األ ْبعا ُد اللِسا ِن َّي ُة لِ ْل َع َر ِب َّي ِة ال َم ْك ُتو َب ِة َغ ْي ِر ال َم ْ
ش ُكو َل ِة
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إعداد
ْ
إسماعيل أبو لَ َبن
تاح ْ
َجميلَة َع ْب ِد ال َف ِ

ال ُم ْ
شرف
سد
ِّين األ َ
ْ
األستاذ الد ُّْكتور ناصِ ر الد ِ

قُ ِّد َم ْت ھَذ ِه ْ
است ِْكماال لِ ُم َت َطلَبا ِ
ت الحصول على َد َر َج ِة ال ُّد ْكتوراه فِي
وح ُة ْ
األط ُر َ
اللُ َغ ِة ال َع َربِ َّي ِة َوآدابِھا

ُكلِّ َي ُة ال ِّدراسا ِ
ت ال ُع ْليا
األر ِدنِ َّي ُة
الجا ِم َع ُة ْ

َت ّموز٢٠٠٨ ،م
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اإلھْ دا ُء

All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit

ت َل َھا َع َليَّ أ َيا ٍد ِبيضٌ ال َتسْ َتطِ ي ُع األيّا ُم ْ
إلى َمنْ َغ َم َر ْتنِي ِب ُد َعائِھا ،وكا َن ْ
إخفا َء َھا.
َوالِ َدتِي
إلى َمنْ َش َّد ْ
ض َج ٍر ْأو َملَ ٍل.
ون َ
صابرً ا ُم َشجِّ عًا ُد َ
ان لي َع ْو ًناَ ،و َظ َّل َ
أز ِريَ ،و َك َ
َز ْو ِجي
ألحادِيث ِِھ ْم.
إلى َمنْ ح ُِرمُوا ،أثنا َء دِرا َستِي ،م َُجالَ َستِي لَھُمَ ،واسْ ِتمَاعِ ي َ
ْأوالدِي
إلى ُك ِّل َمنْ َق َّد َم لي َع ْو ًناَ ،ولَ ُه َعلَيَّ َفضْ ٌل فِي َھ َذا ال َع َم ِل.
أھْ دِي َث َم َر َة ُج ْھدِي.

ُ
ش ْك ٌر َو َت ْقدِي ٌر
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ين األ َس ِد َعلى
تور ناصِ ر ال ِّد ِ
ِير إ َلى أسْ َتاذِي ال َعال َم ِة األسْ تا ِذ ال ُّد ْك ِ
أ َت َق َّد ُم ِبعَظِ ِيم ال ُّش ْك ِر َوال َّت ْقد ِ
راف َعلى ھ ِذ ِه ْ
أفاض َعليَّ ِمنْ
روح ِةَ .كما أ ْش ُك ُرهُ َعظي َم ال ُّش ْك ِر َعلى ما
َ
األط َ
َت َكرُّ ِم ِه َع َليَّ ِب َقبولِ ِه اإل ْش َ
ت كا َن ْ
ُالحظا ٍ
ضلِ ِه َعليَّ
راح ًة .وأ ْش ُك ُرهُ َعلى َت َف ُّ
ت لل ِّدرا َس ِة غِ َنىً  ،ولِ َن ْفسي َ
عِ ْل ِمهَِ ،و َما أبْداهُ لِي ِمنْ م َ
صب ِْر ِه َع َليَّ في إعادَ تِھا.
إعارتِي َكثيرً ا ِمنْ ُك ُت ِب ِه الخا َّ
صةَِ ،و َ
ِب َ
ْ
كتور نھاد
ضلُوا و َق ِبلُوا مُنا َق َش َة ھذ ِه
َوأ َت َق َّد ُم ِبال ُّش ْك ِر ألَسا ِت َذتِي ال َذ ِي َن َت َف َّ
األط َ
روحةِ؛ األستا ِذ ال ُّد ِ
كتور َع ْب ِد القاد ِِر الرَّ باعي.
كتور َجعْ َفر عبابنة ،واألستا ِذ ال ُّد ِ
الموسى ،وال ُّد ِ
ال د .وائل أبو لَ َبن الَّ َذي َما َك َّل وال َم َّل م َِن ا ْنشِ غاليَ .ب ِل
َوال ُّش ْك ُر ي ُْز َجى إلى َز ْو ِجي ال َكحّ ِ
ُّور ِة الَّتي ھ َُو َع َليْھاَ .ف َج َزا ُھ ُم
ب ﷲ ُ لِھذا ال َع َم ِل أنْ َي ْخ ُر َج َعلى الص َ
ِيم ال َع ْو ِن إلى أنْ َك َت َ
اسْ َت َمرَّ في َت ْقد ِ
ﷲُ َجمِيعًا َع ِّني ُك َّل َخي ٍْرْ .
ِين.
ِينَ ،والصَّالةُ والسَّال ُم َعلى َخي ِْر المُرْ َسل َ
وال َحمْ ُد ِ ّ ِ َربِّ العالَم َ
صم ِِّم الجرافي ِكيِّ َغسّان أبو لبن الَّذي سا َعدَني في َت ْنفي ِذ ف ِْك َرتِي
وال ُّش ْك ُر َم ْوصُو ٌل إلى ال ُم َ
ت.
ِب َرسْ ِم لَ ْو َح ِة َمفاتي َح ُم ْش َت ِملَ ٍة َعلى َمفاتي َح خا َّ
الح َركا ِ
ص ٍة ِب َ
َكما يُسْ ِع ُدنِي أنْ أ ْش ُك َر َزمِي َلتي ھدى وائل عامِر الَّتي كا َن ْ
ت َح َل َق َة َوصْ ٍل فاعِ لَ ًة َبيْني َو َبي َْن
ديم مُسا َع َد ٍة َت ْق ِد ُر َعلَيْھاَ .وال ُّش ْك ُر
كتور ناصِ ر ال ِّد ِ
ريم ال ّد ِ
أسْ تاذي ال َك ِ
ين األ َسدِ ،ولَ ْم َتب َْخ ْل َمرَّ ًة في َت ْق ِ
نِھا َي ًة ال ْب َنتي ُم َھ ْن ِد َس ِة ال َّت ْغ ِذ َي ِة ھديل أبو لبن َعلى َتعاوُ نِھا ومُسا َع َدتِھا لِي.

فھرس المحتويات
الموضوع

الصفحة
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قرار لجنة المناقشة

ب

اإلھداء

ج

شكر وتقدير

د

فھرس المحتويات

ھـ

المقدمة

١

التمھيد

٦

الفصل األول :البعد التاريخي للكتابة العربية:

٥٥-١٢

 .١بدايات الكتابة العربية.

١٦

 .٢بداية وضع النحو العربي.

٢٦

 .٣أسباب وضع النحو العربي.

٤٥

الفصل الثاني :العربية المكتوبة غير المشكولة وعالقتھا:

١٢٠-٥٦

 .١باللحن.

٥٧

 .٢بأشھر مستويات اللغة العربية وھي :الفصحى ،العامية ،الوسطى.

٦٨

الفصل الثالث :األبعاد اللسانية للعربية المكتوبة غير المشكولة:
.١

البعد اللساني االقتصادي.

 .٢البعد اللساني التطبيقي :أ :إصالح الكتابة العربية.

١٨٨-١٢١
١٢٢
١٢٧

ب :الدعوة إلى كتابة العربية بالحروف الالتينية.
ج :الدعوة إلى العامية.
أ :في تعليم العربية ألبنائھا.

 .٣البعد اللساني التربوي:

١٧٤

ب :في تعليم العربية للناطقين بغيرھا.
الفصل الرابع :العربية بعد الضبط بالشكل .

٢٠٩-١٨٩

 .١د َْور البيت

١٩٠

 .٢د َْور المدارس والجامعات.

١٩٣

 .٣د َْور وسائل اإلعالم.

١٩٩

 .٤د َْور المجتمع.

٢٠٤

الخاتمة

٢١٠

المصادر والمراجع

٢١٣

الملخص باإلنجليزية

٢٣٧

ال ُم َق ِّد َم ُة
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الع َر ِب َّي ِة م َِن ال َقضايا الَّتي َش َغلَ ْ
ِين
ين ِمنْ ُعلَما ِء ال َع َر ِب َّي ِة َوالعا ِمل َ
ثير َ
َقضِ َّي ُة ال َّش ْك ِل فِي الكِتا َب ِة َ
ت َك ِ
الع َر ِب َّي َة ُم ْن ُذ ما َيزي ُد
ريس اللُ َغ ِة ال َع َر ِب َّيةَِ ،وأنا أ َدرِّ سُ اللُ َغ َة َ
َعلى خ ِْد َمتِھاَ ،وخاص ًَّة َمنْ لَ ُھ ْم َعال َق ٌة ِب َت ْد ِ
أخطا ِء َّ
ِينِ ،ب َك ْث َر ِة ْ
ين َس َن ًةَ ،وأضِ ُ
الجھ ِْر َّي ِة.
يق َذرْ عًاَ ،ك َغي ِْري م َِن ال ُم َعلِّم َ
َعلى عِ ْش ِر َ
الطلَ َب ِة عِ ْن َد القِرا َء ِة َ
ْ
ِين َمنْ َي َق ُع في ْ
َو ِممَّا َي ِزي ُد ھذا الض َ
األخطا ِء َس َببُھا
أخطا ٍء قِرا ِئ َّيةٍَ ،ومُعْ َظ ُم ھ ِذ ِه
ِّيق أنَّ م َِن ال ُم َعلِّم َ
غِ يابُ ال َّش ْك ِل الَّذي
صوص َغي َْر ال َم ْشكولَ ِة
القارى ِء ال ُّن
صار ظاھ َِر ًة فِي الكِتا َب ِة ال َع َر ِب َّيةَِ ،و َم َع َت َع ُّو ِد
َ
َ
ِ
صار ي ُْخطِ ى ُء َح ّتى َم َع وُ جو ِد ال َّش ْك ِلَ ،ف َي ْق َرأ ّ
ك أنَّ
الطالِبُ ِب َت َخبُّطٍ َتمامًا َكغِيا ِ
َ
ب ال َّش ْك ِلَ .و َمعْ َنى ذلِ َ
ال َّش ْك َل لَ ْم َيع ُْد لَ ُه َمعْ ًنى فِي ذاك َِر ِة ّ
صوص.
ب لِ َع َد ِم َت َع ُّو ِد ِه ر ُْؤ َي َت ُه في ال ُّن
الطالِ ِ
ِ
َو َق ْد َو َج ْد ُ
ت أنَّ ھ ِذ ِه ال َقضِ َّي َة ُتعالِ ُج أمْ رً ا فِي َن ْفسِ يَ ،وأ َّنھا َقري َب ٌة ِمنْ َشيْ ٍء أعانِي ِه َس َنوا ٍ
ت َطوي َل ًة
يع َتحْ دي َدهُ ِب ِد َّق ٍة.
دون أنْ أسْ َتطِ َ
َ
ُم ْ
س ِة َوأ َھ ِّم َّي ُتھا َوأھْ دافُھا :
ش ِكلَ ُة ال ِّدرا َ
داو ِل َمقُ ٌ
ول ،لِ َتحْ ص َُر االھْ تِما َم
َع َر ِب َّي ُتنا في ال ُم َت َ
ولة َو َم ْك ُتو َب ٌةَ .س ُت َنحِّ ي ال ِّدرا َس ُة مُسْ َتوى ال َمقُ ِ
آن ال َكريم َفحِي َن ِئ ٍذ يُضْ َب ُ
ط
ِبال َم ْكتو ِ
ب .ھذا ال َم ْكتوبُ َعلى الجُمْ َل ِة َغ ْي ُر َم ْش ُك ٍ
ول ،إال إذا َت َعلَّ َق ِبالقُرْ ِ
ِ
ضب ً
ِين ِب َغي ِْر ال َع َر ِب َّي ِة َفإ َّن ُه
صا م َُخ َّ
صا شِ عْ ِر ًّياْ ،أو َن ًّ
ناو َل َن ًّ
ليم ال ّناطِ ق َ
ْطا تا ًّماَ ،وإذا َت َ
ِبال َّش ْك ِل َ
صصًا لِ َتعْ ِ
ضب ً
يُضْ َب ُ
ض ْبطِ ِبال َّش ْك ِل إال ما َن َد َر
ك َفإنَّ ال َّنصَّ ال َع َر ِبيَّ َي ْخلو َت ْقريبًا م َِن ال َّ
ْطا شِ ْب َه تا ٍّمَ ،وفيما َعدا ذلِ َ
ط َ
ِمنْ ُك ُت ٍ
ب َم ْد َرسِ َّي ٍة لِل َمراح ِِل ال َّتعْ لي ِم َّي ِة األُولى.
رابھا َقديمًا َعلى َسلِي َقت ِِھ ْمَ ،وعِ ْن َدما خافُوا َعلَيْھا م َِن اللَحْ ِن
اعْ َت َم َد أبْنا ُء ال َع َر ِب َّي ِة فِي َ
ض ْبطِ ھا َوإعْ ِ
وص َع ِن ال َّ
ض ْبطِ
َع ِملُوا َعلى َ
رابھاَ .ولكِنَّ َ
الوھْ َم ِبالسَّلي َق ِة عا َد إلَي ِْھ ْم م َُؤ ِّديًا إلى ال ُّن ُك ِ
ض ْبطِ ھا َوإعْ ِ
َواإلعْ رابَِ ،فأصْ َبحْ نا َن ْق َرأ ُ َع َر ِبي ًَّة َم ْلحو َن ًة َمعْ ُ
طو َب ًة.
ب ال َّش ْك ِل
ين ِمنْ أبْنا ِء ال َع َر ِب َّيةِ؛ ْإذ َي َت َعيَّنُ َعلى
َو ِبغِيا ِ
صار األمْ ُر ُم ْشكِال َح ّتى َعلى ال ُم َث ّق ِف َ
َ
ب فِي ِذھْ ِنهَِ ،وھ َُو َي َت َطلَّبُ ُج ْھ ًدا َع ْقلِ ًّيا إضافِ ًّيا ،لِ َيسْ َت ْبطِ َن
القارى ِء َتحْ دي ُد َوجْ ِه ال َّ
ض ْبطِ َواإلعْ را ِ
ِ
صحيحً اَ .وقِرا َءةُ ال َع َر ِب َّي ِة َغي ِْر ال َم ْشكو َل ِة ال َت َتأ َّدى أدا ًء
ي قِرا َء َة ال َم ْكتو ِ
َعناصِ َر الجُمْ َل ِة َفي َُؤ ِّد َ
ب أدا ًء َ
صحيحً ا إال َبعْ َد َت ْدري ٍ
ديم ُم ْق َت َرحا ٍ
ت
َ
ب .ھذا األمْ ُر َد َف َع َفري ًقا ِمنْ أبْنا ِء ال َع َر ِب َّي ِة إلى االجْ تِھا ِد في َت ْق ِ
ف
الحرْ ِ
َت ْن َھضُ  ،في َر ِأي ِھ ْمِ ،باللُ َغ ِة َو ُت َم ِّك ُن َھا ِمنْ مُوا َك َب ِة ُم َت َطلَّبا ِ
ْدال َ
ت ال َعصْ ِرَ .ف َظ َھ َر َمنْ يُنادي ِباسْ ِتب ِ
الحرْ فِ ال َع َر ِبيِّ َ ،و َ
الحرْ فِ ال ُم َت َحرِّ كِ ِب َرسْ ٍم ُم َعي ٍَّن َي ُد ُّل َعلى َح َر َك ٍة ِب َع ْينِھا،
الالتينِيِّ ِب َ
باع َ
آخ ُر َي ْق َت ِر ُح إ ْت َ
َوثال ٌ
الح َر ُ
كات ح
الحرْ فِ ِب َطري َق ٍة َح َّددَھاَ .كما
الح َر َك ِة َو َ
ُروف َم ٍّد َ ،و ُي َم َّي َز َبي َْن َ
َ
ب َ
ِث َيرى أنْ ُت ْك َت َ
ِراحات ْ
ٌ
ثيرةٌَ .و َق ِد اھْ َتم ْ
ض ْ
َّت َمجا ِم ُع اللُ َغ ِة ال َع َر ِب َّي ِة ِبھذا األمْ ِرَ ،ول ِك َّنھا
ت ا ْقت
أخرى َك َ
ع ُِر َ
لَ ْم َت َّتف ِْق َعلى َطري َق ٍة نِھا ِئ َّي ٍة.

ت أ َھ ِّم َّي ُة ھ ِذ ِه ال ِّدرا َس ِة ِمنْ أجْ ِل َتحْ دي ِد أبْعا ِد ّ
ِمنْ ھُنا جا َء ْ
الظاھ َِر ِة ِمنْ  :بُعْ ٍد لِسانِيٍّ اجْ تِماعِ يٍّ
ْسير الكِتا َب ِة
ُم َت َعلِّ ٍق ِباال ْقتِصا ِد فِي ال َّن َف َقةَِ ،وبُعْ ٍد لِسانِيٍّ َت ْطبيقِيٍّ َي ْظ َھ ُر فِي اجْ تِھادا ِ
ت البا ِحث َ
ِين لِ َتي ِ
ِّ
ال َع َر ِب َّيةَِ ،كالدَّعْ َو ِة إلى كِتا َب ِة ال َع َر ِب َّي ِة ِب ُحرو ٍ
ليم ال َع َر ِب َّي ِة
ف التي ِن َّيةٍَ ،وبُعْ ٍد لِسانِيٍّ َترْ َب ِويٍّ ُم َت َمث ٍل ِب َتعْ ِ
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ِين ِب َغي ِْرھاَ .كما ُتعْ َنى ال ِّدرا َس ُة ِب َتحْ دي ِد مُسْ َتوى ال َع َر ِب َّي ِة َغي ِْر ال َم ْشكولَ ِة َبي َْن
ألبْنائِھاَ ،و َتعْ ليمِھا لِل ّناطِ ق َ
ت اللُ َغ ِة ِمنْ فُصْ َحىَ ،ووُ سْ َطىَ ،وعا ِّم َّيةٍُ ،ث َّم َت ْشخيصِ ھا ِمنْ أجْ ِل َت َم ُّث ِل ما َبق َِي م َِن السَّلي َقةِ،
مُسْ َت َويا ِ
ْ
ت ال َمعْ
روضةِ،
قوع في
األخطا ِءَ ،و َبعْ ُد ،مُنا َق َش ُة اال ْقتِراحا ِ
َ
َو َتحْ دي ِد ما ُي َس ِّب ُب ُه غِ َيابُ ال َّش ْك ِل م َِن الوُ ِ
َو ْ
حابھا م َِن ا ِّتھاما ٍ
ت.
ُيوبھاَ ،وما ُنسِ َ
إظھا ُر َمزاياھا َوع ِ
ب ألصْ ِ
حاو ُل ال ِّدرا َس ُة اإلجا َب َة َع ْنھا:
َوم َِن األسْ ِئلَ ِة الَّتي ُت ِ
ت الكِتا َب ُة ال َع َر ِب َّي ُة ؟ َوما ْ
األطوا ُر الَّتي َمرَّ ْ
ت ِبھا؟
ْف َن َشأ ِ
 َكي َ ما َرأ ُي ُنحا ِة ال َع َر ِب َّي ِة فِي َوظي َف ِة اإلعْ رابِ؟
ب َبعْ َد أنْ كا َن ْ
ت َت ْط َمئِنُّ إلى السَّلي َقةِ؟
ت ال َع َر ِب َّي ُة إلى ال َّ
ض ْبطِ َواإلعْ را ِ
تاج ِ
 لِماذا احْ َُ
ب ال َّش ْك ِل ؟
 ما ُم ْشكالت غِ يا ِ
ت ْ
األخرى؟
 ما مُسْ َتوى ال َع َر ِب َّي ِة َغي ِْر ال َم ْشكولَ ِة َبي َْن المُسْ َتويا ِب ال َّش ْك ِل في ال َع َر ِب َّيةِ؟
 َھ ْل لِعام ِِل اال ْقتِصا ِد أ َث ٌر في غِ يا ِِين
ب ال َّش ْك ِل َعلى الجا ِن ِ
 ما َتأثي ُر غِ يا ِليم ال ّناطِ ق َ
ليم أبْنا ِء َ
الع َر ِب َّي ِة أ ْم لِ َتعْ ِ
ب ال َّترْ َب ِويِّ َسوا ٌء لِ َتعْ ِ
ِب َغي ِْرھا؟
ريق اإلفا َد ِة ِمنْ
الع َر ِب َّيةِ؟ َو َكي َ
 ما َعوائ ُِق ال َّش ْك ِل فِي َْف يُمْ كِنُ ال َّت َغلُّبُ َعلى َبعْ ضِ ھا َعنْ َط ِ
َوسائ ِِل ال َّت ْق ِن َي ِة َكالحاسوبِ؟
 ما َد ْو ُر َمجامِع اللُ َغ ِة ال َع َر ِب َّي ِة فِي َن ْش ِر َع َر ِب َّي ٍة َمضْ ب َُوط ٍة مُعْ َر َبةٍ؟
ْط َبي َْن أھْ ِل ال َع َر ِب َّي ِة فِي سائر ما َت َق ُع َعلَ ْي ِه األعْ يُنُ َ ،وما َت ْل َتق ُ
ضب ُ
ِط ُه اآلذانُ َ ،ھ ْل
 إذاشاع ال َّ
َ
ِ
ك َسبيال إلى َطبْع ْ
سابھا َملَ َك َة اإلعْ رابِ؟
َيكونُ ذلِ َ
األلسِ َن ِة َعلى صِ حَّ ِة ال ُّن ْط ِقَ ،و ْإك ِ
ُ
اب َق ُة :
ال ِّد
راسات ال ّ
س ِ
ُنشِ َر ْ
ُ
ِراحات
الع َر ِب َّيةَِ ،وھ ِذ ِه اال ْقت
ت َمجْ مو َع ٌة م َِن اآلرا ِء َوال ُم ْق َت َرحا ِ
ْسير الكِتا َب ِة َوالقِرا َء ِة َ
ت لِ َتي ِ
لَھا َعال َق ٌة ِب َقضِ َّي ِة ال َّش ْك ِل َولكِنَّ َعال َق َتھا ج ُْز ِئي ٌَّة َوم َُح َّد َدةٌَ .وھُنا
ب م َُر َّت َب ًة
ك ال ُك ُت ِ
ض ت ِْل َ
َ
إشارةٌ إلى َبعْ ِ
ُّدور:
َو ْف َق َس َن ِة الص ِ
زيز َفھْمي١٩٤٤ ،مَ ،و َتيْسي ُر الكِتا َب ِة ال َع َر ِب َّيةَِ ،مجْ َم ُع
 الحُروفُ الالتي ِن َّي ُة لِكِتا َب ِة ال َع َر ِب َّيةِ ،لِ َع ْب ِد ال َع ِْ
ِير َّي ُة ِبالقاھ َِرةِ١٩٤٦ ،م.
فُؤاد َّ
األو ِل لِلُ َغ ِة ال َع َر ِب َّيةِ ،م ُْؤ َت َم ُر ال َمجْ َم ِع َس َن َة ١٩٤٤م ،ال َمط َب َع َة األم ِ
فيھما َرأ ٌ
رار؛ ألنَّ ال َّش ْك َل َة
الح َركا ِ
زيز َفھْمي مُؤ َّداهُ أنَّ َ
َو ِ
ت َمجْ لَ َب ٌة لِ َك ٍ
ي لِ َع ْب ِد ال َع ِ
ثير م َِن األضْ ِ

أو
ض ْبطِ َي ِد الكا ِت ِ
الحرْ فِ َق ْب َل ُه ْأو َبعْ َدهُ لِ َعد َِم َ
الحرْ فِ َكثيرً ا ما َت َق ُع َعلى َ
ال ُم ْن َفصِ َل َة َع ِن َ
ب األصْ لِيِّ ِ
أو ّ
صرِّ ُح ِب َّ
الط ِاب ِعَ .ويُناصِ ُر َع ْب ُد
الطري َق ِة
كين أواخ ِِر ال َكلِما ِ
تُ .ث َّم ُي َ
العزيز َفھْمي ف ِْك َر َة َتسْ ِ
ال ّناسِ ِخ ِ
ِ
ِي ا ِّت ُ
خاذ ال ُحروفِ الالتي ِن َّي ِة َوما فيھا ِمنْ َح َركا ٍ
ت َب َد َل حُروفِنا ال َع َر ِب َّيةِ،
الَّتي َھداهُ َت ْفكي ُرهُ إلَيْھاَ ،وھ َ

All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit

ث َعنْ َمزايا ھ ِذ ِه َّ
الطري َق ِة.
الحدي ِ
َويُسْ ِھبُ في َ
ضب ُ
ض ْبطِ لَ ْم َي ُكنْ
ص َل َتيْمور إلى أنَّ ال َّت َخلِّ َي َع ِن ال َّ
ْط الكِتا َب ِة ال َع َر ِب َّيةِ ،لِ َمحْ مود َتيْمور١٩٥١ ،مَ .ت َو َّ
 َضاع الكِتا َب ِة ال َع َر ِب َّي ِة َيصْ عُبُ َم َعھا ْإدخا ُل
َعنْ كِفا َي ٍة في أھْ ِل ال َع َر ِب َّيةَِ ،وإ َّنما َيرْ ِج ُع إلى أنَّ ْأو َ
طاب ِعَ .كما أنَّ ُ
ِين ِباالسْ ِتعْ ال ِء لِ َم ْفھوم ِِھ ْم أنَّ ال َّش ْك َل ال َيكونُ إال
ت ال َّ
َعالما ِ
عور ال ُم َث َّقف َ
ش َ
ض ْبطِ في ال َم ِ
ص ٌةَ ،ولَھا آثا ٌر
ِّغار َقلَّ َل م َِن ال َّش ْك ِلَ .وفِي َر ِأي ِه أنَّ الكِتا َب َة َغي َْر ال َم ْشكولَ ِة كِتا َب ٌة نا ِق َ
لِل َّتالمي ِذ ولِلص ِ
ِصار
ض َمجْ مو َع ًة م َِن اجْ تِھادا ِ
َس ْل ِبي ٌَّةَ .وأخيرً ا ْأدلَى ِبد َْل ِو ِه َبعْ َد أنْ َع َر َ
ت أھْ ِل ال َع َر ِب ّي ِة مُطالِبًا ِباال ْقت ِ
ْ
َعلى
ت ال َّ
عارفِ
ميع َمواقِ ِع ِه في ال َكلِ َم ِة ُث َّم ا ِّتخا ِذ َعالما ِ
ض ْبطِ ال ُم َت َ
َ
صور ٍة وا ِح َد ٍة لِل َحرْ فِ في َج ِ
َعلَيْھا.
ض ُم ْشكِالتِھا ،ألنيس فريحة١٩٦٦ ،مَ .ت َح َّد َ
ت ضِ مْ َن
ث
الح َركا ِ
فريح ُة َع ِن َ
َ
 في اللُ َغ ِة َالع َر ِب َّي ِة َو َبعْ ِ
الح َر ُ
َحدي ِث ِه َعنْ ُم ْش ِكلَ ِة َ
كات عِ ْن َدهُ ِب َم ْن ِزلَ ِة الحُروفِ ؛ أل َّنھا
الع َر ِبيِّ في ج ُْز ِئ َّي ٍة م َِن الكِتا ِ
بَ .و َ
الخ ِّط َ
كون ج ُْزءًا ِمنْ
صور ِة ال َكلِ َم ِة.
َ
ج ُْز ٌء م َِن ال َمعْ َنى َو ِبال ّتالِي َتسْ َتح ُِّق أنْ َت َ
َويُرْ ِج ُع
فريح ُة البُعْ َد َع ِن ال َّش ْك ِل ِبال َّد َر َج ِة األولى إلى العام ِِل اال ْقتِصادِيِّ ؛ ْإذ َّأو ُل ما َيسْ أ ُل
َ
الحرْ فُ َم ْش ُكوال ْأو ال.
ِب إنْ َ
ال ّناشِ ُر الكات َ
كان َ
ْ
األغلَ ِب َّي ِة ِمنْ
فور
ْن َسال َم َة١٩٧١ ،مَ .يرى ال َبشي ُر أنَّ ُن َ
شير ب ِ
 اللُ ُغة ال َع َر ِب َّي ُة َو َمشا ِك ُل الكِتا َبةِ ،لِل َب ِِين ما
قِرا َء ِة ال َع َر ِب َّي ِة َرا ِج ٌع إلى ُخلُوِّ َ
الحرْ فِ م َِن ال َّش ْك ِلَ ،و َيرى أنَّ ال َع َر ِب َّي َة لَنْ َت ْن َتشِ َر َبي َْن المُواطِ ن َ
ْ
دا َم ْ
األخرى
ت
ت خالِ َي ًة م َِن ال َّش ْك ِل؛ ألنَّ قِرا َء َتھا َتسْ َت ْل ِز ُم َمجْ ھو ًدا ل ِْل َفھ ِْم َق ْب َل القِرا َء ِة خِال ًفا لِلُّغا ِ
ص ِةَ .و َيرى أنَّ ھ ِذ ِه الكِتا َب َة
الَّتي ُت ْق َرأ ُ َق ْب َل أنْ ُتف َھ َمَ .و َق ْد َسمّى الكِتا َب َة َغي َْر ال َم ْشكولَ ِة ِبالكِتا َب ِة ال َم ْنقو َ
كا َن ْ
ب َطري َق ٌة ُم ْق َت َر َح ٌة ل ِْلكِتا َب ِة
كان فِي الكِتا ِ
ت م َِن ال َّدواعِ ي الَّتي لَ ْم ُت ِعنْ َعلى َت َق ُّد ِم ال َع َر ِ
بُ .ث َّم َ
َسمّاھا َّ
ِّين ِبال َع َر ِب َّي ِة.
ض ال ُم ْھ َتم َ
الطري َق َة ال َّنمو َذ ِج َّي َة َبعْ َد أنْ َع َر َ
ض آرا ًء لِ َبعْ ِ
 الكِتا َب ُة ال َع َر ِب َّي ُة ،لِم َُحمَّد َش ْوقِي أمين١٩٧٧ ،مَ .ت َح َّد َض ْبطِ في
ث م َُحمَّد َش ْوقي أمين َعنْ َقضِ َّي ِة ال َّ
ال َفصْ ِل ّ
الثانِي ِمنْ فُ
صول الكِتابِ،
وأشار إلى أنَّ الكِتا َب َة ال َع َر ِب َّي َة َت َت َم َّي ُز َعنْ َغي ِْرھا فِي أنَّ
َ
ِ
ساح ِة َش ْي ًئاَ ،وفي َر ِأي ِه أنَّ
َعالما ِ
الح َر َك ِة ُتو َ
ت َ
ك ال َت ْش َغ ُل م َِن ال َم َ
ض ُع َف ْو َق الحُروفِ َو َتحْ َتھاَ ،و ِبذلِ َ
ئ
قوع
الح َركا ِ
ت ُم ْش ِك َل ٌة لِ َ
ال َّش ْك َل ُم ْش ِكلَ ٌة؛ ألنَّ في َوضْ ِع ِه عُسْ رً ا َو ُك ْل َف ًةَ ،كما أنَّ َ
القار ِ
ِ
ص َغ ِرھا َووُ ِ
ِيز َة ْ
في َخ َطأ ال َّن َظ ِرَ .و ِمنْ ِج َھ ٍة ْ
أخرى َيرى أنَّ ال َّش ْك َل ُي ْف ِق ُد الكِتا َب َة ال َع َر ِب َّي َة م َ
اختِزالِھا؛ أل َّن ُه
يُضاعِ فُ َو ْق َ
ْس عِ ْن َدهُ دِرا َي ٌة ِب َقواعِ ِد ال َع َر ِب َّي ِة.
ت الكِتا َبةَِ ،كما أنَّ ال َّش ْك َل َي ْكشِ فُ َخ َطأ الكا ِت ِ
ب الَّذي لَي َ

 ُّض َقضِ َّي َة الكِتا َب ِة ال َع َر ِب َّي ِة في َفصْ ٍل ِمنْ فُ
الثنا ِئي ُ
صول
تور نِھاد المُوسى٢٠٠٣ ،مَ .ع َر َ
ِ
ّات ،لِل ُّد ْك ِ
ض ْبطِ ضِ مْ َن َمجْ مو َع ٍة م َِن ال َقضاياَ ،وھ َُو َيرى أنَّ آ َف َة الكِتا َب ِة ال َع َر ِب َّي ِة
الكِتابَِ ،و َر َّك َز َعلى َقضِ َّي ِة ال َّ
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ض ْبطِ ھاَ .و ُخل ُ ُّو الكِتا َب ِة
ت
ياق ُي َقلِّ ُل االحْ تِماال ِ
الوار َد َة لِ َ
في إسْ قاطِ ال َّش ْك ِلَ ،وأنَّ َوضْ َع ال َكلِ َم ِة في سِ ٍ
ِ
ِمنْ َدوا َّل َعلى ْ
ب َو ِمنْ َعالما ٍ
ْس َوسو ِء
اخ ِتالفِ اإلعْ را ِ
فار َق ٍة َبي َْن األ ْب ِن َي ِة المُحْ َت َملَ ِة أ َّديا إلى اللّب ِ
ت ِ
بير في ُ
الخ َطأ َو َ
ال َفھ ِْم َو َ
الجرا ِئ ِد ِب َرسْ ِم
يوع الم َُؤلَّفا ِ
ت َو َ
الخ ْلطِ َ .كما أنَّ لِعام ِِل اال ْقتِصا ِد ال َّد ْو َر ال َك َ
ش ِ
جاو َز في ِه َعنْ
زيز َفھْمي َق ْد َت َعص َ
الكِتا َب ِة ُد َ
َّب ل ِْل َحرْ فِ الالتِينِيِّ ل َِح ٍّد َت َ
ون َش ْك ٍلَ .و َيرى أنَّ َع ْب َد ال َع ِ
العال َق ِة َبي َْن الكِتا َب ِة َوالھ ُِو َّي ِة َّ
َمزايا َ
كان
الخ ِّط ال َع َر ِبيِّ َ .وأمّا البُعْ ُد اللِسانِيُّ ال ُم َت َم ِّث ُل في َ
الثقافِ َّي ِة َف َق ْد َ
م َِن ال َّدوافِ ِع إلى الوُ قوفِ في َوجْ ِه الحُروفِ الالتي ِن َّيةِ؛ أل َّنھا َس َت ْق َط ُع الحاضِ َر َع ِن الماضِ ي.
ُ
َ
ض ْ
ُوع َم َجلَّ ُة َمجْ َم ِع
َكما ع ُِر َ
ت ال َقضِ َّية في َع َد ٍد م َِن ال َم َجالتَِ ،و ْأكثرُھا اھْ تِمامًا ِبھذا ال َموض ِ
الع َر ِب َّي ِة.
اللُ َغ ِة ال َع َر ِب َّي ِة في القاھ َِرةَِ ،وال َھ َدفُ ُھ َو َتيْسي ُر الكِتا َب ِة َ
الوحي َد َةَ ،و َح ّتى ابنُ
ِمام ھ ِذ ِه ال ُك ُت ِ
ب ِب َقضِ َّي ِة ال َّش ْك ِل إال أ َّنھا لَ ْم َتجْ َع ْلھا ال َقضِ َّي َة َ
َول ِكنْ َم َع اھْ ت ِ
س ِمنْ ْ
فالَ ،و َشبا ٍ
ب.
ك ال َقضِ َّي ِة َج َعلَھا ُم ْق َتصِ َر ًة َعلى أھْ ِل ُتو ُن َ
َّص كِتا َب ُه لِت ِْل َ
َسال َم َة الَّذي َخص َ
أط ٍ
َو ِمنْ ھُنا َتأتِي أ َھ ِّم َّي ُة ھ ِذ ِه ال ِّدرا َس ِة في َت َخصُّصِ ھاَ ،و َتناوُ لِھا األبْعا َد اللِسا ِن َّي َة ل ّ
ك الَّتي
ِلظاھ َِرةِ ،ت ِْل َ
لَ ْم ُت ْد َرسْ ِمنْ َق ْب ُل ِبھ ِذ ِه ال ُخصوصِ َّي ِة -في حُدو ِد َمعْ ِر َفتِي. -
َم ْن َھ ِج َّي ُة ال َب ْح ِ
ث:
ف ل ِْل َع َر ِب َّي ِة َو ْق َ
تاريخ الكِتا َب ِة ال َع َر ِب َّي ِة في َمصاد ِِرھاُ ،ث َّم َوصْ ٍ
َتعْ َم ُد ال ِّدرا َس ُة إلى الوُ قوفِ َعلى
ت
ِ
ْ
نان أبْنائِھا إلى َسلِي َقت ِِھ ُم ال َمصْ قولَةَِ ،و َتحْ دي ِد ال َعوام ِِل الَّتي أ َّد ْ
ض ْبطِ َواإلعْ رابِ،
حاجت ِِھ ْم لِل َّ
ت إلى َ
اط ِم ْئ ِ
يابھاَ ،ف َت َف َّشى َ
كوص َع ْنھُما َو ْق َ
الخ َطأ؛ لِذا َتقو ُم ھ ِذ ِه
ت َت َسرَّ َ
ُث َّم ال ُّن ِ
ب إلى ال َع َر ِبيِّ َوھْ ُم السَّلي َق ِة َم َع غِ ِ
ْ
مام ِبما وُ جِّ َه لِھذا المُسْ َتوى
سير األبْعا ِد ال ُم َت َعلِّ َق ِة ِبال َع َر ِب َّي ِة َغي ِْر ال َم ْشكولَةُِ ،ث َّم م َ
ال ِّدرا َس ُة ِب ِت ْف ِ
ُحاو َل ِة اإلل ِ
ت يُمْ كِنُ أنْ
ت ال َع َر ِب َّي ِة م َِن ا ِّتھاماتٍَ ،ومُنا َق َشتِھاَ ،و َت ْفنيدِھاُ ،ث َّم َتسْ ليطِ األضْ وا ِء َعلى ِجھا ٍ
ِمنْ مُسْ َت َويا ِ
كون فاعِ لَ ًة إذا قا َم ْ
ض.
ت ِب َد ْو ِرھا َعلى َوجْ ٍه مُرْ ٍ
َت َ
ت في ُم َق ِّد َمةٍَ ،و َتمْ ھيدٍَ ،وأرْ َب َع ِة فُ
راس ُة َف َق ْد جا َء ْ
األو ُل
ناو ُل ال َفصْ ُل َّ
صولَ ،وخا ِت َم ٍةَ .ي َت َ
أمّا ال ِّد َ
ٍ
ف ال َع َربُ َ
ت ال َمرا ِح َل
ت الَّتي َب َّي َن ِ
الخ َّطُ ،ث َّم َيعْ ِرضُ الرِّ وايا ِ
َمرا ِح َل َت َط ُّو ِر الكِتا َب ِة ال َع َر ِب َّي ِة ُم ْن ُذ َع َر َ
اآلنُ .ث َّم َي َت َو َّقفُ عِ ْن َد َز َم ِن ُن ُ
شو ِء عِ ْل ِم ال َّنحْ ِو
ُّور ِة الّتي ھ َُو َعلَيْھا َ
ص َل إلى الص َ
الّتي َمرَّ فِيھا إلى أنْ َو َ
ت ال ُم َت َع ِّد َد ِة.
ِالل الرِّ وايا ِ
َوأسْ با ِ
ب َوضْ ِع ِه ِمنْ خ ِ
ناو ُل ال َفصْ ُل َّ
ت ْ
أخرى ِمنْ
الثاني َعال َق َة ال َع َر ِب َّي ِة ال َم ْكتو َب ِة َغي ِْر ال َم ْشكولَ ِة ِبال َلحْ ِنَ ،و ِبمُسْ َت َويا ٍ
َو َي َت َ
ون
ت ال َع َر ِب َّي ِةَ .و َيكونُ ال َّترْ كي ُز في َم ْو
مُسْ َت َويا ِ
ضوع اللَحْ ِن َعلى ال َّن ْو ِع الّذي لَ ُه َعال َق ٌة ِبال َّش ْك ِل َف َق ْطُ ،د َ
ِ
َ
ت اللُ َغ ِة
ض في ال َمعانِي ال ُم َت َع ِّد َد ِة لِلَّحْ ِن .أمّا َعنْ َعال َق ِة ال َع َر ِب َّي ِة ال َم ْكتو َب ِة َغي ِْر ال َم ْشكولَ ِة ِبمُسْ َت َويا ِ
الخ ْو ِ

All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit

وبالوُ سْ طى؛ ْإذ ھي المُسْ َت ُ
ويات
ال َع َر ِب َّي ِة َف ُتعْ نى ال ِّدرا َس ُة ِب َت ْو
ضيح َعال َقتِھا ِبال َف َ
صيحةَِ ،و ِبالعا ِّم َّيةِِ ،
ِ
األساسِ َّي ُة.
كان ال َّترْ كي ُز فِي ال َفصْ ِل َّ
ث َعلى األبْعا ِد اللِسا ِن َّي ِة لِل َع َر ِب َّي ِة ال َم ْكتو َب ِة َغي ِْر ال َم ْشكولَ ِةَ .وفِي ِه
الثالِ ِ
َو َ
ت ال َع َر ِب َّي ِة َعلى البُعْ ِد اال ْقتِصادِيِّ َ ،و َت ْوضي ُح أ َث ِر البُعْ ِد اال ْقتِصادِيِّ
َت ْوضي ٌح لِھذا المُسْ َتوى ِمنْ مُسْ َت َويا ِ
ِشار ِهُ .ث َّم َت ْوضِ ي ُح َعال َق ِت ِه ِبالبُعْ ِد ال َّت ْطبيقِيِّ َوما قُ ِّد َم م َِن اجْ تھادا ٍ
ت َوآرا ٍء لِمُعا َل َج ِة َقضِ َّي ِة ال َّش ْك ِل.
في ا ْنت ِ
ليم ال َع َر ِب َّي ِة
ُث َّم اال ْنتِقا ُل إلى َب ِ
يان َعال َق ِة ال َع َر ِب َّي ِة ال َم ْكتو َب ِة َغي ِْر ال َم ْشكولَ ِة ِبالبُعْ ِد ال َّترْ َب ِويِّ في َتعْ ِ
ضعْ فِ َّ
الطلَ َب ِة في القِرا َءةَِ ،وح ُْكم ِِھ ْم على ال َع َر ِب َّي ِة
ك في َ
ِين ِب َغي ِْرھاَ ،وأ َث ِر ذل َ
ألبْنائِھا ،و َتعْ ليمِھا لِل َّناطِ ق َ
ِبالصُّعو َب ِة.
و َت َت َو ّقفُ ال ِّدرا َس ُة فِي ال َفصْ ِل الرَّ ِاب ِع َو
ت الَّتي ِبإمْ كانِھا َم ُّد َي ِد
ض ال ِجھا ِ
األخير عِ ْن َد َمسْ ؤولِ َّي ِة َبعْ ِ
ِ
حاو ُل ال ِّدرا َس ُة ْ
ھار َ
الخي ِْر
ال َع ْو ِن لِھ ِذ ِه اللُ َغ ِة َكيْ َي ْخر َ
إظ َ
ُج ُك ُّل ما يُك َتبُ فِيھا َم ْشكوال َش ْكال كامِالَ ،و ُت ِ
ثير الَّذي َي َت َح َّق ُق لِھ ِذ ِه اللُ َغ ِة َوألبْنائِھا إنْ اسْ َتطا َع ْ
ت َتحْ ق َ
ك.
ِيق ذلِ َ
ال َك ِ
الوحِي ُد الم ُْل َت َز ُم فِي ِه
أمّا َعنْ َمصاد ِِري في ال َبحْ ِ
كان َّأولُھا القُرْ َ
ث َف َق ْد َ
آن ال َكري َم؛ ْإذ ھ َُو الكِتابُ َ
ض ْبطِ قِرا َء ِت ِه كا َن ْ
ُ
تُ .-ث َّم
ت ِب
ب مُعْ َظ ِم الرِّ وايا ِ
ِبال َّش ْك ِل ال َّتا ِّم ال َّدائ ِِمَ ،وألجْ ِل َ
دايات َوضْ ِع ال َّنحْ ِو َ -ح َس َ
كا َن ْ
الجمْ َھ َرةَِ ،و َ
ِصَ ،وسِ رِّ صِ نا َع ِة اإلعْ رابَِ ،والم ُْزھ ِِرَ ،وال َمعا ِج ِم ال َع َر ِب َّيةِ،
ت ُك ُتبُ الل َغ ِة َك َ
الخصائ ِ
َو َغي ِْرھاَ .كما اسْ ت َف ْد ُ
يانَ ،ومُعْ َج ِم األ َدبا ِءَ .و َق ْد
ت أ ْيضًا ِب ُك ُت ِ
ب ال َّترا ِج ِم َكإ ْنبا ِه الرُّ واةَِ ،و َو َفيا ِ
ت األعْ ِ
ت ال َم َج ُ
ضوعَ ،و ِم ْنھا أ َف ْد ُ
ت
ت ال َعال َق ِة ِبال َم ْو
ت َوال َّن ْدوا ِ
التَ ،و ُك ُتبُ الم ُْؤ َت َمرا ِ
كا َن ِ
ت َت ْز َخ ُر ِبال َموا ِّد ذا ِ
ِ
َكثيرً اَ ،و َّ
اطلَعْ ُ
الع َر ِب َّي ِة ال َم ْكتو َب ِة َغي ِْر
ت َعلى اآلرا ِء َوال ِّنقاشا ِ
ت ال َك َ
ثير ِة في َقضِ َّي ِة ال َّش ْك ِل في الكِتا َب ِة َ
ب َعديد ٍة َظ َھ َر ْ
ال َم ْشكولَةِ ،ھذا ِباإلضا َف ِة إلى ُك ُت ٍ
ت في َم ْت ِن ال ِّدرا َس ِة.
ت َعلى حُروفِ ال َكلِ َمةِِ ،ب َحي ُ
ْث َتمْ َن ُع ھ ِذ ِه
الح َركا ِ
َوآ ِخ ُر ال َق ْو ِل أنَّ ال ِّدرا َس َة َتعْ َم ُل َعلى َوضْ ِع َ
الح َر ُ
ت ل ِْل َكلِ َمةَِ ،و ُتو ِجبُ قِرا َء َتھا َعلى َوجْ ٍه وا ِح ٍدَ .و َت ْت ُر ُ
ت الَّتي
كات َت ُع ُّد َد القِراءا ِ
الح َركا ِ
َ
ك َوضْ َع َ
ِذار مُسْ َب ًقا َعنْ أيِّ َح َر َك ٍة خاطِ َئ ٍةَ ،سوا ٌء أكا َن ْ
ت
َت ْن َكشِ فُ ِمنْ َح َركا ِ
ت سائ ِِر حُروفِ ال َكلِ َمةَِ ،م َع االعْ ت ِ
تيج َة اإلجْ ھادِ؛ ْإذ قُ ُ
ت َبعْ دَ اال ْنتِھا ِء
الح َركا ِ
مْت ِب َوضْ ِع َ
َعنْ َجھ ٍْل أ ْم َعنْ َح َر َك ِة َي ٍد خاطِ َئ ٍة َن َ

الكام ِِل م َِن ِّ
ْ
ْ
الع َم ُ
ِزام
ك أنْ َي ُك َ
ل مُجْ ِھ ًدا .آ ِم َل ًة ِمنْ ذلِ َ
كان َ
باعةَِ ،ف َ
الط َ
ون ھذا ال َع َم ُل ُخط َو ًة َنحْ َو الت ِ
الكِتا َب ِة ال َع َر ِب َّي ِة ِبال َّش ْك ِل الكام ِِل الَّذي َيجْ َع ُل قِرا َء َتھا َيسير ًة َومُمْ ِت َع ًة.

