول: أن علينا
«اعتماًدا صحيًحا االستعمال هذا واعترب املسألة، هذه املرصي اللغة مجمع حسم وقد
سابق مجمعي بقرار عمًال (٢) سماعي. أغلبها الثالثي مصادر أن (١) َسنَدين: عىل

املعاجم.»108 يف بقيتها تذكر لم لغوية مادة فروع تكملة بإجازة
املعاجم تذكرها ال كثريًة عربيًة ألفاًظا أن هي عامة قضيٍة عن للحديث فرصة ولعلها
يخطئ من حجة تنتفي وبالتايل وأصالتها، عربيتها ينفي ال لها ذكرها عدم ولكن اللغوية
الوليد»: «عبث يف املعري يقول املعاجم، يف يرد لم أو العرب عن يرد لم أنه ملجرد اللفظ
باملدركة»، ليست غاية ذلك كان إذ القبائل؛ به لفظت ما بجميع يحاط أن يمكن «ال
جاءكم ولو أقله، إال العرب قالت مما إليكم انتهى «ما العالء: بن عمرو أبو ويقول
بالجهاد زمنًا الشعر عن انشغلوا العرب أن ذلك كثري.»109 وشعٌر علٌم لجاءكم وافًرا
األمصار، يف العرب واطمأنت الفتوح وجاءت اإلسالم كثر «فلما والروم، فارس وغزو
وقد ذلك وألفوا مكتوب، كتاب وال ن، مدوَّ ديوان إىل يئولوا فلم الشعر رواية راجعوا
وهذا كثريه.»110 عنهم وذهب ذلك أقل فحفظوا والقتل، باملوت هلك من العرب من هلك
«باب عنوانه فصًال «الصاحبي» كتابه يف يعقد الكبرية املعاجم أصحاب أحد فارس ابن
الفقهاء: بعض قال بقوله: ويصدِّره بها» يحاط أن يجوز وهل العرب لغة عىل القول
كثري ذلك مع ضاع وقد السعة، بهذه اللغة كانت «وإذا نبي، إال به يحيط ال العرب كالم
باللغة املعاجم إحاطة بعدم فالقول كذلك؛ سالم ابن يقرره ما عىل أصحابها شعر من
تقرير اإلمكان يف بأن والقول صحيح، املعاجم يف ليس ما اللغة من بأن والقول صحيح،
القارئ نحيل أن يفوتنا وال صحيح.»111 املعاجم يف ترد لم ولو وأصالتها كلمة عربية
املعاجم» منه خلت الذي الكالم يف الحاسم «الرأي هللا خري ظاهر أمني األستاذ بحث إىل

.٦٢٢ ج١، اللغوي، الصواب معجم 108

ص٣٥. ،١٩٧٣ القاهرة، شاكر، محمد محمود تحقيق الشعراء، فحول طبقات سالم: ابن 109
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العنوان تحت املخطئون، إليها يستند التي املعايري عن حديثنا يف إليه اإلشارة سبقت الذي
«اللحن». الفرعي

نوايا

فيه «نوايا» عىل «نية» جمع نعم، وأقول: «نيات»، والصواب «نوايا»، تقل ال يقولون:
وميزانها النوايا) حسن (نفرتض وسلسة شائعة «نوايا» ولكن العرب، به تقل ولم شذوذ
العربية ثراء من تزيد وهي عنها نتنازل فلماذا «نيات»، عن مختلف والعرويض الرصيف

الجميلة؟ اللفظية النبتة هذه نقطع ملاذا واملوسيقي، التعبريي
عىل لها حمًال «نوايا» عىل «نية» جمع أجاز فقد املجمع، عنا يتخىل ال أيًضا وهنا
نظائر عىل أيًضا وحمًال الداللة، يف «نية» بكلمة ترتبط التي «َطِويَّة» جمع يف «طوايا»
هذا الحديثة املعاجم من عدٌد أجاز وقد «فعائل»، عىل «ِفْعَلة» فيها جمعت كثرية أخرى

واملنجد.»112 كاألسايس الجمع

صدفة

العرب، عن ترد لم «صدفة» ألن «مصادفة»؛ والصواب صدفًة»، «قابلته تقل ال يقولون:
نجاًحا «صادف تقول املفاجأة، معنى تحمل ال وهي قابله، أو لقيه أو وجده و«صادفه»
موعد غري عىل اللقاء بمعنى واستخدامها متوقًعا، كان وإن نجاًحا لقي أي عظيًما»
أعرض، عنه: و«َصَدَف» َفه»، «َرصَ فمعناه «َصَدَفه» الفعل أما مولَّد، جديد استخدام هو
َعْن يَْصِدُفوَن الَِّذيَن ﴿َسنَْجِزي الحكيم: الذكر «ويف به وعدل أمال أي كذا عن وَصَدَفه

يُعِرضون.» أي: ،(١٥٧ (األنعام: يَْصِدُفوَن﴾ َكانُوا ِبَما اْلَعذَاِب ُسوءَ آيَاِتنَا
رضتها من ظالٍّ (وأخف اللسان عىل خفيفة اللفظة نقطعها؟ ملاذا أيًضا النبتة هذه
وبمأمٍن التوارد، كثرية مهمة وداللتها رائجة، محكية مستتبة، شائعة نغًما)،113 وأسلس

نستنَّه. أن نريد والفصحى العامية بني حميد تقريب تفصيحها ويف اللبس، من تام

ص٧٧٠. ج١، نفسه، املصدر 112
املصادفة.» قبيل من الصدفة/ليس قبيل من «ليس قارن: 113
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«صدفة» استخدام يصح صحيحة: — ُصدفة «قابلته نبتتنا: يف املجمع يخذلنا ولم
عىل أو الجديد املعنى عىل للداللة «صدف» الفعل من مستحدثًا مصدًرا اعتبارها عىل
املعنى، بهذا استعمالها املرصي اللغة مجمع أقر وقد «صادف» من مصدر اسم اعتبارها

واألسايس.»114 كاملنجد الحديثة املعاجم من عدد يف الكلمة وردت وقد

مستديم/مستدام

دون واملحكية الفصحى بني الفجوة توسيع يف تسهم التي األلفاظ من «ُمستدام» كلمة
«عاهة مستديم»، «مرض يف كما «مستديم»، كلمة استخدام عىل درجنا فكنتا مقابل.
حتى مشكلة، ألحد نسبب ولم مشكلة، ذلك يف نصادف ولم مستديم»، «عجز مستديمة»،
بحكم الصواب، أنها الجميع ظن يف فوقر قولها، يف ويلح «مستدام» يقول من علينا خرج

املألوف. من أصوب الغريب بأن الجميع) أعماق يف (تقر قاعدة
الغالب يف العرب استعملته (الذي «استدام» الفعل أن فتجد علميٍّا األمر يف وتُحقق
«مطلوب بمعنى فصيًحا «مستدام» املفعول اسم يكون وعليه الدوام طلب بمعنى متعديًا
«دائم»، بمعنى مستديم فتكون «دام»، بمعنى الزًما أيًضا ورد قد الفعل هذا — دوامه»
فاعل اسم ألنها وثانيًا وأساس، منها آلف ألنها أوًال «مستدام»: من وأفضل صحيحة وهي
التنمية هي املستديمة» «التنمية ف حرج: دون األغراض جميع يف استعمالها يليق ولذا
مستدام» «عجز أحد يقول أن يصح وال الدائم، العجز هو املستديم» و«العجز الدائمة،

دوامه! يُطلب ال العجز ألن
مستخدمي عن اإلرص ووضع اللغوي االستخدام تيسري شئنا إذا أننا القول وصفوة
و«مستدام» مقام، كل يف صائبة ألنها «مستديم»؛ نعمم أن واآلمن األسلم فمن اللغة

وحده. الخري مقام يف صائبة

املباَرش/املباِرش

فما املباَرش»، و«االتصال املباَرش»، «البث املذيعني قول األيام هذه أيًضا النطق تقاليع من
الخطب؟!

ص٤٨٦. ج١، اللغوي، الصواب معجم 114
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بارش واسطة، بال االتصال ويفيد البََرشة»، «الَمَس يعني اللغة يف «بارش» الفعل
األمر: وبارش اْلَمَساِجِد﴾، ِيف َعاِكُفوَن َوأَنْتُْم وُهنَّ تُبَاِرشُ ﴿َوَال تعاىل: يقول غشيها، زوجه:
وبارش أثره، عليه بدا النعيم: وبارشه وساطة، غري من فعله الفعل: وبارش بنفسه، تواله
به تبارش إيمانًا أسألك إني «اللهم الحديث: ويف له، مالصًقا جعله مبارشة: اليشء
بدون أو حاًال ينجز ما عىل للداللة صفة «مبارش» أن األسايس املعجم ويف قلبي.»115
البث بمعنى صحيح فقوله مفعول) (اسم املبارش» «البث املذيع يقول وحني واسطة،

له. ا مباِرشً املذيع) (أي هو يكون الذي املذيع قبل من املبارش
هو البث أن األغلب املذيع؟ يقصده الذي املعنى هو أبيك، بَعيِْش هذا، هل ولكن
واسطة، بدون حاًال بهم ويتصل املستمعني، أو املشاهدين يبارش أي هنا، «يباِرش» الذي
بدون يتم ألنه برشتهم يالمس فكأنه للجمهور مباِرش البث هذا: غري يقصد ال املذيع وأن
من األحوال عامة يف وأسلم أصح الشني بكرس «مباِرش» فإن وعليه حاًال؛ ويتم واسطة،

«مباَرش».

ُمفاد/َمفاد

«ُمفادها»؛ وقل كذا»، َمفاُدها «بَرقية تقل وال «ُمفاده»، وقل األمر» «َمفاد تقل ال يقولون:
امليمي واملصدر كذا، هي خربية بفائدة جاءت أي كذا، الربقية أفادت تقول ألنك وذلك
املحتوى هو واملفاد املفعول، اسم وزن وعىل امليم، بضم «ُمفاد» هو «أفاد» الرباعي من
… امُلراَغم امُلراد، امُلدَخل، امُلخَرج، املصاب، مثل: الخربية، والفائدة والفحوى واملضمون
الفائدة حصول معانيه من األضداد، من لفعل ميمي مصدر فهو «امَلفاد» «أما إلخ.

املراد.»116 عن بعده عن فضًال كثري، التباس استعماله ويف والتبخرت، واملوت والحياد،
ا حقٍّ هي هل ولكن استخداًما، وأعم نطًقا أخف امليم بفتح «َمفاد» أن يخفى وليس

كثري؟ التباس استعمالها ويف ومعجمي رصيف خطأ
السياقات يف التشابه بإمكان بل املشرتك، بكم االلتباس يقاس ال بااللتباس: ولنبدأ
دمَت وما التبخرت! أو املوت أو الحياد مع يشتبه الفائدة حصول أن نظن وال املختلفة،

املخاطب. بفهم وثِْق فقل االشتباه من آمنًا

ص٥٨. ،١٩٨٠ العربية، مرص جمهورية العربية، اللغة مجمع الوسيط، املعجم 115
ص١١٦. تقل، وال قل جواد: مصطفى د. 116
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«مصدر فهي فصيحة، صحيحة بالفتح «َمفاد» فإن واملعجم الرصف جهة من وأما
ما «الفائدة» اللسان: ويف الفائدة، حدوث عىل يدل الذي املجرد، الثالثي «فاد» من ميمي

فائدة.»117 له فادت منه: تقول مال، أو علم من استفدت

تساءل/سأل

«سأل» وقل األمر»، هذا عن «تساءلت أو األمر» عن الرجل «تساءل تقل ال يقولون:
األمر» عن الرجال أو الرجالن «تساءل مثل املشاركة، تقتيض «تساءل» ألن و«سألت»؛

هنا. متحققة غري وهي املشاركة عىل تدل «تفاعل» فصيغة بعًضا، بعضهم سأل أي
وال أتساءل» «كنت أقول أن أريد معينة سياقات ففي مسرتيح: غري الذوق ويبقى
التحري معنى أبرز أن أريد حني وخاصة وأبردها)، أسهلها (وما أسأل» «كنت أقول
«سأل» عن «تساءل» زادت وما نفسه!). كياني (ربما آخر كيان مع والتداول والتقليب
كسوًال وفاترة قارصة، ناقصة «سأل» تكون الحالة هذه ويف بالذات، املعنى هذا لزيادة إال

مسِعفة. غري
«تفاعل» صيغة «استخدام وأن صحيحة، األمر» عن «تساءلت أن إىل ذلك من نخلص
بمعنى وتداعى رأى، بمعنى تراءى يف كما العرب، لغة يف كثري «أفعل» أو «فعل» بمعنى
طرف وجود افرتاض عىل صحيحة اعتبارها كذلك ويمكن سقط، بمعنى وتساقط دعا،
سأل تساءل: األسايس: ويف نفسه، سأل فالن: تساءل املعنى: فيكون النفس، هو ثاٍن

نفسه.»118

ساهم/أسهم

مناقشة يف «ساهم تقل ال يقولون: وأسهم»، «ساهم لفظا وسأل» «تساءل من وقريب
املعنى، بهذا القديمة املعاجم يف ترد لم ألنها الجمعية»؛ تأسيس يف «ساهم أو القضية»
الفعلني استخدام شاع فقد فصيح، صحيح اللفظني كال أن األمر ووجه «أسهم»، وقل
يف لورودها «ساهم» كلمة املرصي املجمع وأجاز املعارصة، اللغة يف «شارك» بمعنى

ص٧١٦. ج١، اللغوي، الصواب معجم 117

ص٢٢٦. ج١، اللغوي، الصواب معجم 118
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املعاجم يف ورد وقد لزهري، شعٍر يف وروده إىل باإلضافة العرب، لسان معجم مقدمة
واألسايس.»119 واملنجد كالوسيط الحديثة

داَهَم/َدَهَم

«الوقت أو اللصوص» وكر الرشطة رجال «داهم أو العدو» «داهمنا تقل ال يقولون:
دهًما». يدهمنا «دَهَمنا وقل «فعل»، بمعنى «فاعل» صيغة الستخدام يداهمنا»؛

وقًعا له تحس ملا ووفًقا الجملة، لنغم ووفًقا لذوقك، وفًقا وداهم دهم قل بل ونقول:
ال اللغة وأصول باملعاجم، ورود إىل تحتاج ال قياسيٌة األفعال مزيدات «ألن نفسك؛ يف
«حافظ»، مثل: العرب، لغة يف شائع كثري فهو «فعل»، بمعنى «فاعل» استخدام من تمنع
بعض يف «داهم» الفعل ورد وقد و«دافع»، و«راقب»، و«شاهد»، و«حاذر»، و«بادر»،

كاألسايس.»120 الحديثة املعاجم

الحضور عن اعتذر

أو الحضور، عدم ألن الحضور»؛ عدم عن «اعتذر وقل الحضور» عن «اعتذر تقل ال
بهذا يسمع لم أحًدا أن أظن وال ذلك، نعلم الحضور، وليس عنه، املعتذَر هو الغياب،

وتصويبه. الشائع الخطأ
الشاكلة، هذه عىل أرسطية منطقية دائًما ليست اللغوية الظاهرة طبيعة أن غري
عدم «عن ويقول ل يتعمَّ أو لسليقته، نفسه ترك إذا الحضور» عن «أعتذر يقول وكلنا
قد باملجمع واألساليب األلفاظ لجنة وكأن التصويب، هذا من يشء النفس ويف الحضور»
فاملعتِذر للمجاوزة، «عن» اعتبار «عىل املرفوض، التعبري فأجازت ذلك من شيئًا آنست
املجمع مجلس رفض بينما يتجاوزه، أال له ينبغي الذي الحضور تجاوز ألنه يعتذر

اللجنة.»121 قرار ومؤتمره

ص٤٣٢. ج١، نفسه، املصدر 119

ص٣٦٨. ج١، نفسه، املصدر 120

ص١٢٣. ج١، نفسه، املصدر 121

170



اللُّغوي التَّغريُّ

باعتذاري مرًة علم حني أصدقائي، أحد بحق الحظ «كما «أنا»: كتابه يف العقاد يقول
كتب حني اإلطالق.»122 عىل نفقٍة بغري وبعضها السياحات، من كثري إىل الدعوة تلبية من
يطري كان الدعوة»، تلبية عدم من «اعتذاري وليس الدعوة» تلبية من «اعتذاري العقاد:
فطنة يف ويثق املضافات، وكثرة النغمي الثقل ويكره نافٍل، لفٍظ كل يعرب مرضي بجناٍح
ِعثاًرا يعثرون تقل وال قل هواة ظل بينما القرينة، عليه دلَّت ما كل ويحذف ساِمِعه،

دبيبًا! ويدبُّون أرسطيٍة ُعكَّازاٍت عىل ويَعكزون أرضيٍّا

الضائع الوقت يف نلعب

تطري! لغٌة العربية فإن تميش لغاٍت جميًعا اللغات كانت إذا

يف «يلعب الصواب أن جميًعا ونعلم الضائع»، الوقت يف «يلعب تعبري أيًضا ذلك من قريب
التعبري لجمال وإفسادها للمسألة، «املنطقية» املعالجة تدخل بعد الضائع»، بدل الوقت
غري الذائقة تقف مؤثًرا،123 شعريٍّا وقًعا له نحسُّ الذي الضائع» الوقت «يف األصيل
أُهني، العربية رس من يشء … احُرتِش قد اللغة قلب من يشءٌ … أهدرت قيمٌة ثمة قريرة:

ورحل! متاعه لم قد املجازي الكيان لكأن
نتاجه أو بدله ال تَْكِنُزوَن﴾، ُكنْتُْم َما َفذُوُقوا ِألَنُْفِسُكْم َكنَْزتُْم َما ﴿َهذَا تعاىل: قال
من أضعتم ما هذا باآلية: (واحتذاءً نلعبه نحن وها (ضائًعا) وقتًا أهدرنا ولقد هو، بل
يقل ولم َخْمًرا﴾ أَْعِرصُ أََراِني ﴿إِنِّي تعاىل: قوله إىل انظر بل أضعتموه)، ما فالعبوا وقٍت

سيكون). ما (باعتبار «عنبًا»
التي اللغة املنطق: وسواس من نتعوَّذ أن أوًال علينا فإن اللغوية الظاهرة نفهم لكي
عاصم»، «ال ونقول: «مفقود»، ونعني و«فاقد» «معمور»، ونعني «عامر»، نقول: أن تجيز
و«ال فقري»، وال غني «ال ونقول: «مكسوة»، ونعني «كاسية» ونقول: «معصوم»، ونعني
عنبًا وهات السوق إىل اذهب لصبينا: ونقول غربية»، وال رشقية و«ال حامض»، وال حلو
تركت (بحثًا)، األمر قتل (لهًوا)، الوقت قتل الكأس، رشب املال، أكل ونقول: حامًضا،

ص١٤٢. ،١٩٩٦ القاهرة، والنرش، للطباعة مرص نهضة دار أنا، العقاد: محمود عباس 122

الضائع.» الوقت يف يتصابى أن يريد الخمسني، يف كهٌل …» يقول: أن مثًال للروائي 123
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اإلقليدي، وال األرسطي باملنطق تؤتى ال اللغة هذه مثل — هللا واملوعد بعدي، «كان» ملن
يقول ذكائه. يف وتثق بمعقوله وتلتئم املخاطب فهم عىل تتكئ لغٌة هي بمنطقها، بل

عنهم.» أصحابهم من املخاطب بفهم ثقًة الكالم، عىل إقداٌم «للعرب الجاحظ:
طيبون ناٌس زرعهم: حصاد هو وها تقل، وال ُقل هواة وآذاها باللغة أرضَّ ذا كم
عىل يقدرون يعودوا ولم كظيم)، ثأٌر القلب (ويف العربية عن فانفضوا القنوط، أصابهم

خطأ. عىل وال صواب
إىل اإلضافة أن يظنون حني يخطئون اللغويني «إن حسني كامل محمد د. يقول
إال تكون ال ما لغة عىل واملحافظة بتقييدها، عليها املحافظة وأن لها، إضعاف اللغة
الذوق عليه دلهم ما يزيدوا أن لكتابها الحرية وترك أهلها، لتفكري مطابقة بجعلها
خطأ، هو ما حول وجدلهم الناس، تخطئة يف إرسافهم يف اللغويون وخِطئ والحاجة،
صحيحة، فكلها له، داعي ال و«اعتاد» و«احتار» «افتكر» كلمة صحة حول والجدل
يختار أن أسلوبه مستوى يقتيض حني و«تعود» و«حار» «تفكَّر» يختار املتأنق والكاتب
قد العربية اللغة يف األجرومية تحكم عهد أن نقدر أن ويجب وأفصحها، األلفاظ أرشق
الحديث اللغوي والتفكري عرصنا، يوائم تنظيٍم إىل نسارع أن علينا وأن كاد، أو انقىض
واالضطراب الفوىض عىل الجديد اللغة عهد فسيقوم نفعل لم فإن والدقة، الوضوح قوامه

واألساليب.»124 اللغات بأصول لهم علم ال ومن لهم ذوق ال من وتحكم
أمام اليوم» العرب «لسان بحثه خاتمة يف القائل الخويل، أمني شيخنا هللا ورحم
الخطأ تتبع من أجدى وإعالنه الصواب تتبع أن التاريخ واقع من بدا «وقد املجمع:
التوحيد، أو التقريب سبيل فهو رأينا كما أخريًا، األمر صار التصويب هذا وإىل وإعالنه،
من األبيض تتبع إن ام: الحجَّ له قال حني حجامه، مع قياسه يف حنيفة، أبا هللا ورحم
مواضع تتبعوا وقد يكثر، لعله السواد مواضع تتبع حنيفة: أبو فقال يكثره، الشعر
تشهد ما وذلك ويغلب، فيشيع الصواب مواضع نتتبع فهال فيه، األمر فاستفحل الغلط
فواقع وإال فبها، عليها وافقتم إن عملية، مواقف تلك … واملربني املصلحني تجارب به

أغلب.»125 الحياة

.١٩٦٧ ج٢٢، القاهرة، العربية، اللغة مجمع مجلة اللغويني، أخطاء حسني: كامل محمد د. 124

ص٢٢. ،١٩٩٦ بالقاهرة، املرصية الكتب دار مطبعة لغوية، دراسات الخويل: أمني 125
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السابع الفصل

والفصحى» «العامية اللغوية ازدواجيتنا

هذه إال علة من حيويتها، مرص من تمتص التي القومية األدواء لهذه ليس
الناهضة. الجماعة مطالب تساير ال التي املتآكلة اللغة

العالني محمد
الخويل ألمني القول» «فن مقدمة

كل ويف حديث، ولغة كتابٍة لغة أمٍة كل يف «إن ١٩٢٧م: أبريل يف العقاد األستاذ كتب
قواعد ال وكالم وأصول قواعد له كالم1 أمة كل ويف ابتذال، ولهجة تهذيٍب لهجة أمٍة
املدارك يف يتمايزون ناٌس بقي وما لغة بقيت ما هذا عىل الحال وسيظل أصول، وال له
لغة «فاختالف وايف: الواحد عبد عيل د. املايضكتب القرن من األربعينيات ويف واألذواق.»2

وقد إن)، عمل وامتداد الجملة (بعطف النصب وحقها العقاد، األستاذ كتاب يف الكلمة وردت هكذا 1

حجة. وهو عنده تخريًجا لها فلعل قبلها، عما قطعها
ص١٤٥-١٤٦، ،١٩٩١ صيدا، — بريوت العرصية، املكتبة الكتب، بني ساعات العقاد: محمود عباس 2

لغة هي وكانت مبكر، تاريٍخ منذ دائًما موجودة كانت العامية أن إىل يقال، والحق يشري، ما وهناك
بما إال عاميٍّا أكلم أالَّ «حلفُت ١٧٩ه): عام (تويف الكسائي يقول اليومية. حياتهم يف الطبيعية الناس
الحظ مصفعان.» يا بسلحتان فقال: البابان؟ هذان بكم له: فقلت نجاٍر عىل وقفت كالمه، ويشبه يوافقه
النجار اعتربها فقد ذلك ومع للغاية، بسيطة الكسائي عبارة وأن الهجري، الثاني القرن يف كان هذا أن
واللغة الطبيعية العوام لغة لغتني: وجود عىل تدل كثرية مشاهد كتبه يف الجاحظ أورد وقد ًرا! تقعُّ
مع الكالم من الجاحظ حذر وقد النطق، ال الكتابة ولغة الفطرة ال الصنعة لغة أصبحت التي الفصحى
السوقي يفهم كما الناس، من الوحش تفهمه الكالم من الوحش إن الجاحظ: يقول لغتهم. بغري العامة



لغوية مغالطات

نة السُّ هو بل له، عالًجا نلتمس حتى شاذٍّا أمًرا إذن ليس التخاطب لغة عن الكتابة
تبديًال.»3 هللا لُسنة تجد ولن اللغات، يف الطبيعية

والدكتور العقاد األستاذ فقرتا تلخصه الذي اللغوية، االزدواجية حول الرأي هذا كان
كانت إذ العرشين، القرن من األول النصف يف املثقفة النخبة من الكثري بني سائًدا وايف،
مآله،4 من واثًقا نتائجه إىل مطمئنًا عنفوانه يف يميض و«التنوير» أوجها يف «النهضة»
أمٍة كل يف نعم، بإنكارها»، املشاكل «يحل أنه هو املتفائل الرأي هذا به ننعت ما وأقرب
كنظرياتها ليست لغتنا يف والفصحى العامية بني الفجوة ولكن فصحى، ولغة عامية لغٌة
تجعل ومعجمية ورصفية ونحوية صوتية فروًقا وفصحانا عاميتنا بني إن اللغات، يف
(يف خلدون البن حتى واضًحا هذا كان منفصلتني،5 لغتني التجوز، من بقليل منهما،
عرف أن «اعلم «املقدمة»: يف يقول الذي امليالدي) عرش الهجري/الرابع الثامن القرن
هي بل الجيل، أهل بلغة وال القديمة ُمرض بلغة ليس الحرض وبني األمصار يف التخاطب
لعهدها، الذي العربي الجيل هذا لغة وعن مرض لغة عن بعيدة بنفسها قائمة أخرى لغٌة
من فيها ما له يشهد ظاهر، فهو بنفسها قائمة لغٌة أنها فأما أبعد، مرض لغة عن وهي
قلب يف متعارضان نحويان نسقان ثمة لحنًا.»6 النحو أهل صناعة عند يعد الذي التغاير
الرتتيب عىل واالعتماد اإلعراب إسقاط ونسق الفصحى، يف املرن اإلعرابي النسق العربية:
اللغة. تطور يف نحويتني مرحلتني النسقان هذان يمثل العامية، يف الجملة لعنارص املقيد
األسنانية الحروف إلغاء النطق، يف الثقيلة الصوامت تخفيف كبرية: أخرى فروٌق وثمة

يشري ما وهناك والتبيني). (البيان طبقات أنفسهم الناس أن كما طبقات الناس وكالم السوقي، رطانة
اللغوي، املستوى (انظر: الناس. لغة يتكلمون فإنهم سجيتهم عىل تُركوا إذا أنفسهم العلماء أن إىل

واللهجات). الفصحى الثاني: الفصل
ص١٦١. اللغة، فقه وايف: الواحد عبد عيل 3

بأن أومن أن أستطيع ولن أومن لن …» :(١٩٣٧) مرص» يف الثقافة «مستقبل يف حسني طه د. يقول 4

دائًما وسأراها رأيتها وإنما لغة، تسمى بأن خليقة يجعلها ما واملميزات الخصائص من العامية للغة
«… وأشكالها أوضاعها من كثري يف الفساد أدركها قد اللهجات من لهجة

واحد. أصٍل ذواتي منفصلتني بلغتني أشبه فيما وللدقة 5

مرض»، للغة مخالفة بنفسها قائمة لغة واألمصار الحرض أهل لغة أن «يف فصل خلدون، ابن مقدمة 6

ص٤٥٢.

174



والفصحى» «العامية اللغوية ازدواجيتنا

اعتماًدا استفهام حرف دون االستفهام الفعل، عىل الفاعل تقديم والثاء)، والذال (الظاء
إلخ. … النرب مواضع تغيري عىل

،١٩٦١ عام العربية اللغة مجمع إىل املقدم اليوم» العرب «لسان بعنوان بحٍث يف
ويخلص الزمن، عرب والعامية الفصحى بني الرصاع لتاريخ الخويل أمني األستاذ يعرض
العامية فصيح من األخذ ومنها للوحدة، وصوًال اللغتني تقريب يف عملية مواقف إىل
مناقشات ويف بإعطائها، االكتفاء وعدم الحياة من املجمع وأخذ استعماله، وتعميم
ما نوًعا تختلف التخاطب لغة …» بقوله: مدكور إبراهيم الدكتور ب يعقِّ للبحث األعضاء
له محل فال اللغتني هاتني توحيد أما … حضارة كل ويف أمة كل يف الكتابة لغة عن
عىل الخويل أمني األستاذ تعقيب ويف «… يشء يف املقارن اللغات علم مع يتفق وال بحال،
(بني الفرق أما الحديث، ولغة األدب لغة بني هو الفرق أن الصحيح …» يقول: التعقيب
يقارن أن ويكفي «… كاملعدوم أو فمعدوم األجنبية اللغات يف الحديث) ولغة الكتابة لغة
فيما الخويل أمني الشيخ صواب ليدرك إنجليزية نرشة ولغة إنجليزي فيلم لغة بني املرء

يذكر. نوعيٌّ فرٌق وفصحاهم اإلنجليز عامية بني فليس إليه: ذهب

الحياة مخترب من تجربة (1)

اللغتني واختالف اللهجتني اختالف بني التفرقة فمحك التفاهم: إمكان اللهجة معيار
اآلخر، أحدهما يفهم املختلفتني اللهجتني صاحبي أن بمعنى املتبادل، الفهم إمكان هو
أن عىل حيٍّا دليًال لدينا فإن املحك هو هذا كان إذا املختلفتني. اللغتني صاحبي بعكس
األجانب من الفصحى العربية داريس أن وهو منفصلتان، لغتان هما وفصحانا عاميتنا
هذا له أتيح من كل ذلك يعرف الخالصة، بالعامية حدثتهم أنت إذا شيئًا يفهمون ال
وأتقنوها. جامعاتهم يف العربية درسوا ممن أجانب أشخاص مع وتعامل الطريف املشهد
لكي اليومية؛ الحياة أمور يف حتى بالفصحى، معهم التخاطب إىل يضطر ولسوف
إجرائها» و«إعادة الحياة مخترب يف إجراؤها بوسعك سديدة تجربة هذه عنه! يفهموا
مثلما أكاديميٍّا درسها وقد الفصحى العربية يتقن األجنبي فهذا تشاء. كما Replication
يتعرض ولم العامية يعرف لم الجغرافية، ظروفه بحكم أنه، غري مدارسنا، يف درسناها
إنه بها، نتحىل التي (الفصحى/العامية) اللغوية االزدواجية من خلٌو أنه أي قط، لها
ثنائيون إننا حيث من منا ألي تتوافر ال التي املحضة أو الخالصة» «الفصحى يمثل
أتكون يخربنا من وحده هو الشخص هذا مثل والعامية. الفصحى من لكل تعرضنا

«لغتني». أم «لهجتني» والعامية الفصحى
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إثراء ال إفقار ثنائية (2)

يف الكالم) الكتابة/لغة (لغة االزدواج رضوب من كغريه ليس إذن اللغوي ازدواجنا
يعني بل لغتني، امتالك يف يتمثل امتياًزا يعني ال االزدواج «ذلك أن غري األخرى، اللغات
بال أمٍة حالة تعنيه ما بكل كلغة، الحلقات مكتملة منسجمة واحدة لغٍة إىل االفتقار
ليست «العامية والتشوه.»7 واالنشطار االزدواج من تعاني لغة ذات أمٍة حالة أو لغة،
الفصحى أن ذلك الحلقات، مكتملة لغة ليست الفصحى أن كما الحلقات مكتملة لغًة
ناقصة، لغٌة بذلك وهي يومية. وحياة كالم كلغة االستمرار عن وقرون قرون منذ عاجزة
حيوية من ويحرمها يفقرها اليومية، الحياة عن االنفصال هذا النقص، هذا أن كما
كل رغم والعامية … املطلوبة بالحيوية عنها التعبري عىل القدرة من ويجرِّدها الحياة
الفصحى خربات ثروة من محرومة تظل أحرزتها التي واملكاسب حققته الذي التطور
نجد وهكذا القومية. الثقافة هذه حامل هي فالفصحى العربية، الثقافة عن التعبري يف
تكون أن عن عليها، املفروض النمو وقف وبحكم املمارسة، عدم بحكم عاجزة، العامية
حلقات اكتمال عدم يعني االزدواج أن يتضح وبهذا إلخ، … واألدب والفلسفة الفكر لغة
(الفصحى اللغتني حرمان وبالتايل الصميم، يف واإلتقان التمكن ورضب اللغوية، الحياة
الصحيح باملعنى لغًة لتكون لغة لكل الرضورية الفصاحة صفة اكتمال من والعامية)
كانت وإذا الكروا)، (دي الفكر» «دالة أو الفكر هي اللغة كانت وإذا للكلمة.»8 والكامل
بني املشطور العربي العقل فإن (هردر)، تتكلم كما وتفكر تفكر كما تتكلم أمة كل

والدقة. الوضوح وانعدام واالضطراب بالتشوش مهدَّد والعامية الفصحى
ظاهرة عن بالحديث اللغوية» حياتنا «مشكالت كتابه الخويل أمني األستاذ يستهل
بلغة وتتواصل وتتعامل وتشعر «تحيا العربية املجتمعات تجعل التي اللغوي» «االزدواج
محدودة مكتوبة بلغٍة وتحكم وتتدين تتعلم هي ثم مطاوعة، متطورة نامية مرنة يومية
القهري اللغوي االزدواج وهذا األقالم، فيها وتتعثر األلسنة، بها تطوع ال نامية، غري
املرضوضة الوحدة وبهذه وعقلية، ثقافية طبقات ويفرِّقها االجتماعية وحدتها يُصدِّع

الحضارة»، معركة يف العربية «لغتنا يف العربي»، العالم يف اللغوي االزدواج «ظاهرة كلفت: خليل 7

ص١٢٠. ،١٩٩٧ القاهرة، و١٨، ١٧ الكتاب العالم، أمني محمود األستاذ إرشاف فكرية، قضايا
ص١١٥. نفسه، املصدر 8
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… فاقدته تكن لم إن التعاون فاترة التماسك خائرة وهي العملية الحياة تمارس الواهنة
سيئة التعلم صعبة مادًة نفسها هي صارت قد املعرفة كسب وسيلة هي التي اللغة
من بسبٍب نهوض، كل وتعوق تقدٍم كل تئود حياًة تحيا الكاثرة الكثرة وإذا … النتائج

اللغة.»9
نظراٌت — الخويل أمني الشيخ تالمذة — «األمناء» من وهو العالئي، محمد لألستاذ
تقديمه يف يقول املحتملة. ومخاطِرها وأعراِضها منشئها العربية، ألدواء ثاقبة تشخيصية
نتائجها القدم منذ هذه املرصية الشخصية لطبيعة كان «لقد القول»: «فن أستاذه لكتاب
حني واملصانعة، املداراة من نفسه به يأخذ وفيما املفروضة، للغة املجتمع استقبال يف
من ينتزع حتى وينحرف، بها يلتوي ويظل رضورية، أنها عىل الوافدة اللغة يتناول
ويلتقي املرصية، الفطرة مع يلتئم ما اللباب هذا مكان واضًعا داللتها، لباب كيانها
حدث ما املرصية الحكمة هذه أعراض ومن وإحساًسا. مفهوًما اإلقليمية، بمالبساتها
السياسة، وسيف الدين، بسلطان محفوفة املرصيني جاءت حني الفصيحة، للعربية
الجذرية، خصائصها أفقدتها حتى واملسايرة، باملالطفة املسترتة املرصية الروح فتناولتها
عاميٍة لغتني: إىل العربية انشعاب إىل أدى ما وأجوائها؛ شخصيتها ذات من وأفعمتها
ويف التعليمية، البيئة أجواء يف الحياة من بظاهر مكتفيًة الفصيحة وانزواء وفصيحة،
رصد يف املرهفة، خصائصها للعامية تاركًة واأللسنة، امللكات عىل املفروضة الرسميات
آالٍم من تحمل بما األعماق، هذه إىل املرتاجعة النزعات تسجيل ويف الشعبية، األعماق
أصبح حتى وتتدافع، وتتقارب وتتنافر، تلتقي والفصيحة العامية أمواج وجعلت وآمال،
طعم وال بلوٍن يتميز ال ممسوخ، فني وضٍع عىل األخرية، الحالة هذه يف املرصي، الكيان
بلغٍة العقل نوافذ من الحياة يستقبل ذلك وضعه عىل القومي الفن وأصبح رائحة، وال
يعرب حني إليها يضطر التي اللغة هذه مع االختالف كل وتختلف املغايرة كل تغاير
بالفن أمسكت التي البالغة، القومية املحنة هي وتلك الحياة، نوافذ من استقبل عما
شأنها من التي النشاط، أسباب وبني بينه وحالت والجمود، بالتيبس وأصابته املرصي
الكرامة، هذه تحمي التي العقيدة وتنمية القومية، بالكرامة اإلحساس خلق عىل تعمل أن

ص٨-٩. اللغوية، حياتنا مشكالت 9
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عن الجماعي الوعي أمام مسئولًة وتكون مقوماتها، وتشخيص وسائلها، بتنظيم وتتكفل
الضمري.»10 وميوعة الفنية امللكات اسرتخاء

التطور طرق انسداد (3)

تنمو العامية نرتك نحن وال والتعريب، باالستعمال الفصحى نحيي نحن ال
يها. وتُنحِّ وتكتمل

Romance languages الرومانية اللغات أصحاب بحال أشبه اللغوية الثنائية يف حالنا إن
الوسطى العصور نهاية يف رومانيا) ولغة والربتغالية واإلسبانية واإليطالية (الفرنسية
التينيٌة كتابتهم لغة ثنائيني: هؤالء كان فقد الحديث، العرص وبداية النهضة عرص ويف
الالتينية عن مختلفة عاميتهم وكانت الالتينية، ظهر عىل تنمو عامياٌت حياتهم ولغة
الذي مثًال الفرنيس إن «حتى وقواعدها، ودالالتها ومفرداتها أصواتها يف جوهريٍّا اختالًفا
كان التي اللغة من به يعتدُّ شيئًا يفهم أن يستطيع كان ما الالتينية تعلم قد يكن لم
حتى كتابٍة لغة القديمة الالتينية ظلت وقد الالتينية. وهي بلده يف الناس بها يكتب
وظيفتها عن الالتينية ي تنحِّ أن فاستطاعت نموها؛ وكمل محادثاتهم لهجات نضجت
التي رومانيا، ولغة والربتغالية واإلسبانية واإليطالية الفرنسية فأصبحت مكانها، وتحتل
وآداب، كتابة لغات أصبحت فحسب، العادية املحادثة يف تستخدم عاميًة لهجاٍت كانت
تتباعد هذه الكتابة لغة بدأت ثم امليالدي.»11 عرش السابع القرن حوايل ذلك تم وقد
عن نوعيٍّا اختالًفا اآلن حتى تختلف ال أنها نرى ولكنا الحديث، لهجات عن رويًدا رويًدا
ومستواه التعليم نسبة الرتفاع نظًرا املنظور املستقبل يف تختلف نحسبها وال اللهجات،
وتحوُّلها. اللهجات انعزال دون تحول التي االتصاالت ثورة إىل وبالنظر البالد، هذه يف
عام الكتاب هذا كتب أنه ننىس وال آخر، طريٍق يف بتقديراته سار وايف د. أن غري
هذه تصل «حتى اتساًعا ستزداد وفصحاهم عاميتهم بني الهوة أن يرى فهو ،١٩٤٥
هي فيها الكتابة لغة كانت أن وقت عليها كانت التي بالحالة شبيهٍة حالٍة إىل األمم

الكتب دار مطبعة الخويل، أمني لألستاذ القول» «فن كتاب تقديم يف األمناء»، «كلمة العالئي: محمد 10