ال َّت ْم ِھي ُد
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) (١
ٌ
صلَ ْ
ِي
تد
َت َو َّ
ثيرةٌ إلى أنَّ الكِتا َب َة ال َع َر ِب َّي َة َقدي َم ٌة ِج ًّدا َ .و َمعْ لو ٌم أنَّ الل ُ َغ َة ال َم ْكتو َب َة ھ َ
ِراسات َك َ
إحْ دى ُ
َخلَ ْ
ت ال َقدي َم ِة الَّتي د َ
ت َع َليْھا
الع َر ِب َّي ُة ال َم ْكتو َب ُة وا ِح َدةٌ م َِن اللُغا ِ
صال ال َب َش ِريِّ َ ،ولُ َغ ُتنا َ
ُق اال ِّت ِ
طر ِ
َت َغي ٌ
صلَ ْ
ّورةُ
ت إلى الص َ
ُّرات ُم َت َع ِّد َدةٌ إلى أنْ َو َ
ِي َعلَيْھا فِي َعصْ ِرنا الحاضِ ِرَ .وھ ِذ ِه الص َ
ّور ِة الَّتي ھ َ

ث ُم ْن ُذ َس َنوا ٍ
ت َطويلَ ٍة َت ِزي ُد َعلى ال ِم َئ ِةَ .ف ُھ ْم َي َر ْو َن أ َّنھا َتحْ تا ُج إلى
الحدي ِ
َش َغلَ ِ
سين في ال َعصْ ِر َ
ار َ
ت ال َّد ِ
ت ْأو ْأك َث َر ِمنْ
ياب ِنصْ فِ األصْ وا ِ
الحَ ،وأنَّ غِ َ
ياب ال َّش ْك ِل ُي َع ُّد َن ْقصًا فِيھا ،ألنَّ غِ يا َب ُه َيعْ نِي غِ َ
إصْ ٍ
ِنصْ فِھاِ ،ممّا ي َُؤ ِّدي إلى َ
ُراج َع ِة المُعْ َج ِم
ثير ٍة إلى م َ
يان َك َ
ارسُ فِي أحْ ٍ
الخ َطأ فِي القِرا َء ِةَ .و َق ْد َيضْ َطرُّ ال َّد ِ
ين إلى
ياب ال َّ
ص َعلى َ
إذا َح َر َ
ض ْبطِ ِبال َّش ْك ِل ھ َُو الَّذي َد َف َع ال ُم َت َخصِّصِ َ
ض ْبطِ َكلِ َم ٍة َجدي َد ٍةَ .كما أنَّ غِ َ
ين.
إيجا ِد ال َقواعِ ِد ال َعدي َد ِة لِل َھمْ َز ِة الَّتي أرْ َب َك ِ
ارسِ َ
ت ال ّد ِ
ت َع َق ٌ
َو َق ْد َو َق َف ْ
ت في الكِتا َب ِة ال َع َر ِب َّيةَِ ،سوا ٌء أكا َن ْ
ت َي َد ِوي ًَّة أ ْم َعلى
الح َركا ِ
ثيرةٌ أما َم َوضْ ِع َ
بات َك َ
ّ
ت َوال ُج ْھ ِد
الو ْق ِ
الط ِابعا ِ
ت في َمرا ِحلِھا األولَى؛ َوذل َِك لِصُعو َبتِھاَ ،و ِزيا َد ِة ُك ْل َفتِھا .ھذا ِباإلضا َف ِة إلى َ
الح َر َك ِة َعلى ُك ِّل َحرْ ٍ
ف ِمنْ حُروفِ ال َكلِ َمةِ؛ ْإذ َيضْ َطرُّ إلى أنْ َيرْ َف َع
ب م َِن الكا ِت ِ
ال َم ْطلو ِ
ب عِ ْن َد َوضْ ِع َ
ّ
َي َدهُ َعنْ ُك ِّل َحرْ ٍ
كار ِه .ھذا
ف لِ َي َ
كيرهُ في َ
ض َع َعلَ ْي ِه َح َر َك َتهَُ ،كما أنَّ َت ْف َ
الح َر َك ِة َق ْد ي َُؤث ُر َعلى َت َس ْلس ُِل أ ْف ِ
إنْ
أون ُك َّل ما َي ْك ُتبُ َق ْب َل
ين َي ْق َر َ
حاج ٍة إلى ُم َت َخصِّصِ َ
الح َركاتَِ ،وإال َفھ َْو ِب َ
كان عالِمًا ِب َقواعِ ِد َوضْ ِع َ
َ
ُون َع ِن الكِتا َب ِة إذا ُ
ب َبعْ ُ
ِب ِم ْن ُھ ْم َوضْ ُع
ض ُھ ْم إلى أنَّ َكثيرً ا م َِن ال ُك ّتا ِ
طل َ
راجع َ
ب َق ْد َي َت َ
َن ْش ِر ِهَ .و َق ْد َذ َھ َ
كار.
َ
الح َركاتِِ ،ممّا ي َُؤ ّدي إلى َد ْف ِن َك ٍ
ثير م َِن األ ْف ِ
ھذا ِباإلضا َف ِة إلى أنَّ عا ِم َل ال َم ْط َب َع ِة َيسْ أ ُل َع ِن ال َّنصِّ َق ْب َل طِ با َع ِت ِه إنْ
كان َم ْشكوال ْأو َغي َْر
َ
ُ
ُّعوبات ما زا َل َبعْ ضُھا قا ِئمًا في َو ْقتِنا؛ ألنَّ َوضْ َع
كول؛ ألنَّ ال َم ْشكو َل ُي َكلِّفُ ْأك َث َرَ .وھ ِذ ِه الص
َم ْش ٍ
ْن
ب ُي َع ُّد َحرْ ًفاَ .كما أنَّ َوضْ َع ُه َيحْ تا ُج إلى َت ْوظِ يفِ ال ًّ
ھاز الحاسُو ِ
َ
ض ْغطِ َعلى َم ْوضِ َعي ِ
الح َر َك ِة َعلى ِج ِ
ّ
كان ال َّنصُّ َم ْشكوال.
ھاز الحاسو ِ
ب َي ْطلُبُ أجْ رً ا زا ِئ ًدا إنْ َ
في ٍ
آن وا ِح ٍدَ .فالط ِاب ُع َعلى ِج ِ
َوإذا َف َّكرْ نا في َعوائ ِِق الكِتا َب ِة ال َم ْشكو َل ِة َن ِج ُد أ َّنھا َترْ َت ُّد -في ْ
أغلَ ِبھا -إلى بُعْ ٍد ا ْق ِتصادِيٍّ َ .فالكاتِبُ
ت
صرْ َفھاَ ،و َدالال ِ
ب َعلى الكِتا َب ِة الص َ
َح ّتى َي َتدَرَّ َ
َّحيح ِة َي ِجبُ أنْ َي َت َعلَّ َم َقواعِ َد اللُ َغ ِة ال َع َر ِب َّي ِة َنحْ َوھا َو َ
ْألفاظِ ھا المُعْ َج ِم َّي َةَ ،ح ّتى لَ ْو لَ ْم َي ُكنْ ُم َت َخ ِّ
صصًا في ال َع َر ِب َّيةَِ ،وھذا َيحْ تا ُج إلى ُك ْل َف ٍةَ .وال ُم َت َخصِّصُ الَّذي
ُقاب َل َع َملِ ِه.
ُي َد ِّق ُق ال َّنصَّ َيحْ تا ُج إلى م َُخصَّصٍّ مالِيٍّ م ِ
ص ُه َي ْكفِي ُك َّل َمنْ
ول ِكنْ َو َم َع ُك ِّل ھ ِذ ِه ال َعوائ ِِق َنقو ُل ال ُب َّد م َِن ال َّش ْك ِلَ .فالكاتِبُ الَّذي َي ْش ُك ُل َن َّ
 .١ممن فصّل القول في ھذا الموضوع أ .د .ناصر الدين األسد )١٩٨٨م( .في كتابه :مصادر الشعر الجاھلي
وقيمتھا التاريخية ،ط ،٧بيروت :دار الجيل.

الو ْق َ
تَ ،و َيجْ َع ُل القِرا َء َة عِ ْن َدهُ ُم ْت َع ًة ال مُعانا ًةَ .وال
الح َركاتَِ ،و َي ْخ َتصِ ُر َعلَ ْي ِه َ
كير في َ
َي ْق َرؤُ هُ َمؤُ و َن َة ال َّت ْف ِ
ت
ِب َو ْق ًتا َو ُج ْھ ًداَ ،و َي َت َطلَّبُ ِم ْن ُه عِ ْلمًا ،إال أ َّن ُه ي َُو ِّف ُر ُك َّل ھذا َعلى مِئا ِ
ُن ْن ِك ُر أنَّ ال َّش ْك َل يُكلِّفُ الكات َ
ِين ِب َغي ِْرھا.
القُرّ ا ِء ِمنْ أبْنا ِء ال َع َر ِب َّيةَِ ،وم َِن ال ّناطِ ق َ
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َو ْقد َبقِ َي ْ
ضھُم ال َم ْو َ
ت لُ َغ ُتنا ال َع َر ِب َّي ُة –الَّتي َت َو َّق َع لَھا َبعْ ُ
ص ،إال أنَّ
ت -واقِ َف ًة َم َع َوصْ ف ِِھ ْم لَھا ِبال َّن ْق ِ
بير ،ال ُم َت َعلِّ َم َوالجا ِھ َلَ ،ق ْد َي َق ُع في َ
الخ َطأ عِ ْن َد القِرا َءةِ،
َّغير َوال َك َ
كار أنَّ الص َ
ك ال يُعْ طِ ينا َ
ذلِ َ
الح َّق في إ ْن ِ
دار َبحْ ٍ
ِين َعلى َم ْوتِھا.
ث م َِن ال ُم ْھ َتم َ
وھذا ما َج َع َل َقضِ َّي َة ال َّش ْك ِل َم َ
أو العا ِمل َ
ِّين ِب َحيا ِة اللُ َغةِِ ،
أمّا َعنْ البُعْ ِد َّ
ف ال َع َربُ َ
الخ َّطَ ،و َبيانُ َھ ْي َئ ِت ِه
الزمانِيِّ َف َھ َدفُ ال َبحْ ِ
ث َت َت ُّب ُع الكِتا َب ِة ال َع َر ِب َّي ِة ُم ْن ُذ َع َر َ
ت إلى أنْ د َ
األولىَ ،وما د َ
َخ َل َعلَ ْي ِه ِمنْ إضافا ٍ
ت في
ك ِب َت َتب ُِّع الرِّ وايا ِ
َخ َل ال َّش ْك ُل َعلى الحُروفِ ؛ َوذلِ َ
ال َمصاد ِِرُ .ث َّم َي َت َو َّقفُ ال َبحْ ُ
ث لِي َُح ِّد َد
الحاج َة إلى َمعْ ِر َف ِة ال َّنحْ ِو ال َع َر ِبيِّ َو َز َم َن َمعْ ِر َف ِتهِ،
َ
أثيرھا في ِزيادَ ِة
َوي َُر ِّك ُز َعلى َ
إثار ِة َقضِ َّي ِة الكِتا َب ِة ال َع َر ِب َّي ِة َغي ِْر ال َم ْشكولَ ِة في َقرْ ٍن َمضىْ ،أو َيزي ُدَ ،و َت ِ
الع َر ِب َّي ِة ال َّنصَّ ال َع َر ِبيَّ َح ّتى ال َي ْو ِم.
صُعو َب ِة قِرا َء ِة ال َع َر ِ
ِين ِب َغي ِْر َ
ب َوال ّناطِ ق َ
كان لِ ِمصْ َر األ َث ُر ْ
ْراز َقضِ َّي ِة ُخلُوِّ الكِتا َب ِة ال َع َر ِب َّي ِة م َِن
َوأمّا َعنْ البُعْ ِد ال َمكانِيِّ َف َق ْد َ
األك َب ُر في إب ِ
طار
ال َّش ْك ِلَ .فمُعْ َظ ُم الكِتابا ِ
طار َع َر ِب َّي ٍةَ .كما َ
كان أل ْق ٍ
ت إمّا صاد َِرةٌ َعنْ ُك ّت ِابھا ْأو مُرْ َسلَ ٌة إلَيْھا ِمنْ أ ْق ٍ
َع َر ِب َّي ٍة ْ
سَ ،وال ِجزائ ِِرَ ،وال ُك َو ْيتِ،
ِراقَ ،وتو ُن َ
ُشار َكةَِ ،كسورْ ياَ ،ولُب َ
بار ٌز في الم َ
ْنانَ ،والع ِ
أخرى أ َث ٌر ِ
طينَ ،واألرْ ُدنِّ َ ،وال َي َم ِن.
َوفِلَسْ َ
رير المُصْ َط َلحاتَِ ،فعُنوانُ ال ِّدرا َس ِة) :األبْعا ُد اللِسا ِن ّي ُة ل ِْل َع َر ِب َّي ِة ال َم ْكتو َب ِة َغي ِْر
َوأمّا َعنْ َتحْ ِ
وان َب ْي َننا َو َب ْي َنھا ْإلفٌ َ ،والَّتي لَ ْم َي ُكنْ َف َلنا عِ ْندَھا َو ْق َف ٌة.
ال َم ْشكولَ ِة(َ .و َبعْ ضُ ُم ْف َردا ِ
ت ال ُع ْن ِ
حين َن َت َح َّد ُ
ث َعنْ بُعْ ٍد ا ْقتِصادِيٍّ
ُي ْق َ
الجوانِبُ َوال َّنواحِيَ ،ف َ
ص ُد ِبمُصْ َط َل ِح األبْعا ِد في ھ ِذ ِه ال ِّدرا َس ِة َ
أو ال ّنا ِح َي ِة اال ْقتِصا ِد َّي ِة
أثير الجا ِن ِ
لِل َع َر ِب َّي ِة ال َم ْكتو َب ِة َغي ِْر ال َم ْشكو َل ِة َيكونُ ال َم ْقصو ُد ھ َُو َت َ
ب اال ْقتِصادِيِّ ِ
تيج َة َ◌ الكِتا َب ِة ال َم ْشكولَ ِة.
َعلى ھ ِذ ِه الكِتا َبةَِ ،و َت ُّأث َر اال ْقتِصا ِد َن َ
أمّا اللِسا ِن َّي ُة َف َق ْد َو َرد ْ
بار َة )ال َملَ َك ِة
ْن َخ ْل ُدون وُ رو ًدا الفِ ًتاَ ،ح ّتى إنَّ عِ َ
َت ھ ِذ ِه اللَ ْف َظ ُة عِ ْن َد اب ِ
صار ْ
اللِسا ِن َّي ِة(
ت
ِسان ال َع َر ِبيَّ ال َقوي َم ِبالف ِْط َر ِة َح ّتى
صار ِ
َ
َ
ت َت ْق َت ِرنُ ِبهَِ ،وھ َُو في َحدي ِث ِه َع ْنھا َيعْ ني الل َ
ْن َخ ْل ُدونَ ،ي ْقصِ ُد
ال َف َ
صاح ُة اللُ َغ ِو َّي ُة عِ ْن َد ال َع َر ِبيِّ َملَ َك ًةَ .يقو ُل م َُحمَّد عِ يد" :ال َملَ َك ُة اللِسا ِن َّي ُة اصْ طِ ال ٌح الب ِ
ص ُّو ِر ِه
َو َيقو ُل" :إنَّ اب َْن َخ ْل ُدون في َت َ

صرُّ فِ فيھا".
ِسان َعلى ال َّت َح ُّك ِم في اللُ َغ ِة َوال َّت َ
ِب ِه قُ ْد َر َة الل ِ
ِين لَھا ِمنْ َحي ُ
ْث اعْ تِما ُدھا َعلى الجُمْ لَ ِة ال
ِّين المُحْ دَ ث َ
لِل َملَ َك ِة اللِسا ِن َّي ِة َق ْد َس َب َق َف ْھ َم اللُ َغ ِوي َ
) (١

 .١عيد ،محمد )١٩٧٩م( .الملكة اللسانية في نظر ابن خلدون ،القاھرة :عالم الكتب ،التقديم.

ُ
ھام إلى الصِّحَّ ِة إلى ال َبال َغ ِة".
المُفرْ دَاتَِ ،و ِمنْ َحيْث َت َدرُّ ُجھا م َِن اإل ْف ِ

) (١

َو َت َت َك َّونُ ھ ِذ ِه ال َملَ َك ُة ِب
ِّين ِبلُ َغت ِِھ ْم
ِحال ال ُم ْھ َتم َ
َّحيحةَِ ،وھذا ي َُؤ ِّي ُدهُ ما َ
سماع اللُ َغ ِة الص َ
كان م َِن ارْ ت ِ
ِ
ض ُع َف ْ
ِسانَ .وعِ ْن َدما د َ
ماع ال َف
ت ھ ِذ ِه
َخ َل ال َلحْ نُ إلى اللُ َغ ِة ال َفصِ َ
يح ِة َ
ويم الل ِ
صيح َو َت ْق ِ
ِ
إلى البا ِد َي ِة لِ َس ِ
ت ْ
األلسِ َن ُة.
ال َملَ َك ُةَ ،و ْال َت َو ِ
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ت في أيّامِنا ھ ِذ ِه
ت اللِسا ِنيّا ِ
َوقا َل في ھذا َتمام َحسّان" :إنَّ ال َمرْ َء لَ َيعْ َجبُ ْإذ َي َتأ َّم ُل آخ َِر َت َط ُّورا ِ
ّاب َق ِة ِمنْ َنتائ َِج ال َيمْ تا ُز ال ُج ْھ ُد
َ
رون الس ِ
حين َي ِج ُد ال َّنتا ِئ َج ال َت ْخ َتلِفُ َعمّا َق َّد َم ُه ُع َلما ُء ال َع َر ِب َّي ِة في القُ ِ
) (٢
َ ُ
ُقاب َل لَھا عِ ْن َد ال َّسلَفِ ".
ريع َوالمُصْ َطلَحا ِ
ت الَّتي ال م ِ
الحديث َع ْنھا إال ِبال َّت ْن ِ
ظيم َوال َبسْ طِ َوال َّت ْف ِ
َوقا َل أبو مغلي ِبأنَّ ُعلَما َء اللُ َغ ِة ال َع َر ِب َّي ِة َق ْد َت َ ُ
روع ال َمعْ ِر َف ِة الَّتي َن ُع ُّدھا
ناولوا "في بُحوث ِِھ ْم ُك َّل فُ ِ
ْ
ً
ْ
ْ ُ
ُلوم ال َع َر ِب َّي ِة
ال َي ْو َم َجوان َ
ِب ُم َت َع ِّد َد ًة لِعِل ٍم وا ِح ٍد ھ َُو عِ ل ُم الل َغةَِ ،غي َْر أ َّن ُھ ْم أطلَقُوا َعلَيْھا أسْ ما ًء م ُْخ َتلِ َفة َكع ِ
ً ) (٣
ُلوم اللِسا ِن َّي ِة أحْ يا ًنا ثا ِن َية".
ِسان ال َع َر ِبيِّ ِ ،
ُلوم الل ِ
أو الع ِ
أحْ يا ًناَ ،وع ِ
ت َحدي َث ًةَ .وھذا َي ُد ُّل َعلى وُ جو ِد َتقا ُر ٍ
صار ُي َسمّى ُم َسمَّيا ٍ
ب َبي َْن
َفع ِْل ُم اللُ َغ ِة المُعْ روفُ َقديمًا،
َ
َ
الحدي َثةَِ ،وإنْ كا َن ْ
ض ال َّشيْ ِء.
ديم َوال ُم َسمَّيا ِ
ت َت ْخ َتلِفُ فِيما َب ْي َنھا َبعْ َ
ت َ
المُصْ طلَ ِح ال َق ِ
ِي أنْ َي َتأ َّم َل
قار َ
ب الم َس ِّديّ َبي َْن َم َھ َّم ِة اللُ َغ ِويِّ َو َم َھ َّم ِة اللِسانِيِّ ؛ ْإذ َيقو ُلَ " :م َھ َّم ُة اللُ َغ ِويِّ ھ َ
َو َق ْد َ
َّ
واميس َ
ف ما َيحْ ُكمُھا ِمنْ آلِيّا ٍ
ِي
الظواھ َِر اللُ َغ ِو َّي َة َوأنْ َيسْ َت ْن ِب َط ال َّن
تھ َ
الخفِ َّي َة الَّتي ُت َحرِّ ُكھا َح ّتى َي ْكشِ َ
َ
في ْ
ون َوعْ يٍ َجلِيٍّ ِبھا َ ...و َم َھ َّم ُة اللِسانِيِّ
ب الحاال ِ
أغلَ ِ
بير َّي ِة ُد َ
ُمار ُس ُه ال ّناسُ َم َع أ َدوات ِِھ ُم ال َّتعْ ِ
ت ِممّا ي ِ
ْ
ْ
الخبير ِب َّ
الظواھ ِِر القاد ِِر َعلى اسْ ِت ْشرافِ َت َط ُّوراتِھا العا ِج َل ِة
ِي ِمنْ ھذا الضَّرْ ِ
ھُنا ھ َ
ب َ ...شأ ُن ُه َشأنُ َ ِ
) (٤
َواآل ِجلَ ِة".
َو َيقو ُل" :اللِسا ِني ُ
ت "ال َت ْنفِي عِ ْل َم ال َّنحْ ِو َوال َت ْنقُ ُ
ضهُ،
ّات عِ ْل ٌم َم ْوضو ُع ُه اللُ َغ ُة" )َ (٥وأنَّ اللِسا ِنيّا ِ
ث اللِسانِيِّ ما لَ ْم َنسْ َت ْن ِب ْط نِظا َم اللُ َغ ِة َعنْ
َب ْل إنَّ وُ جودَھا ُم َت َو ِّقفٌ َق ْطعًا َعلى وُ جو ِدهِ؛ ْإذ ال َمعْ َنى ل ِْل َبحْ ِ
كون( َواللِسا ِني ُ
ّات )قا ِئ َم ٌة َعلى
راج م َُؤ َّس َستِھا ال َّنحْ ِو َّي ِة َ ...فال َّنحْ وُ )قا ِئ ٌم َعلى ما َي ِجبُ أنْ َي َ
َط ِ
ريق اسْ ت ِْخ ِ
ما ھ َُو كا ِئنٌ (".

) (٦

 .١عيد ،الملكة اللسانية في نظر ابن خلدون ،ص.٢٧
 .٢حسان ،تمام )٢٠٠١م( ،اللغة العربية بين العوربة والعولمة .في :المجلس األعلى للغة العربية ،مكانة اللغة
العربية بين اللغات العالمية ،الجزائر :ص.١٧٨
 .٣أبو مغلي ،سميح )١٩٨٧م( .في فقه اللغة وقضايا العربية) ،ط ،(١عمان-األردن :دار مجدالوي ،ص٢٦٠.
 .٤المسدي ،عبد السالم )١٩٩٧م( .مباحث تأسيسية في اللسانيات ،تونس :مطبعة كوتيب ،ص٩٧.
 .٥المصدر نفسه ،ص.١٢١
 .٦المصدر نفسه ،ص.٤٤

ُ
الوصْ فِ َوالمُعا َي َن ِة
َويرى أنَّ اللِسا ِنيّا ِ
ياريٌّ م َِن الل ُ َغةَِ ،و َتقو ُم َعلى َ
ت الَّتي َت ْنبُذ ُك َّل ما ھ َُو ِمعْ ِ
ريح ٍة وا ِح َد ٍة
َت ْنفِي وُ جو َد َتناقُ ٍ
يار َّي َة َو َ
ض َبي َْن َ
الوصْ فِ َّي َة لَ ْي َستا ِمنْ َش َ
يار َّيةِ؛ ألنَّ ال ِمعْ ِ
الوصْ فِ َّي ِة َوال ِمعْ ِ
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ُقار َن ُة إحْ داھُما ِب ْ
كون َب ْي َنھُما
األخ َرىَ ،فلَ ْي َس ِ
ت َ
َح ّتى َي َت َس ّنى م َ
ْن ِبأنْ َت َ
يار َّي ُة ُملَ َت ِز َم َتي ِ
الوصْ فِ َّي ُة َوال ِمعْ ِ
) (١
َعال َق ٌة ما؛ لِھذا َي ْخ َتلِفُ
يار َّيةَِ ،ف َك ْونُ
َ
المس ِّدي َم َع فُ َقھا ِء ال َّنحْ ِو في اعْ تِقا ِد ِھ ْم أنَّ َ
الوصْ فِ َّي َة َنقيضُ ال ِمعْ ِ
ْ
ْ
يار َّي ِة.
األل ُسنِيِّ َوصْ فِ ًّيا ال َيعْ نِي أنْ َيط َع َن فِي ال ِمعْ ِ
) (٢
الوصْ فِ َّي ِة(
َو َيرى م َُحمَّد َ
يار َّي ِة َو َ
ين ال َّشريف أنَّ ك َ
صالح ال ِّد ِ
ِتاب َتمام َحسّان )اللُ َغة َبي َْن ال ِمعْ ِ
العال َق ِة ال َموجو َد ِة َبي َْن ْ
َق ْد ْأو َج َد َعال َق ًة َجدي َد ًة َبي َْن ال َّنحْ ِو ال َع َر ِبيِّ َو ْ
األل ُس ِن َّي ِة َوال َّنحْ ِو
األل ُس ِن َّي ِة َشبي َھ ًة ِب َ
ُحاو ُل ال َّشريفُ أنْ َيرْ ِب َط ْ
ث
ث اللُ َغ ِويِّ َف َيقو ُل :إنَّ " َم
واضيع م َِن ال ُّترا ِ
األل ُس ِن َّي َة ِبال ُّترا ِ
َ
ال َغرْ ِبيِّ َ .كما ي ِ
ٌ
قاو َم ْتھا ْ
ت َغ ِري َب ًة َع ِن ْ
األل ُس ِن َّي ِة ِمنْ َحي ُ
لَ ْي َس ْ
الوصْ فِ َّي ُة،
ُحوث في
ْث إ َّنھا في مُعْ َظمِھا ب
األل ُس ِن َّي ُة َ
أمور َ
ٍ
ُلوم اللُ َغ ِو َّي ِة".
َو َرأ ْتھا ِمنْ عُيو ِ
ب الع ِ

) (٣

ِي اللِسانُ ال َق ْومِيُّ لِما َيزي ُد َعلى ال ِم َئ ِة
َوفِي َمقا َل ٍة لِھادي َن َھر َيقو ُل فيھا" :اللُ َغ ُة ال َع َر ِب َّي ُة ھ َ
) (٥
ِين".
ك ال َع َد ِد م َِن المُسْ لِم َ
ِي اللِسانُ المُق َّدسُ ألضْ عافِ ذلِ َ
يون َع َر ِبيٍّ َ ،وھ َ
م ِْل ِ

)( ٤

ْس لَھا َت ْفسي ٌر إال اللُ َغ ُةَ -على َح ِّد َف ْھمِي.-
ِسان ھُنا لَي َ
َف َكلِ َم ُة الل ِ
ُوكراع الل ُ َغ َة َو ْ
َو ُي َعرِّ فُ ِرضا ب ْ
األل ُس ِن َّي َة ِب َق ْولِ ِهَ " :م ْفھو ُم اللُ َغ ِة َيعْ نِي ال َّترْ َ
كيز َعلى ال َّت َدرُّ ِج في
ت َو ُي َسلِّ ُ
ط ا ْنتِبا َھ ُه َعلى ال ُّتراثَِ ،ب ْي َنما ْ
ظيم
أ َھ ِّم َّي ِة الخِطابا ِ
األل ُس ِن َّي ُة َتأ ُخ ُذ ِب َعي ِ
ْن االعْ ت ِ
ِبار ِمنْ َغي ِْر َت ْن ٍ
) (٦
ُم َس َب ٍق َمجْ مو َع َة ْ
ب".
ُوز الَّتي َت َت َب ّناھا م ُْخ َتلَفُ ال ُّشعُو ِ
األلس ِ
ُن أيْ َمجْ مو َع َة الرُّ م ِ
ضوع.
مان ْأو َم ْو
كان ْأو َز ٍ
َول ِكنْ َھ ِل اللُ َغ ُة َمعْ ِني ٌَّة َف َق ْط ِبال ُّتراثِ؟ األصْ ُل أنَّ اللُ َغ َة ال ُت َح َّد ُد ِب َم ٍ
ٍ
 .١المسدي ،مباحث تأسيسية في اللسانيات ،ص .٢٣٤والمسدي ،عبد السالم )١٩٨١م( ،الفكرة العربية
واأللسنية ،في :مركز الدراسات واألبحاث ،الجامعة التونسية ،أشغال ندوة اللسانيات واللغة العربية١٩٧٨ ،م،
سلسلة ،٤تونس :المطبعة الثقافية ،ص.١٤ ،١٣
 .٢الشريف ،محمد صالح الدين ،أثر األلسنية في تجديد النظر اللغوي ،في :أشغال ندوة اللسانيات ،تونس:
١٩٧٨م ،سلسلة ،٤ص.٤٧
 .٣المصدر نفسه والكاتب نفسه ،ص.٤٤
 .٤اليوم يزيد على الثالثمئة مليون عربي.
 .٥نھر ،ھادي ،آراء حول إعادة وصف اللغة العربية ألسنيًا ،في :أشغال ندوة اللسانيات ،تونس١٩٧٨ :م،
سلسلة ،٤ص.١٢٢
 .٦بوكراع ،رضا ،المعنى األيدولوجي لتطبيق النظرية األلسنية على اللغة العربية ،في :المصدر نفسه،
ص.٤١٠

بوكراع لِلُّ َغ ِة َول ْ
ِالل َتعْ ريفِ ْ
ِألل ُس ِن َّي ِة َتبا ُع ًدا َب ْي َنھُماَ ،ف ِع ْن َدما
ِباإلضا َف ِة إلى ذلِ َ
ك َفإ َّننا ال َن ِج ُد ِمنْ خ ِ
األل ُس ِن َّي َة ِبأ َّنھا َتأ ُخ ُذ َمجْ مو َع َة ْ
يَصِ فُ ْ
ك َعلى اللُ َغ ِة؟
ُن الَّتي َت َت َب ّناھا ال ُّشعوبُ  ،أال َي ْن َط ِب ُق ذلِ َ
األلس ِ

All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit

خار َج ال ِّدرا َس ِة ْ
كان ال َّنحْ وُ
األل ُس ِن َّيةَِ ،وإنْ َ
و َي َتسا َء ُل أحْ َمد م ُْختار ُع َمر قائِال" :إنْ َ
كان اإلعْ رابُ ِ
ِين ِب ْ
ك األصْ ُ
أو المُعْ َج َم،
األل ُس ِنيّا ِ
أح ًدا م َِن ال ُم ْش َت ِغل َ
واتَ ،وال أعْ ِرفُ َ
خار َجھاَ ،وكذلِ َ
ت عالَ َج ال َّداللَ َة ِ
ِ
َفماذا َيبْقى ل ْ
ِألل ُس ِن َّي ِة لِ َتب َْح َثهُ؟"

) (١

ون ما ھ َُو َم ْوجو ٌد في اللُ َغ ِة.
ّون َعن َتساؤُ لِ ِه ِبأ َّن ُھ ْم يَصِ فُ َ
َق ْد يُجي ُب ُه اللِسا ِني َ
ھوم
ِّين َمنْ َع َّد المُسْ َتوى اللُ َغ ِويَّ وا ِح ًدا م َِن المُسْ َت َويا ِ
َو َن ِج ُد م َِن اللِسا ِني َ
ت اللِسا ِن َّيةَِ ،و ِبھذا ال َم ْف ِ
ب َن َظ ِر َّي ِة ْ
األل ُس ِن َّي ِة) (٢أنَّ ْ
األل ُس ِن َّي َة عِ ْل ٌم َح ُ
َتكونُ اللِسا ِني ُ
الع ْھدِ،
ّات ْأو َس َع م َِن الل ُ َغ ِةَ .ف َق ْد جا َء في كِتا ِ
ديث َ
ت الَّتي ا ْن َب َث َق ْ
ثيرةٌَ .ول ِكنْ ُي ْمكِنُ
َول ِك َّن ُه ُم َت َشعِّبٌ في َمنا ِھ ِجهَِ ،وأنَّ ال َّتيّارا ِ
ت ِم ْن ُه ْأو َت َّدعِ ي اال ْنتِما َء إلَ ْي ِه َك َ
يادين ْ
ت عُلومِھا في مُسْ َت َويا ٍ
َحصْ ُر َم
ت َثال َث ٍة:
األل ُس ِن َّي ِة َو ِبال ّتالي َم ْن َھ ِجيّا ِ
ِ
األو ُل :مُسْ َتوى اللُ َغ ِة.
َّ
ّ
ت اللُ َغ ِو َّي ِة(.
الثاني :مُسْ َتوى َعال َق ِة اللُ َغ ِة )اإلشارا ِ
ْن عَناصِ َر َترْ َت ِب ُ
ّ
الثال ُ
ِثَ :ي ُ
ط ِبالمُرْ سِ ِل َوالمُرْ َس ِل إلَ ْي ِه.
ّاب َقي ِ
ْن الس ِ
ض ُّم ِباإلضا َف ِة إلى ال ُمسْ َت َو َيي ِ
ت لَ َو َج ْدنا أنَّ اللُ َغ َة َت ُ
ب َن ْفسِ ِه ما
َولَ ْو َد َّق ْقنا في ھ ِذ ِه المُسْ َت َويا ِ
ضمُّھا َجميعًاَ .و َق ْد جا َء في الكِتا ِ
َي ُد ُّل َعلى أ َّن ُه ال َفرْ َق َبي َْن اللُ َغ ِة َو ْ
أو ْ
كيب
األل ُس ِن َّي ِة َي ْدرُسُ َترْ َ
األل ُس ِن َّيةِ؛ ْإذ َيقو ُلَ ..." :فع ِْل ُم اللُ َغ ِة ِ
ِن َورا َءھا".
المُرْ َسال ِ
ت ال َكال ِم َّي ِة َو َترْ َ
ظام الكام ِ
كيب ال ِّن ِ

) (٣

تيج ٍة َمفا ُدھا أنَّ ْ
َّص ْ
ت
أو اللِسا ِن ّيا ِ
ِمنْ ُك ِّل ما َت َق َّد َم يُمْ ِك ُننا أنْ َن ْخ ُر َج ِب َن َ
ت َوإنْ َت َخص َ
األل ُس ِن َّي َة ِ
وال الَّتي ْأو َر ْدناھا ُتوحِي ِبال َّتقا ُربَِ ،ولَ َعلَّھا في
ِب َ
ھوم اللُ َغةَِ ،فمُعْ َظ ُم األ ْق ِ
الوصْ فِ َ ،فإ َّنھا ال َت ْب َت ِع ُد َعنْ َم ْف ِ
يان
َبعْ ِ
ض األحْ ِ
ب اللُ َغ ِويِّ
الجا ِن ِ

ريق َبي َْن ْ
األل ُس ِن َّي ِة َواللُ َغ ِةَ .ولِذا َھ َدفُنا في دِرا َستِنا ھ ِذ ِه ال َّترْ كي ُز َعلى
ُتوحِي ِب َع َد ِم ال َّت ْف ِ
ت ْأو َس َع م َِن اللُ َغ ِة.
كان َم ْفھو ُم اللِسا ِنيّا ِ
م َِن اللِسا ِنيّا ِ
ت إنْ َ

لَ َق ْد احْ َتلَّ ْ
ك أل َّنھا ال ُم ْف َر َدةُ ال ُم َت َش ِّع َب ُة
رير المُصْ َطلَ ِحَ ،وذلِ َ
ت َكلِ َم ُة اللِسا ِن َّي ِة ُج ْزءًا َكبيرً ا في َتحْ ِ
كان َقديمًا ْأو َح ً
ديثا.
ال َّدالالتَِ ،والم ُْختلَفُ في َتحْ دي ِد َز َم ِن َمعْ ِر َف ِة ال َع َر ِ
ب َلھا إنْ َ
ناو ِلَ .ف َمثال ال َع َر ِب َّي ُة ال َم ْكتو َب ُة ال َتحْ تا ُج إلى ُ
ول
أمّا سا ِئ ُر ُم ْف َردا ِ
وان َف ِھ َي َقري َب ُة ال ُم َت َ
ط ِ
ت ال ُع ْن ِ
 .١عمر ،أحمد مختار ،المصطلحات األلسنية في اللغة العربية ،في :أشغال ندوة اللسانيات ،تونس١٩٧٨ ،م،
سلسلة  ،٤ص.٢٥٣
 .٢بركة ،فاطمة الطبال )١٩٩٣م( .نظرية األلسنية عند رومان جاكوبسون ،دراسة ونصوص) ،ط ،(١بيروت-
لبنان :المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر ،ص.١٤٣
 .٣المصدر نفسه ،ص.٢٠٧

ِيھيٌّ لِل ُ َغ ِة ال َمحْ ِك َّي ِة" ) (١إال أنَّ ھ ِذ ِه ال ِّدرا َس َة
َت َدب ٍُّر في َمعْ ناھاَ .و َم َع أنَّ "اللُ َغ َة ال َم ْكتو َب َة ھ َ
ِي َت َح ُّو ٌل َبد ِ
دون ال َمحْ ِك َّي ِةَ .وعِ ْن َدما قالوا " َي ْدرُسُ عِ ْل ُم الل ُ َغ ِة أو ْ
ت
كيب المُرْ َسال ِ
ُم ْق َتصِ َرةٌ َعلى ال َم ْكتو َب ِة َ
األل ُس ِن َّي ِة َترْ َ
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ِن َورا َءھا" )َ (٢فال ُ
ت ال َكال ِم َّي ِة ھُنا َف َق ْط
أظنُّ أنَّ ال َم ْقصو َد بالمُرْ َسال ِ
ال َكال ِم َّي ِة َو َترْ َ
ظام الكام ِ
كيب ال ِّن ِ
اللُ َغ ُة ال َمحْ ِك َّي ُةَ ،وإ َّنما َق ْد َتكونُ المُرْ َس ُ
ِتابي ًَّة.
الت أ ْيضًا ك ِ
الح َركاتَِ ،وال َمعْ نى االصْ طِ الحِيُّ َم ٌ
أخوذ م َِن ال َمعْ نى
أمّا َغ ْي ُر ال َم ْشكولَ ِة َف ِھ َي الَّتي لَ ْم ُت َقي َّْد ِب َ
) (٣
ت
الحب ِْلَ .وال َّش ْك ُل لُ َغ ًةَ :يعْ نِي َوضْ َع َعالما ِ
الما ِّديِّ ال َمأخو ِذ ِمنْ َش َك َل ال َّدا َّب َة  :أيْ َش َّد َقوا ِئ َمھا ِب َ
اإلعْ رابِ؛ ْإذ يُقا ُلَ " :ش َك ْل ُ
ب"َ (٤).ولكِنَّ ال َّش ْك َل أ َع ُّم ِمنْ
ت اإلعْ را ِ
ِتاب أ ْش ُكلُ ُه َش ْكالَ :قي َّْد ُت ُه ِب َعالما ِ
ت الك َ
الح َر َك ِة المُناسِ َب ِة َعلى ُك ِّل َحرْ ٍ
ف ِمنْ حُروفِ ال َكلِ َم ِةَ .فھ َُو ال
َوضْ ِع َعالما ِ
ت اإلعْ رابِ؛ ْإذ ھ َُو َوضْ ُع َ
ِسان)َ :(٥ش َك ْل ُ
ِتاب
ناو ُل َح َركا ِ
َي َت َق َّي ُد َف َق ْط ِب َح َر َك ِة اآلخ ِِرَ ،وإ َّنما َي َت َ
ت الك َ
الب ْن َي ِة ال ّدا ِخلِ َّي ِةَ .ف َق ْد جا َء في الل ِ
ت ِ
ت َع ْن ُه اإل ْشكا َل َو ْ
أز ْل ُ
بَ .وأ ْش َك ْل ُ
ِتاب َ
ِباسَ .ف َم َھ َّم ُة
أ ْش ُكل ُ ُه َفھ َُو َم ْشكو ٌل إذا َقي َّْد ُت ُه ِباإلعْ را ِ
ت الك َ
االلت َ
ال َّش ْك ِل إزا َل ُة ْ
ِباس.
االلت ِ
ب ال َّش ْك ِل في ال َع َر ِب َّي ِة ال َم ْكتو َب ِة َعلى
ِي َبيانُ أ َث ِر غِ يا ِ
َوال َقضِ َّي ُة الَّتي َت ْط َرحُھا ھ ِذ ِه ال ِّدرا َس ُة ھ َ
ُحاو َل ُة َتسْ ليطِ األضْ وا ِء َعلى
ئ ال َع َر ِبيِّ َ ،و َغي ِْر ال َع َر ِبيِّ الَّذي َيسْ َعى إلى َت َعلُّ ِم ال َع َر ِب َّي ِةُ .ث َّم م َ
القار ِ
ِ
ص الَّذي ا َّت َخ َذهُ
ت ذا ِ
ال ِجھا ِ
ت ال َعال َق ِة المُباشِ َر ِة الَّتي ِبإمْ كانِھا َت ْخليصُ ال َع َر ِب َّي ِة ال َم ْكتو َب ِة ِمنْ ھذا ال َّن ْق ِ
ويھھا ِب ْإدخال ِِھ ْم ْألسِ َن ًة ِمنْ َغي ِْر ال َع َر ِب َّي ِة
َكثي ٌر ِمنْ أبْنائِھا َذري َع ًة لَ ُھ ْم في البُعْ ِد َع ْنھاَ ،و َق ْد أ ّدى إلى َت ْش ِ
ت ال َع َر ِب َّي ُة ال َم ْكتو َب ُة أحيا ًنا َمزيجً ا ِمنْ ُك ِّل
صيح ِة َوالعا ِّم َّي ِة َواألجْ َن ِب َّيةَِ ،فجا َء ِ
إلى لُ َغت ِِھ ْمَ ،والدَّمْ ِج َبي َْن ال َف َ
ريق
صيرةُ ال ُم َتبا َدلَ ُة َبي َْن أبْنا ِء
ِي الرَّ سا ِئ ُل ال َق َ
كھ َ
ض ُح ما ُي َم ِّث ُل ذلِ َ
ھذاَ .و ْأو َ
ِ
الجيل الَّتي ُت ْن َق ُل َعنْ َط ِ
ال َھواتِفِ ال َمحْ مولَ ِة.

 .١بركة ،فاطمة ،نظرية األلسنية ،ص.٢٠٥
 .٢المصدر نفسه ،ص.٢٠٧
 .٣ابن منظور ،جمال الدين أبو الفضل محمد بن مكرم )ت٧١١ھـ( ،لسان العرب ،المطبعة األميرية ،القاھرة،
١٨٨٩م ،شكل.
 .٤ابن دريد ،أبو بكر محمد بن الحسن األزدي البصري )ت٣٢١ھـ( ،كتاب جمھرة اللغة ،ج ،٣مكتبة الثقافة
الدينية ،القاھرة ،د-ت ،ص.٦٨
 .٥ابن منظور ،لسان العرب ،شكل.
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صل ُ َّ
ال َف ْ
األول ُ
الع َر ِب َّي ِة
اريخ ُِّي لِلكِتا َب ِة َ
ال ُب ْع ُد ال ّت ِ

ُ
الع َر ِب َّي ِة.
ِ .١ب
دايات الكِتا َب ِة َ
الع َر ِبيِّ .
ِ .٢بدا َي ُة َوضْ ِع ال َّنحْ ِو َ
الع َر ِبيِّ .
 .٣أسْ بابُ َوضْ ِع ال َّنحْ ِو َ

َمدْ َخل ٌ:
َو َرد ْ
رب َّي ِة َو َ
الخ ِّط ال َع َر ِبيِّ  ،فِي َھا َشيْ ٌء م َِن
صاد ِِر ال َع َر ِب َّي ِة قِ َ
َت فِي ال َم َ
صصٌ َعنْ أصْ ِل ال ِك َتا َب ِة ال َع ِ
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ْ
ناقش َھ ِذ ِه
ثَ .و َق ْد
ض األحْ دا ِ
َ
ِن ْأو َبعْ ِ
أو األ َماك ِ
االختِالفِ ِزيا َد ًة ْأو َن ْقصًا ْأو َت ْغييرً ا فِي األسْ َما ِء ِ
ص َة كا ِملَ ًة َو َي َرى أ َّن َھا م َِن َ
الَ ،و ِم ْن ُھ ْم َمنْ َي ْنفِي
سين؛ َفمْ ِن ُھ ْم َمنْ َي ْنفِي ال ِق َّ
ار َ
ِص َ
الق َ
الخ َي ِ
ص َبعْ ضُ ال ّد ِ
ِين ُنسِ َب ْ
ص ْأو َعلَى األ َق ِّل
ت إلَي ِْھ ُم القِ َّ
ص َ
ص ُةَ ،و ِم ْن ُھ ْم َمنْ َي ْنقُ ُل َھ ِذ ِه القِ َ
خاص الَّذ َ
صِ حَّ َة أسْ َما ِء األ ْش ِ
ليق.
أجْ زا ًء ِم ْن َھا ُد َ
ون َتعْ ٍ
أر ْد ُ
ير َة ال ِك َتا َب ِة ال َع َرب َّيةِ ،و َي ْبدَأ ال َّت َت ُّب ُع ِمنْ ِبدَا َي ِة َمعْ ِر َف ِة ال َع َر ِبيِّ
َ
ت فِي ھذا ال َفصْ ِل أنْ أ َت َتب ََّع مَسِ َ
ك َ
ِالل الرِّ واياتِ ،و َمعْ ِر َف ِة ما
كان َعلَيْھا َذلِ َ
ّور ِة األولَى الَّتي َ
ك ِب َوصْ فِ الص َ
ل ِْل َخ ِّط؛ َوذلِ َ
الخ ُّط ِمنْ خ ِ
خول ال ّ
َخ َل َعلى َ
د َ
ش ْك ِل َعلى الحُروفِ .
الخ ِّط ِمنْ إضافاتٍ،
وتاريخ ُد ِ
ِ
ت ھ ِذ ِه ال ِّد َرا َس ِة ُم ْف َر ٌ
قار َب ٌة في ال َمعْ َنىَ ،وما َّد ُت َھا اللُ َغ ِو َّي ُة ُم َتدا ِخلَ ٌة فِي
ص ْفحا ِ
َو َت ِر ُد في َ
دات ُم َت ِ
ِي :ال َّش ْكلَُ ،واإلعْ جا ُمَ ،واإلعْ رابُ َ ،وال َّن ْق ُ
ط.
ْس َع ْنھاَ ،وھ َ
ال َمعا ِج ِم َو َتحْ تا ُج إلى َت ْفكيكٍ إلزالَ ِة اللَب ِ

َوال َّتدا ُخ ُل في ال َمعانِي َيجْ َع ُل ُك َّل لَ ْف َظ ٍة ِمنْ ھ ِذ ِه ْ
تَ .فاإلعْ جا ُم
األلفاظِ َي ِر ُد في َتعْ ريفِ األ ُ ْخ َريا ِ
َواإلعْ رابُ َوال َّن ْق ُ
ط َتر ُد في َتعْ ريفِ ال َّش ْك ِلَ .وال َّن ْق ُ
جامَ .واإلعْ جا ُم
ط َوال َّش ْك ُل َي ِرد ِ
ِ
َان في َتعْ ريفِ اإلعْ ِ
ت ھِجا ِئ ًّياَ .و َق ِد
ب ال َكلِما ِ
ك َس َي ُكونُ ال َّتعْ ريفُ َو ْف َق َترْ تِي ِ
دان في َتعْ ريفِ ال َّن ْقطِ ؛ لِ َذلِ َ
َواإلعْ رابُ َي ِر ِ
اعْ َت َم ْد ُ
ت في َت ْو
ب الَّتي لَھا َعال َق ٌة ِبالمُصْ َطلَ ِحَ .وإذا َبق َِي
ضيح ال َمعْ َنى َعلى ال َمعا ِجم اللُ َغ ِو َّيةُِ ،ث َّم ال ُك ُت ِ
ِ
موض َفإنَّ َم ْوضِ َع َت ْوضي ِح ِه يُشا ُر إلي ِه في َم َكا َن ِه فِي ال َّنصِّ .
َبعْ َد ھذا َشيْ ٌء م َِن ال ُغ ِ

ال ّ
ش ْكل ُ:
ِتاب َي ْش ُكلُ ُه َش ْكال َوأ ْش َكلَ ُه :أعْ َج َم ُهَ .ش َك ْل ُ
ِتاب  ...إ َذا َقي ّْد ُته
ت الك َ
ِسانَ " :ش َك َل الك َ
جا َء في الل ِ
ِباإلعْ رابَِ ،وأعْ َجمْ ُ
ِتاب إذا َن َقط ُت ُه".
ت الك َ
صبْح األعْ شى ،ال َّش ْك ُلَ " :مأْ ٌ
ُروف ُتضْ َب ُ
ط ِب ْقي ٍد َفال َي ْل َت ِبسُ
خوذ ِمنْ َش َك َل ال ّدا َّب َة ،ألنَّ الح
َ
َوفِي ُ ِ
إعْ رابُھا َكما ُتضْ َب ُ
ب" (٢).وھذا ھ َُو ال َمعْ نى األصْ لِيُّ لِل َكلِ َمةِ؛ ألنَّ
كال َف َيمْ َن ُع َھا م َِن الھُرو ِ
ط ال َّدا َّب ُة بال ِّش ِ
ھو األصْ لَُ ،و ِم ْن ُه ي ُْؤ َخ ُذ ال َمعْ نى اللُ َغ ِويُّ ال َمعْ َن ِويُّ .
ال َمعْ نى الما ِّديَّ َ
) (١

ب
ْسان قا َل" :قا َل م َُح َّم ُد بنُ َيزي َد :ال َّش ْك ُل الَّذي في ال ُك ُت ِ
بن َكي َ
الح َس ِن َ
وجا َء في المُحْ َك ِم أنَّ أبا َ
ليل .ھ َُو َمأْ ُخ ٌ
ِمنْ َع َم ِل َ
وذ م َِن ص َُو ِر الحُروفِ َ .فال َّ
الحرْ فِ
غيرةُ الص َ
ص َ
ض َّم ُة َواوٌ َ
ُّور ِة في أعْ لى َ
الخ ِ
 .١ابن منظور ،لسان العربَ ،شك َل.

 .٢ال َق ْل َق َ
األع َ
شى في صِ نا َع ِة اإل ْنشا ،ج) ،٣تحقيق محمد حسين شمس
ص ْب ُح ْ
ش ْندِي ،أحمد بن علي )ت٨٢١ھـ(ُ ،
الدين( ،دار الفكر ،بيروت -لبنان ،د–ت ،ص.١٥٤

الواو ال َم ْك ُتو َب ِةَ .وال َكسْ َرةُ يا ٌء َتحْ َ
الحرْ فِ ".
ْطوح ٌة َف ْو َق َ
الحرْ فِ  .وال َف ْت َح ُة ألِفٌ َمب َ
ت َ
لِ َئال َت ْل َت ِب َ
س ِب ِ
ف ِبال َّش ْك ِل ال ُم َد َّو ِرَ .يقو ُل ال َّدانيَ " :وال َّش ْك ُل
َّاب َق ِة ما ع ُِر َ
َوفِي المُحْ َك ِم إضا َف ًة إلى ال َمعانِي الس ِ
ضب ُ
ْطَ ،تقو ُل َش َك ْل ُ
ت
الم َّ
جام َ ...وال َّش ْك ُل أصْ لُ ُه ال َّتقيي ُد َوال َّ
ُدو ُر ُي َسمَّى َن ْق ًطا لِ َك ْو ِن ِه َعلى ص َ
ُور ِة اإلعْ ِ
) (٢
ض َب ْط ُت ُهَ .و َش َك ْل ُ
ت ال َّدا َّب َة شِ كاال".
تاب َش ْكال أيْ َقي َّْد ُت ُه َو َ
ال ِك َ
) (١
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اإلعجا ُم:
ْ
ْ
ب أبو َعمْ رو ال َّشيْبانِيّ إلى أ َّن ُه
جامَ ،ف َق ْد َذ َھ َ
ف اللُ َغ ِوي َ
اخ َتلَ َ
ُّون القُ َدما ُء في َت ْف ِ
سير َمعْ نى اإلعْ ِ
الخ ِّط ھ َُو الَّذِي أعْ َج َم ُه كا ِت ُب ُه ِبال َّن ْقطِ َ ،وقا َل اللَي ُ
اإلبْھا ُمَ ،وأبو ال َھ ْي َث ِم َيقو ُل :مُعْ ج ُم َ
ْث :إذا قُ ْل َ
ت ِكتابٌ
مُعْ َج ٌم َفإنَّ َتعْ جي َم ُه َت ْن ُ
ِير َيقو ُل :حُروفُ المُعْ َج ِم حُروفُ أ ب ت
قيط ُه لِ َكيْ َتسْ َت َ
بين عُجْ َم ُت ُهَ .وابْنُ األث ِ
إزالَ ُة العُجْ َم ِة ِبال َّن ْقطِ َ ...وال َعجْ ُم ال َّن ْق ُ
ثُ ،س ِّم َي ْ
ھو َ
ط ِبالسَّوا ِد م ِْث ُل ال ّتا ِء َعليْھا
جيم َو َ
ت ِبذلِ َ
ك م َِن ال ّتعْ ِ
تان.
ُن ْق َط ِ

) (٣

ابن ِج ِّنيٍّ َ ُ
أز ْل ُ
جامَ .يقو ُل" :أعْ َجمْ ُ
ِتاب :أيْ َ
ت اسْ ِتعْ جا َم ُه".
ت الك َ
َواإلعْ جا ُم عِ ْن َد ِ
إزا َلة االسْ ِتعْ ِ
ِتاب إعْ جامًا إذا َن َق ْط ُتهَُ ... ،و ِكتابٌ مُعْ َج ٌم َو ُم َعجَّ ٌم أيْ َم ْن ٌ
َوفِي المُحْ َك ِم" :أعْ َجمْ ُ
قوط"َ (٥).و َق ْد جا َء
ت الك َ
في ُ
جامَ .يقو ُل" :حُروفُ
ْح األعْ شى َبيانُ َس َب ِ
ب َتسْ ِم َي ِة ُحروفِ المُعْ َج ِم ِبھذا االسْ ِم و َعال َقتِھا ِباإلعْ ِ
صب ِ
الم ال َع َر ِبيِّ ُ ] ...ت َسمَّى[ ح
ض،
ُروف المُعْ َج ِم ،إمّا أل َّنھا ُم َق َّط َع ٌة ال ُت ْف َھ ُم إال ِبإضا َف ِة َبعْ ضِ ھا إلى َبعْ ٍ
َ
ال َك ِ
قط ُكلُّھا أيْ ُت ْش َكلُ ،إ ِذ ال َّن ْق ُ
روفْ ،أو ُت ْن ُ
وإمّا ألنَّ ِم ْنھا ما ُي ْن َق ُ
ط ال َّن ْق َط ال َمعْ
ط َق ْد َي ُكونُ ِب َمعْ نى ال َّش ْك ِل ...
َ
) (٦
أز ْل ُ
َو َتكونُ ال َھمْ َزةُ فِي أعْ َجمْ ُ
ت لِإلزالَة ،أيْ َ
ت عُجْ َم َت ُه إمّا ِب َن ْقطِ ِه ْأو َش ْكلِ ِه".
) (٤

ك أل َّن ُھ ْم َو َج ُدوا َت َقا ُربًا فِي َوظي َف َتي ِْھماَ .يقو ُل
جام ِبال َّن ْقطِ ؛ َوذلِ َ
َو َق ْد َعب ََّر القُد َما ُء َع ِن ال َش ْك ِل َواإلعْ ِ
الح َركا ِ ً
جام َق ْد َي َتح َّق ُق ِمنْ
الح ُھ ْم َعلى َجعْ ِل َ
ال َّدانِي في المُحْ َك ِم :إنَّ "اصْ طِ َ
ت ُن َقطا َك ُن َقطِ اإلعْ ِ
 .١الداني ،أبو عمرو عثمان بن سعيد )ت٤٤٤ھـ( ،المحكم في نقط المصاحف) ،تحقيق ّ
عزة حسن( ،مطبوعات
مديرية إحياء التراث القديم ،دمشق١٩٦٠ ،م ،ص.٧
 .٢المصدر نفسه ،ص.٢٢
 .٣ابن منظور ،لسان العرب ،عجم.
 .٤ابن ِج ِّنيٍّ  ،أبو الفتح عثمان )ت ٣٩٢ھـ( ،سر صناعة اإلعراب ،ج) ،١تحقيق مصطفى السقا ومحمد الزفزاف
وإبراھيم مصطفى وعبد ﷲ أمين( ،شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأوالده بمصر ،القاھرة،
١٩٥٤م  ،ص.٤٣
 .٥الداني ،المحكم ،ص.٢٢
 .٦القلقشندي ،صبح األعشى ،ج ،٣ص.٢١

َحي ُ
ت ال ّ
تَ .واإلعْ جا ُم ِمنْ َق ْول ِِھم :أعْ َجمْ ُ
ب ال َّت ْف َ
كان
الح َركا ِ
كان َمعْ َنى اإلعْ را ِ
شيْ َء إذا َب َّي ْن ُت ُهَ .و َ
ريق ِب َ
ْث َ
كان ال َّن ْق ُ
اإلعْ جا ُم أ ْي ً
ت الم ُْخ َتلِ َف ِة في
الح َركا ِ
ط يُفرِّ ُق َبي َْن َ
ضا يُفرِّ ُق َبي َْن الحُروفِ ال ُم ْش َت ِب َھ ِة في الرَّ سْ ِمَ .و َ
ُّورةَِ ،و ُج ِع َل اإلعْ جا ُم ِبالسَّوادَِ ،واإلعْ رابُ
ك َب ْي َنھُما في الص َ
اللَ ْفظِ َ .فلَمَّا ا ْش َت َركا في ال َمعْ نى أ ْش ِر َ
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ِب َغيْر ِه".

) (١

يان الغا َي َة ذا َتھا ِمنْ
و ِمنْ ھُنا َن ْف َھ ُم َس َب َ
جام ِبال َن ْقطِ ؛ ْإذ ھُما ي َُؤ ِّد ِ
ب ال َّتعْ ِ
بير َع ِن الشَّ َ◌ ْك ِل َواإلعْ ِ
الحرْ فِ ْأو َعلى َح َر َك ِت ِه.
ك ِب َوضْ ِع ُن ْق َط ٍة دَالَّ ٍة َعلى لَ ْفظِ َ
أكان ذلِ َ
ْھام َو َتحْ دي ِد ال َم ْقصودَِ ،سوا ٌء َ
إزالَ ِة اإلب ِ
راب:
اإلع ُ
ْ
ت األواخ ِِر الَّتي َت ُد ُّل َعلى ال َمعانِيَ (٢).ف َّ
الزجَّ ا ِجيُّ َيقو ُل:
ِّين ِب َح َركا ِ
ارْ َت َب َط اإلعْ َرابُ عِ ْن َد ال َّنحْ ِوي َ
) (٣
الح َر ُ
ِّين لمَّا َرأَ ْوا في َأواخ ِِر
"اإلعْ رابُ َ :
كات الم ُِبي َن ُة َعنْ َمعاني اللُ َغ ِة"َ .و َيقو ُل" :إنَّ ال َّنحْ ِوي َ
ً ) (٣
عال َح َركا ٍ
ت َت ُد ُّل َعلى ال َمعاني َو ُت ِبينُ َع ْنھا َسم َّْوھا إعْ رابًا أيْ َبيانا".
األسْ ما ِء َواأل ْف ِ
األلفاظِ " (٤).وأمَّا لَ ْف ُ
أمَّا ابنُ ِج ِّنيٍّ َف ُي َعرِّ فُ ُه ِبأ َّن ُه" :اإلبا َن ُة َع ِن ال َمعانِي ِب ْ
ظ ُه َفإ َّن ُه َمصْ َد ٌر .أعْ َرب ُ
ْت
ضحْ ُ
ت َع ْن ُه".
َع ِن ال َّشيْ ِء إذا ْأو َ

) (٥

ِّي عِ ْن َد أھْ ِل ال َّنحْ ِو إعْ رابًا
َوال َمعْ نى االصْ طِ الحِيُّ لِإلعْ راب ِِ◌ ُم َت َعلِّ ٌق ِبال َمعْ نى اللُ َغ ِويِّ َ .ف َق ْد ُسم َ
) (٦
راب ِه".
الم َ
"أل َّن ُه ي ُِبينُ ال َمعان َِي ] ... ،و[ ألنَّ المُعْ ِر َ
كان َي َت َحبَّبُ إلى السَّام ِِع ِبإعْ ِ
ب لِل َك ِ
ب
ب ال َكلِ َم َة َبي ََّن َوجْ َھ َھا م َِن اإلعْ را ِ
ص َحهَُ ،وأعْ َر َ
ب ال َّشيْ َء أبا َن ُه َوأ ْف َ
ِسان :أعْ َر َ
جا َء فِي الل ِ
اختِالفُ آخ ِِر ال َكلِ َم ِة ِب ْ
بَ ،وعِ ْن َد ال ُّنحا ِة ْ
اختِالفِ ال َعوام ِِل لَ ْف ًظا ْأو
ض َحھا .واإلعْ َرابُ َ :مصْ َد ُر أعْ َر َ
َو ْأو َ
) (٧
َت ْقديرً ا.
 .١الداني ،المحكم ،ص.٤٣
 .٢مع االنتباه على اآلراء المخالفة لھذا الرأي.
 .٣الزجاجي ،أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحق النھاوندي )ت٣٣٧ھـ( ،كتاب اإليضاح في علل النحو) ،تحقيق
مازن المبارك( ،مكتبة دار العروبة ،مطبعة المدني ،القاھرة١٩٥٩ ،م ،ص.٩١
 .٤ابن ِج ِّنيٍّ  ،أبو الفتح عثمان )ت٣٩٢ھـ( ،الخصائص ،ج) ،١تحقيق محمد علي النجار( ،دار الكتاب العربي،
بيروت -لبنان ،د -ت ،ص.٣٥
 .٥المصدر نفسه ،ص.٣٦
 .٦ابن األنباري ،كمال الدين أبو البركات عبد الرحمن بن محمد )ت٥٧٧ھـ( ،أسرار العربية) ،تحقيق محمد
بھجت البيطار( ،المجمع العلمي العربي ،مجمع اللغة العربية ،دمشق١٩٥٧ ،م ،ص .١٩-١٨
 .٧ابن منظور ،لسان العرب ،عرب.

الح َر ُ
ب " َفيُقا ُل:
ت ُتضافُ إلى اإلعْ را ِ
الح َركا ِ
باريُّ َغ ْي ُر اإلعْ رابِ؛ ألنَّ َ
َو َ
كات َكما قا َل األ ْن ِ
) (١

َح َر ُ
ب".
كات اإلعْ را ِ
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ضى العام ِِل ِمنْ َح َر َك ٍة ْأو َحرْ ٍ
ف ْأو
يان ُم ْق َت َ
ف اإلعْ َ
َوابْنُ مالِكٍ َعرَّ َ
راب ِبأ َّن ُه" :ما ِجي َء ِب ِه لِ َب ِ
)(٢
ون".
ُس ُك ٍ
ٌ
ب ارْ َت َب َط ْ
جام
اإلبا َن ِة َوال َّت ْو
َف َكلِ َم ُة اإلعْ را ِ
ضيحَ ،وھ َ
ت ِب ِ
ِي في ھذا َقري َبة فِي ال َمعْ نى م َِن اإلعْ ِ
ِ
الَّذِي يُزي ُل اإلبْھا َمَ ،وم َِن ال َّش ْك ِل الَّذِي ِب ِه ُي َفرَّ ُق َبي َْن ال َمعانِي.
ال َّن ْق ُط:

ف َي ْنقُ ُ
ط ُه َن ْق ًطا :أعْ َج َم ُه".
الحرْ َ
ِسانَ " :ن َق َط َ
جا َء فِي الل ِ
) (٤
َوقا َل ال َّداني ِفي المُحْ َكم" :قا َل أبُو َعمْ رو :ال َّن ْق ُ
ب إعْ َجا ُم الحُروفِ فِي َسمْ تِھا".
ط عِ ْن َد ال َع َر ِ
ِ
َوقا َل أ ْيضًا" :ال َّش ْك ُل َوال َّن ْق ُ
ب ِممّا يُسْ ِر ُع
ط َشيْ ٌء وا ِح ٌدَ .غي َْر أنَّ َف ْھ َم
القارى ِء يُسْ ِر ُع إلى ال َّش ْك ِل أ ْق َر َ
ِ
كان ال َّن ْق ُ
إلى ال َّن ْقطِ ْ ،
فاق
ط ُكلُّ ُه ُم َد َّورً اَ ،وال َّش ْك ُل فِي ِه
صور ِة ال َّن ْقطِ ؛ ْإذ َ
َ
الختِالفِ ص َ
ُور ِة ال َّش ْك ِلَ ،وا ّت ِ
) (٣

ض ُم َوال َكسْ ُر َوال َف ْت ُح َوال َھمْ ُز َوال َّت ْشدي ُد ِب َعالما ٍ
ت م ُْخ َتلِ َف ٍة".
ال َّ

) (٥

ك َي َت َطلَّبُ األمْ ُر َتحْ دي َد ال َم ْقصو ِد فِي َمكا ِن ِه إذا
ال َش َّ
ك أنَّ ال َّتدا ُخ َل َبي َْن ال ُم ْف َردا ِ
ت َبيِّنٌ ؛ َولِذلِ َ
َع َج َز ال َّنصُّ َعنْ إبا َن ِت ِه.
ُ
دايات الكِتا َب ِة ال َع َر ِب َّي ِة:
ِب
ْن َم ْخلوقا ِت ِه ِبالكِتا َبةِ؛ ْإذ ِبھا ي َُع ِّب ُر َعمّا َيجو ُل فِي خاطِ ِرهَِ ،و ِبھا َي ْنقُ ُل
َخصَّ ﷲُ اإل ْن َ
سان ِمنْ َبي ِ
ْن َخ ْل ُدون َع ِن
أ ْفكا َرهُ إلى ال َقري ِ
ب َوإلى ال َبعيدَِ ،وھ ِذ ِه الف ِْك َرةُ َت َن َّب َه َعلَيْھا القُ َدما ُءَ .ف َق ْد جا َء فِي ُم َق ِّد َم ِة اب ِ
َ
س ...؛ إ ِذ
الخ ِّط ِبأ َّن ُه" :رُسو ٌم َوأ ْشكا ٌل َحرْ فِي ٌَّة َت ُد ُّل َعلى ال َكلِما ِ
ت ال َمسْ مو َع ِة ال ّدالَّ ِة َعلى ما فِي ال َّن ْف ِ
) (٦
وان".
سان الَّتي َت َمي ََّز ِبھا َع ِن َ
الكِتاب ُة ِمنْ َخ َّواصِّ اإل ْن ِ
الح َي ِ
 .١ابن األنباري ،أسرار العربية ،ص.٢١
 .٢ابن مالك ،جمال الدين أبو عبد ﷲ محمد بن عبد ﷲ الجياني )ت٦٧٢ھـ( ،شرح التسھيل) ،تحقيق عبد الرحمن
السيد( ،ط ،١ج ،١مكتبة األنجلو المصرية ،القاھرة١٩٧٤ ،م ،ص.٣٤
 .٣ابن منظور ،لسان العرب ،نقط.
 .٤الداني ،المحكم ،ص.٣٥
 .٥المصدر نفسه ،ص.٢٣
َ
والخ َب ِر في أ َّي ِام ال َع َر ِ
ب
ِتاب ال ِع َبر وديوانُ ال ُم ْب َتد ِأ
ين عب ُد
بن محم ٍد )ت٨٠٨ھـ( ،ك ُ
الرحمن ِ
ِ
 .٦ابن خلدون ،وليُّ ال ِّد ِ
األول :المقدمة) ،قرأه =
طان األ ْك َب ِر ،ط ،١ج ،٢الكتاب َّ
وال َع َج ِم وال َب ْر َب ِر و َمنْ
عاص َر ُھ ْم مِنْ َذ ِوي ال ُّ
َ
س ْل ِ

َوجا َء في َك ْشفِ ُّ
نونَ " :
الخ ُّط لِسانُ ال َيدَِ ... ،و ِب ِه
الظ ِ
َوامْ َ
ض ُل م َِن اللَ ْفظِ
الح َيواناتَِ ،وقِي َلْ :ال َخ ُّط أ ْف َ
تاز ِب ِه َعنْ سائ ِِر َ
) (١
ً
َّاب َق في أنَّ "أ َھ ِّم َّي َة الل ُ َغ ِة  ...ال َت ْن ُب ُع
ُفھ ُم الحاضِ َر َوالغائ َ
ي ِ
ِب"َ .و َق ْد قالُوا َحدِيثا ما ُي ْش ِب ُه ال َق ْو َل الس ِ
ِتابيِّ الَّذِي َيقُو ُم َعلى
الم َف َحسْ بٌ َ ،ب ْل َكذلِ َ
ك ِمنْ أ َھ ِّم َّي ِة ال َّتواص ُِل الك ِ
ِمنْ أ َھ ِّم َّي ِة ال َّتواص ُِل ال َّش َف ِويِّ ِبال َك ِ
َظ َھ َر ْ
ص ُة ال َّن ْو ِع اإل ْنسانِيِّ ،...
ت خا َّ
ألنَّ اللَ ْف َظ ُي ْف ِھ ُم الحاضِ َر َف َق ْطَ ،و َ
الخ ُّط
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الحي ِِّز َّ
الزمانِيِّ إلى إشارا ٍ
ت َمكا ِن َّي ٍةَ .وھذا ما يُساعِ ُد المُرْ َس َل إلي ِه َعلى
َن ْق ِل ال َّت َتاب ُِع ال َكالمِيِّ م َِن َ
ِين أ َّنھا َتكونُ َق ْد اضْ َم َحلَّ ْ
جوع إلى المُرْ َسلَ ِة
ت في المُرْ َسلَ ِة ال َّش َف ِو َّي ِة" (٢).لِھذا
َ
ساع َة شا َء .فِي ح ِ
الرُّ ِ
كان اھْ تِما ُم اإل ْن ِ ُ
ديم َّ
ِتابةَِ ،وما زا َل.
َ
مان ِبالك ِ
الز ِ
سان ُم ْنذ َق ِ
ب لِلكِتا َب ِة َوقِ َد ِم ھ ِذ ِه ال َمعْ ِر َفةَِ ،وما قِي َل َع ْنھا ِمنْ ِروايا ٍ
حاو ُل
أمّا َعنْ َمعْ ِر َف ِة ال َع َر ِ
ت َفھذا ما ُت ِ
ال ِّدرا َس ُة َبيا َن ُه.
صلَ ُ
ﷲ َعلَي ِْھما -ھ َُو
وات ِ
بن إبْراھي َم َ -
الم ال ُج َمحِيّ أ ْق َد َم َمنْ َذ َك َر أنَّ إسْ ماعي َل َ
َق ْد َيكونُ ابْنُ َس ٍ
بَّ :أو ُل َمنْ
ُول ال ُّش َعرا ِء" :قا َل يُو ُنسُ بْنُ َحبي ٍ
َّأو ُل َمنْ َت َكلَّ َم ِبال َع َر ِب َّي ِةَ .ف َق ْد جا َء فِي َط َبقا ِ
ت فُح ِ
ص ُ
ﷲ َعلَي ِْھما".
لوات ِ
ِسان ِأبيهِ ،إسْ ماعي ُل بنُ إبْراھي َم َ
َت َكلَّ َم ِبال َع َر ِب َّيةَِ ،و َنسِ َي ل َ
ت ال َّت َكلُّ ِم ِبال َع َر ِب َّيةَِ ،ول ِك َّننِي َذ َكرْ ُت ُه لِوُ جو ِد
ْس لَ ُه َعال َق ٌة ِبالكِتا َبةَِ ،فھ َُو َي ْذ ُك ُر ِبدايا ِ
َوھذا َنصٌّ لَي َ
) (٤
ضوع الكِتا َب ِة.
ميم َم ْو
صحِّ ُح ُه فِي َ
َنصٍّ ُي َ
ص ِ
ِ
ْس َّأو َل َمنْ
َ◌ َف ْقد جا َء فِي كِتا ِ
ب ِبال َع َر ِب َّي ِة َو َلي َ
ض األ ُ ْنفِ ( أنَّ إسْ ماعي َل ھ َُو َّأو ُل َمنْ َك َت َ
ب )الرَّ ْو ِ
ب
ض األ ُ ْنفِ َ " :و َع ْن ُه َعلَ ْي ِه الصَّالةُ َوالسَّال ُم أ َّن ُه قا َلَّ :أو ُل َمنْ َك َت َ
َت َكلَّ َم ِبھا .قا َل ال ُّس َھ ْيلِيُّ فِي الرَّ ْو ِ
) (٣

= وعارضه بأصول المؤلِّف ،وأعد معاجمه وفھارسه إبراھم شبّوح ،وإحسان عباس( ،القيروان للنشر،
تونس٢٠٠٧ ،م ،ص.١٣٥
 .١حاجي خليفة ،مصطفى بن عبد ﷲ القسطنطي الرومي )ت١٠٦٧ھـ( ،كشف الظنون عن أسامي الكتب
والفنون ،ج ،١الفيصلية ،مكة المكرمة ،د -ت ،ص.٧٠٧
 .٢بركة ،فاطمة  ،نظرية األلسنية ،ط ،١ص.٥٠
 .٣الجمحي ،محمد بن سالّم )ت٢٣١ھـ( ،طبقات فحول الشعراء ،السفر األول) ،قرأه وشرحه محمود محمد
شاكر( ،مطبعة المدني ،القاھرة ،د-ت ،ص. ٩
 .٤أشار إلى ھذا النص محمود محمد شاكر شارح طبقات ابن سالم ،ص ،٩الحاشية  .٥كما أشار إلى النص الذي
جاء في البيان والتبيين" :قال أبو عبيدة :حدّثنا مِسْ َمع بن عبد الملك عن أبي جعفر محمد بن علي عن آبائه قال:
َّأول من فُتِق لسانه بالعربية الم ُِبينة إسماعيل" .الجاحظ ،أبو عثمان عمرو بن بحر )ت٢٥٥ھـ( ،البيان
والتبيين ،ط ،٢ج) ،٣تحقيق وشرح عبد السالم ھارون( ،مكتبة الخانجي ،القاھرة١٩٦١ ،م ،ص.٢٩٠
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ص ُّح ِمنْ ِروا َي ِة َمنْ َر َوى أنَّ َّأو َل َمنْ َت َكلَّ َم
ِبال َع َر ِب َّي ِة إسْ ماعي ُلَ .وقا َل أبو َعمْ روَ :وھ ِذ ِه الرِّ وا َي ُة أ َ
ِتاب ال َع َر ِبيَّ
ِبال َع َر ِب َّي ِة إسْ ماعي ُلَ .والخِالفُ َكثي ٌر فِي َّأو ِل َمنْ َت َكلَّ َم ِبال َع َر ِب َّيةَِ ،وفِي َّأو ِل َمنْ ْأد َخ َل الك َ
) (١
ِجاز".
أَرْ َ
ض الح ِ
َت فِي َمصاد َِر)َ (٢عديد ٍة أ ْق َدمُھا – َعلى ح ِّد ِّ
صلَ ًة َف َق ْد َو َرد ْ
اطالعِ ي-
ص َة الكِتا َب ِة ال َع َر ِب َّي ِة ُم َف َّ
أمّا قِ ّ
ما جا َء عِ ْن َد ال َب ُ
الذ ِريِّ .
 .١ابن ھشام ،أبو القاسم عبد ﷲ بن أحمد بن أبي الحسن الخثعمي السھيلي )ت٥٨١ھـ( ،الروض األُنف في تفسير
السيرة النبوية) ،علّق عليه ووضع حواشيه مجدي بن منصور بن سيد الشوري( ،ط ،١ج ،١دار الكتب
العلمية ،بيروت-لبنان١٩٩٧ ،م ،ص .٣٦وجاء فيه أيضا" :عن أبي ذرّ عن النبي صلّى ﷲ عليه وسلّم أنه قال:
)أول من كتب بالقلم إدريس(" .النحاس ،أبو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل) ،ت٣٣٧ھـ( ،صناعة ال ُك َّتاب،
ط) ،١تحقيق بدر أحمد ضيف( ،دار العلوم العربية ،بيروت-لبنان ١٩٩٠م ،ص.٧١
 .٢من ھذه المصادر :مرتبة َوفق سنة وفاة المؤلف.
 (١البالذري ،أبو العباس أحمد بن يحيى بن جابر )ت٢٧٩ھـ( ،فتوح البلدان) ،تحقيق عبد ﷲ أنيس
الطباع ،عمر أنيس الطباع( ،دار النشر للجامعيين ،بيروت١٩٥٧ ،م ،ص.٦٥٩
 (٢ابن أبي داود السجستاني ،أبو بكر عبد ﷲ سليمان بن األشعث )ت٣١٦ھـ( ،كتاب المصاحف ،ط،١
)صححه ووقف على طبعه آثر جفري( ،المطبعة الرحمانية بمصر ،القاھرة١٣٥٥ ،ھـ١٩٣٦ /م،
ص.٥-٤
 (٣ابن عبد ربه ،أبو عمر أحمد بن محمد بن عبد ربه األندلسي )ت٣٢٧ھـ( ،العقد الفريد ،ج) ،٣تحقيق
أحمد أمين ،أحمد الزين ،إبراھيم األبياري( ،دار األندلس ،بيروت١٩٦٦ ،م ،ص.١٩٠
 (٤الجھشياري ،أبو عبد ﷲ محمد بن عبدوس )ت٣٣١ھـ( ،الوزراء وال ُك ّتاب ،ط) ،١تحقيق مصطفى
السقا ،إبراھيم األبياري ،عبد الحفيظ شلبي( ،مطبعة مصطفى البابي الحلبي ،القاھرة١٩٣٨ ،م ص.١
 (٥الصولي ،أبو بكرمحمد بن يحيى )ت٣٣٥ھـ( ،أدب ال ُك ّتاب) ،تصحيح محمد بھجة األثري ،محمود
شاكر اآللوسي( ،المكتبة العربية ،بغداد١٩٢٢ ،م ،ص.٣٠-٢٨
 (٦النحاس ،أبو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل )ت٣٣٧ھـ( ،صناعة ال ُك َّتاب ،ط) ،١تحقيق بدر أحمد
ضيف( ،دار العلوم العربية ،بيروت-لبنان١٩٩٠ ،م ،ص٧٢
 (٧ابن النديم ،محمد بن إسحق )ت٣٨٥ھـ( ،الفھرست ،المطبعة الرحمانية بمصر ،القاھرة١٣٤٨ ،ھـ،
ص.٦
 (٨ابن فارس ،أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا )ت٣٩٥ھـ( ،الصاحبي في فقه اللغة العربية
ومسائلھا وسنن العرب في كالمھا ،ط) ،١تحقيق أحمد حسن بسج( ،دار الكتب العلمية بيروت– لبنان،
١٩٩٧م ،ص .١٥وعنه ال ُّسيُوطِ يّ  ،عبد الرحمن جالل الدين ،المزھر في علوم اللغة ،ج) ،٢تعليق
محمد جاد المولى وعلي محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراھيم( ،مطبعة البابي الحلبي =
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ت ُم َتدَرِّ َج ًة َزما ِن ًّيا م َِن األ ْق َدمَّ (١)،أولُھا ل ِْل َب ُ
َتعْ ِرضُ ال ِّدرا َس ُة أرْ َب َع ِروايا ٍ
الذ ِريِّ  ،فِي ال َقرْ ِن
ِ
لھجْ ريِّ ) ،ت٢٧٩ھـ(َ .و َّ
َّ
الھجْ ِريِّ ) ،ت٣٢٧ھـ(.
الثالِ ِ
ْن َع ْب ِد َر ِّبهِ ،فِي ال َقرْ ِن الرَّ ِاب ِع ِ
الثا ِن َي ُة الب ِ
ث ا ِ ِ
َّ
والثالِ َث ُة لِل َّدانِي ،فِي ال َقرْ ِن َ
ْن َخ ْل ُدون فِي ال َقرْ ِن ال َّتاسِ ِع
ِس ِ
الھجْ ِريِّ ) ،ت٤٤٤ھـ(َ .والرَّ ِاب َع ُة الب ِ
الخام ِ
الھجْ ِريِّ ) ،ت٨٠٨ھـ(.
ِ
وان )أمْ ُر َ
ي َيقو ُل َتحْ َ
الخ ِّط(:
َفال َبال ُذ ِر ُّ
ت ُع ْن ِ
َ
ْن
ِشام ِ
بن م َُح َّم ٍد السَّائِبُ ال َك ْل ِبيُّ َعنْ أبي ِه َعنْ َج ِّدهَِ ،و َع ِن ال َّشرْ قِيِّ ب ِ
" َح َّدثنِي َعبَّاسُ بنُ ھ ِ
القُطامِيِّ قا َل :أجْ َم َع)َ (٢ثال َث ٌة ِمنْ َطيِّ ٍءِ ،ب َب َق َةَ ،و ُھ ْم مُرا ِم ُر بنُ مُرّ َةَ ،وأسْ لَ ُم بنُ سِ ْد َر َة َوعا ِم ُر بنُ
ضعُوا َ
الخ َّط َوقاسُوا ھِجا َء ال َع َر ِب َّي ِة َعلى ھِجا ِء السِّرْ يا ِن َّيةَِ ،ف َت َعلَّ َم ُه ِم ْن ُھ ْم َق ْو ٌم ِمنْ أھْ ِل
َجد ََر َةَ ،ف َو َ
ُ
بن ع ْب ِد ال َملَكِ
بارَ ،و َ
بارُ ،ث َّم َت َعلَّ َم ُه أھْ ُل الح َ
كان ِب ْش ُر بْنُ َع ْب ِد ال َملِكِ أخو أ َك ْيد ِِر ِ
ِير ِة ِمنْ أھْ ِل األ ْن ِ
األ ْن ِ
كان
ابن َع ْب ِد ال ِجنِّ ال ِك ْندِيُّ ُ ،ث َّم السَّكونِيُّ صاحِبُ ُدو َم ِة َ
ِينَ ،و َ
ِير َة َف ُيقِي ُم ِبھا الح َ
الج ْند َِل َيأتِي الح َ
ِ
ْ
َنصْ را ِن ًّياَ ،ف َت َعلَّ َم ِب ْش ٌر َ
بن
الخ َّط ال َع َر ِبيَّ ِمنْ أھْ ِل الحِي َرةُِ ،ث َّم أ َتى في َبعْ ِ
ض َشأ ِن ِه َف َرآهُ ُس ْفيانُ بْنُ أ َم َّي َة ِ
ب َي ْك ُتبُ َ ،ف َسأالهُ أنْ ُي َعلِّ َمھُما َ
بن كِال ٍ
الخ َّط َف َعلَّ َمھُما
بن َزھْ َر َة ِ
ْس بنُ ضافِ ِ
َع ْب ِد َشمْ سَ ،وأبو َقي ِ
ْس أ َت ْوا ّ
الھجا َءُ ،ث َّم أراھُما َ
ص ِح َب ُھ ْم
الطائ َ
الخ َّط َف َك َتباُ ،ث َّم إنَّ ِب ْشرً ا َو ُس ْف َ
ِجارةٍَ ،ف َ
ِف فِي ت َ
يان َوأبا َقي ٍ
ِ
= وشركاه ،القاھرة ،د-ت .ص .٣٤٢-٣٤١كما جاء في ج ٢ص ٣٥٢حديث عن قصة الكتابة.
 (٩الصفھاني ،حمزة بن الحسن )ت٤٦٠ھـ( ،التنبيه على حدوث التصحيف ،ط) ،١تحقيق محمد حسن آل
ياسين( ،مكتبة النھضة ،بغداد١٩٦٧ ،م ،ص.٦٥-٥٥
 (١٠ابن خلدون ،ولي الدين عبد الرحمن بن محمد )ت٨٠٨ھـ( ،كتاب ال ِع َبر وديوان المبتدأ والخبر
في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرھم من ذوي السلطان األكبر ،ط ،١ج ،٢الكتاب األول:
المقدمة) ،قرأه وعارضه بأصول المؤلِّف ،وأعد معاجمه وفھارسه إبراھم شبّوح ،إحسان عباس(،
القيروان للنشر ،تونس٢٠٠٧ ،م ،ص.١٣٨-١٣٧
 (١١القلقشندي ،أحمد بن علي )ت٨٢١ھـ( ،صبح األعشى في صناعة اإلنشا ،ج) ،٣تحقيق محمد حسين
شمس الدين( ،دار الفكر ،بيروت -لبنان ،د–ت ،ص ،٩وص.١١
 (١٢حاجي خليفة ،مصطفى بن عبد ﷲ القسطنطي الرومي )ت١٠٦٧ھـ( ،كشف الظنون عن أسامي
الكتب والفنون ،ج ،١الفيصلية ،مكة المكرمة ،د-ت ،ص.٧٠٨
 .١اعتمدت في األقدمية على سنة وفاة المؤلف ،وكان االختيار قائما باإلضافة إلى التباعد الزمني على وجود جديد
واختالف ملحوظ بين الروايات .بينما كثير من الروايات في المصادر األخرى جاءت تكرارا –على ح ّد
اطالعي.-
 .٢ھكذا وردت ،ولكن أرى أن األنسب )اجتمع(.