ص٣١. ،١٩٩٦ بالقاهرة، املرصية
ص١٦٠-١٦١. اللغة، فقه وايف: الواحد عبد عيل د. 11
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عالًجا نتلمس حتى شاذٍّا أمًرا إذن ليس التخاطب لغة عن الكتابة لغة فاختالف الالتينية.
الواضح من ولعل تبديًال.» هللا لسنة تجد ولن اللغات، يف الطبيعية نة السُّ هو بل له،
جهة من فهو ذاته، مع متسًقا يكن لم تقدير، أحسن يف وايف، الدكتور حديث أن اآلن
ُسنة تفرضه محتوٌم مآٌل هو كتابة لغات إىل العاميات وانفصال االنشعاب إن يقول
اضطرابها عليها وينعى بالعامية، الكتابة كوارث من يحذِّر أخرى جهة ومن التطور،
اآلن فيها تستخدم التي الشئون يف استخدامها هؤالء يرى التي العامية «فاللغة وفقرها:
من أكثر عىل متنها يشتمل وال مفرداتها، يف الفقر كل فقرية لغٌة الفصحى العربية
قواعدها يف االضطراب كل مضطربة ذلك إىل وهي العادي، للحديث الرضورية الكلمات
والجمل األلفاظ وربط جملها يف الكلمات وظائف وتحديد ألفاظها ومعاني وأساليبها
عن وال الدقيقة، املعاني عن التعبري عىل مطلًقا تقوى ال شأنها هذا وأداٌة ببعض، بعضها
أحاديثنا يف اضطراًرا لنضطر وإننا املنظم.»12 الفكري واإلنتاج واآلداب العلوم حقائق
مسلسلة وأفكار منظمة حقائق عن التعبري إىل احتجنا كلما الفصحى اتخاذ إىل العادية
اللغة إال هللا قدر ال أمامنا نجد لم «فإذا قواعدها، وال العامية مفردات فيها تسعفنا ال
ونكصنا الثقافة أسباب بنا لتقطعت وتعبرينا تفكرينا شئون جميع يف نستخدمها العامية
تسعفه لم إذا الفكر ألن مربًما؛ قضاءً الفكري نشاطنا عىل وُقيض عديدة، قرونًا الوراء إىل
عىل نشاطه واقترص نطاقه، وضاق شأنه، وضعف جذوته، خمدت التعبري يف مواتية أداٌة
فكلما التفكري: فيه يَُصبُّ الذي القالب هي فاللغة التأمالت، وسفساف البحوث توافه

إنتاجه.»13 واختل الفكر نطاق ضاق أوضاعه واضطربت القالب هذا ضاق
فيذكر بالعامية، الكتابة تُلِحقها أن يمكن التي الكوارث رصد يف وايف د. ويميض
والرضر به، واالنتفاع فهمه عن وعجزها أمتها تراث عن القادمة األجيال انعزال منها
تفهمها ال التي الخاصة لغته منها لكل جماعات إىل األمة ترشذم يف املتمثل البليغ القومي
عرضة بل واحدة حال عىل ثابتة غري بلد كل يف نفسها العامية أن كما األخرى، الجماعات
أمام أنفسنا نجد ما ورسعان وقواعدها، ودالالتها ومفرداتها أصواتها يف الرسيع للتطور
الحديث لغة أن «وذلك كتابة، لغة العامية اتخاذ إىل حلها يف التجأنا التي نفسها املشكلة
وأساليبها، وقواعدها ودالالتها أصواتها يف التغري من كثريٌ ينالها وسوف تتطور سوف

ص١٥٦-١٥٧. نفسه، املرجع 12
ص١٥٧. نفسه، املصدر 13
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بلغٍة نكتب بنا وإذا فنصبح الكتابة؛ لغة عن كبريًا بعًدا تبعد حتى كذلك تزال ولن
السبيل هذا يف عملناه ما كل ذهب االزدواج هذا عىل صربنا فإذا أخرى، بلغٍة ونتخاطب
باستخدام ظهر كلما عليه القضاء عىل العمل أنفسنا عىل أخذنا وإذا الرياح، أدراج
رأس عىل نضطر أننا ذلك معنى كان األوىل، املرة يف استخدمناها التي نفسها الوسيلة
وهذا أخرى: بلغٍة الكتابة لغة تغيري إىل تقدير أكثر عىل قرن كل أو سنة خمسني كل
أن كله هذا إىل يضاف إنساني.»14 شعب يف الفوىض إليه تصل أن يمكن ما أقىص هو
عىل فالقضاء والطوائف، املناطق بعدد عاميات إىل الواحد الشعب داخل تختلف العامية
«وبذلك حديثها، لغة مع تتفق كتابة لغة منطقة كل تصطنع بأن إال يكون ال االزدواج
وقرى، ومدن مناطق من فيها ما بمقدار الكتابة لغات من آالٌف العربية البالد يف يصبح

الفوىض.» هذه بمثل ينصح عاقًال أظن وال
هي الفصحى العربية إىل الحديث بلهجة بالصعود االزدواجية حل أن وايف د. ويرى
تُفَرض ال املحادثة لغة أن األول لسببني: وذلك التحقيق؛ ممكنة غري ولكنها غالية أمنيٌة
لنواميس وفًقا والتبدل التطور سنتها من ألن الوراء إىل بها النكوص يمكن وال فرًضا
نجحنا أننا جدًال افرتضنا لو حتى أننا الثاني والسبب األفراد، إلرادة تخضع ال قاهرة
املفرتضة اللغة هذه فإن بالفصحى، يتحدثون العرب كل وجعلنا الفصحى تعميم يف
اللغات لها تخضع التي القوانني لجميع تخضع أن األلسنة عىل تداولها بعد تلبث ال
الجغرافية للظروف وفًقا أخرى إىل جماعة من اللغة هذه تختلف ما ورسعان الطبيعية،
ورسعان جيل، إىل جيل من تختلف ما ورسعان منها، بكل الخاصة والجينية واالجتماعية
بد «وال اللهجات هذه بني الهوة وتتسع لهجات إىل الخيالية الفصحى هذه تنشعب ما
امليالدي السابع القرن من الفصحى العربية فيها سارت التي نفسها املراحل يف تسري أن
زمن يميض لن وهكذا إليها. انتهت التي نفسها النتيجة إىل وتنتهي الحارض، الوقت إىل
وحتى عليها، القضاء حاولنا التي نفسها املشكلة أخرى مرًة تنبعث حتى طويل أو قصري

الكتابة.»15 لغة عن كبريًا بعًدا تبعد بلهجات يتحدثون الناس نرى
التطور قوانني تبيان يف أسهب فقد واضح؛ اتساٍق عدم من وايف د. تنظريات تعاني
وتنحي تنضج أن تلبث ما عاميات عنها تنشعب كتابة لغة من اتجاهه: وحدد وحتميته،

ص١٥٨. نفسه، املصدر 14

ص١٦٠. نفسه، املصدر 15
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كتابة كلغة العامية تبنِّي من نفسه الوقت يف يحذر ثم … محلها وتحل القديمة الفصحى
ويرتكنا اللغة، أمام الطرق يسد بذلك أنه البنيِّ ومن ووخيم! معلوٌم التطوري مآلها ألن
نحن وال وتعميمها، الفصحى إحياء نملك نحن فال اللغوي: بالتوقف أشبه موقٍف يف

بها! والكتابة وإنضاجها العامية بتبني ننصح
ذاته (مع متسٌق الحقيقة يف ولكنه األوىل للوهلة متناقًضا يبدو آخر موقٌف وهناك
اللغوي» «التطور كتابيه يف أسهب إذ التواب عبد رمضان د. موقف وهو تقدير)، أقل عىل
وتاريخ الحياة، سنة «تلك وحتميته: التطور نواميس تبيان يف اللغة» فقه يف و«بحوث
مئات واحد شكٍل عىل جمدت األرض ظهر عىل لغًة نعرف وال بهذا، يشهد اللغات
ألية يتوفر لم ا خاصٍّ «ظرًفا لها ألن السنن هذه من العربية ويستثني يعود ثم السنني»،
عن الغافلني، بعض به ينادي ما نرفض يجعلنا الظرف وهذا العالم، لغات من لغة
تتفاعل لكي الفصحى، للعربية الغارب عىل الحبل ترك من أحيانًا، نية سوء أو نية حسن
بالقرآن ارتبطت ألنها … كلها اللغات يف يحدث كما وتعطي، منها تأخذ العاميات، مع
رأيه التواب عبد د. ويدعم 16«… الضخم العربي الرتاث بها ن ودوِّ قرنًا، عرش أربعة منذ
الحية اللغات يف يحدث بما الفصحى العربية نقيس ال يجعلنا الذي الرس هو «هذا بقوله:
الزمان، من قرنني يتعدى ال الحارض، شكلها يف اللغات، هذه عمر أقىص فإن املعارصة،
وال وتعطي، منها تأخذ املجاورة، اللغات مع للتفاعل وعرضة والتغري، التطور دائمة فهي
يف الحال هو كما مقدَّس، بكتاٍب حياتها فرتات من فرتة يف ترتبط لم ألنها حرًجا؛ تجد
تحمل العربية «إن بقوله: (ذاتيٍّا) واتساًقا قوًة موقفه التواب عبد د. ويزيد العربية.»17
القياس، يف العظيم منهجها من أهلها أفاد إن والحياة، التجدد عنرص تكوينها طبيعة يف

والتعريب.»18 والنحت، واالشتقاق،
لنظرية الخارجي» «االتساق من ينال ربما اليوم للفصحى املشهود االحتضار أن غري
عىل املفرطة الغرية تكون أن نخىش ونحن اكتمال، إىل بحاجة ويرتكها التواب، عبد د.
تجاوزنا قد أننا ويبدو املشهود. االحتضار هذا إىل أفضت انتحارية عاطفًة الفصحى
لغٌة حيًة تعد وهل والضحك، السخرية مرحلة إىل للفصحى والبغض الكراهة مرحلة

ص١٤٥. اللغة، فقه يف بحوث 16

ص١٤٦. السابق، املصدر 17
.٤٠٠ السابق، املصدر 18
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يف الفصحى أن أرى هزل؟ وال جدٍّ يف بها يتحدثون وال يفهمونها وال أهلها منها يضحك
بيشءٍ أمرها نأخذ أن بنا ويليق جريحة، نرجسية أو تصلب أو نعرة أي يحتمل ال موقٍف

والقصد. والحصافة اللني من
العامية لحن وتتبع العامية19 مهاجمة يف قرٍن طوال جهدهم املحافظون استنفد لقد
سحرية، تكون أن توشك خفية، بقوٍة كله هذا «تلقى العامية كانت بينما به، والتنديد
لسنن تستجيب وهي الحياة، ويف الحياة من فهي املجتمع، وقوة الحياة، قوة هي
يف فتثري مطرًدا، نموٍّا تنمو مضت بل املهاجمة، بتلك تتأثر فال طيعة، مرنًة االجتماع
عرفتها التي تلك غري جديدة، القويل للفن أوزانًا فتتخذ الفنية، طاقاتها وتزيد مفرداتها،
الرسمية، الحياة يف املحدود، مكانها الفصحى فأْلزمت تقدمت القوة وبهذه الفصحى،
اللسان، لغة والعامية القلم، لغة أنها تصوير، أحسن يف أمرها، ومبلغ وحكوميًة، دينيًة

األلسنة.»20 صناعة اللغات وإنما

العامية وفصاحة دانتي (4)

الرومانية اللغات أصحاب بحال أشبه اللغوية االزدواجية يف حالنا إن قلنا:
واحًدا دانتي وكان النهضة، عرص يف Romance languages (الرومانسية/الشعبية)
إال تصدر ولم يكملها (لم دراسة دانتي كتب عرش الرابع القرن بداية يف هؤالء. من
مدح 21De Vulgari Eloquentia العامية» فصاحة «يف بعنوان كتابتها) من قرنني بعد
بينها وقابل شعوري، ال وبشكل تلقائيٍّا الطفل يتعلمها التي املحكية اللغات مزايا فيها
القواعدية األحكام طريق عن املدارس يف واٍع بشكٍل تُكتَسب التي املكتوبة الالتينية وبني

وأشكالها»، أوضاعها من كثري يف الفساد أدركها اللهجات من لهجة …» حسني: طه د. عنها يقول 19

أصوٍل من لها وليس مهذبة، غري لهمجية فإنها نظام، وال لها ضابط «ال تيمور: محمود ا. ويقول
وخبالها األلسنة اضطراب من منشؤها «وكان الرافعي: صادق مصطفى أ. ويقول قط»، مستقرة

الفصاحة.» عادة وانتقاض
،٢٨ الدورة بالقاهرة، العربية اللغة مجمع مؤتمر يف ألقي بحث اليوم، العرب لسان الخويل: أمني 20

.٣٧–٥٢ الصفحات: واملحارضات، البحوث يف ونرش ،١٩٦١
استعمال إىل يتحولوا أن يف يأمل كان الذين العلماء، انتباه يسرتعي لكي ربما بالالتينية، دانتي كتبها 21

العامية.
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التغري ظاهرة مع التعامل وتم الصوتية التغريات دراسة تمت لقد ثانية. لغًة بوصفها
التاريخي اللغة لعلم الحقيقية البداية هي هذه كانت وربما منهجية، بطريقٍة اللغوي
ذات لغاٍت بل فاسدة التينية مجرَد الرومانية العاميات تكن لم اليوم. نفهمه كما
التغري هذا مناقشة تمت مثرية. بطرق بالالتينية تاريخيٍّا ومرتبطة بذاتها، وقائمًة جدارة
التدريجية التغريات وإىل اللغوي، واالختالط االحتكاك عوامل إىل الكتاب عزاه وقد اللغوي،

جيل.22 إىل جيل من املنطوقة اللغة انتقال مع تحدث التي املستقلة
التي اللغة بأنها العامية أعرف «إنني العامية»: فصاحة «يف كتابه يف دانتي يقول
هي أكرب، وباختصار الكلمات، نطق يف يبدءون عندما حولهم ممن األطفال يكتسبها

ملربياتنا.»23 تقليدنا خالل من اإلطالق عىل قواعد أي بدون نتعلمها التي اللغة
لغة الرسمية؛ اللغة به يعني الذي «النحو»24 ب اللغة من النوع هذا دانتي ويقارن
دانتي): زمن يف (الالتينية املعيارية أو الفصحى باللغة اآلن عليه يصطلح ما وهو الكتابة،
أيًضا وغريهم اليونانيني لدى وإن النحو، الرومان سماه آخر، ثانويٌّ كالٌم بعدئٍذ «ولدينا
وفنها قواعدها من التمكن ألن أحد يكتسبها قلما ولكن … للغة الثانوي الشكل هذا
أن دانتي يعترب والفصحى) (العامية اللغتني وبني مثاِبرة.» ودراسة طويًال وقتًا يتطلب
نطق التي األوىل اللغة ألنها أوًال العامية: فاألنبل اللغتني بني «واآلن األنبل: هي العامية
النطق من متباينة برضوٍب وإن يستخدمها كله العالم ألن وثانيًا البرشي، الجنس بها

ًال.» وتعمُّ اصطناًعا أكثر األخرى بينما لنا، بالنسبة طبيعية ألنها وثالثًا والشكل،
إذا الهرطقة إىل أقرب وسيبدو مقدسة، لغة وهي الكنيسة، لغة هي الالتينية وإن
«طبيعي» هو بما إعجابه عن يعرب دانتي ولكن األنبل، هي العامية اللغة أن اقرتحنا ما
يف جوهره، يف إنساني فالفن … الفن25 يصنعه ما كل أي «اصطناعي»، هو ما مقابل يف

.١٧٦ ،١٩٩٧ نوفمرب ،٢٢٧ عدد الكويت، املعرفة، عالم اللغة، علم تاريخ موجز روبنز: ه. ر. 22

De Vulgari Eloquentia: Dante’s semiotic workshop., free online library, Gale, Cengage 23

.Learning, 2009
عدد الكويت، املعرفة، عالم خراقي، النور عبد د. ترجمة جوزيف، لجون والهوية، اللغة أيًضا: وانظر

ص١٤٠. ،٢٠٠٧ أغسطس ،٣٤٢
للغة كاسم الحاء) (بفتح العامية «النحوي» كلمة من مدهش نحٍو عىل قريبة وهي الجراماتيكا، 24

الفصحى!
ص١٤١. والهوية، اللغة 25
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نفس يف كتبه الذي Il Convito «املأدبة» كتابه ويف مصدرها. يف إلهية الطبيعة أن حني
لغتهم الناس يستعمل أن إىل دانتي يدعو العامية»، فصاحة «يف فيها كتب التي الفرتة

واألوقع. األقرب هو ذلك ألن الخاصة
بينما وسوقيَّتها، تدنيها إىل يومئ الذي اسمها، يف حتى مغبونة، العامية أن والحق
أو املعيارية، اللغة عن «انحراف» بأنها االعتقاد ويغلب الحياة»، «فصحى الواقع يف هي
واالقتصاد والسهولة املرونة نحو «تطور» كثرية أحيان يف هي بينما فساد، أو لها تدهور
من العربية لتمكني محاولة بذلت «كلما الخويل: أمني الشيخ يقول االتصالية، والنجاعة
وتبقى التيسري جهود تضيع هذا عىل وبناء العامية، إىل ندعو إننا قيل العاميات ابتالع
هو ما بني نفرق أن لنا آن لقد العامية.»26 وتبتلعها الحياة لغة عن عزلتها يف الفصحى
والتحلل العبث نقاوم أن … وحيوية وإبداع ارتقاء هو وما و«لحن»، لغوي وتحلل عبث
تيار جانب وإىل الحصيف، اللغوي بالتنظري ذلك كل ونواكب والتجديد، االبتكار ونشجع
و«بحر اإلرص» و«رفع العامة» «صواب تيار أيًضا نشجع تقل» وال و«قل العوام» «لحن
واإلفادة واسرتفادها العامية واستلهام املولدة األلفاظ اعتماد من نتحرج فال العوام»،27
مصدَّقة رسمية معاجم يف الفصيح العامي هذا ننزل وأن وساغ، وفصح منها صح مما
لغًة يتعلمون ال أنهم أبناؤنا يحس حتى باملدارس؛ اللغة مناهج يف وندرجه معتمدة،28
الدرس بني العتيدة الجفوة تلك وتزول بهم، الرفيقة لهم املألوفة حياتهم لغة بل أجنبية
تكون هنالك نكًرا، وعذابًا ثقيًال كابوًسا يعود وال ممتًعا جهًدا التعلم ويصري والدارس،
من الحياة إىل وباعثتها دمائها ومجددة الفصحى نجاة حبل هي املزدراة العامية هذه

جديد!

ص٩٥. ،١٩٩٦ بالقاهرة، املرصية الكتب دار مطبعة لغوية، دراسات الخويل: أمني 26
استعماله. وتشجع فتعلنه العامة، كالم من فصح ما تجمع تراثية كتب أسماء 27
العامية. فصيح عن السيد عيل أمني د. عليه أرشف الذي املعجم يف رأينا مثلما 28
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الثامن الفصل

العلم تعريب

فإنه غريها بلغة إياه تعليمها أما إليها، بكليته العلم ينقل بلغتها األمة تعليم
العلم. إىل منها أفراًدا ينقل

يوسف عيل الشيخ

للبيولوجيا، ومضاد األشياء، لطبيعة ومضاد الشذوذ، بالغ شاذٌّ أمٌر لغته بغري املرء تعليم
تُعلِّم أمٌة وغربه، رشقه العالم، يف ليس ومرحليٍّا. اضطراريٍّا، إال األمم إليه تلجأ وال
واألفريقيني، واإلسكيمو كالغجر اللغة بدائية شعوٍب باستثناء القومية، لغتها بغري العلم
وتعدادها، حجمها، اختالف عىل العالم دول جميع كالهنود. اللغات متعددة وشعوٍب
هولندا، بلغاريا، تركيا، ألبانيا، بلغتها: العلم تُعلِّم تقدمها، ودرجة اللغوية، وعائلتها
«يروي … إرسائيل إيران، اليابان، كوريا، الصني، روسيا، إيطاليا، اليونان، فنلندا،
الرتبية وزير بصحبة كان أنه األردني العربية اللغة مجمع عضو الفرحان إسحاق د.
الكوري: السفريَ الرتبية وزيُر فسأل عمان، يف الكورية للسفارة حفًال يحرضان األردني
عليه كررُت وملا السفري، يجبه فلم بالدكم؟ يف والعلوم والهندسة الطب تدرسون لغة بأي

طبًعا!»1 بالكورية يُسأل؟ سؤاٌل هذا وهل قائًال: السفري إيلَّ نظر السؤال أنا
عنده غريٌب فالسؤال «لعبة»؛ األمر يف أن وظن مرة، أول السؤال الرجل يفهم لم
ذلك فَحسبْنا باإلنجليزية عندنا يُدَّرس العلم نرى نشأنا لقد عندنا! التعريب غرابة
غرابته» الغريب يف نرى نعد فلم اإللف «أعمانا وإنما بالطبيعي، هو وما طبيعيٍّا، أمًرا

ص٤٤. ،٢٠٠٣ والنرش، للرتجمة األهرام مركز التعريب، أزمة املناوي: فوزي محمود د. 1



لغوية مغالطات

واالستثنائي املؤقت و«اكتسب آخر)، مقاٍم (يف محمود نجيب زكي د. تعبري باستعارة
العقل ِجبلَّة يف أن يبدو مراد. أبو مفيد د. تعبري باستعارة رشعية» بل ديمومًة (عندنا)
هو مما فيقفز وثبًا؛ هيوم» «فجوة يعرب أن وصنيعتها، الثقافة رهني بوصفه البرشي،
من بلغت مهما عليها، نشأ التي أوضاعه يرى أن إىل ويميل يكون، أن ينبغي ما إىل كائن
كمقاييس بل و«التغيري»، و«النقد» «للوصف» معطاٍة أوضاٍع كمجرد ال وشذوذ، سوءٍ
نادر د. مثل الطب يف أستاذًا جعل ما هذا للقيمة. و«معايري» والخري والسواء للصواب
«الهارت» تسمية وكأن و«الكارثة»، «النكبة» ب الطب تعريب دعوة يصف الدايم عبد

فتحه! دون ستحول «البطن» ب «األَبْدوِمن» تسمية أن أو بأزمة، ستصيبه «القلب» ب
نكبٌة ولكنها واحد، بُعٍد ذات أو واحدة نكبٌة وليتها النكبة، هو فيه نحن ما أن الحق
بحد (التعريب التعريب2 أن ذلك أربعة، أبعاد ذات مطِبقة مركبة نكبة نكباٍت، تَساقُط

لغوية! ورضورة نفسية/اجتماعية، ورضورة علمية، ورضورة قومية، رضورٌة ذاته)

قومية التعريبرضورة (1)

تصون ال التي واألمة وعرضها، وكربياؤها وضمريها، وعيها هي األمة لغة
تصونه. يشءٌ لها يبقى لن والتحلُّل العبث من لغتها

املجتمع أن الفرس الغزاة مقاومة يف اليونانيني وحدة روابط من كان
الواحد. واللسان الواحد الدم صلة تربطه بأكمله اليوناني

هريودوت

بالنفس الثقة ويعزز القومية، والنخوة باالنتماء الشعور يقوي أن التعريب شأن من
يظل أن وموضوًعا شكًال املقبول من «ليس برش: كمال د. يقول بالهوية. واالعتزاز
وتحصيًال وتناوًال تفكريًا أجنبية للغاٍت أسريًا العربية البالد يف فروعه) بعض (أو العلم
لشأنها تقليٌل فيه القومية لغتنا عىل األجنبية اللغات إيثار أن ذلك اللحظة، هذه حتى

التعليم هو التعريب (١) أساسيني: بمعنيني الفصل هذا يف ورد وقد مختلفة، معاٍن عدة للتعريب 2

الصوتية للمقتضيات فحسب، وإخضاعه، هو كما األجنبي اللفظ أخذ هو التعريب (٢) العربية. باللغة
اللبس. من وأماٍن تامٍّ بوضوٍح املقصود املعنى تحديد يكفل حالة كل يف والسياق العربية، للغة والرصفية
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العلم تعريب

ثقايف علمي جوٍّ خلق إىل النهاية يف ذلك يؤدي وربما الناس، بني ملنزلتها وإضعاٌف
الهوية فاقد جوٌّ هو وإنما ينتسب، العروبة إىل وال ينتمي، األجنبي إىل هو ال مضطرب
هو وهذا ثابتة، أصول وال ضابطة حدود له ليس القسمات، مرشد السمات مشتَّت
قطبها اللغة تُعدُّ التي االنتماء روح بمحو ينذر الذي الفكري واالنهيار القومي الضياع
واملميزة وقوم قوم بني الفارقة السلوك وأنماط وامُلثل القيم كل فيه وتتمثل يتجمع الذي

أخرى.»3 عن ألمة
وتزيد أصحابها بها يزهو بلغٍة أجنبي وتعليم …» املناوي: فوزي محمود د. ويقول
يعانون وهم العوملة مرحلة اآلن يعيشون العرب إن انتمائه. وعدم شبابنا تغريب من
إىل فيه نتطلع الذي الوقت يف فنحن خطري، تحدٍّ أمام إننا الواضح، والوهن الضعف
خشية قلوبنا عىل أيدينا نضع اإلنسانية الحضارة يف الفعالة املشاركة بأمل املستقبل
العوملة، مواجهة يف العلمي األسلوب استعمال عدم من الخوف كل والخوف هويتنا، ضياع
الثقافة يتبنى تطرٍف إىل إما فيتحه العقالنية إىل يفتقر عندنا الفعل رد يكون وأن
كارثتان وكالهما التعامل، ورفض االنغالق نحو ينحو تطرٍف أو (التغريب) الغربية

محققتان.»4
من «وأما «اإلحكام»: يف حزم ابن يقول أقدم: تاريخيٍة لنذٍر معارصة أصداءٌ تلك
أعدائهم، وخدمة والذل والحاجة بالخوف واشتغلوا عدوهم، عليهم وغلب دولتهم تلفْت
«املقدمة» ويف لغتهم.»5 لذهاب سببًا ذلك كان وربما الخواطر، موت منهم فمضموٌن
واألندلس والشام بمرص املرضية العربية اللغة بقيت وربما …» خلدون: ابن يقول
وراءه وما العراق ممالك يف وأما اليشء، بعض فانحفظت لها، طلبًا الدين لبقاء باملغرب
وكذا العجمي، باللسان تكتب صارت العلوم6 كتب إن حتى عني، وال أثٌر له يبق فلم

املجالس.»7 يف تدريسه

اللغة. جمرة عىل قبضتنا نُحِكم لم إذا العوملة عرص يف بالذوبان نحن مهدَّدون

.١٩٩٥ نوفمرب القاهرة، ج٧٨، العربية، اللغة مجمع مجلة والتعبري، التفكري بني التعريب برش: كمال د. 3

ص٤٨. التعريب، أزمة 4
ص٣١. ج١، مرص، اإلمام، مطبعة األحكام، أصول يف اإلحكام حزم: ابن 5

الدين. علوم يعني 6

ص٢٨٣. خلدون، ابن مقدمة 7
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بما أيرس منه الخالص لكان إذن ماديٍة، موارد أو أرٍض احتالل االحتالل يُعد لم
وباملخرتَع باملعلومة يتأتى الوعي، احتالل العقل، احتالل هو اليوم االحتالل يقاس، ال
الخاطر، وطيب والوفاق بالرضا وإنما واإلرغام، بالقهر اليوم االحتالل يتم وال وباللغة،
اسم بل فاعل اسَم «محتل» كلمة تعد لم وولوع. ولهفٍة املهزوم من برغبٍة وربما
ملينوس ديدالوس صنعه الذي الالبرنت بقرص الجديد االحتالل هذا يذكرنا مفعول.
رواية يف مخرًجا. منه يجد أن يستطيع ال دخله من أن خصائصه ومن كريت، ملك
هناك ليس أن قدَّرُت «وقد ثيسيوس: مخاطبًا ديدالوس يقول جيد، ألندريه «ثيسيوس»
خنادق وال أسوار هناك ليس وأن الفرار، يف السجني رغبة عىل يمتنع أن يستطيع سجٌن
يكون ال بحيث وأنظمه البناء أقيم أن الخري أن فرأيت والعزم، الجراءة عىل تستعيص
البناء هذا يف فجمعت الهرب، يف التفكري من له مانًعا بل الهرب عن لساكنه ُمعِجًزا
أن يشء كل قبل بل أيًضا يجب وكان … اختالفها عىل الناس لشهوات يستجيب ما
التي واألبخرة … نهار يف أو ليل يف نارها تخمد ال مواقد فاتخذت … إرادتهم أُضِعف
من فنون إىل وتدفع بًا، خالَّ سكًرا تشيع ولكنها وحدها، اإلرادة تنيم ال منها تصاعد
هذه أن غرابًة كله هذا من أشد ولكن … الفارغ النشاط من رضوب وإىل املغري، الخطأ
قد والعقل الجسم ألن عنها؛ يستغني أن يستطع لم حينًا اإلنسان استنشقها إذا العطور
البقاء هو وإنما إليها، العودة يف رغبة وال الواقعة للحياة بإزائه قيمة ال متاًعا منها اتخذ

بالالبرنت.»8 املتصل

ج9 والتَنفُّ االختيارية، التبعية البرنت ويف العوملة، سجن يف اليوم حالنا هو هذا
والتغريب. واالستهالك

رمًزا باعتبارها إليها وينظر الوطنية، اللغة لقضية عظمى أهمية يويل غاندي كان
اللغة استخدام من كثريًا عانت قد األمة أن ١٩٢٠ عام غاندي أعلنه مما «وكان سياسيٍّا،
غاندي ورضب وطنية، بلغة املرتاكمة الخربات اكتساب من األجيال حرم مما اإلنجليزية؛
والتعليم؛ البحث يف الوطنية اللغة محل تحل أجنبية لغة بها توجد ال التي باليابان مثًال

،١٩٦٨ ط٢، بريوت، للماليني، العلم دار حسن، طه ترجمة ثيسيوس، أوديب، جيد: أندريه 8

ص١٦٢-١٦٣.
فيه. وليس عنده ليس بما املرء وفخر والتكلف التعاظم التنفج: 9
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ذلك منهم تطلَّب وقد اليابانية، بلغتهم للغربيني منافس يشءٍ كل تقديم من مكنها مما
وطني.»10 تراث إىل بذلك الغربي الرتاث فحولوا الوطنية اللغة إىل املفيد ترجمة

هي فها الرشاد: ُسبَل عدوُّه ويهديه خصُمه، يعظه أن الحر عىل الدنيا نكد ومن
١١٤٧ بني فمن الوطنية: باللغة اعتزاز عن الكتب من إصداراتها تكشف العربية اللغة
العربية، إىل ترجمة و١٦٪ بالعربية، ابتداءً منها ٪٨٤ ظهر ٨٦ - ٨٧ عام طبعت عنوانًا
طريق عن مكانة من حققته ما العربية اللغة تحقق «لم أخرى.11 بلغٍة يشء إصدار دون
فيها ودبَّت مرقدها، من قامت وإنما مؤسسات، أو أفراد من اإلكراه أو الضغط أو القرس
الوطني، الشعور لتنامي نتيجًة إلرسائيل الوطنية اللغة لتكون األخرية األعوام يف الحياة
من بغريها املتكلمون أو العربية باللغة منهم املتكلمون سواءٌ لليهود الجماعية واإلرادة
يف النظر يلفت وما يستخدمها. الذي املجتمع أفراد من بالذات واالعتزاز الجدد، املهاجرين
اللغة هذه جعلت بدرجة وشمولها وفاعليتها تنفيذها، يف املذهلة الرسعُة اليهودية التجربة
االتصال ووسيلة الحياة، لغة هي — سنة مائة عىل يزيد ال قصري وقت يف — امليتة شبه
األغراض، ولجميع الجنسيات، كل من األفراد لكل باملراد ووافية الحديثة، الدولة داخل
خالل من العربية اللغة إحياء تم وقد متقدم. مجتمع يف تقنية أو اجتماعية كانت سواء
اللغة أكاديمية (أنشئت املجمعية القرارات خالل من وليس بها، املتكلمني جماعة إرادة
وحني الواقع. األمر سياسة أو الحكومية، املراسيم أو ،(١٩٥٣ عام إرسائيل يف العربية
ومن األفراد، من يأتي لها االنتصار كان املقاومة، بعض تصادف العربية اللغة كانت
ووجوده، كيانه من أساسيٍّا جزءًا ويعتربها العربية، للغة يتحيز الذي العام الرأي ضغط
استخدام حول جدٌل ثار فقد حيفا، يف التكنولوجيا» «معهد إنشاء عند هذا حدث وقد
بقوة وال بترشيع، ال العربية اللغة انترصت ولكن فيه، والتدريس البحث يف األملانية اللغة

املعلمني».»12 «اتحاد ضغط وبخاصة الجماهريي، الضغط بقوة ولكن قانون،

فكرية، قضايا تقليدية، غري حلول إىل والحاجة املعارصة العربية اللغة أزمة عمر: مختار أحمد د. 10

ص٧٦. ،١٩٩٧ القاهرة، و١٨، ١٧ الكتاب
نفسها. الصفحة السابق، املصدر 11

ص٦٥-٦٦. نفسه، املصدر 12
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أن إىل القومي» الوعي وتشكيل العربية «اللغة مقاله يف الرخاوي يحيى د. يخلص
هي بالتايل ولغتها اآلني، وجودها عمق يف املرتاكم الحيوي تاريخها هو أمة كل «لسان
(اللغة األصل اللغة إن معرفية/وجدانية. برشية ظاهرة هو ما مجال يف معارفها منطلق
يف أولية بفاعلية تسهم بل فحسب، لساننا تميز ال املوحية، حركيتها يف هنا) العربية
إن للوعي. تشكيلنا وطريقة للمعرفة، منهجنا وطريقة الحياة، يف تواجدنا طريقة تحديد
إبداٍع يف الحقيقي اإلسهام عن وحركيتها، صحتها واقع من املسئولة، هي األصل اللغة
تحتل أن يمكن املنهجية بإيحاءاتها العربية، اللغة إن البرش. من مجموعة ألي متميز
تصبح وبالتايل بعثنا، وإمكانية نمونا حركية عىل للتعرف محاولة أي يف املحوري مركزها
ومحرك ضمائرنا عىل مفروض إلزام أكرب هي إليها) الرتجمة مجرد (ال منها البدايات
األخرى اللغات مواجهة يف تقف أن استلهامها أحسنَّا إذا نتوقع أن وعلينا معرفتنا، لفعل
الحتمي.»13 بل املحتمل بالتكامل الجميع عىل يعود حضاري حواٍر يف األخرى، واملناهج
التي اللغة هذه أن هي هنا «واملشكلة أدونيس: يقول العربية» «الشعرية كتابه يف
األلفاظ: من ركاًما العملية املمارسة يف تبدو العربي، الكائن جوهر بوصفها إليها ينظر
أن يعرف ال وذلك أجنبية، أو عامية أخرى لغٍة إىل يهجرها وذاك يتقنها، ال هذا
أخرى، أو بحجٍة آخر، أو بشكٍل منه ينفر ضخم، «مستودٌع» فكأنها إبداعيٍّا، يستخدمها
وهذا بها. ينطق من وبني بينها مسافٌة فهناك منه، حاجته ويغرتف إليه يدخل من كلُّ
يجعل ماٍض بني التوفيق يمكن وكيف وسيلة، مجرد اآلن يبدو غايًة كان ما أن يعني
تغيري إىل الدعوة يف يرتدد وال أداة، إال فيها يرى ال وحاٍرض اإلنسان، جوهر اللغة من
باملقدس، األصيل العربي الوعي يف صلتها تذكرنا وإذا محلها؟ العاميات وإحالل بنائها،
العاميات وإحالل بنائها تغيري إىل الدعوة أو جهلها يف أن نرى أفال — بالقرآن وتحديًدا

مغايرة؟»14 وهويٍة آخر بوعٍي القول من نوًعا محلها،

،١٩٩٧ ،١٧-١٨ العدد فكرية، قضايا القومي، الوعي وتشكيل العربية اللغة الرخاوي: يحيى د. 13

ص٣١.
ص٨٨-٨٩. ،١٩٨٩ ط٢، بريوت، اآلداب، دار العربية، الشعرية أدونيس: 14
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علمية التعريبرضورة (2)

تحرض التي اللغة هي إذ به األلصق ألنها إليه؛ األقرب هي املرء لغة كذلك
عقله. يف األخريات، كل وقبل وحدها،

املأدبة دانتي:

العربية. يعرف ال وهو والعلم الفلسفة يف يتضلع أن يريد ملن ألعجب إني

(١٣ (القرن بيكون روجر

توطني عنه ينتج وال املنشودة، الفائدة منه تحصل ال أجنبية بلغة التعليم إن
نفعه. تعميم أو العلم

بك كلوت

اللغة األم؛ باللغة يكون أن ينبغي املثايل التعليم أن نفسه العلم15 يف املقررة الحقائق من
واالستيعاب، الفهم يكتمل لكي وذلك الفهم؛ مقوالت بها وُصبَّْت العقل بها تشكل التي
والجدل التحليل ملكة تعمل وحتى ذهني، واقتصاد وسهولة بدقٍة والتمثل، والهضم
الكيان إىل املدروسة املادة إحالة يمكن وحتى لها، مستوى أعىل يف والتساؤل والنقد
الرشبيني ليىل األستاذة تقول فيها، واإلبداع إليها باإلضافة يسمح بما للمرء العضوي
الرتميز نظام هي «اللغة القاهرة: جامعة الكمية، اللغويات يف اإلحصاء معهد يف الباحثة
تنظيم إعادة هو واإلبداع البرشي، الذهن داخل بنيًة تعطي التي وهي الذاكرة، داخل
له تتاح جيًدا امتالًكا لغته يملك من أن إىل ذلك من نخلص الذاكرة. داخل املعلومات

بنية.»16 له نظاًما ذهنه يف ولد من أول هي حيث اإلبداع فرصة
استخدام قضية عن شامل تقرير بإعداد اليونسكو منظمة خرباء من عدٌد قام وقد
ممكنة، مرحلة ألعىل التعليم يف األم اللغة باستخدام يويص التعليم، يف الوطنية اللغات

اللغوي. النفس علم 15

ص٩٣. ،١٩٩٧ ،١٧-١٨ الكتاب معارصة، قضايا العرص، وأدوات العربية اللغة الرشبيني: ليىل 16
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الوطنية؛ بلغتهم األوىل املدرسية املراحل يف التالميذ تعليم رضورة عىل التقرير وشدد
العميد حلمي الحافظ عبد د. يقول غريها. من أكثر ويتقنونها اللغة تلك يفهمون ألنهم
وعضو العلوم لتعريب املرصية الجمعية ورئيس شمس عني بجامعة العلوم لكلية األسبق
بالغة قضيٌة وتثقيًفا تعليًما بالدنا يف العلوم لغة تعريب «إن العربية: اللغة مجمع
األفراد حياة يف واللغة العلم يؤديه الذي الجوهري الدور من أهميتها وتنبع الخطر،
ملزمة» «رضوراٌت أمران: لذلك والدافع قومي، مطلب العلوم لتعريب والدعوة واألمم.
ويشري مفتعلة». و«تسويفاٌت مفنَّدة» «اعرتاضات سبيلهما يف ويقف مؤكدة» و«منافع
زال ما التي والجامعات املعاهد يف العربي العالم يف املشكلة أن إىل حلمي الحافظ عبد د.
فنجدهم للطالب العلمي املستوى عىل سلبيٍّا يؤثر وهذا أجنبية، بلغاٍت فيها يدرس العلم
الوقت يف هذا والجواب، السؤال عن ومحجمني اللسان ُملَجمي العلمي النقاش مواقف يف
حني أخرى أمٌم تفعل كما العربية، باللغة أبناءنا نعلِّم حني متعددة مزايا فيه نجد الذي
أقرب الطالب عند التعليم عملية جعل املزايا هذه ومن األصلية، بلغتها أبناءها تعلِّم
الذهني، بنائه صحيح من جزءًا العلم ويحيل للغذاء، الصحيح البيولوجي التمثيل إىل
والنقد واملناقشة التحليل عىل املقدرة أدوات عنده فتتجمع وأعمق، وأقوى أبقى آثاٌر له
تخصًصا كونه عن فضًال وثقافة، معرفًة عنده العلم تعلم يصبح وكذلك الدقيق، والفهم
عمله ويمارس بالعربية يعلِّم أن عىل قادًرا يكون سوف بالعربية تعلم ومن مهنة، أو