َغيْالنُ بنُ َس َل َم َة َّ
الث َقفِيُّ َف َت َعلَّ َم َ
ِيار
فار َق ُھ ْم ِب ْشرٌَ ،و َم َ
الخ َّط ِم ْن ُھ ْمَ ،و َ
ضى إلى د ِ
ِبُ ،ث َّم أ َتى ِب ْش ٌر ال َّشا َم َف َت َعلَّ َم
ِّي َعمْ رو الكات َ
َس َف ُسم َ
بن عد ٍ
َعمْ رو بنُ َزرا َر َة ِ
الثال َث ِة َّ
الخ َّط م َِن َّ
َو َت َعلَّ َم َ
ِّين أ ْيضًا َر ُج ٌل ِمنْ
طاب َخ ِة َك ْل ٍ
ب َف َعلَّ َم ُه َرجُال ِمنْ أھْ ِل وادِي القُرى َفأ َ َتى
الطا ِئي َ
ِ
) (١
ِي َي َت َر َّد ُد َفأقا َم ِبھا َو َعلَّ َم َ
الخ َّط ْقومًا ِمنْ أھْ لِھا".
الواد َ

ض َر َف َت َعلَّ َم َ
الخ َّط ِم ْن ُه
ُم َ
َ
ك،
الخ َّط ِم ْن ُه ناسٌ ھُنا َ
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ْن َعبْد َربّه َيقو ُل:
َو ِّ
الروا َي ُة ال ّثا َن َي ُة الب ِ
ض َع َ
صلّى ﷲُ َعلَ ْي ِه َو َسلَّ َمَ -ق ْب َل َم ْو ِت ِه
الخ َّط ال َع َر ِبيَّ َوالسِّرْ يانِيَّ َوسائ َِر ال ُك ُت ِ
" َّأو ُل َمنْ َو َ
ب آ َد ُم َ -
ِب ُث ْل ِثمِا َئ ِة ] ِب ُث ْل ِث ِم َئ ِة[ َس َنةٍَ ،ك َت َب ُه فِي ِّ
ض م َِن َ
الغ َر ِق
كان
أصاب األرْ َ
َ
ضى ما َ
ين ُث َّم َط َب َخهَُ ،فلَمّا ا ْن َق َ
الط ِ
ب.
ِتاب ال َع َر ِ
كان إسْ ماعي ُل َعلَ ْي ِه السَّال ُم َو َج َد ك َ
َو َج َد ُك ُّل َق ْو ٍم كِتا َب ُھ ْم َف َك َتبوا ِب ِهَ .ف َ
يس َّأو ُل َمنْ َخ َّط ِبال َقلَ ِم َبعْ َد آ َد َم.
َور ُِو َ
صلّى ﷲُ َعلَ ْي ِه َو َسلَّ َم -أنَّ ْإد ِر َ
ي َعنْ أبي َذرٍّ َع ِن ال َّن ِبيِّ َ -
كان َّأو َل
ّاس أنَّ َّأو َل َمنْ َو َ
ض َع ال ِك َتا َب َة ال َع َر ِب ّي َة إسْ ماعي ُل بنُ إبْراھي َم َعلَي ِْھما السَّال ُمَ .و َ
ْن َعب ٍ
َو َع ِن اب ِ
َمنْ َن َط َق ِبھا َفوُ ضِ َع ْ
ض َع َ
الخ َّط
ْن َش َّب َة ِبأساني ِد ِه أنَّ َّأو َل َمنْ َو َ
ت َعلى لَ ْفظِ ِه َو َم ْنطِ ِق ِهَ .و َعنْ ُع َم َر ب ِ
ال َع َر ِبيَّ  :أب َْج ْد َو َھ َّو ْز َوح ِّ
ُطي َو َكلَمُنْ َو َسعْ َفصْ َو َقرْ َش ْ
تُ ،ھ ْم َق ْو ٌم م َِن ال ِجبلَّ ِة اآلخ َِرةَِ ،وكا ُنوا ُن ُزوال
ب َعلى أسْ مائِھ ْمَ ،فلَمّا َو َج ُدوا
عِ ْن َد َع ْد َ
ضعُوا ال ُك ُت َ
ِي أ َّن ُھ ْم َو َ
بن أ َددَ ،و ُھ ْم ِمنْ َطسْ م َو ِج ْد َيسَ .و ُحك َ
نان ِ
ِيّ :
حُرو ًفا فِي ْ
األلفاظِ لَ ْي َس ْ
الثا ُء َوالخا ُء َوالضّا ُد
ِفَ ،وھ َ
ت فِي أسْ مائ ِِھ ْم ْأل َحقُوھا ِبھا َو َسم َّْوھا الرَّ واد َ
َو ّ
ض َع ا َ
لخ َّط َنفِيس
الظا ُء َوالغِينُ َ ،على َح َس ِ
ب ما َي ْل َح ُق فِي حُروفِ ال ُجم َِّلَ .و َع ْن ُه أنَّ َّأو َل َمنْ َو َ
ض َح ّتى َفرَّ َق ُه َنبْت
ضعُوهُ ُم َّتصِ َل الحُروفِ َبعْ ضِ ھا ِب َبعْ ٍ
بن إبْراھي َمَ ،و َو َ
َو َنصْ ر َو َتيْما َب ُنو إسْ ماعي َل ِ
وح َك ْوا أ ْيضًا :أنَّ َثال َث َة َن َف ٍر ِمنْ َطيِّ ٍء اجْ َت َمعُوا فِي ُب ْق َعةٍَ (٢)،و ُھ ْم :م َُرا ُر بنُ مُرَّ َة،
و َھ َم ْي َسع و َق ْي َذرَ .
ضعوا َ
الخ َّط َوقاسُوا ھِجا َء ال َع َرب َّي ِة َعلى السِّرْ يا ِن َّيةِ،
َوأسْ لَ ُم بنُ سِ ْد َر َة ،وعا ِم ُر بنُ َج َد َر َةَ ،ف َو َ

 .١البالذري ،فتوح البلدان ،ص .٦٥٩والبالذري يشير إلى أنّ ھجاء العربية وُ ضع قياسا ً على ھجاء السريانية،
وھذا الموضوع كان محور اھتمام بعض الدارسين كما سيتضح في الصفحات القادمة .ويوضح كيفية انتقال
الخط إلى األنبار ثم الحيرة ،ث ّم الطائف ،ث ّم مُضر ،ث ّم الشام  ...وھذا األمر أيضا ً استوقف بعض الدارسين.
 .٢المصدر نفسه ،صَ ) ٦٥٩ب َّقة( ،وفي معجم البلدان ") َب َّقة( بالفتح وتشديد القاف ،واحدة ال َب ّق :اسم موضع قريب
من الحيرة" .ياقوت الحموي ،شھاب الدين أبو عبد ﷲ ياقوت بن عبد ﷲ الحموي الرومي البغدادي
)ت٦٢٦ھـ( ،معجم البلدان ،ج ،١دار إحياء التراث العربي ،بيروت -لبنان١٩٧٩ ،م ،ص.٤٧٣

أح ٌد َي ْك ُتبُ ِبال َع َر ِب َّي ِة َغي َْر َس ْب َع َة َع َش َر إ ْنسا ًنا." ... ،
ْس َ
بارَ .وجا َء اإلسْ ال ُم َولَي َ
َف َت َعلَّ َم ُه َق ْو ٌم م َِن األ ْن ِ
َوال َّثالِ َث ُة ِروا َي ٌة م َِن المُحْ َك ِم لِل َّدانِي:
ب قا َلَ :ن َظرْ ُ
بن ُج ْن ُد ٍ
ت
من بْنُ ع ُْث َ
" َح َّد َثنا َع ْب ُد الرَّ حْ ِ
مان ،قا َل نا قاسِ ُم بنُ أصْ َب ٍع َ ...عنْ َسمْ َر َة ِ
ب ]قا َل الم َُح ِّق ُقِ :كتابٌ ِب َمعْ نى كِتا َبة[ ال َع َر ِب َّيةَِ ،ف َو َج ْد ُتھا َق ْد َمرَّ ْ
ِير ِة
فِي كِتا ِ
بار َق ْب َل أنْ َتمُرَّ ِبالح َ
ت ِباأل ْن ِ
) (١
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ْ ...
بن
ابن َع ْب ِد ِ
بن ف ٍ
ﷲ ِ
من ِ
من بنُ َع ْب ِد الرَّ حْ ِ
ِراس ال َم ِّكيُّ  ،قا َل نا َع ْب ُد الرَّ حْ ِ
أخ َب َرنا أحْ َم ُد بنُ إبْراھي َم ِ
ين:
م َُح َّمدٍ ،قا َل َح َّد َثنِي َج ِّدي قا َل :نا سُفيانُ بنُ ُع َي ْي َن َة َعنْ مُجا ِھدٍَ ،ع ِن ال َّشعْ ِبيِّ قا َلَ :س ْألنا المُھا ِج ِر َ
ِتاب؟ قالُوا:
ِير ِةِ :منْ أي َْن َت َعلَّمْ ُت ُم الك َ
ِير ِةَ .وقالُوا ألھْ ِل الح َ
ِتاب؟ قالُواِ :منْ أھْ ِل الح َ
ِمنْ أي َْن َت َعلّمْ ُت ُم الك َ
بار.
ِمنْ أھْ ِل األ ْن ِ
ثابتٍ ،قا َل:
قا َل أبُو َعمْ روَ :وفِي كِتا ِ
نونَ :ح َّد َثنا أبو َ
بن َسحْ َ
اجَ ،واسْ ُم ُه َس َكنُ بنُ ِ
ب م َُح َّم ِد ِ
الحجّ ِ
بن أنع ٍُم قا َل :قُ ْل ُ
ت
نا َع ْب ُد ِ
عارفِيِّ َعنْ أبي ِه ِزيا ِد ِ
بن ِزيا ٍد ِ
حمن ِ
وخ َعنْ َع ْب ِد الرَّ ِ
بن أ ْنع ٍُم ال َم ِ
ﷲ بنُ َفرُّ ٍ
ُون فِي ِه
ُون فِي الجا ِھلِ َّي ِة ِب َھذا الكِتا ِ
لِ َع ْب ِد ِ
ْشَ ،ھ ْل ُك ْن ُت ْم َت ْك ُتب َ
الع َر ِبيِّ َتجْ َمع َ
ب َ
ّاس :مَعاشِ َر قُ َري ٍ
ْن َعب ٍ
ﷲب ِ
ِيم َوال َّش ْك ِل َوال َق ْط ِعَ ،وما يُك َتبُ ِب ِه ال َي ْو َم
ما اجْ َت َم َع َو ُت َفرِّ قُ َ
الالم َوالم ِ
ون فِي ِه ما ا ْف َت َر َق ھِجا ًء ِباأللِفِ َو ِ
َق ْب َل أنْ َي ْب َع َ
صلَّى ﷲُ َعلي ِه َو َسلَّ َم؟ قا َلَ :ن َع ْم .قُ ْل ُ
ِتاب؟ قا َلَ :حرْ بُ بنُ
تَ :ف َمنْ َعلَّ َم ُك ُم الك َ
ث ﷲُ ال َّنبيَّ َ
ان .قُ ْل ُ
أ َم َّي َة .قُ ْل ُ
عان؟
بن أ َم َّي َة؟ قا َل :ع ْب ُد ِ
تَ :ف َمنْ َعلَّ َم َع ْب َد ِ
ﷲ بنُ َج ْد َع َ
ب َ
تَ :ف َمنْ َعلَّ َم َحرْ َ
بن َج ْد َ
ﷲ َ
بار .قُ ْل ُ
ض ال َي َم ِنِ ،منْ ِك ْند َة.
طارى ٌء َط َرأَ َعلَ ْي ِھ ْم ِمنْ أرْ ِ
بار؟ قا َلِ :
تَ :ف َمنْ َعلَّ َم أھْ َل األ ْن ِ
قا َل :أھْ ُل األ ْن ِ
ّ
قُ ْل ُ
الج ْل َجانُ
ارى َء؟ قا َلَ :
تَ :ف َمنْ َعلَّ َم الط ِ
) (٣
ﷲ َع َّز َو َجل".
الوحْ يِ َع ِن ِ
َو َسلّ َمِ -ب َ

) (٢

صلّى ﷲُ َعل ْي ِه
ِب ھُو ٍد َن ِبيِّ ِ
ﷲ َ -
كان كات َ
بنُ المُوھ ِِمَ ،

البن َخ ْل ُدون ،قا َل:
الرابِ َع ُة
َو َّ
ِ
ان َ ُّ
باب َع ِة لِما َبلَ َغ ْ
ت م َِن
قان َو َ
"ك َ
كام َواإل ْت ِ
الج ْو َد ِة فِي َد ْولَ ِة ال َّت ِ
الخط ال َع َر ِبيُّ بالِ ًغا َمبالِ َغ ُه م َِن اإلحْ ِ
ار ِة َوال َّت َرفِ َ ،وھ َُو ال ُم َسمَّى ِب َ
الخ ِّط ال ِحمْ َي ِريِّ َ ،وا ْن َت َق َل ِم ْنھا إلى الحِير ِة َ ...ولَ ْم َي ُك ِن َ
الخ ُّط عِ ْن َد ُھ ْم
ض َ
الح َ
َ
باب َع ِة لِقُ
وابعُھا م َِن الصَّنائ ِِع
ْنَ ،فكا َن ِ
م َِن اإلجا َد ِة َكما َك َ
الح َ
ت َ
ان عِ ْن َد ال َّت ِ
ضارةُ و َت ِ
صور ما َبي َْن ال َّد ْولَ َتي ِ
ِ
ِير ِة لَ ِق َن ُه أھْ ُل َّ
الطائِفِ َوقُ َريشٌ فِيما ُذك َِرَ ،ويُقا ُل إنَّ
كَ .وم َِن الح َ
َو َغي ِْرھا قاصِ َر ًة َعنْ ذلِ َ
 .١ابن عبد ربه ،العقد الفريد ،ج ،٣ص .١٩٠أورد ابن عبد ربه روايات متعددة ،من ضمنھا جزء من رواية
البالذري .ويبدو أن ابن عبد ربه يھدف جمع الروايات ،وال يھمه ترجيح رواية على أخرى.
 .٢وفي مقدمة ابن خلدون :ال ُخلجان بن القاسم .ابن خلدون ،مقدمة ابن خلدون ،ط ،١ج ،٢ص ،١٣٧نقال عن
كتاب التكملة لكتاب الصّلة البن األ ّبار ،ج ،٢ص.٢٢٧
 .٣الداني ،المحكم ،ص.٢٦-٢٥

الَّذِي َت َعلَّ َم الكِتا َب َة
َوھ َُو َق ْو ٌل ُم ْم ِكنٌ

ِير ِة ھ َُو ُس ْفيانُ بنُ أ َم َّي َةَ ،وقِي َلَ :حرْ بُ بنُ أ َم َّي َةَ ،و َ
بن سِ ْد َر َة،
م َِن الح َ
أخ َذھا ِمنْ أسْ لَ َم ِ
ِراق ،لِ َق ِو ِل شاعِ ِر ِھ ْم :م َِن
َوأ ْق َربُ ِممَّنْ َذ َھ َ
ب إلى أ َّن ُھ ْم َت َعلَّمُوھا ِمنْ إيا ٍد أھْ ِل الع ِ

ال ُم ْن َس ِر ِح:
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ِراق إذا
َق ْو ٌم لَ ُھ ْم َ
ساح ُة الع ِ

سارُوا َجميعًا َو َ
الخ ُّط َوال َقلَ ُم

) (١

َاو ِةَ .و َ
الخ ُّط م َِن
َوھ َُو َق ْو ٌل َبعي ٌد ألنَّ إياداً َوإنْ َن َزلُوا
ِراق َفلَ ْم َيزالُوا َعلى َشأْن ِِھ ْم م َِن ال َبد َ
َ
ساح َة الع ِ
ِير ِة م َِن
ِجاز إ َّنما لَقِ ُنوھا م َِن الح َ
الح َ
الصَّنائ ِِع َ
ِيرةَِ ،و َلقِ َنھا أھْ ُل الح َ
ض ِر َّي ِة َ ...فال َق ْو ُل ِبأنَّ أھْ َل الح ِ
ٌ
باب َع ِة َو ِحمْ َي َر ھ َُو ْ
كان لِ ِحمْ َي َر
كتابة ُت َسمّى المُسْ َن َد حُروفُھا ُم ْن َفصِ لَ ٌةَ ،وكا ُنوا
األل َي ُق م َِن األ ْقوا ِل َ ...و َ
ال ّت ِ
ُون ِمنْ َتعْ ليمِھا إال ِب ْإذن ِِھ ْمَ ،و ِمنْ ِحمْ َي َر َت َعلَّ َم ْ
ض ُر الكِتا َب َة ال َع َر ِب َّي َة".
َيمْ َنع َ
ت ُم َ

) (٢

ً ُ
قارنُ َبي َْن ھ ِذ ِه
ض الرِّ وايا ِ
َو َبعْ َد َعرْ ِ
ت َت ْن َت ِق ُل ال ِّدرا َس ُة إلى ما قِي َل َع ْنھا َقديمًا َو َحديثا ،ث َّم ُت ِ
أو ْ
ُ
س َم َثال َيقُو ُل فِي َقضِ َّي ِة َ
الخ ِّط ال َع َر ِبيِّ " :الرِّ
وايات فِي
األ ْق ِ
فار ٍ
والَ ،و َمدى ا ِّتفاقِھا ِ
اختِالفِھاَ .فابْنُ ِ
ب َت ْك ُث ُر َو َت ْخ َتلِفُ َ .والَّذِي َنقولُ ُه فِي ِه :إنَّ َ
ف آد ُم
ھذا البا ِ
كان َكذا َفلَي َ
الخ َّط َت ْوقيفٌ َ ،وإذا َ
ْس ِب َبعي ٍد أنْ يُو َّق َ
كون مُخ َت ِر ٌع ْ
اخ َت َر َع ُه ِمنْ
َعلَ ْي ِه السَّال ُم ْأو َغ ْي ُرهُ م َِن األ ْنبيا ِء َعلَي ِْھ ُم السَّال ُم َعلى الكِتابَِ ،فأمّا أنْ َي َ
) (٣
حيح".
ت ِْلقا ِء َن ْفسِ ِه َف َشيْ ٌء ال ُتعْ لَ ُم صِ حَّ ُت ُه إال ِمنْ َخ َب ٍر َ
ص ٍ
أضاف َتعلي َم َ
الخ ِّط إلى َن ْفسِ هِ ،وامْ َتنَّ ِب ِه َعلى عِ با ِد ِه
َو َيقُو ُل حاجي َخليفة" :ﷲُ سُبحا َن ُه َو َتعالى
َ
فِي َق ْولِ ِهَ :علَّ َم ِبال َقلَ ِم َ (٤)." ...ف َ
الخ ُّط عِ ْن َدهُ َت ْوقيفٌ أ ْيضًا.
الخ ُّط عِ ْن َدهُ ُي َعلَّ ُمَ ،وال َيكونُ َت ْوقيفِ ًّياَ .يقو ُلَ " :
أمّا ابْنُ َخ ْل ُدون َفلَ ُه َق ْو ٌل م ُْخ َتلِفٌ ؛ إ ِذ َ
الخ ُّط م َِن
ض ِر َّي ِة"َ (٥).ويقو ُلَ " :
ِّينَ ،و ُربَّما َي ْز ُع ُم َبعْ ضُ
الح َ
الصَّنائ ِِع َ
الخ ُّط السِّرْ يانِيُّ َ ،وھ َُو كِتا َب ُة ال َّنبَطِ َوالك ِْلدا ِني َ
الخ ُّط َّ
الجھ ِْل أ َّن ُه َ
الطبيعيُّ لِقِ َد ِمهِ؛ َفإ َّن ُھ ْم كا ُنوا أ ْقد ََر األ َم ِمَ ،وھذا َوھْ ٌمَ ،و َم ْذ َھبٌ عامِّيٌّ ؛ ألنَّ
أھْ ِل َ
 .١ورد البيت في السيرة البن ھشام ،ص .٤١ابن ھشام ،أبو محمد عبد الملك )ت٢١٣ھـ( ،السيرة النبوية ،ط،١
ج) ،١أشرف على تحقيقه ،وقدم له :مصطفى بن العدوي ،حقّقه وخرّج أحاديثه :سيد بن رجب (،دار ابن
رجب٢٠٠٣ ،م:
قوم لھم ساحة العراق إذا

ساروا جميعا والقط والقلم

أرى أن كلمة الخط أنسب من القط.
 .٢ابن خلدون ،مقدمة ابن خلدون ،ط ،١ج ،٢ص١٣٨.-١٣٧
 .٣ابن فارس ،الصاحبي ،ط ،١ص ،١٥ونقل عنه ال ُّسيُوطِ يّ في المزھر ،ج ،٢ص٢٤٣.-٢٤٢
 .٤حاجي خليفة ،كشف الظنون ،طبعة الفيصلية ،ج ،١ص.٧٠٧
 .٥ابن خلدون ،مقدمة ابن خلدون ،ط ،١ج ،٢ص.١٣٧

ْس َشيْ ٌء ِم ْنھا ِب َّ
األ ْفعا َل ْ
ير َملَ َك ًة
ص َ
ِران َح َّتى َي َ
ِيار َّي َة ُكلَّھا لَي َ
الطب ِْعَ ،وإ َّنما ھ َُو َيسْ َّتمِرُّ ِبال ِق َد ِم َوالم ِ
االخت ِ
ً ) (١
راسِ َخ ًةَ ،ف َي ُ
ظ َّنھا المُشا ِھ ُد َطبي َعة".
ُنالح ُ
ِظ أنَّ ھ ِذ ِه ال َمصاد َِر َق ْد َر َّك َز ْ
ت َعلى َقضِ َّي ِة َ
الخ ِّط ذا ِت ِه فِي َك ْو ِن ِه َت ْوقيفِ ًّيا ْأو ُم َت َعلَّمًا
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ت ْأو َع َد ِم صِ حَّ تِھا.
ِراسَ ،ول ْم َت ُخضْ فِي مُنا َقشِ ِة صِ حَّ ِة ھ ِذ ِه الرِّ وايا ِ
ِبالم ِ
ِين َر َّك ُزوا فِي دِراسات ِِھ ْم َعلى ال َّت ْشكيكِ فِي صِ حَّ ِة ھ ِذ ِه
ِين الَّذ َ
َوھذا َع ْكسُ ما َو َج ْدناهُ عِ ْن َد المُحْ َدث َ
ت.
ت َم َع َت َن ُّو ِع اآلرا ِء َواالجْ تِھادا ِ
الرِّ وايا ِ
باس َو َّ
ِين ِمنْ
َفإسْ رائِيل ِو ْلفِ ْنسُون يَصِ فُ ِق َّ
الثال َث ِة الَّذ َ
ْن َع ٍ
ص َة الكِتا َب ِة ال َع َر ِب َّي ِة ال َم ْنسُو َب ِة إلى اب ِ
ٌ
َ
ت ِم ْنھا إلى
َّذاج ِة َح ّتى َل َت ْب ُد َو لِلبا ِح ِ
ب إلى ال ُخرافا ِ
روح ال َبسا َط ِة َوالس َ
ث أ ْق َر َ
طيِّ ٍء ِبأ َّنھاُ " :م ْش َب َعة ِب ِ
الحقائ ِِق ال َّتاري ِخ َّي ِة".
َ

) (٢

َوي َُرجِّ ُح إبْراھيم جُمعة أنَّ أسْ ما َء َّ
ْس ْ
ت
ْن َج َد َر َة أسْ ما ٌء لَي َ
ْن سِ ْد َر َة َواب ِ
ْن مُرَّ َة َواب ِ
الثال َث ِة :اب ِ
َحقيقِي ًَّةَ ،و ُي َش ِّك ُ
ِير َخ ٍّط َي ْك ُتبُ
ك فِي أنْ َيقُو َم ِبمْ ث ِِل ھ ِذ ِه ال َم َھ َّم ِة ال َّشا َّق ِة أ ْشخاصٌ لِم َُجرَّ ِد الرَّ ْغ َب ِة فِي َت ْوف ِ
) (٣
ِب ِه ال َع َربُ .
َو ُي َش ِّك ُ
ِقال
بن َع ْب ِد ال َملِكِ ال ِك ْندِيِّ الَّذِي ُي َكلِّفُ َن ْف َس ُه َم َش َّق َة اال ْنت ِ
ك أ ْيضًا فِي ِنسْ َب ِة الرِّ وا َي ِة إلى ِب ْش ِر ِ
) (٤
آخ َر " ُي َعلِّ ُم َ
كان إلى َ
الخ َّط َوھ َُو األرُسْ ُت ْقراطِ يُّ ال ُم ْت َرفُ ".
ِمنْ َم ٍ
ت َعنْ أصْ ِل َ
الخ ِّط ال َع َر ِبيِّ فِي ال َمصاد ِِر ال َع َر ِب َّي ِة ِبأنَّ فِيھا
َويَصِ فُ َرمْ ِزي َبعْ لَ ْبكِي الرِّ وايا ِ
ض َع ال ُخطو َطَ ،و ِب َك ْي ِف َّي ِة ْ
" َش ْطحا ٍ
الم
طوري ًَّة َو َخيالِي ًَّةَ ،وخاص ًَّة فِيما َي َت َعلَّ ُق ِب َّأو ِل َمنْ َو َ
ت أسْ ِ
اختِالفِ أ ْق ِ
األ َم ِم"َ .و َيرى أ َّن ُه " َي ِجبُ َر ُّد الرِّ وا َي ِة الَّتي ُترْ ِج ُع أصْ َل َ
الخ ِّط ال َع َر ِبيِّ المُسْ َتعْ َم ِل َح ّتى ال َي ْو ِم إلى
الخ َّط َم ٌ
ُ
أخوذ ِمنْ َمصْ د ٍَر َ
المُسْ َن ِد أل َّنھا ال َت َّتف ُِق َوالواق َِع؛ ْإذ إنَّ ھذا َ
طوط ال َع َر ِب َّي ُة ال َّشمالِ َّي ُة
آخ َر ،أمَّا ال ُخ
س◌ْ َتخ ِد ُم المُسْ َن َد )أيْ َّ
الَّتي َ
ت َ◌ ْ
ص َف ِو َّي ُة َواللحْ يا ِن َّي ُة( َف َمأ ُخو َذةٌ م َِن المُسْ َندِ؛ َو َعلى ھذا
الثمو ِد َّي ُة َوال َّ
ِي الَّتي أ ِخ َذ ْ
وب َّيةَِ ،وال َي ُجو ُز
ت م َِن الكِتا َب ِة ال َع َر ِب َّي ِة َ
يَصِ ُّح أنْ يُقا َل إنَّ ھ ِذ ِه ال ُخطو َطَ ،وحْ َدھا ،ھ َ
الج ُن ِ
) (٥
َتعْ مي ُم ھذا ْ
األخ ِذ لِ َي ْش َم َل َ
أو َ
الخ َّط السَّامِيَّ ال َّشمالِيَّ ُعمُومًا".
الخ َّط ال َع َر ِبيَّ المُسْ َتعْ َم َل َح ّتى ال َي ْو ِمِ ،
 .١ابن خلدون ،مقدمة ابن خلدون ،ط ،١ص.٤٤٠
ِ .٢و ْلفِ ْنسُون ،إسرائيل )١٩٢٩م( .تاريخ اللغات السامية ،ط ،١القاھرة :لجنة التأليف والترجمة والنشر ،مطبعة
االعتماد بشارع حسن األكبر بمصر ،ص.١٩٧
 .٣جمعة ،إبراھيم )١٩٤٧م( .قصة الكتابة العربية ،سلسلة اقرأ  ،٥٣القاھرة :دار المعارف بمصر ،ص١٤.
 .٤المصدر نفسه ،ص.١٣
 .٥بعلبكي ،رمزي )١٩٨١م( .الكتابة العربية والسامية ،دراسات في تاريخ الكتابة وأصولھا عند الساميين،
ط ،١بيروت :دار العلم للماليين ،ص .١٢١وھو في ذلك متفق مع ولفنسون.
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َّذاج ِة
باب َنةُ ،ي َعلِّ ُق َعلى ِق َّ
ِتاب ِة ِبھ ِذ ِه الس َ
ص ِة الكِتا َب ِة ال َع َر ِب َّي ِة قائِال" :لَي َ
ْس َوضْ ُع الك ِ
َو َيحْ َيى َع ِ
ِتابيٍّ َكھذا الَّذِي
َوالف ِْط ِر َّيةِ؛ ْإذ إ َّن ُه ال يُمْ كِنُ لِ َثال َث ِة َن َف ٍرْ ،أو لِ َثال َث ِة أجْ ٍ
ِظام ك ِ
يال أنْ َيقومُوا ِب َوضْ ِع ن ٍ
َت َت َم َّت ُع ِب ِه ال َع َر ِب َّي ُة في َج ْل َس ٍة ْأو َج ْلساتٍَ ،ف َ ُّ ْ
شار ُ
ثيرةٌ َح ّتى
ك فِي ِه أجْ يا ٌل َك َ
الخط َمظ َھ ٌر َح ِ
ضاريٌّ عَظِ ي ٌم ُت ِ
ُ ) (١
كال الَّتي َترْ َتضيھا األ َّمة".
يَصِ َل إلى األ ْش ِ
صب ًَّة َعلى َّ
ت َف َق ْطَ ،وإ َّنما َت َع َّدى
الطعْ ِن فِي صِ حَّ ِة الرِّ وايا ِ
َولَ ْم َت ُكنْ ُك ُّل ال ِّدراسا ِ
الحدي َث ِة ُم ْن َ
ت َ
اآلخ ِرَ ،و َب َّي َن ْ
َ
ك إلى مُنا َق َش ِة أمْ ِر الكِتا َب ِة ال َع َر ِب َّيةَِ ،وا ْنتِقالِھاَ ،و َمنْ َ
أخ َذ َع ِن
ك
َذلِ َ
جار ِة فِي ذلِ َ
ت أَ َث َر ال ِّت َ
نوب َّي ِة ِم ْنھا ِبال َّشمالِ َّي ِةَ .كما َر َب َط ْ
األقاليم الَّتي ُجلِ َب ْ
ت َبي َْن أسْ ما ِء ال ُخطوطِ َوأسْ ما ِء
ت ِم ْنھا
َو َعال َق َة َ
الج ِ
ِ
ِممّا أ َّدى إلى ْ
اختِالفِ أسْ مائِھا َم َع َتشاب ُِھھا.
صفِ ال َقرْ ِن ّ
الخ ِّط ال َع َر ِبيِّ " َتم ْ
َف َق ْد أ َّك َد إبْراھي ُم جُم َعة أنَّ ِرحْ لَ َة َ
ث المِيالدِيِّ
الثالِ ِ
َّت َبي َْن ُم ْن َت َ
الو ْق ُ
ت الَّذِي َت َّم فِي ِه َت َح ُّو ُل َ
ُور ِت ِه ال َّنبَطِ َّي ِة ال َبحْ َت ِة إلى
الخ ِّط ال َع َر ِبيِّ ِمنْ ص َ
ِسَ ،وھ َُو َ
َونِھا َي ِة ال َقرْ ِن السَّاد ِ
اآلن".
ُور ِت ِه ال َع َر ِب َّي ِة ال َمعْ رو َف ِة الَّتي َنراهُ َعلَيْھا َ
ص َ

) (٢

ِيرةُ َواأل ْنبا ُر في َط َب َق ٍة وا ِح َد ٍة فِي ْ
أخ ِذھِما َ
الخ َّط َعنْ ِك ْند َة
كون الح َ
َو َيرْ فُضُ ِو ْلفِ ْنسُون أنْ َت َ
ك الرَّ أ ُ
الع َر ِبيُّ الَّذِي َيقو ُل إنَّ ِك ْن َد َة َوال َّن َب َط
ي َ
ِيح ذلِ َ
ْس ِب َ
ِجازَ .يقو ُل" :لَي َ
َوال َّنبَطِ َو ِم ْنھُما إلى الح ِ
صح ٍ
ِيرةُ
أخ َذ َتا َخ َّطھُما َع ِن َ
َ
بار َوالح َ
الخ ِّط المُسْ َن ِد ال َي َمنِيِّ َوأعْ َط َياهُ ] َوأعْ َط َيتاهُ[ األ ْن َ
ِير َةَ ،و َتكونُ األ ْنبا ُر َوالح َ
فِي َط َب َق ٍة َواحِد ٍة َت َعلَّمُوا ِمنْ ِك ْن َد َة َوال َّنبَطِ َ ،و ِم ْن ُھ ُم ا ْن َت َق َل َ ُّ
ِجاز".
الخط إلى الح ِ
كان ا ِّتصا ٌل ْأو َوجْ ُه َش َب ٍه َبي َْن َ ِّ
ك ألنَّ
ك ِبأ َّن ُه" :إذا َ
َو َق ْد َفس ََّر ذلِ َ
ِيريِّ َوالمُسْ َن ِد َفذلِ َ
الخط الح ِ
) (٣

 .١عبابنة ،يحيى )٢٠٠٠م( .التطور السيميائي لصور الكتابة العربية ،دراسة تاريخية مقارنة بين العربية
والكتابات السامية ،ط ، ١األردن -الكرك :جامعة مؤتة ،ص.١٥
 .٢جمعة ،قصة الكتابة العربية ،ص.١٨
ِ .٣و ْلفِ ْنسُون ،تاريخ اللغات السامية ،ط ،١ص .١٩٧وھو في ھذا يشير إلى رأي لحفني ناصف ؛إذ يقول" :الخط
الذي تلقاه أوالد آدم عن الفنيقيين في وقت اختالطھم بھم وصل إلى اليمن  ...ث ّم تعلّمه النبط وكندة ،ومنھم تعلّم
أھل الحيرة واألنبار ،ومنھم تعلّم أھل الحجاز" .ناصف ،حفني١٩٥٨ )،م( .تاريخ األدب ،أو حياة اللغة
العربية ،الكتاب األول ،ط ،٢القاھرة :مطبعة جامعة القاھرة ،ص٥١
ويمكن أنْ يُشار في ھذا الصدد إلى قول لبعض القدماء مشابه لرأي حفني ناصف كابن ِج ِّنيٍّ وابن خلدون .يقول
ابن ِج ِّنيٍّ " :اعلم أنّ العرب قد َسم ْ
ِّي َجزما ألنه ج ُِزم
ف من ھذه الحروف )الجزم(  ...إنما ُسم َ
َّت ھذا الخط المؤلّ َ
من المُسند ،أي أ ُ ِخ َذ منه ،والمسند خط ِح ْم َير في أيام م ُْلكِھم ،وھو في أيديھم إلى اليوم باليمن" .ابن ِج ِّنيٍّ  ،سر
صناعة اإلعراب ،ج ،١ص .٤٥ويقول ابن خلدون" :أھل الحجاز إنما لَقِنوھا ]أي الكتابة[ من الحيرة ،و َلقِ َنھا
أھل الحيرة من التبابعة وحِمير" .ابن خلدون ،مقدمة ابن خلدون ،ط،١ج ،٢ص.١٣٧
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َّ
ِيريَّ ُم ْش َت ٌّق م َِن المُسْ َن ِد
َثمو َد َولِحْ َ
يان َن َقلُوا َخط ُھ ْم َع ِن المُسْ َن ِد ال ّس َبئِيِّ مُبا َش َر ًةَ ... .ف َدعْ َوى أنَّ ال َقلَ َم الح ِ
) (١
الحقي َق ِة".
ْس َل ُه ظِ ٌّل م َِن َ
ال َّس َبئِيِّ لَي َ
َو َي َّتف ُِق َم َع ِو ْل ِف ْنسُون فِي ھذا الرَّ أيِ ُك ٌّل ِمنْ إبْراھي َم جُم َعةَ ،وأَنِيس
فريحةَ ،و َرمْ ِزي ال َبعْ لَ ْبكِي.
َ
ب إلَ ْي ِه ِمنْ أنَّ َ
الخ َّط الَّذِي ا ْن َتھى إلى
ُمعة اب َْن َخ ْل ُدون فِيما َذ َھ َ
ِين َخ َّطأ إبْراھي ُم ج َ
كح َ
ض َح ذلِ َ
َو َق ِد ا َّت َ
ْش َف َك َت َب ْ
ِجاز ،أيْ
ِير ِة م َِن ال َي َم ِنُ ،ث َّم ُم ْن َح ِد ٌر م َِن
الم ُم َتصاعِ ٌد إلى الح َ
َ
قُ َري ٍ
الحير ِة إلى الح ِ
ت ِب ِه فِي اإلسْ ِ
أنَّ أصْ َل َ ِّ
ِجازيِّ ھ َُو َخ ُّط ال َّت َبا ِب َع ِة ال َم ْشھو ُر ِبالمُسْ َن ِد ال ِحمْ َي ِريِّ َ ،وفِي َر ْأيِ جُم َعة أنَّ
الخط ال َع َر ِبيِّ الح ِ
) (٢
ال َبحْ َ
راف ھ ِذ ِه ال َّن َظ ِر َّي ِة فِي َ
ث الع ِْلمِيَّ أَ ْث َب َ
ك
ت "إسْ َ
الخ َطأ"َ .وھ َُو َيدينُ اب َْن َخ ْل ُدون ِمنْ َكال ِمهِ؛ َوذلِ َ
الخ ِّط ال َع َر ِبيِّ في "أنَّ َ
ِين َت َكلَّ َم َعلى َ
ْس َ
الخ ُّط ال َع َر ِبيُّ الَّذي
ح َ
الخ َّط المُسْ َن َد َخ ٌّط ُم ْن َفصِ ُل الحُروفِ َولَي َ
ُّور ِة".
ْش َعلى ھ ِذ ِه الص َ
ا ْن َتھى إلى قُ َري ٍ

) (٣

ُور ٍة ِمنْ ُخطوطِ ال َّنبَطِ ،
ِّين ا ْش َت ُّقوا َخ َّط ُھ ْم ِمنْ آخ ِِر ص َ
ب ال َّشمالِي َ
َو َيقو ُل إبْراھيم جُم َعة :إنَّ "ال َع َر َ
عار ال َّن َب ُ
األو َل م َِن األ ْنباطِ ،
الع َربُ َخ َّط ُھ ُم َّ
ط َخ َّط ُھ ُم َّ
تعار َ
ِّين اسْ َ
األو َل م َِن اآلرا ِمي َ
َو َعلى َنحْ ِو ما اسْ َت َ
ُور ِة َ
ُّورةُ األولَى ل َ
الخ ِّط ال َّنبَطِ يِّ َ ،ولَ ْم َي َت َحرَّ ِر َ
الع َر ِبيُّ
الع َر ِبيِّ ال َت ْب ُع ُد َكثيرً ا َعنْ ص َ
ِلخ ِّط َ
َوالص َ
الخ ُّط َ
ً
ِمنْ َھ ْي َئ ِت ِه ال َّنبَطِ َّي ِة ِب َحي ُ
ُّون أل ْنفُسِ ِھ ْم ،...
ِجازي َ
أن اسْ َت َ
ْث أصْ َب َح َخ ّطا قا ِئمًا ِبذا ِت ِه إال َبعْ َد ِ
عارهُ ال َع َربُ الح ِ
طار ...آثا ٌر َنبَطِ ي ٌَّة".
َوما َت َزا ُل فِي الكِتا َب ِة ال َع َر ِب َّي ِة َح ّتى َي ْومِنا ھذا فِي َبعْ ِ
ض األ ْق ِ
الخ َّط ال َع َر ِبيَّ ال َّشمالِيَّ ُم ْش َت ٌّق م َِن َ
ِين ِبأنَّ َ
نوبيِّ
َوي َُخ ِّطى ُء أنِيس
الخ ِّط ال َع َر ِبيِّ َ
فريحة القا ِئل َ
َ
الج ِ
كان ھُنال َِك ِمنْ َش َب ٍه َبي َْن َ
الخ ِّط ال َّس َبئِيِّ َو َبي َْن َخ ِّط
ال َمعْ روفِ ِبالمُسْ َن ِد َخ ِّط ِحمْ َي َر َو َس َبأَ ،و َيقو ُل :إنْ " َ
) (٤

الحِي َر ِة َفإ َّنما َم َر ُّدهُ إلى أنَّ َ
ان ِمنْ أصْ ٍل وا ِح ٍد"،
ْن فِي األصْ ِل ُم ْش َت ّق ِ
الخ َّطي ِ
) (٥
الحرْ فُ ال َع َر ِبيُّ ي ُْك َتبُ ُم َّتصِ ال".
ال َّس َبئِيَّ ي ُْك َتبُ ُم ْن َفصِ ال َب ْي َنما َ
ِين ِبأنَّ َ
ك ِبأنَّ َ
الخ َّط
الخ َّط ال َّنسْ خِيَّ ُم ْش َت ٌّق م َِن الكوفِيِّ مُسْ َتدِال َعلى ذلِ َ
َكما ي َُخ ِّطى ُء أ ْيضًا القا ِئل َ
ويس ،أي َ ُّ
بيع
ال َّنسْ خِيَّ ھ َُو "الَّذِي َيمي ُل إلى االسْ ت َ
ِدار ِة َوال َّت ْق ِ
الخط ال ُم َد َّو ُرَ .والكوفِيُّ َيمي ُل إلى ال َّترْ ِ
ِ
) (٥

ف
الحرْ َ
َويُشي ُر إلى أنَّ " َ

ِ .١و ْلفِ ْنسُون ،تاريخ اللغات السامية ،ص.١٩٨
 .٢جمعة ،قصة الكتابة العربية ،ص١١.
 .٣المصدر نفسه ،ص .١١-١٠ويقول ابن خلدون" :وكان لحمير كتابة تسمى المُسْ َند حروفھا منفصلة" .ابن
خلدون ،مقدمة ابن خلدون ،ط،١ج ،٢ص ،١٣٨وإبراھيم جمعة يتفق مع ولفنسون في مخالفته ابن خلدون في
ھذه النقطة.
 .٤المصدر نفسه ،ص.١٧
 .٥فريحة ،أنيس )١٩٦١م( .الخط العربي -نشأته ،مشكلته ،بيروت :الجامعة األمريكية  ،ص .٢٧يتفق مع
ولفنسون فيما ذھب إليه ص.١٩٨

ْن َق ْد َن َشأا ] َن َشآ[ َمعًا َولَ ْم ُي ْش َت َّق الوا ِح ُد م َِن َ
َفھ َُو الم َُز َّوى"َ ،و َيرى "أنَّ َ
اآلخ ِر".
الخ َّطي ِ

) (١
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نوب َّي ُة َع ِن الكِتا َب ِة ال َع َر ِب َّي ِة
َو َيقو ُل َرمْ ِزي ال َبعْ لَ ْبكِيّ فِي ھذا األمْ ِرَ " :ت ْخ َتلِفُ الكِتا َب ُة ال َع َر ِب َّي ُة َ
الج ِ
ص ٍة ِمنْ َحي ُ
ال َّشمالِ َّي ِة ْ
ْث األ ْشكا ُل المُسْ َت ْخ َد َم ُة فِي ُك ٍّل ِم ْنھُماَ ،ولكِنَّ َو َرا َء ھذا
اختِال ًفا َب ِّي ًنا َو ِبخا َّ
االختالفِ َّ
الظاھ ِِر َش َبھًا أصِ يال َو َعال َق ًة َوثي َق ًة؛ ِب َحي ُ
ْ
ْن ِب َمعْ ِز ٍل َع ِن
ْث ال يُمْ كِنُ دِرا َس ُة َ
أح ِد ھ َذي ِ
ْن ال َفرْ َعي ِ
َ
ين ِكلَي ِْھما ِب َمعْ ِز ٍل َع ِن ال ِك َتا َب ِة السَّا ِم َّي ِة ال َّشمالِ َّي ِة
ال َفرْ ِع
ْن ال َفرْ َع ِ
اآلخ ِرَ ،كما ال يُمْ كِنُ دِرا َس ُة ھ َذي ِ
ضاح ھ َُو َطبيع ُة ال َعال َق ِة
ال ُم َت َم ِّثلَ ِة ِبالفِينيقِ َّي ِة َواآلرا ِم َّي ِة َوال ِعب ِْر َّي ِةَ .غي َْر أنَّ ال َّشيْ َء الَّذي َيحْ تا ُج إلى ِإي
ٍ
) (٢
نوب َّي ِة".
ْن ال َّشمالِ َّي ِة َو َ
الج ِ
ْن ال َع َر ِب َّي َتي ِ
َبي َْن الكِتا َب َتي ِ
أخ َذ ْ
نوبي ٌَّةَ -
ص َف ِو َّي ِة
ت م َِن ال َّ
أمّا َعفيف ال َب ْھ َنسِ يّ َف َرأ ُي ُه م ُْخ َتلِفٌ َ ،فھ َُو َيرى أنَّ المُسْ َن ِد َّي َة َ -وھ َ
ِي َج ِ
ت م َِن َّ
سار ْ
أخ َذ ْ
الَّتي َ
َّتانَ -يقو ُل" :الكِتاب ُة ال َع َر ِب َّي ُة
ب َو ْف َق َت َط ُّو ٍر
الجنو ِ
َ
ت فِي َ
الثمو ِد َّي ِة َ -وھُما َشمالِي ِ
) (٣
آخ َر َفا ْن َت َق َل ْ
ص َف ِو َّي ٍة إلى الكِتا َب ِة المُسْ َن ِد َّي ِة َفال َّنبَطِ َّي ِة الَّتي ْال َت َق ْ
َ
الحدي َث ِة".
ت م َِن َثمو ِد َّي ٍة إلى َ
ت ِبال َع َر ِب َّي ِة َ
تيج َة
جار ِة َف َق ْد َت َو َّ
كان َن َ
ص َل إبْراھي ُم جُم َعة إلى أنَّ "ا ْنتِقا َل الكِتا َب ِة َ
َوأمّا َعنْ َعال َق ِة الكِتا َب ِة ِبال ِّت َ
) (٤
جار ِة".
زير ِة إلى وادي الفُرا ِ
ِرحْ لَ ِة األعْ را ِ
س ِب َقصْ ِد َتبا ُد ِل ال َمناف ِِع ِبال ِّت َ
الج َ
ب ِمنْ شِ ْب ِه َ
ت َوال َع ْك ِ
ت
ارةُ فِي َتسْ ِم َي ِة ال ُخطوطِ َ ،وھذا ما
أشار إلَ ْي ِه إبْراھي ُم جُم َعة فِي َق ْولِ ِهُ " :س ِّم َي ِ
َو َق ْد َّأث َر ِ
َ
ت ال ِّت َج َ
ُ
طوط ِبأسْ ما ٍء إ ْقلي ِم َّي ٍة َم َع َتشاب ُِھھا َوا ِّتفاقِھا فِي َ
األقاليم
ك
ال ُخ
ِص أل َّنھُم اسْ َتجْ لَبُوھا ِ ...منْ ت ِْل َ
الخصائ ِ
ِ
) (٥
جار ِة".
َف َن َسبُوھا إلَيْھا َ ،...وال غَرْ َو َف َق ْد اسْ َتجْ لَ َب ُه ھؤُ ال ِء َم َع ال ِّت َ
ضوع َ
الخ ِّط ال َع َر ِبيِّ َ ،و َمدى ِث َقت ِِھ ْم
سين ِب َم ْو
ار َ
َي َّتضِ ُح م َِن اآلرا ِء الس ِ
ِمام ال َّد ِ
َّاب َق ِة َمدى اھْ ت ِ
ِ
ت الَّتي َتنا َقلَھا الرُّ واةُ؛ إ ِذ َّ
الطعْ نُ فِيھا ھ َُو الغالِبُ َ .كما َي َت ِّ
ت َبي َْن
ِبالرِّ وايا ِ
ض ُح صُعو َب ُة َتحدي ِد ال َعالقا ِ
ك ال ُخطوطِ لِ َك ْث َر ِة َتدَا ُخلِھاَ ،و َت َع ُّد ِد اآلرا ِء في َك ْيفِ َّي ِة ا ْنتِقالِھا.
ت ِْل َ
ض ِع ال َّن ْح ِو ال َع َربِ ِّي:
بِ َدا َي ُة َو ْ
ف ُعلَما ُء اللُ َغ ِة َوال َّنحْ ِو وال َبال َغ ِة ال َّنحْ َو َتعْ ريفا ٍ
ت
ض َح ِ
ك ال َّتعْ ريفا ِ
َعرَّ َ
ت ا َّت َ
قار َب ًةَ ،و ِمنْ ت ِْل َ
ت ُم َت ِ
الجمْ َھ َر ِة َيقو ُل ابْنُ ُد َر ْي ٍد" :ال َّنحْ وُ  :ال َقصْ ُد.
ال َعالق ُة َبي َْن ال َمعْ نى اللُ َغ ِويِّ َوال َمعْ نى االصْ طِ الحِيِّ َ .ففِي َ
 .١فريحة ،الخط العربي -نشأته ،مشكلته ،ص.٣١
 .٢البعلبكي ،الكتابة العربية والسامية ،ط ،١ص.١٠٥
 .٣البھنسي ،عفيف )١٩٨٤م( .الخط العربي ،أصوله نشأته ،انتشاره ،ط ،١دمشق :دار الفكر ،ص١٧.
 .٤جمعة ،قصة الكتابة العربية ،ص.١٤
 .٥المصدر نفسه ،ص .٢٢

َن َح ْو ُ
ص ْد ُتهَُ ،و ُك ُّل َشيْ ٍء أ َممْ ُت ُه َف َق ْد َن َح ْو ُتهَُ ،و ِم ْن ُه ا ْشت ُ
الم
ت ال َّشيْ َء أ ْنحُوهُ َنحْ ًوا إذا َق َ
ِقاق ال َّنحْ ِو في ال َك ِ
) (١
ب".
َكأ َّن ُه َقصْ ُد الصَّوا ِ
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صرُّ فِ ِه ِمنْ إعْ را ٍ
ب َو َغي ِْر ِه:
ت َكالم ال َع َر ِ
ف ابنُ ِج ِّنيٍّ ال َّنحْ َو ِبأ َّن ُه" :ا ْنتِحا ُء َسمْ ِ
ب فِي َت َ
َو َعرَّ َ
ْس
سيرَ ،واإلضا َفةَِ ،وال َّن َسبَِ ،وال َّترْ كيبَِ ،و َغي ِْر ذلِ َ
َكال َّت ْث ِن َيةَِ ،و َ
ك؛ لِ َي ْل َح َق َمنْ لَي َ
قيرَ ،وال َّت ْك ِ
الجمْ ِعَ ،وال َّتحْ ِ
صاح ِة َف َي ْنطِ َق ِبھا َوإنْ لَ ْم َي ُكنْ ِم ْن ُھ ْمَ ،وإنْ َش َّذ َبعْ ُ
ض ُھ ْم َع ْنھا ُر َّد إلَيْھا.
ِمنْ أھْ ِل اللُ َغ ِة ِبأھْ لِھا فِي ال َف َ
) (٢
َوھ َُو فِي األصْ ِل َمصْ َد ٌر شا ِئعٌ ،أيْ َن َح ْو ُ
بيل م َِن الع ِْل ِم".
ت َنحْ ًواُ ،... ،ث َّم ُخصَّ ِب ِه ا ْنتِحا ُء ھذا ال َق ِ
قاييس
الح ھ َُو :الع ِْل ُم المُسْ َت ْخ َر ُج ِبال َم
ِ
َوجا َء فِي َشرْ ِح األ ْشمونِيِّ أنَّ "ال َّنحْ َو فِي االصْ طِ ِ
َ
ف ِم ْنھا َ ...وجا َء
الم ال َع َر ِ
كام أجْ زا ِئ ِه الَّتي ا ْئ َت َل َ
ب المُوصِ لَ ِة إلى َمعْ ِر َف ِة أحْ ِ
المُسْ َت ْن َبط ِة م َِن اسْ ِت ْقرا ِء َك ِ
ِمعان َخمْ َس ٍة :ال َقصْ ُد َ ...والم ِْث ُل َ ...وال ِج َھ ُة َ ...وال ِم ْقدا ُر َ ...والقِسْ ُمَ .و َس َببُ َتسْ ِم َي ِة ھذا
فِي اللُ َغ ِة ل ٍ
ي أنَّ َعلِ ًّيا َ -رضِ َي ﷲ ُ َتعالى َع ْن ُه -لَمّا
ض َعهُ،
َ
ك ما ر ُِو َ
الع ِْل ِم ِبذلِ َ
أشار َعلى ِأبي األسْ َو ِد ال ُد َؤلِيِّ أنْ َي َ
)(٣
ب قا َل :ا ْن ُح ھذا ال َّنحْ َو يا أبا األسْ َو ِد".
ف َو َش ْي ًئا م َِن اإلعْ را ِ
الحرْ َ
َو َعلَّ َم ُه االسْ َم َوالفِعْ َل َو َ
)( ٤
ِسان "ال َّنحْ وُ إعْ رابُ ال َكالم ال َع َر ِبيِّ َ ،وال َّنحْ وُ  :ال َقصْ ُد َو َّ
الط ُ
ريق".
َو َق ْد جا َء في الل ِ
ِ
ِّين َي َّتضِ ُح أ َث ُر َمعْ ِر َف ِة ال َّنحْ ِو فِي صِ حَّ ِة ال َّترْ كيبَِ ،و َترابُطِ ال َمعانِي؛
َو ِمنْ وُ جْ َھ ِة َن َظ ِر البَالغِ ي َ
ْس َغ ً
ِسان َوال َق َل ِم.
َف َت َعلُّ ُم ال َّنحْ ِو لَي َ
اية فِي َح ِّد ذا ِتهَِ ،وإ ِّنما ھ َُو ِمنْ أجْ ِل َسال َم ِة الل ِ
ب فِيما َبي َْن ال َكل ِِم لِ َتأ ِد َي ِة أصْ ِل
َيقو ُل ال َّس ّكاكِيُّ  :عِ ْل ُم ال َّنحْ ِو" :ھ َُو أنْ َت ْنح َُو َمعْ ِر َف َة َك ْيفِ َّي ِة ال َّترْ كي ِ
ال َمع َنى م ْ
َ
ُطلَ ًقا ِب َم
ِين َم ْب ِن َّي ٍة َعلَيْھا ليُحْ َت َر َز ِبھا َع ِن
الم ال َع َربَِ ،و َقوان َ
َ
قاييس مُسْ َت ْن َبط ٍة م َِن اسْ تِقرا ِء َك ِ
ُ ) (٥
ب ِمنْ َحي ُ
َ
ك ال َك ْيفِ َّية".
الخ َطأ فِي ال َّترْ كي ِ
ْث ت ِْل َ
ُعرفُ ِبھا أحْ وا ُل
ِين ي َ
ھوعِ ْل ٌم ِب َقوان َ
الح َس ِن َعلِيِّ ِب ِن م َُح َّم ٍد ال ُجرْ جانِيِّ  ،ال َّنحْ وُ َ " :
َوعِ ْن َد أبي َ
البنا ِء َو َغي ِْرھِماَ .وقِي َل :ال َّنحْ وُ عِ ْل ٌم يُعْ َرفُ ِب ِه أحْ وا ُل ال َكل ِِم ِمنْ
ب ال َع َر ِب َّي ِة م َِن اإلعْ را ِ
ال َّتراكي ِ
ب َو ِ
 .١ابن دريد ،كتاب جمھرة اللغة ،ج ،٢ص ،١٩٧العمود ٢السطر.٩
 .٢ابن ِج ِّنيٍّ  ،الخصائص ،ج ،١ص٣٤.
 .٣ابن عيسى ،أبو الحسن نور الدين علي بن محمد )ت٩٠٠ھـ( ،شرح األشموني على ألفية ابن مالك ،ط) ،١قدّم
له ووضع ھوامشه وفھارسه حسن حمد ،إشراف إميل بديع يعقوب( ،ج ،١دار الكتب العلمية بيروت-لبنان،
١٩٩٨م ،ص.١٩
 .٤ابن منظور ،لسان العرب ،نحو.
 .٥السكاكي ،أبو يعقوب يوسف بن محمد بن علي )ت٦٢٦ھـ( ،مفتاح العلوم ،ط) ،١تحقيق عبد الحميد
الھنداوي( ،دار الكتب العلمية ،بيروت -لبنان٢٠٠٠ ،م ،ص.١٢٥

ُ
َحي ُ
الم َو َفسا ُدهُ".
ْث اإلعْ اللَُ ،وقِي َل :عِ ْل ٌم ِب
أصول ي َ
ٍ
ُعرفُ ِبھا صِ حَّ ة ال َك ِ

) (١

ْضاح ل َّ
ِلزجّ ا ِجيِّ أ َّن ُه عِ ْن َدما َھ َّم أبو األسْ َو ِد "أنْ
ب َتسْ ِم َي ِت ِه ِبال َّنحْ ِو َف َق ْد جا َء فِي اإلي
أمّا َعنْ َس َب ِ
ِ
ض َع كِتابًا فِي ِه ُج َم ُل ال َع َر ِب َّيةُِ ،ث َّم قا َل لَ ُھ ْم :ا ْنحُوا ھذا
ض َع كِتابًا َيجْ َم ُع فِي ِه أصُو َل ال َع َر ِب َّي ِة َ ...ف َو َ
َي َ
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ك َنحْ ًوا".
ِّي لِذلِ َ
ال َّنحْ َو ،أيِ ا ْقصِ ُدوهُ  ...ف ُسم َ

) (٢

َوجا َء فِي الفِھْرسْ ت أنَّ أبا َجعْ َفر ب َْن ُرسْ ُتم َّ
ِّي ال َّنحْ وُ َنحْ ًوا ألنَّ أبا
الط َب ِريّ قا َل" :إ َّنما ُسم َ
ِ
ِ
ِ
ُول ال َّنحْ ِو ،قا َل أبو األسْ َو ِد:
األسْ َو ِد ال ُّد َؤلِيَّ قا َل لِ َعلِيٍّ َ -علَ ْي ِه السَّال ُمَ -و َق ْد ْأل َقى َعلَ ْي ِه َش ْي ًئا م َِن أص ِ
ِّي َنحْ ًوا".
ص َن َع َف ُسم َ
ض َع َنحْ َو ما َ
َواسْ َتأ َذ ْن ُت ُه أنْ أ َ

) (٣

كان َي َت َكلَّ ُم َعلى
َوعِ ْل ُم ال َّنحْ ِو لَ ْم َي ُكنْ أمْ رً ا َي ْش َغ ُل ال َع َر ِبيَّ ال َقدي َم؛ أل َّن ُه َ -كما َت ْذ َھبُ مُعْ َظ ُم اآلرا ِءَ -
ُون ال َع َر ِب َّي َة
ك أنَّ ُك َّل ال َع َر ِ
ْس َمعْ نى ذلِ َ
َسلي َق ِت ِه ال َّنقِ َّيةَِ ،ولَ ِكنْ لَي َ
ب في ُك ِّل ال َمواقِفِ كا ُنوا َيسْ َت ْخ ِدم َ
ال َّنقِ َّي َة .ي َُو ِّ
ب ِبأ َّن ُھ ْم لَ ْم َيعْ ِرفُوا َنحْ ًوا َوال إعْ رابًاَ ،يقو ُل فِي
ض ُح ذلِ َ
س َعلى َمنْ َي َّت ِھ ُم ال َع َر َ
فار ٍ
ك َر ُّد اب ِ
ْن ِ
ُروف ِبأسْ مائِھاَ ،وأ َّن ُھ ْم لَ ْم َيعْ ِرفُوا َنحْ ًوا
ار َب َة لَ ْم َتعْ ِرفْ ھ ِذ ِه الح
الصّاح ِِبيّ َ " :ز َع َم َق ْو ٌم أنَّ ال َع َر َ
َ
ب َ
الع ِ
ك ما َحكاهُ َبعْ ُ
ض
َوال إعْ رابًا َوال َر ْفعًا َوال َنصْ بًا َوال َھمْ ًزا .قالُواَ :وال َّدلي ُل َعلى ذلِ َ
ض ُھ ْم َعنْ َبعْ ِ
ك أل َّن ُه لَ ْم
األعْ را ِ
ب أ َّن ُه قِي َل لَ ُه :أ َت ْھ ِم ُز إسْ رائي َل؟ َفقا َل :إ ّني إ َذنْ لَ َر ُج ُل سُو ٍء! قالُواَ :وإ َّنما قا َل ذلِ َ
َيعْ ِرفْ م َِن ال َھمْ ِز إال الض َّْغ َط َوال َعصْ َرَ .وقي َل َ
طين؟ َفقا َل :إ ِّني إ َذنْ لَ َق ِويٌّ !
آلخ َر :أ َتجُرُّ فِلَسْ َ
ُروف أجْ َم َعھا،
ب ُكلَّھا َمدَرً ا َو َو َبرً ا َق ْد َع َرفُوا الكِتا َب َة ُكلَّھاَ ،والح
َ
ُتاب ُع[ َفإ َّنا لَ ْم َن ْز ُع ْم أنَّ ال َع َر َ
ُ ] ...ث َّم ي ِ
) (٤
ديم َّ
مان إال َك َنحْ نُ ال َي ْو َمَ :فما ُك ٌّل َيعْ ِرفُ الكِتا َب َة َو َ
الخ َّط َوالقِرا َء َة".
الز ِ
َوما ال َع َربُ في َق ِ
ْ
ت َعلى َمرِّ
ب ُكلَّھا
ِي َحا ُل ُك ِّل المُجْ َت َمعا ِ
مانَ .ف َح ّتى أيّامِنا ھ ِذ ِه ال َن ْز ُع ُم أنَّ ال َع َر َ
َوھذ ِه ھ َ
األز ِ
ار ٍة َو َت َق ُّد ٍم.
ك َم َع ُك ِّل ما َو َ
َتعْ ِرفُ الكِتا َب َةَ ،فما زا َل َب ْي َننا َمنْ ال َيسْ َتطي ُع ذلِ َ
ض َ
ص َل إلَ ْي ِه العالَ ُم ِمنْ َح َ
ك الع ِْل َم ُنسِ َي،
قين ِمنْ َمعْ ِر َف ِة ال َع َر ِ
ب ال َّنحْ َو َح ّتى َق ْب َل ِأبي األسْ َو ِد َولكِنَّ ذلِ َ
س َعلى َي ٍ
فار ٍ
َوابْنُ ِ
ُ
ت الرِّ
ض َع ال َع َر ِب َّي َة،
ُث َّم ُج ِّد َد ِب َفضْ لِهَِ ،يقو ُلَ " :فإنْ قا َل قا ِئ ٌلَ :ف َق ْد َتوا َت َر ِ
وايات ِبأنَّ أبا األسْ َو ِد َّأو ُل َمنْ َو َ
َوأنَّ َ
الخلي َل َّأو ُل َمنْ َت َكلَّ َم ِبال َع
ْن
روض ،قِي َل لَ ُهَ :نحْ نُ ال ُن ْن ِك ُر ذلِ َ
ِ
ك َب ْل َنقو ُل :إنَّ ھ َذي ِ

 .١الجرجاني ،أبو الحسن علي بن محمد بن علي الحسيني الحنفي )ت٨١٦ھـ( ،التعريفات ،ط) ،١وضع حواشيه
وفھارسه محمد باسل عيون السود( ،دار الكتب العلمية ،بيروت -لبنان٢٠٠٠ ،م ،ص.٢٣٦
 .٢الزجاجي ،اإليضاح في علل النحو ،ص.٨٩
 .٣ابن النديم ،الفھرست ،ص .٥٩وابن خلكان ،أبو العباس شمس الدين بن محمد بن أبي بكر )ت٦٨١ھـ( ،وفيات
األعيان وأنباء أبناء الزمان ،ج) ،٢حققه إحسان عباس( ،دار الثقافة ،بيروت ،د-ت ،ص.٢٣٧
 .٤ابن فارس ،الصاحبي ،ص ،١٥وعنه ال ُّسيُوطِ يّ  ،المزھر ،ج ،٢ص.٢٤٤-٢٤٣

ْن َق ْد كانا َقديمًاَ ،وأ َت ْ
اإلمامان".
ھذان
اسُ ،ث َّم َج َّد َدھُما
ِ
ِ
ت َعلَي ِْھما األيَّا ُمَ ،و َقال في أ ْيدِي ال َّن ِ
الع ِْل َمي ِ
إ َذنْ َقواعِ ُد عِ ْل ِم ال َّنحْ ِو َوأ ُس ُس ُه َم ْوجو َدةٌ عِ ْن َد ال َع َر ِبيِّ ُم ْن ُذ القِ َد ِمَ ،ول ِك َّنھا كا َن ْ
مور ًة َت ْن َتظِ ُر
ت َم ْط َ
َمنْ ي َُؤ ِّطرُھا َوي ُْظ ِھرُھاَ .و َق ِد ْ
ِلون قالوا :أبو األسْ َو ِد ال ُّد َؤلِيُّ َ ،وقا َل
كَ ،فقائ َ
ف ال َّناسُ في َمنْ قا َم ِبذلِ َ
اخ َتلَ َ
ُونَ :نصْ ُر بْنُ عاصِ ٍم ال ُّد َؤلِيُّ َ ،ويُقا َل :اللَ ْيثِيُّ َ ،وقا َل َ
من بْنُ ھُرْ م ٍُزَ ،و ْأك َث ُر
آخر َ
آخر َ
ُونَ :ع ْب ُد الرَّ حْ ِ
) (١
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اس َعلى أبي األسْ َو ِد ال ُّد َؤلِيِّ .
ال َّن ِ

) (٢

َولَ ْم َت ُكنْ ھ ِذ ِه األسْ ما ُء َّ
ب إليھا َوضْ ُع ال َّنحْ ِوَ .ف َق ْد َو َر َد في ِروايا ٍ
ت ال ِح َق ٍة
الثال َث ُة َف َق ْط َمنْ ُنسِ َ
بن َيعْ َمرَ ،كما ُذك َِر َ
ْن أبي إسْ َ
الخلي ُل
ْن أبي طالِبٍ ،و َع ْب ِد ِ
حاق َ
الحضْ َرمِيِّ  ،و َيحْ يى ِ
ﷲب ِ
ذ ِْك ٌر لِ َعلِيِّ ب ِ
ت الَّتي َذ َك َر ْ
ِلك
حاو ُل ال ِّدرا َس ُة فِي ال َّ
ت القا ِد َم ِة َجمْ َع الرِّ وايا ِ
ص ْفحا ِ
ابنُ أحْ َم َد ال َفراھيدِيُّ ؛ لِذلِ َ
تت َ
ك ُت ِ
كانَ -سوا ٌء أكا َن ْ
كان
ال َّش ْخصِ يَّا ِ
ت َت ْنسُبُ إلَيْھا َوضْ َع ال َّنحْ ِو ْأو َت ْنفِيھا َع ْنھاُ ،ث َّم ما َ
ت َ -ق ْد َر اإلمْ ِ
أو ْ
اختِالفِھاَ ،وإبدا ِء الرَّ أيِ فيھا َو ْق َ
ت
الحاج ِة.
ارسِ َ
َ
ين ِمنْ َتعْ ليقاتٍ؛ ِمنْ أجْ ِل َتحْ دي ِد َمدى ا ِّتفاقِھا ِ
لل ّد ِ
األول َُ :علِيُّ بْنُ أبي طالِ ٍ
ب:
َّ

) (٣

ٌ
َو َرد ْ
بن أبي طالِ ٍ
َت فِي ال َمصاد ِِر ِر
ب َ -كرَّ َم ﷲ ُ َوجْ َھ َه-
وايات َت ْنسُبُ َوضْ َع ال َّنحْ ِو إلى َعلِيِّ ِ
أ ْق َدمُھا َ -على َح ِّد ِّ
ت عِ ْن َد ِأبي َّ
اطالعِ ي -كا َن ْ
ِي َم ْنقولَ ٌة َع ِن َ
ليلَ ،و ُت َبيِّنُ الرِّ واي ُة أنَّ
الط ِّي ِ
ب اللُ َغ ِويِّ َوھ َ
الخ ِ
منين لَحْ ًناَ .يقو ُل أبو َّ
ب الل ُ َغ ِويُّ َ ..." :ع ِن َ
ك ال َع َم ِل ھ َُو َسما ُع
ليل قالُوا:
الط ِّي ِ
أمير الم ُْؤ َ
ال َّداف َِع لِذلِ َ
الخ ِ
ِ
كان أبو األسْ َو ِد َ
ِين َعلِيٍّ َ -رضِ َي ﷲُ َع ْن ُه-؛ أل َّن ُه َسم َِع لَحْ ًنا
ير الم ُْؤمن َ
أخ َذ ذلِ َ
َو َ
ك ]أيِ ال َّنحْ َو[ َعنْ أ َم ِ
كان أبو األسْ َو ِد
أشار لَ ُه إ َلى الرَّ ْف ِع َوال َّنصْ ِ
الجرِّ – َف َ
ب َو َ
اس حُرو ًفا – َو َ
ألبي األسْ َو ِد :اجْ َع ْل لِل َّن ِ
َفقا َل ِ
) (٤
ضني ًنا ِبما َ
ك َعنْ
منين َعلَ ْي ِه السَّال ُم".
أمير الم ُْؤ َ
أخ َذهُ ِمنْ ذلِ َ
َ
ِ
رآن ْأو فِي
كان اللَحْ نُ الَّذي َس ِم َع ُه َق ْد َح َ
َولَكِنَّ الرِّ وا َي َة َكما ھ َُو واضِ ٌح ال َت ْكشِ فُ إنْ َ
ص َل فِي القُ ِ
الم المُعْ تا ِد.
ال َك ِ
 .١ابن فارس ،الصاحبي ،ص ،١٧وعنه ال ُّسيُوطِ يّ  ،المزھر ،ج ،٢ص.٢٤٥
 .٢السيرافي ،أبو سعيد الحسن بن عبد ﷲ )ت٣٦٨ھـ( ،أخبار النحويين البصريين ومراتبھم وأخذ بعضھم عن
بعض ،ط) ،١تحقيق محمد إبراھيم البنا( ،دار االعتصام ،القاھرة١٩٨٥ ،م  ،ص .٣٣والقلقشندي ،صبح
األعشى ،ج.١٥٥-١٥٤ ،٣
" .٣مات سنة أربعين للھجرة" .ياقوت الحموي ،شھاب الدين أبو عبد ﷲ ياقوت بن عبد ﷲ الحموي الرومي
البغدادي )ت٦٢٦ھـ( ،معجم األدباء ،إرشاد األريب إلى معرفة األديب ،ط ،١ج) ،٤تحقيق إحسان عبّاس( ،دار
الغرب اإلسالمي ،بيروت– لبنان١٩٩٣ ،م ،ص.١٠٨٩
 .٤أبو الطيب اللغوي الحلبي ،عبد الواحد عليّ )ت٣٥١ھـ( ،مراتب النحويين ،ط) ،١تحقيق محمد أبي الفضل
إبراھيم( ،المكتبة العصرية ،صيدا-بيروت٢٠٠٢ ،م ،ص .٢٠وعنه ال ُّسيُوطِ يّ  ،المزھر ،ج ،٢ص.٣٩٦

أمّا ُّ
ض َع لَ ُه
الز َب ْيدِيُّ َف ِع ْن َدهُ ِروا َي ٌة َت ْكشِ فُ َعنْ أسْ َبقِ ِّي ِة َعلِيٍّ َ ،وھذا ما قا َل ُه أبو األسْ َو ِد َن ْف ُسهُ؛ ْإذ َو َ
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َعلِيٌّ أصُو َل ال َّنحْ ِو َفاحْ َتذى َعلَيْھاَ .يقو ُل ُّ
ّاس م َُح َّم ُد بنُ َيزي َد :سُئ َل أبو األسْ و ِد
الز َب ْيدِيُّ " :قا َل أبو ال َعب ِ
ال ُّد َؤلِيُّ َعمَّنْ َف َت َح لَ ُه َّ
الط َ
بن أبي طالِ ٍ
ب
ريق إلَى َ
الوضْ ِع في ال َّنحْ ِو َوأرْ َش َدهُ إلَ ْيهَِ ،فقا َلَ :تلَ َّق ْي ُت ُه ِمنْ َعلِيِّ ِ
) (١
آخ َر ْأل َقى إليَّ َعلِيٌّ أصُوال احْ َتذي ُ
ث َ
 َر ِح َم ُه ﷲَُ .-وفِي َحدي ٍْت َعلَيْھا".
ديمَ :بأنَّ ْأك َث َر ال ُعلَما ِء َز َعمُوا أنَّ أبا األسْ َو ِد ال ُّد َؤلِيَّ َ
أخ َذ ال َّنحْ َو َعنْ
ِين
أمير الم ُْؤمن َ
ِ
َوقا َل ابْنُ ال َّن ِ
) (٢
بن أبي طالِ ٍ
أح ٍد.
ُخر ُج َش ْي ًئا أَ َخ َذهُ إلى َ
َعلِيِّ ِ
ب َ -علَ ْي ِه السَّال ُمَ -وأ َّن ُه لَ ْم َي ُكنْ ي ِ
الح َم ِويُّ ِبروا َي ٍة َب ّي َن ْ
آن.
ت أنَّ َعلِ ًّيا َو َ
َوا ْن َف َر َد ياقُوت َ
ض َع ال َّنحْ َو َبعْ َد َسماعِ ِه َلحْ ًنا فِي القُرْ ِ
ض َع ال َّنحْ َو َو َسنَّ ال َع َر ِب َّي َة؛ َوذلِ َ
كان – َعلَ ْي ِه السَّال ُم– َّأو َل َمنْ َو َ
َيقو ُلَ " :
ك أ َّن ُه َمرَّ ِب َرج ٍُل َي ْق َرأ )أنَّ ﷲَ
)(٣
ِين َو َرسُولِ ِه( ِب َكسْ ِر
ض َع ال َّنحْ َو َو ْألقاهُ إلى أبي األسْ َو ِد".
َبري ٌء م َِن ال ُم ْش ِرك َ
الالم ِمنْ َرسولِهَِ ،ف َو َ
ِ
َو َق ْد ْأو َر َد القِ ْفطِ يُّ ) ،ت٦٤٦ھـ(َ ،ح ً
ْ
ھار عِ ْل ِم
ديثا َطويال َي ْكشِ فُ ما َ
كان لِ َعلِيٍّ ِمنْ َفضْ ٍل فِي إظ ِ
منين َعلِيُّ ابنُ أبي
ض َع ال َّنحْ َو أمي ُر الم ُْؤ َ
ال َّنحْ ِوَ .يقو ُل" :الجُمْ ھو ُر ِمنْ أھْ ِل الرِّ وا َي ِة َعلى أنَّ َّأو َل َمنْ َو َ
َخ ْل ُ
ب َ -كرَّ َم ﷲُ َوجْ َھ َه .-قا َل أبو األسْ َو ِد ال ُّد َؤلِيُّ َر ِح َم ُه ﷲُ :د َ
طالِ ٍ
ت َعلى
ِين َعلِيٍّ َ -علَ ْي ِه
أمير الم ُْؤ ِمن َ
ِ
السَّال ُمَ -ف َرأ ْي ُت ُه م ْ
ُط ِر ًقا ُم َف ِّكرً اَ ،فقُ ْل ُ
ت ِب َبلَ ِد ُك ْم لَحْ ًناَ ،فأ َ َر ْد ُ
ِين؟ َف َقا َلَ :س ِمعْ ُ
ت :فِي َم ُت َف ِّك ُر يا
ت
أمير الم ُْؤ ِمن َ
َ
ُول ال َع َر ِب َّي ِةَ .فقُ ْل ُ
ت ھذا أ ْب َقي َ
ت َل ُه :إنْ َف َع ْل َ
ْت فِينا ھ ِذ ِه اللُ َغ َة ال َع َر ِب َّي َةُ ،ث َّم أ َت ْي ُت ُه َبعْ َد
أنْ أ َ
ض َع كِتابًا فِي أص ِ
حيم .ال َكال ُم ُكلُّ ُه اسْ ٌم وفِعْ ٌل َو َحرْ فٌ َ ،فاالسْ ُم ما أ ْن َبأ
صحي َف ًة فِيھاِ ) :بسْ ِم ِ
ّامَ ،ف ْأل َقى إليَّ َ
ﷲ الرَّ ِ
أي ٍ
حمن الرَّ ِ
ْس ِباسْ ٍم َوال فِعْ ٍل(ُ .ث َّم
الحرْ فُ ما أ ْن َبأ َعنْ َمعْ ًنى لَي َ
َع ِن ال ُم َسمَّىَ ،والفِعْ ُل ما أ ْن َبأ َعنْ َح َر َك ِة ال ُم َسمَّىَ ،و َ
ْس ِبظاھ ٍِر َوال
قا َلَ :ت َتبَّعْ ُه َو ِز ْد فِي ِه ما َو َق َع لَ َ
كَ .واعْ لَ ْم أنَّ األ ْشيا َء َثال َث ٌة :ظا ِھ ٌر َومُضْ َمرٌَ ،و َشيْ ٌء لَي َ
ْس ِبمُضْ َم ٍر َوال ظاھ ٍِرَ .ف َج َمعْ ُ
ت أشيا َء َو َع َرضْ ُتھا
ض ُل ال ُع َلما ُء فِي َمعْ ِر َف ِة ما َلي َ
مُضْ َم ٍر؛ َوإ َّنما َي َتفا َ
ك حُروفُ ال َّنصْ بَِ ،ف َذ َكرْ ُ
ت ِم ْنھا :إنَّ َ ،وأنَّ َ ،ولَي َ
ْتَ ،ولَ َعلََّ ،و َكأنَّ َ ،ولَ ْم ْأذ ُكرْ لكِنَّ ،
كان ِمنْ ذلِ َ
َعلَيْهَ ،ف َ
َفقا َل :لِ َم َت َر ْك َتھا؟ َفقُ ْل ُ
ِي ِم ْنھاَ .ف ِز ْدھا فِيھا .ھذا ھ َُو األ ْش َھ ُر ِمنْ أمْ ِر
ت :لَ ْم أحْ َسبْھا ِم ْنھاَ .فقا َلَ :بلى ،ھ َ
ا ْبتِدا ِء ال َّنحْ ِو".

) (٤

 .١الزبيدي األندلسي ،أبو بكر محمد بن الحسن )ت٣٧٩ھـ( ،طبقات النحويين واللغويين ،ذخائر العرب ،٥٠
)تحقيق محمد أبي الفضل إبراھيم( ،دار المعارف بمصر ،القاھرة١٩٧٣ ،م ،ص.٢١
 .٢ابن النديم ،الفھرست ،ص ٥٩و.٦٠
 .٣ياقوت الحموي ،معجم األدباء ،ط ،١ج ،٤ص .١٨١٠وھذه الرواية ُذك َِرت في أخبار أبي األسود في مراجع
عدة مما يدفع إلى الشك في نسبتھا إلى عليّ خاصة أنھا لم ترد عند غير ياقوت.
 .٤القِفطي ،جمال الدين أبو الحسن علي بن يوسف )ت٦٤٦ھـ( ،إنباه الرواة على أنباء النحاة ،ج) ،١تحقيق
محمد أبي الفضل إبراھيم( ،مطبعة دار الكتب المصرية ،القاھرة١٩٥٠ ،م ،ص .٥-٤وياقوت الحموي= ،
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ْت ِب ِمصْ َر فِي َز َم ِن َّ
َو َيقو ُل ال ِق ْفطِ يُّ أ ْيضًاَ " :رأَي ُ
ِين ج ُْزءًا فِي ِه أبْوابٌ م َِن
الط َل ِ
الورَّ اق َ
ب ِبأيدِي َ
) (١
ب الَّتي َ
بن أبي طالِ ٍ
أخ َذھا َع ْن ُه أبو األسْ َو ِد ال ُّد َؤلِيّ ".
ال َّنحْ ِو ،يُجْ م َ
ِعون َعلى أ َّنھا مُق ِّد َم ُة َعلِيِّ ِ
ً
ض َع ال َّنحْ َو َعلِيُّ بنُ أبي
حيح أنَّ َّأو َل َمنْ َو َ
َو َيقو ُل" :أھْ ُل ِمصْ َر قاطِ َبة َي َر ْو َن َبعْ َد ال َّن ْق ِل َوال َّتصْ ِ
) (٢
ب َ -كرَّ َم ﷲ ُ َوجْ َھ ُهَ -وأَ َخ َذ َع ْن ُه أبواألسْ َو ِد ال ُّد َؤليُّ َ ،و َ
طالِ ٍ
أخ َذ َعنْ أبي األسْ َو ِد َنصْ ُر بنُ عاصِ ٍم".
ون ال َّنحْ َوَ ،فقا َل :لَقِ ْن ُ
ت حُدو َدهُ ِمنْ
ك ھذا الع ِْل ُم؟ َيعْ ُن َ
ألبي األسْ َو ِد ِمنْ أي َْن لَ َ
َو َيقو ُل أ ْيضًا" :قِي َل ِ
بن أبي طالِبٍَ ،رضِ َي ﷲُ َع ْن ُه".
َعلِيِّ ِ

) (٣

كان ِروا َي َة القِ ْفطِ يِّ ْ
اخ ِتصارً ا َشدي ًداَ .ففِي َحدي ِث ِه َعنْ ِأبي األسْ و ِد ال ُّد َؤلِيِّ
َو َي ْخ َتصِ ُر ابنُ ِخلِّ َ
ض َع لَ ُه :ال َكال ُم ُكلُّ ُه َثالث ُة أضْ ُر ٍ
ب:
ض َع ال َّنحْ َو ،قِي َل إنَّ َعلِ ًّياَ ،رضِ َي ﷲ ُ َع ْنهَُ ،و َ
َيقو ُل" :ھ َُو أوَّ ُل َمنْ َو َ
) (٤
اسْ ٌم َوفِعْ ٌل َو َحرْ فٌ ُ ،ث َّم َر َف َع ُه إلَ ْي ِه َوقا َل لَ ُهَ :ت ِّم ْم َعلى ھذا".
ي أنَّ َّأو َل
ِين ِمنْ َعلِيٍّ َ .يقو ُل" :ر ُِو َ
وال َق ْل َق َش ْندِيُّ يُشي ُر إلى أنَّ أبا األسْ َو ِد َن َق َط ال َمصاح َ
ِف ِب َت ْلق ٍ
ِين
أمير الم ُْؤ ِمن َ
ِف َو َو َ
َمنْ َن َق َط ال َمصاح َ
ِين َعلِيٍّ – َكرَّ َم ﷲ ُ
ض َع ال َع َر ِب َّي َة أبو األسْ َو ِد ال ُّد َؤلِيُّ ِمنْ َت ْلق ِ
ِ
ك ا ْبتِدا ًء ل َِوضْ ع اإلعْ جامَ .و ّ
الظا ِھ ُر ما
كون ذلِ َ
ك اإلعْ جا ُمَ ،فيُحْ َت َم ُل أنْ َي َ
أري َد ِبال َّن ْقطِ فِي ذلِ َ
َوجْ َھ َه– َفإنْ ِ
ِ
ِ
ك َم َع َتشا ُب ِه ص َُو ِرھا كا َن ْ
َت َق َّد َم؛ ْإذ َي ْب ُع ُد أنَّ الح
ِين َن ْقطِ
ُروف َق ْب َل ذلِ َ
َ
ت َع ِري ًَّة َع ِن ال َّن ْقطِ إلى ح ِ
ض َع ُه أبو األسْ َو ِد ال َّش ْك َل".
المُصْ َحفِ َ ...على أ َّن ُه يُحْ َت َم ُل أنْ َي َ
كون المُرا ُد ِبال َّن ْقطِ الَّذِي َو َ
كون الحُروفُ َق ْد َبقِ َي ْ
ت ِمنْ َغي ِْر َن ْقطٍ إلى
َوھ َُو فِي ھذا َي ْقصِ ُد َن ْق َط ال َّش ْك ِل؛ أل َّن ُه َيسْ َت ْب ِع ُد أنْ َت َ
) (٥

= معجم األدباء ،ج ،٤ص.١٤٦٧
 .١القِفطي ،إنباه الرواة ،ج ،١ص.٥
 .٢المصدر نفسه ،ج ،١ص.٦
 .٣المصدر نفسه ،ج ،١ص .١٥وابن خلكان ،وفيات األعيان ،ج ،٢ص.٢٣٧
 .٤ابن َخلِكان ،وفيات األعيان ،ج ،٢ص.٥٣٥
ويشك أحمد عبد الغفور في نسبة مثل ذلك ألبي األسود "ألنّ باب إنّ وأخواتھا –مثال– ينسب إلى أبي األسود
استقصاؤه حتى لم َيتركْ إال )لكنّ ( التي أضافھا اإلمام عليّ لم يكن استقصاؤه مستوفيا حتى زمن سيبويه".
عطار ،أحمد عبد الغفور )١٩٦٤م( .آراء في اللغة ،جدة :المؤسسة العربية ،ص .٦٥وأحمد أمين يصف ھذا
الحديث بأنه "خرافة ،فطبيعة زمن عليّ وأبي األسود تأبى ھذه التعاريف وھذه التقاسيم" .أمين ،أحمد
)١٩٦١م( .ضحى اإلسالم ،ط ،٦ج ،٢القاھرة :مكتبة النھضة المصرية ،ص.٢٨٥
 .٥القلقشندي ،صبح األعشى ،ج ،٣ص.١٤٩

ص ُد ِب ِه َن ْق ُ
ب َذا ِت ِه.
ط ال َّش ْك ِل ،لِل َّس َب ِ
َّاب ِق ُي ْق َ
ِين َن ْقطِ ال َمصاحِفِ َ .واإلعْ جا ُم في ال َّنصِّ الس ِ
ح ِ
بن ِأبي طالِ ٍ
أسيس
ب فِي ال َّت
َو َي ْكشِ فُ ال َّن َظ ُر فِي الرِّ وايا ِ
ِ
بار ٍز لِ َعلِيِّ ِ
ت الس ِ
ّاب َق ِة َعنْ وُ جو ِد أ َث ٍر ِ
موس لَ ْو لَ ْم َي ِج ْد أمي ُر
لِع ِْل ِم ال َّنحْ ِوَ ،ولَكِنَّ ھذا ال َّد ْو َر َ
ِن أنْ ال ُي َترْ َج َم إلى واق ٍِع َم ْل ٍ
كان م َِن المُمْ ك ِ
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ِن أ ْيضًا أ َّن ُه لَ ْو لَ ْم َي ُكنْ
المُؤ ِمن َ
ِين َمنْ َي ْھ َت ُّم لِ َھ ِّم ِه َو ُيلَبِّي َر ْغ َب َت ُه َويُعانِي ال ُم ْش ِكلَ َة َكما عا َنىَ .وم َِن المُمْ ك ِ
ِين لَ ْم َي ْل َق ا ْقتِرا ُح ُه َوعِ ْل ُم ُه ما لقِ َياهُ م َِن اسْ تِجا َب ٍة.
َعلِيٌّ أميرً ا لِلمُؤ ِمن َ
ِين َف َق ْد َج َز َم أحْ َم ُد َعبْد ال َغفور َع ّ
تِ -بأنَّ َعلِ ًّيا -
ض الرِّ وايا ِ
أمَّا َع ِن المُحْ َدث َ
طار-مُسْ َت ِن ًدا إلى َبعْ ِ
ِ
) (١
كان األمْ ُر فِي َمسْ ألَ ِة ال َّنحْ ِو َفإنَّ ال َّشيْ َء الَّذِي
َكرَّ َم ﷲ ُ َوجْ َھ ُه -ھ َُو واضِ ُع عِ ْل ِم ال َّنحْ ِوَ ،و َيقو ُل" :أ ًّيا َ
ال يُسْ تطا ُع ْ
كان َّأو َل َمنْ َر َس َم
البدا ِئ َّي ّة األولَىَ ،ور َس َم ال َّن ْھ َجَ ،ف َ
إغفالُ ُه ھ َُو أنَّ اإلما َم َو َ
ض َع ال ُخطو َط ِ
أضاف إلى أ َث ِر اإلمام ما زا َد ِمنْ
األسو ِد َي ْكمُنُ فِي[ أ َّن ُه
ض َع ُه َوأ َّس َس ُه] .و َد ْو ُر أبي
ال َّنحْ َو ال َع َر ِبيَّ َو َو َ
َ
َ
ُعمْ قِ ِه َو ُ
ُحاو ُ
ألكثر ِم ْن ُه".
الت األولَى
َ
ضي ٍِّق ال َت َّتسِ ُع الم َ
شيُوعِ هَِ ،ول ِكنْ في مُحيطٍ ف ِْك ِريٍّ َ
ض َب َط ال َكال َمَ ،وأبا
كَ -يعْ َت ِرفُ ِب َفضْ ِل ِأبي األسْ َودِ؛ ْإذ َيقو ُل" :إنَّ اإلما َم َ
ِب َ -م َع ذلِ َ
َولكِنَّ الكات َ
ت الَّتي َتضْ ِب ُ
ط أواخ َِر ال َكل ِِم احْ ت ً
ِرازا
ض َع ال َعالما ِ
كون َع ْو ًنا ل ِِّلذھْ ِنَ ،ف َو َ
ض َب َط الكِتا َب َة َح ّتى َي َ
األسْ َود ِِ◌ َ
) (٢

ِمنْ أنْ يُخطِ ى َء اللِسانُ إعْ را َبھا".

) (٣

ض َب َط ما َر َس َم اإلما ُمَ ،م َع
ض َع ال َّنحْ َو َوأبا األسْ َو ِد َّأو ُل َمنْ َ
َو َي ْن َت ِھي إلى أنَّ "اإلما َم َّأو ُل َمنْ َو َ
) (٤
الح َر َك ِة".
ِكار َعالما ِ
ت َ
االحْ تِفاظِ ِب َفضْ لِ ِه فِي ا ْبت ِ
ي مُخالِفٌ َتمامًا ل َِر ْأي أحْ َمد َعبْد ال َغفُور َع ّ
كان لَ ُه َر ْأ ٌ
طارَ ،فھ َُو ي َُؤ ِّك ُد ِنسْ َب َة
أمّا َح َسن عُون َف َق ْد َ
ِ
ِ
ين حُجَّ ًة ل َِعلِيٍّ َ .يقو ُل:
َوضْ ِع ال َّنحْ ِو إلى ِأبي األسْ َو ِد َح ّتى م َِن الرِّ وايا ِ
ارسِ َ
ت الَّتي ا َّت َخ َذ ِم ْنھا َبعْ ضُ ال َّد ِ
ك َع ْنهُ؛ ِمنْ ذل َِك
ك ِمنْ ھ ِذ ِه الرِّ وايا ِ
" َب ْل إنَّ ھُنا َ
ت الَّتي َت ْنسُبُ َوضْ َع ال َّنحْ ِو إلى َعلِيٍّ ما ي َُؤ ِّك ُد َن ْف َي ذلِ َ
) (٥
بن أبي طالِ ٍ
ما َيرْ ِوي ِه القِ ْفطِ يُّ
ب ِب َوضْ ِع حُروفِ
ِمنْ أنَّ أبا األسْ َو ِد َق ْد َت َل ّقى األمْ َر ِمنْ َعلِيِّ ِ
) (٦
ُروف ال َّنصْ بِ." ... ،
ب فِيھا ح
َ
صحي َف ًة َك َت َ
ّام َق َّد َم إلَ ْي ِه َ
ال َّنصْ بَِ ،ولمّا َر َج َع إلَ ْي ِه َبعْ َد أي ٍ

 .١عطار ،آراء في اللغة ،ص.٦١
 .٢المصدر نفسه ،ص.٦٣
 .٣المصدر نفسه ،ص.٦٤
 .٤المصدر نفسه ،ص.٦٥
 .٥القِفطي ،إنباه الرواة ،ج ،١ص.٥-٤
 .٦عون ،حسن )١٩٥٢م( .اللغة والنحو دراسة تاريخية وتحليلية ومقارنة ،ط ،١اإلسكندرية :مطبعة رويال،
ص.٢٨٨-٢٨٧

ض َ◌ َج َق ْب َل َس َن ِة
َو َيرْ فُضُ َح َسن عُون ھ ِذ ِه الرّ ِواي َة؛ ألنَّ صِ حَّ َتھا َتعْ نِي أنَّ ال َّنحْ َو ال َع َر ِبيَّ َق ْد َن َ
) (١
٤٠ھـَ .م َع أنَّ ال َّنحْ َو اسْ َت َمرَّ فِي ُنمُوِّ ِه َح ّتى أي ِّام سي َب َو ْي ِه َوھ َُو ال ُي َق ِّد ُم ھذا ال َّت ْقسي َم.
ال َّثاني -:أبواألسْ َو ِد ال ُّد َؤلِيُّ :

) (٢
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وايات) (٣الَّتي َن َس َب ْ
ُ
ت الرِّ
ابن
َت َع َّد َد ِ
ت َوضْ َع ال َّنحْ ِو إلى أبي األسْ َودَِ ،و َ
كان أ ْق َدمُھا ما َو َر َد عِ ْن َد ِ
كان ألھْ ِل ال َبصْ َر ِة فِي ال َع َر ِب َّي ِة قُ ْد َم ٌةَ ،و ِبال َّنحْ ِو
الم ال ُج َمحِيِّ الَّذي َيقو ُل فِي َحدي ِث ِه َعنْ ِأبي األسْ َو ِدَ " :
َس ٍ
ض َع
َو ِبلُغا ِ
ب َوال َغري ِ
ت ال َع َر ِ
َّس ال َع َر ِب َّي َةَ ،و َف َت َح با َبھاَ ،وأ ْن َھ َج َسبيلَھاَ ،و َو َ
كان َّأو َل َمنْ أس َ
ب عِ نا َي ٌةَ ،و َ
) (٤
قِيا َسھا ،أبو األسْ َو ِد ال ُّد َؤلِيُّ ".
َو َيقو ُل ابنُ قُ َت ْي َب َة فِي َحدي ِث ِه َعنْ ِأبي األسْ َو ِدَّ ..." :أو ُل َمنْ َع ِم َل في ال َّنحْ ِو كِتابًا".

) (٥

َو َق ْد َي ْف َھ ُم
كان َموجُو ًداَ ،وأنَّ أبا األسْ َو ِد ھ َُو َّأو ُل َمنْ قا َم
القارى ُء ِمنْ ھ ِذ ِه الرِّ واي ِة أنَّ الع ِْل َم َ
ِ
ِب َجمْ ِع ِه فِي كِتا ٍ
ب.
كان أبو األسْ َو ِد ال ُّد َؤلِيُّ
باريُّ َّأولِ َّي َة ِأبي األسْ َو ِد في َوضْ ِع ال َّنحْ ِو ِبال َبصْ َر ِةَ .يقو ُلَ " :
َو َخصَّ األ ْن ِ
) (٦
ض َع ال َع َر ِب َّي َة ِبال َبصْ َر ِة".
َّأو َل َمنْ َو َ
كانَ ،فأبو َّ
اس ال َّنحْ َو
الط ِّي ِ
َب ْي َنما َن ِج ُد َغي َْرهُ ال ي َُح ِّد ُد ذلِ َ
ك ِب َم ٍ
ب الل ُ َغ ِويُّ َيقو ُلَّ " :أو ُل َمنْ َر َس َم لِل َّن ِ

 .١عون ،اللغة والنحو دراسة تاريخية وتحليلية ومقارنة ،ط ،١بتصرف ،ص.٢٨٨
 .٢مات أبو األسود بالبصرة سنة تسع وستين .الزبيدي األندلسي ،طبقات النحويين ،ص ،٢٦والقِفطي ،إنباه
الرواة ،ج ،١ص .٢٠وابن خلكان ،وفيات األعيان ،ج ،٢ص.٢٣٩
ب وفاة المؤلف مبتدئا بابن سالم
 .٣ر ّتب إبراھيم مصطفى الروايات التي أسندت وضع النحو إلى أبي األسود َح َس َ
ومنتھيا بابن النديم .مصطفى ،إبراھيم )١٩٤٨م( ،في أصول النحو .مجلة كلية اآلداب ،جامعة فؤاد

األول،

م) ،١٠ج :(٢ص .٧٤-٦٩ومصطفى ،إبراھيم )١٩٥٣م( ،في أصول النحو .مجلة مجمع اللغة العربية،
)ج :(٨-٧ص.١٤٦-١٣٦
 .٤الجمحي ،طبقات فحول الشعراء ،ص .١٢وعنه أخذ الزبيدي ،طبقات النحويين ،ص .٢٢والقفطي ،إنباه
الرواة ،ج ،١ص.١٤-١٣
 .٥ابن قتيبة الدينوري ،أبو محمد عبد ﷲ بن مسلم )ت٢٧٦ھـ( ،الشعر والشعراء أو طبقات الشعراء ،ط) ،١حققه
وضبط نصه ووضع حواشيه ،محمد مفيد قميحة ،ومحمد أمين الضناوي( .دار الكتب العلمية ،بيروت-لبنان،
٢٠٠٠م ،ص.٤٣٧
 .٧األنباري النحوي ،أبو بكر محمد بن القاسم بن بشار )ت٣٢٨ھـ( ،كتاب إيضاح الوقف واالبتداء في كتاب
ﷲ َ
عز وجل) ،تحقيق محيي الدين عبد الرحمن رمضان( ،مجمع اللغة العربية ،دمشق١٩٧١ ،م،
ص.٤٣

أبو األسْ َو ِد ال ُّد َؤلِيُّ ".