بها.»17 ويفكر
وتعليمها اليابانية إىل العلوم ترجمة يف اليابان تجربة نقول: ما عىل مثال وخري
بعدة بعدنا عرش، التاسع القرن يف نهضتها اليابان بدأت لقد الوطنية، بلغتها العلم
بعد واستطاعت قرن، نصف خالل كربى صناعية طفرًة تحدث أن واستطاعت عقود،
بني وضعت اليابان أن ذلك قيايس، زمن يف كبوتها من تقوم أن الثانية العاملية الحرب
بلغتهم واألوروبية األمريكية الصناعة يف التطبيقية النظريات أحدث وفنييها عمالها أيدي
«إن :٢٠٠٤ واإلعالم واآلداب والفنون للثقافة القومي املجلس تقرير يف جاء القومية.
وبني عيل، محمد عهد يف مرص يف الحديثة والنهضة العايل التعليم بداية بني املوازنة
يتدبرها، ملن عميق مغًزى ذات موازنٌة لهي اليابان يف خطاها ترتسم كانت التي املحاوالت
نصف خالل يف بصناعتها ترقى أن عىل اليابان ساعد الذي األسايس العامل أن شك وال

ص٨٣. ،٢٠٠٥ والنرش، للرتجمة األهرام مركز والتغريب، التعريب يف املناوي: فوزي محمود 17
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بني واألوروبية األمريكية الصناعة يف التطبيقية النظريات أحدث وضعت أنها هو قرن
القومية.»18 بلغتهم اليابان يف والفنيني العمال أيدي

اضطر فقد التسجيل، تستحق تجربٌة عوف أبو الرحمن عبد امللك عبد وللدكتور
فاستطاع العربية، باللغة العضوية الكيمياء يدرس أن دمشق جامعة إىل انتدب عندما
أحب «وما قوله: يف دمشق ويف القاهرة يف عمله بني قارن ثم أسابيع، بعد ذلك يفعل أن
الصيدلة كلية بنتائج مقارنة الطالب أحرزها التي النتائج حسن هو … عليه أركز أن
كان هناك الطالب ألن إليه؛ توصلوا الذي االستيعاب وحسن التحصيل وضخامة بالقاهرة،
املادة معلومات من أكرب قدٍر استيعاب فرصة له يتيح كان مما املوضوع؛ دقائق يفهم
مضاعف مجهوٍد بذل من يعفيه كان والرشح املحارضة للغة الطالب فتفهم املعطاة،
يدرس التي الجنبية اللغة يف الصعبة املفردات عىل والتعرف اللغة لفهم نصفه ينرصف
الستيعاب الجهد من اآلخر النصف وينرصف وتبسط، املحارض تحرز مهما وذلك بها،
فيه، نقٍص أو املعنى يف غموٍض من أحيانًا الطالب ذهن يعرتي عما فضًال نفسها، املادة
واملتفقة املحارض من املقصودة الصورة بغري إليه تنقل أو املعلومات بناء معه يختل
قطع إىل يتعداه بل ذلك عىل األمر يقترص وال الطالب. يدرسه الذي العلم حقائق مع
عما التعبري يستطيعوا أال يخشون الطلبة من كثريًا فإن والطالب، األستاذ بني الصلة
العربية كانت ولو واملناقشة، السؤال عن فيمتنعون وزمالئهم، أساتذتهم أمام يريدون
الجامعات بها تمتلئ التي الغفرية األعداد سوءًا األمر هذا ويزيد هذا، وقع ما التعليم أداة

املحال.»19 من قريبًا أجنبية بلغٍة التفاهم وتجعل العربية،

الفهم دون الحفظ تشجع األجنبية اللغة (1-2)

السادسة يف لطفل يمكن «كيف الفرنسية: اللغة أستاذة دوس مديحة األستاذة تتساءل
اكتسبها قد يكن لم أجنبية بلغة علمية معلومات عىل يحصل أن عمره من السابعة أو
إال منها يملك ال لغة خالل من وإدراكه فهمه املعلومات إىل يصل أن يمكن هل بعد؟

اآلداب، شعبة — واإلعالم واآلداب والفنون للثقافة القومي املجلس تقرير العايل، التعليم لغة تعريب 18

.٢٠٠٤ يونيو
ص١٤٩-١٥٠. التعريب، أزمة 19
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سوى التلميذ أمام يعد فلم لذلك ونتيجة ال، بالطبع هو الرد أن أظن األولية؟ عنارصها
يلجأ هنا ومن العلمية، املواد مع تعامله يف الذاكرة عىل واالعتماد الحفظ هو واحد: حلٍّ
من وكل التعليم بأمور اهتم من كل أشار وقد وحيد. كحلٍّ الحفظ وسيلة إىل التلميذ
ناحية من والتحليل النقد مهارات تنمية بني التعارض إىل تقييمه محاوالت يف شارك
وهي االستظهار، لعادة أخرى خطورة ثمة أخرى. جهة من االستظهار أو الحفظ وعادة

ما.»20 بدرجٍة املجتمع وعند التلميذ، عند شفاهية عقلية خلق
أن ٢٠٠٤ واإلعالم واآلداب والفنون للثقافة القومي املجلس تقرير يف جاء وقد
مبعثُه ليس األوىل الجامعية املرحلة يف العلوم تلقي لغة العربية اللغة تكون بأن «املناداة
— ريب وال بهما جديرة وهي — عليها وغرية العربية باللغة اعتزاًزا أو قومية نعرًة
يجوز خياًرا وليست واملتعلمون، املعلمون يكابدها ملِزمة لرضورات استجابة هو وإنما
بعيدة — عقود منذ — أصبحت قد املرصية الجامعات طالب من الغالبة فالكثرة تركه،
رصف إىل املحارض األستاذ يضطر ولذلك اإلنجليزية؛ اللغة من التمكن عن البعد كل
إىل اللجوء وإىل عادية، إنجليزية وتراكيب ألفاظ تفسري يف املحارضة وقت من كبري جزء
األلفاظ من عدًدا كالمه مضمنًا — العامية باألحرى أو — العربية باللغة والتعليق الرشح
والعبارات األلفاظ اإلمكان قدر عىل ومتجنبًا اإلنجليزية، باللغة البرتاء والجمل املفككة
املقرَّر املدريس الكتاب أو واإلعداد، الطباعة الرديئة املذكِّرة أن الطالب ويعلم الدقيقة،
طها يتسقَّ كلمة كل تسجيل محاوًال املحارض وراء فيلهث عليه، ستعصيان — وجدا إن —
باللغة التعبري طالقة عن الكامل عجزه أيًضا يدرك وألنه محَكم، غري بنياٍن يف منه،
فهٍم دون استظهاًرا — عالته عىل — قرأه أو َدوَّنه ما استظهار إىل يلجأ اإلنجليزية،
إىل ببرصه يحلق أن الجامعي للطالب ينبغي حني وهكذا عميق، استيعاٍب أو حقيقي
دراسته ألبعاد محدًدا قيًدا اإلنجليزية اللغة نجد بعيدة، أغواٍر يف ويتعمق واسعة، آفاٍق
اإلنجليزية اللغة أثر عن هذا الدقة. وعدم بالضحالة الجامعي التعليم ومهدًدا وكيًفا، ا كمٍّ
الطالب اكتساب حيث من اإلنجليزية اللغة وظيفة عن أما واالستيعاب، التحصيل عىل
قيًدا كونها فيتجىل الفكر، وإعمال اآلراء، وتقليب واملحاجة الصحيح البنيِّ التعبري مقدرة

الكتاب فكرية، قضايا اللغات، مدارس يف األجنبية باللغة العلمية املواد تدريس يف رأي دوس: مديحة 20

ص١٠١. ،١٩٩٧ ،١٧-١٨
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ويحجم النقاش عن يعجز اللسان ملجم الطالب نجد حني — كله هذا يف — الطالب عىل
اإلجابة.»21 أو االستفسار عن

مجتمعه، يف تواصل أداة مجرد أو اإلنسان، حياة يف ثانويٍّا أمًرا ليست «واللغة
بلغٍة العلوم ودراسة وعقائده، قيمه وصيغة ووجدانه، وخياله فكره قوام هي بل
إحساًسا الطالب يحس فما نفسها، العلوم عىل (األجنبي) الوصف هذا تضفي أجنبية
وفكره ذاكرته عىل أقحمت إنها بل قومه، بني إىل أو إليه ينتمي يشء بأنها عميًقا
تعلم ما استعمال إىل الخريج احتاج إذا وحتى تزول، ما رسعان فآثارها إقحاًما،
الفكري كيانه من عضويٍّا جزءًا العلمي واألسلوب العلم يكون وال ومهنيٍّا، فنيٍّا استعمله

والسلوكي.»22
توفر ألنها العلوم لتدريس لغًة تتخذ اإلنجليزية أن االعرتاضات من يساق «ومما
تأملنا إذا ولكننا األخرى. املعلومات مصادر عن فضًال املراجع، من غنيٍّا مدًدا لقارئها
أغالًال — فيها املحدودة الطالب لقدرة — تصبح اإلنجليزية اللغة أن وجدنا الحال واقع
وال له، يذلِّلـه أن جاهًدا أستاذه حاول ضيق، واحٍد متٍن يف مقيًَّدا الطالب فيها يرسف
عائًقا اللغة تكون لن تماًما ذلك نقيض وعىل سواه، ارتياد من اللغوية قدراته تمكنه

بها.»23 تعلم أنه لو العربية باللغة متعددة مراجع من لالستزادة أمامه

للعربية التاريخ شهادة (2-2)

ولدينا والحضارة، العلم بمتطلبات للوفاء التامة كفاءتها للعربية التاريخ ل سجَّ لقد
بمعهد األستاذ (١٩٨١) G. A. Russell الدكتور أولهما التحيز، مظنة فوق عدل شاهدا
أن فبعد اإلنجليزية. باللغة العلوم لتاريخ حديث معجٍم يف لندن، يف الطب لتاريخ ولكوم
العربية وكانت …» ترجمته: ما قال اإلسالمي للعلم الجوهرية املعالم األستاذ استعرض
أهمية لها أصبح القرآن لغة العربية اللغة كانت فلما كله، العلمي النشاط هذا أداة هي
الحاسم، بالدور قامت التي هي نفسها العربية اللغة طبيعة أن بيد اإلسالم، يف خاصة

ص٩٣-٩٤. والتغريب، التعريب يف 21

ص٩٤. السابق، املصدر 22
ص٩٧. نفسه، املصدر 23
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للمصطلحات دقيقة محكمٍة مفرداٍت دمغ من املرتجمني مكَّنت قد الرائعة فمرونتها
للعلم العاملية اللغة الشعر لغة اتخذت وهكذا ابتكارها، أو والتكنولوجية العلمية
Stephen Gaukroger شهادة فهي الثانية الشهادة وأما ،(٢١٥ (p. 215) والحضارة»
ملوسوعة عرضه يصدِّر إذ Metascience مجلة يف سيدني بجامعة الفلسفة بكلية األستاذ
العلم لغة العربية اللغة «كانت بقوله: ١٩٩٦ عام لندن يف صدرت العربي العلم عن
العاملية اللغة كانت أنها بمعنى عرش، الحادي القرن نهاية حتى التاسع القرن من
الحضارة أن وبمعنى األصلية، لغاتهم كانت أيٍّا غرناطة، إىل سمرقند من املسلمني لعلماء
الزمان.» ذلك يف املعارصة العلمية واملبتكرات الكالسيكي العلم مستودع كانت العربية
فكثري األستاذ، إليه أشار الذي الزمن مدى عىل ٌظ تحفُّ «ويل حلمي: الحافظ عبد د. يقول
عرش الخامس القرن نهاية حتى ويمدونه الثامن القرن من يبدءونه العلم مؤرخي من

خلدون.»24 ابن فيه ظهر الذي

زكريا فؤاد د. ظ تحفُّ (3-2)

الوجيهة التحفظات بعض زكريا فؤاد د. يسجل العربي» العقل إىل «خطاب كتابه يف
الخطأ إىل وينوِّه طريقها، يف تقف التي الصعوبات عن ويكشف التعريب، مسألة تجاه
ويحذر العبايس، العرص يف تمت التي بنظريتها املعارص التعريب حركة تشبيه يف الكبري
واالنهزام الرتاجع ظروف يف التعريب إليها يفيض أن يمكن التي العكسية التأثريات من
يف مالحظته، تنبغي ما «أول زكريا: فؤاد د. يقول الراهن. الزمن يف بها نمر التي
إىل ينتمي ثقايف لنتاٍج كانت األوىل أن والحديثة، القديمة الحركتني بني املقارنة صدر
… إليها العربية الثقافة فيه اهتدت الذي الوقت يف العطاء عن توقفت قد كانت حضارة
بحضارٍة اتصال فهو نواتجها، تعريب إىل وسعينا الغربية بالحضارة املعارص اتصالنا أما
غري وثورات بتحوالت دائًما وتفاجئنا جديًدا، موقًعا يوم كل يف تتخذ التغري، دائمة
نحن فأصبحنا اليوم، األدوار انقلبت وهكذا واألدب. والفكر العلم ميادين يف عة متوقَّ
هم وأصبحوا والعطاء، التجدد عن طويل وقٍت منذ توقف الذي املحدد الرتاث أصحاب

بالقاهرة، العربية اللغة مجمع مؤتمر والعلم، العربية واللغة اإلسالم محمد: حلمي الحافظ عبد د. 24

.١٩٩٧ مارس ٢٢ والستون، الثالثة الدورة
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عىل ويرتتب ثابت. موقٍع يف واحدة لحظة تظل ال التي الطموح، املتوثِّبة الثقافة أصحاب
تفوٍق إطار يف القديمة التعريب حركة حدثت فقد الحالتني: بني أسايس آخر اختالٌف هذا
ا ندٍّ منها واحد يكن ولم تدهورت، قد ثقافتها نقلنا التي الشعوب فيه كانت شامل، عربي
يف جدال وال تاريخها، من املرحلة تلك يف العليا الكلمة صاحبة كانت التي العربية لألمة
التي تلك عن االختالف كل تختلف والتفوق السيادة ظل يف تتم التي التعريب حركة أن
الحضارة إزاء الراهن موقفنا تميز التي الظروف وهي واالنهزام، الرتاجع ظروف يف تتم
نترسع أن قبل حسابها نعمل أن ينبغي هامة فوراق تشكل األوضاع هذه الغربية.
عرصنا ففي املأمون. الخليفة عهد يف بنظريتها هذه أيامنا يف التعريب حركة بتشبيه
التي واألبحاث الكتابات وتظهر عندنا، ال عندهم، والفكري العلمي التقدم يصنع الراهن
بلُغاتهم وتظهر بالدنا، يف ال بالدهم يف البرشي العقل إنتاج من األول الصف يف تقف
التعريب حركة عىل تضفي الوقت نفس يف واألليمة البسيطة، الحقيقة وهذه بلُغتنا، ال
عىل تفرض ألنها ذلك وشجاعة؛ برصاحة نواجهها أن ينبغي سماٍت الراهن عرصنا يف
العام، التعليم مستوى عىل التعريب كان فإذا يتعداها، أن يستطيع ال حدوًدا التعريب
إىل يمتد أن يستطيع ال فإنه قومية، رضورًة أيًضا، الجامعي التعليم مستوى عىل وربما
تعريب عمليٍّا املستحيل من ألنه وذلك املتخصص؛ العلمي البحث من العليا املستويات
ومن متزايد، بمعدٍل علميٍّا املتقدمة الدول تنتجها التي األبحاث من الهائل الفيض ذلك
يكتب ما يقرأ أن تخصصه ميدان يف التقدم صور أعىل متابعة يريد من عىل يتعني ثم
أوضاعنا ظل يف وبينهم، بيننا الفجوة فإن ذلك عن وفضًال العربية. غري أخرى بلغة
التعبريات من هائل كمٌّ يتدفق عام كل ويف الدوام، عىل اتساًعا تزداد الراهنة، املرتدية
لم خربات وترتاكم قبل، من معروفة تكن لم ميادين وتُطَرق الجديدة، واملصطلحات
ونظرية عملية صعوبات التعريب حركة أمام يضع ذلك كل نعشها. لم وتجارب نكتسبها
أوضاٍع ظل يف نعيش اآلن أصبحنا وهكذا … عليها التغلب املستحيل من يكون يكاد
ألسنتنا، عىل نتداولها أن اعتدنا التي املفاهيم يف النظر ونعيد ندقق أن علينا تحتم ثقافية
ذلك متميزة؛ قوميٍة ثقافٍة خلق إىل طريقنا األحوال كل يف هو التعريب أن بها وأعني
كثري ففي التعريب، فيه يتم الذي والثقايف العقيل الجو عىل تتوقف كثرية أموًرا ألن
من مزيٍد إىل الثقايف، التدهور من إطار يف حدث ما إذا التعريب، يؤدي قد األحيان من
تشبيه إىل نسارع أن الحكمة من فليس األمر، كان وأيٍّا األجنبية، الثقافات عىل االعتماد
وإنما العربية، الحضارة ازدهار فرتة يف حدث بما الراهن عرصنا يف التعريب حركة
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الظروف إىل ونتنبه الخاص، إطارها يف املعارصة التعريب حركة نضع أن علينا ينبغي
املنشود الهدف تحقق أمام كأْداءَ عقباٍت تضع والتي الحركة، هذه بها تتسم التي املميزة

أصيلة.»25 قومية ثقافة خلق به وأعني للتعريب،
االعتبار بعني نأخذها أن الحصافة ومن املحاذير، بهذه نستهني أن الحكمة من ليس
الرشد إىل أقرب رأي جماع إىل فنخلص التعريب، دعوى مع جدليٍّا تتفاعل نرتكها وأن
يقول بها. و«التعلم» األجنبية اللغة إتقان رضورة عىل ألحَّ حني محفوظ محمود د. بسطه
الصني يف فالطب ومستخدمها؛ ناقلها بلغة تنتقل األصل ثابتة العلوم إن محفوظ: د.
«التعليم»، ب يعرف ما وهذا بالفرنسية، فرنسا ويف باألملانية أملانيا ويف الصينية باللغة
ربوع يف شائعة أجنبية لغة من والتمكن القدرة يتطلب الذي هو العلمي التقدم إنما
عرص يف والالتينية الوسيط، العرص يف الشائعة هي العربية كانت فكما العلمية، املعرفة
اللغة من التمكن طريق وعن املعارص، عاملنا يف الشائعة هي اإلنجليزية فإن النهضة،
األجنبية اللغة من نقلها ورسعة واملعلومات، املعرفة استيعاب عىل القدرة تأتي األجنبية
وأما األم، باللغة «التعليم» يكون ذلك عىل «التعلم». ب يعرف ما وهو الوطنية، اللغة إىل
وكتابًة؛ نطًقا األجنبية اللغة من بالتمكن فيكون والتكنولوجي العلمي والتقدم «التعلم»

بغريها.26 يتحقق ال األجنبية املراجع عىل االطالع ألن
العلمية املادة ضخامة التعريب مناهضو إليها يستند التي الرئيسية الحجج ومن
بحيث وغزارتها، الجديدة العلمية املعلومات تدفق ورسعة املعريف، واالنفجار الوافدة،
(Premise) مقدمة أن والحق األم. باللغة واستيعابها مالحقتها املستحيل من تجعل
كان وربما إليها، خلصوا التي Conclusion النتيجة إىل تفيض ال صدقها، عىل هؤالء،
تعريب أهمية «تزداد املعلوماتية، خبري عيل، نبيل د. يقول الصواب! إىل أقرب العكس
االستيعاب معدل زيادة عىل األم اللغة تساعد حيث العلمية، املادة تضخم مع العلوم

وطرائقها). مستوياتها بجميع الرتجمة تنشيط (برشط املفاهيم.»27 ورسوخ

ص٢٨–٣٢. ،١٩٩٠ القاهرة، مرص، مكتبة العربي، العقل إىل خطاب زكريا: فؤاد د. 25

ص٣٠-٣١. والتغريب، التعريب يف 26

١٦–١٩ األردني، العربية اللغة مجمع مع بالتعاون العربية العلمية اللغة قضايا ندوة عيل: نبيل د. 27

.٢٠٠٢ ديسمرب من
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من رابط دون أجنبية بلغاٍت ملعارفهم املتخصصني اكتساب فإن آخر جانٍب ومن
يف يتناقض الذي الوضع وهو بينهم، حوار إقامة بمكان الصعوبة من يجعل األم، اللغة
الحواجز من كثري وانهيار املختلفة العلوم لفروع االندماجية النزعة تزايد مع جوهره
Interdisciplinary البينية التكاملية األفرع من الكثري (وميالد بينها تفصل التي املنهجية
الضيق التخصص عىل قائمة تربية من االنتقال إىل بدوره أدى ما وهو أهميتها)، وتزايد
لعام البرشية التنمية تقرير يف جاء وقد واملهارات. املعارف تنوع إىل تسعى تربية إىل
رشًطا باتت وإنما فقط، قومية قضية تعد لم العايل التعليم تعريب قضية أن ٢٠٠٣
عن فضًال اإلبداعية، وامللكات الذهنية القدرات وتنمية التفكري أدوات لتنمية أساسيٍّا
عقبة يمثل العلوم تعريب يف التسارع عدم فإن لذا املتجددة؛ املتسارعة املعرفة استيعاب
اللغة أن ذلك املختلفة، العلمية التخصصات بني التواصل جسور إقامة طريق يف أساسية

اإلنسانية. املعرفة منظومة يف العقد» «رابطة هي
العقد واسطة فإنها املختلفة، التخصصات بني أفقيٍّا العقد واسطة اللغة تكون وكما
والتكنولوجي والفني العامل بني الواحد: التخصص يف العاملة املستويات مختلف بني

إلخ. … واألطباء واملمرضني الصحيني الفنيني بني أو واملهندس،

مشكلة ليست املصطلحات (4-2)

ويتفادى سياق، كل يف ثباته يضمن لكي بأقواسه؛ ع ويتدرَّ حاله عىل املصطلح «ينغلق
وسيولة.» وتحوٍل وتلوٍن غموٍض من الطبيعية اللغة يف ما

املصطلحات أن ذلك من يعزز التعريب، إىل أدعى يشءٌ هو إذن املعريف االنفجار
هي: فاملصطلحات املشكلة، هي ليست العلمية

محددة. معاني تستوعب لكي عليها متواَضع لفظية قوالب •
العلوم. للغة املضادين واإلطناب الحشو إىل ال والرتميز الرتكيز إىل تنحو •

ريايض. طراز من أي وترميزها، دقتها يف نوعية •
وضعها. يف الحرية كامل للعلماء رصف، تواضعية •

مملوءة صورٍة أو شاملة لفكرٍة رمًزا أو عنوانًا يكون أن املصطلح يعدو ال •
املصطلح يتجاوز وقد ملاًما، إال الحريف املعنى عنها يعرب ال التي بالتفاصيل
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ومن حوله الخالف دون تحول فيه التواضع خاصة أن عىل تماًما، الحريف معناه
املصطلح.» يف مشاحة28 «ال القدماء: قال هنا

عربية. كانت ولو الرشح إىل تحتاج •
لغاتها. اختالف عىل األمم بني مشاع عاملية •

يحتويها. الذي الطبيعي اللغوي بالوساد لها شأن وال باألساس، اصطناعية •

أي املصطلح، نعرِّب أن والنحت، والتوليد الرتجمة فشلت إذا إذن، املمكن من
إبقاؤه حتى املمكن ومن والرصفية، الصوتية العربية ملقتضيات بإخضاعه عربيٍّا نجعله
حياة فال بالعربية، له مقابل عىل االتفاق يتم) ال (أو يتم حتى بها وضع التي باللغة
وإنما املشكلة جوهر هو ليس لغته كانت أيٍّا واملصطلح استعماله، بدون للمصطلح
بل والتعبري، واالستيعاب ي التلقِّ يف الطالب وسيلة هي حيث من اللغة هي املشكلة
وصف هو بل املصطلحات من مجموعة ليس العلمي والنص والتصور، التفكري ويف
فإن األمم؛ بني بدًعا األمر هذا يف ولسنا املصطلحات، تتخللها وتحليل وعرض ورشح
مصطلحات تأخذ والصني سالفية، بحروف وتكتبها الغربية املصطلحات تأخذ روسيا
العبايس العرص يف العرب أسالفنا أن ننس وال صينية، بحروف وتكتبها الفريقني
اليونانية املصطلحات من الكثري استعلموا القديمة اليونانية العلوم تعريبهم بدء عند
الدوسانرت، أريتيميتي، أنالوطيقا، طوبيقا، إيساغوجي، قاطيغورياس، فقالوا: هي كما
النقاوة عقدة يعانون صعودهم يف السلف يكن لم إلخ. … الديابيطس املالينخوليا،
دقيق عربي بمقابٍل ترجمتها تعذرت التي املصطلحات تعريب عىل بثقة فأقبلوا اللغوية؛
املصطلحات ثلث عرَّب قد سينا ابن أن املعلوم ومن والفارسية. واإلغريقية الرسيانية من

والطب. الفلسفة يف استخدمها التي
خربة باليونسكو، العربية الرتجمة لشعبة السابق الرئيس زيد، عيل محمد لألستاذ
الرتجمة يف تجربتي «ومن سيادته: يقول منها. نفيد أن بنا يليق املسألة بهذه خاصة
يف املرتجم من تقتيض الدقيقة الرتجمة أن هنا أسجل عاًما، أربعني من أكثر مدى عىل
الواحد اللفظ مقابلة إىل اضطر وإال عربية، بحروف األجنبي اللفظ يتبنى أن كثرة أحواٍل

جدال. وال شقاق ال أي 28
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أن يندر التي التفسريية» «الرتجمة ب تسميته يمكن فيما الكلمات عديدة طويلة بعبارة
أو مرة هامش يف مدلوله رشح مع — نفسه اللفظ تبني أن حني يف السياق، بها يسمح

اللغة.»29 ويثري املشكلة يحل — مرتني
العلمي املصطلح ملشكلة موىس سالمة األستاذ عرض (١٩٤٥) مبكر زمٍن ومنذ
جديدة، لغٍة إىل يحتاج جديد تفكري «فالعلم والعمق: البساطة بني يجمع رأيًا فيها ورأى
والتجربة، املنطق تفكري يفكرون رشعوا حني األوروبيني فإن أوروبا، يف حدث ما وهذا
جديدة كلمات إىل تحتاج التعبري دقة أن وجدوا العلمي، التفكري أي واليد، الذهن تفكري
لغاٍت من بل لغاتهم من ليس الكلمات هذه فاخرتعوا قديمة؛ مالبسات أية لها ليست
يُقال: أن يمكن ال التي الخاصة لغته علم لكل أصبح وبذلك الجمهور، يعرفها ال قديمة
يعرفها ال «بيولوجية» فكلمة العلم، لغة هي بل روسية، أو فرنسية أو إنجليزية إنها
كي الالتينية، من مشتقة كلمة ألنها نيويورك؛ أو باريس أو لندن يف الشارع رجل
هذا عىل وقس مثًال. سنة مئتي قبل إليه حاجة يف الجمهور يكن لم معنًى عن تعرب
املنطق يف السيميائية النسل، إصالح يف اليوجينية الوراثة، يف املندلية مثل: كثرية كلمات
من والهرمونات والتلغراف، … وامليكروسكوب والتلسكوب، واإلسبكرتوسكوب، اللغوي،

إلخ.»30 … والفيتامينات الغدد
حالٍّ وقدَّم املشكلة لب فلمس قرن، ثلثي منذ الكالم هذا موىس سالمة األستاذ كتب
تردد دون العلم لعربوا قدره، حق وقدروه الوقت، ذلك يف األكاديميون إليه انتبه لو
الكلمات هذه فجميع واملماحكة، والتوجس التهيُّب من طواًال سنواٍت الجميع عىل ووفروا
يحاول وال واألرجنتيني، والهندوكي واإلنجليزي الياباني «يعرفها غريها وآالف العلمية،
فإنها لغته من كلمة اختار إذا أنه يحس ألنه أوًال: لغته؛ إىل يرتجمها أن منهم واحٌد
بكلمة ينعزل عندئٍذ ألنه وثانيًا: منها، يتخلص كيف يعرف ال مالبسات31 معها تحمل

،١٧-١٨ الكتاب فكرية»، «قضايا يف والتخريف، والتحديث، واللغة الرتجمة عن زايد: عيل محمد أ. 29
ص١٨٤. ،١٩٩٧ مايو

،١٩٦٤ ط٣، القاهرة، والتوزيع، للنرش موىس سالمة الغربية، واللغة العرصية البالغة موىس: سالمة 30

ص١١٥.
.(Connotation) ضمنية ومعاني لغته من مصاحبة ظالًال يعني 31
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وكلمات … األخرى األقطار يف العلميون يعرفها التي العلم هذا لغة يف ليست خاصة
إن بل لغتنا، يف أجنبية كذلك تكون أن حرج علينا وليس اللغات، جميع يف أجنبية العلم
األنثروبولوجيا يف داللة لها تكون حني املتوحشني كلمات يأخذون األوروبيني العلم رجال

و«طوطم».»32 «طبو» كلمتي يف نرى كما مثًال،
لهذا حياته مدى الدراسة متابعة إىل يحتاج ما، علٍم يف يتخصص الذي «واملرصي
القارات يف فيه املتخصصني جميع يستعملها التي العلم هذا كلمات عن له غنًى وال العلم،
الكلمات هذه برتجمة نطالبه أن املرهق التكليف ومن الكلمات، بهذه يفكر وهو الخمس،
عربية صيغٍة يف نصوغها وأن الكلمات هذه نعرف أن إليه نحتاج ما كل ألن لغتنا؛ إىل
عىل مقصورة ستبقى كانت إذا نصوغها ال أو الدارجة، لغتنا يف بها سنؤلف كنا إذا

املتخصصني.»33
ومن ملتبس، غري راسٌخ رائٌج أصٌل العربية يف له ما كل بالطبع ذلك من نستثني
يشرتطون الذين عىل الطريق وتسد بالتعريب تعجل أنها املصطلح إىل النظرة هذه مناقب
الحصان، أمام العربة واضعني التعريب، بدء قبل العربية والكتب املصطلحات توافر
الحافظ عبد د. يقول حد. غري إىل التسويف مجال وفاتحني موبقة حلقًة مغلقني بل
استكمال دعاوى تحت التعريب مسرية تعويق «إن اللغوي: املجمع عضو محمد، حلمي
مسرية نوقف أن بها لنا يراد سخيفة لفريٌة يوم، بعد يوًما تزيد والتي املصطلحات،
فهي محدودة؛ العلمية املراجع يف العلمية الكلمات نسبة أن علمنا إذا خاصة التعريب،
مقومات الستكمال وسيلة خري إن ،٪٣٫٣ عن تزيد ال املثال سبيل عىل الطب مراجع يف

تَواٍن.»34 أو تسويف دون فيه، الرشوع هي التعليم تعريب
النعيمي والدكتور كهذه، قضية يف رأيه يؤخذ من خري النعيمي خليل والدكتور
النعيمي: يقول فرنسا. يف ويعمل بالعربية دمشق يف الطب درس سوري وجراح طبيب
التي اللغة أن لنا يخطر يكن لم العربية باللغة دمشق جامعة يف الطب نتعلم كنا «عندما

ص١١٦. السابق، املصدر 32
ص١١٦-١١٧. نفسه، املصدر 33

ندوة واملنهاج، واألهداف الدوافع الجامعات: يف العلوم تدريس تعريب محمد: حلمي الحافظ عبد د. 34

.١٩٩٤ العلوم، لتعريب املرصية الجمعية القاهرة، العربية، باللغة الجامعي التدريس مقومات

202



العلم تعريب

عائًقا تكون أن يمكن البديعة باشتقاقاتها أرواحنا تمأل والتي مداركنا، عليها تتفتح
أبًدا). كذلك تكن لم (وهي بعد فيما واملهني العقيل تطورنا أمام بعضهم) يزعم (كما
مدينًا أحسبني الذي األسايس الفضل أن تخرجي، من السنني هذه بعد أؤكد، وللحقيقة
يف يدور عما أعرب أن يل وسمحت علمتني، «لغة اللغة»: «فضل هو الكرام، ألساتذتي به
من ومريًضا) (طبيبًا للعربي بالنسبة أسهل «القرحة» أن علمتني لغة تلعثم، بال رأيس

قديًما: قال العربي الشاعر وأن ،Ulcer (األلرس)

ُق��روح ب��ذاِت ل��ي��س��ْت ك��ب��ًدا ب��ه��ا ي��ب��ي��ُع��ن��ي م��ن م��ق��روح��ٌة ك��ب��ٌد ول��ي

«الخثرة» وأن ،Vagus Nerve فاغ» «لونري من إلينا أقرب املبهم» «العصب وأن
إىل أقرب «األبهر» وأن ،Thrombus «الرتمبوز» من استيعابًا وأسهل إلينا أقرب كذلك
باهر نزفه وألن الجسد، يف األسايس الرشيان ألنه أبهر فهو ،Aorta «األورطة» من فهمنا
«األجوف» الوريد وأن وطاقته؟!) العضو قوة عن نفسه، االسم يعرب أال (األبهر ومخيف
كامل يستقبل ألنه أجوف إنه ،Vena Cava كاف» فني «ال من أيًضا الفهم عىل أسهل
غامض أيًضا وهو الهائل، الوعائي الجوف من نوع إنه القلب، إىل ليوصله تقريبًا، الدم
الحياة عىل الوعائية اإلصابات أخطر من إصابته أن ومعروف «أجوف»، ألنه ومخيف
إضايف سالح العكس عىل إنه ترون، كما تخريبًا، دائًما ليس التعريب إصالًحا. وأصعبها
قرر ما وإذا نفسها، هي املمارسة ولغة الدراسة لغة ألن (مثًال) العربي للطبيب بالنسبة
(وبخاصة جديدة لغة تعلم عوائق تخطي عىل قادًرا سيكون بالتأكيد فإنه يتخصص أن
كما األجنبية باللغة األساسية املصطلحات الجامعية دراسته أثناء تعلم قد يكون عندما

دمشق).»35 يف الحال هي
حضارة وتمثل، عن، تعلن العربية اللغة أن هي «املسألة الرخاوي: يحيى د. يقول
التشويه، من قدر بأقل هي كما قائمًة اللغة نفس وظلت عربي، بلساٍن لت ُسجِّ راسخة
هو وربما بيننا/فينا، قائم برشي تاريخ فهي … الحالية العالم لغات كل من أرسخ

الكتاب فكرية، مواقف بالعربية، الطب تدريس يف ذاتية تجربة — اللغة فضل النعيمي: خليل د. 35

ص١٧٧. ،١٩٩٧ ،١٧-١٨
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ظروف يف نشأت جزئية بلغات نتشوه ونحن يسعفنا ولعله ينبهنا بنا يلحق أن عىل قادر
كانت إن بالعربية الطب دراسة ومسألة عطائها. أوجه بعض يف مشكوك حضارية
هي الدعوة كانت إذا أما تغيري، وال مربر وال فرق فال لسان إىل لساٍن من ترجمة مجرد
العالقات، ودفء الرتابط، وفنية الحضور»، «كلية من تعنيه بما العربية اللغة من انطالًقا
ليصبح العربية واقع من عامة، الطب، ممارسة تختلف أن بد فال الطبيعة، مع والتناغم
إنسان أجزاء صيانة مجرد وليس العلم، مفردات تستعمل التي اإلنسانية العلوم إىل أقرب
هو يمارسه من بلغة ليكون خاص بوجه الطب وأهمية … أكثر ال االفرتايض عمرها لها
هو الطب فتََقدُّم أمة، أي حضارة عالمات من دائًما كان إنه يقول الفن هذا تاريخ أن
عند التدهور قائمة ذيل يف يأتي وهو األمم، من أمة نهضة عىل الدالة النشاطات أول من
إىل هذا ينبهنا أفال تدهوًرا، يضمحل ما وآخر تقدًما ينشط من أول أنه أي األمم، انحالل

ثمن؟»36 بأي قومه بلغة يكون أن أهمية

لغوية التعريبرضورة (3)

املوت. إىل طريقها يف لغٌة هي العلوم بماء تسقى ال لغًة إن

النعيمي خليل د.

الذهنية وأطرنا عقولنا نعلمن أي العربية، نُعْلِمن37 أن يعني العلم نعرِّب أن
بلغٍة مصبوبٌة وعقولنا باإلنجليزية العلم نتحدث أن أما الدماغية، ومورفولوجيتنا
انفصاٌم فذاك بالخرافة، وتقولبت الوهم فتعاطت النور من قرونًا ُحِرَمت كهفيٍة
اإلضافة عن عاجزين ويجعلنا وتقوَّلناه، حفظناه مهما العلم عن غرباء يجعلنا معوق
وجًها نملك وال لجدل فيه محل ال صلٌب واقٌع وهو فيه، األصيل واإلبداع إليه الحقيقية

لنقاشه.