) (١
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ض َع ال َع َر ِب َّي َة أبُو األسْ َو ِد ال ِّديلِيُّ ُ ،ث َّم َميْمونٌ األ ْق َرنُ ُ ،ث َّم َع ْن َب َس ُة
َو َيقُو ُل السِّيرافِيُّ َّ " :أو ُل َمنْ َو َ
) (٢
ﷲ بنُ ِأبي إسْ َ
حق".
الفيلُُ ،ث َّم َع ْب ُد ِ
قين ِمنْ أَ َّولِ َّي ِة ِأبي األسْ َو ِد فِي َوضْ ِع ال َّنحْ ِو؛ ْإذ عِ ْن َدهُ َس َببٌ َي ُد ُّل َعلى
ديم َفھ َُو َعلَى َي ٍ
أمَّا ابْنُ ال َّن ِ
ض َع ال َّنحْ َو َكالمًا" ،مُسْ َت ِن ًدا إلى الرِّ وا َي ِة القا ِئلَ ِة" :قا َل م َُح َّم ُد ابنُ
أنَّ أبا األسْ َو ِد ال ُّد َؤلِيَّ "ھ َُو َّأو ُل َمنْ َو َ
ْن َب َع َر َةَ ،جم ٌ
إسْ َ
ب لَ ُه
ّاعة لِل ُك ِت ِ
حقَ :
ْنَ ،ويُعْ َرفُ ِباب ِ
كان ِبمدي َن ِة ال ُح َد ْي َث ِة َر ُج ٌل يُقا ُل لَ ُه م َُح َّم ُد بنُ ال ُح َسي ِ
ب
ب ال َع َر ِب َّي ِة في ال َّنحْ ِو َوالل ُ َغ ِة َواأل َد ِ
ألح ٍد م ِْثلَھا َك ْث َر ًةَ ،تحْ َت ِوي َعلى ق ِْط َع ٍة م َِن ال ُك ُت ِ
أر َ
خ َِزا َن ٌة لَ ْم َ
ب ال َقدي َمةَِ ،فلَق ُ
ِيت ھذا الرَّ ُج َل َد ْفعا ٍ
ضنِي ًنا ِبما عِ ْن َدهُ َ ...و َذ َك َر أنَّ َرجُال
َوال ُك ُت ِ
كان َنفورً ا َ
س ِبي َو َ
ت فآ َن َ
الوفاةُ
ض َر ْت ُه َ
كان مُسْ َت ْھ َترً ا ِب َجمْ ِع ال ُخطوطِ ال َقدي َمةَِ ،وأ َّن ُه لَمّا َح َ
ب َع ِّني اسْ ُم ُه َ
ِمنْ أھْ ِل ال ُكو َف ِة َذ َھ َ
صدا َق ٍة كا َن ْ
ت َب ْي َنھُما َ ...و َرأي ُ
ْت ما َي ُد ُّل َعلى أنَّ ال َّنحْ َو َعنْ ِأبي األسْ َو ِد ما ھ ِذ ِه حِكا َي ُتهُ،
َخ َّ
ك لِ َ
ص ُه ِبذلِ َ
عول
َوھ َ
راق أحْ َسبُھا ِمنْ َو َر ِق الصِّينِيِّ َترْ َج َم ُتھا :ھ ِذ ِه فِيھا َكال ٌم فِي الفاعِ ِل َوال َم ْف ِ
ِي أرْ َب َع ُة ]أرْ َب ُع[ ْأو ٍ
) (٣
بن َيعْ َمر"...
ِمنْ أبي األسْ َو ِد َ -رحْ َم ُة ِ
ﷲ َعلَ ْي ِهِ -ب َخ ِّط َيحْ يى ِ
) (٤
ِالل ِّ
ت الَّتي َس َب َق ْت ُه أ َّنھا م ُْخ َتلِ َف ٌة فِي ِنسْ َب ِة َّأولِ َّي ِة
اطالعِ ِه َعلى الرِّ وايا ِ
َو َق ْد َو َج َد ال َّدانِي ِمنْ خ ِ
َن ْقطِ ال َمصاحِفِ َ -ن ْقطِ ال َّش ْك ِلَ ،-ول ِك َّنھا فِي ْ
أغلَ ِبھا ُت َرجِّ ُح ِنسْ َب َتھا إلى ِأبي األسْ َو ِد.
ت عِ ْل ِم ال َّنحْ ِو[ أبو األسْ َو ِد ال ُّد َؤلِيُّ
ب فِيھا ]اصْ طِ الحا ِ
ابن َخ ْل ُدونَّ " :أو ُل َمنْ َك َت َ
َوجا َء في ُم َق ِّد َم ِة ِ
أن ا ْن َت َھ ْ
ت إلى َ
ليل ...
َ ...ويُقا ُل ِبإشار ِة َعلِيٍّ ُ ...ث َّم َك َت َ
الخ ِ
ب فِيھا ال َّناسُ ِمنْ َبعْ ِد ِه إلى ِ
 .١أبو الطيب اللغوي الحلبي ،مراتب النحويين ،ط ،١ص .٢٠وعنه ال ُّسيُوطِ يّ  ،المزھر ،ج ،٢ص٣٩٦.
 .٢السيرافي ،أخبار النحويين ،ط ،١ص.٤٣
 .٣ابن النديم ،الفھرست ،ص .٦٠وقد نفھم من العبارة )أول من وضع في النحو كالما( وقبلھا قول ابن قتيبة:
)أول من وضع في النحو كتابا( أنّ النحو وُ ضِ ع قبل أبي األسود ولكن ھو َمن نسقه ورتبه كالما مكتوبا .وھذا
ما فھمناه من قول ابن فارس سابقا.
 .٤الداني ،أبو عمرو عثمان بن سعيد )ت ٤٤٤ھـ( ،المقنع في معرفة مرسوم مصاحف أھل األمصار مع كتاب
النقط) ،تحقيق محمد أحمد دھمان( ،دار الفكر ،دمشق ،تصوير١٩٨٣ ،م ،عن ط١٩٤٠ ،١م ،بعد تنقيحھا
وتصحيحھا ،ص .١٢٥-١٢٤والنقط ھنا ھو الشكل ألنّ تكملة الرواية توضح ذلك ،في حديثه عن الفتحة
والضمة والكسرة .وال بد من االنتباه على أنّ الداني يستعمل كلمة النقط بمعنييه :الشكل ،واإلعجام .ففي النص
التالي مثال يقصد به نقط اإلعجام يقول" :كان القرآن مُجرّ دا في المصاحف .فأول ما أحدثوا فيه النقط على
الياء والتاء ،وقالوا ال بأس به ھو نور" .المحكم ،ص.٣٥
وتكررت بعض الروايات التي تنسب وضع النحو إلى أبي األسود في المصادر الالحقة مثل :وفيات األعيان،
ج ،٢ص ،١٧٣ومعجم األدباء ،ج ،٤ص ،١٤٦٥وكشف الظنون ،ج ،٥ص.٤٣٤

َو َ
ھور".
ض َع فِيھا كِتا َب ُه ال َم ْش َ
فاري َعھا َ ...و َو َ
أخ َذھا َع ْن ُه سي َب َو ْي ِه َف َك َّم َل َت ِ

) (١

َّاب َق ِة ِمنْ َحي ُ
ُ
القارى ُء إذا َد َّق َق فِيھا
ت الع
ِبارات فِي الرِّ وايا ِ
َو َق ْد َت َن َّو َع ِ
ت الس ِ
بيرَ ،ف ِ
ْث ال ِّد َّق ُة فِي ال َّتعْ ِ
األل ُ
ت ْ
فاظ َم ْقصو َد ًة ِبھ ِذ ِه ال ِّد َّق ِة أ ْم أ َّنھا َع ْف ِوي ٌَّة؟ َف َق ْد
ك العِباراتَِ ،و َي َتسا َء ُل َھ ْل كا َن ِ
َفإ َّن ُه َي َت َو َّقفُ عِ ْن َد ت ِْل َ
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ض َع ال َع َر ِب َّي َةَ ،وقِي َلَّ :أو ُل
قِي َلَّ :أو ُل َمنْ َر َس َم ال َّنحْ َوَ ،وقي َلَّ :أو ُل َمنْ َو َ
ض َع ال َّنحْ َوَ ،وقي َلَّ :أو ُل َمنْ َو َ
ُ
ِبارات َم َع َتقار ُِبھا فِي ال َّدال َل ِة
ض َع َكالمًا فِي ال َّنحْ ِوَ .والع
ض َع كِتابًا فِي ال َّنحْ ِوَ ،وقي َلَّ :أو ُل َمنْ َو َ
َمنْ َو َ
َعلى األسْ َبقِ َّي ِة إال أنَّ ال َمعْ نى فِي ِه ْ
اخ ِتالفٌ .
ت الَّتي َذ َك َر ْ
ت أبا األسْ َو ِد َت ُد ُّل دَاللَ ًة واضِ َح ًة َعلى ال َع َم ِل
َو ِممّا ال َش َّ
ك فِي ِه أنَّ َك ْث َر َة الرِّ وايا ِ
ِيدون ِب ِه إلى َي ْوم ِِھ ْم ھذا.
ظيم الَّذِي َق َّد َم ُه أبُو األسْ َو ِد لِل َع َر ِب َّي ِة َوألبْنائِھا الَّذِين َيف َ
ال َع ِ
وايات الَّتي ُت َؤ ِّك ُد ْ
أخ َذ ال َّنحْ ِو َعنْ أبي األسْ َو ِد َففِيھا أ ْيضًا َدال َل ٌة َعلى أسْ َبقِ َّي ِتهِ؛ َو َق ْد ذ َك َر ْ
ُ
أمّا الرِّ
ت
ت ْ
ت أ ّن ُه َ
ب إلَ ْي ِه َوضْ ُع ال َّنحْ ِو فِي ِروايا ٍ
أخرى.
َبعْ ضُ الرِّ وايا ِ
أخ َذ َعنْ أبي األسْ َو ِد َمنْ ُنسِ َ
الم؛ ْإذ َذ َك َر َث َ
أخ َذ ْ
ت َ
الث َش ْخصِ يّا ٍ
ك
كان َمنْ أَ َخ َذ ذلِ َ
ت َعنْ ِأبي األسْ َو ِدَ .يقو ُلَ " :و َ
َن ْبدَأ ِباب ِ
ْن َس ٍ
بن َيعْ َمر َ ...و َ
ك َع ْن ُه أ ْيضًا َم ْيمُونٌ األ ْق َرنُ َ ،و َع ْن َب َس ُة الفيلُ،
أخ َذ ذلِ َ
َع ْن ُه ]أيْ َع ِن األسْ َو ِد[ َيحْ يى َ
َو َنصْ ُر بنُ عاصِ ٍم اللَ ْيثِيُّ َ ،و َغ ْي ُر ُھ ْم".

) (٢

أخ َذ َعنْ أبي األسْ َودَِ ،ف َق ْد جا َء فِي ْ
ُ
وايات الَّتي َت ْذ ُك ُر َمنْ َ
ت الرِّ
ِّين:
َو َق ْد َت َع َّد َد ِ
بار ال َّنحْ ِوي َ
أخ ِ
" َو َ
دان – َوھ َُو َع ْن َب َس ُة
أخ َذ َعنْ أبي األسْ َو ِد ال ِّديلِيِّ َجما َع ٌة ِم ْن ُھ ْمَ :يحْ يى بنُ َيعْ َمرَ ،و َع ْن َب َس ُة بنُ َمعْ َ
بن عاصِ ٍم َ
أخ َذ َعنْ ِأبي األسْ َو ِد"َ (٣).و ِممّا قِي َل أ ْي ً
ضا إنَّ
الفي ُل– َو َميْمونٌ األ ْق َرنُ َ .ويُقا ُل إنَّ َنصْ َر َ
بن َيعْ َمر َ
باب الفاعِ ِل
" َيحْ يى َ
ض َع َ
أخ َذ ال َّنحْ َو َعنْ أ ِبي األسْ َو ِد ال ُّد َؤلِيِّ َ ،ويُقا ُل :إنَّ أبا األسْ َو ِد َلمّا َو َ
ُ َ
عول ِب ِه زا َد فِي ِه َر ُج ٌل ِمنْ َبنِي لَ ْي ٍ
ص َر
الم ال َع َر ِ
ب ما ال َي ْد ُخ ُل فِي ِه َفأ ْق َ
َوال َم ْف ِ
ث أبْوابًا ،ث َّم َنظ َر َفإذا فِي َك ِ
بن َيعْ َمر".
َع ْنهَُ ،فيُمْ كِنُ أنْ َي َ
كون ھ َُو َيحْ َيى َ
َوقا َل أبو َّ
ث َعنْ ِأبي األسْ َو ِدْ " :
ف ال َّناسُ
دي ِ
ب اللُ َغ ِويُّ فِي َمرا ِت ِ
الط ِّي ِ
اخ َتلَ َ
ِّين عِ ْن َد َ
ب ال َّنحْ ِوي َ
الح ِ
ُون َع ْن ُه ال َع َر ِب َّي َةَ ...،ف َ
ك َع ْن ُه َجما َع ٌة .قا َل أبو حات ٍِمَ :ف َت َعلَّ َم ِم ْن ُه ا ْب ُن ُه َعطا ٌء ُ ،...ث َّم
أخ َذ ذلِ َ
إلَ ْي ِه َي َت َعلَّم َ
) (٥
َيحْ يى بنُ َيعْ َمر ُ ...ث َّم َم ْيمُونٌ األ ْق َرنُ ُ ،ث َّم َع ْن َب َس ُة الفي ُل".
) (٤

 .١ابن خلدون ،المقدمة ،ط ،١ج ،٢ص.٤٧٦
 .٢الجمحي ،طبقات فحول الشعراء ،ص .١٣وعنه ينقل القفطي ،إنباه الرواة ،ج ،١ص ١٤.-١٣
 .٣السيرافي ،أخبار النحويين ،ط ،١ص٤٠.
 .٤المصدر نفسه ،ص .٤١وابن خلّكان ،وفيات األعيان ،ج ،٦ص.١٧٣
 .٥أبو الطيب اللغوي ،مراتب النحويين ،ط ،١ص.٢٤

َوقا َل أ ْيضًاَ " :وأمّا فِيما ر ُِوينا َع ِن َ
ب أبي األسْ َو ِد َع ْن َبس ُة
ليل َفإ َّن ُه َذ َك َر أنَّ أب َْر َع أصْ حا ِ
الخ ِ
)(١
الفيلَُ ،وأنَّ َميْمو ًنا األ ْق َر َن َ
أخ َذ َع ْن ُه َبعْ َد أبي األسْ َو ِد".
بن َيعْ َمر َو َع ْن َب َس َة الفي َل َو َميْمو ًنا األ ْق َر َن َق ْد َ
أخ ُذوا َعنْ
َوفِي َط َبقا ِ
ِّين جا َء أنَّ َيحْ يى َ
ت ال َّنحْ ِوي َ
) َ (٢
بن عاصِ ٍم َ
أخ َذ َعنْ أبي األسْ َو ِد.
ديم أنَّ َنصْ َر َ
أبي األسْ َو ِدَ .وذ َك َر ابْنُ ال َّن ِ
كون َيحْ يى
رآنَ ،يقو ُل" :قا َل أبو َعمْ رو يُحْ َت َم ُل أنْ َي َ
أمّا ال َّدانِي َفاھْ تِمامُه ُم ْن َ
صبٌّ َعلى َن ْقطِ القُ ِ
اس ِبال َبصْ َرةَِ ،و َ
ك،
َّاب ُق إلى ذلِ َ
ك َعنْ أبي األسْ َودِ؛ ْإذ َ
أخ َذا ذلِ َ
كان الس ِ
َو َنصْ ٌر َّأو َل َمنْ َن َقطاھا لِل َّن ِ
وين ال َغي َْرُ ...ث َّم َج َع َل َ
الخلي ُل بنُ أحْ َم َد ال َھمْ َز
الح َركا ِ
ت َوال َّت ْن َ
وال ُم ْب َتدِى ُء ِبهَِ ،وھ َُو الَّذِي َج َع َل َ
)(٣
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َوال َّت ْشدي َد".

) (٤

ُون األ ْق َر ِن َ
أخ َذ َعنْ ِأبي األسْ َو ِد َميْمونٌ األ ْق َرنُ َ ،و َ
َو َيقو ُلَ " :و َ
الخلي ُل بنُ أحْ َم َد.
أخ َذ َعنْ َم ْيم ٍ
) (٥
الث ُ
الحرْ فِ ال ُم َش َّد ِد َث َ
شبْھا ٍ
ت ) ّ ( ".
َوزا َد َعلى َ
الح َم ِويُّ َ " :
أخ َذ ال َّنحْ َو َعنْ أبي األسْ َو ِد َجما َع ٌة ِم ْن ُھ ْمَ :عطا ُء بنُ ِأبي األسْ َودِ،
َو َيقو ُل ياقوت َ
و َيحْ َيى بنُ َيعْ َمر الع ُْدوانِيُّ  ،ث َّم َميْمونٌ األ ْق َرنُ ُ ،ث َّم َع ْن َب َس ُة الفي ُل"َ (٦).كما َي ْذ ُك ُر أنَّ َميْمو ًنا األ ْق َر َن َ
أخ َذ
َعنْ أبي األسْ َو ِد.

) (٧

بن َيعْ َمر َق ْد َ
أخذا َعنْ
بن أبي
َوفِي كِتا ِ
األسو ِد َو َيحْ َيى َ
َ
ب إ ْنبا ِه الرُّ وا ِة ما َي ُد ُّل َعلى أنَّ َعطا َء َ
أبي األسْ َو ِدَ .فھ َُو َيقُو ُل َع ْنھُما إ َّنھُما َب َع َجا ال َّنحْ َو َبعْ َد أبي األسْ َو ِد.

) (٨

كَ -على َفضْ ِل أبي األسْ َو ِد َوأَسْ َبقِ َّي ِت ِه فِي ھذا الع ِْل ِمَ .فا ِّت ُ
ُ
َت ُد ُّل ھ ِذ ِه الرِّ
فاق
ون ْأدنى َش ٍّ
وايات ُ -د َ
ْ
ھ ِذ ِه ال ُّن ْخ َب ِة ِمنْ ُعلَما ِء ال َع َر ِب َّي ِة َعلى
األخ ِذ َع ْن ُه َي ُد ُّل َعلى اعْ تِراف ِِھ ْم ِب َمكا َن ِت ِه َّأوالُ ،ث َّم على ْإدراك ِِھ ْم
قي َم َة ھذا الع ِْل ِمَ ،و ِحرْ صِ ِھ ْم َعلى َت َعلُّ ِم ِه.
 .١أبو الطيب اللغوي ،مراتب النحويين ،ط ،١ص٢٤.
 .٢الزبيدي ،طبقات النحويين ،ص ٢٨و ٢٩و٣٠.
 .٣ابن النديم ،الفھرست ،ص.٦١
.٤الداني ،المحكم ،ص .٦والنقط ھنا نقط الشكل بدليل حديثه بعد ذلك عن الحركات.
 .٥المصدر نفسه ،ص٧.
 .٦ياقوت الحموي ،معجم األدباء ،ج ،٤ص .١٤٦٧وقد وقع ياقوت في الخطأ عندما قال في حديثه عن يحيى
"أخذ عنه النحو أبو األسود" .معجم األدباء ،ج ،٦ص .٢٨٣٦سيوضح ذلك عند الحديث عن يحيى في
الصفحات التالية.
 .٧المصدر نفسه ،ج ،٦ص٢٧٣٨.
 .٨القفطي ،إنباه الرواة ،ج ،١ص.٢١

ٌ
ِين َتعْ
ليقات َعلى ِنسْ َب ِة ال َّنحْ ِو إلى أبي األسْ َودِ؛ َفإبْراھي ُم أنيس
ين المُحْ َدث َ
ارسِ َ
َو َق ْد َ
كان لِ َبعْ ِ
ض ال َّد ِ
ِصصٌ ُم َسلِّ َي ٌة َطري َف ٌة.
يَصِ فُ الرِّ وايا ِ
ت الَّتي ُترْ وى َعنْ َوضْ ِع ال َّنحْ ِو َبأ َّنھا ق َ
ت الَّتي َو َرد ْ
َت في إ ْنبا ِه الرُّ واةِ ،ج ،١ص ،٤وص،٥
َو َيقو ُل فُؤاد َح ّنا َترْ ِزي َع ِن الرِّ وايا ِ
) (١
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وصِ ١٥بأ َّنھا َق ْد َتكونُ "فِي األصْ ِل ِر ٌ
واية وا ِح َدةٌ أ َّدى َع َب ُ
ِي َ -وإِنْ
ث الرُّ وا ِة إلى َت ْشعيثِھاَ .وھ َ
صحَّ ْ
ھام
ت -إ َّنما ُت َؤ ِّي ُد ِنسْ َب َة َوضْ ِع ال َّنحْ ِو إلى أبي األسْ َو ِد ال إلى
َ
اإلمام َعلِيٍّ َ ،ف َما َت ُنصُّ َعلَ ْي ِه ِمنْ إسْ ِ
ِ
الوضْ ِع ال َي ْكفي لِ ِنسْ َب ِت ِه إلَ ْيهَِ ،وال َيجْ َع ُل ِم ْن ُه ْأك َث َر ِمنْ مُرْ شِ ٍد ناصِ ٍح ألبي
األخير ِم ْنھُما في ھذا َ
ِ
ص ِة الخِزا َن ِة َواحْ تِوائِھا َعلى ْ
راق( َتأيي ًدا ل َِوضْ ِع أبي
ديم )قِ َّ
األو ِ
األسْ َو ِد"ُ .ث َّم َيرى فِي ِروا َي ِة اب ِ
ْن ال َّن ِ
األسْ َو ِد لِل َّنحْ ِو.

) (٢

آخ َر؛ ْإذ َيقو ُلَ " :ن ُ
راق َت ْفسيرً ا َ
َو َفس ََّر َح َسن عُون ال َّن َظ َر في ھ ِذ ِه ْ
ك َكثيرً ا في أ َّن ُھ ْم
ش ُّ
األو ِ
) (٣
]ال ُّد َؤلِيَّ َو ُ
ديم
طال َب ُه[ َب َّوبُوا لِل َّنحْ ِو َو َف َّ
صلُوا فِي َقواعِ ِد ِه"َ ،وھ َُو في ذلِ َ
ك َيرْ َت ِك ُز َعلى َق ْو ِل اب ِ
ْن ال َّن ِ
راق كا َن ْ
األو َ
ص ٦٠في أنَّ ْ
عول ِبهَِ ،ولَ ْم َيقُ ْل إ َّنھا َتحْ َتوي َعلى
الم في الفاعِ ِل َوال َم ْف ِ
ت َتحْ َتوي َعلى َك ٍ
ب الفاعِ ِل .
با ِ
ب(َ ،ف َق ْد قا َل ُّ
َول ِكنْ يُمْ كِنُ أنْ ي َُر َّد َعلَ ْي ِه ِبأ ّن ُه إنْ
كان الرَّ ْفضُ لِ َع َد ِم وُ رو ِد َكلِ َم ِة )با ٍ
الز َب ْيدِيُّ فِي
َ
الج ْز ِم،
ف أبْوابًا في ال َّنحْ ِوَ ،ذ َك َر فِيھا َعوا ِم َل الرَّ ْف ِع َوال َّنصْ ِ
الجرِّ َو َ
ب َو َ
َحدي ِث ِه َعنْ أبي األسْ َو ِد" :ألَّ َ
عول َوالمُضافِ ".
َو َد َّل َعلى الفاعِ ِل َوال َم ْف ِ

) (٤

ب بنُ ِأبي
َوجا َء في إ ْنبا ِه الرُّ وا ِة" :قا َل أبو َحرْ ِ
بَ .وقي َلَّ :أو ُل با ٍ
عول
ال َّت َعجُّ ِ
ب رُسِ َم بابُ الفاعِ ِل َوال َم ْف ِ
) (٥
الج ْز ِم".
َو َ

ب َر َس َم أبي م َِن ال َّنحْ ِو بابُ
األسْ َو ِد َّ :أو ُل با ٍ
الجرِّ
َوالمُضافِ َوحُروفِ الرَّ ْف ِع َوال َّنصْ ِ
ب َو َ

الم َود َ
َخلُوا فِي ِه
َوفِي ِروا َي ٍة أ ْخرى" :قا َل أبو األسْ َو ِد :ھؤُ ال ِء ال َموالِي َق ْد َرغِ بُوا في اإلسْ ِ
َفصا ُروا لَنا ْ
عول لَ ْم َي ِز ْد َعلَ ْي ِه َ ...ف َزا َد فِي
ض َع َ
إخ َو ًةَ ،فلَ ْو َعلَّمْ نا ُھ ُم ال َكال َمَ .ف َو َ
باب الفاعِ ِل َوال َم ْف ِ

 .١أنيس ،إبراھيم )١٩٦٦م( .من أسرار اللغة ،ط ،٣القاھرة :مكتبة األنجلو المصرية ،ص.٢٣٢
 .٢ترزي ،فؤاد حنا )د-ت( .في أصول اللغة والنحو ،بيروت :مطبعة دار الكتب ،ص٩٧.
 .٣عون ،اللغة والنحو ،ط ،١ص٢٤٥.
 .٤الزبيدي األندلسي ،أبو بكر محمد بن حسن بن َم ْذحِج) ،ت٣٧٩ھـ( ،لحن العوام ،ط) ،٢تحقيق محمد أبي
الفضل إبراھيم( ،مكتبة الخانجي ،القاھرة٢٠٠٠ ،م  ،ص٥٩.
 .٥القفطي ،إنباه الرواة ،ج ،١ص.١٦

ب َر ُج ٌل ِمنْ َبنِي لَ ْي ٍ
ث أبْوابًا".
ك الكِتا ِ
ذلِ َ
باب َنة
َكما َن ِج ُد َمنْ ال َي ْط َمئِنُّ إلى الرِّ وا َي ِة الَّتي َت ْكشِ فُ َمعْ ِر َف َة أبي األسْ َو ِد ل َ
ِلح َركاتَِ ،ف َيحْ يى َع ِ
َيقو ُل ِبأنَّ اسْ تعْ ما َل مُصْ َط َلحا ٍ
عاش في ِه أبو األسْ َودَِ ،وأنَّ ھ ِذ ِه
ت الَّذِي
الو ْق ِ
َ
ت ناضِ َج ٍة ال َي َتنا َسبُ َم َع َ
) (١

مان سِ ي َب َو ْي ِه.
المُصْ ط َلحا ِ
ت لِ ْم َتسْ َتقِرَّ إال َبعْ َد َز ِ

) (٢
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َوأحْ َمد أمِين َيرى أنَّ األسْ ما َء االصْ طِ ال ِح َّي َة لَ ْي َس ْ
ت ِمنْ َوضْ ِع أبي األسْ َو ِد َوإ َّنما م َِن الَّذين
) (٣
جاؤُ وا َبعْ َدهُ.
س الَّذي َو َر َد فِي ھ ِذ ِه ال ِّدرا َسةَِ ،ففِي ِه
فار ٍ
َولِلرَّ ِّد َعلى ھ ِذ ِه اآلرا ِء مُجْ َت ِم َع ًة َنرْ ِج ُع إلى َق ْو ِل ِ
ابن ِ
ت عِ ْل ِم ال َّنحْ ِوَ ،و ِم ْن ُه َنسْ َتطي ُع ال َّت ْو َ
ت َوما جا َء ِب ِه أبو األسْ َو ِد
البدايا ِ
كال ٌم ُم َع ِّب ٌر َعنْ ِبدايا ِ
فيق َبي َْن ھ ِذ ِه ِ
ُ
اإلشارات دالَّ ٌة َعلى وُ جو ِد ِبدايا ٍ
ب سِ ي َب َو ْي ِهَ .ف
س
إلى أنْ َنصِ َل إلى َنحْ ٍو ُم َن َّظ ٍم َكالَّذِي في كِتا ِ
ت ال َبأْ َ
ِبھا َق ْب َل ِأبي األسْ َو ِد َول ِك َّنھا لَ ْم َت ُكنْ ُم َد َّو َن ًة.
ب كا َن ْ
ِزون َعلَيْھا ل َِوضْ ِع
ت عِ ْن َد ُھ ْم َقواعِ ُد َوأسُسٌ َيرْ َتك َ
ِمنْ ُك ِّل ما َس َب َق يُمْ كِنُ ال َق ْو ُل ِبأنَّ ال َع َر َ
مور ًة إلى أنْ جا َء َمنْ َيسْ َتطِ ي ُع ْ
ُس َظلَّ ْ
ھارھا َو َت ْقدي َمھا عِ ْلمًا ُي ْن َتف ُع
إظ َ
ت َم ْط َ
عِ ْل ِم ال َّنحْ ِوَ ،ولكِنَّ ھ ِذ ِه األس َ
ِب ِه.
ب َ
َو ِمنْ جا ِن ٍ
كان عِ ْن َد
الح َركا ِ
ف َعنْ أمْ ِر َ
ين َبي َْن ما ع ُِر َ
ارسِ َ
ت ِب َما َ
آخ َر َر َب َط َبعْ ضُ ال َّد ِ
يان.
يانَ ،و َ
حاولُوا أنْ ي ُْث ِب ُتوا إفا َد َة ِأبي األسْ َو ِد م َِن ال ُّنحا ِة السِّرْ ِ
السِّرْ ِ
َفأنيس
ت َيقو ُلَ " :منْ َيعْ ِرفُ اللُ َغ َة السِّرْ يا ِن َّي َة
الح َركا ِ
َ
ِظام َ
فريحة ،في َحدي ِث ِه َعنْ ِأبي األسْ َو ِد َون ِ
ال َقدي َم َة ي ُْد ِر ُ
ك َف ْورً ا أنَّ ھذا ال َّنظا َم م َِن ال َّتحريكِ ھ َُو ال ِّنظا ُم السِّرْ يانِيُّ ال َقدي ُم .إنَّ ال َّتفا ُع َل الف ِْك ِريَّ
كون ال َع َربُ َق ْد لَ َح ُ
ظوا أنَّ
ضاريَّ َبي َْن ال َع َر ِ
ِراق َبدَأَ في َع ْھ ٍد ُم َب ِّك ٍرَ ،و َي ِجبُ أنْ َي َ
َ
يان الع ِ
ب َوسِ رْ ِ
الح ِ
) (٤
الح ْق ِل".
ب في ھذا َ
صرْ ًفا َو َنحْ ًوا أل َّن ُھ ْم َس َبقُوا ال َع َر َ
لِلسِّرْ يا ِن َّي ِة َ
ين
َو َيسْ َت ِد ُّل َح َسن عُون َعلى أنَّ أبا األسْ َو ِد اسْ َت َم َّد َطري َق َة َن ْقطِ ال َّش ْك ِل ِمنْ لَ ُد ِن ال ُّنحا ِة السِّرْ يا ِن ِّي َ

 .١السيرافي ،أخبار النحويين ،ط ،١ص .٣٦وابن النديم ،الفھرست ،ص .٦٠والزبيدي ،طبقات النحويين،
ص .٢٢والقِفطي ،إنباه الرواة ،ج ،١ص.٦
 .٢عبابنة ،التطور السيميائي لصور الكتابة العربية ،ط ،١ص .٦٥بتصرف.
 .٣أمين ،ضحى اإلسالم ،ط ،٦ج ،٢ص .٢٨٨بتصرف.
 .٤فريحة ،أنيس )١٩٧٣م( .نظريات في اللغة ،ط ،١بيروت :دار الكتاب اللبناني ،ص .٧٤و فريحة ،الخط
العربي -نشأته ،ص ،٤٣و .٥٢وفريحة ،أنيس )١٩٦١م( ،أثر لغويي السريان في وضع قواعد الصرف
والنحو العربيين .مجلة األبحاث ،س )،١٤ج :(١ص.٤٤

أ َّن ُه " َق ِد ا َّت َخ َذ الع َ
ِّين".
البي َئ ُة َم ْغ ُز َّوةٌ ِباللُ َغ ِة السِّرْ يا ِن َّي ِة َوآ ِھ َل ٌة ِبال ُعلَما ِء السِّرْ يا ِني َ
ِراق َم ْوطِ ًناَ ،وھ ِذ ِه ِ

) (١

أثير سِ رْ يانيٍّ فِي
فريح َة َو َزي َ
َو َي َّتف ُِق ُك ٌّل ِمنْ َبعْ لَ ْبكِي َو َ
ْدان َعلى "أنَّ ال ّدلي َل َي َّت ِج ُه إلى وُ جو ِد َت ٍ
) (٢
ت ال َع َر ِب َّي ِة".
كِتا َب ِة الصَّوا ِئ ِ
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َّاب َق ِة ِبأ َّن ُه " َوإنْ َث َب َ
ت إفا َدةُ أبي األسْ َو ِد م َِن ال َّش ْك ِل
باب َنة َعلى األ ْق ِ
وال الس ِ
َو ُي َع ّقبُ َيحْ يى َع ِ
) (٣
ك ال ُي َقلِّ ُل ِمنْ َشأ ِن ِه َوال يُعابُ ِب ِه".
السِّرْ يانِيِّ ال َّشرْ قيِّ َفإنَّ ذلِ َ
ُ
الذريُّ -في ال َقرْ ِن َّ
ّ
أشار إلى َت ُّأث ِر
ِين
الثالِ ِ
َ
الھجْ ِريِّ  -ح َ
ث ِ
َو َجدي ٌر ِبالذ ْك ِر أنَّ ھذا األمْ َر لَ َح َظ ُه ال َب ِ
ساب ًقا.-
ِ
الھجا ِء ال َع َر ِبيِّ ِبالسِّرْ يانِيِّ َ -كما َمرَّ ِ
ال ّثال ُ
ِثَ -:نصْ ُر بنُ عاصِ ٍم ال ُّد َؤلَيُّ ْأو اللَ ْيثِيُّ .

) (٤

ْ َ
ض ُھ ْم إلى نِسْ َب ِة َوضْ ِع
جامَ ،وھذا ما َد َف َع َبعْ َ
اخ َت َلط األمْ ُر عِ ْن َد الرُّ وا ِة َبي َْن َن ْقطِ ال َّش ْك ِل َو َن ْقطِ اإلعْ ِ
ت ُتشي ُر إلى أنَّ ما قا َم ِب ِه َنصْ ُر بنُ عاصِ ٍم ال َي َتع َّدى
بن عاصِ ٍمَ .ولكِنَّ مُعْ َظ َم الرِّ وايا ِ
ال َّنحْ ِو إلى َنصْ ِر ِ
َ
جام.
َن ْقط اإلعْ ِ
َف َق ْد جا َء فِي ْ
الح ّذا َء قا َلَ " :س ْأل ُ
بن عاصِ ٍم َ -وھ َُو َّأو ُل َمنْ
ين أنّ خالِ ًدا َ
بار ال َّنحْ ِو ِّي َ
ت َنصْ َر َ
أخ ِ
) (٥
ض َع ال َع َر ِب َّي َة."-
َو َ
ديمَ " :ر َس َم ال َّنحْ َو َنصْ ُر بنُ عاصِ ٍم ال ُّد َؤليُّ َ ،ويُقا ُل اللَيْثيُّ ".
َوفِي ال ِفھ ِْرسْ ت ،قا َل ابنُ ال َّن ِ
أمّا ال ّدانِي َف َق ْد َح َّد َد َع َم َل َنصْ ِر
جامَ .يقو ُل" :يُقا ُل:
َ
كان لِل َّش ْك ِل ْأو لِإلعْ ِ

) (٦

ون َتحْ دي ِد ھذا ال َّن ْقطِ إنْ
بن عاصِ ٍم ِب َن ْقطِ ال َمصاحِفِ َ ،ول ِكنْ ُد َ
ِ
ِف َنصْ ُر بنُ عاصِ ٍم اللَيْثيُّ "َ (٧).و َيقو ُل
َّأو ُل َمنْ َن َق َط ال َمصاح َ

اس ِبال َبصْ َر ِة
أ ْيضًا" :قا َل أبو َعمْ رو :يُحْ َت َم ُل أنْ َي َ
كون َيحْ يى َو َنصْ ٌر َّأو َل َمنْ َن َقطاھا لِل َّن ِ

 .١عون ،اللغة والنحو ،ط ،١ص٢٤٩.
 .٢بعلبكي ،الكتابة العربية والسامية ،ط ،١ص .٣٧٠-٣٦٩فريحة ،أثر لغويي السريان في وضع قواعد الصرف
والنحو العربيين .مجلة األبحاث ،س )،١٤ج :(١ص .٥٠فريحة ،الخط العربي ،ص ٤٤و .٥٠زيدان ،جرجي
)١٩٥٧م( .تاريخ آداب اللغة العربية ،ج ،١مراجعة د .شوقي ضيف ،القاھرة :دار الھالل ،ص.٢٢١
 .٣عبابنة ،التطور السيميائي ،ص.٦٧
" .٤مات بالبصرة سنة تسع وثمانين ،وقيل سنة تسعين" .ياقوت الحموي ،معجم األدباء ،ط ،١ج ،٦ص٢٧٤٩.
 .٥السيرافي ،أخبار النحويين ،ط ،١ص ، ٣٨وعنه الزبيدي ،طبقات النحويين ،ص.٢٧
 .٦ابن النديم ،الفھرست ،ص.٥٩
 .٧الداني ،المحكم ،ص.٧-٦

َو َ
ك َعنْ أبي األسْ َو ِد".
أخذا ذلِ َ

)(١

ت ِنسْ َب َة ال َّنحْ ِو إلى َنصْ ٍر َق ٌ
ت الَّتي أ َّك َد ْ
ك َف َق ْد َع َّدهُ
ُالحظِ أنَّ الرِّ وايا ِ
ليلة ِج ًّداَ .و َم َع ذلِ َ
م َِن الم َ
َبعْ ضُ الرُّ وا ِة ال ُم ْب َتدِى َء فِي َوضْ ِع ال َّنحْ ِوَ .وھذا َي ُد ُّل َعلى أنَّ لَ ُه أ َثرً ا ُم َمي ًَّزا فِي ھذا ال َع َم ِلَ .ولكِنَّ قِلَّ َة
أشار ْ
ت إلى أ َّن ُه َ
أخ َذ َعنْ أبي األسْ َو ِد َت ْد َف ُع إلى
ت الَّتي
كَ ،و َك ْث َر َة الرِّ وايا ِ
الرِّ وايا ِ
َ
ت الَّتي أعْ َط ْت ُه ذلِ َ
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يح ما قا َل ُه َح َسن عُون ِمنْ أنَّ "ما قا َم ِب ِه َنصْ ُر بنُ عاصِ ٍم َي ِجبُ أنْ َي ْخ ُر َج ِمنْ دائ َِر ِة ال َّنحْ ِو أل َّن ُه
َترْ ِج ِ
) (٢
ِّ
جام".
ُم َت َعل ٌق ِباإلعْ ِ
) (٣

من بنُ ھُرْ م ٍُز
َّ
الر ِاب ُع َ -:ع ْب ُد الرَّ حْ ِ
بن ھُرْ م ٍُز لَ ْم َت َت َج َاوز َّ
ُ
الرِّ
الثال َث َة.
من ِ
وايات الَّتي َو َج ْد ُتھا َت ْن ُسبُ َوضْ َع ال َّنحْ ِو إلى َع ْب ِد الرَّ حْ ِ
ِ
من بنُ ھُرْ م ٍُز َّأو َل
ِيَ " :روى ابْنُ لُ َھ ْي َع َة َعنْ أَ ِبي ال َّنصْ ِر َقا َلَ :
أ ْق َد ُم َھا عِ ْن َد السِّيرافِيِّ َ .وھ َ
كان َع ْب ُد الرَّ حْ ِ
ض َع ال َع َر ِب َّي َة".
َمنْ َو َ

) (٤

َو َبعْ َد السِّيرافِيِّ ُّ
ض َع ال َع َر ِب َّي َة،
الز َبيْديُّ الَّذي ْأو َر َد ال ِع َب َ
ار َة ِب ِد َّق ٍة ْأك َث َرَ ،فلَ ْم َيقُ ْل ِبأ َّن ُه َّأو ُل َمنْ َو َ
) (٥
اس ِبال َّنحْ ِو".
ض َع ال َع َر ِب َّي َةَ ،و َ
َوإنَّ َ◌ما قا َل َع ْن ُه ِبأ َّن ُه " ِمنْ َّأو ِل َمنْ َو َ
كان ِمنْ أعْ لَ ِم ال َّن ِ
بن ھُرْ م ٍُز ِزيا َد ًة َعلى ما جا َء في ْ
ِّين :قا َل إ َّن ُه
ار ال َّنحْ ِوي َ
من ِ
َوقا َل ال ِق ْفطِ يُّ َعنْ َع ْب ِد الرَّ حْ ِ
أخ َب ِ
) (٦
أخ َذ َعنْ ِأبي األسْ َو ِد ال ُّد َؤلِيِّ َو ْ
" َ
أظ َھ َر ھذا الع ِْل َم ِبال َمدِي َن ِة".
األو َل فِي َشيْ ٍءَ ،و َ
األو َل َو َق ْد َ
أخ َذ َعنْ
ان َّ
ْف َي ُكونُ َّ
أخ َذ َعنْ َغي ِْرهِ؟ َو َھ ْل َك َ
َولكِنَّ السُّؤا َلَ :كي َ
ُ
ِأبي األسْ َو ِد َش ْي ًئا َ
ِبارات أحْ يا ًنا ال َت ُكونُ دَقي َق ًة.
آخ َر؟ َفالع
ِمنْ ِج َھ ٍة ْ
ب
الو ْقفِ
أخرى َف َق ْد قِي َل َما َي ْنفِي َع ْن ُه عِ ْل َم ُه ِبال َّنحْ ِو؛ َيقو ُل صاحِبُ كِتا ِ
إيضاح َ
ِ
َواال ْبتِدا ِءَ " :ح َّد َثنا إسْ ماعي ُل بنُ إسْ َ
حاق قا َلَ :ح َّد َثنا َنصْ ٌر قا َلَ :ح َّد َثنا األصْ َم َعيُّ قا َلَ :ح َّد َثنا نافِ ُع بْنُ

 .١الداني ،المحكم ،ص.٦
 .٢عون ،اللغة والنحو ،ص .٢٣٣واإلعجام ھنا نقط الحروف.
" .٣توفي سنة سبع عشرة ومائة ١١٧ھـ" .القِفطي ،إنباه الرواة ،ج ،٢ص١٧٣.
 .٤السيرافي ،أخبار النحويين ،ط ،١ص .٤٠ابن النديم ،الفھرست ،ص .٥٩وقد علّق حسن عون على ھذه
ُعول عليھا أل ّنھا من مصدر واحد] يقصد الفھرست[ وليس ھناك ما يُدعّمھا من
الرواية؛ إذ يرى أنھا "رواية ال ي َّ
أدلّة" .عون ،اللغة والنحو ،ص .٢٢٩ولك ّني وجدت الرواية عند السيرافي في أخبار النحويين ،ص ،٤٠ث ّم إننا
ال نجد مُدعِّما للروايات في معظم األحيان.
 .٥الزبيدي ،طبقات النحويين ،ص٢٦.
 .٦القفطي ،إنباه الرواة ،ج ،٢ص.١٧٢

بن ھُرْ م ٍُز األعْ َر ِج أ َّن ُه َق َرأ )ال َّت َخ ْذ َ
ت َع َل ْي ِه أجْ رً ا( ،ال َكھْفُ  ،٧٧قا َل ال
من ِ
عيم َعنْ َع ْب ِد الرَّ حْ ِ
أبي َن ٍ
) (١
َتأْ ُخ ْذھا َع ْن ُه فإ َّن ُه لَ ْم َي ُكنْ عالِمًا ِبال َّنحْ ِو".
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ِي ْ
َو َق ْد َتكونُ ِروا َي ُة ُّ
األو َلَ .كما أنَّ
ْس َّ
بير َعنْ أ َّن ُه م َِن األوائ ِِل َولَي َ
الز َبيْديِّ ھ َ
األك َث ُر ِد ّق ًة فِي ال َّتعْ ِ
وُ جو َد ِروا َي ٍة َت ْنفِي َع ْن ُه ال َّنحْ َو َتجْ َع ُل ال َباح َ
ِث ُي َف ِّك ُر إنْ كا َن ْ
إثار ِة ال َّش ِّ
ك في
الح َّق ِب َ
ت ھ ِذ ِه الرِّ وا َي ُة ُتعْ طي ِه َ
عِ ْل ِم الرَّ ج ُِلْ ،أو ال َيأ ُخ ُذ ِبھا أل َّنھا ُم ْن َف ِر َدةٌ.
) (٢