الكتاب فكرية، قضايا املعرفة، واختزال الوعي تسطيح بني الرتجمة مخاطر الرخاوي: يحيى د. 36

ص١٨٨–١٩٣. ،١٩٩٧ ،١٧-١٨
.Secularism «العلمانية» من ال Science «العلم» من هنا «نعلمن» 37
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فاته الذي لساننا «إال بنوره، وامتزجت العلم بركب لحقت قد األلسن جميع إن
والعلوم املعارف بقافلة االلتحاق عن كبديٍل الرتاثية ذاكرته يجرت فبقي التحديث قطار

بدونه.»38 عرش السابع القرن يف أقلعت التي
بعلومها تكون إنما األمم وحياة األمم، بحياة اللغة «تحيا شميل: شبيل يقول
ذهب منهم أمة خلت فإذا منها؛ والصناع بالعلماء والصناعات العلوم وحياة وصناعاتها،
مرص مدارس يف الطب علم تحول يوم ومن محتوًما. أمًرا عليها القضاء وكان استقاللها
من صار حتى العلمية أركانها أقوى اللغة فقدت والفرنسية اإلنجليزية إىل وسورية

الرسيع.»39 سريها يف الطبيعية بالعلوم اللحاق ا جدٍّ عليها الصعب
لغتهم وملكوا زمانهم، سادوا الذين العبايس، العرص يف بأسالفنا نقتدي ال لنا وما
ذلك أن ولو لوها، وأجَّ عشقوها التي اللغة تملكهم لم األحرار، السادة ترصف فترصفوا
أمامهم، املتفتحة الجديدة الحضارة يف توظيفها أحسنوا ولكنهم وجمدوها، لجمدوا حدث
بل الحضارة، هذه قيام يف أساسيٍّا عنًرصا — رأينا كما — وجعلوها وأغنوها، فطوعوها

املتجددة.40 ثماره تجني اإلنسانية زالت ما عاملي علم صياغة يف
مماثل، محك عىل نقف نحن وها وجه، خري عىل مهمته العظيم السلف هذا أدى لقد
وتجديد وإثرائها اللغة خدمة أمانة حاملوها؟ نحن فهل تاريخية أمانٌة علينا عرضت وقد
وعلومه، العرص قضايا عن تعرب بحق: لغًة تكون أن يمكنها بحيث وعرصنتها دمائها،

بسهم. الحضارة بناء يف وتسهم

اإلرهاب ضد سالح أفتك العلم تعريب (1-3)

لغوي. خراٍب يف إال وتفرخ الخرافة تعشش ال

بالفعل فإنها اللغة، عروق يف الجديدة والفلسفية العلمية واملفاهيم الحداثة تجري حني
بالعربية العلم يتحدث ويوم حق، العلم اللغة. تشكلها التي العقول يف تجري ذاته
يف إال تفرخ وال تعشش ال التي الخرافة وتفر الظالم قطع تلقائيٍّا، عقولنا، من ستتبدد

ص٢٢٢-٢٢٣. السابق، املصدر األخرض، العفيف 38
ص٥٧. السابق، املصدر 39

.١٩٩٧ مارس ٢٢ ،٦٣ الدورة بالقاهرة، العربية اللغة مجمع مؤتمر محمد: حلمي الحافظ عبد د. 40
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ما لكل وحلٌّ التاريخي، كهفنا من بنا خروٌج العلم تعريب الكسولة. املظلمة العقول
جند من جيٍش بمثابة العلوم وتعريب حق، العلم وانكفاء، واستنامة مواٍت من نعانيه
واحدة، دم نقطة إراقة دون عقولنا يف الظالم قوى بدحر الزمن مع كفيل الحقيقيني هللا

الحل؟ هذا نجرب ال ملاذا
شديدة لغة العربية العلوم، لغة من العربية عىل يخىش من بالعربية الظن ييسء
يتم ما وكل العلم، يهضمها وال العلم تهضم داخلها»، «من تتطور الجرم هائلة املرونة
فيها ويفتق ويثريها، العربية إىل يضاف رصيد هو تعريب أو ترجمة من العربية يف
األجنبي اللفظ أخذ من البتة ضري وال مغايرة، ومناخاٍت أجواءً إليها وينقل جديدة، عوالم
والرصفية الصوتية للمقتضيات تطويعه أي «تعريبه»: أعني العربية! وتعليمه هو كما
فنقول: األجنبي: أصله ننىس ونكاد عربيٍّا ويصبح «يستعرب» بحيث العربية، للغة
«إنزيم»، «هرمون»، «بروتني»، «بروتون»، «بلمرة»، «هدرجة»، «أكسيد»، «أكسجني»،
يحيي أن ذلك شأن من … «بيولوجيا» «جغرافيا»، «جيولوجيا»، «فلسفة»، «برملان»،
تعود وال حياة لغة لتكون رقادها من ويبعثها العلمي، البعد إليها ويضيف العربية
وإخراسه املجيد «تراثها» واختطاف اختطافها الكهفيني عىل يتعذر هنالك موت، لغة

والتخلف. الظالم لخدمة وتسخريه

لذاتها املحققة النبوءة (2-3)

نعيه! يَْصُدق حتى ينعب الكاذب الناعي يزال ال

صدقناه! إذا يْصدق أنه عجيبة: بصفٍة يتصف النبوءات من صنٌف ثمة
ذلك: كان فكيف الصنف، هذا إىل تنتمي — العلوم» نقل عن عاجزٌة «العربية

إىل مبارش، غري أو مبارش نحو عىل بنفسه، يؤدي تنبٌؤ هي لذاتها املحققة النبوءة
جديًدا سلوًكا يحفز أنه إال للموقف، زائف تحديٌد البداية يف أنه فرغم ا، حقٍّ يصبح أن
الصواب هذا يعمل واقًعا، ويصري يتحقق األصيل الزائف التصور يجعل أن شأنه من
الفعيل باملجرى يستشهد سوف املتنبئ ألن ودوامه؛ الخطأ استتباب عىل للنبوءة الخادع
معلنًا تنبًؤا فإن أخرى: وبعبارة البداية، منذ صادًقا كان أنه عىل كربهاٍن لألحداث
الخوف، خالل (من الناس يف يؤثر قد كاذب) الحقيقة يف هو (بينما صادق أنه عىل
أو التشجيع، أو الفتور، أو الحماس، أو اإلقدام، أو اإلحجام، أو املنطقي، الخلط أو
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من كاذبًا كان الذي التنبؤ تحقيق إىل النهاية يف استجاباتهم تفيض بحيث (… التثبيط
قبل.41

القرن يف االجتماع عالم إىل Self-fulfilling prophecy لذاتها» املحققة «النبوءة مصطلح يعود 41

املواقف الناس عرَّف «إذا بأنه القائلة توماس» «مربهنة إىل مفهومه ويستند مرتون، روبرت العرشين
فحسب، للمواقف تستجيب ال الناس أن إىل توماس يذهب نتائجها»، يف حقيقية تكون حقيقية أنها عىل
يضفونه الذي واملعنى املواقف بها يدركون التي للطريقة الغالب، يف أساسية وبصفة أيًضا، تستجيب بل
فما ذاتها. املواقف ال املعنى وهذا اإلدراك هذا (جزئيٍّا) يحدده سلوكهم فإن وبالتايل املواقف، هذه عىل
كذلك كان إن عما النظر وبغضِّ الحقيقة، عىل معينًا معنًى معني ملوقٍف بأن أنفَسهم الناس يُقنع إن

حقيقية. جد أفعاًال جرائه من يتخذون فسوف بالفعل،
مرصف كأي وهو قويم، أمنٍي نحٍو عىل يُدار املرصف، يكون ما وأمثل كأفضل (بنًكا)، مرصًفا تصور
يوم وذات ومرشوعات، أعماٍل يف مستثمرة الحال بطبيعة أصوله معظم ولكن معقولة، نقدية سيولة لديه
عىل موشك املرصف بأن شائعة فَرسْت العمالء أزعج ما وهو املرصف، عىل تزاحم هناك كان أن تصادف
تتوافر لم وبالطبع ودائعهم، بسحب يطالبون املرصف عىل العمالء بقية تقاطر ما ورسعان اإلفالس،

إفالسه! املرصف وأعلن السيولة فنفدت مطالبهم، لسد الكافية السيولة
جزءًا تصبح التوقعات) أو (التنبؤات ما ملوقٍف الشائعة التعريفات أن الخيالية الحكاية هذه لنا تبني
يف يوجد وال البرشية الشئون يخص أمر وهو الالحقة، التطورات عىل بذلك وتؤثر باملوقف، مدمًجا
الفعيل، مداره يف تؤثر ال هايل مذنب بعودة التنبؤات أن ذلك من اإلنساني: الفعل عن املستقلة الطبيعة
ذاتها! تحقيق إىل أدت اإلفالس نبوءة إن للمرصف. الفعيل املآل يف املرصف إفالس إشاعة أثرت بينما
تحديد نعيد أن هي لذاتها» املحققة «النبوءة حلقة لكرس الوحيدة الطريقة أن إىل ِمرتون ويخلص

الكاذبة. افرتاضاتها األصل من إليها تستند التي القضايا
شهرية دراسة ويف مدرسيهم، توقعات مع متفًقا يأتي التالميذ أداء أن دائًما لوحظ الرتبوي املجال ويف
امتالكهم تبني تالميذهم بعض بأن االبتدائية املرحلة مدريس من عدًدا الباحثون أنبأ ١٩٦٨ عام أجريت
ثمانية انقضاء وبعد عشوائيٍّا! تحديدهم تم قد كان التالميذ هؤالء أن حني عىل املعريف، للنمو كبريًة قدراٍت
درجات عىل عشوائيٍّا املحددون التالميذ هؤالء فحصل املدرسة، تالميذ عىل ذكاء اختبارات أجريت أشهر
Pygmalion بيجماليون» «أثر باسم تعرف الظاهرة هذه صارت وقد أقرانهم، من عامة بصفٍة أعىل

برناردشو. مرسحية إىل نسبة Effect
داعية جرايف، ماركوس كان فقد :١٩٤٠ عام يناير يف حدث ما الشهرية الواقعية الحكايات ومن
الخطأ بطريق منشوًرا بنعيه فوجئ أنه غري بالفعل، منها نجا دماغية سكتة يعاني األفريقي، التعاون
صدمُة النعي هذا قرأ حني فُصدم مغموًرا»، وحيًدا «انسحق بأنه إياه واصًفا دفندر، شيكاغو جريدة يف

النعي! صدق وبذلك إثرها، تويف ثانية دماغية بسكتة أصابته شديدة
تأثري بمعنى Oedipal Effect األوديبي» «األثر وأسماها الظاهرة هذه إىل بوبر كارل أشار وقد
أدت التي السببية السلسلة كانت إذ تصفه، أو به تتنبأ الذي الحدث عىل النبوءة أو التوقع أو النظرية
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التعريب، يف ونتلكأ نرتدد فإننا العلوم نقل عن عاجزة العربية بأن نتنبأ حني ونحن
ألنها العطاء عن وتعجز وتذبل، وتهزل وتضمر، فتجف للعربية؛ وإهمالنا هجرنا ويطول
تنبؤنا جعله وقد عجزها ويعلنون عقريتهم الشؤم نُذُر يرفع ثم ومن األخذ! من حرمت

ا! حقٍّ
أمست إن أنها شك «ال العربية): القومية (رائد الحرصي ساطع األستاذ يقول
بها املتكلمني ألن إال ذلك فما وقديرة، غنية باألمس كانت أن بعد وفقرية، عاجزة اليوم
من ضيقة دائرة يف أذهانهم حبسوا وألنهم قرون، منذ العلوم مزاولة عن انقطعوا قد
ظلت قد العربية باللغة وكأني سواها، ما كل عن إليها منرصفني والرشعيات، األدبيات
تتطور.»42 وال تنمو وال تتكيف، وال تتحول ال خامدة، جامدة املعنوية الرشنقة هذه داخل
وإعالميٍّا، وتربويٍّا وعلميٍّا لغويٍّا مخدومة غري العربية اللغة «إن الخطيب: حسام أ. ويقول
مستخدميها عند نفيس عبءٍ من تنتقل حتى عملية — علمية جهوٍد إىل تحتاج وإنها
تشبُّ بأهلها، «اللغة اليازجي: إبراهيم األستاذ ويقول إيجابي.»43 ودافع ويرس بهجة إىل
يف ما ألسنتهم تعدو ال بينهم، يتداولونه عما عبارة هي وإنما بهرمهم، وتهرم بشبابهم
فإنما هرٌم ثمة كان فإن ولذلك أذهانهم؛ يف ما صور إال ألسنتهم تمثل وال خواطرهم،

املذهب «عقم يف بوبر يقول الحدث. بهذا «الوحي» بنبوءة بدأت قد األسطورة يف لوالده أوديب قتل إىل
تأثري عىل أو به، املتنبأ الحادث يف النبوءة تأثري عىل األوديبي األثر اسم أطلق أن أود …» التاريخي»:
سوف األسهم سعر بأن التنبؤ أن املنعي التأثري أمثلة ومن منعه، يف أو الحادث وقوع يف عامًة املعرفة
اليوم يف أسهمها تبيع أن إىل الناس يدفع سوف بعدها؛ يهبط ثم أيام ثالثة مدى عىل االرتفاع يف يأخذ
بني د معقَّ شامل تفاعٍل بإزاء االجتماعية العلوم يف إذن نحن التنبؤ. ويكذب السعر يهبط وبذلك الثالث،
تسبب قد التي االتجاهات بوجود لوعينا يكون أن املحتمل ومن واملوضوع. الذات بني واملشاَهد، املشاِهد
املحتمل من بها؛ املتنبأ الحوادث يف نفسه هو يؤثر قد التنبؤ أن أيًضا وإلدراكنا معينًا، حادثًا املستقبل يف
التنبؤات بموضوعية تخل أن اآلثار هذه شأن من يكون وقد التنبؤ، مضمون يف آثاره ذلك لكل تكون أن
أعتقد «كنت :Unended Quest كتابه يف بوبر ويقول االجتماعية.» العلوم يف البحث نتائج من وغريها
يف وحتى أيًضا، البيولوجيا يف ولكن الطبيعية، العلوم عن االجتماعية العلوم يميز األوديبي األثر أن يوًما

متوقًعا.» كان ما إحداث يف دوًرا التوقعات تلعب ما كثريًا الجزيئية، البيولوجيا
ص٧٤. ،١٩٨٥ بريوت، بالقومية، وعالقتهما واألدب اللغة يف الحرصي: ساطع 42

ص٤. ،١٩٩٥ القاهرة، عرصية، إضاءات — العربية اللغة الخطيب: حسام 43
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بها ملِحٍق وال بها الحٍق غري واإلهمال الهجر من لها عرض ما ألن اللغة، يف ال األمة يف هو
واستعدادها.»44 أحوالها يف وتأخٌر ومداركها األمة ألسنة يف عجٌز هو وإنما وعجًزا، وهنًا

نفسية/اجتماعية التعريبرضورة (4)

لغة يمدحون الذين اإليطاليني من األوغاد أولئك وبؤسهم األبدي ولخزيهم
مقيتة بواعث خمسة ذلك يف لديهم إن أقول أن أود لغتهم، ويحتقرون األغيار
الحسد، عىل قائمة وحجٌة االختيار، إىل وتوٌق خبيثة، وأعذاٌر ، فكريٌّ عًمى هي:
يربأ وقلَّما كثر، أتباٌع الرشور هذه من ولكل الجبن. أي الروح وهن وأخريًا

أحد. منها
املأدبة دانتي:
عرش الرابع القرن بدايات

الغري بلغة ج يتنفَّ
الخربة مطبخ الوجود؛ بيت — للغة حتى مستهلًكا أصبح

ضمريه وخلجات صدره، وزفرات صوته، لدرجات حتى ومستعريًا
بامتياز. ذيًال أصبح

العقيل لالستعمار جديد مظهٌر اللغوية التبعية (1-4)

وليته محتل، إنساٌن مستعَمر، إنساٌن هو رضورة دون غريه لغة يتحدث الذي اإلنسان
وإذا روحه، أقداس وقدس وعيه، أعماق عمق يف محتل إنه داره، أو أرضه يف محتلٌّ
وصارت نفسها، عىل وهانت شاخت، أنها فاعلم غريها بلغة بالحديث تتباهى أمًة وجدَت

أهون. غريها عىل

العربية»، اللغة يف الحديث، العربي الفكر «حصاد كتاب ضمن منشور والعرص، اللغة اليازجي: إبراهيم 44
ص٢٩٧–٢٩٩. ،١٩٨١ بريوت، للثقافة، نارص مؤسسة الباحثني، من لجنة إعداد
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فرد كل يتحدث وأن بلغتهم، قوٍم كل يتحدث أن واالجتماعي النفيس السواء من
لكي يجتمعون قوًما وإن بقدميه، ويميش بفمه ويرصخ بصدره يزفر مثلما بلغته،
عظيًما. مبلًغا والهوان والضعة الشذوذ بهم بلغ قوٌم هم يجيدونها ال غريبة بلغٍة يتحدثوا
رونها ويطوِّ يبدعونها الذين هم آلخرين وإنما يرتضخونها45 التي اللغة هذه لهم ليست
تاريخهم أغوار من وتتخلق وشجونهم، شئونهم من تتفتق وهي ونها، ويغريِّ لونها ويعدِّ
جلودهم ومسام أزقتهم ميازيب من وتتحلب طقسهم، ونزوات إقليمهم وتضاريس
من مزيٌد وعقابه عقاب، بغري يمر ال جماعيٌّ إثم الغري بلغة التنفج أناملهم، وأطراف

الخواطر. وعقم اإلرادة وشلل والنقص، والدونية التبعية
«خذ اإلبداع، وانطالق الثقة واستعادة الهوية اسرتداد أقلها ليس فوائد للتعريب
يف املتاح خالل من يصلهم ما ثم يدرسون ما خذ مثًال، األجنبية املدارس يف أطفالنا
أن إىل فيضطرون الذاتية، خرباتهم عن بعيدة بأبجديٍة يربمجون تجدهم اإلعالم، وسائل
فيرتتب املتجذر، اللغوي تركيبهم واقع من يعيشونه ملا تبًعا وليس لها، تبًعا يتشكلوا
عن ومغرتبًا مهتزٍّا مائًعا الوعي يتشكل إذ والتشويه، االختزال من مقابل نوٌع ذلك عىل

إبداع.»46 أو بإضافة يسمح ال بما أصله

النقص عقدة جذور (2-4)

للمعسكر النُرص ُكتب حني الثاني العبايس العرص مع العظيمة اللغة هذه محنة «بدأت
والتطوير التجديد إىل الداعي املعسكر عىل عنه، الحيدة وعدم بالقديم التشبث إىل الداعي
املكر؛ إىل ولجوئه واألشياع األتباع وكثرة بالخلفاء األول اتصال قوة بفضل واملرونة،
العربية اللغة يف ال ضارٍّا تأثريًا الدعوة هذه أثرت وقد دينية. صبغًة دعوته صبغ إذ
أن الشائق والغريب العربية. العقلية تكييف ويف كله، العربي األدب ويف بل فحسب،
من كانت واملرونة للتطوير الرافض املحافظ االتجاه أصحاب من العظمى الغالبية
إىل فنه يصل أن وغايته همه قصارى كان استعرب إذا فاألعجمي املستعربني، األعاجم

(الوسيط، بغريه العربي الكالم يخلط أو منها، يشء من يخُل لم أعجمية: لْكنًة يرتضخ هو يقال 45

ص٣٥٠).
،١٩٩٧ ،١٧-١٨ العدد فكرية، قضايا القومي، الوعي وتشكيل العربية اللغة الرخاوي: يحيى د. 46

ص٢٩.
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فكان األصيل،47 اليشء يف يجدد أو القديم، يف يبتكر أن نفسه تحدثه وال األصيل، العربي
بدعة.»48 باعتباره اللغة يف االجتهاد باب وأغلق مستنكرة، باعتبارها املرونة عىل ُقيض أن
األلسنة عىل الخطأ شيوع إىل العرب» «لسان معجمه مقدمة يف منظور ابن يشري
النطق إىل الناس واتجاه العربية، مكانة وتراجع الهجري)، السابع (القرن عرصه يف
سوى بتأليفه أقصد لم «فإنني فيقول: بالبارحة! الليلة أشبه وما األجنبية، باللغات
األوان هذا يف غلب قد رأيته ملا وذلك فضلها؛ وضبط النبوية اللغة هذه أصول حفظ
وصار مردوًدا، لحنًا يعد الكالم يف اللحن أصبح لقد حتى واأللوان، األلسنة اختالف من
اللغة يف الرتجمات تصانيف يف الناس وتنافس معدوًدا، املعايب من بالعربية النطق
لغته بغري أهله زمن يف الكتاب هذا فجمعُت العربية. غري يف وتفاصحوا األعجمية،

يسخرون.» منه وقومه الفلك نوح صنع كما وصنعتُه يفخرون،
شفيق أحمد الدكتور يستعرض ١٩٩٤ أبريل يف املنعقد اللغوي املجمع مؤتمر يف
اللغة أن ويؤكد النقص، عقدة جذور فلسطني، من املراسل املجمع عضو الخطيب،
العربية يتهمون الذين وأن مقوماتها، وال العلمية اللغة خصائص إىل تفتقر ال العربية
وبعجزنا هم، بعجزهم يعرتفون إنما العلمية الحضارية التطورات مجاراة عن بالعجز
بالثقة عامرة املعنويات، وشمخت النية صدقت «أيام العرب. دنيا يف غالبيتنا أو نحن
فأخذوا والهندية، والفارسية اليونانية الحضارة تيارات أمام السلف يجبن لم واإليمان،
يف جامعاتهم لهم فكان العربية لهم وانطاعت وأبدعوا، وألَّفوا وترجموا وعربوا وأعطوا
الدوائر؛ والعربية العرب عىل دارت ثم وتونس. ودمشق والقاهرة وقرطبة وفاس بغداد
اللغة فركدت املديد االنحطاط عرص طوال دنيانا يف العلمي البحث وخمد العلم فركد
يف بل العربية يف ليس إذن العربية اللغة إىل يعزونه الذي العجز وخمدت. العربية
والقصور؛ واالنهزامية العقيل والكسل الغيبية االتكالية الجمود بيئة يف اليوم، أهلها
قبيل واالنحطاط، الظلمة عهود طوال والتجهيل القهر لسياسات نتيجة سادت التي
يف متفاوتة متباينة وأشكال بدرجات بعدها، استمرت ثم وخاللها، العثمانية السيطرة
حينًا االندساس السلسة الخبيثة الغربية املخططات بفضل العربي، الوطن أرجاء مختلف

أو إبداع بأي نفسه تحدثه وال الغربي يقلِّد أن همه قصارى كان «استغرب» إذا العربي أن مثلما 47

تجديد! أو ابتكار
.٢٠٠٣ نوفمرب ٣٠ األهرام، اليتيم، يد يف الكعكة أمني: أحمد حسني أ. 48
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فواتحها، منذ إجماًال، التعليم وتعريب العلوم تعريب حركة تنج ولم أحيانًا، والرشسة
املخططات.»49 هذه بعض من

من وموقفها الحديثة العربية للنهضة التاريخي املسار تتبع يف الخطيب د. ويميض
انطلقت املايض القرن أوائل الحديثة العربية النهضة عرص بدايات «مع فيقول: التعريب،
تتخذ أن طبيعيٍّا وكان الحديثة، والحضارة العلوم دنيا إىل مجدًدا طريقها تأخذ العربية
والزراعة والهندسة الطب يف ،١٨٢٥ عام تأسيسها منذ القاهرية عيل محمد مدارس
مدعمة — املستويات كل عىل املناهج تعليم يف لها وسيلة العربية اللغة والعسكريات،
الكلية يف الحال كانت وكذلك العلم. فروع مختلف يف املبعوثني وجهود األلسن بمدرسة
حيث أيًضا، املايض القرن أواسط الحًقا) بريوت يف األمريكية (الجامعة اإلنجيلية السورية
والكيمياء والفيزياء الطب علوم يف الدراسة برامج تغطي األمريكان املسترشقني مؤلفات
يكن ولم جيد، علمي ومستًوى سليمة عربية بلغة وسواها والفلك والرياضيات والصيدلة
العربية بغري التدريس املخلصني، من أجانب أو عربًا الحديثة، النهضة رواد ببال يخطر
كما اليوم الصحيح العلمي املنطق هو زال ما بسيط براجماتي علمي ملنطٍق تطبيًقا —

غًدا.» سيكون
الرتاثية املعاجم وأصدرت ونمت انتعشت العلم؟ ملناخ العربية استجابة كانت فماذا
هذا يف العربية للغة يرجى كان وقد مرتجمة، علمية معاجم وأصدرت بعضها، وجدد
العلمية النهضة حال لسان وتستمر تكون أن لها أتيح لو الرقي درجات تبلغ أن العهد
االجتياح ثبت إن فما ذلك، دون حالت االستعمارية الغرب سياسات ولكن العرصية،
مدرسة يف التدريس بتحويل أوًال — املسرية هذه عرقل حتى مرص يف أقدامه الربيطاني
الطهطاوي رفاعة ونفي األلسن مدرسة إغالق ثم ،١٨٨٧ عام اإلنجليزية اللغة إىل الطب
هو «وما وإيطاليا)، فرنسا (بدل إنجلرتا إىل البعثات وتوجيه السودان، إىل ومؤيديه
الربيطانيني، حذو اإلنجيلية السورية الكلية يف األمريكيون حذا حتى بعضه أو عام إال
حوايل (بعد ١٨٩٠ من بدءًا اإلنجليزية إىل العربية من لألسف، فيها، التدريس فتحول
بمستًوى بالعربية فيها األخرى الطبيعية والعلوم والصيدلة الطب تدريس من قرن ربع

ملؤتمر عرشة الثانية الجلسة يف ألقي بحث القضية، — العلوم تعريب الخطيب: شفيق أحمد د. 49

.١٩٩٤ أبريل ١٠ األحد يوم املنعقدة املجمع
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الشك بذور وُغرست الذهبية فرصتها من العربية اللغة ُحِرمت وهكذا مرموق)، راٍق
وحضارتهم.» أصالتهم مقومات بأهم — بلُغتهم العربية أبناء نفوس يف والريبة

العرص يف االجتهاد باب أُغِلق …» بقوله: القصة أمني أحمد حسني األستاذ ويوجز
بالغزو ثم أبنائها، عند الثقافة وحال األمة، حال بتدهور املحن توالت ثم الثاني، العبايس
من خاصة — العرب ثقة انحسار يف تسبب مما األجنبيني، الفكري فالغزو العسكري
اللغة من الشباب حصيلة فضعفت ونظمهم، ولغتهم وبرتاثهم بأنفسهم، — الشباب
من وبأذهانهم مشاعر، من بنفوسهم يدور عما بها التعبري عىل قدرتهم وكذا العربية،
النظر عىل القدرة من مدارسنا يف العربية اللغة تعليم منهج فساد حرمهم وقد أفكار.
من ذلك كان فيها نظروا فإن لغتها، فهم عن لعجزهم القديم العربي الرتاث كتب يف
املبالغني امُلتفرنجني جانب من خاصة األسالف، نظرة سخافة عىل التندر يف الرغبة قبيل
أمتهم تراث شأن من التحقري يف واملبالغني آلهة، أنصاف وكأنهم الغربيني إىل النظرة يف
وماضيهم، برتاثهم صلتهم وبانقطاع إليه. رصنا الذي التخلف عن املسئول حسبوه الذي
تحديات مواجهة يف الرتاث من اإليجابي الحي بالجانب االستعانة عىل القدرة تالشت

املستقبل.»50
املجمع، مؤتمر أمام الشائق العميق بحثه يف الخطيب شفيق أحمد للدكتور ونعود
كان التي العقبات «إن سيادته: يقول العاطفة، وحرارة املادة رصانة بني يمزج الذي
لألتراك ذلك تيرس فقد عليها، التغلب ممكن العربية باللغة التعليم سبيل باعرتاضها يقال
مؤسًفا أليس املادة، غزارة يف ودونها العربية اللغة من بالعلوم عهًدا أحدث لغتهم أن مع
تجاوز عن تتعاجز ومجتمعة، مفردة العرب، بالد من بلًدا عرشين من األكثر أن ومذالٍّ
عاملنا يف بلٍد املائتي قرابة تجاوزها يف نجح حني يف معظمها، يف موهومة صعوبات
العلوم تعليم عن هكذا قالوا ماليني؟ بضعة يتجاوز ال منها الكثري سكان عدد اليوم،
مختلف يف املواد هذه تعريب ُطبِّق ثم والثانوية، واإلعدادية االبتدائية املراحل يف بالعربية
هذه بطالن ثبت كذلك … ذلك51 بسبب العلوم تعليم مستوى ينخفض ولم املراحل هذه

.٢٠٠٣ نوفمرب ٣٠ األهرام، اليتيم، يد يف الكعكة أمني: أحمد حسني أ. 50
زويل، د. النادي، محمد د. مرشفة، (د. العالم مستوى عىل العلوم يف منا نبغ من كل أن بالذكر جدير 51

العام تعليمهم تلقوا قد (… النشائي، محمد د. الباز، فاروق د. يعقوب، مجدي د. السيد، مصطفى د.
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مشكلة … الخارج52 يف دراساتهم يتابعون الذين السوريني األطباء إنجازات يف املقولة
وهي مرتابطة، واحدة مشكلة أيًضا العلمية واملصطلحات واملراجع والدوريات الكتب
الكوري يقول كان ماذا وإال العربية، باللغة خاصة وليست لغة كل مشكلة الواقع يف
تؤلف كانت التي ثقافة والخمسون والرتكي واإليراني واليوغوساليف والبلغاري واأللباني
بإمكانات القومية بلغاتهم واستنباتها العلوم توطني طبقوا وكلهم السوفيتي؟ االتحاد
الذين العربية. والبرشية واملادية اللغوية اإلمكانات أمام تتقزم وبرشية ومادية لغوية
الحصان، أمام العربة يضعون التعريب قبل واملصطلحات واملراجع الكتب توافر يطلبون
كرامة؛ قضية ألنه ذلك كل يتجاوز حتى والتعريب بذلك، الناس أدرى أنهم ويقيني
عىل العلوم يَُعْربِنوا ألم سادتي، يا أرضنا، اغتصبوا والذين أمة. وكرامة لغة كرامة
بعد العدم، من أقاموها التي باللغة موات؟ بلغٍة تقاناتها، بمختلف واألبحاث اختالفها،
فقط، والتقانات العلوم شتى يف التدريس لغة ال منها فجعلوا قرنًا، عرشين دام دثوٍر
فحسب، اإللكرتونيات وتقانة الذرة علم يف العلمية الندوات بها تقام حضارية أداة وال
وتوحيد الصهيوني الكيان خلق يف أسهمت جامعًة ترابٍط وسيلة أيًضا منها جعلوا بل

واللغات.»53 املشارب املتعددي إليه، املهاجرين رشاذم
التنفج حول املناوي فوزي محمود د. يتساءل والتغريب» التعريب «يف كتابه يف
طوفان يلحظ أن اآلن عندنا مواطن ألي «ويمكن فيقول: األجنبية، بالكلمات املتفيش
مقابٌل لها يوجد بينما ألسنتهم، عىل ويرددونها البعض يستملحها التي الدخيلة الكلمات
يفضلون ملاذا اليقني وجه عىل أحد يعرف وال لغتنا، به تتمتع التعبري يف وأوضح أجمل
نبذ إىل اتجاه هي أم جديد؟ من عادت «التفرنج» هجمة أهي األصيل: عىل الدخيل

انتمائنا؟»54 وهجر أصالتنا

درسوا قد كانوا لو أنجزوه ما لينجزوا كانوا ما إنهم بقولها ذلك عىل الخويل يمنى د. وتزيد بالعربية،
(٢٠٠٣ أكتوبر، ١٠ األهرام، العلوم، تعريب قضية يف الخويل: يمنى (د. أجنبية. بلغة مدارسهم يف العلوم
السوريني من نصفهم عربي، طبيب آالف عرشة حوايل املتحدة الواليات يف أن أيًضا بالذكر جدير 52

بالعربية! دمشق يف الطب درسوا الذين
مجمع ملؤتمر عرشة الثانية الجلسة يف ألقي بحث القضية، — العلوم تعريب الخطيب: شفيق أحمد د. 53

.١٩٩٤ أبريل، ١٠ يف املنعقدة العربية اللغة
ص١١٠. والتغريب، التعريب يف 54

214



العلم تعريب

يف املزروعة الدونية لعقدة ذلك: كان ملاذا اليقني وجه عىل عرف قد اآلن القارئ ولعل
االستعمار رحيل بعد وجعلتنا سوقها، عىل واستوت عودها اشتد وقد قرون منذ أعماقنا
املدارس من مزيًدا وننشئ واختياًرا، طوًعا وننشده العقيل االستعمال إىل نهفو املادي
من واألقدر األنبغ فيها ونحرش األجنبية، الجامعية واألقسام اللغات ومدارس األجنبية
الرطانة يجيد ملن األجور أعىل ونمنح العمل سوق ونفتح حثيثًا، مسخه ليجري أبنائنا

ج. التنفُّ ويحسن
فراح عليه، عبئًا جعلها األصيلة ولغته الحايل العربي اإلنسان بني التباعد «هذا
زائف: بفخٍر يوهم تاريخي كأثٍر األحوال أحسن يف أو ناشز، غريٍب كجسٍم معها يتعامل
معاجمها سجون يف مواقعها تثبيت يف يتمادى ثم مآلها، ويرثي حظها يندب راح أحدهما
إهماًال وعالنية، ا رسٍّ عنها يتخىل وهو منها هربًا انرصف فقد اآلخر أما نحوها، وكهوف
ال من أو أخرى لغات من إما وجهها: عىل املتقيحة البثور تلك ظهرت حتى تشويًها، أو
أكثر يف كله حالنا إليه آل عما إعالنًا إال ليس هكذا لغتنا حال إليه آلت ما لعل أصًال. لغة
ورطان اقتصادي، رطان احتمال عن يعلن فيما يعلن املتقيح الرطان هذا مجال، من
العرب، حضور عىل األُوىل العالمة كان «فما بآخر.»55 أو بشكل سيايس ورطان اجتماعي،
األول األساس «يعرف» ال أخرى، بعبارة اليوم، فالعربي ويرتاجع. يَفُسد وإبداعيٍّا، كيانيٍّا
الذي باملغنى اللغة، حس فقد لقد التاريخ. يف حضوره وأسس الوجود، به عرف الذي
هو.»56 ما يجهل أو هويته، أعطاه ما يجهل كأنه يبدو ذلك ويف خلدون، ابن عنه يتحدث
كل بجانبه يتضاءل بشع، جماعي انتحاٌر هو بأنفسنا نفعله ما أنَّ القول صفوة
رضورة أصبح قد والجامعي، العام التعليم، تعريب وأن وحروب، كروٍب من عانيناه ما

طاقاتنا. كل وتجنيد جهودنا كل استنفار منا تستدعي بقاء،

.٢٠٠٤ أغسطس ٩ االثنني األهرام، الرخاوي، يحيى د. 55

ص٨٩. العربية، الشعرية 56
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العربية مزايا

من العالم بحماية مطالٌب ولكنه فحسب، لسانه بحماية العربي يطاَلب ال
اإلنساني املنطق أدوات من العاملية األداة هذه يصيب بما تصيبه فادحة خسارة

والكمال. التطور من الرفيع مبلغها بلغت أن بعد
العقاد محمود عباس
الشاعرة» «اللغة

من لغة يف يبلغ لم الذي االشتقاق بفضل واتتها هائلة، بمرونٍة العربية اللغة تتمتع
ضمائم عن فضًال العربية، «وتمتلك واطراد، وانضباط سعٍة من العربية يف مبلغه اللغات
مثله إىل تفتقر للتوالد آخر أسلوبًا «سألتمونيها»، لفظة يف أحرفها تجتمع محدودة
داخل يف منها االنتقاص أو والحركات األحرف زيادة عىل ويقوم األوروبية، املجموعة
ويف «الجد» أو الجذر حول من ألفاظها تدور عمودية، لغة فالعربية الواحدة، الكلمة
الضمائم خالل من الخارجي بالتفرع األوروبية اللغات تكتفي فيما أحشائه، داخل

املنحى.»1 أفقية فتظل وحسب،

ص٤٧. بريوت، ،٢٧-٢٨ العدد الحداثة، مجلة مراد، أبو مفيد د. 1
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والقلب واملجاز االشتقاق عىل القدرة وهذه العربية، اللغة يف التامة املرونة «هذه
الكريم، القرآن لغة تكون أن من العربية اللغة مكنتا اللتان هما والنحت، واإلبدال
واجتماعية دينية وتعبريات سامية، رفيعة معاٍن من فيهما وما الرشيف، والحديث
تكون أن ذلك بعد استطاعت كما جاهليتهم، يف عهد بها للعرب يكن ولم وترشيعية،
من عاًما ثمانني نحو ففي وغريهم، واليونان والهند الفرس علوم من نُقل ما لكل أداًة
الرغم عىل العربية، باللغة مدونًة الثقافات هذه كل خالصة كانت العبايس، العرص بدء
وال والطب، والهندسة الحساب مصطلحات من شيئًا يعرفون يكونوا لم العرب أن من
عن بالعربية يعربون أصبحوا وقد هم فإذا أفالطون، وفلسفة أرسطو منطق من شيئًا
كانت وما كرسى، وسياسة بزرجمهر، وِحَكم جالينوس، وطب إقليدس، نظريات أدق
هذا من العربية خرجت وبذا ورقي، ومرونة حياة من بلسانهم ما لوال كله ذلك تستطيع
واضمحلت األدب، ولغة والفلسفة، العلم ولغة الدين، لغة هي واسعة، قوية سليمًة املأزق
اليونانية، الكتب إليها تُرجمْت التي الرسيانية فاللغة املفتوحة، البالد لغات كل بجانبها
أصبحت العرص ذلك يف والفرس العربية. اللغة إىل فيها ما نُِقل أن بعد تتدهور أخذت
أما فبالعربية، كتبوا أو وشعروا ألفوا إن العربية، اللغة هي واألدبية العلمية لغتهم
الديانة طقوس يف أو الناس، عامة بني الحديث يف تستخدم كانت فإنما الفارسية اللغة
اللغة وكسبت مرص. يف قبطية أو الشام، يف يونانية من األخرى، اللغات وكذلك املجوسية.
عن تعرب األمم، هذه كل نتاج وعلومها وأدبها تأليفها يف أصبحت أنها ذلك من العربية

وأدبية.»2 دينية ثقافة من أفرزته ما منها هم ويكسبون أفكارهم، كل
ألعظم الرهان وفرس الوسطى، العصور خالل يف العوملة لغة العربية «كانت
وأتاح واللفظية، الداللية عدتها وأثرى مفصالتها لنيَّ مما املديدة، الفرتة تلك حضارات
(أي بالصعوبة أريد فإذا واألساليب، املعاني وتوليد والنحت واالشتقاق بالتعريب إغناءها
وفوق قرنًا، عرش خمسة من ألكثر الثقايف املدى امتداد جراء الغنى، العربية) صعوبة

الذم!»3 باب يف مدًحا تشكل هذه الصعوبة فتهمة القديم، العالم من فسيحة رقعة

.٢٠٠٣ نوفمرب ٣٠ األهرام، اليتيم، يد يف الكعكة أمني: أحمد حسني أ. 2
مجلة باللغة، والتدريس اللغة تدريس بني — الحداثة تحديات أمام العربي «الخيار مراد: أبو مفيد 3

ص٢٧. ٢٠٠٠م، بريوت، ،٤٥-٤٦ العدد الحداثة،
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صوتية مزايا (1)

يشء أي منه تهمل وال وأقومه، نحٍو أكمل عىل اإلنسان يف النطق جهاز العربية تَستخدم
استخدامها تحسن لم وافية، موسيقية أداة اإلنساني النطق جهاز «إن يؤديه. أن بوسعه
انتفعت ألنها العربية؛ األمة استخدمتها كما الحديثة أو القديمة األمم من أمٌة أوفاها عىل
اآلخر بعضها وتكرر بعضها، تهمل ولم حروفها، تقسيم يف الصوتية املخارج بجميع

املعروفة.»4 اللغات بسائر املتكلمون فعل كما أخرى، تارة والتثقيل تارة بالتخفيف
بمجرد تتكرر وال تلتبس ال التي املخارج أصوات يف عدًدا اللغات أوفر هي «العربية
تعتمد وإنما العربية، الحروف يف ناقص واحد صوتي مخرج هناك فليس عليها، الضغط
إىل تحتاج وال النطق، أجهزة من موقعها حسب عىل الحروف تقسيم عىل اللغة هذه
الثقيلة والباء الخفيفة الباء يف يحدث كما الواحد، املخرج عىل الضغط باختالف تقسيمها
ذات الفاء يف يحدث كما أو الواحدة، النقطة من بدًال تحتها من نقط بثالث يميزونها التي
وعىل وغريها. املعطشة الجيم يف يحدث كما أو الثالث، النقط ذات والفاء الواحدة النقطة
والظاء كالضاد األخرى اللغات يف توجد ال بحروف العربية اللغة تمتاز الصورة هذه
تُضبط ال مرتددة ملتبسة ولكنها أحيانًا غريها يف توجد أو والطاء، والحاء والقاف والعني

واحدة.»5 بعالمة
منها، ملخرج إهمال وال العربية، اللغة يف الحروف مخارج بني لبس هناك ليس
الخاصة هي وهذه اللبس، امتناع هي والفصاحة واحد. مخرج من نطق تكرار وال
العربية يف فليس للحروف، تحققت كما الحروف ملخارج العربية يف تحققت التي النطقية
ليس حرفان، فيه ينطبق مخرج العربي النطق يف وليس مخرجني، بني يلتبس حرف
الباء من مختلط وهو اليونانية يف «بيس» كحرف مخرجني يستخدم حرف العربية يف
تزدحم ال والشني. التاء من خليط وهو اللغة تلك يف «تيش» كحرف وال والسني، الثقيلة
مهملة، الحلق مخارج ترك مع قلنا، كما واحد، مخرٍج عىل العربية يف الحروف أصوات

تاريخ، بدون صيدا، — بريوت العرصية، املكتبة منشورات الشاعرة، اللغة العقاد: محمود عباس 4

ص١١.
ص٩-١٠. الشاعرة، اللغة 5
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والعني واأللف والهاء الهمزة هي حروف لسبعة أدناه إىل الحلق أقىص من تتسع وهي
األداء.»6 يف ازدواج وال التباس بغري والسمع النطق يف مميزة وهي والخاء، والغني والحاء
يف اللبس يتجنب كما األصلية الحركات يف اللبس يتجنب املبني العربي «واللسان
بني اإلمالة وقعت وإذا والسكون، والكرس والضم الفتح بني لبس فال الساكنة، الحروف
النطق أنماط من نمط أنه قصاراه كان بل الحروف، تثبته قاطًعا وجوبًا تكن لم حركتني
وإشباعها الحركة أداء يف الجماعات بعض أو األفراد بعض عند الخاصة العادات يشبه
يف املميز جوهره كان وكيفما املكتوب، الكالم يف الحرف رسم كان كيفما قرصها، أو

املسموع.»7 الكالم

األبنية معاني (2)

أن بدون املعاني، من مئات عليه يتوارد فيها الواحد «األصل أن العربية مميزات أهم من
أصوات بعض زيادة مع نفسها األصلية أصواته حركات يف تغريات من أكثر ذلك يقتيض
الشذوذ، نادرة دقيقة مضبوطة قواعد وفق يجري ذلك كل وأن زيادة، بدون أو عليها
تقول ودقة: ثراءٍ من العربية إليه وصلت ما إىل ذلك يف أخرى سامية لغة أية تصل ولم
يُعَلم ُعِلَم … تَعاَلَم … تََعلَّم … نَُعلَّم َعلََّم … اعلمي اْعَلْم … نَْعلم يَْعلم أَْعَلم … َعِلمنا َعِلم
ُمَعلَّم ُمْعَلم ُمتََعلِّم عامِلون ُعَلماء مة َعالَّ عليم عالِم عالمات أَْعالٌم ُعلوٌم عالمٌة َعَلٌم ِعْلٌم …
بحقها تستظهرها أن عليك اإلنجليزية يف كلمة كم ترى إلخ»،8 … عاَلمون عاَلم معلوم،
يف يحسب أمًرا هذا أليس املعاني؟ من املتفاوتة األلوان هذه كل تؤدي لكي الشخيص

العرس؟ جانب يف ال العربية يف السهولة9 جانب
أوزان ذلك من خاصة، معاٍن عىل للداللة العربية يف األوزان بعض ورود ويطَِّرد
واسم املشبهة والصفة املبالغة وصيغ الفاعل اسم وأوزان واألمر واملضارع املايض أفعال
وجموع واملكان الزمان واسم واملصدر اآللة واسم والتعجب التفضيل وأفعل املفعول

التكسري.

ص٣٦. السابق، املصدر 6
ص٣٧. نفسه، املصدر 7

ص٢١٧. اللغة، فقه وايف: الواحد عبد عيل د. 8

واملنطقي. البنائي والتماسك والعضوي، الحيوي واالندماج واملرونة، الليونة إىل باإلضافة 9

220



العربية مزايا

العربية مبلغ لغٌة تبلغ ولم الكالم، أقسام بني التفرقة قوام هو العربية يف الوزن
التوفيق أحسن وتوفق أجزائها، جميع عىل ترسي التي باملوازين املشتقات ضبط يف
مدلول مجمل إىل اإلشارة عىل يقترص ال األوزان هذه بعض واملعنى. املبنى بني املستطاع
العربية يمنح الذي األمر املدلول، بهذا تتعلق تفاصيل بعض إىل كذلك يشري بل الكلمة،
بالعربية للكاتب به ويتسنَّى للمعاني، الدقيقة بالظالل واإلمساك الداللة يف خاصة دقًة
ببساطٍة ذلك كل وأًرسا، إيحاءً األكثر الفني والتعبري األدق العلمي للتعبري يطمح أن

والحافظة. بالذهن ورفٍق ذهني واقتصاٍد واطراد، وسهولة
عرافة، تجارة، نجارة، حياكة، مثل: والية، أو حرفة عىل تدل «ِفعالة» فصيغة
زكام، ُسعال، مثل: األدواء، عىل تدل «ُفعال» وصيغة صناعة. سياسة، إمارة، خالفة،
وصيغة رغاء. خوار، ثغاء، نباح، رصاخ، مثل: األصوات، وعىل دوار؛ صداع، فواق، سبات،
َصليل، َخرير، َزئري، هرير، هديل، هدير، صهيل، مثل: أيًضا، األصوات عىل تدل «فعيل»
املالزمة الثابتة األوصاف عىل تدل «فعيل» وصفة نعيب. ضجيج، نهيق، رصير، نَعيق،
صفات عىل يدل «َفْعالن» ووزن وصغري. وَوضيع وحقري وكبري ونبيل كرشيف للنفوس
«َفعول» ووزن ظمآن. حران، غضبان، سكران، ريَّان، شبعان، عطشان، مثل: أحوال، من
«تَفعال» ووزن والذرور. والقطور والنَّشوق، عوط، والسَّ اللَّعوق، مثل: األدوية، عىل يدل
والتلعاب، والتهدار، والرتداد، والتسيار، والتطواف، كالتجوال، واملبالغة: للتكثري يكون
والنقيعة. والبسيسة، والسخينة، كالعصيدة، لألطعمة: «فعيلة» ووزن والتهداد. والتعداد،
جلجلة، قعقعة، خشخشة، قرقرة، رصرصة، مثل: األصوات، حكاية عىل يدل فعللة ووزن
أصفر، أسود، أحمر، أبيض، مثل: باأللوان، صفات عىل يدل «أفعل» ووزن غرغرة.
يف العادات وأكثر أخنف. أعرج، أقرع، أعور، أحول، مثل: العيوب، عىل وكذلك أخرض،
يدل الثالثي من «فعلة» ووزن معطار. مهذار، مضياف، مثل: «مفعال»، عىل االستكثار
مثًال)، األسد (جلسة ِجلسة كجلس الهيئة عىل فيدل «ِفْعلة» أما رضبة. كرضب املرة عىل
غري يف ال» «َفعَّ وصيغة النرص». مقام تقوم ِميتًة و«مات الِقتلة»، فأحسنوا قتلتم و«إذا
اد. والحدَّ ار والنجَّ ال كالبقَّ اليشء مالزمة أو االحرتاف عىل تدل الفاعل اسم من املبالغة

الداللة عىل وقدرتها اللغة ثروة عوامل من عامل العربية يف وأوزانها األفعال وصيغ
بطابع االحتفاظ ومع اللفظ يف زيادة دون األصيل، املعنى إىل تنضاف وظالل فروق عىل
تعاىل: كقوله املبالغة، بمعنى ترد ل» «َفعَّ فصيغة القرآن: لغة به تميزت الذي الرتكيز
إىل نسبه إذا له» «َجهَّ مثل: النسبة، وبمعنى اْألَبَْواَب﴾، ﴿وََغلََّقِت أَبْنَاءَُكْم﴾، ﴿يُذَبُِّحوَن
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«فاَعَل» وصيغة إلخ، … هه سفَّ ألَّه، خطَّأ، وباملثل الظلم، إىل نسبه إذا و«َظلَّمه» الجهل،
ترد َل» «تفعَّ وصيغة وقاتله. وحاربه، وخاصمه، وبارزه، ضاربه، مثل: املبادلة، عىل تدل
وترد والحلم، والجلد الشجاعة تكلف أي وتحلَّم، وتجلَّد، ع، تََشجَّ مثل: التكلف، بمعنى
والعلم.10 والفقه األدب ى تلقَّ أي وتعلَّم، ه، وتفقَّ َب، تَأَدَّ مثل: تلقيه، أو اليشء أخذ بمعنى
تكرب، أي واستكرب، تعظم، أي استعظم، نحو التكلف، بمعنى تكون «استفعل» وصيغة
استوهب، استسقى، استطعم، نحو والطلب، االستدعاء بمعنى أيًضا استفعل ويكون
نحو صار، بمعنى ويكون ، قرَّ أي استقرَّ نحو َفَعَل، بمعنى أيًضا استفعل ويكون
فانكرس، كرسته نحو مطاوعة، فعل «انفعل» وصيغة البغاث. واستنرس الجمل، استنوق
تفيد «أَْفَعَل» ووزن فانشق. شققته فانسحب، وسحبته فانقلب، وقلبته فانجرب، وجربته
والزمان، املكان يف والدخول وأتمر، كألبن اليشء، وملكية وأقعدها، الدنيا كأقام التعدية،
وتعريض الحصاد)، (استحق الزرع كأَْحَصَد واالستحقاق، وأمىس، وأصبح وأعرق كأشأم
كأحفرته والتمكني، والبيع)، للرهن (عرضته وأبعته املتاع كأرهنت ما، ألمر اليشء
اتخذ أي واختدم كاختتم االتخاذ، تفيد «افتعل» وصيغة حفرها. من مكنته أي األرض
وفالن فالن كاخصتم والتشارك واكتتب، كاكتسب والطلب واالجتهاد وخادًما، خاتًما
بالغ أي كاقتدر الفعل معنى يف واملبالغة العظمة، أظهر أي كاعتظم واإلظهار واختلفا،
تفيد «تفاعل» وصيغة فاجتمع. وجمعته فاعتدل كعدلته الثالثي، ومطاوعة القدرة، يف
وتعالم وتمارض كتجاهل بالفعل والتظاهر وتخاصما، كتجاذبا فأكثر اثنني بني الترشيك
ومطاوعة األخبار، وتواردت الدخل كتزايد بالتدريج اليشء وحصول وتغابى، وتصابى
يف الرجل اخشوشن مثل والتوكيد، املبالغة تفيد «اْفَعوَْعل» ووزن فتباعد. كباعدته فاعل،
عشبها كثر إذا األرض واعشوشبت ونحوهما، وملبسه مأكله خشونة يف بالغ إذا معيشته
مرساته. وبدت منغصاته ذهبت إذا الزمان واحَلْوَىل خاليًا، مكانًا بها يرتك فلم وعمها
… وتَراِك11 كَحذاِر أمر) فعل (اسم األمر عىل للداللة الكرس عىل املبني «َفعاِل» وصيغة

الحفيظ وعبد اإلبياري وإبراهيم السقا مصطفى تحقيق: العربية، ورس اللغة فقه الثعالبي: منصور أبو 10
ص٣٦٣–٣٦٩. تاريخ، بدون ط٣، بريوت، والتوزيع، والنرش للطباعة الفكر دار شلبي،

كتاب انظر الشائق املبحث بهذا اإلملام من وملزيد ص٢١٧–٢٢٥، اللغة، فقه وايف: الواحد عبد عيل د. 11

.١٩٨١ اآلداب، كلية الكويت، جامعة العربية»، يف األبنية «معاني السامرائي صالح فاضل الدكتور
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االشتقاق (3)

للمعاني وتمثًال مرونًة اللغات أكثر يجعلها مما وهو لالشتقاق، قبوًال اللغات أكثر العربية
معنى اتفاقهما مع أخرى، من صيغة «أخذ بأنه االشتقاق السيوطي يعرِّف الجديدة.
حروًفا اختلفا ألجلها مفيدة بزيادٍة األصل معنى عىل بالثانية ليدل تركيب؛ وهيئة ومادًة
وتلوينه، األصيل املعنى تنويع يف كبري بدوٍر يقوم العربية يف واالشتقاق هيئًة.» أو
ومشاركة، ومطاوعة، وتعدية، ومبالغة، وتطبع، طبع، بني مختلفة، خواص يكسبه إذ
معاٍن ذات خاصة بألفاظ إال مثًال اآلرية اللغات يف عنه التعبري يتيرس ال مما ومبادلة،
يف أداؤها يسهل ال املعاني من ذخريًة للعربية أتاح االشتقاقي املنهج هذا مستقلة.12
اختالفها. عىل الحديثة الحضارة معاني تؤدي أن لها يتيح أن شأنه ومن األخرى، اللغات
حيٍّا، جسًما اللغة من تجعل بعض مع بعضها األلفاظ توليد يف الطريقة هذه «إن
من ضخم عدد عن وتغني واضحة، قويٍة بأوارص ببعض بعضها ويتصل أجزاؤه تتوالد
بني االرتباط هذا وإن االشتقاق. ُعدم لو منها بد ال كان التي املنعزلة املفككة املفردات
األصوات أو الحروف وهي ظاهرة، مادية عنارص ثبات عىل يقوم الذي العربية ألفاظ
خصيصة مسترتًا، مختفيًا أو ظاهًرا ماديٍّا كان سواء املعنى، من قدر وثبات الثالثة،
تسمح حية، صالٍت من معانيها بني بما متعلمها تُشِعر اللغة، هذه خصائص من عظيمة

جامدة.»13 آليًة وليست توليدية، حيوية طريقتها وأن حيوي ارتباطها بأن بالقول لنا
صفة عىل يدل كثرية، مصادر من مصدر العيد فكلمة «العيد»: كلمة مثاًال خذ
وتؤخذ «العود»، من للمرة «العودة» تؤخذ «عاد» فعل ومن هيئتها، عىل أو العودة
زمانه، أو البعث ملكان «املعاد» ويؤخذ إليه، الرجوع يكثر الذي الخلق أو للفعل «العادة»
نتائج من اإلنسان عىل «يعود» ملا «العائدة» وتؤخذ املتكررة، للزيارة «العيادة» وتؤخذ
أو يُعطى ملا «العوائد» وتستعار الجزاء، أو التبعة معنى من قريب معنًى عىل عمله
هذا يأخذه فما جانبني، من واحٌد معنًى واألخذ اإلعطاء ألن والتوقيت؛ التكرار مع يؤخذ
منها يرسي أو اللفظية املادة داللة فيوسع واملزيد املضاعف ويأتي ذاك. من عطاء هو

،١٤٤ العدد والرتجمة، للتأليف املرصية الدار الثقافية، املكتبة العربية، اللغة فلسفة أمني: عثمان د. 12

ص٤٦. ،١٩٦٥ نوفمرب
ص٦١. اللغة، فقه املبارك: محمد 13
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اإلعادة ملعاني واسع مجال وهنا عوارضها. بعض يف تخالفها وقد تناسبها معاٍن إىل
العود وبني وامُلستعيد املعيد بني للتفرقة واسع ومجال والتعييد، والتعويد واالستعادة
دليل وزن ألنه األلفاظ هذه من لفظ موضع يف لبس وال واملستعاد، واملعاد واملعاودة،

التعبري.»14 من موضعه عىل
حيث من السامية اللغات من غريها يف باالشتقاق العربية يف االشتقاق يقارن ال
احتمال كل حسب عىل أغراضه عن التعبري يف املتكلم وتحكيم القاعدة وتقسيم السعة
املعاني من إليه يحتاج ما بمقدار األوزان من املتكلم يعطي العربي «فاالشتقاق معقول،
الكلمة وليست الكلمة اختيار يف الشأن صاحب هو واملتكلم الوجوه، جميع عىل املحتملة
تلفيًقا أو لصوٍت محاكاة أو ارتجاًال أصلها من وضعت ألنها عليه املفروضة العبارة هي
صيغ استيفاء بعد لالشتقاق صيغة املعرب العقل يحتاج وال املواد، مختلف من لألجزاء
لصيغة احتمال وال املجموع، الجنس أو الجمع عىل للداللة أو للهيئة أو للمرة املصدر
املالزمة والصفة املفعول واسم الفاعل واسم والتضعيف املبالغة صيغ بعد مطلوبة
ترصيف يف الشأن صاحب هو هنا املعرب فاملتكلم والزمان. بالحدث املرتهنة والصفة
املتكلمني ألسنة عىل وصلت قد واللغة تفكريه، واحتماالت أغراضه حسب عىل املشتقات
إىل الحاجة لهم تعرض أن قبل املفردات، تكوين يتبعها التي القواعد خلق إىل بها
للمتكلم تأتي مشاهدة كل مع املرتجلة الكلمات إنشاء أو املفردات تلك جميع استخدام

جديد.»15 لفظ إىل يحتاج جديد بيشء

العربية تراكيب يف الداليل الثراء (4)

أساًسا فعلية العربية الجملة أن من الشائع وبخالف واسمية، فعلية العربية يف الجملة
يَِعُدُكم/ يَْطاُن األنُفَس/الشَّ يَتَوىفَّ (هللاُ االستعمال وكثرية موجودة االسمية الجملة فإن
«فليس ،(… بالعصا يُقَرع يردع/العبد والتجمل يقلق يَْرَفُعه/الحزن اِلُح الصَّ والَعَمُل
الفعل، عىل الفاعل فيه يتقدم الذي الرتكيب عن عجًزا فيها الفاعل عىل الفعل تقديم

،١٩٨٨ ط٦، القاهرة، املعارف، دار واألدب، اللغة يف مجتمعاٌت أشتاٌت العقاد: محمود عباس 14

ص١٠٠-١٠١.
ص١٠٢. نفسه، املصدر 15
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إرادة من الفاعل وموقع الفعل ملوقع وتصحيٌح مواضعه، حسب عىل الكالم تقسيم ولكنه
االسمية الجملتني يف والفاعل الفعل موقع بني الفرق لنا ثبت ومتى السامع، وفهم املتكلم
وليس منتَقد نقٌص األوروبيني كالم يف تقع كما االسمية بالجملة فاالكتفاء والفعلية
يجهل أن الكلم مواقع يفهم من وسع يف وليس واالرتقاء، الكمال عىل تدل التي باملزية
إذا حرض» «محمد نقول: فإننا محمد»: «حرض وقولنا حرض» «محمد قولنا بني الفارق
محمد» «حرض نقول: ولكننا الخصوص، عىل حضوره عن أو محمد عن خربًا ننتظر كنا
عن وال محمد عن الخرب يكون أن يلزم وال إطالقه عىل األخبار من خربًا يسمع ملن
محمد، عن ينتظره كما عيل وعن حسن عن كالًما ينتظر كان السامع لعل بل الحضور

منتظر.»16 غري أو منتظر حضوٍر بخرب وليس سفٍر خرب لعله أو
باستعداد العربية وتنفرد األخرى، اللغات يف منها أوسع العربية يف املجهول وصيغة
فباإلضافة السامع: عند به العلم درجات أو األثر من درجاته حسب عىل الفاعل إلثبات
اللغات يف لها وجود ال بصيغة العربية تزيد للمجهول واملبني للمعلوم املبني صيغة إىل
عن بذلك ويعرب الباب)، (انفتح القائل «فيقول املطاوع، الفعل صيغة هي األخرى،
للمجهول، املبني وصيغة للمعلوم املبني صيغة من كلٌّ الدقيقة داللته عليه تدل ال معنًى
عىل املفيدة الجمل يف الفعل استخدام يف املختلفة املعاني عىل الداللة يف الفارق ويظهر
فتح الذي من يعرف أن يهمه ملن فهذا الباب» محمٌد «فتح قلنا: فإذا داللتها: حسب
يعلم أن يهمه سامع إىل أيًضا موجًها الخرب يكون فقد الباب» «ُفتح قلنا: وإذا الباب،
أن يريد وال يعرفه بأنه يخربه أو يعرفه ال بأنه يخربه املتكلم ولكن الفاعل، عن شيئًا
يعنيه وال الباب فتح ينتظر إنسان حالة وهي وتلك، هذه غري حالة هناك ولكن يذكره.
الحالة هذه يف عنه، يسكت أو يجهله إنه املتكلم له يقول أن يعنيه ال كما فتحه الذي َمن
التي الحاالت وبني بينه خلط بغري املطلوب املعنى فيؤدي الباب» «انفتح العربي: يقول
مع عنه مسكوتًا أو مجهوًال أو كان معلوًما الفتح، فاعل عن خربًا فيها السامعون ينتظر
هي الداللة وجوه استوفت التي الدقيقة واللغة إلهماله. أو إلخفائه تعمًدا به السامع علم
عبارة تستخدم وال الثالث، العبارات من عبارة كل يف الحال مقتىض تالحظ التي اللغة

فيه.»17 لبس ال الذي ملوضعها عبارة كل تستخدم بل ملتبسني، ملوضعني واحدة

ص٦٠. نفسه، املصدر 16
ص٦٣-٦٤. نفسه، املصدر 17
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أخرى صيغ باستخدام العربية اللغة يف تثبت االسم يف الفاعلية درجة أن «عىل
فهناك املطاوعة، فعل أو للمجهول البناء أو للمعلوم البناء صيغ من الصيغة هذه تتمم
ففي غريها، من مستعارة مادة إىل حاجة بغري نفسه الفعل مادة من املبالغة صيغة
الفتح الكثري بمعنى «فتَّاح» كلمة الفتح مادة من تعطينا للمبالغة صيغ العربية اللغة
إال الجرمانية الهندية اللغات يف الصيغة لهذه مقابل وال السواء، عىل الفتح عىل واملقتدر
صيغ من صيغة العربية اللغة ويف كلمات. عدة من مركبة عبارة أو جملة باستخدام
اعتبار بغري مالزمة حالة عىل تدل ألنها الفاعل؛ باسم املشبهة الصفة تحكي املبالغة
التعبري نريد ألنَّنا «كارم»؛ نقول: وال «كريم»، نقول: أننا ذلك مثال … والزمان للحدث

18«… محدود زمن يف حدث عىل يتوقف ال ثابت خلٍق وعن مالزمة صفٍة عن
العرب من يتحدثون من فيه يكثر زمان «يف إليها التنبيه تستحق مزايا تلك
العلوم أبواب يف الفصيح أو السليم للتعبري تصلح ال أو تصلح التي اللغات عن أنفسهم

واآلداب.»19
من نعلمه ما عىل — البرشية تاريخ يف مرة «ألول املسدي: السالم عبد د. يقول
محتفًظا قرنًا عرش سبعة حوايل يعمر أن طبيعي للساٍن يُكتَب — به املوثوق التاريخ
يف الحتمي التطور ليواكب جميًعا فيطوعها والنحوية، والرصفية الصوتية بمنظومته
اللسانيات يف العلم يشهد بينما داخله، من الثالثي النظام يتزعزع أن دون الدالالت
بعده يبدأ الذي األقىص الحد هي مىض فيما كانت قرون األربعة أن واملقارنة التاريخية

اللغوية.»20 املنظومة ملكونات التدريجي التغري

اإلعراب (5)

اللغة. يف الَعْقل َمطَلب اإلعراب

أمني عثمان د.

.٦٥ ،٦٣ ص٦٠، نفسه، املصدر 18
ص٦١. نفسه، املصدر 19

العربية الثقافة مستقبل ندوة اللغة، أنموذج خالل من والعوملة العربية الثقافة املسدي: السالم عبد د. 20

.١٩٩٨ تونس، والعلوم، والثقافة للرتبية العربية املنظمة والعرشين، الحادي القرن يف
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من املقصود، للمعنى وفًقا الكلمة نهايات تغري أي واإلعراب، وإبانة، إفصاح لغة العربية
املعنى. يف والوضوح الداللة يف الدقة لتحقيق الرئيسة آلياتها

إعراب: غري من فقال وجهه، هللا كرم عيلٍّ املؤمنني أمري عىل دخل رجًال أن ُروي
فاك». هللا رضَّ املفعول من الفاعل «بنيِّ املؤمنني: أمري له فقال عثماْن»، الناْس «قتل
فقال السماء»، أجمُل «ما السماء: تتأمل وهي ابنته له قالت الدؤيل األسود أبا أن وروي
ما فقويل: «إذن فقال: أتعجب» أنا وإنما أسأل، هذا عن «ما فقالت: «نجوُمها»، لها:
تكشف فإنها واضعيها، خيال من كانت أم الروايات هذه ت أصحَّ وسواء السماءَ»، أجمَل
واإلعراب املعنى، وتماسك واإلبانة لإلفادة رضوري اإلعراب لإلعراب. الداللية الوظيفة عن
بمأمٍن وهو والتأخري التقديم للكاتب يتيح ألنه الرفيع؛ والشعر البليغة للكتابة رضوري
ويقدم الجملة، عنارص من يشاء ما عىل االرتكاز يف حرٍّا فيكون والغموض، اللبس من
اإلعراب لوال تتأتَّى كانت ما وموسيقية تشكيلية قيًما السبك يف ويحقق املهم، عىل األهم
ترتيبها اختلف مهما تنفرط أال لها ويضمن واحٍد سمٍط يف الجملة حبات يضم الذي
الحديثة األوروبية اللغات ومثل العامية، (مثل اإلعراب عن تتنازل التي واللغات وتتابعها.
هذه مثل اإلعراب. وظيفة يؤدي لكي الجملة عنارص يف الرتتيب تقييد إىل تضطر بعامة)
بالُغلِّ باهظ: بثمٍن السهولة تشرتي أنها غري يقاس، ال بما اإلعراب لغة من أسهل اللغات

والبيانية. والداللية املوسيقية والثقلة الفقرات، وتصلُّب والقيد
والعالمات الحركات هذه «فإن اإلعراب، حركات أهمية تتجىل بخاصة الشعر فن ويف
الحركة حسب عىل املقدورة مواضعها يف وتستقر املوسيقية األصوات مجرى تجري
والتأخري للتقديم قابلة تجعلها مزية ذلك بعد ولها واإليقاع، النغم مقاييس يف والسكون
موقعها كان كيفما معناها عىل تدل اإلعراب عالمات ألن البحور؛ أوزان من وزن كل يف
إذ معناها، يتغري أن دون بها يترصف أن الشاعر عىل يصعب فال املنظومة، الجملة من
رصِّ عىل باملوقوف هو وليس لها، املالزمة املستقلة حركتها عىل موقوًفا املعنى هذا كان

الجمادات.»21 ترص كما الكلمات

ص١٦. الشاعرة، اللغة 21
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ووضع والتأخري بالتقديم تسمح داللًة املعاني عىل تدل اإلعراب حركات إن قلنا:
للمتنبي: البيت هذا انظر بمعناه، يخل وال البيت مبنى يناسب الذي املوضع يف الكلمة

ال��ه��َرِم ع��ل��ى وأت��يْ��ن��اُه ف��س��رَّه��م ش��ب��ي��ب��ت��ه ف��ي ب��ن��وه ال��زم��اَن أت��ى

البيت: هذا وانظر

يَ��ُح��وُل ف��ل��ي��س ق��ل��ٍب ف��ي ح��لَّ إذا ف��إن��ه داِو ��اِد ال��ح��سَّ وج��ِع ِس��وى

وهذا:

وش��م��اِل��ِه ويَ��م��ي��ِن��ه وْج��ِه��ِه م��ْن ب��َم��وض��ٍع وس��ح��اب��تَ��ي��ِن نَ��َرى ق��م��ًرا

ال النسق هذا ومثل ُمعَربة، غري للغة تتاح ال الحرية وهذه الطواعية هذه مثل
حيث يتعداه، ال بموضٍع يقيده اآليل الرتتيب «ألن العربية؛ بغري ينظم لشاعٍر يستقيم

القيود!»22 من قيًدا الجهالء أعدائه عرف يف املعدود «العربي» اإلعراب يطلقه
مروان: بن امللك عبد قال ملا ذلك ولوال معينة، صعوبًة يمثل اإلعراب أن شك ال
تهيب اإلعراب لغة أن يف أحٌد يُماري ال ولكن اللحن»، ُع وتوقُّ املنابر ارتقاءُ «شيَّبني
إن الفهم. أشواط لقطع التأهب حسن إىل وتدعوه الفكرية، قواه يستجمع أن بالقارئ
الفهم، وجودة الوعي يقظة عىل مران نفسه الوقت يف هو اإلعراب صحة عىل املران
عن وبُعًدا موصوًال وجهًدا واعية يقظًة املرء من تتطلب وبنائها تركيبها بحكم فالعربية
نشأ يسمع أو يكتب أو يقرأ أن قبل الفكر الستجماع الجهد بذل املرء تعوَّد ومتى اآللية،
وأبعد والتدبر الروية إىل أقرب أحكامه يف وكان حياته، طول يالزمه للفهم استعداٌد لديه
أجلها. من وأنفق فيها بذل مما بكثرٍي أثمن مستفادة فضائل وهذه والتحيز،23 التهور عن

ص١٧. الشاعرة، اللغة 22
ص٧٢–٧٨. ورّد»، «اعرتاض فصل أمني، عثمان د. العربية»، اللغة «فلسفة ذلك يف انظر 23
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الَعروض (6)

عن ينفصل ال اللغة هذه أصول من أصٌل املوسيقي «فالرتكيب َعروضية: لغٌة العربية
معانيها عىل الحركات داللة عن وال فيها، الكلمات أبواب تقسيم عن وال مخارجها، تقسيم
من الشعرية السليقة ألصحاب النظم يرسَّ ما وهذا باالشتقاق.»24 أو باإلعراب ومبانيها
بحوره مختلف يف الشعر ينظم الجاهيل الشاعر كان الجاهلية. عصور أقدم منذ العرب
يف الكامن املوسيقيَّ الوزن فاستخلص أحمد بن الخليل جاء ثم البحور، بهذه علم بغري
رياضية، دقًة دقيقٍة موازين بإزاء نحن فإذا بحوره، وأحىص قواعده له د وقعَّ الشعر، هذا
بالشعر حاجة «ال وُسلَّمها، وإيقاعاتها ومقاماتها الخالصة املوسيقى دقة عن تقل ال
تلك أشعار ألن األخرى؛ اللغات يف الشعر إنشاد يصاحب الذي الرقص إيقاع إىل العربي
الرقص حلقات يف األجسام وحركات األقدام دقات من املنتظمة الحركة تستعري اللغات
العربي بالشعر حاجة وال والدوران، واإلدبار اإلقبال خطوات حسب عىل املنسق اللعب أو
يميز الذي بإيقاعها مستقلة أوزانه ألن واللعب؛ الرقص من املستعار اإليقاع مالزمة إىل
إىل العربي بالشعر حاجة وال األخرى، والحدود األقسام عن ويُْغنيها وحدودها أقسامها
مرتب ألنه كلماته؛ يف والسكون املد مواقع وضبط (أزمنته) أوقاته لرتتيب الغناء مصاحبة
والسكون، الحركة بني ويجمع الكلمة، أجزاء من جزء كل يف بل كلمة، كل يف مضبوط
إىل حاجة بغري املسموع الشعر حركة تضبطه ال األوضاع من وضع عىل وزن من وما

الغناء.»25
الفنية الخاصة هذه وعن العربية اللغة معدن عن اإلبانة يف تقدم ما كل من وأبلغ
يف اتفقت كما مقصوًدا، شعًرا يكن لم ولو فصيح، ترتيل كل يف تتفق أوزانها أن فيها

شاعر: بقول هو وما شعًرا ليس القرآن أن رغم الكريم، القرآن من الكثرية اآليات

﴿َفَمْن ذََهٍب﴾، ِمْن أََساِوَر ِمْن ِفيَها ﴿يَُحلَّْوَن الطويل: البحر وزن يوافق مما •
َفْليَْكُفْر﴾. َشاءَ َوَمْن َفْليُْؤِمْن َشاءَ

يُبَاِيُعونََك الَِّذيَن ﴿إِنَّ تَْسِليًما﴾، َوَسلُِّموا َعَليِْه ﴿َصلُّوا الكامل: وزن يوافق ومما •
َويَْهِديََك﴾. َعَليَْك ِنْعَمتَُه ﴿َويُتِمَّ إِنََّما﴾،

ص٢٢. الشاعرة، اللغة 24
ص٢١-٢٢. الشاعرة، اللغة 25
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اُت َقاِرصَ ﴿وَِعنَْدُهْم َمَساِكنُُهْم﴾، إِالَّ يَُرى َال ﴿َفأَْصبَُحوا البسيط: يوافق ومما •
أَتَْراٌب﴾. الطَّْرِف

َعذَاَب َعنَّا ْف اْرصِ ﴿َربَّنَا الرَِّحيِم﴾، اْلَعِزيِز َعَىل ﴿َوتََوكَّْل الخفيف: يوافق ومما •
ُموَىس﴾.26 َقْوِم ِمْن َكاَن َقاُروَن ﴿إِنَّ َجَهنََّم﴾،

ِبِه﴾، آَمنَّا الرَّْحَمُن ُهَو ﴿ُقْل َجَهنَُّم﴾، َوَمأَْواُهْم ِرْجٌس ﴿إِنَُّهْم الرمل: يوافق ومما •
نَْفِسِه﴾. َعْن َراَوْدتُُه ﴿َوَلَقْد

ُدوَن﴾، يََرتَدَّ َريِْبِهْم ِيف ﴿َفُهْم ُمْؤِمِننَي﴾، َقْوٍم ُصُدوَر ﴿َويَْشِف الوافر: يوافق ومما •
يَتََغاَمُزوَن﴾. ِبِهْم َمرُّوا ﴿َوإِذَا

ا نَْرصً هللاُ َك ﴿َويَنُْرصَ أَثَْقاَلَها﴾، اْألَْرُض ﴿َوأَْخَرَجِت املتقارب: يوافق ومما •
ِبَماءٍ﴾. يَُغاثُوا يَْستَِغيثُوا ﴿َوإِْن َعِزيًزا﴾،

َربَُّكُم﴾. اتَُّقوا النَّاُس أَيَُّها ﴿يَا ِبِه﴾، ُفِتنْتُْم ََّما إِن َقْوِم ﴿يَا والرسيع: •
َُّهْم ﴿َكأَن َخاِويٍَة﴾، نَْخٍل أَْعَجاُز َُّهْم ﴿َكأَن تَذِْليًال﴾، ُقُطوُفَها ﴿َوذُلَِّلْت الرجز: •

َطَغى﴾. إِنَُّه ِفْرَعْوَن إَِىل ﴿اذَْهْب ُمنَْقِعٍر﴾، نَْخٍل أَْعَجاُز
اْلَكْوثََر﴾. أَْعَطيْنَاَك َّا ﴿إِن املتدارك: •

ُّ اْلَعِيل ﴿َوُهَو ُمِضيٍّا﴾، اْستََطاُعوا ﴿َفَما أََصابََك﴾، َما َعَىل ﴿َواْصِربْ املجتث: •
اْلَعِظيُم﴾.

هللاُ﴾. َحْسبُنَا ﴿َوَقالُوا تََوكَّْلنَا﴾، ِهللا ﴿َعَىل هللاُ﴾، آثََرَك ﴿َلَقْد الهزج: •
َوالنََّهاَر﴾. اللَّيَْل ُر ﴿يَُقدِّ البسيط: مخلع •

َحتَّى اْلِربَّ تَنَالُوا ﴿َلْن َراِسيَاٍت﴾، َوُقُدوٍر َكاْلَجَواِب ﴿َوِجَفاٍن الرمل: مجزوء •
تُِحبُّوَن﴾. ا ِممَّ تُنِْفُقوا

ِلنَْفِسِه﴾. يَتََزكَّى َفِإنََّما تََزكَّى ﴿َوَمْن الخفيف: مجزوء •

إىل نظرنا فقد تكوينها، صميم من أوزانها استمدت لغتنا أن لفكرة وتوكيًدا
من ٢٤ (الصفحة اآليات من البحور يوافق ما العقاد فيها كتب التي نفسها الصفحة

الكبار. سهوات من وهي املديد، يوافق مما اآلية هذه العقاد ذكر 26
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النثري حديثه يف جاءت موزونة أشطر أربعة نحيص أن وأمكننا الشاعرة)، اللغة كتاب
أسطر! بضعة خالل اتفاًقا

(الخفيف). الرسول» كالم يف جاء «وكما •
(املتقارب). الرمل» بحر يوافق «ومما •

(الرجز). العربية» العروض أوزان «مبلغ •
الكامل).27 أو (الرجز والتفصيِل» التقسيم دقة «من •

العربية يف النثر النثر! يف حتى وموسيقاها، عروضها للعربية النثر: عروض
ولكنه اتفق، كيفما يكتب ال أنه كبري عربي ناثر كل ويعرف ما، بمعنًى «موزون»
وينتقي ألفاظه مواضع يغري ما كثريًا وأنه املقصود، النغمي التحكم من رضٍب إىل يعمد
صحيحة عبارات تقلقه ما وكثريًا خالصة، نغمية لدواٍع تلبيًة أخرى ويستبعد مرادفات
أو صوتيٍّا يسيغها ال فهو ما، نشاًزا لها يحسُّ ولكنه واملعجم، والرصف النحو جهة من
يقوِّم حتى بها يزال وال النثر! عروض يف ما «كًرسا» بها لكأن نغميٍّا: لها يسرتيح ال

أثًرا. فيه وتؤتي حسنًا موقًعا القارئ سمع يف تقع أن عساها نغمها، ويُْسِلس زيغها

الكينونة فعل غياب (7)

الغياب. هذا يف حارضٌة تها بُرمَّ املثالية لكأن

العربية اللغة يف يظهر ال To be الكينونة» «فعل أن الفارابي الحظ «الحروف» كتاب يف
الفلسفية املثالية بل الديكارتية، لكأن إثبات، إىل يحتاج وال الكالم يف ٌن متضمَّ الوجود ألن

الحذف. هذا يف متضمنة بأرسها
ويراه االسمية، الجملة يف الكينونة فعل تجاهل تفسري يف بعيًدا البعض يذهب وقد
هناك يشء ال حيث الرتيبة، الساجية الساكنة الصحراء حياة طبيعة عن ناجًما قصوًرا
برشية فاعلية ثمة ليس كيل، فعٌل ثمة ليس املحدودة، البسيطة الواقعية األشياء وراء
الفيزيقية الكربى األفعال عىل يتعرف لم جماعي «وعي غري ثمة ليس مرتاكمة، حضارية

جميع تأتي حني الكامل ويوافق زحاف، أي من خاليًا يجيء حني الرجز بحر الشطر هذا يوافق 27

أخرى. أشطٌر إال األمر يحسم وال املتحرك)، الثاني (مسكنة مضمرة تفعيالته
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اإلنتاجية عالقاته خالل من الطبيعة وراء ما إىل للنظر عقله يدرب لم القديمة، للحضارات
لفعيل نتاًجا الوجود يكون أن عنه غاب لهذا امليتافيزيقي؛ عامله خاللها من يعرف التي
فالسماء لهذا الخرب؛ أو بالنبأ وحضارًة وثقافًة وعيًا فقًرا واكتفى والصريورة، الكينونة
أو وصفة مضمًرا صريورة وفعل جوهًرا أو موضوًعا وليست وخرب، مبتدأ مجرد املمتدة
غري ثمة ليس … القديمة الحروب أخبار … القدماء أخبار … بني أخبار … محموًال
العواصف، الرياح، املطر، اإلغارة، السطو، الحب، عن خرب الراكدة، بركته يحرك الخرب
للحضارات اإلنساني الفعل العميق، املركب الفعل من ُمستَلٌب الصحراوي … الغائبني
البرشية الفاعلية والكون، الوجود يف الكامن الصريورة فعل منه يستشف الذي الكربى،
الكينونة وفعال البرشي، عقلها يف يتمايز الذي القدر إىل الطبيعية مع تفاعلها املرتاكمة،
املحيط حيث اآللهة، فعل كان لو حتى الوجود، تمس التي الكربى األشياء يف والصريورة
غري ثمة ليس وباختصار، والصريورة.»28 التكون ثم ومن … األوىل النطفة … األزيل

لخرب. انتظاٌر أو خرب،
الوجود هو بل فعل، مجرد ليس الكينونة «فعل أن فريى حنفي حسن د. أما
متضمن الوجود ألن العربية اللغة يف يظهر وال األجنبية اللغات يف يظهر فيه، املتضمن

الحروف.»29 كتاب يف قبل من الفارابي الحظ كما إثبات إىل يحتاج وال الكالم يف
العربية، يف الكينونة فعل غياب عند طويلة وقفًة فيقف أمني عثمان د. وأما
بنيتها طبيعة يف العربية لغتنا أن أمني عثمان د. يرى بتمامها! فلسفة فيه ويستكشف
العربية، يف نقول فنحن الكينونة، فعل إثبات إىل فيها الخربية الجملة تحتاج ال وتركيبها
ونقول: شجاًعا»، يكون «فالن نقول: أن إىل حاجة دون شجاع» «فالن اإلخبار: سبيل عىل
العربية يف قلنا وإذا فانيًا». يكون إنسان «كل نقول: أن إىل حاجة دون فاٍن» إنسان «كل
إىل بعده يحتاج ال ثبوتًا نفوسنا يف املعنى هذا ثبت واحدة» العربية «األمة إن مثًال:
من أمر أي أو اللغة رموز من آخر رمز أي وال الكينونة فعل ال الخارج، من يشء
يلتفت العربي، نفس يف دائًما ماثلة واضحة االرتباط من املفهومة والفكرة الحس. أمور

مايو ،١٧-١٨ الكتاب فكرية، قضايا منهجيته، وإعادة للعقل تحرير — اللغة تحرير إمبابي: فتحي 28

ص٢٨٨-٢٨٩. ،١٩٩٧
ص١٧. نفسه، املصدر الفكر، إىل اللغة من حنفي: حسن د. 29
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«إنه قوله: مثل بلفٍظ مثَّلها يؤكدها أن أو يربزها أن أراد فإذا املعنى، يواجه حني إليها
بني ذهنية عالقة إنشاء فيه يكفي العربية اللغة يف اإلسناد أن هذا ومعنى الحق»، هو
العالقة بهذه الترصيح إىل حاجة دون ومسند، إليه مسند أو و«محمول» «موضوع»
إال الهندوأوروبية اللغات يف يكفي ال الذهني اإلسناد هذا أن حني يف كتابًة، أو نطًقا
فعل وهو مرة، كل يف العالقة هذه إىل يشري مقروء، أو مسموع رصيٍح لفٍظ بوجود
تربط أن شأنها من Copula «رابطة» اللغات تلك يف ويسمونه اصطالحهم، يف الكينونة
العصور يف الغربيني املناطقة بعض التفت وقد نفيًا، أو إثباتًا واملحمول املوضوع بني
جون بنيَّ فقد الهندوأوروبية: اللغات أكثر يف اللفظية «الرابطة» هذه تكلُّف إىل الحديثة
سوى يشء إىل الحقيقة يف نحتاج ال أننا املنطق» يف «نسق كتابه يف مل ستيوارت
حيث من ارتباطهما عىل عالمة مجرد هي إنما «الرابطة» وأن و«املحمول»، «املوضوع»

ومحمول.30 موضوع هما
عىل لغتنا بها امتازت فلسفية ميزٌة الكينونة فعل غياب أن أمني عثمان د. يرى
يف الكينونة فعل إثبات إىل نضطر أن القول نافلة من ترى فالعربية اللغات: من غريها
أن وابتداءً «أوالنيٍّا»31 تفرتض العربية أن هذا، من أكثر بل بها، نصدِّق كيما قضية كل
سينا وابن الفارابي يقول كما — اإلنية» «ثبوت ومجرد الذهن، يف املعنى إخطار مجرد
وبعبارة املعنى، هذا إلثبات وحده كاٍف املعنى، تقرر التي العارفة الذات وجود أو —
بتعبري أو، الحس شهادة من أصدق الفكر شهادة أن دائًما تفرتض العربية إن أخرى
وصياغتها بنيتها بطبيعة العربية أن ومتكلميهم، العرب فالسفة لدى شائع فلسفي
يف وضٍع أو زماٍن تقدم ال وحيثيٍة رتبٍة (تقدُّم الوجود» عىل متقدمة «املاهية أن تقرر