ﷲ بنُ أبي إسْ َ
الحضْ َرمِيُّ
ِسَ -:ع ْب ُد ِ
حاق َ
الخام ُ
كان َق ْد َت َح َّد َ
ث َ◌ َعنْ أبي األسْ َودِ،
جا َء في َط َبقا ِ
كان ِمنْ َبعْ ِد ِھ ْم ] َ
الم ال ُج َمحِيِّ ُ " :ث َّم َ
ت اب ِ
ْن َس ٍ
)(٣
ﷲ بنُ أبي إسْ َ
ِياس َوال ِعلَ َل".
بن َيعْ َمر[ َع ْب ُد ِ
كان ًّأو َل َمنْ َب َع َج ال َّنحْ َو َو َم َّد الق َ
حاق َو َ
َو َيحْ يى ِ
ْن أبي إسْ َ
ب إلَي ِْھ ْم َوضْ ُع ال َّنحْ ِو،
حاق ِممِّنْ ُنسِ َ
بارةُ ) َو َم َّد الق َ
َوعِ َ
ِياس َوال ِعلَ َل( لَ ْم ُت ْذ َكرْ في َغي ِْر اب ِ
َوھذا يُعْ طِ ي ِه َفضْ َل األسْ َب ِق َّي ِة في ھذا األمْ ِر.
َوجا َء عِ ْن َد ُّ
حاق " َ
بن أبي إسْ َ
أخ َذ َع ِن األ ْق َر ِنَ ،وھ َُو أوَّ ُل َمنْ َب َع َج
الز َب ْيدِيِّ أنَّ َع ْب َد ِ
ﷲ َ
ال َّنحْ َو"َ (٤)،فال َّنصُّ يُوحِي ِبأ َّن ُه َ
كان ھ َُو
أخ َذ َع ِن األ ْق َر ِن َشيْئا ً َغي َْر ال َّنحْ ِو؛ أل َّن ُه ال يُعْ َق ُل أنْ َيأ ُخ َذ َشيْئا ً َ
َّأو َل َمنْ َب َع َج ُه.
الحضْ َرمِيِّ "َ (٥).وھذا ھ َُو ال َّش ْخصُ َّ
الثالِ ُ
ث
َو َيقو ُل ال َّدانيُّ " :أصْ ُل ال َّن ْقطِ لِ َع ْب ِد ِ
بن أبي إسْ حاق َ
ﷲ ِ
ُ
َ
َ
جام َوال ي َُح َّد ُد إال
الَّذي َن َس َ
ب إلي ِه ال َّدانِيُّ َوضْ َع ال َّن ْقطِ َ .وال َّن ْقط عِ ْن َد ال َّدانِيِّ َي ْش َم ُل َن ْقط ال َّش ْك ِل َو َن ْقط اإلعْ ِ
ِّياقَ ،و َق ْد ال َي ْكشِ فُ الس ُ
ْن أبي إسْ َ
حاق.-
ِّياق ال َم ْقصو َد َ -كما في ال َّن ْقطِ ال َم ْنسو ِ
م َِن الس ِ
ب الب ِ
َوالقِ ْفطِ يُّ َ -م َع َت ُّ
سابقِيهَِ ،و َق ْد جا َء ْ
ابن أبي إسْ َ
أخ ِر ِه -إال أ َّن ُه لَ ْم َي ْنقُ ْل َعنْ
حاق
ت عِ َ
بار ُت ُه َعنْ ِ
ِ
مُح َّد َد ًة ِب َّ
راب َع ِةَ .يقُو ُلَ " :ع ْب ُد ﷲِ بنُ أبي إسْ َ
حاق .ال ُم ْق ِرى ُء ال َّنحْ ِويُّ ال َعال َم ُة في عِ ْل ِم ال َع َر ِب َّيةِ،
الط َب َق ِة الِّ ِ
) (٦
َوھ َُو فِي َّأو ِل ّ
الط َب َق ِة الرَّ ِاب َع ِة م َِن ال ُّنحا ِة".
ب
ِين َم ِن اھْ َتمُّوا ِب َع َم ِل ال ُّنحا ِة َوأ َث ِر ُك ٍّل ِم ْن ُھ ْمَ ،فإبْراھيم مُصْ َطفى َر َج َع إلى ُك ُت ِ
َوم َِن المُحْ َدث َ
ال َّنحْ ِو َو َج َم َع أسْ ما َء َمنْ أسْ ِن َد إلَي ِْھ ْم َرأ ٌ
ﷲ بنُ
كان أ ْق َد َمھُم َع ْب ُد ِ
ي َنحْ ِويٌّ َو َر َّت َبھا َو ْف َق َس َن ِة َ
الوفاةَِ ،ف َ
 .١األنباري النحوي ،كتاب إيضاح الوقف واالبتداء في كتاب ﷲ َ
عز وجل ،ص.٥٦
 .٢توفي سنة مائة وسبع عشرة .القفطي ،إنباه الرواة ،ج ،٢ص١٠٧.
 .٣الجمحي ،طبقات فحول الشعراء ،ص .١٤القفطي ،إنباه الرواة ،ج ،٢ص.١٠٥
 .٤الزبيدي األندلسي ،طبقات الزبيدي ،ص٣١.
 .٥الداني ،المحكم ،ص.٧
 .٦القفطي ،إنباه الرواة ،ج ،٢ص.١٠٤

حاقَ .وا ْب َتدَأَ ال َبحْ َ
َ
أبي إسْ َ
إسحاق َرأيٌ
بن أبي
ث ِبالكِتا ِ
ب إلى َع ْب ِد ِ
ب لِسِ ي َب َو ْي ِه َف َو َج َد فِي ِه أ َّن ُه َق ْد ُنسِ َ
ﷲ ِ
َنحْ ِويٌّ سِ َّ
ت َمرَّ اتٍَ ،ب ْي َنما لَ ْم ُي ْن َسبْ إلى أبي األسْ َو ِد ال ُّد َؤلِيِّ َرأ ٌ
ص َل إلى أنَّ
ي َنحْ ِويٌّ وا ِح ٌدَ .و َق ْد َت َو َّ
) (١
ِب لَھا ھذا ال ُع ُم ُر َّ
ﷲ بنُ أبي إسْ َ
حاق".
الطوي ُل َّأو ُل َمنْ َن َھ َج َسبيلَھا َع ْب ُد ِ
"ال َقواعِ َد ال َّنحْ ِو َّي َة الَّتي ُكت َ
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َوأنَّ الَّذي َج َع َل الرُّ وا َة َي ْخل ُ
ضب َ
ْط
ون ِبال َّنحْ ِو َ
مون أبا األسْ َو ِد ال ُّد َؤلِيَّ "أ َّنھُم كا ُنوا ي ُِري ُد َ
ونَ ،و ُي َق ِّد َ
ِط َ
) (٢
ون لِھذا ال َّنحْ ِو َس َببًا لَ ْم
بيل ال َع َر ِ
ِين صارُوا ِيجْ َعلُ َ
ب َو َسمْ تِھا في ال َق ْو ِل"َ ،ول ِكنْ ح َ
الم َعلى َس ِ
ال َك ِ
ك ألبي األسْ َو ِد.
ُي ْن َسبْ ذلِ َ
ت الَّتي َذ َك َر ْ
بن أبي إسْ َ
الحضْ َرمِيَّ  ،إال أنَّ لَھا َداللَ َتھا في أ َّن ُه
َو َم َع قِلَّ ِة الرِّ وايا ِ
ت َع ْب َد ِ
حاق َ
ﷲ َ
ض َع ال َقواعِ َد فيهَِ ،ول ِكنْ في َمرْ َح َل ٍة ال ِح َق ٍة.
قينَ ،وأ َّن ُه ھ َُو الَّذي َو َ
َّاب َ
ِمنْ أھْ ِل عِ ْل ِم ال َّنحْ ِو َوم َِن الس ِ
ِسَ -:يحْ يى بنُ َيعْ َمر
س اد ُ
ال َّ

)(٣

ت َع ِن ال َّد ْو ِر ال َّنحْ ِويِّ لِ َيحْ يى كا َن ْ
ت الَّتي َت َح َّد َث ْ
ت عِ ْن َد السِّيرافِيِّ " .يُقا ُل :إنَّ أبا
أ ْق َد ُم الرِّ وايا ِ
ث أبْوابًا َ ...فيُمْ كِنُ أنْ
ب َر ُج ٌل ِمنْ َبنِي لَ ْي ٍ
ك الكِتا ِ
ُول زا َد في ذلِ َ
ض َع َ
األسْ َو ِد لَمَّا َو َ
باب الفاعِ ِل َوال َم ْفع ِ
) (٤
كان عِ دا ُدهُ فِي َبنِي لَ ْي ٍ
كون الرَّ ُج ُل الَّذي ِمنْ َبني لَ ْي ٍ
ث" .
بن َيعْ َمر؛ ْإذ َ
ث َيحْ يى َ
َي َ
كون ھ َُو الَّذي زا َد َش ْي ًئا َعلى
ْس ھ َُو الواضِ َع َّ
ْس م َُؤ َّك ًدا أنْ َي َ
األو َلَ ،ولَي َ
إ َذنْ َيحْ يى بنُ َيعْ َمر لَي َ
ض َع ُه أبو األسْ َو ِد.
ما َو َ
َو ُت َح ِّد ُد ِروا َي ٌة َع ِن ُّ
الح ّذا ُء قا َل:
بن َيعْ َمر ِب َن ْقطِ المُصْ َحفِ َ " .ر َوى خالِ ٌد َ
الز َب ْيدِيِّ َع َم َل َيحْ يى ِ
) (٥
كان البْن سِ يرين مُصْ َحفٌ َم ْن ٌ
كان َن ْق َط َش ْك ٍل ْأو
َ
قوطَ .ن َق َط ُه َيحْ يى بنُ َيعْ َمر"َ .ولَ ْم ُت َح ِّد ِد الرِّ واي ُة إنْ َ
ِ
جام.
َن ْق َط إعْ ٍ

 .١مصطفى ،إبراھيم )١٩٤٨م( ،في أصول النحو .مجلة كلية اآلداب ،جامعة فؤاد األول ،م) ،١٠ج :(٢ص.٧٣
ومجلة مجمع اللغة العربية١٩٥٣) ،م() ،ج :(٨-٧ص.١٤٦-١٣٦
 .٢مصطفى ،إبراھيم )١٩٤٨م( ،في أصول النحو .مجلة كلية اآلداب ،جامعة فؤاد األول ،م) ،١٠ج :(٢ص.٧٤
" .٣توفي سنة تسع وعشرين ومائة" .الزبيدي ،طبقات النحويين ،ص .٢٩ياقوت الحموي ،معجم األدباء ،ج،٦
ص٢٨٣٧.
 .٤السيرافي ،أخبار النحويين ،ط ،١ص .٤١قال السيرافي" :يحيى بن يعمر من عدوان  ...وكان عداده في بني
ليث من كنانة" .ابن خلكان ،وفيات األعيان ،ج ،٦ص.١٧٣
 .٥الزبيدي ،طبقات النحويين ،ص.٢٩

ِف.
بن َيعْ َمر ھ َُو َّأو ُل َمنْ َن َق َط ال َمصاح َ
َوال َّداني ي َُؤ ِّك ُد أنَّ َيحْ يى َ

)( ١
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ث َوال ِف ْق ِه َوال َع َر ِب َّي ِة
الحدي ِ
كان عالِمًا ِبالقِرا َء ِة َو َ
بن َيعْ َمر َ
َوجا َء في مُعْ َج ِم األ َدبا ِء أنَّ َ " :يحْ يى َ
) (٢
بَ .
أخ َذ َع ْن ُه ال َّنحْ َو أبو األسْ َو ِد ال ُّد َؤلِيّ ".
ت ال َع َر ِ
َولُغا ِ
ُغاي ٌر َتما َم المُغا َي َر ِة
ِين َت َو َّ
َوم َِن المُحْ َدث َ
ماويُّ إلى "أنَّ ال َّن ْق َط الَّذي قا َم ِب ِه أبو األسْ َو ِد م ِ
ص َل ال َف َر ِ
كان َن ْق َط إعْ رابٍ،
ِفان َزما ًنا َو َن ْوعًا؛ إ ِذ َّ
األو ُلَ :
طان م ُْخ َتل ِ
لل َّن ْقطِ الَّذي قا َم ِب ِه َنصْ ٌر َو َيحْ يىَ ،وھُما َن ْق ِ
) (٣
َو َّ
جام".
الثانِيَ :
كان َن ْق َط إعْ ٍ
بن َيعْ َمر َو َعنْ َنصْ ِر
صالح ال ُم َنجِّ ِد َو َرمْ زي ال َبعْ َل ْبكِيِّ ا ْبت َ
َو َنفى ُك ٌّل ِمنْ َ
جام َعنْ َيحْ يى ِ
ِداع اإلعْ ِ
بن
ھو ْإدخا ُل
عاصم؛ ْإذ َيقو ُل ال ُم َنجِّ ُدُ " :ك ُّل ما َف َع َل ُه َيحْ يى بنُ َيعْ َمر َوصا ِح ُب ُه ]أيْ َنصْ ُر بنُ عاصِ ٍم[ َ
ِ
ٍ
) (٤
كان َمعْ رو ًفا َق ْبلَ ُھ ْم".
ال َّن ْقطِ َعلى المُصْ َحفِ َوأنَّ ال َّن ْق َط َ
ْس َنصْ ُر بنُ عاصِ ٍم ْ ...أو َيحْ يى بنُ َيعْ َمر َ ...م ِن ا ْب َت َد َع اإلعْ جا َم
َو َيقو ُل َرمْ ِزي ال َبعْ لَ ْبكِي" :لَي َ
خِال ًفا لِما َتذ ُك ُرهُ ال َمصا ِد ُر ال َع َر ِب َّي ُةَ ،وال َّدلي ُل ھ َُو فِي اإلعْ جام َّ
الظاھ ِِر في بُرْ ِد َّي ٍة ِمصْ ِر َّي ٍة َترْ ِج ُع إلى
ِ
(
٥
)
ب َّ
ثاب ٍ
ت ال ُم َت َو َّفى
ش وُ ِج َد قُرْ َ
الطائِفِ َو َيرْ ِج ُع إلى َس َن ِة ٥٨ھـ"َ .ودَليلُ ُه أنَّ َز ْي َد َ
٢٢ھـ ،وفِي َن ْق ٍ
بن ِ
ف؛ َف َق ْد قا َل ال َفرَّ ا ُءَ " :ح ّد َثنا م َُح َّم ُد بنُ
َس ْن َة ٤٥ھـ َق ْد َن َق َط المُصْ َح َ

الجھ ِْم ...
َ

َر َف َع ُه

 .١الداني ،المحكم ،ص .٥ابن أبي داود السجستاني ،كتاب المصاحف ،ط ،١ص .١٤١والنقط ھنا -على األرجح-
نقط اإلعجام؛ ألنّ نقط النحو ُكره في المصاحف كما ورد في كتاب المصاحف إذ فرّ ق الكاتب بين نقط اإلعجام
ونقط النحو ،ص.١٤٢-١٤١
 .٢ياقوت الحموي ،معجم األدباء ،ج ،٦ص .٢٨٣٦رواية منفردة والخطأ فيھا بيّنٌ وقد وردت رواية ُذكِرت من
قبل وفيھا أنّ يحيى بن يع َمر قد أخذ عن أبي األسود .معجم األدباء ،ج ،٤ص .١٤٦٧كما أن الرواية ال تتفق
مع الزمن؛ فيحيى بن يعمر متأخر عن أبي األسود ،وال يمكن أن يكون الدؤلي قد أخذ عنه.
 .٣الفرماوي ،عبد الحي )١٩٧٨م( .قصة النقط والشكل في المصحف الشريف ،دار النھضة العربية ،القاھرة:
مطبعة حسان ،ص١١٠.
 .٤المنجّ د ،صالح الدين )١٩٧٢م( .دراسات تاريخ الخط العربي منذ بدايته إلى نھاية العصر األموي ،ط،١
بيروت -لبنان :دار الكتاب الجديد ،ص.١٢٦
 .٥بعلبكي ،الكتابة العربية والسامية ،ط ،١ص .١٧٤المصادر التي أشار إليھا ھي :وفيات األعيان  ،٣٢/٢نور
القبس ،٢٣،٢١طبقات الزبيدي ،٢٧معجم األدباء ٢٢٤/١٩و.(٤٢/٢٠
لقد رجعت إلى وفيات األعيان ،ومعجم األدباء ،وطبقات الزبيدي ،ولم أفھم مما جاء فيھا ما قاله البعلبكي ولم
يرد فيھا أنّ ھذين الشخصين قد ابتدعا اإلعجام -والروايات مثبتة في الصفحات السابقة.-

ين َو َّ
ب ) َي َت َّس َنهْ ( ِبالھا ِء".
الزايِ أرْ َبعًا َو َك َت َ
ال ِّش ِ

) (١
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ت ال َي ِج ُدھا َتذ ُك ُر أنَّ َيحْ يى ھ َُو ال ُم ْب َت ِد ُع لِإلعْ جامَ ،وإ َّنما َي ْل َح ُ
ظ أنَّ لَ ُه َد ْورً ا
َوال ُم َد ّق ُق في الرِّ وايا ِ
ِ
ُ
ِف كا َن ْ
جام َ -على األرْ َج ِح -إذا َث َب َ
ت خالِ َي ًة ِمنْ
ت أنَّ ال َمصاح َ
فِي َن ْقطِ ال َمصاحِفِ ال َغي َْرَ .وھ َُو َن ْقط إعْ ٍ
جام إلى َو ْق ِت ِه.
َن ْقطِ اإلعْ ِ
اب ُعَ -:
الخلي ُل بنُ أحْ َم َد ال َفراھيدِيُّ
ال َّ
س ِ

) (٢

ف َ
ظيم َخ َد َم ِب ِه ال َع َر ِب َّي َة َوأبْنا َءھاَ ،وھ َُو إيجا ُد ص َُو ٍر
ع ُِر َ
الخلي ُل بنُ أحْ َم َد ال َفراھيدِيُّ ِب َع َم ٍل َع ٍ
كان ألبي األسْ َو ِد ال َفضْ ُل في َمعْ ِر َفتِھا َ -على األرْ َج ِح. -
َجدي َد ٍة لِل ُّن َقطِ الَّتي َ
ب ِمنْ َع َم ِل َ
ليل
ْسان :قا َل م َُح َّم ُد بنُ َيزي َد" :ال َّش ْك ُل الَّذي فِي ال ُك ُت ِ
الح َس ِن بنُ َكي َ
"قا َل أبو َ
الخ ِ
َوھ َُو َمأْ ٌ
الواو
خوذ ِمنْ ص َُو ِر الحُروفِ َ .فال َّ
الحرْ فِ ؛ لِ َئال َت ْل َت ِب َ
ُّور ِة فِي أعْ لى َ
صغيرةُ الص َ
ض َّم ُة واوٌ َ
س ِب ِ
) (٣
ال َم ْكتو َبةَِ ،وال َكسْ َرةُ يا ٌء َتحْ َ
الحرْ فِ ".
ْطوح ٌة َف ْو َق َ
الحرْ فِ َ ،وال َف ْت َح ُة ألِفٌ َمب َ
ت َ
َو َق ْد َمي ََّز َ
ف
جامَ ،وعب ََّر ال َّدانِيُّ َعنْ ذلِ َ
ص َّن َ
ك ِب َق ْولِ ِهَّ " :أو ُل َمنْ َ
الخلي ُل َبي َْن َن ْقطِ ال َّش ْك ِل َو َن ْقطِ اإلعْ ِ
ال َّن ْق َطَ ،و َر َس َم ُه فِي كِتابٍَ ،وذ َك َر عِ لَلَ ُه َ
الخلي ُل بنُ أحْ َم َد".
) (٥
ْ
جاب ِه ِبد َْو ِر َ
ص َف ُه
َوابْنُ ِخلِّ َ
كان ِم ْن ُه إال أنْ َو َ
ليلَ .فما َ
الخ ِ
كان أرا َد -فِي َرأيي -أنْ ُي َعب َِّر َعنْ إعْ ِ
ِباإلمام فِي عِ ْلم ال َّنحْ ِوَ ،وال ُ
األو َلْ .أو َق ْد َيكونُ اإلما َم في َعصْ ِرهِْ ،أو فِي
أظنُّ أ َّن ُه َعنى ِب
اإلمام َّ
ِ
ِ
ِ
) (٤

ك مُسْ َت ْب َع ٌد.
كون في عِ ْل ِم ال َّنحْ ِو عام ًَّة َفذلِ َ
جام .أمّا أنْ َي َ
َتمْ ييز ِه ال َّش ْك َل َع ِن اإلعْ ِ
ً
ماويُّ َد ْو َر َ
جام،
ِن "كِتا َب َة
الخ ِ
َو ُيلَ ِّخصُ ال َف َر ِ
ِ
ليل ِبأ َّن ُه َج َع َل م َِن المُمْ ك ِ
القرآن َم ْنقوطا َن ْق َط إعْ ٍ
ْن ْأو ْأك َث َر ْأثنا َء
ْس ْأو َخ ْلطٍ َ ،ولَ ْم َي ُع ِد ال ُك ّتابُ في
َ
َو َم ْشكوال ِبمِدا ٍد وا ِح ٍد ُدو َنما لَب ٍ
حاج ٍة إلى مِدا َدي ِ
) (٦
القارى ِء".
ھيل َعلى الكا ِت ِ
الكِتا َب ِة ُم ْن ُذ َو ْقتِھاَ ،وفي ھذا م َِن ال َّتسْ ِ
ب َو ِ
 .١الفرّ اء ،أبو زكريا يحيى بن زياد )ت٢٧٠ھـ( ،معاني القرآن ،ط ،٢ج ،١عالم الكتب ،بيروت١٩٨٠ ،م،
ص .١٧٣-١٧٢وھو من النصوص التي استشھد بھا د .األسد دليال على أقدمية النقط عند العرب .األسد،
مصادر الشعر الجاھلي وقيمتھا التاريخية ،ط ،٧ص.٣٧
" .٢توفي سنة سبعين ومائة ،وقالوا سنة خمس وسبعين" .الزبيدي ،طبقات النحويين ،ص .٥١ابن خلكان ،وفيات
األعيان ،ج ،٢ص.٢٨٤
 .٣الداني ،المحكم ،ص.٧
 .٤المصدر نفسه ،ص.٩
 .٥ابن خلكان ،وفيات األعيان ،ج ،٢ص٢٤٤.
 .٦الفرماوي ،قصة النقط ،ص.٩٨

ْ
َف َد ْو ُر َ
ير ُن َقطِ ال َّش ْك ِل الَّتي ْأو َجدَھا ال ُّد َؤلِيُّ إلى
ليل إ َذنْ َيتر َّك ُز في ھذا ال َم ِ
الخ ِ
جال؛ ِب َتطو ِ
ليل ِمنْ َمجْ مو َع ِة الم َُؤسِّسِ َ ْ
تَ .و ِبھذا يُمْ كِنُ ْ
إخرا ُج َ
َح َركا ٍ
ظيم
الخ ِ
ين لِعِل ِم ال َّنحْ ِو َم َع االعْ تِرافِ ِب َد ْو ِر ِه ال َع ِ
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ييرھا َم َع
فِيما َت َو َّ
الع َر ِب َّي ِة َيفي ُد َ
ص َل إل ْي ِه ِمنْ خ ِْد َم ٍة لِع ِْل ِم ال َّنحْ ِو ما زا َل أبْنا ُء َ
ون ِم ْنھاَ ،و َل ْم َيسْ َتطيعُوا َت ْغ َ
اس ھذا.
ُك ِّل م َ
ُحاوالت ِِھ ْم إلى َي ْو ِم ال َّن ِ
ِن ْ
االختالفُ
ب إليھا َوضْ ُع ال َّنحْ ِو،
َو َبعْ َد ما َت َق َّد َم ِمنْ ذ ِْك ِر ال َّش ْخصِ يّا ِ
َ
ت الَّتي ُنسِ َ
صار م َِن المُمْ ك ِ
الع َر ِبيِّ
ك ال َّش ْخصِ يّا ِ
َم َع َح َسن عُون في َتحْ دي ِد ِه ت ِْل َ
ب إلِي ِْھ ْم َوضْ ُع ال َّنحْ ِو َ
ِين قا َلَ " :منْ ُنسِ َ
ت ِبأْرْ َب َع ٍة ح َ
من بنُ ھُرْ م ٍُز] .و[
ُھ ْم أرْ َب َع ٌةَ :علِيُّ بنُ أبي طالِبٍ ،أبو األسْ َو ِد ال َّد َؤلِيُّ َ ،نصْ ُر بنُ عاصِ ٍمَ ،ع ْب ُد الرَّ حْ ِ
ب في َعصْ ٍر وا ِح ٍدَ .ف َعلِيٌّ قُ ِت َل في َس َن ِة ٤٠ھـ ،وأبو
ھؤال ِء األرْ َب َع ُة َق ْد وُ ِج ُدوا على َوجْ ِه ال َّت ْقري ِ
من بنُ
األسْ َو ِد ال ُّد َؤلِيُّ ُتوُ ف َِي في َس َن ِة ٦٩ھـَ ،و ْنصُر بنُ عاصِ ٍم ُتوُ َ
في في َس َن ِة ٨٩ھـَ ،و َع ْب ُد الرَّ حْ ِ
في فِي َس َن ِة ١١٧ھـ"َ (١).و َوجْ ُه ْ
ت ذ َك َر ْ
ت ِ -ب َغضِّ
ت َسب َْع َش ْخصيّا ٍ
االختِالفِ َم َع ُه أنَّ الرِّ وايا ِ
ھُرْ م ٍُز ُتوُ َ
ت الَّتي َتذ ُك ُر ال َّش ْخصِ َّي َة ْأو قِلَّتِھا.-
ال َّن َظ ِر َعنْ َك ْث َر ِة الرِّ وايا ِ
ت الَّتي ذ َك َر ْت ُه
ْن األرْ َبع ِة ألنَّ الرِّ وايا ِ
حمن ِ
َكما ال أ َّتف ُِق َم َع ُه في َجعْ ِل َع ْب ِد الرَّ ِ
بن ھُرْ م ٍُز ِمنْ َبي ِ
َق ٌ
ً
رواية َق ْد َن َف ْ
ْس م َِن
ليلةَ ،وألنَّ
ت َع ْن ُه عِ ْل َم ُه ِبال َّنحْ ِوَ .ولَ ْم ُترْ َو م ِْث ُل ھذ ِه الرِّ واي ِة َعنْ َغي ِْر ِهَ .كما أ َّن ُه لَي َ
بن
اإل ْنصافِ أنْ َي َ
من ِ
بن عاصِ ٍمَ ،و َع ْب ِد الرَّ حْ ِ
كون ال ُّد َؤلِيُّ َو َعلِيٌّ في َمجْ مو َع ٍة وا ِح َد ٍة َم َع َنصْ ِر ِ
ھُرْ م ٍُز.
الوضْ ِع "على
ون َكلِمْ َة َ
ِير ِي َن أنَّ الرُّ وا َة كا ُنوا ي ُْطلِقُ َ
ويُف ِّس ُر َح َسن عُون ِنسْ َب َة َوضْ ِع ال َّنحْ ِو إلى َكث ِ
) (٢
َمنْ َيب ُْذ ُل َن ً
شاطا واسِ عًا في ال َع َر ِب َّي ِة".
ِبار َة َق ْد َتحْ ِم ُل َمعْ ًنى م َُح َّد ًدا َول ِكنْ ال يُد َّق ُق فِيھاَ ،كأنْ يُقا َل َم َثال:
َوأ ْيضًا أضِ يفُ إلى َر ِأي ِه أنَّ الع َ
األو َل َوإ َّنما م َِن األوائ ِِل.
ْس ھ َُو َّ
ض َع ال َّنحْ َو"َ ،فلَي َ
" ِمنْ َّأو ِل َمنْ َو َ
ض ِع ال َّن ْح ِو ال َع َربِ ِّي:
باب َو ْ
أس ُ
ْ
ب َوضْ ع ال َّنحْ ِو ال َع َر ِبيِّ َ .ف َق ْد قا َل أبو َّ
َو َرد ْ
ب
َت أ ْقوا ٌل ألسْ الفِنا ُم َعب َِّرةٌ ِب ِد َّق ٍة َعنْ أسْ با ِ
الط ِّي ِ
ِ
الل ُ َغ ِويُّ " :اعْ لَ ْم أنَّ َّأو َل ما ْ
ب َوأحْ َو َج إلى ال َّت َعلّ ِم اإلعْ رابُ ؛ ألنَّ ال َلحْ َن َظ َھ َر فِي
الم ال َع َر ِ
اخ َت َّل ِمنْ َك ِ
صلّى ﷲُ َعلَ ْي ِه َو َسلّ َمَ ،-ف َق ْد ر ُِوينا أنَّ َرجُال لَ َح َن ِب َحضْ َر ِت ِه
ين ِمنْ َع ْھ ِد ال َّنبيِّ َ -
الم ال َموالِي َوال ُم َت َعرِّ ِب َ
َك ِ
) (٣
ض َّل".
َفقا َل :أرْ شِ ُدوا أخا ُك ْم َف َق ْد َ
 .١عون ،اللغة والنحو ،ص.٢١٩
 .٢المصدر نفسه ،ص.٢٣١
 .٣أبو الطيب اللغوي ،مراتب النحويين ،ص .١٩ال ُّسيُوطِ يّ  ،المزھر ،ج ،٢ص.٣٩٦

تيج َة ُّ
َف ْ
ك
اختال ُل اإلعْ را ِ
كان ال َّناسُ َق ْب َل ذلِ َ
ِين َ
الظروفِ ال َم ْذ َ
ب َن َ
كور ِة أحْ َو َج إلى َت َعلُّ ِم ِه .فِي ح ِ
أو اللَحْ َن م َِن ُّ
ون َ
ُون اللحْ َن فِيما
الذنو ِ
َي ُع ُّد َ
كان ال ّناسُ َقديمًا َيجْ َت ِنب َ
سَ " :
فار ٍ
الخ َطأ ِ
ب َكما َيقو ُل ابْنُ ِ
ض ُّ
ث ي َُح ِّد ُ
اآلن َف َق ْد َت َج َّو ُزوا َح َّتى إنَّ الم َُح ِّد َ
ث َف َي ْل َحنُ ،
الذ ُنو ِ
بَ .فأمَّا َ
َي ْك ُتبُو َن ُه ْأو َي ْق َرأو َن ُه اجْ ِتنا َبھُم َبعْ َ
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ان
َوال َفقِي َه ي َُؤلِّفُ َف َي ْل َحنُ َ ،وإ َذا ُنبِّھا قاال :ما َن ْد ِري ما اإلعْ َرابُ َ ،وإ َّنما َنحْ نُ م َُح ِّد ُث َ
ون َوفُ َقھاءَُ ،فھُما ي َُسرَّ ِ
) (١
ِبما يُسا ُء ِب ِه ال َل ِبيبُ ".
َيقُو ُل ُّ
ص ْد ِر إسْ المِھا َوماضِ ي جا ِھلِ َّيتِھا؛
الز َب ْيدِيُّ َ " :ولَ ْم َت َز ِل ال َع َربُ َت ْنطِ ُق َعلى َس ِج َّي ِت َھا في َ
َح َّتى ْ
ت في ِه ْ
يانَ ...،واجْ َت َم َع ْ
األلسِ َن ُة ال ُم َت َفرِّ َق ُةَ ،واللُ ُ
أظ َھ َر ﷲُ اإلسْ ال َم َعلى سائ ِِر ْ
غات الم ُْخ َتلِ َف ُة،
األد ِ
ب الَّذي ھ َُو ح ِْليُھا ،والمُو ِّ
ض ُح لِ َمعانِيھا؛ ...
ان ِم ْنھا في اإلعْ را ِ
َف َفشا ال َفسا ُد في اللُ َغ ِة ال َع َر ِب َّيةَِ ،واسْ َت َب َ
كان َّأو َل
الح َذ ُر ِمنْ ذِھا ِ
باب في َت ْقييدِھا َ ...ف َ
ب لُ َغت ِِھ ْم َو َفسا ِد لِسان ِِھ ْم إلى أنْ َس َّببُوا األسْ َ
َح َّتى َدعا ُھ ُم َ
) (٢
من بنُ ھُرْ م ٍُز".
َمنْ أ َّ
ص َل ذلِ َ
ك َوأعْ َم َل ف ِْك َرهُ فِي ِه أبُو األسْ َو ِد َ ...و َنصْ ُر بنُ عاصِ ٍمَ ،و َع ْب ُد الرَّ حْ ِ
ً
ِي الَّتي ُت َح ِّد ُد َمدى
حاجت ِِھ ْم لِ َت َعلُّ ِم ال َّنحْ ِوَ .و ِممَّا ُيؤ ِّي ُد
َ
صاح ِة َو َع َدمِھا ھ َ
اس م َِن ال َف َ
إ َذنْ حا ُل ال ّن ِ
ف  ...إلى َن ْقطِ ال َمصاحِفِ  ...ما
ك ما جا َء في المُحْ َك ِم ،في َق ْولِ ِه" :اعْ َل ْم  ...أنَّ الَّذي َدعا ال َّس َل َ
ذلِ َ
صاحةَِ ،ومُشا َھدَ ِة أھْ لِھا ِمنْ َفسا ِد ْألسِ َنت ِِھ ْم ...
شا َھ ُدوهُ ِمنْ أھْ ِل َعصْ ِر ِھ ْمَ ،م َع قُرْ ِب ِھ ْم ِمنْ َز َم ِن ال َف َ
اس َو َعوام ِِّھ ْم  ...ألنَّ اإل ْش َكا َل ْأك َث ُر ما َي ْد ُخ ُل َعلى ال ُم ْب َتدِى ِء
َو ُد ُخ ِ
ول ال َلحْ ِن َعلى َك ٍ
ثير ِمنْ َخواصِّ ال َّن ِ
ط ال َم ْقصُو ُد في ھذا ال َق ْو ِل ھ َُو َن ْق ُ
راب"َ (٣).وال َّن ْق ُ
ط
الوھْ َم ْأك َث ُر ما َيعْ ِرضُ لِ َمنْ ال يُبصِ ُر اإلعْ َ
ال ُم َت َعلِّ ِمَ ،و َ
األخيرةُ.
ك جُمْ لَ ُت ُه
َ
ال َّش ْك ِلَ ،ودَلي ُل ذلِ َ
َو َي ْف َت ِرضُ َّ
ُون َعلى
اس َي َت َكلَّم َ
الزجّ ا ِجيُّ سُؤاال َوھ َُو" :ما الفا ِئ َدةُ ِمنْ َت َعلُّ ِم ال َّنحْ ِو َو ْأك َث ُر ال َّن ِ
) (٤
َس ِج َّيت ِِھ ْم ِب َغي ِْر إعْ َرا ٍ
ُون َغ ْي َر ُھ ْم؟"
ُون َو ُي ْف ِھم َ
ب َوال َمعْ ِر َف ٍة ِم ْن ُھ ْم ِبهَِ ،ف َي ْف َھم َ
ُّ
َفأجا َب ُھ ُم َّ
صوابًا
الم ال َع َر ِ
الحقِي َق ِة َ
ب َعلى َ
الزجّ ا ِجيُّ قائِال" :الفا ِئ َدةُ في ِه الوُ صو ُل إلى ال َت َكل ِم ِب َك ِ
ين َوال ُّد ْنيا َوالمُعْ َت َم ُدَ ،و َمعْ ِر َف ِة
ويم كِتا ِ
ب ِ
ﷲ َع َّز َو َج َّل الَّذي ھ َُو أصْ ُل ال ِّد ِ
َغي َْر ُم َب َّد ٍل َوال ُم َغي ٍَّرَ ،و َت ْق ِ
ْ
الحقي َقةِ؛ أل َّن ُه ال ُت ْف َھ ُم َمعانِيھا إال ِب َت ْوفِ َيتِھا
صلَّى ﷲ ُ َعلَ ْي ِه َو َسلَّ َمَ -وإقا َم ِة َمعانِيھا َعلى َ
بار ال َّن ِبيِّ َ -
أخ ِ
) (٥

ب".
حُقو َقھا م َِن اإلعْ را ِ

 .١ابن فارس ،الصاحبي ،ص.٣٥
 .٢الزبيدي ،طبقات النحويين ،ص١١.
 .٣الداني ،المحكم ،ص.١٩-١٨
 .٤الزجاجي ،اإليضاح في علل النحو ،ص٩٣.
 .٥المصدر نفسه ،ص.٩٣

ب" :قا َل ما ِل ُ
ِسان؛ َفال َتمْ َنعُوا ْألسِ َن َت ُك ْم
َو ِممّا قِي َل في َفوا ِئ ِد اإلعْ را ِ
ك بنُ أ َن ٍ
س :اإلعْ رابُ ح ِْليُ الل ِ
) (١
ح ِْل َيھا".
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َّ
ضيع،
ْيينَ " :
يان َوال َّتب ِ
َوجا َء في ال َب ِ
كان أ ُّيوب الس ُّْختِيانِيُّ َيقو ُلَ :ت َعلمُوا ال َّنحْ َوَ ،فإ َّن ُه َجما ٌل ل َِلو ِ
ُون ال ُّس َن َن
َو َترْ ُك ُه ھُجْ َن ٌة لِل َّشريفِ َ .وقا َل ُع َم ُر َ -رضِ َي ﷲُ َع ْن ُهَ :-ت َعلَّمُوا ال َّنحْ َو َكما ُت َعلَّم َ
ِض".
َوال َفرائ َ

) (٢

َخ ْل ُ
ْن َسلَ ٍم قا َل :د َ
ت َعلى الرَّ شي ِد َف َب َھ َرنِي َھ ْي َب ًة َو َجماالَ ،فلَمَّا َل َح َن َخفَّ في
" َو َعنْ َسعي ِد ب ِ
) (٣
ً
ْ
ْ
ْ ُ
الم
َع ْي َنيَّ "َ " .ويُقا ُل :ال ّنحْ وُ في العِل ِم ِب َم ْن ِزلَ ِة المِل ِح في الق ِْد ِر َ ...ويُقا ُل :اإلعْ رابُ حِل َية ال َك ِ
) (٤
َو َو ْش ُي ُه".
ب السَّلي َق ِة َو َك ْث َر ِة َ
صاح ِةَ -نسْ َم ُع السُّؤا َل َن ْف َس ُه
َوفي َزمانِنا -و َم َع غِ يا ِ
الخ َطأ َوالبُعْ ِد َع ِن ال َف َ
َي َت َر َّد ُدَ .ف َھ ْل َنحْ نُ في ھذا َّ
مان أ َق ُّل
حاج ًة إلى َت َعلُّ ِم ال َّنحْ ِو ِم ْن ُھ ْم فِي َز َم ِن ُع َم َر َ -رضِ َي ﷲُ َع ْن ُه-
َ
الز ِ
َو َز َم ِن َّ
الزجّ ا ِجيِّ ؟
ك ُ
ِب ِم ْن ُھ ْم َت َعلُّ ُم ُهَ .و َنحْ نُ ال ُن ْتقِنُ اللُ َغ َة
ون الل ُ َغ َة ُد َ
لَ َق ْد كا ُنوا ُي ْتقِ ُن َ
طل َ
ون َت َعلُّ ِم ال َّنحْ ِوَ ،و َم َع ذلِ َ
ك؟ !
َو ُنطالِبُ ِبغِيا ِ
ب ال َّنحْ ِوَ .ف َكي َ
ْف ذلِ َ
ت إلى َوضْ ع ال َّنحْ ِو ُ
ب الَّتي َد َع ْ
ظھو ُر ال َّتصْ حيفِ َ ،ف َق ْد قا َل أبو أحْ َمدَ ال َعسْ َك ِريُّ :
َوم َِن األسْ با ِ
ِ
عين َس َن ًة إلى
ان َ -رضِ َي ﷲُ َع ْن ُهَ -ن ِّي ًفا َوأرْ َب َ
بن َع َّف َ
ؤون في مُصْ َحفِ ع ُْث َ
اس َغ َبرُوا َي ْق َر َ
"إنَّ ال َّن َ
مان ِ
ُف ال َّث َقفِيُّ إلى
بن َمرْ َ
الحجّ ا ُج بنُ يوس َ
ِراقَ ،ف َف ِز َع َ
وانُ ،ث َّم َك ُث َر ال َّتصْ حيفُ َ ،وا ْن َت َش َر ِبالع ِ
أي ِّام َع ْب ِد ال َملِكِ ِ
ك
ُك ّت ِابهَِ ،و َسألَ ُھ ْم أنْ َي َ
بن عاصِ ٍم قا َم ِبذلِ َ
ضعُوا لِھ ِذ ِه الحُروفِ ال ُم ْش َت ِب َھ ِة َعالماتٍَ ،فيُقا ُل :إنَّ َنصْ َر َ
ُون إال َم ْنقُ ً
مال ال َّن ْقطِ أ ْي ً
ضا َي َق ُع
ك َزما ًنا ال َي ْك ُتب َ
ض َع ال َّن ْق َط َ ...ف َغ َب َر ال ّناسُ ِبذلِ َ
َف َو َ
وطا َف َ
كان َم َع اسْ ِتعْ ِ
) (٥
ال َّتصْ حيفُ َفأحْ د َُثوا اإلعْ جا َم".
ينَ ،و َق ْد َو َج ُدوا فِي ِه ُغمُوضًاَ ،ف ِم ْن ُھ ْم َمنْ قا َل
ارسِ َ
َوھذا ال َّنصُّ َ
كير عِ ْن َد َبعْ ِ
كان ِمحْ َو َر َت ْف ٍ
ض ال َّد ِ

 .١الزبيدي ،طبقات النحويين ،ص.١٣
 .٢الجاحظ ،البيان والتبيين ،ط ،٢ج ،٢ص٢١٢.
 .٣ياقوت الحموي ،معجم األدباء ،ط ،١ج ،١ص.٢٥
 .٤ابن قتيبة الدينوري ،عيون األخبار ،ط ،١ج ،٢ص١٧٢.
 .٥العسكري ،أبو أحمد الحسن بن عبد ﷲ بن سعيد )ت٣٨٢ھـ( ،شرح ما يقع فيه التصحيف والتحريف ،القسم
األول) ،تحقيق السيد محمد يوسف ،مراجعة أحمد راتب النفاخ( ،مجمع اللغة العربية ،دمشق د-ت ،ص .١٤ابن
خلكان ،وفيات األعيان ،ج ،٢ص .٣٢حاجي خليفة ،كشف الظنون ،الفيصلية ،ج ،١ص.٧١٢

َ
فريحة.
كأنيس
الح َركاتِ،
َ
جام َو َن ْقطِ َ
ِبأنَّ الكات َ
ِ
ِب َخ َلط َبي َْن َن ْقطِ اإلعْ ِ
ُ
َ
كان َعلى
جامَ ،ول ِك َّن ُه َ
طاع أنْ ُي َفس َِّر ال ُغم َ
َو ِم ْن ُھ ْم َم ِن اسْ َت َ
ُوض ِبأنَّ ال َّن ْقط ال َم ْقصو َد ھ َُو َن ْقط اإلعْ ِ
) (٢
ك جُرْ ِجي ِزيدان.
الح َركاتِ ،قا َل ذلِ َ
كون المُرا ُد ِبال َّن ْقطِ َ
َمرا ِح َل َوال يُعْ َق ُل أنْ َي َ
ف ِممّا َي ْك ُث ُر وُ رُو ُدهُ َوي ُْخ َشى ْ
َو َيرى زيدان أنَّ َنصْ رً ا لَ ْم َي ْنقُ ْط إال ِبضْ َع َة ُحرُو ٍ
االلتِباسُ فِيهُِ ،ث َّم
َر ْأوا القِرا َء َة ال ُتضْ َب ُ
جام.
ِي َ
ط إال ِب َت ْنقيطِ ُك ِّل ال ُحروفِ َكما ھ َ
اآلنَ ،وھذا ما َع َّبرُوا َع ْن ُه ِباإلعْ ِ
وش
َو َق ْد َت َو َّ
جام فِيما ُعث َِر َعلَ ْي ِه ِمنْ ُنقُ ٍ
ص َل د .ناصِ ُر ال ِّد ِ
ين األ َس ُد إلى أنَّ إھْ ما َل َن ْقطِ اإلعْ ِ
) (٣
رور ًة أنَّ ال َّن ْق َط لَ ْم َي ُكنْ َمعْ رو ًفا مُسْ َتعْ َمال.
ض َ
جا ِھلِ َّي ٍة ال َيعْ نِي َ
) (١
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ون في "أنَّ الكِتا َب َة ال َع َر ِب َّي َة في َّأو ِل َن ْشأتِھا كا َن ْ
ت
ف عِ ْن َدهُ الباح ُِث َ
َولَ ْم َيقِفْ د .األ َس ُد عِ ْن َد ما َو َق َ
ً
َغي َْر َم ْنقو َطةٍَ ،ب ْل إ َّنھا اسْ َت َمرَّ ْ
ِراسة
وان"َ (٤).ولكِنَّ د
بن َمرْ َ
ت خالِ َي ًة م َِن ال َّن ْقطِ إلى َز َم ِن َع ْب ِد ال َملِكِ ِ
) (٥
ِص ًة لِل ُّن
مان ُث َّم ُع ِد َل
فاح َ
كان َمعْ رو ًفا َق ْب َل كِتا َب ِة مُصْ َحفِ ع ُْث َ
ص َل ْت ُه إلى "أنَّ ال َّن ْق َط أمْ ٌر َق ْد َ
صوص ْأو َ
ِ
َع ْن ُه َع ْدالً َم ْقصو ًدا َوجُرِّ َد القُرْ آنُ ِم ْن ُه َتجْ ري ًدا ُم َت َع َّم ًدا"َ (٦).و َيسْ َت ْن ِت ُج أسْ ُ
تاذنا األ َس ُد أنَّ ال َّن ْق َط