املكان).
فهم يف خلًطا أحدث قد هذا الكينونة فعل أن الديكارتية للفلسفة دراس كل ويعلم
الفلسفة مستهل يف الغرب يف كبري ذهني ارتباٍك إىل وأدى الديكارتي، للكوجيتو الكثريين
فعل عن أوالنيٍّا استغنت ألنها العربية اللغة يف يقع أن يمكن ال الخلط هذا مثل الحديثة.
من «فعل» بأنه التسليم عدم عن فضًال منطقيًة، وظيفًة له بأن تسلِّم ولم الكينونة،

اللغوية. األفعال

ص٢٤–٢٧. العربية، اللغة فلسفة 30

.A priori 31
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الذهني والوجود الذهني، الوجود يف هي العربية، اللغة ملنطق تبًعا «الكينونة»، «إن
من العربية اللغة وجدت ذلك أجل ومن كاذبة، أو كانت صادقًة قضية كل يف ن متضمَّ
فهذه فعًال): الحقيقة يف ليس (الذي الكينونة بفعل الوجود هذا تؤكد أن القول نافلة
كونه ملجرد بديهيٍّا يصري وهذا «كائن»، فكر، كل للذهن، يعرض ما كل أن ترى اللغة
بالكوجيتو، تبدأ التي الديكارتية الفلسفة إن املادة. عىل الذهن مزية هنا وها فيه. مفكًَّرا
الذي الطريق يف مطِّرًدا سريًا تسري والبدن، النفس بني الحاسم التمييز تستخلص ومنه
مثالية قبل «مثالية» العربية اللغة إن قلنا: شئنا وإن العربية، اللغة فلسفة رسمته
مطالب يف راسًخا لها سنًدا ريب وال تجد الديكارتية والفلسفة السنني، بمئات ديكارت
بهذا وهي العقل، أفعال من فعل كل تحت األذهان يف الوجود تفرتض التي العربية اللغة

عداه.»32 ما كل عىل الفكر صدارة تقيم

منهًجا تحتضن لغة (8)

األستاذ بحوث أظهرتنا «فقد العربية»: اللغة «فلسفة كتابه يف أمني عثمان د. يقول
يف مثيًال لها نجد أن قلَّ بخصائص امتازت قد العربية اللغة أن عىل ماسينيون لوي
العالم نظام عن للتعبري جعلت إنما الهندوأوروبية اللغات أن حني ففي األخرى؛ اللغات
العربية والروح. الفكر تأمل الداخيل؛ التأمل لغة هي وكأنها العربية اللغة نجد الخارجي،
ما كل وعن املتغري عن النظر وترصف األبدي، إىل ترنو التي املعجزة» ديالكتيك «تملك
بها، التحدث عىل نشئوا من يتذوقه الجوانية للرؤية استعداًدا العربية يف إن زائل، هو
عىل خاصة قدرة به، توحي التي الخلوة وطراز الداخيل تركيبها بفضل العربية، ويف
رموز استكشاف يف الفضل للعرب كان هنا ومن والشمول، الكلية إىل والنزوع التجريد
األوروبيني من «واحًدا أن ماسينيون ويذكر الحسابية. واملسلسالت الكيمياء وصيغ الجرب
فأجابه: أدب» الناس لهؤالء «ليس العرب: عىل الزراية معرض يف مرة له قال املساكني»
«إن ماسينيون: يقول واحد؟»، سطر يف يُقال أن يمكن ما جملة ثالثمائة يف نقل «لم
بلغتها إيمانها قدر بيشء تؤمن ال الجديدة، إرسائيل دولة شعوبية تة، املتزمِّ الشعوبية
عن املنقول التقليدي العربي لإلعراب وفًقا العربية تعلِّم األولية مدارسها وإن العربية،

.١٠١-١٠٢ العربية، اللغة فلسفة 32
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وينبغي شهادة، ولغة وعي، لغة العربية اللغة القديمة. لألبجدية ووفًقا العربية، اللغة
خاص بوجٍه العربية واللغة املستقبلية، الدولية اللغة يف للتأثري ثمن، بأي سليمة إنقاذها

قرنًا.»33 عرش ثالثة إىل تاريخها يرجع دولية شهادة هي
والحضارة العربية «اللغة بعنوان له مقال يف لوسل هنري الفرنيس املسترشق ويقول
يف الطالب يجد …» العالم»: إىل جديدٍة بنظرٍة لهما الدارس تزودان اإلسالمية العربية
أي أو الالتينية أو الفرنسية معاني عن كبريًا اختالًفا تختلف لغوية معاني العربية
إىل اليمني من العربية الكتابة سري نفسه الوقت يف نظره ويستوقف … أوروبية لغة
ثم الطبيعة. مع اتفاًقا أكثر فزيولوجية لحركة مطابًقا يبدو السري هذا ولكن الشمال،
الكلمة داخل مبتكًرا رصفيًا ونسًقا واضحة نة ملحَّ أصول ذات كلمات يكتشف به إذا
من ثروة ويتيح أواخرها، أو الكلمات ألوائل املقاطع من خارجية إضافة كل يستبعد
وفيه بسيًطا اإلعراب قواعد من نسًقا أيًضا العربية وتقدم الواحد، األصل من االشتقاق
والدقة، البساطة بني تجمع الكالم تركيب من أساليب تقدم كما املرونة، من كبري قدر
من بلغ قد ذلك مع ولكنه األمر أول الناظر ويحري بالبساطة، يتسم األفعال من ونسًقا
عالم التلميذ نظر أمام ينفتح العربية ومع الفرنيس، النسق بلغه ما منطقه يف التمام
العربية، البالد إىل الفرنيس التعليم ذهب لقد املأثورة. التقليدية العوالم يخالف جديد
إن فرنسا. إىل بها يعود اإلنسان عن جديدة نظرة لنفسه منها يفيد أن عن عجز ولكنه
جديًدا تصوًرا فشيئًا شيئًا للتالميذ تكشف سطحية، دراسًة كانت ولو القرآن، دراسة

للعالم.»34
العربية بشأن جريئة طليعية وتساؤالت خواطر الرخاوي يحيى الدكتور ولألستاذ
يتساءل منه، ونفيد نستكشفه أن نحن وعلينا داخلها، يف تضمره الذي العلمي واملنهج
ألفاظ؟» تغيري مجرد هي املسألة أن أم اللغة بتغري العلمي املنهج يتغري «هل الرخاوي: د.
هي القرون هذه كل بثباتها العربية اللغة ولعل …» إجابة: إىل بسهٍم يشري أن يفوته وال
أن — اإلفاقة نحاول إذ — مؤخًرا لنا توحي ولعلها بالطبيعة، عالقتنا عىل حافظت التي

نقًال ص٦٢٥، م٢ ،١٩٦٣ املعارف، دار بريوت، (بالفرنسية)، الصغرى» «املؤلفات ماسينيون: لوي 33
ص٨-٩. العربية»، اللغة «فلسفة أمني عثمان د. كتاب عن

كتاب عن نقًال ،١٩٦٤ سنة ديسمرب من ٣ باريس، الفرنسية، «لوموند» جريدة يف مقال لوسل: هنري 34

ص٩–١٢. العربية»، اللغة «فلسفة أمني عثمان د.
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يسمى ملا واملحتكر الغالب القائم املنهج وأن إلًها ليس اإلنسان وأن آخر، هدًفا للحياة
بالطبيعة متصلة عالقة لنا وأن أغلبها، أو الحقيقة، كل الحقيقة غور بسرب يفي ال علًما
بنيته له تركيبًا العربية، لغتنا من االنطالق إن … واالستنزاف والسيطرة االقتحام غري
قد التي األساسية العوامل من لهو املستقلة، الحركة عن عاجزة ترجمة وليس الخاصة،
بأبعاد واإلملام الحقيقة غور سرب عىل قدرة أكثر آخر منهج الختبار الفرصة لنا تتيح
أن سبق ما إىل اإلشارة بمجرد أكتفي وإنما أكثر، لتفصيل مجال هنا وليس املعرفة،
يكاد كأساس السلوكي الرصد عىل املعتمد التجريبي املنهج هذا نجم أفول من إليه أرشُت
تصبغ تفكري وطريقة مناهج مع يتواكب الذي األمر املعرفة؛ موضوعية يسمى ما يحتكر
وكلية قدرة أكثر ومنطق مناهج إىل األفق وتفتح الحديثة، والرياضة الحديثة الطبيعة
التنظيم إىل منها القادرة العربية اللغة بنية إىل أقرب مناهج وكلها وتداخًال، وإحاطة
أننا تبينَّا لو بآخر. أو بشكل مسطحة أخرى لغات يف بعض عن بعضه املنفصل الخطِّي
بالحركة لنا يسمح هذا وأن تميز، مجرد فقط، تفوًقا بالرضورة ليس غرينا، عن نتميز
املعرفة مجاهل اقتحام فرصة لنا يتيح وذاك هذا وأن آخر، منطلق من أخرى، مساحة يف
هذا كل حدث لو آخر؛ ًها توجُّ لنا أن يعني هذا كل وأن آخر، مسار يف آخر بشكل
صورها بعض التي الغائرة املتدينة العربية بنيتنا خالل من نفعله أن إىل يحتاج فإنه
النطق باستعادة وحريته استقالله يستعيد ال العربي فالعقل العربي. اللسان بهذا النطق
يتيح بما — غائًرا تركيبًا — لغته استعمال خالل من الفرصة له تتاح وإنما بلسانه،
فريادته دوره، — وإسهامه مسئوليته بحسب — يستعيد ال أو يستعيد هو ثم تجديدها،
تطورت ثم الحياة إىل لغته عادت فعل فإذا املعرفة/الحضارة/التطور، طريق عىل
آن، يف غريه وعطاء ولغته نفسه الخارس فهو يفعل لم وإذا وتحاورت، فأعطت بدورها

الكالم)!»35 (ويسمع ويطيع يتبع أن إال له يبقى وال

العدد فكرية»، «قضايا يف املعرفة، واختزال الوعي تسطيح بني الرتجمة مخاطر الرخاوي: يحيى د. 35

ص١٨٧–٢٠١. ،١٩٩٧ ،١٧-١٨

236



العارش الفصل

اإلصالح رضورة

بها نحتفظ أن وإما لتحيا، العربية اللغة علوم نُيرسِّ أن إما اثنتني: بني نحن
لتموت. هي كما

حسني طه
مرص يف الثقافة مستقبل

عرضت اللغة «معضلة عقل: سعيد األستاذ يقول ١٩٥٤ عام صدر الذي كتابه يف
كل املعضلة هذه لنفسها تخلق بطبيعتها اللغة ألن املتمدنة؛ الشعوب لكل وستعرض
يف ما ال الفم يف ما هي اللغة الحياة: من استخرج فقد الحل مبدأ أما عام، ألف من نحٍو
إليها مضاًفا صقلية، إىل اسكتلندا من سعتها، عىل الغربي، العالم رقعة أن ولو الكتاب،
أجزائه، بني تربط لغويٍة وحدٍة من تتوهمه وما الشعب عاطفيَة مساِيرًة بقيت رومانيا،
عباقرة أطلْعَن وملا الغربي، العقل زعيمات اليوم وأملانيا وإنجلرتا وفرنسا إيطاليا كانت ملا
إيجاد يتوقف الرشق يف حلهما عىل والتدوين) (اللغة «معضلتان … والفلسفة.»1 الشعر

والنثر، شعره — عقل سعيد الكاملة: أعماله مجموعة ضمن الثانية)، (الطبعة النخبة غد عقل: سعيد 1

قائًال: التدوين، معضلة اللغة معضلة إىل عقل سعيد األستاذ ويضيف ص١٨٥. ،١٩٩١ بريوت، نوبليس،
السامية كالشعوب للحركة، فيها حروف ال التي اللغات لكل وستعرض عرضت فقد التدوين معضلة «أما
الحرف ألن املوافقة الحلول أحد ولكنه التيني، أنه ملجرد الناجح بالحل كمال مصطفى حل وما جميًعا،
األنلغبائبة بقيت مماثلة أبجدية إىل الرشق يلجأ لم وإن املحركة، الحروف عىل خاصة ينطوي انتفاه الذي
هذا فتتثقف»؛ «اقرأ ال فتقرأ» «تثقف مبدؤها لغتنا بها ندون التي الطريقة إذ األبد، إىل جماهريه آفة
نعتقد ألننا التدوين مشكلة طرح عن صفًحا رضبنا وقد أمثل.» تدويٍن لحسنات هذه سوى نذكر لكيال
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ال العطور، باقتناء نفكر فعبثًا خِربًا الُحقُّ بقي وما املؤسسات، كل حق هي التي اللغة
والتدوين.»2 اللغة معضلتي نحل لم ما الرشق يف لنا نهضة

له نذكر فنحن إليه، خلص الذي الحل يف عقل سعيد األستاذ مع نتفق ال كنا وإذا
لخطرها. العميق وإدراكه للمشكلة املبكر التفاته

تستعمل. تعود أال هو اللغات موت
للمالحظة. بل للجدل محالٍّ ليس اليوم العربية تعانيه وما

الخرب نتكتم ونحن ماتت لكأنها الرسيري: باملوت أشبه اليوم العربية تعانيه ما
الوريدي. والتقطري التنفس بمضخات اصطناعيٍّا حياتها ونحفظ

ت، التزمُّ يف لجَّ وخلٍف االجتهاد، باب أغلق سلٍف سوى الحال لهذه أوصلنا وما
وأكل التعليم باع تعليمي ومرفٍق التعريب، يف ترددوا وأساتذة العالج، يف تردد ومجمٍع
وعقٍل للناس، ال ألنفسهم يكتبوا أن وآثروا وأغربوا اغرتبوا وشعراء الهيكل، خبز من

تجيده! ال وعاميٍة يجيدها ال فصحى بني مشطوٌر وهو اإلبداع عن َعِقم عربيٍّ

الحياة دورة تشبيه (1)

الذي املوقف وحرج يتهددنا، الذي الخطر بحجم أنذر لكي إال قصصته ما جاثوٌم هذا
هذه موت يعني اللغة وموت واإلبداع، والشعور والحس التفكري وسيط فاللغة نعيشه؛
فالحق (أنالوجي): «مماثلة» أو «تشبيًها» يكون أن يعدو ال األمر أن عىل جميًعا. األشياء
أن التاريخ لفالسفة سبق وقد حيٍّا، كائنًا ليست ولكنها الحي الكائن «تُشِبه» اللغة أن
،Life Cycle Analogy الحياة» دورة «مماثلة ب وأخذوا الحي بالكائن الحضارات شبهوا
وفاته االستعمار!3 تربير إىل بالتشبيه يمتد أن بالبعض الغلو وبلغ مغالطة، فارتكبوا
ينطبق قد التشبيه وأن برهان، ال إيضاح وسيلة التشبيه وأن الهوية، غري الشبه أن

العربي التدوين يف مشكلة أهم بذلك فحلت الحركات، كتابة يرست قد الحديثة الطباعة تكنولوجيا أن
كتابة إال يلزمنا ال إذ غريه من أيرس العربي التدوين جعلت ربما بل القصرية)، اللني حروف (غياب

أقلَّها! وما اللبس، تدفع التي القصرية) اللني (حروف الحركات
ص١٨٦. نفسه، املصدر 2

معنًى إضفاء محاولة ففي ونظرياته، التاريخ تفسريات به تذخر الحي بالكائن الحضارات تشبيه 3

اآلن أنها يف تشرتك السالفة الحضارات جميع إن املقارنة. صنوف كل تبزغ التاريخ مسار عىل ما
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وتنمو تنشأ الحي الكائن مثل اللغة كانت فإذا وعليه أخرى؛ يف ينطبق وال جوانب يف
إذا الحياة إىل تعاد قد بل بالحياة تحتفظ قد الحي الكائن بعكس فإنها وتموت، وتشيخ
للعلم كأداة الظروف أحلك يف بلغتهم االحتفاظ اليابانيون اختار فقد ذلك: أهلها شاء
وأدب حياة لغة لتكون مرقدها من العربية اءُ األلدَّ جريانُنا بعث وقد للهوية، وعنوان
وإن وأكملوها! بدأوها التي مهمتهم من بكثري أليرس العربية تجاه مهمتنا وإن وعلم،

وزيادة. لديهم ما مثل والروحية القومية الدواعي من لدينا

العميل واملذهب االجتماعية الحتمية بني (2)

يد ال ثابتة، مطردة لقوانني وايف، الواحد عبد عيل د. يقول كما سريها، يف اللغة تخضع
الجربية مبدأ نقرر أن بذلك نقصد وال إليه، تؤدي ما تغيري أو عملها وقف عىل ألحٍد
نبني أن بذلك نقصد ولكننا شئونها، يف التدخل إمكان ننكر أن وال اللغة، حياة يف املطلقة
شيئًا يغري لن حياتها يف اللغة عليها تسري التي الطبيعية القوانني مع يتنافر تدخل كل أن
ويهيئ القوانني، هذه يساير الذي هو املنتج التدخل وأن القوانني، هذه به تقيض مما
بصدد بيكون فرنسيس إليه ذهب «فما املقصودة.»4 الناحية يف لتحققها املواتية الظروف
إال الطبيعة ظواهر عىل السيطرة تمكن «ال أنها يقرر إذ الطبيعية الظواهر يف التدخل
االجتماعية الظواهر من إليها وما اللغة ظواهر عىل كذلك يصدق ومسايرتها» بطاعتها

األخرى.»5
اهتدى إذا «حتى املال»: «رأس يف ماركس يقول والتاريخي االجتماعي املجال ويف
بمستطيع، هو فما لحركته، الطبيعية القوانني الكتشاف الصحيح الطريق إىل ما مجتمٌع
املراحل تفرضها التي العقبات يزيل أن قانونية، بترشيعات وال جريئة بقفزات ال

املبتذلة النافلة الثالث الحقائق هذه ومن تكن، لم ذلك قبل وأنها حضارات يوم ذات كانت وأنها ماٍض
يعد لم ← حي ← حي «غري البسيط: فالتعاقب الحياة»: دورة «تشبيه إىل املؤرخني من كثريٌ خلص
تربير إىل بالتشبيه يمتد أن إىل بالبعض الغلو بلغ وقد الحي، بالكائن تقاوم ال مقارنة يستدعي حيٍّا»
يف بذورها تنثر بأن التكاثر إىل تنزع أن الطبيعي فمن أشدها تبلغ حني الحضارة أن ذلك االستعمار:

بعيدة! أماكن
ص١٩٧-١٩٨. واملجتمع، اللغة 4

ص١٩٨. السابق، املرجع 5
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امليول هذه وعىل نفسها، القوانني هذه عىل يتوقف أمر فذلك … الطبيعي لنموه املتعاقبة
املجتمع معرفة فإن أخرى وبعبارة … محتومة» نتائج إىل تلني ال برضورة تميض وهي
أو لتطوره الطبيعية املراحل تخطي من تمكِّنه لن حركته يعني الذي الطبيعي لقانونه
التقليل هو واحًدا: شيئًا إال يفعل أن باستطاعته وليس قلم، بجرة الوجود من حذفها
ال حقيقية، تاريخية نزعة وكل املاركسية، أن غري مدتها، من والتقصري الوضع آالم من
تماًما، ذلك خالف الصحيح بل العمل، عن التكاسل إىل تؤدي وال بالقدرية القول تستلزم
،Activism العملية» «النزعة نحو واضحة ميول عندهم تظهر التاريخانيني من فكثري
ومخاوفنا واستدالالتنا، وأحالمنا وأفكارنا رغباتنا أن العلم تمام يعلم التاريخاني واملذهب
املذهب يقول وال املجتمع. تطور يف مؤثرة قًوى كلها هي وأعمالنا، ومصالحنا ومعارفنا،
بأحالمك شيئًا تحقق أن تستطيع لن بأنك يتنبأ وإنما كان، يشء أي إحداث عن بعجزنا
تيار مع تتمىش التي للخطط إال تأثري فال مرسومة، لخطة طبًقا عقلك يركبه بما أو
التاريخانيون يعتربه العمل من نوع أي الدقة وجه عىل اآلن ونرى الرئييس. التاريخ
ويساعد الوقوع الوشيكة التغريات مع يتالءم ما إال ليست املعقولة فاألعمال معقوًال؛
عليه يُعتمد أن يمكن الذي الوحيد العمل هو االجتماعي فالتوليد إذن تحقيقها؛ عىل
طريٍق يف يسري ولكنه بالرضورة، متغري املجتمع إن العلمي. النظر بُعد من أساس عىل
ثم ومن تلني، ال رضورٌة قبل من عينتها بمراحل ويمر يتغري، أن يمكن ال مرسوم
عىل وساعدت الوقوع الوشيكة التغريات سايرت إذا إال تربيرها يمكن ال العملية فالنزعة
ال أمر الجاذبية لقانون كخضوعنا هو القائمة التطور لقوانني خضوعنا إن تحقيقها.
يأخذ التي القيم مجموع املرء يعدل أن هو للعقل مطابقة املواقف أكثر وإن منه، مفر

الوقوع.6 عىل املوشكة للتغريات موافقة تصري بحيث بها

الساقي، دار صربة، الحميد عبد ترجمة األيديولوجيا)، (بؤس التاريخي املذهب عقم بوبر: كارل 6

عن بارًعا تعبريًا تعرب مدته» وتقصري الوضع آالم «تقليل عبارة إن بوبر يقول ص٦٣–٦٨، ،١٩٩٢
وهو االجتماعية)، (والسنن التاريخية االتجاهات بإزاء « «قدريٌّ ناحيٍة من فماركس التاريخانيني، موقف
الفالسفة وقف (لقد العالم تغيري إىل معروف، هو كما ويدعو، نفسه الوقت يف Activist النزعة» «عميل
ماركس عبارتي أن ذلك وتأويل تغيريه!) هو املهم ولكن مختلفة أنحاء عىل العالم تفسري عند اآلن حتى
إىل يدعو فهو :Contradictory «متناقضتني» وليستا متكاملتان أو Complementary «متنامتان»
وال ا حقٍّ ثماره يؤتي حتى التاريخية، االتجاهات ترسمها التي الصحيحة الحدود يف ولكن املغريِّ العمل

والنواميس. السنن يعاند إذ يخفق
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يعمد «أن عليه أن لغويٍّا إصالًحا يحاول من كل يعلم حتى مقصوٌد إسهاب هذا
من حياتها يف له تخضع وما تطورها، ومناهج اللغة، حياة دراسة إىل يشء كل قبل
وما الكونية السنن مع يتفق ما له ويستبني املستحيل، من املمكن له يتميز حتى قوانني؛
أكلها فتؤتي الطبيعة، لهذه مسايرة إصالحاته تأتي وحتى األشياء، طبيعة مع يتنافر

بالنجاح.»7 وتكلل
العربية بتطور الخاصة السنن معرفة عىل اللغة يف املجددين إلحاح يأتي هنا من
التطور «هذا الخويل: أمني األستاذ يقول ناجح، صحيح نحٍو عىل تطويرها أجل من
ومسالك سريه ملسارب كشًفا للعربية، اللغوي الدرس يف جباًرا جليًال عمًال يقتضينا
وليكون الخطوات، سديد األصل صحيح حديثًا العربية هذه عن حديثنا ليكون تنقله،
لغاية محقًقا االتجاه، موفق األساس، صحيح أمرها من يشء إصالح أو خدمتها يف عملنا

إليها.»8 اتجاهها عىل التطور يدل التي الوجهة يأخذ حني …
اللغة «إن العالييل: هللا عبد األستاذ يقول العرب» لغة لدرس «مقدمة كتابه ويف
شامًال تغريًا وتتغري دور، إىل دور من تمر الحياة، يف التطوري طريقها أخذت العربية
تكن لم اإلسالم ظهور وحتى البياني، ومنهجها وأسلوبها ودالالتها وكلماتها أصولها يف
ناحية، غري يف الفوىض عالئق من خالصة غري ظلت بل التمام، وجه عىل استقرت قد
مفاجئة، انقالبية ألسباب النقص وذلك إلخ، … األفعال وأبواب الجموع وصيغ كاملوازين
فكان تنته، ولم اللغة، وقفت … العجمية الكتب يف مسطورة نراها ما حد عند بها وقفت

استدراًكا Historicist «التاريخاني» الحديث هذا عىل نستدرك أن يجمل وهنا ص١٩٨، واملجتمع، اللغة 7
التاريخ أن من التاريخي» املذهب «عقم كتابه مستهل يف بوبر كارل أوضحه ما وهو غلوائه: من يخفف
هي اإلنسانية املعرفة نمو كيفية إن وحيث اإلنسانية. املعرفة بنمو قويٍّا تأثًرا سريه يف يتأثر اإلنساني
قيام املمكن غري ومن اإلنساني، التاريخ سري بمستقبل التنبؤ املمكن غري من فإن به، التنبؤ يمكن ال يشء
قوى إىل بسيطة نظرة وإن التاريخي، للتنبؤ أساًسا تكون أن تصلح التاريخي التطور يف علمية نظرية
بما االتصال وتكنولوجيا العوملة أتت فقد بوبر، كالم لتؤيد هذا زمننا يف االتصال وسائط وتطور العوملة
من اللغوي: للتطور قوانني بثقة، يعد، كان ما ونسخت به، التنبؤ السابقة األجيال من أحد بوسع يكن لم
قديًما كانت التي العزلة عىل تقيض أن شأنها من (… واإلنرتنت الفضائيات (شاملة العوملة قوى أن ذلك
عىل العوملة، قوى تؤدي مستقلة، كلغاٍت اللهجات هذه انفصال إىل ثم لهجات إىل اللغة انشعاب إىل تؤدي
اللغوي! للتغري القديم املسار تعكس أنها أي النهاية، يف توحيدها وربما اللهجات، تقريب إىل العكس،

منها. واإلفادة استغاللها أحسنَّا إن حالها وإصالح العربية لتوحيد مواتية رياح هذه وكل
ص٨٠. ،١٩٨٧ للكتاب، العامة املرصية الهيئة اللغوية، حياتنا مشكالت الخويل: أمني 8
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مظاهر من يشء فيها بقي وقد … فعالة عنارص من فيها ما أوقف مفاجئ انجذار لها
واملسافات صوره، بعض عىل بقي ولكن منه، بالتخلص العربية اجتهدت الطفولية،
حتى الواحدة، القبيلة ومنطق الشتى، القبائل منطق يف واضحة بقيت التي الواسعة
لها وابتدعوا متباينة، مذاهب عىل تعليلها يف وراحوا جميًعا، اللغة علماء كثرتها من ذهل
حقيقة يف وهي والغلط، والشذوذ والرضائر اللغات وتداخل القبيل االختالف من وجوًها
االرتقائي، سريها يف لغة كل له تخضع الذي العامة، التطور آثار من أثر غري ليست األمر
دورته، يتم لم التطور ألن أو وظرفية، مكانية ألسباب واملتخلفات؛ البواقي هذه وتبقى
تصل وكانت … نهائي وجٍه عىل القرآن لعهد تستقر لم العربية أن فيه شك ال والذي
العرب خروج لكن خروج، دون بجزيرتها محيطها يف ظلت لو ذلك بعد مستًوى إىل
مذهب عىل تطورها يف العربية مضت لقد ذلك.»9 منع اإلسالمية الحركة يف الجزيرة من
وتحقق نماءها، تتابع العربية نجعل أن الستطعنا أدركناه لو عربي ومعقول خاص
اإلسالمي الفتح عند الجزيرة من العرب بخروج توقف ولكنه ارتقاؤها، إليه اتجه ما
وفقدان فقط، الجمع طابعه تناوًال للعربية اللغويون تناول ثم األنحاء، يف وتوزعهم

اجتهاد.10 كل وجه يف والوقوف اللغة، إىل العامة النظرة
العرب) لغة لدرس (مقدمة النظرية العالييل بمحاولة الخويل أمني الشيخ يشيد
إىل يميض بل التطور، هذا بيان عند يقف ال العالييل أن ويرى (املعجم)، والتطبيقية
لتطورها استئناًفا السري إىل اليوم العربية دفع يف التطور بهذا اهتداء من ذلك وراء ما
إىل التطور بهذا يهتدي فهو اإلسالمي، الفتح عند الجزيرة من خروجها أوقفه الذي
أن ينتظر كان وما بها، الحياة سري أو بلغته، السري يف ووجهته العربي «معقول» معرفة
االضطراب أو الفوىض ظواهر من والتخلص أمرها، واستقرار رقيها يف األمر إليه ينتهي
العربية، إىل الحياة رد نستطيع أننا يرى التطوري الهدي وبهذا وصورتها، مادتها يف
دلنا التي النتائج اليوم فتقرر استكماله عن الظروف عوقتها ما استكمال إىل ودفعها
الجديد الواضع أمام الوضع رقعة وتبسط تقريرها، إىل تتجه كانت أنها عىل التطور

«مشكالت الخويل أمني األستاذ كتاب عن العالييل، هللا عبد لألستاذ العرب، لغة لدرس مقدمة من 9

ص٨١-٨٢. ،١٩٨٧ للكتاب، العامة املرصية الهيئة اللغوية»، حياتنا
ص٩٩. اللغوية، حياتنا مشكالت 10
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ذاتيٍّا داخليٍّا نمًوا ستنمو أنها عىل وزيادة، نماءً، بضمورها العربية تستبدل وبهذا اليوم،
كلمها.11 من مصطنعة منحوتات وال غريها، من بمعربات ال كيانها من بمواد

السري يف ووجهته العربي معقول إنه قال ما عىل العالييل رتبها التي النتائج من
االستقرار إىل بالعربية لنصل تحقيقها نتابع أن نحن علينا أن يرى والتي بلغته،

واالضطراب: الفوىض ظواهر من والتخلص واالستكمال

العربي أن العالييل ويظن االستقرار، عدم من مثل الثالثي الفعل أبواب اختالف •
وزن عىل يكون فاملايض تخلف، دون الكرس عىل املضارعة األفعال طرد قصد
«طرب» بابي إىل قياًسا فينقل معنوية لحاجة إال مطلًقا، العني بفتح — «فعل»
ماض فكل وعليه مطلًقا؛ «فتح» باب من فيكون الحلقي غري يف وهذا و«كرم»،
وكل مطلًقا، بفتحتها حلقي وكل مطلًقا، بالكرس مضارع وكل مطلًقا، بالفتح
حرمة بهذا يخرق ال أنه عىل عليه، وينطرد السبيل هذا يلزم مستقبل اشتقاق
فيه اختلفت فإن وفاق، محل كان إذا املعاجم به مضت بما يتقيد بل النص،

العرب). لغة لدرس (مقدمة الكرس فالراجح
من قلة يف إال تستقر لم الجموع وكذلك كذلك، قلقة بقيت الثالثي من املصادر •

إلقرارها. جدية بصورة أخذ العربي أن غري الكلمات،
مما مؤلًفا معنًى أو معنيني الكلمة فتحمل اطراد، عىل داللة للصيغة تتحدد لم •
فيها ترى ما كل مع العربية أن عىل االشتقاق، منها التي واملادة الصيغة تقيده
بهذا وغلبته االشتقاق سيطرة يف أخذت أنها ينكر ال الناحية هذه فوىض من
الدقيقة، العلمية املفاهيم مع يتناسب ال فوضاها عىل املوازين وبقاء النحو،
عناء يكون ال ثم ومن امليزانية، للهيئة أبًدا الزمة داللة نجعل ألن تضطرنا التي
مقدار عىل تكون السامع، عند صورة أيًضا للميزان ترتسم كما كبريًا، الوضع
يقارب بما املوازين تخصيص عىل يتوفر أن الجديد الواضع فعىل املعنى. من

عليها.12 املشتقات لشتى جامًعا يكون أن

إىل بالباحثني تنتهي للعربية اللغوي التطور فهم محاولة أن عىل شواهد مجرد تلك
إال لها الحي النماء وتيسري العربية عىل الحياة رد إىل سبيل ال وأنه وهامة، بعيدة نتائج

ص١٠٠-١٠١. السابق، املصدر 11

ص١٠٥-١٠٦. السابق، املصدر 12
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ذلك من لنعرف بها الحياة سارت وكيف العربية، هذه يف الحياة دبت كيف ُعرف إذا
الحياة. هذه يف سريها تتابع كيف

الثورة يخلق ت التزمُّ (3)

تلميذه وفارق و«ِبئس»، «ِنْعَم» يحسن ال وهو الكوفيني شيخ الكسائي مات
«حتى». من يشءٌ نفسه ويف الدنيا الفراء

الغيورون املحافظون ويوشك الثورة. ت والتزمُّ االنكسار، والتصلب االنفجار، يُولَّد الضغط
حقيقيني، ملجمعيني حقيقية أقواٍل من قطوًفا أورد ييل وفيما اختناًقا، العربية يقتلوا أن

املجمع: دورات يف مناقشاتهم يف أئمة، ثقاٍت

له (العامية) بها كامل اعرتاٍف إىل األمر ينتهي أن خشية هذا عند ولنقف …» •
مدكور) بيومي (د. ومغبته.» أخطاره

خاتمه وضع هو إذا يؤخذ ولكنه الناس، بأخطاء يؤخذ ال العربية اللغة «ومجمع •
أحيانًا كنا وإن الناس أخطاء نجيز أن لنا يجوز وال الناس، أخطاء عىل الرشعي
يف العربية اللغة عىل الحملة مدى يدركون ال مرص يف إخواننا لعل عنها. نسكت
يف والتبديل التمهيل إىل الدعوة وراء الكامن بالخطر يحسوا ولم أخرى، أقطاٍر
يحمي الذي السور يظلوا وأن بذلك، معنا يشعروا أن فرجاؤنا العربية، اللغة

فروخ) عمر (د. جديدة.» ثغرًة فيه يفتحوا فال لغتنا
عىل القضاء يريدون من منها ينفذ صغرية كانت مهما ثغرة نفتح أال يجب …» •

املهندس) زكي (أ. العربية.»
تساير أن يجب وأنها العربية اللغة عىل حسني كامل محمد د. حملة فأما …» •
سالمة عىل املحافظة من املجمع عليه بُني ما غري فهذا فيها ويُتساهل العرص
الكتب فهذه كثري، تجنٍّ فيها واأللفية األشموني عىل وحملته العربية، اللغة
فلها الصعوبة من يشءٌ فيها كان وإذا وتفاصيلها، بدقائقها اللغة لنا حفظت

النجار) عيل محمد (الشيخ ويفهمها.» يستسيغها من
أن ال املبني، الواضح منهاجها عىل لتستقيم املعوجة األلسنة تُقوَّم أن «يجب •
اعوجاجها.» عىل لتبقي عليها التيسري بحجة املعوجة األلسنة لتطاوع هي تعوج

الصعيدي) الفتاح عبد (أ.
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أن الخري ومن خطئه، عىل املخطئ به نقر ما القواعد من نتخذ أن أرى «ال •
غري غريها أو الصحف يف بخالفها املستعمل أن عىل وننبه الفصحى، اللغة نلتزم
املتحدث، أو الكاتب أخطاء عىل الرشع خاتم نضع أن الخري من وليس مقبول،
العامة.» لغة تسويد إىل األمر بنا فسينتهي يخطئ أن مخطئ لكل أجزنا ولو

فروخ) عمر (د.

كل مع املحافظ، املنطق تمثل لكي وانتقاءً اجتزاءً اجتزأتُها محافظة أقواٌل تلك
كأن أو العرف، ال الرتاث هو املعيار كأن يتحدثون إنهم الطيبة. ونياتهم للقائلني اإلجالل
تركتهم ولقد الحكم! ُسدة غري من األحكام ويصدرون الحياة، ال املجمع هي السلطة

يشء. عىل تلوي ال سبيلها يف ومضت االفرتايض عاملهم يف عليها يحافظون اللغة
تكاد العربية احتضار شواهد هي وها توسموه، الذي بعكس جهودكم أتت لقد
لألمري ماكيافيليل قال وقديًما ويضبط، يوجه بل يغاَلب ال التطور أوديب. عني تفقأ
كامل محمد د. قول ذلك من وقريب بنفسك!»، فاصنعها ثورًة تتفادى أن أردت «إذا
لبنان يف اللغة عىل بالثورة يتعلق «فيما :١٩٦١ ،٢٨ الدورة املجمع، مؤتمر يف حسني
الروس تطور فلو التدريجي، التطور هو العالم كل يف الثورة منع إىل الطريقة أن أرى
عىل الفصحى العربية اللغة تفاصيل عىل الشديدة واملحافظة الروسية، الثورة قامت ما
هو ذلك لتاليف الوحيدة والطريقة العامية، وانتصار عليها الثورة إىل ستؤدي صعوبتها
(مجلة التبسيط» إىل أميل والتقدم التقدم، إىل يكون التطور أن وأؤكد بالفصحى، التطور

ص٨٠). ج١٥، املجمع،
إن قلنا: أن سبق وقد وميوله، اتجاهاته ويساير التطور ُسنن يُمايش التبسيط نعم،
بمعنى «القياس» مبدأ وكذلك اللغوي، للتطور املسرية السنن أهم من «االقتصاد» مبدأ
عسرية صعبٌة الراهن حالها عىل الفصحى أن نعرتف أن ينبغي والتجانس، االطراد
«مستقبل يف يقول الفصحى، سادة من سيد وهو حسني، طه وهذا والتمثل. الدراسة
محيد ال فرًضا أصبح قد العربية) تعليم (أي تيسريه أن ذلك «معنى مرص»: يف الثقافة
قراءًة العربية اللغة يتعلم أن عىل قادًرا الناس كل فليس منها، خالص ال ورضورًة عنه،
وليس والتعقيد، الصعوبة من وعلومها وكتابتها قراءتها به تمتاز ما مع وفهًما وكتابًة
كما والرصف النحو أبواب ليدرس الطوال األعوام حياته من ينفق ألن ا مستعدٍّ الناس كل
جهده من وبذل أنفق، ما وقته من أنفق إذا حتى بها، يحتفظوا أن السادة هؤالء يريد
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القادرين العلماء بواسطة الدولة تتوىل أن إىل أدعو هذا أجل من «وأنا … بذل.»13 ما
نذيٌر وأنا الحديث، والعقل الحديثة الحياة وبني بينها واملالءمة وتيسريها علومها إصالح
يسعون أو يطيقونه أو يحبونه أنهم أرى ما منكر بخطٍر اإلصالح هذا يقاومون للذين
صائرٌة، باإلصالح علومها ننل لم إذا الفصحى العربية اللغة أن وهو فيه، يرغبون أو إليه
رجال يحسنها ال أو يحسنها غري، ليس دينية لغًة تصبح أن إىل نرد، لم أم أردنا سواء
هؤالء غري واستعمالها اصطناعها عن فضًال وذوقها فهمها عن ويعجز وحدهم الدين
من قريبة فهي أجنبية تكن لم إن لغة مرص يف العربية فاللغة … الناس من السادة
الناس يتكلمها وال الشوارع، يف الناس يتكلمها وال البيوت، يف الناس يتكلمها ال األجنبية،
فالخطر … أيًضا نفسه األزهر يف يتكلمونها وال املدارس، يف الناس يتكلمها وال األندية، يف
فهو واقًعا يكن لم إن والتيسري؛ باإلصالح وعلومها اللغة نتدارك لم إذا به أنذر الذي
… والتيسري اإلصالح يف يمانعون الذين عىل تقع إنما كله هذا وتبعة الوقوع، قريب
حماية منها ألسباب أنشئوها إنما اللغة) (علوم العلوم هذه أنشئوا الذين أن وينسون
تفسد أن من لنحميها ونيرسها نصلحها أن نريد أننا كما تضيع، أو تفسد أن من اللغة
من غريه قال وكما األيام، هذه يف بركات باشا الدين بهي يقول كما أريد … تضيع أو
هذا عىل نقبل أن الخري كل والخري … ليقرءوا يفهموا أن ال ليفهموا الناس يقرأ أن قبله،
أو انترص، إن الظروف علينا تفرضه حتى عنه نعرض أن ال ورضا، رغبة عن اإلصالح

هللا.»14 قدر ال الهزيمة لها كتبت إن العربية اللغة تموت
خالف «ال يقول: مجمع، وعضو كبري أديب وهو تيمور، محمود األستاذ هو وها
إن بل عامة، املثقفني عىل يتعذر أمٌر صحيحة قراءًة املضبوط غري الكالم قراءة أن عىل
اليقظة باطراد إال ذلك يستطيعون ال دراستها عىل حياتهم الواقفني اللغة يف املختصني
بمزيد إال ذلك له يتسنى ال يخطئ أال عىل حرص إذا منهم أحًدا وإن املالحظة، ومتابعة
نعرف «وال الخطيب: حسام ويقول األعصاب.»15 وإجهاد الذاكرة وإرهاف التأني من
أبنائها لدى العربية اللغة استخدام يصاحب ما بمثل لغتهم يستخدمون الدنيا يف أناًسا

ورهق.»16 نفيس وتوتر وتردد ز وتحفُّ تهيُّب من

ص١٨٧. ،١٩٩٣ القاهرة، املعارف، دار ،(١٩٣٨) مرص يف الثقافة مستقبل حسني: طه 13

ص١٨٢–١٨٨. من متفرقة حرفية اقتباسات مرص، يف الثقافة مستقبل 14

ص٤٧-٤٨. العربية، اللغة مشكالت 15

ص٤. عرصية، إضاءات — العربية اللغة 16
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يف يقول مجمع، وعضو اللغة يف ضليع وهو حسني، كامل محمد الدكتور هو وها
فإننا العربية، اللغة عىل باإلبقاء يتعلق فيما «أما :١٩٦١ عام املجمع مداوالت من واحدة
يبعد ال حتى متحجرة نبقيها أن نريد ال أننا غري عليها، للحفاظ الطاقة جهد نعمل
أما املحدثني، عند مقبولة تصبح بحيث منها نغري بأن إال يتأتى ال وهذا املثقفون، عنها
وقواعد للغة متفرغة أمة يتطلب فهذا والرصف النحو قواعد تفاصيل بجميع التمسك
العربية الفكرية الحركات جميع تكون أن اإلمكان يف يعد فلم انتهى زمن وهذا اللغة،
يف محصورة العربية الثقافة تكون بأن مطلًقا يسمح ال فوقتنا وحدها، باللغة متعلقة
هو وما الصحيح هو ما نعرف لكي الحياة مدى لها نتفرغ أن إىل األمر احتاج وإال اللغة
املجمع) (يف هنا ذلك نفعل ونحن معاجمها، إىل الرجوع دائمو اللغة علماء وحتى الخطأ،
يرىض ال العربية اللغة عىل املحافظة يريد فمن اللغة، علماء من صفوة وبيننا دائًما
الذين املحدثني وملطالب للحياة، مسايرة يجعلها بل محنطة، أو متحجرة تبقى أن لها
الحارض، العرص يطيقه ال أصبح التفكري من النوع هذا … مقبولة عربية لغًة يريدون
بالعجز يشعروا ال حتى املتكلمني؛ متناول يف تصبح بحيث القواعد هذه نسهل أن نريد

يخطِّئه.»17 من سيجد علمه كان مهما منا فكل مخطئون، دائًما وبأنهم
اللهب ذلك باألحرى، هو، ونحاكيه به نتمسك أن ينبغي ما «إن أدونيس: يقول
نتاجهم، يكمل ما ننتج أن أجل من واملعرفة، والبحث السؤال، لهب أسالفنا، حرك الذي
معارفهم تفكيك يقتيض وهذا جديدة، معرفية وبمقارباٍت والكون، لإلنسان جديدة برؤيٍة
نفسه، الوقت يف لكنه القديم، من طالٌع كأنه الجديد يبدو بحيث نقديٍّا، وتمثلها ونظراتهم
والحديث.»18 القديم بني الخالق العميق التواصل رس هذا ويف كليٍّا، مختلٌف آخر، يشءٌ

جزئيٍّا إال يكون ال اإلصالح (4)

يبلغ أن لعمله يريد لغوي، غري أو لغوي مصلح، كل يراعيه أن ينبغي آخر اعتباٌر هناك
تقع أرشيميدية» «نقطة من إصالحك تبدأ ال أنك ذلك الرياح، أدراج يذهب وال غايته
عىل تطبقه أن تريد كامل مثايل يوتوبي Blueprint «رسم» من تبدأ وال العالم! خارج

ص٨٠. ج١٥، املجمع، مجلة ،١٩٦١ ،٢٨ الدورة بالقاهرة، العربية اللغة مجمع مؤتمر 17

ص٩٩. العربية، الشعرية 18
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وإمالءاته، مقتضياته وله واتجاهاته، ميوله وله وتضارسه، تعاريجه له صلب عنيد واقع
يكون ال الحقيقي اإلصالح فإن ثم ومن وبها، منها تبدأ أن عليك قائمة معطيات ثمة
ببحارة «أشبه شهري، تشبيٍه يف نويرات أوتو يصفهم كما البرش، إن متدرًجا. جزئيٍّا إال
فيها، يعيشون التي السفينة من جزء أي يصلحوا أن يمكنهم البحر: عرض يف سفينة
دفعًة كلها يصلحوها أن يمكنهم ال ولكن جزءًا، جزءًا كلها السفينة يصلحوا أن ويمكنهم

واحدة».
ليست الدقة، شئت إن وهي، «الدولة»! اخرتاع إعادة هي إصالحية خطوة أول

«والة»! من له بد ال «أمٌر» ثمة وأرضيتها: خطوٍة كل رشط هي بل خطوًة
العابرة النتوءات أمر يف نتناقش ثم أوًال بالتعريب فلنبدأ تُعرَّب، أن يجب علوم ثمة
من بقسٍم Tentatively «اختباريٍّا» لنبدأ، نفسه: السري يذللها والتي ستصادفنا التي
به واإلملام إجباريٍّا األجنبي املصطلح كتابة مع بالعربية، املواد بعض يدرسون الطالب
بمنطق بنجاحها: نوقن التي البسيطة التجربة هذه لتسويف معنى ال فيه، والسؤال
قطرة. الغيث وأول التعريب، يف نتدرج ثم األخرى، األمم وخربة األشياء، ومنطق العقل،
بعربية واألفالم الرسوم أجود لهم وننتج، فلندبلج، لألطفال، فضائية قنوات ثمة
الدولة ورعاية املجمع، بإرشاف واملخرجني، املمثلني أقدر لذلك ولنجند ميرسة، شائقة

وإغداقها.
وجاذبية تام بنجاٍح بالعربية تعمل كالجزيرة، وسابقة، مرموقة فضائية قنوات ثمة
كالعرب ترفرف ميرسة، بفصحى تنطق قنواٍت ونفرد عندنا التجربة فلنعمم مشهودة،

ونُغِدق. اإلعالميني أكفأ لها وننتدب فيه تتفيهق وال اإلعراب عىل
وواجهات وإعالنات الفتات األخرى: واملدن القاهرة وجه يف وبثور ندوٌب ثمة
العام، والذوق القومية الهوية عىل حفاًظا لإلزالة؛ تمهل أن لها والعامية، باإلنجليزية

األمم. بني بدًعا ذلك يف ولسنا
ونجعل الدينية، املسألة عن وبمعزٍل الديانة عن النظر بغض القرآن، حفظ لنشجع
علمية ملزيٌة اللغة سالمة وإن العامة، الشهادات يف الرياضة ألبطال كالتي مزيًة لحفظته

أقرانه. عىل يتميز أن ديانة، أي من لصاحبها، يحق كبرية
ماذا وإعالمنا، أفالمنا يف العربية أستاذ ومن العربية من السخرية عن لنتوقف
لفي إننا أنفسنا! يف وخزينا ذاتنا عن واغرتابنا جهلنا يضحكنا إنما ذلك؟ يف يضحكنا
سعة. ذو ملمدوٌد ذلك بعد من الضحك مجال وإن باهظ، بثمٍن لنا تباع ضحكٍة عن غنًى
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االستعمال (5)

اللغوي: لإلصالح شاملٌة وصفٌة

تستعملنا. لغًة ال نستعملها لغًة نريد

استعمال. اللغة
والرشاء البيع يف الناس يستعملها التي والعملة اللغة بني كبري شبٍه وجه وهناك
رشائية لقوٍة «رمًزا» تكون أن تعدو ال ماريوباي، الحظ كما فالنقود، (النقد/النقود)،
قوتهما بجانب تذكر قيمة ذاته بحد معدنها) (أو النقود لورق ليس الناس، عليها تواضع
الذي املجتمع عليها يسبغها خاصة هي للنقود الحقيقية فالقيمة ثم ومن الرشائية،
وبطريقتها بها أهلها التزام يف اللغة «فقيمة اللغة: يف األمر وكذلك العملة. بهذه يتعامل
حمل يف بها وثقتهم لها، واحرتامهم ألسنتهم، عىل وتداولها بينهم، ورواجها التعبري، يف
وهي إال لغة من فما وبالتايل وعواطفهم.» انفعاالتهم عن والتعبري ومعتقداتهم أفكارهم
ألن معنًى هناك وليس أصحابها، نفوس يف قامت متى فكرة أية عن التعبري عىل قادرة
نفوس يف املعنى هذا قام متى املعاني من معنًى أي عن التعبري عن عاجزة ما لغٌة تكون
كان إن بلغته عنها التعبري استطاع اإلنسان ذهن يف قامت متى «فالفكرة بها، املتكلمني

شأنها.»19 رفعة عىل وعامًال اللغة، هذه من متمكنًا
ويميت. يحيي االستعمال … تستعمل أال اللغة وموت تستعمل أن اللغة حياة

تقعيدها، مجال يف يسعفنا شامل عمومي ولكنه العربية، ملشكلة بسيط مفتاٌح
بها. والتعلم وتعليمها،

التقعيد مجال يف (1-5)

موت. ونذير شيخوخٍة نتاج دائًما هي مرضية، عالمٌة التضخم
الترشيع، يف القوانني تضخم
الديانة، يف الطقوس وتضخم
اللغة، يف القواعد وتضخم

ص٣٨٩–٣٩١. اللغة، فقه يف بحوث التواب: عبد رمضان د. 19
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والقشور، اللحاء وغلبة واللباب، الجوهر ضمور عن تعرب كلها
والضعف، الرتهل عىل دليٌل وكلها

الحيوية، عىل وعبءٌ
بالزوال. وأذاٌن

الحقيقي االستعمال يفيد ال ما بكل وإثقالها اللغة قواعد تضخيم يف األوائل النحاة أرسف
إال يفيده ما تعلم إىل املرء يخلص فال وتقدير، واستتار وقياس وتأويل حذف من للغة:
الناس أعلم أنت األخفش: حسن ألبي قال أنه الجاحظ يحكي يفيده! ال ما تعلم وقد
وما أكثرها؟ نفهم وال بعضها نفهم بالنا وما كلها؟ مفهومة كتبك تجعل ال فلم بالنحو،
كتبي أضع لم رجل أنا األخفش: قال املفهوم؟ بعض وتؤخر العويص بعض تقدم بالك
قلت إليه تدعوني الذي الوضع هذا وضعتها ولو الدين، كتب من هي وليست هلل، هذه
وقد ذهبت،20 التكسب إىل كنت إذ التدبري هذا يف كسبت قد وإنما … فيها إيلَّ حاجاتهم
كما اللغة دراسة إىل ودعا قرون، ثمانية منذ املأساة لهذه القرطبي مضاء ابُن تفطَّن

النحاة. تخيَّلها كما ال العرب، ينطقها
املرتاكم اليابس اللحاء هذا إزالة نريد وإنما اللغة، زبدة من درهٍم عن نتنازل لسنا
أبد بها جاهًال ليبقى مًعا، ولُبابها قرشها عن فيرصفه حاملها عىل ويثقل يخنقها الذي

الدهر.
وكيف العرب استعملها كما اللغة نستعمل كيف القواعد: استخالص يف مبدؤنا ليكن
التعليل من لوٍن كل يف ونخبُّ النحاة أالعيب نحفظ كيف ال ونكوِّنها، السليقة نربي
بال! يف لهم خطر وال أنفسهم اللغة سادة األوائل يعرفه لم مما إلخ … والتشذيذ والتأويل
نستعملها لغًة نريد سليقتهم، من قريبة سليقة أو هؤالء، سليقة إلينا تعيد قواعد نريد

تستعملنا! لغًة ال
يستغني أن املبتدئ للطالب يمكن الذي الثقيل اللحاء هذا عىل مثاَلنْي وسأرضب

العرب: منطق من أو العربية زبدة من يشءٌ يفوته أن دون عنه
السماء».21 أجمل «ما قبيل من التعجب: أسلوب •

ص٥٥. ،٢٠٠٩ بريوت، للموسوعات، العربية الدار واللغة، النحو قضايا من يعقوب: بديع إميل د. 20

يكثر التي األساسية التعجب صيغة هي «هذه لغوية»: «تيسريات كتابه يف ضيف شوقي د. يقول 21

هذا مثل يف «ما» أن البرصيون وقدَّر حسنها. من تعجبًا الرياض! أحسن ما فيقال: العربية، يف دورانها
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الحايل: القيايس اإلعراب
عظيم. يشء بمعنى تامة نكرٌة ما:

مسترت/وجوبًا/تقديره الفتح/فاعله عىل ماٍض/جامد/مبني فعٌل أجمل:
«ما». عىل هو/يعود

الظاهرة. بالفتحة منصوب به مفعول السماء:
شيئني: الطالب يعرف أن عمر، مختار أحمد د. يقول كما هنا، يكفي

املتعجب يليها «أفعل» وزن عىل بكلمة متلوًة «ما» ب يبدأ األسلوب هذا أن (١)
منه.

منصوبني، دائًما يكونان منه واملتعجب أفعل، وزن عىل التي الكلمة أن (٢)
إعراب؛ فتحة والثانية بناء فتحة النحاة عند األوىل الفتحة أن عن التجاوز (مع

اللسان).22 تقويم أو النطق تصحيح يف لذلك أثر ال ألنه

و«الرياض» «ما»، عىل يعود فاعل ضمري به ماض فعل وأحسن «يشء»، بمعنى مبتدأ، تامة نكرة التعبري
«ما» تكون أن عىل األوسط األخفش يوافق ولم «ما»، خرب ومفعوله وفاعله والفعل منصوب، به مفعول
والخرب لها، صفة بعدها الرياض» «أحسن وجملة موصوفة نكرة «ما» تكون أن إما وقال: تامة، نكرة
بعدها وما الذي بمعنى موصول «ما» تكون أن وإما عظيم» الرياض أحسن يشء «أي والتقدير محذوف
قدرهما اللذان والتقديران عظيم»، الرياض أحسن «الذي والتقدير محذوف، أيًضا والخرب لها صلة
«ما» بأن القائل البرصيني من لغريه السالف الرأي منهما وأَْوىل التكلُّف، من قليل غري يحمالن األخفش
نعرتف أن بد وال الرياض»، ن حسَّ «يشء معها: السالفة العبارة وتقدير يشء، بمعنى تامة نكرة التعجبية
هي بينما خربية الرياَض» أحسَن «ما العبارة يجعل ألنه التكلف؛ من شيئًا أيًضا يحمل التقدير هذا بأن
املدرسة إمام الكسائي جعل ما ذلك ولعل التعجب، معنى منها يُسِقط أنه يف ريب وال إنشائية، تعجبية
البرصيون رأى كما مبتدأ ليست فهي اإلعجاب، من لها موضع وال تعجبية «ما» أن إىل يذهب الكوفية
أخذنا وإذا النفي، عىل أحد» جاء «ما مثل: يف كداللتها التعجب عىل للداللة حرف هي إنما واألخفش،
بل لها، فاعًال وجوبًا مسترتًا ضمريًا يحمل ال بعدها املايض الفعل كان التعجبية «ما» يف الكسائي برأي
ملا الكسائي تقدير يف فاعل له ليس الذي الفعل هذا مشكلة تحل فكيف الضمري، من تماًما فارًغا كان
عليه لداللته الفاعل عن يستغني قد الفعل أن يف مضاء ابن رأي هو بسيط، مفتاحه والحل التعجبية؟
ضيف: (شوقي به» مفعول و«الرياض» له فاعل ال الرياض» أحسن «ما قولنا يف «أحسن» ففعل بمادته،

ص٣٠-٣١). ،١٩٩٠ املعارف، دار لغوية، تيسريات
معارصة، قضايا تقليدية، غري حلول إىل والحاجة املعارصة العربية اللغة أزمة عمر: مختار أحمد د. 22

ص٦٩. ،١٩٩٧ ،١٧-١٨ الكتاب
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خالد.» سيما ال الضحك من «أكثروا مثل: سيما: ال أسلوب •
صيغة إعراب يف النحاة «تكلَّف ضيف: شوقي د. يقول النحو» «تجديد يف
أن إىل الفاريس عيل أبو ذهب فقد البعيد، التكلف من كثرية صوًرا سيما ال
و«يس» للجنس، نافية «ال» أن إىل املغني كتابه يف هشام ابن وذهب حال، « «يسَّ
عىل مرفوع أو مجرور، يس إىل مضاف بعدها و«خالد» زائدة، و«ما» اسمها،
موصولة إما — حينئٍذ و«ما» خالد»، هو سيما «ال أي محذوف ملضمر خرب أنه
أداة سيما» «ال أن إىل النحاة بعض وذهب بعدها، بالجملة موصوفة نكرة وإما
سيما» «ال بعد ما أن اآلراء هذه من ويستخلص منصوب. بعدها وما استثناء
يف العناء هذا كل ففيم وإذن مرفوًعا، أو منصوبًا أو مجروًرا يكون أن يمكن
يلغى أن لذلك طبيعي والجر؟ والنصب الرفع فيه يجوز بعدها وما اإلعراب

الكتاب».23 من سيما ال إعراب
أربع: كلمات يف سيما ال قاعدة نخترص وهكذا

سيما/مثلثة» «ما/بعد/ال

نزيف أي لنا يتبني وهكذا السليم،24 العربي بالنطق يتصل مما يشء يفوتنا فال
العلم هذا من شعوريٌّ ال وثأٌر والدوار، النهج إال منه طائل ال فيما بالطالب يحيق للجهد

املضِجر. الكتاب وهذا الثقيل

التعليم مجال يف (2-5)

مأثورة: فقرة يف العربية تعليم أزمة الشاطئ بنت الدكتورة توجز

ال أبناءنا أن هي أتصور فيما العقدة ذاتها، اللغة يف األزمة عقدة ليست
سليقتهم عن بمعزٍل يتعلمونها وإنما حياة، ولغة أمٍة لسان اللغة أن يتعلمون
دون حفًظا، والتلميذ تلقينًا املعلم تجهد صماء، وقوالب صنعٍة قواعد اللغوية،

وبيانها. ومنطقها العربية ذوق تكسبه أن

ص٢٧. ،٢٠٠٣ ط٥، القاهرة، املعارف، دار النحو، تجديد ضيف: شوقي د. 23

والندبة، واالستغاثة، التعجب، صيغ إعراب بإغفال املرصية املعارف لجنة اقرتاح أيًضا بذلك يلحق 24

األساليب. هذه استعمال طرق درس إىل العناية وتوجيه والتحذير، واإلغراء،
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خاص حلٍّ إىل أشري أن ويهمني …» اللغوي: املجمع عضو اللبان إبراهيم أ. ويقول
عادة؛ اللغة أن ذلك إنجلرتا: ويف الرشق ويف وخارجها، مرص يف بالتعليم اشتغل كرجل
يعاد أن يجب لذلك بالتكرار؛ تتكون العادة إن يقولون النفس وعلماء لسانية، عادة
بكل املثالية العادات تكوين إىل اتجه إذا التعليم فهذا العربية، اللغة تعليم أمر يف النظر

ص٨٠) ج١٥، املجمع، (مجلة العقبات.» من الكثري تذليل أمكن عناية
القواعد تعليم إلغاء عرفة محمد األستاذ يقرتح العربية» اللغة «مشكلة كتابه ويف
املطالعة، من واإلكثار والحفظ، بالتكرار، اللغة تعلم عىل والتشديد االبتدائية، املدارس يف

العرب.25 أدب من الكثري وحفظ
يخلص النحو، مع قصته عن شائق حديٌث املازني القادر عبد إبراهيم ولألستاذ
العربي النثر أساتذة من واملازني منفصل. كعلٍم ال كسليقة اللغة تعليم رضورة إىل منها
رفيقيه مع الديوان (مدرسة شعرية مدرسة ومؤسس أيًضا شاعر وهو العصور، كل يف
إىل النحو وأترك االمتحان) (يف األسئلة ورقة أقرأ «كنت املازني: يقول وشكري). العقاد
فأجعل القاعدة منها أستخلص األمثلة من طائفة أجمع وأروح أتناوله ثم الوقت آخر
وأراني النحو، كتب يف ما حفظ عن بها استغنيت وقد طريقتي، كانت هذه جوابي. هذا
معونة بغري وذاك هذا وسعني وقد كذلك، شاعًرا زماني يف وكنت كاتبًا، أصبحت اآلن
الشفهية االمتحانات يف إليه توجه كانت التي األسئلة عن املازني ويحدثنا النحو!»26
بفتح اعتَديا يقال وملاذا الثالثي؟ فعلها ما (العدوان) كلمة عن يسألني «ورشع فيقول:
العرب نطق هكذا فقلت جوابًا؛ لهذا أعرف فلم لألمر؟ بكرسها واعتديا للمايض الدال
وأنا القواعد، قبل نشأت اللغة إن فقلت امُلريض؛ الجواب طلب يف فألحَّ أخذنا. وعنهم
فساءه ُحكًما، أو قاعدًة يعرفوا أن غري من يفعلون العرب كان كما وأقرأ وأكتب أنطق
يتم وأن النحو، محل العربي األدب قراءة تحل أن املازني ويقرتح «… ونهرني جوابي
وأثناء عرًضا ذلك فليكن النحو من بد ال كان وإذا سن، لكل صالحة مختارات وضع
مستقالٍّ درًسا ذلك يكون أال وعىل الفهم، عىل به ولالستعانة الرشح سبيل وعىل القراءة
الطريقة «أما فيقول: العربية تدريس طريقة نقد إىل املازني وينتقل امتحان. فيه يؤدَّى

بعدها. وما ص٥١ تاريخ، بدون القاهرة، الرسالة، مطبعة العربية، اللغة مشكلة عرفة: محمد 25

أحمد د. كتاب عن ،١٩٦١ والنرش، للطباعة القومية الدار املازني، أحاديث املازني: القادر عبد إبراهيم 26
ص١٩١. القاهرة، للجامعات، النرش دار اللغة، علم يف قراءات الخطيب: شفيق
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إليه.» االنتهاء يجب بما تبدأ ألنها مقلوبًة أراها فإني العربية أبناؤنا بها يتعلم التي
سليقة العربية تجعل بها أشري التي «والطريقة فيقول: املقرتحة طريقته عىل ويعلق
اإلنجليزية يتعلمون كما العربية يتعلمون أبناءنا فإن اآلن، حاصل هو ما خالف عىل
أن يتفق ما وكثريًا نفوسهم، وبني بينها بصلة يشعرون ال أخرى أجنبية لغة أية أو
والعياذ فشٌل هذا بعد وليس بالعربية، منه األجنبية باللغة أعرف وهو التلميذ يخرج

باهلل.»27
سمعه تطرق وهي الحياة، لغة الطفل يتعلم مثلما تماًما باستعمالها. اللغة تعليم
الخاطئ» و«القياس التعثر يف يقع ذا وكم ويحاكيها، فيقلِّدها النهار وأطراف الليل آناء
يكون أن ينبغي وهكذا صماء، قاعدًة بتلقينه وليس سمعه عىل الصواب بإعادة فيقوم
مستطلًعا ويجول ويستمع، ويسمع ويقرأ، التلميذ يقرأ أن باملدارس: العربية تعليم
تأتي ثم عميل، تطبيقي وظيفي هو ما بكل يبدأ أن املمتعة. الشائقة النصوص يف دهًشا
بومة (مثل اآلخرة املرحلة يف والحكمة التنظري ويأتي الثاني، املحل يف واألصول القواعد
يده يف وتسقط القاعدة تواتيه هكذا الغسق)، يحل عندما إال التحليق يف ترشع ال منرفا

بأشواقه. يراها كان أن بعد بعينيه فرياها ناضجة، كتفاحٍة

كيف» و«معرفة أن» «معرفة

كيف» و«معرفة Knowing that أن» «معرفة بني املعرفة نظرية يف شهري تمييز ثمة
املقلوبة، األناناس كعكة نخبز كيف أو سيارة نقود كيف نعرف «فأن ،Knowing how
ما عادة ونحن مقدرة، أو كمهارٍة املعرفة أو كيف، معرفة تلك أيدينا؛ عىل نقف كيف أو
عىل ويطلق بالكالم، ال بالتمثيل تُعلَّم املعرفة تلك فمثل باأللفاظ، عنها نعرب أن عن نعجز
،Propositional Knowledge َقَضوية» «معرفة اسم أن» «معرفة بها نعني حني املعرفة
بعكس ا، تامٍّ تعبريًا لفظيٍّا عنها يعرب أن يمكن القضوية املعرفة أن عامة املفرتض ومن

كيف».»28 «معرفة

ص١٩١-١٩٢. السابق، املصدر 27
.William James Earle, An Introduction to Philosophy, p. 23 28
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أن يمكننا كيف»، و«معرفة أن» «معرفة بني اإلبستمولوجي التمييز هذا ضوء ويف
«معرفة إىل تنتمي مما أكثر كيف» «معرفة مقولة إىل تنتمي اللغة معرفة إنَّ بحسم: نقول
ولكنه ،Propositions القضايا أو املعلومات من لكمٍّ عْرًضا ليس اللغة فتعليم أن»:
إال يتحقق ال عمر، مختار أحمد د. يقول كما النحو، تعليم وإن «مهارة». األوىل بالدرجة
دون سليًما استعماًال العبارات استعمال من الدارس ومكَّن مهارة، إىل القاعدة حول إذا
لهذه اْلتفاته إىل يُشري ما «املقدمة» يف خلدون ابن عن جاء وقد بالقاعدة. وعي أو تفكري
امُلعنون الخمسني الفصل يف خلدون ابن يقول علمي. تحلييل هو ما كل يف وسبقه املسألة،
يف «والسبب التعليم»: يف عنها ومستغنية العربي صناعة غري اللسان هذا ملكة أن «يف
علٌم فهو خاصًة، ومقاييسها امللكة هذه قوانني معرفة هي إنما العربية صناعة أن ذلك
فليست نفسها)، الطريقة وليس الطريقة عن معلومات هو (أي كيفية نفس ال بكيفيٍة
مثل َعَمًال يُحِكمها وال ِعلًما الصنائع من صناعة يعرف من بمثابة هي وإنما امللكة نفس
خرت يف الخيط يدخل أن هي الخياطة مللكتها: محكم غري بالخياطة بصريٌ يقول أن
ثم كذا بمقدار اآلخر الجانب من ويخرجها مجتمعني الثوب لفقي يف يغرزها ثم اإلبرة
ثم األولني، الثقبني بني ما بمطرح األول منفذها قدام ويخرجها ابتدأت حيث إىل يردها
أنواع وسائر والتفتيح والتثبيت الحبك صورة ويعطي العمل آخر إىل ذلك عىل يتمادى
لو وكذا شيئًا، منه يحكم ال بيده ذلك يعمل أن طولب إذا وهو وأعمالها، الخياطة
الخشبة رأس عىل املنشار تضع أن هو فيقول الخشب، تفصيل عن بالنجارة عالم سئل
املرضسة وأطرافه بينكما وتتعاقبانه اآلخر، بطرفه ممسٌك قبالتك وآخر بطرفه وتمسك
لو وهو الخشبة، آخر إىل ينتهي أن إىل وجائيًة ذاهبًة عليه مرت ما تقطع املحددة
امللكة هذه مع اإلعراب بقوانني العلم وهكذا يحكمه، لم منه يشءٍ أو العمل بهذا طولب
من كثريًا نجد ولذلك العمل؛ بكيفية علم هو إنما اإلعراب بقوانني العلم فإن نفسها، يف
كتابة يف سئل إذا القوانني بتلك علًما املحيطني العربية صناعة يف واملهرة النحاة جهابذة
عن فيها أخطأ قصوده؛ من قصٍد أو ظالمة شكوى أو مودته ذي أو أخيه إىل سطرين

اللحن.»29 من وأكثر الصواب

ص٤٥٣. خلدون، ابن مقدمة 29
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باللغة التعليم مجال يف (3-5)

حد عىل لغة، أي ألن العجز؛ أو بالقصور — ذاتها يف — تُتَهم أن يمكن لغة توجد «ال
… حضارة ألي الرضورية الحاجات عن للتعبري الكامنة القوة «تملك هلمسليف، تعبري

التكوين.»30 ناقصة إنها أو بدائية، إنها عنها يقال أن يمكن لغة توجد ال أنه بمعنى
ال نحن بينما العلوم نقل عن عاجزة العربية إن نقول: ألن معنًى هناك وليس
أصحابها، نمو نتيجة تنمو وإنما فراغ، يف تنمو ال فاللغة العلوم! نقل يف نستخدمها
ال وحدها النظرية والدراسة وتجاربهم، أهلها خربات بازدياد اللغوية ثروتها وتزداد
وخرباتهم أهلها باحتياجات وربطها واملمارسة، االستخدام يخلقها وإنما لغة، تخلق

واليومية.»31 العلمية وحياتهم
الهائلة قدرتها الصحراء، وحياة بالبداوة عهد قريبة وهي قديًما، العربية أثبتت وقد
اليوم قادرة تكون أن بالحري وكم إليها، واإلضافة وهضمها والفلسفات العلوم نقل عىل

أحمد. والعود واختزنته، اكتسبته ما كل بعد العلوم نقل عىل

السانحة الفرصة (6)

املقرتح اإلصالحي كدحنا يف أننا ممكنًا أمًرا املنشود اإلصالح ويجعل لالستبشار يدعو مما
العوملة وقوى العوملة، السلف: من أحد ببال تخطر تكن لم عارمة قوٌة تُظاهُرنا إنما
القديمة السنن يعكس أن الجديد االندماج هذا شأن من االتصال. وسائط وبخاصة
اللهجات تبلور ثم لهجات إىل اللغة انشعاب تسبب «عزلة» هناك تعد فلم اللغوي! للتطور
يف توحيدها ثم اللهجات تقريب إىل العكس عىل العوملة قوى تؤدي منفصلة. لغات إىل
عىل وتلقيها الفضائيات تنرشها جديدة فصحى لخدمة ذلك ر نُسخِّ أن ويبقى النهاية،
لعرصهم ومعايشة وقلوبهم، الناس عقول من قريبة فصحى وعشيٍّا، بكرًة الناس سمع
تنفصل وال واألجنبية العامية تسرتفد فصحى وشجونهم، لشئونهم ومرتجمة وجيلهم،
إىل وأحالته وهضمته ابتلعته جديٍد كل فيها يستعرب فصحى االنفصال، تمام عنهما

ص٦٨. سابق، مصدر املعارصة»، العربية اللغة «أزمة عمر مختار أحمد د. مقال يف العربية، إحياء 30
نفسها. الصفحة نفسه، املصدر 31
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اإليطالية، دانتي أسس كما تأسيسها عىل جميًعا نتآزر جديدة فصحى وبنيتها، كيانها
وال داخلها من تتطور أصيلة لعربيٍة امتداٌد ألنها الرتاث فصحى عن تعزب ال أنها غري
نفهم نزال وال العجيبة، الجديدة حياتنا وتفهم تفهمنا فصحى أبًدا، الثالثي جذرها تفقد

ا! رشٍّ وتأبط والشنفري األعىش حياة بها
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تبديد1 ال تجديٌد كتاب: مقدمة
مصطفى عادل د. بقلم

وأحبارها. سدنتها يتقنها يكاد وال بنوها، ويهجرها أهلها يجفوها أزمة؛ يف العربية
يف وفقٍر واألصول، القواعد يف تضخم من تعاني املرض، فراش عىل العربية

العرص. ومجاراة الجديد مواكبة عن وعجٍز املصطلح،
وبئس املرض، إنكار الدواء فبئس إخفاؤه، باإلمكان يعد ولم للعيان، واضٌح الداء

املشكلة. إنكار الحل
ومستصعب بطبيعته للعربية كاره إما اثنني: من واحًدا األمر هذا يف الناس رأيت وقد
هي كما يحنطها أن يريد ت متزمِّ وإما وقت، أرسع يف نعيها يسمع أن يف وراغب بها
يخط يديك بني الذي الكتاب ويف عام، ألف من أكثر منذ األسالف وقف حيث بها ويقف

ونبًال. وحصافًة واقعيًة أكثر ثالثًا طريًقا جربان سليمان الدكتور

اللغوي، التجديد يف لكتاٍب مقدمة املقال هذا أن بالذكر جدير الخويل، أمني الشيخ عن مأثور تعبري 1

آراءنا أن أيًضا بالذكر وجدير بالكتاب، الواردة األفكار وبني بينه التداخل بعض وجود من بد يكن فلم
املقال. هذا يف عليه كانت عما الكتاب يف اليشء بعض تعدلت قد املسائل بعض يف
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األول: عن مآله يف بعيًدا ليس املحافظني، الغيورين الغالة حزب الثاني، الحزب هذا
يغرق اللغة مركب يرتك أن باطلة ومصادراٍت مغلوٍط أساٍس عىل القائم تنطُُّعهم يوشك

اختناًقا. تموت أن املتشنِّجة قبضتهم يف العربية وتوشك بحمله،
يف اللغة إنما نهائيٍّا، كلسيٍّا كيانًا ليست اللغة أن تَُقْل، وال ُقْل هواة املحافظون، ينىس
القرون. أو العقود بَمرِّ إال يدرك يكاد ال بطيئًا كان وإن دائب ٍل تحوِّ ويف دائمة، سيولٍة
تكون أن ينبغي أخرى لحظة ويف معينة، زمنيٍة لحظٍة يف للغة تقعيًدا كانت اللغة علوم

أخرى. علوٌم هناك
التغري منها كثرية: تغرياٌت تعرتيها الزمان يف سريورتها يف اللغة أن هؤالء ينىس

«السيمانتي».2 أو الداليل والتغري النحوي والتغري الصوتي

منها: عديدة أنواٌع الداليل للتغري 2

من املايض، يف تشمله تكن لم ما لتشمل وامتدادها الكلمة معنى اتساع أي Extension «التوسع» •
كال لتشمل اآلن معناها فاتسع ذكورية، صفة الالتينية يف كانت (الفضيلة) Virtue كلمة أن ذلك

الجنسني.
كان أشياء بني من بعينه يشء عىل واقتصاره املعنى نطاق تقلص أي Narrowing «التضييق» •
الغذاء أو الطعام إىل تشري كانت القديمة اإلنجليزية يف Mete كلمة أن ذلك من املايض. يف يشملها

الطعام. من فقط واحًدا صنًفا ليخص اآلن معناها ضاق وقد عامة، بصفة
«مالحة» كلمتي أن ذلك من أخرى، إىل األحوال من مجموعة من الكلمة انتقال أي Shift «التحول» •
انتقلتا وقد والنهري، البحري املجال أو السفن مجال عىل املايض يف مقصورتني كانتا و«ميناء»،

والربي. بل الجوي، املجال إىل اآلن
األشياء، بني تشابه أو مماثلة عىل قائم املعنى يف تحول وهو Figurative Use املجازي» «االستعمال •
أيًضا. الرافعة لتعني اآلن تستعمل العنق، طويل طائر وهو (كركي)، Crane كلمة أن ذلك من

وهو (Pejoration («الزراية» Semantic Deterioration الداليل» «االنحطاط أو الداليل» «االنحدار •
كانت التي Notorious لكلمة حدث ما ذلك مثال سلبية، داللًة فيكسبها اللفظة بمعنى يلحق تغريٌ
قبيح». بيشءٍ مشهور أي ر، «ُمَشهَّ تعني وصارت داللتها انحدرت ثم «مشهور» تعني األصل يف

حيث Amelioration (الداليل)» «االرتقاء أو (الداليل)» «التحسن ظاهرة الداليل االنحدار وتقابل •
كلمة ذلك مثال سلبية، داللة من األصل يف لها كان ما يزايلها أو إيجابية داللًة اللفظة تكتسب
أو يسعف بمعنى كفعٍل تستعمل تزال (وال «خادم» تعني قديًما كانت فقد (وزير) Minister
وهناك أحمق». أو «غبي تعني قديًما كانت فقد (لطيف) Nice كلمة وكذلك خدمة)، يقدم أو يعني
كاسٍم «الزمالك» لكلمة حدث ما الطريفة الحية األمثلة ومن الحرص، يخطئها كثرية أخرى أمثلٌة
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معجزة وال عاجزة هي ال العربية (1)

مفادها يرصح، لم أو بها رصح سواء نهائية، مصادرٍة عىل العربي اللغوي الدرس يقوم
لحظٍة يف خارقة، إعجازيٍة بطريقٍة فجأة، وظهرت السماء، من هبطت البرشية اللغة أن
هي هؤالء عند اللغة زيوس! رأس من منرفا ولدت كما مكتملة، مستويًة واحدة، زمنيٍة
أن إىل ذهب التي العرب اللغويني من القلة وحتى هللا، من إلهام أو وحي أو «توقيف»
البرش)؛ غري أو البرش (من الحكماء من ثلٍة بني تواضٌع أو عرٌف أو «اصطالٌح» اللغة
كل بعد فاللغة، ولبابها: صميمها يف التوقيف فكرة عن كثريًا تحيد ال القلة3 هذه حتى
وفعل مدبٍر بتدبري أتى البنيان، مذهل الصورة خالب محكم، ثابٌت نهائيٌّ كياٌن هي يشء،

فاعل.
علوم تأسيس لحظة تطوره، من التاريخية املرحلة هذه يف اإلنساني العقل يكن لم
كان البرشية، الطفولة وسذاجة والبدائية الشفاهية آثار من بعُد تخلص قد يكن لم اللغة،
وأسطورًة هنا من روايًة يتلقط يزال وما بائد، قديٌم «باردايم»4 عليه يهيمن قديًما عقًال
آالٍف بضعة يتجاوز ال عنده التاريخ وكان الحرية. وينفي الثغرة بها يسد هناك من
هائًال شيئًا يصنع أن املقزَّم التاريخ هذا يف اإلنسان بوسع يكن لم ثم ومن السنني، من

وترتبع. وتستوي األسطورة تنفذ هنا من كاللغة؛
علوم تدلنا كما السنني، ماليني منذ بدأ األرض عىل اإلنسان كفاح أن األمر وجه
حتميٍة كنتيجٍة رسلها عىل نشأت اجتماعية ظاهرٌة اللغة وأن والجيولوجيا، األنثروبولوجيا
والتعبري للتواصل وسيلٍة اتخاذ إىل مضطرين أنفسهم يجدون أفرادها جماعٍة يف للحياة
بعاداته وتتأثر املجتمع بظهور تظهر اجتماعيٌة ظاهرٌة اللغة والخواطر، األفكار وتبادل
املجتمع، لها يخضع الذي التطور لسنن وتخضع وتفكريه، سلوكه وطرائق وتقاليده

بانحطاطه. وتنحط بارتقائه فرتتقي

ويف ارتقاء)، (تحسن، الحقرية! العشة أي «الزملك» جمع األصل يف وهي القاهرة أحياء ألرقى
فرنيس تعبريٌ األصل يف فهي بالقاهرة متواضع شعبي لحيٍّ كاسٍم «بوالق» لكلمة حدث ما املقابل

زراية). (انحدار، الجميلة» «البحرية يعني
التوقيف. ال االصطالح بمذهب يأخذون النحاة أغلب أن يرى من الباحثني فمن خالف، محل األمر هذا 3

فيلسوف كون توماس وضع من واملصطلح معريف، إطار أو قيايس، مثال أو إرشادي، أو شارح نموذج 4
ومؤرخه. العلم
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عليها وأضفوا خارقٍة عليا قوٍة إىل لغتهم نسبوا حني وحدهم نسيج العرب يكن لم
البيان وباستحالة سواها عىل وبأفضليتها اللغات بقية عىل بأسبقيتها وقالوا الكمال صفة
التي Ethnocentrism اإلثنية» «املركزية أو العرق» «مركزية هي تلك أخرى، لغة بأي
عىل شعٍب كل وتحمل األوىل، تطورها مراحل يف وبخاصٍة البرشية، املجتمعات كل تَِسُم
جماعتنا اآلخرين: عن له ومميزًة وحده به خاصًة يجدها عنارص أية يف ويتشدد يغلو أن

الباطل. وغريها الحق هي … الخطأ وغريها الصواب هي
األوىل، اللغة هي كانت لغتها أن إىل ذهبت القديمة الثقافات جميع أن الحق
هي اليونانيني «لغة جالينوس: يقول اللغات. أفضل وكانت اآللهة، صنع من وكانت
ذهب وقد الضفادع»، نقيق وإما الكالب نباح إما تشبه اللغات سائر ألن اللغات؛ أفضل
أنعموا قد اآللهة أسالفهم وأن املرصية، اللغة هي األوىل اللغة أن إىل القدماء املرصيون
لإلنسان، اللغة بإحضار مرصي فرعون أول قال وكما القديمة،5 مرص أهل عىل بها
اليابان يف أما نفسه. اليشء بفعل السماء، ابن تسو، تني الصيني اإلمرباطور قام كذلك
بهذا إنليل قام بينما ولغته، اإلنسان خالقة هي الشمس، إلهة إماتراسو، اإللهة كانت فقد
وأن العربية، هي املالئكة ولغة الرب لغة أن اليهود ادعى وقد األوسط،6 الرشق يف الدور
ادعى كما اللغة، هذه حروف هو هللا بيد السابعة السماء صفحة عىل كتب يشءٍ أول
الجنة أهل لغة إن الرسيان قال وقبلهم الجنة، يف التخاطب لغة ستكون لغتهم أن الفرس

الرسيانية.7 هي اآلخرة يف الحساب ولغة
الدعاوى هذه ومثل تتبدل، وال تتغري ال مقدسة لغة هي وال اللغات، أم العربية ليست
ليست أخرى جهة ومن وموتها، جمودها إىل تؤدي بل يشء، يف اللغة تخدم ال املتعصبة
«اللغة لقولك: معنى هناك وليس عاجزة، لغٌة هناك ليست أنه والحق عاجزة، العربية
وأنت كانوا، كيفما أصحابها مرآة فاللغة اللغة، ألصحاب صفٌة العجز إنما عاجزة»، س
وتصف خفيٍّ Category Mistake مقويل» «خطأٍ يف تقع عاجزة» س «اللغة تقول: حني
ن»، اللحظة يف لغويٍّا عاجزٌة ص «الجماعة تقول أن والصواب به. توصف ال بما األشياء

.West, Fred: the Way of Language: an Introduction, Harcourt, 1975, p. 4 5

.Ibid., p. 5 6

ص٦٨. ،١٩٧١ القاهرة، العربي، الفكر دار واإلنسان، اللسان ظاظا: حسن 7
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فلن والتعبريية االتصالية بقدراتهم يرتقوا أن وأرادوا الطوق عن هؤالء شبَّ ما فإذا
وترتقي تطورهم يف لغتهم ستواكبهم الالزم، الرمزي الغطاء يجدوا أن هنالك يعجزهم
الفشل عقدة تْحُكمنا من نحن وإنما العلوم، نقل يف فاشلًة العربية وليست بارتقائهم،
ضامرًة العلوم مجال يف العربية لتبقى ونسوِّفها، التجربة ونتهيب التعريب يف فنرتدد

العلوم». نقل عن عاجزٌة «العربية ذاتها: النبوءة وتحقق هزيلة،

ثرثرة؟ أم غنًى الرتادف، (2)

العربية اللغة يف الرتادف لنشأة عميًقا تحليًال تجد ثرثرة؟» أم غنًى «الرتادف: مقالة يف
إليه أشار فيما اليشء بعض أفيض أن وأود وجدواه، ألثره سديًدا ونقًدا مداه، واتساع
يف أفيض العربية، اللغة يف املفرط الرتادف نشأة ألسباب يعرض وهو باقتضاب املؤلف
من إن عامة: بصفة الفصحى العربية نشأة عىل أيًضا الضوء يلقي ألنه إال ليشء ال ذلك

النحاة. قدماء أيدي عىل اللغوية املادة جمع عملية الرتادف أسباب
اضطراب إىل أدى خلًطا جميًعا العربية اللهجات بني بالخلط النحاة قدماء قام لقد
ينطبق ال وصًفا النهاية يف لنا وقدموا التناقض، حد إىل تصل بصورة اللغوية القواعد
كانوا لقد الوقت. ذلك يف العرب بها يتحدث كان التي اللهجات من لهجٍة أي عىل
يف البدو وباستقبال البادية، إىل باالرتحال سبيل، كل من اللغوية املادة لجمع يحتالون
فرد بني أو وأخرى، قبيلة بني يفرقوا لم األخذ ذلك يف وهم عنهم، واألخذ الحوارض
بالرضورات املدلَّل (وهو والشعر املنضبطة) املعيارية اللغة (وهو النثر بني أو وآخر،
والصبيان (كذا) النساء عن أخذوا وربما واألجالف، املثقفني بني يفرقوا ولم والرخص)،8
اللهجية املستويات بني وداللية تركيبيٍة فوارق وجود إىل منهم تفطٍُّن دون واملجانني
أدت التي األسباب من كان ي والتلقِّ األخذ يف الخلط هذا لعل الفصحى، اللغة ومستوى
معقولة، غري بدرجة املرتادفات وكثرة الرتادف ظاهرة وإىل القواعد، بعض اضطراب إىل
املواد من كثريًا إن بل املختلفة، وصيغه الثالثي الفعل أوزان يف الواضح االضطراب وإىل
ومن أنفسهم، النحاة هؤالء اخرتاع من هو النحاة قدماء أحكام إليها استندت التي

الشعر». ومستوى النثر مستوى بني «الخلط فصل يف الرأي هذا عىل تعديل من أجريناه ما انظر 8
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أصبحت إذ الرواية أمر إليه صار ملا ونتيجة النحاة،9 لضغط نتيجة األعراب اخرتاع
أجل من الروايات يختلق أن عىل فتحمله وفريًا، دخًال صاحبها عىل تدر مكتسبة حرفة
بمذهب نأخذ «أن «املعجم»: مقدمة يف العالييل يقول كما لنا، آن لقد املادي،10 الكسب
كل وتبعة الضيق، واملضمار املتهافت واملحل القلق املوضع يف العربية وضعت وإال الجد،
سالفو تواضعه عما يحيد ال موقًفا وقفوا حني وحدهم اللغويني كاهل عىل تقع إنما أولئك
وال مستقيم غري درٍس نتيجة أو خاطئًا، وهًما إال أولها يف تكن لم قوانني من اللغويني،
أكثر املايض البعيد الواقع يف تكن لم وعادات، تقاليد من تحته نرزح ما كأكثر محقق،

عقائد.» التاريخ ها صريَّ مغالط من

الصحيح تصحيح (3)

تقول. وال تقول ال وهي الناس يغادروا أن تقل وال قل هواة يوشك

تقل»، وال «قل هواة املحافظني لصنيع املؤلف يعرض الصحيح» «تصحيح فصل يف
األخطاء ط تَسقُّ هؤالء يتكلف يصلحوها، أن يريدون حيث من العربية يؤذون الذين
ظاهرة هؤالء يتناىس الوسطى، القرون يف الساحرات بتصيد تذكرنا حرفًة منه ويجعلون
املحك — القديم املحك عىل الجديد االستخدام ويعرضون الداليل، والتحول اللغوي التطور
األزمنة باختالف يختلف الناس يقوله وما الناس، يقوله ما ببساطة، هي، فاللغة الخطأ،

واألوضاع. األحوال وتبدل واألمكنة
عنرصه يتحول وعقود، حقٌب عليه وتختلف ا، تامٍّ شيوًعا لغوي ٌ خطأ يشيع حني
عىل حقوق، من للقاعدة ما كل علينا لها اليد»، «بوضع قاعدًة ويغدو صفته، وتتبدل

طلب عىل إلحاحه من ضاق وقد حبيب بن ليونس قال رؤبة أن البرصيني» النحويني «أخبار يف روي 9

يف وجاء لحيتك؟» يف بلغ قد الشيب ترى أما لك، وأزخرفها البواطيل هذه عن تسألني «حتام الغريب:
النحوي الطيب أبو يقول يريد، ما األعراب يلقن كان ربما الكسائي أن الحموي لياقوت األدباء معجم
ما يلقنهم كان ألنه مطروحة األعراب حكايات إال علل وال حجج بال مختلٌط وعلمه …» الكسائي: عن
يف متحرًزا «كان األصمعي إن الفريوزابادي قول واللغة» النحو أئمة تراجم يف «البلغة يف وجاء يريد»،
قاعد قال: عمك؟ فعل ما له: قيل أنه أخيه ابن الرحمن عبد عن يحكى فمتسامح. غريه يف وأما التفسري،

له.» أصل ال بكالم األعراب عىل يكذب الشمس يف
ص١٤٩. ،١٩٨٩ ليبيا، يونس، قار جامعة والتحليل، التأليف ومناهج العربي النحو العبيدي: شعبان 10
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كل وينترش الشيوع كل يشيع أن الخطأ لهذا كان فما ذلك: من أعمق األمر باطن أن
ما، بحاجٍة للفكر ويفي ما، خدمة للغة يقدم يكن لم لو القبول كل ويلقى االنتشار
خدماته ونفقد به نضحي أن الخرسان ومن قبله، شاغًرا كان اتصاليٍّا فراًغا ويمأل

تقل. وال قل وحجة الشائعة األخطاء بدعوى
تجنب ألنفسهم العرب أباح فلماذا امليم، بضم «ُمتحف» قل املتزمت: لك يقول
أنا ما وهللا َمطيَّة؟ ذوقنا نحن نجعل بينما القاعدة، عىل جرت لو حتى الثقيلة اللفظة
القاعدة، عن شذَّت لو حتى لساني صديقة املحكية الرائجة الدارجة «َمتحف» إال قائٌل
من الثانوي االشتقاق بقاعدة صائبًة األمر، حقيقة يف «َمتحف»، كانت إذا بالك فما
الغالة يخطئها التي Evaluation «تقييم» كلمة عىل ينسحب نفسه واليشء «تحفة»؟!
والتباًسا خلًطا إال تصويبهم يورثنا فال الواو، األصل ألن «تقويم»؛ نقول: أن ويردوننا
مواقع أم الزمن حساب أم العقاب أم التصحيح الكلمة: من أنعني تدري وال مجانيٍّا،
من الثانوي باالشتقاق صحيحة «تقييم» كانت إذا بالك وما القيمة! تحديد أم البلدان

«القيمة»؟
بل الظل ثقيلة «مهم» كانت لو أو «مهم»، وقل «هام» تقل ال يت الزِّمِّ لك يقول
خطية: وال هناك خطأ ال أن فتجد علميٍّا األمر يف ق تُحقِّ ثم السياقات؟ بعض يف مضحكًة
(اسما و«مهمٌّ» «هامٌّ» فتكون وأقلق، أحزن بمعنى واالثنان و«أهمَّ» «همَّ» فعالن فهناك

صحيحة. كلتاهما الفاعل)

والتقييد التجديد هامش عىل (4)

وتطبيقاٍت ثاقبًة خطراٍت املؤلف يقدم الكتاب يف الرئييس الفصل يعد الذي الفصل هذا يف
كحارٍس اللغوي العلمي العمل عليه يكون أن يجب ملا ونماذج النظرية، ألفكاره حيًة
أيًضا التنكس ومن والتحجر، الجمود من للغة وعاصٍم التحول، إليقاع وضابٍط للمسار
اللغة عرك مجرب، محنٍَّك حجة، باقعٍة خبري، لغويٍّ بإزاء هنا أنت وامليوعة، والتحلل
موضوعيٍة بتحليالٍت يرفدك العمر، زهرة وتدريسها درسها يف وأفنى أغوارها وسرب
اللغة عىل يتجرءون الذين الهواة خواطر عن بعيدٍة سديدة، أمينٍة وتخريجاٍت عميقة،
خصومهم وتكفي ذاتها ركاكتهم عليهم وترد عجمتهم فتفضحهم أدواتها، يمتلكوا ولم
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اللغة، بيت من َحكٍم أمام باختصار، أنت، سيقال. ما وكل منهم قيل ما كل وتجرح الرد،
أهلها. من وشاهٍد

(املحكية) العامية اللغة عن دفاع (5)

اللغوي اإلصالح إىل الطريق لنا يفتح ألنه املفتاح؛ املقال أو الكتاب، مقاالت أهم لعله
أن قبل فتحه من مفر ال خراًجا بل أيًضا، جرًحا يفتح ألنه قراءته، يف هو مؤلٌم الواقعي،

حقيقي. لغوي إصالح أي عن نتحدث
«ثنائي شعب ثم، من وأننا، بذاتها، قائمة لغٌة هي محكيتنا أن نعرتف أن ينبغي
أوصلنا ما هو القرون عرب والتجديد االجتهاد باب وانغالق ت التزمُّ وأن !Bilingual اللغة»
بمعنًى صناعيٌة أخرى، ولغٌة (العامية)، املحكية هي طبيعية لغٌة لدينا الحال، هذه إىل
مقصورٌة هي وإنما اليومية، حياته يف أحد بها يتحدث ال الفصحى، يسمى ما هي ما،
التسجيلية، واألفالم األخبار ونرشات املنربية والخطب واملؤتمرات والكتب الصحف عىل

أجنبية. كلغة ونكتبها أجنبية، كلغة ونكتسبها أجنبية، كلغٍة نكاد، أو نسمعها،
الناطقة املجتمعات كل يف فالطبيعي آخر، عطب أي قبل لغويٍّا معطوٌب شعٌب نحن
اليومية اللغة من يتدرج فرًدا، واحًدا ومتصًال امتداًدا والعامية الفصحى تكون أن
فجوات، وال صدوع وال فيه خلجان ال سلًسا تدرًُّجا املركبة الرسمية اللغة إىل البسيطة
ويقرأ الطريق، يف بها يتحدث التي نفسها اللغة تلك معهده يف ليدرس الطفل إن بحيث
فِذْهننا نحن أما ويحب، بها ويحلم ويضحك، بها يدهش التي نفسها باللغة ويكتب
وفصحانا عاميتنا بني إن قديم، وثأٌر تاريخيٌة قطيعٌة بينهما لغتني بني مشطوٌر منفصٌم
«ثنائي شعب الحال واقع يف وأننا منفصلتان، لغتان أنهما يصح بحيث فاغرة، هوًة
الجريئة، الحية املتطورة املركبة هي عاميتها شائهة: هوليٌة ثنائيٌة أنها غري اللغة»،
إفقاٍر ثنائية املقلوب الوضع بهذا وهي املنطوية، الذابلة الضامرة الهزيلة هي وفصحاها
نبغض لذلك ربما وعزاءه، العمق لذة نعرف وال نضيف، وال نبدع ال لذلك ربما إثراء، ال
أن ونوشك أشقر، أجنبي لكي وننبطح أْلكن، أعجمي لكل ونطرب منها، ونضحك لغتنا
هو هذا سبيًال، ذلك إىل استطعنا ما بها ونتنفج ونكربها غرينا لغة ونعتنق بلغتنا نكفر
رأيًا. فيها ونَر املشكلة هذه نقتحم لم ما قائمة لنا تقوم أحسبنا وال الصميم، العطب
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اللغوي لإلصالح وصفة (6)

الواقعي، اللغوي اإلصالح طريق لنا يفتح املحكية» اللُّغة عن «دفاع مقال إنَّ قلت:
الحصيف. الحقيقي اإلصالح أظنه ما إىل مقاله من أنطلق أن سليمان الدكتور يل فليأذن
فما «واالستعمال»، قلت استزدتَني فإن «االستعمال»، واحدة: كلمة يف وصفتي تتلخص

الخطب؟
اللغة واستواء االستعمال، اللغة ُ َمنشأ استعمال، ،Ultimately جوهريٍّا اللغة،
نستعمل ال نحن اللسان، تهجر حني اللغة تموت االستعمال، يف اللغة وتطور باالستعمال،
نهملها فإننا Self-Fulfilling Prophecy لذاتها» املحققة «النبوءة وبمنطق العربية،
الكاذب الناعي يزال وال وتنسحب، فتشحب ونجفوها فتصعب، ونستصعبها فتذبل،

نعيه! يصدق حتى ينعب
الوجود إىل تأتي والتعريب)، والحرية، (والديمقراطية، كاللغة الحياة، يف أشياء ثمة
األقدام تَعبِّده طريٌق إنه بِفْعله»! وإنما السري أجل من ال «يَُخط الذي هيدجر» «درب مثل
«السعي عن لنا بديل ال السري،11 لتسويف معنى وال مربر وال وجه فال ثم ومن نفسها،
كل يف لغتنا نستعمل أن ألسنتنا، عىل لغتنا نضع أن اللغوي»: «الكدح أو اللغوي»،
القول؛ يف غرينا عىل عالة نكون فال لغتنا،12 يف ونوطِّنه العلم نعرِّب أن الحياة، مناشط
اللغوي التأني (يف نتمهله وال بذلك ل نعجِّ وأن والتعريب، بالرتجمة جديد كل نالحق أن
واملرتجم املعرب هذا نستعمل أن ذلك بعد واألهم األخرض) العفيف يقول كما الندامة
طارف كل يف املعهودة النَّبْوة عنه وينفي ويصقله اإللف يهذبه حتى استعماله يف ونلح
ستقابلنا عودتها)، ما عىل (ذائقتك منه وننفر نستوحشه نعود وال فنستسيغه، مستجد،
الدواء ونستخلص نفسه، بالسري الطريق سنشق حلوًال، نعدم ولن والعقبات، النتوءات

الداء. من

بريوت، العربية، النهضة دار األعماق»، «صوت كتاب يف الديمقراطية»، «فقه فصل مصطفى: عادل 11

.٢٠٠٤
بعلومها تكون إنما األمم وحياة األمم، بحياة «تحيا اللغة إن ج١» «املجموعة، يف شميل شبيل يقول 12

فقدت والفرنسية اإلنجليزية إىل وسورية مرص مدارس يف الطب علم تحول يوم ومن … وصناعاتها
سريها يف الطبيعية بالعلوم اللحاق ا جدٍّ عليها الصعب من صار حتى العملية، أركانها أقوى العربية

الرسيع.»
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والفكري العلمي اإلبداع ممارسة والتحديث، التصنيع ممارسة العلوم، تعريب
من األلفاظ يفرغ الرتاكيب، يخلخل اللغة، يغسل (الشعر بخاصة والشعري والفني
وصفة (وهذه الحرية ممارسة ،(… قوله تتعود لم ما تقول أن ويعلمها ماضيها

حالها. وإصالح العربية لتجديد مهمة عالجية خطوٌط أولئك كل أدونيس)،13
أن الجديدة العربية درب عىل سرينا أثناء وعلينا اللغة، بثنائية مرحليٍّا، سنسلِّم،
والداخيل بخاصة)، اإلنجليزية — األجنبية اللغة (ضغط الخارجي الضغطني: نطاوع
اللغتني هاتني بسلطان ونعرتف مرحليٍّا، نهادن، أن العامية)، — املحكية اللغة (ضغط
من وتفيد الثنتني من العربية لغتنا تقرتب بحيث ونسرتفدهما ، بودٍّ معهما ونتعامل
فعلت مثلما وبنيتها، كيانها إىل تحيل ثم وتتمثل، وتستوعب عنهما تأخذ مزاياهما،
املحكية من الفصحى نُقرِّب أن علينا والخليل. سيبويه عىل السابقة العصور مر عىل
نقرب وأن الوسائط)، وبقية واإلنرتنت، كالجزيرة، والفضائيات واإلذاعة الصحافة (يف
حني يحدث وكما والثقافة، التعليم انتشار مع تلقائيٍّا يحدث كما الفصحى، من املحكية
(مثل نوعيٍّا اختالًفا عنها يختلف يكاد وال الفصحى يماس الذي املحكي األدب نشجع

الحارض). يف يوسف ماجد وأشعار السابق، يف رامي أحمد أغنيات
الفصحى بطن يف العامية تذوب تزال وال وتنتعش، الفصحى ستنمو فشيئًا شيئًا
ال محكية لغًة الجديدة الفصحى وتصبح بينهما الفاصلة الفجوة تتقلص حتى الجديدة

حية». «لغة تصبح اللسان، تفارق
تفعل مثلما بأول، أوًال وتقعيده تقنينه مع أكاديميٍّا، اللغوي التحول مواكبة علينا ثم
ويذهب اتفق كيفما األمور تسري ال حتى التحول إليقاع ضبٌط إنه لغويٍّا، رة املتطوِّ األمم

يف مشكلة مجرد تقديري، يف العربية، اللغة مشكلة «ليست األسود»: «املحيط يف أدونيس يقول 13

األول، املقام يف لغوية، ليست العربية اللغة مشكلة إن لنقل: أو والدارجة، الفصحى أو والرصف، النحو
مجال، فال التجديد، طاقات وتعطل العربية، اإلبداعية تشل وسياسية دينية عوائق مشكلة هي وإنما
جديدة: وآفاٍق ذروات إىل بها ويصعد العربية، اللغة يحرك قيود، بال حر إلبداع العربي، املجتمع يف
تصبح وبحيث جديدة، وتراكيب وصيغ جديدة، وألفاظ جديدة، تسميات تنشأ بحيث ويفجرها، يفتقها،
اللغة تتقدم لن كال، الرأس. يف جامدة قواعد مجرد ال الجسد، وكمثل الحياة كمثل وحية متحركة اللغة
األيديولوجية، املؤسسات هذه رسير يف ترقد دامت ما تدريسها، طرق يرست أو جددت مهما العربية،
اللغة عىل الحريصون أيها تريدون، هل عنها، العزوف وسيزداد انهياًرا، ستزداد العكس، عىل إنها، بل
الحرية.» أحيوا والتفكري، والكتابة، اإلبداع، أحيوا إذًا، قة؟ خالَّ نامية، حية، اللغة هذه تظل أن العربية،

ص٤٤١-٤٤٢) ،٢٠٠٥ الساقي، دار األسود، املحيط (أدونيس:
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يلحُّ سبٍب ألف وهناك دائب، ل وتحوِّ دائمة سريورة لفي اللغة «إن َمذَر. َشذََر القوم
القديم، بمعناها صلٍة ذات غري جديدة معاني وتكتيس جلدها من تخرج أن األلفاظ عىل
بها املنوط اللغة علوم ذلك يف تواكبها أن الطبيعي فمن مستمر تغرٍي يف اللغة دامت وما
محسوبًا توتًرا اللغوية العلوم نهج يكون وأن حركتها، وضبط اللغوية الظاهرة رصد
تفتح ووصفية واالنهيار، التحلل من اللغة تحفظ معيارية و«الوصفية»: «املعيارية» بني

واالرتقاء.»14 للتطور آفاًقا له

صعبة؟ لغة العربية هل (7)

مقابل؟! بال صعوبٌة مجانية؟ صعوبة هي هل هو: املقام هذا يف الصحيح السؤال لعل
مفيد د. يقول كما الثراء عن الناشئة الصعوبة هي فإنما صعبًة كانت إن أنها الحق
أربعة: أشهرها الالمحدود، للغنى مؤهالٍت بفضل ا جدٍّ غنية العربية أن «والواقع مراد، أبو
أن يمكن الثالثي) (الجذر الواحدة اللغوية املادة إن حتى … االشتقاقي الغنى (أ)
فهي قليل، جزءٌ إال منها يستعمل ال التي املشتقات، من مئات بل عرشاٌت منها يتولد
تشاء، ما منه تسحب أن أو األصيل، حاله عىل تبقيه أن لك مفتوح، مرصيف برصيٍد أشبه
أو الجغرايف الغنى (ب) لإلعمال. أو للتنفيذ عديدة وأساليب متنوعة وسائل مستخدًما
رقعة التساع ونظًرا واالجتماعية، الطبيعية بالبيئتني اللسان تأثر من وينجم األفقي،
فمن مسلمني، غري ومستعربني أعاجم مسلمني من بها واملتعاملني بالعربية، الناطقني
الغنى (ج) إلخ. … واالصطالحات التعبريية، والرتاكيب النطق، أساليب تتنوع أن الطبيعي
الغنى (د) واملؤثرات. والحضارات االستعماالت تعاقب من الناجم العمودي أو التاريخي
املرصفية، كاملالءة مضاف معنًى لتأدية عربية ألفاٍظ توظيف يمكن بحيث االقتبايس،
اللغوية املادة مجرى فتجري تُعرَّب أعجمية، ألفاظ إدخال أو … والتحويالت والربق،
الطبيعي ومن إلخ، … واألكسدة والهدرجة والكلية والفردوس والفلم كالفلسفة العربية،
ولكن املعجزة، اللسانية الثروة هذه بجماع يحيط أن العربية طالب عىل يتعذر أن
اللغة، أمر من يعنيه ما عىل اللساني همه الطالب يقرص أن أيًضا الطبيعي من أليس

القاهرة، للثقافة، األعىل املجلس املنطقية»، «املغالطات كتاب يف التأثيل»، «مغالطة مصطفى: عادل 14

ص٢٣٧. ،٢٠٠٧
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وأوَّليات والرصف، النحو وأوَّليات اللغوية األولية املادة عنارص من تيرس ما فيكتسب
واملفردات الرتاكيب من األدنى الحد لتوفري كافية عدة وهي واأللسنية؟ والعروض البالغة
أبنائه، كأحد باللسان وللترصف واملهني، االجتماعي محيطه مع للتعامل له الرضوري

هذا؟!»15 من أكثر إىل باللغة املتخصصني غري يحتاج وهل سادته، من كسيِّد بل
حسب الكلمة يف األخرية األحرف أو األخري الحرف اختالف (أي اإلعراب حركات أما
من كثري ويف القديمة السامية اللغات ويف الالتينية يف مثله ونجد اإلعراب) من موقعها
اللغة يف ووجوده مجزية، صعوبة أنه غري كربى، صعوبة شك بغري فهو القديمة، اللغات
اإلعراب من املوقع هل هائلة، وموسيقية بيانيًة وطاقاٍت تعبرييًة مزايا يمنحها العربية
للقيم كثريًا مراغًما للعربية فيتيح املعنى تماسك يضمن اإلعراب املعنى؟ من موقع سوى
مارون يقول كما خيزران من عظامها (كأن والتأخري التقديم لها يتيح الدالة،16 الشكلية
هللاَ»، «أعبُد غري أعبُد» («هللاَ الحال يقتيض بما والخلفية الصدارة تبديل ويتيح عبود)،
أثًرا تؤتي بحيث القافية عند الداللة وحشد الشعر يف التقفية وتيسري وعروضيٍّا)، معنويٍّا
البوليفونية الخاصة إنه الوجد. يف به وترمي نفسه من السامع وتنتزع جماليٍّا شعريٍّا
أن لها وتسمح بالوراثة، شعريًة بالطبيعة مغردًة تجعلها والتي العربية، يف الكامنة
وأرجلها بليونة ترتاقص أن لها وتتيح تنخسف، أن دون وتتمايد تنقصف، أن دون تتأود

فكرية). وإبانًة علمية دقًة أكثر تكون أن لها يتيح لعله (بل األرض عىل ثابتٌة
الواحد الوقت يف يراعيه اعتباٍر من أكثر لديه البيانو: عىل كالعازف بالعربية الكاتب
صعوبة ولكنها صعبة، وخطٌة عسريٌ ألمٌر إنه اللحظة! ذات يف ينقرها إصبٍع من وأكثر

الجمال. صعوبة الثراء،
لزوم ال املتمرس للقارئ بالنسبة أنه نعلم ولكنا ريب، بال صعوبة الكتابة وحركات
هذه حلت قد الحديثة الطباعة تقنيات فإن املتمرس لغري وأما الكالم، أغلب يف للتحريك
مثلما وتقرأ أسطر، ثالثة عىل تكتب لغٌة العربية نحتسب. ال حيث من املزمنة املشكلة

عجيب. وكماٍل تامة بدقٍة بسيطة) قواعد (بمراعاة تكتب

«يوسف صالح كامل كتاب مقدمة — العربي اللسان يف والفصيح العامي إشكالية مراد: أبو مفيد د. 15

.١٩٩٨ بريوت، الحداثة، دار اللغوية»، ودعوته حياته الخال،
الذي الخاص، الحبك أو الخاص، التنظيم ذلك هو بل كاليف عند Significant Form الدال» «الشكل 16

انفعاال املتلقي يف يثري أن شأنه من والذي القول)، فنون يف (الكلمات الفني للعمل الحيس الوسيط يتخذه
(جماليٍّا). استطيقيٍّا
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أليس ولكن العربية، بها تنفرد تكاد شك بال صعوبة وإعرابه وترصيفاته واملثنى
وتنبئنا «ثنائية»، إال تكون ال عالقاٌت الوجود يف ثمة خاص؟ وضٍع ذا عدًدا «اثنان»
«جماعة» فليسا «االثنان» أما «ثالثة»، العدد من تبدأ «الجماعة» أن الحديثة السيكولوجية
فيها تظهر ناضجة غري بمرحلٍة الجماعة تمر الجمعي النفيس العالج ويف حال، بأي
هذه تاليش بعد إال بحق جماعًة الجماعة تصبح وال ،Pairs «األزواج» أو الثنائيات
عىل هي، دالليٍّا ذلك تغطي التي واللغة بذاته، قائٌم عددي تصنيٌف إذن االثنان الثنائيات،

تصويًرا. وأدق إبانة أكثر لغٌة صعوبتها،
الغامض العشوائي منشئها عن قلناه الذي كل بعد العربية، أن القول صفوة
تنجرح تعد ولم منشأها تجاوزت قد و«الطبيعيتها»، «صناعيتها» وعن وامللتبس،
جسيم، خرايف وحٍش بإزاء العربية مع وأنت البنيان، خالبة بديعة لغة هي بانجراحه،17
األجداد لنا تركها طائلة ثروٌة هي األفاعيل، به لفعلَت وتستأنسه تروِّضه أن أمكنك لو
هندسة إىل بحاجة إنها ببساطة. عنها نتنازل أن َفه السَّ ومن تجليهم، يف األرض سادة
وال تبقي ال هادمة عارمة ثورة إىل ال Fabian Piecemeal  «فابية» «جزئية» إصالحية
جعلتهم التي الخصلة يف بالسلف نقتدي أن إىل بحاجة البرت. ال العالج إىل بحاجٍة تذر،
مثلما فنفكر آخر، يشءٍ أي يف وليس ذاتها االجتهادية روحهم يف يوًما، األرض سادة

اجتهدوا. مثلما ونجتهد فكروا،
العدد، تمييز وأشهرها املجانية، الصعوبات بعض من تعاني العربية أن لنعرتْف

مثل: البنيوية العيوب وبعض

والالحقة البادئة — الضمائم إدخال أو (الرتكيب األفقي اللصق خاصية غياب •
والفكر. العلم لغة يف مهمة خاصية وهي واللواحق)، البوادئ أو

لبًسا. يورث الذي األمر إليه، باملضاف املضاف تربط كلمة وجود عدم •
رضورة. بال عثرٌة وهو الواحد،18 إليه للمضاف مضاٍف من بأكثر السماح عدم •

… الطويلة املركبة التسميات إىل النسبة تعذر •

ص٤١–٤٩. سابق، مرجع املنطقية»، «املغالطات كتابنا يف ،Genetic Fallacy املنشأ» «مغالطة انظر 17
سماعية. شواهد إىل استناًدا ذلك يجيزون الكوفيني النحاة أن تبني 18
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والتعديل، باإلصالح نتناولها أن ينبغي التي القصور وأوجه العيوب من ذلك غري إىل
يعرض والتي الحثيث، اإلصالحي للسعي ومضماًرا اللغوي للتجديد مادًة منها ونجعل

منها. مهمٍة طليعيٍة لنماذج الكتاب هذا
لعل يدري ومن التجديد، نداء املحافظون شيوخنا يلبي أن أنتظر وال أتوقع ال
والشطط! امليل من ويعصمها التجديد مسرية يخدم أن املحافظ الغيور حزبهم وجود

مصطفى عادل
٧ / ٤ / ٢٠٠٩
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.١٩٧٢ بريوت، الحميد، عبد الدين محيي محمد تحقيق العمدة، رشيق: ابن •

.١٩٧٣ القاهرة، شاكر، محمد محمود تحقيق الشعراء، فحول طبقات سالم: ابن •
الحلبي، مطبعة صقر، أحمد السيد تحقيق اللغة، فقه يف الصاحبي فارس: ابن •

تاريخ. بدون القاهرة،
القاهرة، املعارف، دار ضيف، شوقي د. تحقيق النحاة، عىل الرد القرطبي: مضاء ابن •

.١٩٨٢
.١٩٩٧ ط٢، بريوت، املعرفة، دار الفهرست، النديم: ابن •
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الهيئة األرسة، مكتبة السندوبي، حسن وتحقيق رشح املقابسات، التوحيدي: حيان أبو •
.٢٠٠٦ القاهرة، للكتاب، العامة املرصية

دار منشورات الزين، وأحمد أمني أحمد وضبطه صححه واملؤانسة، اإلمتاع :─── •
تاريخ. بدون بريوت، الحياة، مكتبة

القاهرة، جامعة مطبعة واملدنية، الحضارة ملحدثات العربية األسماء ناصف: حفني •
.١٩٥٦

الخانجي، مكتبة وقوانينه»، وعلله مظاهره اللغوي: «التطور التواب: عبد رمضان د. •
.١٩٩٥ ط٣، القاهرة،

تاريخ. بدون القاهرة، شمس، عني جامعة اللغة، فقه يف بحوث :─── •
الكويت، املعرفة، عالم عوض، أحمد د. ترجمة اللغة، علم تاريخ موجز روبنز: ه. ر. •

.١٩٩٧ نوفمرب ،٢٢٧ العدد
.١٩٧٢ بريوت، النفائس، دار املبارك، مازن تحقيق النحو، علل يف اإليضاح الزجاجي: •

.١٩٧٦ القاهرة، مرص، مكتبة البنية، مشكلة إبراهيم: زكريا د. •
املعارصة»، الفلسفة يف اللغوي» «املنعطف نقد واللغة: «الفلسفة بغورة: الزواوي د. •

.٢٠٠٥ بريوت، الطليعة، دار
.١٩٨٥ بريوت، بالقومية، وعالقتهما واألدب اللغة يف الحرصي: ساطع •

.١٩٦٢ القاهرة، برش، كمال د. ترجمة اللغة، يف الكلمة دور أوملان: ستيفن •
للنرش املختار مؤسسة العربية، اللغة مصادر إىل املدخل بحريي: حسن سعيد د. •

.٢٠٠٠ القاهرة، والتوزيع،
نوبليس، الثاني، املجلد والنثر»، شعره عقل: «سعيد يف: النخبة»، «غد عقل: سعيد •

.١٩٩١ بريوت،
القاهرة، والتوزيع، للنرش موىس سالمة العربية، واللغة العرصية البالغة موىس: سالمة •

.١٩٦٤ ط٣،
.١٩٨٧ صيدا، العرصية، املكتبة اللغة، علوم يف املزهر الدين): (جالل السيوطي •

١٣٥٩ه. ط٢، أباد، حيدر والنظائر، األشباه :─── •
جروس قاسم، ومحمد الحميص أحمد تحقيق النحو، أصول علم يف االقرتاح :─── •

.١٩٨٨ برس،
ليبيا، قاريونس، جامعة والتحليل، التأليف ومناهج العربي النحو العبيدي: شعبان •

.١٩٨٩
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.٢٠٠٣ ط٥، القاهرة، املعارف، دار النحو، تجديد ضيف: شوقي د. •
.١٩٩٣ القاهرة، املعارف، دار ،(١٩٣٨) مرص يف الثقافة مستقبل حسني: طه د. •

النهضة دار العقل»، ونرصة التنوير من عام مائة بوبر: «كارل مصطفى: عادل د. •
.٢٠٠٢ بريوت، العربية،

.٢٠٠١ بريوت، العربية، النهضة دار الشكل، داللة :─── •
للثقافة، األعىل املجلس الصوري»، غري املنطق يف فصول املنطقية: «املغالطات :─── •

.٢٠٠٧ القاهرة،
.١٩٦٦ القاهرة، املعارف، دار والحديث، القديم بني والنحو اللغة حسن: عباس •

بدون صيدا-بريوت، العرصية، املكتبة منشورات الشاعرة، اللغة العقاد: محمود عباس •
تاريخ.

.١٩٨٨ ط٦، القاهرة، املعارف، دار واألدب، اللغة يف مجتمعات أشتات :─── •
ط٥، الكويت، املطبوعات، وكالة والريايض، الصوري املنطق بدوي: الرحمن عبد د. •

.١٩٨١
.١٩٨٨ بريوت، الرسالة، مؤسسة اللغة، علم يف شاهني: الصبور عبد د. •

اآلداب، مكتبة ومقاييسه»، مظاهره اللغة: يف اللحن «موسوعة سليم: الفتاح عبد د. •
.٢٠٠٦ ط٢، القاهرة،

عبده محمد اإلمام صححه املعاني، علم يف اإلعجاز دالئل الجرجاني: القاهر عبد •
دار الرضا، رشيد محمد عليه وعلق الشنقيطي، الرتكزي محمود محمد والشيخ

.١٩٩٨ ط٢، بريوت، املعرفة،
.١٩٦٥ نوفمرب ،١٤٤ عدد الثقافية، املكتبة العربية، اللغة فلسفة أمني: عثمان د. •

تاريخ. بدون بريوت، الثقافة، دار النحوي، الفكر تقويم املكارم: أبو عيل •
.١٩٩٨ القاهرة، والنرش، للطبع مرص نهضة دار اللغة، فقه وايف: الواحد عبد عيل د. •

.١٩٧١ القاهرة، والنرش، للطبع مرص نهضة دار واملجتمع، اللغة :─── •
.١٩٩٠ القاهرة، مرص، مكتبة العربي، العقل إىل خطاب زكريا: فؤاد د. •

.١٩٧٠ بريوت، املرشق، دار مهدي، محسن تحقيق الحروف، كتاب الفارابي: •
املوصل، بيت عزيز، يوسف يوئيل د. ترجمة العام، اللغة علم سوسري: دي فرديناند •

.١٩٨٨
.١٩٩٧ القاهرة، معارصة، قضايا دار ،١٧-١٨ الكتاب معارصة، قضايا •

.١٩٩٨ بريوت، الحداثة، دار اللغوية»، ودعوته حياته الخال: «يوسف صالح: كامل •
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والكواكب، والسماء والحيوان اإلنسان رؤية يف العربية عبقرية البديع: عبد لطفي د. •
.١٩٨٦ ط٢، جدة، الثقايف، األدبي النادي

النهضة مكتبة اللغة، علم يف ودراسات بحوث إبراهيم: محمد إبراهيم مجدي د. •
.٢٠٠٤ القاهرة، املرصية،

.١٩٨٠ العربية، مرص جمهورية الوسيط، املعجم العربية: اللغة مجمع •
مؤسسة الفتيل، الحسني عبد تحقيق النحو، يف األصول الرساج: بن سهل بن محمد •

.١٩٩٦ بريوت، الرسالة،
للنرش، توبقال دار ،(٥) فلسفية دفاتر اللغة، العايل: عبد بن السالم وعبد سبيال محمد •

.١٩٩٨ ط٢، املغرب،
.١٩٨٠ ط٢، نارشون، لبنان مكتبة الشائعة، األخطاء معجم العدناني: محمد •
تاريخ. بدون القاهرة، الرسالة، مطبعة العربية، اللغة مشكلة عرفة: محمد •
.٢٠٠٦ ط٥، القاهرة، الكتب، عالم العربي، النحو أصول عيد: محمد د. •

.١٩٨١ القاهرة، الكتب، عالم واللهجات، للفصحى اللغوي املستوى :─── •
.١٩٦٨ بريوت، الفكر، دار العربية، وخصائص اللغة فقه املبارك: محمد •

بريوت، املتحدة، الجديد الكتاب دار اللسانيات، إىل مدخل عيل: يونس محمد محمد د. •
.٢٠٠٤

القاهرة، والنرش، للطباعة الثقافة دار اللغة، علم إىل مدخل حجازي: فهمي محمود د. •
.١٩٧٨

.٢٠٠٣ والنرش، للرتجمة األهرام مركز التعريب، أزمة املناوي: فوزي محمود د. •
.٢٠٠٥ والنرش، للرتجمة األهرام مركز والتغريب، التعريب يف :─── •
.١٩٧٩ ط٢، للطباعة، مأمون دار الفلسفي، املعجم وهبة: مراد د. •

.٢٠١٠ بريوت، للموسوعات، العربية الدار تقل، وال قل جواد: مصطفى د. •

• The Cambridge Encyclopedia of Language. David Crystal, Cambridge
University press, 2nd Edition, 1977.

• Ernst Cassirer: Language and Myth, trans. Susanne Langer, Dover Publi-
cation INC. New York, 1853.

• Fred West: the Way to language: an Introduction. Harcourt., 1975.

276



ومصادره الكتاب مراجع من

• John Lyons: Language and Linguistics, an Introduction, Cambridge Uni-
versity press, 1981.

• Dante Alighieri: De Vulgari Eloquentia., Dante's semiotic workshop., free
online library, Gale, Cengage Learning. 2009.

• William James Earle: Philosophy of language, In: Introduction to Philos-
ophy; McGraw-Hill, Inc., 1992.
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