 .١فريحة ،الخط العربي ،ص.٥١
 .٢زيدان ،تاريخ آداب اللغة العربية ،ج ،١ص.٢٥٦
 .٣األسد ،مصادر الشعر الجاھلي ،ط ،٧ص ،٤٠وقد استدل على وجود النقط من نصوص أثبتھا في الصفحات
من .٤٠-٣٥
 .٤األسد ،مصادر الشعر الجاھلي ،ط ،٧ص٣٤.
الج َزري يقول فيه" :إنما ْ
الج َزري ،محمد
أخلُوا المصاحف من النقط والشكل" .ابن َ
 .٥من ھذه النصوص نص البن َ
بن محمد الدمشقي )ت٨٣٣ھـ( ،النشر في القراءات العشر ،ج) ،١أشرف على تصحيحه ومراجعته علي محمد
الج َزري يُفرّ ق بين النقط والشكل ،وتوصّل أيضًا إلى
الضَّباع( ،دار الفكر ،القاھرة ،د-ت ،ص .٣٣كما وجد أنّ َ
أنّ التجريد قُصد منه التجريد من النقط باإلضافة إلى التجريد من التفسير أو الحديث أو القصص أو أي كتابة
أخرى لئال يختلط على القارىء فيتوھم أن جميع المكتوب ھو من القرآن الكريم .ويرى أن النقط المقصود قد
يكون )نقط النحو( أي نقط أبي األسود.
نص في صبح األعشى الذي فيهَ " :يبْعد أن الحروف قبل ذلك مع تشابه صورھا كانت عريّة عن النقط إلى
ومن ٍ
حين نقط المصحف" .القلقشندي ،صبح األعشى ،ج ،٣ص.١٤٩
وقد جاء في كشف الظنون ،الفيصلية ،ج ،١ص ٧١٢نصٌ مشاب ٌه للنص الذي جاء في صبح األعشى.
ويمكن إضافة نص يحمل المعنى نفسه الوارد في النصوص السابقة وھو من كتاب اإليضاح" :قال ابن مسعود:
بأحسن األصوات" .األنباري ،كتاب إيضاح الوقف ،ص.١٦
َجرِّ دوا القرآن ،وزيّنوه
ِ
 .٦األسد ،مصادر الشعر الجاھلي ،ص .٣٥وذھب الى النتيجة نفسھا صالح الدين المنجد في :دراسات
تاريخ الخط العربي ،ص.١٢٦

ف َش ْكال َو ْ
بير َبي َْن حُرو ٍ
ص ْو ًتا.
اختِالفِھا َ
الحرْ فِ م ُْذ وُ ِج َد َوذلِ َ
َم ْوجو ٌد َم َع َ
ك لِل َّتشا ُب ِه ال َك ِ

) (١

كان فِي
َفھ َُو َيقو ُل ِبأنَّ ال َّن ْق َط الَّذي َ

كان ل َِح ْفنِي ناصِ ف َرأ ٌ
ي مُخالِفٌ لِآلرا ِء ال َّس ِاب َقةِ،
َو َق ْد َ
مان لَ ْم َي ُكنْ إال َعالما ٍ
أون ِبھا.
ت خاص ًَّة ِباللُ َغ ِة الَّتي َ
َز َم ِن ع ُْث َ
كان الصَّحا َب ُة َي ْق َر َ
الحرْ فِ الَّذي ُي ْش ِب ُه في َش ْكلِ ِه َحرْ ًفا َ
َو َيقو ُل أنيس
آخ َر
فريحة في ھذا األمْ ِر :إنَّ "إعْ جا َم َ
َ
رور ًّيا فِي
ِين أنَّ اإلعْ جا َم لَ ْم َي ُكنْ أمْ رً ا َ
ليل المُحْ َدث َ
ض َ
َ
قارى ٍءَ ،وال صِ حَّ َة لِ َتعْ ِ
ض ِ
رورةٌ َي ْش ُع ُر ِبھا ُك ُّل ِ
) (٢
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ُحاولَ ٌة لِلرَّ ْف ِع ِمنْ َشأْ ِن
الص َّْد ِر َّ
الم َ ...كما َيقو ُل إبْراھيم جُم َعة )صَ (٤٩و َغ ْي ُرهُ .ھ ِذ ِه م َ
األو ِل لِإلسْ ِ
القُ َدما ِء ْ
ب ال ُم َت ِّ
ين! َنحْ نُ َنعْ َت ِق ُد أنَّ القُدامى َش َعرُوا َكما َن ْش ُع ُر
األذكِيا ِء ِبالف ِْط َر ِة َول ِْل َح ِّط ِمنْ َفھ ِْم ال َع َر ِ
أخ ِر َ
جام".
ض َ
ِب َ
رور ِة اإلعْ ِ

) (٣

القارى ِءَ ،و َمھْما َسلِ َم ْ
ت َسلي َق ُت ُه َيصْ عُبُ
َو َرأ ُ
ص َل َذكا ُء
ي
فريحة في ِه َشيْ ٌء ُم ْق ِنعٌ؛ أل َّن ُه َمھْما َو َ
َ
ِ
َعلَ ْي ِه أحْ يا ًنا أنْ ي َُح ِّد َد إنْ
طور ِة َترْ كِ ال َّش ْك ِل إال أ َّنھا أ َق ُّل ِمنْ
الحرْ فُ با ًء أو تا ًء أو يا ًءَ .و َم َع ُخ َ
كان َ
َ
جام.
ُخ َ
طور ِة َترْ كِ اإلعْ ِ
جام؛ إذ االجْ تِھا ُد عِ ْن َد َترْ كِ ال َّش ْك ِل َيبْقى أسْ َھ َل ِم ْن ُه عِ ْن َد َترْ كِ اإلعْ ِ
ب َوضْ ِع ال َّنحْ ِو ِمنْ وُ جْ َھ ِة َن َظ ِر
ض ُه َعلَيْنا ال َّنصُّ َ -نعو ُد إلى أسْ با ِ
َو َبعْ َد ھذا االسْ ت ِْطرا ِد -الَّذي َف َر َ
ِمين ال َع َج َم كا َن ْ
ت َس َببًا في َت َغي ُِّر "ال َملَ َك ِة ِبما أَ ْل َقى
ْن َخ ْل ُدونَ ،فھ َُو َيرى أنَّ مُخا َل َط َة المُسْ ل َ
اب ِ
 .١األسد ،مصادر الشعر الجاھلي ،ص.٣٨
 .٢يقول حفني ناصف "النقط لإلعجام أو الشكل لم يكن مستعمال في زمن عثمان ،وإنما النقط الذي كان في زمنه
كان عبارة عن عالمات خاصّة باللغات التي كان الصحابة يقرأون بھا ...فقد كانت الصحف المُودَ عة عند
حفصة ُم َبيَّنة فيھا اللغات األخرى بنقطٍ على الحروف اصطلحوا على وضعھا للداللة على اإلمالة وض ّم ميم
الجمع واإلشمام والھمز والتسھيل وغير ذلك من القراءات التي رواھا أھل القبائل عن النبيّ – صلّى ﷲ عليه
وسلّم ،-فأمر عثمان ال َكتـَ َبة أن ي َُجرِّ دوا القرآن من ھذه النقط ويكتبوه على لغة قريش فقط ففعلوا .فظھر أنّ ال ُن َقط
التي جُرِّ َد القرآن عنھا لم تكن ُنقط إعجام ،وال ُن َقط شكل؛ أل ّنه ال معنى لألمر بتجريد القرآن منھا إذا كان لھا
وجود" .ناصف ،كتاب تاريخ األدب ،القسم األول ،الحاشية ،ص.٧١-٧٠
 .٣فريحة ،الخط العربي ،ص .٤٨كثيرون من قالوا برأي إبراھيم جمعة نذكر مثال :علي محمد الضباع ،الضباع،
سمير الطالبين في رسم وضبط الكتاب المبين) ،قرأه ونقحه وأذن بتدريسه محمد علي خلف الحسيني( ،ط،١
ملتزم الطبع والنشر عبد الحميد أحمد حنفي بمصر .د-ت( .ص ١١٠و ص .١٢٠ومن مقدمة محقق كتاب
المصاحف آثر جفري ،ص .٧وناصف ،تاريخ األدب ،ج ،١ص .٦٦وتيمور ،محمود )١٩٥٦م( .مشكالت
اللغة العربية ،القاھرة :مكتبة اآلداب ،ص .١٨وعبد القادر ،حامد١٩٦٠) ،م( ،دفاع عن األبجدية والحركات.
مجلة مجمع اللغة العربية) ،ج :(١٢ص. ٨٥
وقد سبق ھؤالء جميعا ما جاء في كشف الظنون ،ج ،١ص ،٧١٢في قوله" :اعلم أنّ الصدر األول أخذ القرآن
والحديث من أفواه الرجال بالتلقين ،ث ّم لمّا ُ
كثر أھ ُل اإلسالم اضطروا إلى وضع النقط واإلعجام".

ت اللِسا ِن َّي ِةَ ... -و َخشِ َي أھْ ُل
ين م َِن ال َع َج ِمَ - .والسَّمْ ُع أبُو ال َملَ َكا ِ
إليْھا السَّمْ ُع م َِن الم َُخالَفا ِ
ت الَّتي لِل ُم َت َعرِّ ِب َ
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الحُلوم ِ◌ ِم ْن ُھ ْم أنْ َت ْف ُس َد ت ِْل َك ال َملَ َك ُة َرأسًاَ ،و َيطو َل ال َع ْھ ُد ِبھاَ ،ف َي ْن َغل َِق القُرْ آنُ َو َ ُ
ھوم،
ِ
الحدِيث َعلى ال َم ْف ِ
ُ
ك ال َملَ َك ِة م َّ
ت َوال َقواعِ ِد ُ ...ث َّم َر ْأوا َت َغي َُّر
ُط ِر َد ًة َش َب َه ال ُكلِّيَّا ِ
وانين لِت ِْل َ
جاري َكالم ِِھ ْم َق َ
َفاسْ َت ْن َبطوا ِمنْ َم ِ
) (١
ت َفاصْ َطلَحُوا َعلى َتسْ ِم َي ِت ِه إعْ رابًا".
ت ھ ِذ ِه ال َكلِما ِ
ال َّداللَ ِة ِب َت َغي ُِّر َح َركا ِ
أمّا َمتى َي ِجبُ ال َّن ْق ُ
أجاب اإلما ُم مالِ ٌ
ك َعنْ َن ْقطِ ال َمصاحِفِ َ ،فقا َلَ " :وال َيزا ُل
ط َوأي َْن؟ َف َق ْد
َ
آنَ ،فأقو ُل َل ُه :أمّا اإلما ُم م َِن ال َمصاحِفِ َفال أرى أنْ ُي ْن َق َط َ ،وال يُزا ُد
اإل ْنسانُ َيسْ ألُني َعنْ َن ْقطِ القُرْ ِ
في ال َمصاحِفِ ما لَ ْم َي ُكنْ فِيھاَ .وأمّا ال َمصاحِفُ الَّتي َي َت َعلَّ ُم فِيھا ال ِّ
صبْيانُ َ ،وألوا ُحھُمَ ،فال أرى ِبذل َِك
ت مالِ ًكاَ ،و ُس ِئ َل َعنْ َش ْك ِل ال َمصاحِفِ َ ،فقا َل :أمّا األم ُ
ﷲَ :و َس ِمعْ ُ
َّھات َفال أراهَُ .وأمّا
َبأسًا .قا َل َع ْب ُد ِ
) (٢
ال َمصاحِفُ الَّتي َي َت َعلَّ ُم فيھا الغ ِْلمانُ َفال َبأس".
ابن َوھْ ٍ
ب أ َّن ُه َسأ َل مالِ ًكا َعنْ َن ْقطِ ال َمصاحِفِ َفقا َل لَ ُه" :أمّا ھ ِذ ِه ال َمصاحِفُ الصِّغا ُر َفال
َو َعنْ ِ
) (٣
أرى َبأسًا ،أمّا األم ُ
َّھات َفال".
َوجا َء في َك ْشفِ ُّ
بان في المُصْ َحفِ َ ،وأمّا في
نون" :اعْ لَ ْم أنَّ ال َّن ْق َط َواإلعْ جا َم في َزمانِنا وا ِج ِ
الظ ِ
ْس
بان ال َب َّت َة ،أل َّنھُما ما وُ ضِ عا إال إلزالَ ِتهَِ ،وأ ّما َم َع أمْ ِن اللَب ِ
ْس وا ِج ِ
َغي ِْر المُصْ َحفِ َف ِع ْن َد َخ ْوفِ اللَب ِ
بن
ِي أ َّن ُه ع ُِر َ
كان ال َم ْكتوبُ إلَ ْي ِه أھْ الَ .و َق ْد ُحك َ
َف َترْ ُك ُه ] َف َترْ ُكھُما[ ْأولى سِ يَّما إذا َ
ض َعلى َع ْب ِد ﷲِ ِ
ْ
ب سو ُء
ض ال ُك َتا ِ
ِيزهَِ ،ويُقا ُل َك ْث َرةُ ال َّن ْقطِ في الكِتا ِ
طاھ ٍِر َخ ُّط َبعْ ِ
ب َفقا َل :ما أحْ َس َن ُه لَ ْوال َكث َرةُ َشوان ِ
) (٤
َّ
ب إلَ ْي ِه".
الظنِّ ِبال َم ْكتو ِ
ب الَّتي َد َع ْ
ت أبا األسْ َو ِد خاص ًَّة
ب العا َّم ِة ل َِوضْ ِع ال َّنحْ ِو .أمّا َع ِن األسْ با ِ
ِي َبعْ ضُ األسْ با ِ
كھ َ
ت ِْل َ
ٌ
إلى َوضْ ِع ال ًّنحْ ِو َف َق ْد ر ُِو َي ْ
ت فيھا ِر
ثيرةٌ):(٥
وايات َك َ
حين
َّأو ُل ِروا َي ٍة في ھذا ال َم ْو
ك َ
الم ال ُج َمحِيِّ َ .يقو ُلَ ..." :وإ َّنما قا َل ذلِ َ
ضوع َو َج ْد ُتھا عِ ْن َد اب ِ
ْن َس ٍ
ِ
باب
ب َكال ُم ال َع َربَِ ،ف َغ َل َب ِ
اضْ َط َر َ
اس َي َل َح ُن َ
ت ال َّسلِيقِ َّي ُة َولَ ْم َت ُكنْ َنحْ ِوي ًَّة َف َ
ض َع َ
ونَ ... ،ف َو َ
كان َس َراةُ ال ّن ِ
الج ْز ِم".
عول ِب ِهَ ،والمُضافِ َ ،و ُح ُروفِ الرَّ ْف ِع َوال َّنصْ ِ
الجرِّ َو َ
ب َو َ
الفاعِ ِل َوال َم ْف ِ

) (٦

 .١ابن خلدون ،المقدمة  ،ط ،١ج ، ٢ص.٤٧٥
 .٢الداني ،المحكم ،ص.١١
 .٣المصدر نفسه ،ص١٣.
 .٤حاجي خليفة ،كشف الظنون ،الفيصلية ،ج ،١ص٧١٢.
 .٥لخصھا فؤاد ترزي في ثماني نقاط ،ص ١٠٠-٩٨في كتابه في أصول اللغة والنحو.
 .٦الجمحي ،طبقات فحول الشعراء ،ص .١٢وعنه أخذ الزبيدي ،في طبقات النحويين ،ص ،٢٢وابن النديم في
الفھرست ،ص ،٦٢والقفطي ،إنباه الرواة  ،ج ،١ص.١٤-١٣

ب الَّتي َد َف َع ْ
ت أبا األسْ َو ِد إلى
أو األسْ با ِ
ث َع ِن ال َّس َب ِ
الحدي ِ
الم في َ
ب ِ
ُث َّم َت َوس ََّع الرُّ واةُ َبعْ َد اب ِ
ْن َس ٍ
ما َر َس َم ُه م َِن ال َّنحْ ِوَ .ف َمرَّ ًة َي
الم االعْ تِيادِيِّ ِممّا
َ
قولون ِبأنَّ أبا األسْ َو ِد َسم َِع لَحْ ًنا في القُرْ ِ
آن ْأو فِي ال َك ِ
اس.
َد َف َع ُه إلى َوضْ ِع ال َّنحْ ِو لِ ُي َقوِّ َم ْألسِ َن َة ال ّن ِ
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ت َت ُر ُّدهُ إلى قِرا َء ِة اآل َي ِة) :أنَّ ﷲَ َبري ٌء
آن َفإنَّ ُك َّل الرِّ وايا ِ
أمّا َع ِن اللَحْ ِن الَّذي ُسم َِع في القُرْ ِ
الالمَ .ف َق ْد قي َلْ " :
كين َو َرسولُ ُه(؛)ْ (١إذ قُ ِر ْ
أخ َب َرنا َجعْ َف ُر بنُ م َُح َّم ٍد قا َل:
ئت ) َرسولُ ُه( ِب َكسْ ِر
م َِن ال ُم ْش ِر َ
ِ
] َو َي ْذ ُك ُر سِ ْلسِ لَ َة الرُّ وا ِة إلى أنْ يَصِ َل إلى ال ُم َھلَ ِبيِّ َعنْ ِأبي ِه[َ :سم َِع أبو األسْ َو ِد َر ُجال َي ْق َرأ) :أنَّ ﷲَ
كين َو َرسولِ ُه( ِب َكسْ ر الالمَ ،فقا َل :ال ُ
ض َع َشي ًئا أصْ لِ ُح ِب ِه َنحْ َو
أظنُّ َي َس ُعنِي إال أنْ أ َ
َبري ٌء م َِن ال ُم ْش ِر َ
ِ
ِ
ون
كان َو َ
ض َع ال َّنحْ َوَ .ويُقا ُلَ :ب ْل َ
ھذاْ ،أو َكال ٌم ھذا َمعْ ناهَُ .ف َو َ
ض َع ُه لِ َي َت َعلَّ َم ُه َب ُنو ِزيادٍ؛ أل َّن ُھ ْم كا ُنوا َي ْل َح ُن َ
ك".
َف َكلَّ َم ُه ِزيا ٌد في ذلِ َ

) (٢

َوقا َل ال َّدانيّ ْ " :
ِينَ ،فر ُِوينا أنَّ
اخ َتلَ َف ِ
ت الرِّ وا َي ُة لَ َديْنا في َمنْ ا ْب َتدَأ ِب َن ْقطِ ال َمصاحِفِ م َِن ال َّت ِابع َ
ك أ َّن ُه أرا َد أنْ َيعْ َم َل كِتابًا في ال َع َر ِب َّي ِة ُي َقوِّ ُم
كان أبو األسْ َو ِد ال ُّد َؤلِيُّ َ ،وذ ِل َ
ك َ
ال ُم ْب َتدأَ ]ال ُم ْب َتدِى َء[ ِبذلِ َ
اس َو َعوام ِِّھمَ .فقا َل :أرى أنْ
كان َق ْد َن َشأ َ ذلِ َ
ال ّناسُ ِب ِه ما َف َس َد ِمنْ َكالم ِِھ ْم؛ ْإذ َ
ك في َخواصِّ ال ّن ِ
ض َر َمنْ يُمْ سِ ُ
ض َر صِ ْب ًغا يُخالِفُ لَ ْو َن المِدادَِ ،وقا َل
أ ْب َتدِى َء ِبإعْ را ِ
فَ ،وأحْ َ
ك المُصْ َح َ
آن َّأوال َفأحْ َ
ب القُرْ ِ
الحرْ فِ َ ،وإذا َك َسرْ ُ
ف :إذا َف َتحْ ُ
لِلَّذي يُمْ سِ ُ
فاي َفاجْ َع ْل ُه ] َفاجْ َع ْل[
ت َ
فاي َفاجْ َع ْل ُن ْق َط ًة َف ْو َق َ
ت َ
ك المُصْ َح َ
ض َممْ ُ
الحرْ فِ َ ،فإنْ أ ْت َبعْ ُ
ُن ْق َط ًة َتحْ َ
ت
الح َركا ِ
ت َ
الحرْ فِ َ ،وإذا َ
ت َ
ت َش ْي ًئا ِمنْ ھ ِذ ِه َ
فاي َفاجْ َع ْل ُن ْق َط ًة أما َم َ
ك َح ّتى أتى َعلى آخ ِِر المُصْ َحفِ ".
ْنَ .ف َف َع َل ذلِ َ
ُغنّ ◌ّ ًة َيعْ ني َت ْنوي ًنا َفاجْ َع ْل ُن ْق َط َتي ِ

) (٣

ث في ِه ِمنْ لَحْ ٍن يُو ِجبُ َوضْ َع َقواعِ َد َتضْ ِب ُ
أ َما َع ِن ال َكالم ال َي ْومِيِّ َوما َق ْد َيحْ ُد ُ
اس،
ط َكال َم ال ّن ِ
ِ
َو َتحْ َف ُ
صيح ًة َف َق ْد كا َن ْ
ص َة ِأبي األسْ َو ِد َم َع ا ْب َن ِت ِه.
ت قِ َّ
ك الرِّ وايا ِ
ت أ ْش َھ ُر ت ِْل َ
ظ اللُ َغ َة َف َ
"يُقا ُل :إنَّ ا ْب َن َت ُه قا َل ْ
ت لَ ُه ي ُْومًا :يا أ َبتِ ،ما أحْ َسنُ السَّما ِء قا َل :أيْ ُب َن َّي ُةُ :نجُومُھا .قا َل ْ
ت :إ ِّني لَ ْم
أر ْد أيَّ َشيْ ٍء ِم ْنھا أحْ َسنُ  .إ َّنما َت َعجَّ َب ُ
ض َع
ت ِمنْ حُسْ نِھا .قا َلً :إذا َفقولِي :ما أحْ َس َن السَّما َء! َفحي َن ِئ ٍذ َو َ
ِ
كِتابًاَ .ويُقا ُل :إنَّ ا ْب َن َت ُه قا َل ْ
الحرِّ َ -فقا َل لَھا :إذا كا َن ْ
ت
ت لَ ُه :يا أ َب ِ
ت ،ما أ َش ُّد َ
الحرِّ -في َي ْو ٍم َشدي ِد َ
ضا ُء ِمنْ َتحْ تِكِ  ،قا َل ْ
أر ْد ُ
الحرَّ َشدي ٌد .قا َلَ :فقولِي ًإذا :ما أ َش َّد
ال َّ
ص ْق َعا ُء ِمنْ َف ْوقِكِ َوالرَّ مْ َ
ت أنَّ َ
ت :إ َّنما َ
) (٤

الحرَّ ! ".
َ

 .١آية  ٣سورة التوبة.
 .٢أبو الطيب اللغوي ،مراتب النحويين ،ص .٢١األنباري ،كتاب إيضاح الوقف ،ص .٤٢العسكري ،شرح ما
يقع فيه التصحيف والتحريف ،القسم األول ،ص.١٥
 .٣الداني ،المقنع ،ص .١٢٥ -١٢٤واضح أنّ المقصود بالنقط ھنا ھو الشكل.
 .٤السيرافي ،أخبار النحويين ،ص .٣٧-٣٦الزبيدي ،طبقات النحويين ،ص .٢١األنباري ،كتاب إيضاح =

فارسِ يٍّ َ .ف َق ْد جا َء في ْ
َو ِقص ٌَّة ْ
ِّين أ َّن ُه َمرَّ ِبأبي
بار ال َّنحْ ِوي َ
أخ ِ
أخرى ألبي األسْ َو ِد َم َع َرج ٍُل ِ
كان َق ِد َم ال َبصْ َر َة َم َع َجما َع ٍة ِمنْ أھْ لِهَِ ،ف َد َن ْوا
جانَ -
بوز ْن َ
األسْ َو ِد " َسعْ ٌد َ -و َ
فارسِ ًّيا ِمنْ أھْ ِل ِ
كان َرجُال ِ
ك ِمنْ َموالِي ِهَ .ف َمرَّ َسعْ ٌد ھذا
ْن َم ْظعون ال ُج َمحِيِّ َفا َّد َع ْوا أ َّن ُھ ْم أسْ لَمُوا َعلى َي َد ْي ِه َوأ َّن ُھ ْم ِبذلِ َ
ِمنْ قُدا َم َة ب ِ
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ك ِب ِه
ف َ◌ َر َسهُ ،قا َل ما لَ َ
ِبأبي األسْ َو ِد َوھ َُو َيقو ُد َ
ض ِح َ
ك يا َسعْ ُد ال َترْ َكبُ ؟ قا َل :إنّ َف َرسِ ي ضالِ ٌعَ .ف َ
الم َود َ
َخلُوا في ِه َفصارُوا َلنا
َبعْ ضُ َمنْ َح َ
ض َرهُ .قا َل أبو األسْ َو ِد :ھؤُ ال ِء ال َموالِي َق ْد َرغِ بُوا في اإلسْ ِ
ْ
ب َر ُج ٌل
ك الكِتا ِ
ض َع َ
إخ َو ًةَ ،فلَ ْو َعلَّمْ نا ُھ ُم ال َكال َمَ .ف َو َ
عول لَ ْم َي ِز ْد َعلَ ْي ِه َ ...فزا َد في ذلِ َ
باب الفاعِ ِل َوال َم ْف ِ
ِمنْ َبنِي لَ ْي ٍ
ث أبْوابًا".

) (١

ماع اللَحْ ِن اسْ َتأ َذ َن ل َِوضْ ِع ال َّنحْ ِوَ .ول ِك َّن ُھ ُم ْ
اخ َتلَفُوا َح ّتى في
َو َمرَّ ًة َيقولُ َ
ون ِبأنَّ أبا األسْ َو ِد َبعْ َد َس ِ
ﷲ بْنُ ِزيادٍ،
اسْ ِم المُسْ َتأ َذ ِن ِم ْنهَُ ،ف ِم ْن ُھ ْم َمنْ قا َل :ھ َُو ِزيا ٌد َ -وھ َُو الم َُرجَّ ُحَ -و ِم ْن ُھ ْم َمنْ قا َل :ھ َُو َع ْب ُد ِ
َوثال ٌ
ض أبي
ِث قا َل :ھ َُو َع ْب ُد ِ
صوِّ ُرهُ لَنا َيرْ فُضُ َعرْ َ
َّاسَ .والرِّ وا َي ُة القا ِئ َل ُة ھ َُو ِزيا ٌد َمرَّ ًة ُت َ
ﷲ بْنُ َعب ٍ
األسْ َودُِ ،ث َّم لِحا ِد َث ٍة ُم َع َّي َن ٍة يُواف ُِقَ .و ْ
ُ
ت الرِّ
واياتَ " :ر َوى َيحْ َيى
أخرى َتجْ َعلُ ُه مُوافِ ًقا مُبا َش َر ًةَ .ف ِممّا َذ َك َر ِ
ض َع ال َع َر ِب َّي َة أبو األسْ َو ِد ال ُّد َؤلِيُّ  ،جا َء
قالَّ :أو ُل َمنْ َو َ
َّاشَ ،عنْ عاصِ ٍم ِ
ْن َعي ٍ
بْنُ آ َد َم َعنْ أبي َب ْك ِر ب ِ
ت األعا ِج َم َو َت َغي ََّر ْ
أض َع
ب َق ْد خا َل َط ِ
ت ْألسِ َن ُت ُھ ْم ،أ َف َتأ َذنُ لِي أنْ َ
إلى ِزيا ٍد ِبال َبصْ َر ِة َفقا َل :إ ِّني أرى ال َع َر َ
األمير،
ل ِْل َع َر ِ
ون -أيْ ُيقِيم َ
ب َكالمًا َيعْ ِرفُ َ
َ
ُونَ -كال َم ُھ ْم؟ قا َل :الَ ،فجا َء َر ُج ٌل إلى ِزيا ٍد َفقا َل :أصْ لَ َح ﷲُ
ض َع
اس الَّذي َن َھ ْي ُت َ
ك َبنو ًناَ .فقا َل ِزيا ٌدْ ... :اد ُع لِي أبا األسْ َودَِ ،فقا َلَ :
ُتوُ ِّف َي أباناَ ،و َت َر َ
ك أنْ َت َ
ضعْ لِل ّن ِ
لَ ُھ ْم".

) (٢

ِّين أنَّ أبا األسْ َو ِد جا َء "إلى ِزيا ٍد َفقا َل َل ُهِ :أب ْغنِي كا ِتبًا َي ْف َھ ُم َع ِّني ما
َوجا َء في َمرا ِت ِ
ب ال َّنحْ ِوي َ
ض َف ْھ َمهَُ ،فأ ِت َي ِب َ
ْش َفقا َل َل ُه :إذا َرأ ْي َتنِي َق ْد
ْس َفلَ ْم َيرْ َ
آخ َر ِمنْ قُ َري ٍ
أقو ُلَ .فجي َء ِب َرج ٍُل ِمنْ َع ْب ِد َقي ٍ
) (٣
َف َتحْ ُ
ت َفمِي ." ...
َت َمرَّ ًة ْ
ض ِزيا ٍد ُث َّم مُوا َف َق ِت ُه َو َرد ْ
َوالرِّ وا َي ُة الَّتي ُذك َِر ْ
بن
أخرى َم ْنسُو َب ًة إلى َع ْب ِد ِ
ت في َر ْف ِ
ﷲ ِ
= الوقف ،ص ،٨٩ياقوت الحموي ،معجم األدباء ،ج ،٤ص .١٤٦٧-١٤٦٥والقفطي ،إنباه الرواة ،ج،١
ص .١٦ابن خلكان ،وفيات األعيان ،ج ،٢ص.٢٣٧
 .١السيرافي ،أخبار النحويين ،ص .٣٦ابن النديم ،الفھرست ،ص .٦٠الزبيدي ،طبقات النحويين ،ص.٢٢
القفطي ،إنباه الرواة ،ج ،١ص.٦
 .٢السيرافي ،أخبار النحويين ،ص .٣٦األنباري ،كتاب إيضاح الوقف ،ص .٤٣-٤٢الزبيدي ،طبقات النحويين،
ص .٢٢ياقوت الحموي ،معجم األدباء ،ج ،٤ص .١٤٦٦-١٤٦٥القفطي ،إنباه الرواة ،ج ،١ص .١٥ابن
خلكان ،وفيات األعيان ،ج٢٣٦. ،٢
 .٣أبو الطيب اللغوي ،مراتب النحويين ،ص .٢٣والقفطي ،إنباه الرواة ،ج ،١ص.١٥

ض َع ال َع َر ِب َّي َةَ ،فأ َبىَ ،فأتاهُ
ِزيا ٍدَ .ف َق ْد "جا َء أبو األسْ َو ِد ال ُّد َؤلِيُّ إلى َع ْب ِد ِ
بن ِزيا ٍد َيسْ َتأ ِذ ُن ُه في أنْ َي َ
ﷲ ِ
) (١
ك ﷲَُ :
ض ِع ال َع َر ِب َّي َة".
مات أبانا َو َت َر َ
أح ُد ُھ ْم :أصْ لَ َح َ
َق ْو ٌم َفقا َل َ
ك َب ُنوهَُ .فقا َلَ :علَيَّ ِبأبي األسْ َودَِ ،
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َوا ْن َف َر َد القِ ْفطِ يُّ َ -وھ َُو ُم َت ِّ
ّاس في
شاو َر َع ْب َد ِ
ﷲ َ
أخ ٌر -في الرِّ وا َي ِة القا ِئ َل ِة ِبأنَّ أبا األسْ َو ِد َ
بن َعب ٍ
ب َق ْد َف َس َد ْ
ت،
ّاسَ ،فقا َل :إ ِّني أرى ْألسِ َن َة ال َع َر ِ
َوضْ ِع ال َّنحْ ِو" .قي َلَ :وأتى أبو األسْ َو ِد َع ْب َد ِ
ﷲ َ
بن َعب ٍ
) (٢
أر ْد ُ
ك ُتري ُد ال َّنحْ َو ،أ َما إ َّن ُه َح ٌّق".
ُون ِب ِه ْألسِ َن َت ُھ ْم .قا َل :لَ َعلَّ َ
أض َع َش ْي ًئا لَ ُھ ْم ُي َقوِّ م َ
ت أنْ َ
َف َ
ب ِمنْ أبي األسْ َو ِد َوضْ َع ال َّنحْ ِوَ ،ول ِك َّن ُه أ َبى ُث َّم وا َف َق ِحرْ ً
صا
َوم َِن الرُّ وا ِة َمنْ قا َل ِبأنَّ ِزيا ًدا َطلَ َ
ك الرِّ وا َي ُة الَّتي َتقو ُلْ " :
ب الَّذي َدعا أبا األسْ َو ِد إلى ما
ف ال َّناسُ في ال َّس َب ِ
اخ َتلَ َ
رآنِ .منْ ذلِ َ
َعلى القُ ِ
َر َس َم ُه م َِن ال َّنحْ ِوَ ،فقا َل أبو ُع َب ْي َد َة َم َع َم ُر بنُ ال ُم َث َّنىَ :
بن أبي طالِ ٍ
ب َ -رضِ َي
أخ َذ أبو األسْ َو ِد َعنْ َعلِيِّ ِ
أح ٍد َح ّتى َب َع َ
كان ال ي ُْخ ِر ُج َش ْي ًئا ِممّا َ
ث إلَ ْي ِه ِزيا ٌد :اعْ َم ْل
ﷲُ َع ْن ُه -ال َع َر ِب َّي َة َف َ
أخ َذهُ َعنْ َعلِيٍّ  ...إلى َ
كَ ،ح ّتى َسم َِع أبو األسْ َو ِد
ِتاب ِ
ﷲَ .فاسْ َتعْ فاهُ ِمنْ ذلِ َ
َش ْي ًئا َتكونُ في ِه إمامًا َي ْن َتفِ ُع ال َّناسُ ِبهَِ ،و ُتعْ ِربُ ِب ِه ك َ
ت ُ
كين َو َرسولِ ِه"َ .فقا َل :ما ُك ْن ُ
صار إلى
اس
ﷲ َبري ٌء م َِن ال ُم ْش ِر َ
َ
قار ًئا َي ْق َرأ..." :أنَّ َ
أظنُّ أنَّ أمْ َر ال َّن ِ
ِ
ھذا! َف َر َج َع إلى ِزيا ٍد َفقا َل :أنا أ ْف َع ُل ما أ َم َر ِب ِه األميرَُ ،ف ْل َي ِب ْغنِي كا ِتبًا َلقِ ًنا َي ْف َع ُل ما أقولَُ ،فأت َِي ِبكا ِت ٍ
ب
ضهَُ ،فأت َِي ِب َ
ّاس :أحْ َس ُب ُه ِم ْن ُھ ْم -قا َل َل ُه أبو األسْ َو ِد :إذا
آخ َر -قا َل أبو َ
ْسَ ،فلَ ْم َيرْ َ
ِمنْ َع ْب ِد ال َقي ِ
العب ِ
َرأ ْي َتنِي َق ْد َف َتحْ ُ
الحرْ فِ ،
ض َممْ ُت ُه َفاجْ َع ِل ال ُّن ْق َط َة إلى جا ِن ِ
ب َ
الحرْ فِ َ ،وإذا َ
فاي َفا ْنقُ ْط واحِد ًة َف ْو َق َ
ت َ
َوإذا َك َسرْ ُت ُه َفاجْ َع ِل ال ُّن ْق َط َة في أسْ َفلِهَِ ،فھذا َن ْق ُ
ط أبي األسْ َو ِد".

) (٣

ب َبعْ َد أنْ َف َسد ْ
ب
َت ألَسِ َن ُت ُھ ْم ِب َس َب ِ
ليم ال َع َر ِ
َوجا َء في المُحْ َك ِم أنَّ ِزيا ًدا َطلَ َ
ب َوضْ َع ال َّنحْ ِو لِ َتعْ ِ
َ
ْ
ُعاو َي ُة -
الم ا ْب ِن ِه ُع َب ْي ِد ِ
اختِالطِ ِھ ْم ِباألعا ِج ِم؛ َوذلِ َ
ﷲ" .قا َل ال ُع ْت ِبيُّ َ :ك َت َ
بم ِ
ك َبعْ َد أنْ ظ َھ َر ھذا في َك ِ
ﷲ ا ْب َن ُهَ .فلَمّا َق ِد َم َعلَ ْي ِه َكلَّ َمهَُ ،ف َو َج َدهُ َي ْل َحنُ َف َر َّدهُ إلى ِزيادٍ،
َرضِ َي ﷲ ُ َع ْن ُه -إلى ِزيا ٍد َي ْطلُبُ ُع َب ْي َد ِ
ض ِّيعُ؟ َف َب َع َ
ث ِزيا ٌد إلى ِأبي األسْ َودَِ ،فقا َل :يا أبا
ب إلَ ْي ِه كِتابًا َيلو ُم ُه فِيهَِ ،و َيقو ُل :أم ِْث َل ُع َب ْي ِد ِ
ﷲ ُي َ
َو َك َت َ
ت َوأ ْف َسد ْ
الحمْ را َء َق ْد َك ُث َر ْ
ضعْ َ
ت َش ْي ًئا يُصْ لِ ُح ِب ِه ال ّناسُ
ُن ال َع َربَِ ،فلَ ْو َو َ
األسْ َودِ ،إنَّ ھ ِذ ِه َ
َت ِمنْ ْألس ِ
ك أبو األسْ َودَِ ،و َك ِر َه إجا َب َة ِزيا ٍد إلى ما َسأ َلَ .ف َوجَّ َه
ِتاب ِ
ﷲ َتعا َلىَ .فأ َبى ذلِ َ
بون ِب ِه ك َ
َكال َم ُھ ْمَ ،ويُعْ ِر َ
آنَ ،و َت َع َّم ِد
ريق أبي األسْ َودَِ ،فإذا َمرَّ ِب َ
ِزيا ٌد َرجُالَ ،فقا َل لَ ُه :ا ْقع ُْد في َط ِ
كَ ،فا ْق َرأ َش ْي ًئا م َِن القُرْ ِ
 .١السيرافي ،أخبار النحويين ،ص .٣٥األنباري ،كتاب إيضاح الوقف ،ص .٤٣القفطي ،إنباه الرواة ،ج،١
ص .١٥ابن خلكان ،وفيات األعيان ،ج ،٢ص.٢٣٦
 .٢القفطي ،إنباه الرواة ،ج ،١ص.١٦
 .٣السيرافي ،أخبار النحويين ،ص .٣٥-٣٤األنباري ،كتاب إيضاح الوقف ،ص .٤٠ابن النديم ،الفھرست،
ص .٦٠الداني ،المحكم ،ص ٧-٤و  .٤٣القفطي ،إنباه الرواة ،ج ،١ص .١٥ابن خلكان ،وفيات األعيان،
ج ،٢ص .٢٣٧قد تختلف بعض المفردات من رواية إلى أخرى.

ك ." ...
ال َلحْ َن فيهَِ ،ف َف َع َل ذلِ َ

) (١

كَ .وكا َن
ونَ ،ف َكلَّ َم ُه ِزيا ٌد في ذلِ َ
ض َع ُه لِ َي َت َعلَّ َم ُه َب ُنو ِزيادٍ ،أل َّن ُھ ْم كا ُنوا َي ْل َح ُن َ
كان َو َ
" َويُقا ُلَ :ب ْل َ
ب".
الم ال َع َر ِ
أعْ لَ َم ال ّن ِ
اس ِب َك ِ
ب َبعْ َد َش ْكوى قُ ِّد َم ْ
ب ِمنْ أبي األسْ َو ِد ھ َُو ُع َم ُر بنُ َ
ت إلَ ْي ِه َعنْ
الخ ّطا ِ
وروا َي ٌة َت ْذ ُك ُر أنَّ الَّذي َطلَ َ
ِ
رابيٌّ َعلى َرج ٍُل َوھ ُِو ُي َعلِّ ُم َ
قِرا َء ِة اآل َي ِة ذاتِھا ِمنْ
آن َوھ َُو
آخ َر القُرْ َ
سور ِة ال َّت ْو َب ِة .يُقا ُلَ " :و َق َ
َ
ف أعْ ِ
رابيُّ َ :و ِ
َيقو ُل) :أنّ ﷲَ َبري ٌء م َِن ال ُم ْش ِر َ
ﷲ ما أ ْن َز َل ﷲُ
كين َو َرسولِ ِه( )ال َّت ْو َب ُة (٣قا َلَ :فقا َل َل ُه األعْ ِ
) (٢
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رابيَّ ُث َّم قا َلِ :ب ْينِي َو َب ْي َن َك
ب إلَ ْي ِه الرَّ ُج ُل َفلَ َّب َ
صلَّى ﷲُ َعلَ ْي ِه ،-قا َلَ :ف َو َث َ
ھذا َعلى َن ِب ِّي ِه م َُح َّم ٍد َ -
ب األعْ ِ
ِنين إ ِّني ُك ْن ُ
ِين ُع َم ُر بنُ َ
ت أ َعلِّ ُم
ب ِب ِه إلى ُع َم َر َفقا َل لَ ُه :يا
الخ َّطا ِ
ب .قا َلَ :ف َذ َھ َ
أمي ُر المُؤ ِمن َ
أمير الم ُْؤم َ
َ
ﷲ ما أ ْن َز َل ﷲُ ھذا
كين َو َرسولِ ِه( .قا َلَ :و ِ
ﷲ َبري ٌء م َِن ال ُم ْش ِر َ
َرجُال َف َس ِم َعنِي ھذا َوأنا أقُو ُل) :أنَّ َ
صد َ
ﷲ أب َْرأ ِممَّنْ
رابيُّ َ :وأنا َو ِ
رابيُّ  ،إ َّنما ھ َ
َعلى م َُح َّم ٍد َفقا َل ُع َم ُرَ :
ِي )َ َ
َق األعْ ِ
ورسولُ ُه( َ ...فقا َل األعْ ِ
الخ ّ
َب ِرى َء ﷲُ َو َرسولُ ُه ِم ْنهَُ ،فأ َم َر ُع َم ُر بنُ َ
آن إال عالِ ٌم ِباللُ َغةَِ ،وأ َم َر أبا األسْ َو ِد
طا ِ
ب أالّ ُي ْق ِرى َء القُرْ َ
) (٣
ض َع ال َّنحْ َو".
َف َو َ
وايات الَّتي َو َرد ْ
ُ
ت الرِّ
ِين اھْ تمامًا واضِ حً اَ ،ففُؤاد
َت َعنْ أسْ با ِ
َو َق ْد ال َق ِ
ب َوضْ ِع ال َّنحْ ِو م َِن المُحْ َدث َ
ِض ٌة ِب َحي ُ
ْث َي َت َع َّذ ُر َعلى ال َمرْ ِء أنْ َي ْخ ُر َج ِم ْنھا ِبف ِْك َر ٍة واضِ َح ٍة
َترْ ِزي ُي َعلِّ ُق ِبأ َّنھا" :مُضْ َط ِر َب ٌة َو ُم َتناق َ
)(٤
َعنْ ال َّن ْشأ ِة األولى لِھذا الع ِْل ِم".
ب َو َخ ْوفُھُم ِمنْ أنْ
ب المُباشِ َر فِي َوضْ ِع ال َّنحْ ِو ھ َُو َف َز ُع ال َع َر ِ
أمّا َح َسن عُون َفيُؤ ِّك ُد أنَّ "ال َّس َب َ
) (٥
ب َ
الخ َطأ َواللحْ نُ إلى ُن
ب المُباشِ َر في
َي َت َسرَّ َ
س ھ َُو ال َّس َب َ
آن"َ .وأنَّ اللَحْ َن َن ْف َس ُه لَيْ َ◌ َ
ِ
صوص القُرْ ِ

َوضْ ِع ال َّنحْ ِو " َوإ َّنما َ
ك[ حي َنما
الخ ْوفُ َعلى اآليا ِ
ت القُرْ آ ِن َّي ِة ِمنْ أنْ َتمْ َت َّد إلَيْھا َي ُد ال َّتحْ ريفِ َ ] ...وذلِ َ
ا ْن َت َق َل س ُْلطانُ ال َّد ْولَ ِة اإلسْ ال ِم َّي ِة إلى ِبيئا ٍ
ب
ض َع لِھ ِذ ِه ال َّد ْولَ ِة أ ْفوا ٌج َعدي َدةٌ م َِن األجا ِن ِ
ت َغي ِْر َع َر ِب َّيةٍَ ،و َخ َ
ِّين".
س َوسِ رْ َ
يان َوعِ بْرا ِني َ
ِمنْ فُرْ ٍ

) (٦

األك َث َر وُ رو ًدا فِيھا َو ْ
ب ْ
األك َث َر إ ْقناعًا ھ َُو ال ُم َت َعلِّ ُق ِبقِرا َء ِة
َو َم َع َت َع ُّد ِد ھذ ِه الرِّ وايا ِ
ت إال أنَّ ال َّس َب َ
 .١الداني ،المحكم ،ص.٤-٣
 .٢أبو الطيب اللغوي ،مراتب النحويين٢١. ،
 .٣األنباري ،كتاب إيضاح الوقف ،ص.٣٩-٣٧
 .٤ترزي ،في أصول اللغة والنحو ،ص١٠٠.
 .٥عون ،اللغة والنحو ،ص.١٥٥
 .٦المصدر نفسه ،ص.١٦٣

ْ
حيح ًةَ .و َق ْد َتكونُ األسْ بابُ
األخرى أسْ بابًا َع َرضِ ي ًَّة
ص َ
ِمين َعلى قِرا َء ِت ِه قِرا َء ًة َ
ص المُسْ ل َ
آنَ ،و ِحرْ ِ
القُرْ ِ
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جا َء ْ
ت الَّتي َتقِي ِه َ
الخ َطأ.
الح َركا ِ
ض ْبطِ كِتا ِ
ت في الَو ْق ِ
ب ِ
ﷲ ِب َ
حاج َت ُھ ْم إلى َ
ِمون َ
أحسَّ فِي ِه المُسْ ل َ
ت الَّذي َ
ُ
ت َ
الج ْز ُم فيھاَ ،وإ َّن ُه َمرَّ
ِتام ھذا ال َفصْ ِل أنَّ ِبدايا ِ
الخ ِّط ال َع َر ِبيِّ َيصْ عُبُ َ
َوجُمْ لَة ال َق ْو ِل في خ ِ
ُ
ضوع أ ْق َربُ إلى َ
ِب َمرا ِح َل َيصْ عُبُ َتحْ دي ُدھا ِب ِد َّقةٍ؛ إ ِذ الرِّ
ِك
وايات فِي ھذا ال َم ْو
ب إلى ذل َ
يال َكما َذ َھ َ
الخ ِ
ِ
الحقي َق ِة
ك الرِّ وايا ِ
ْس لَ ُه َكبي ُر فا ِئ َدةٍ؛ ألنَّ الوُ صو َل إلى َ
ت َلي َ
حيص لِت ِْل َ
ارسِ َ
ينَ .و َك ْث َرةُ ال َّتمْ ِ
َكثي ٌر م َِن ال ّد ِ
ضوع َيبْدو مُسْ َتحِيال؛ فال َمصا ِد ُر ال ُتسْ عِفُ .
في ھذا ال َم ْو
ِ
األو ُل في ھذا األمْ ِرَ ،وأنَّ أبا
كان لَ ُه ال ُج ْھ ُد َّ
َوأمّا َعنْ َوضْ ِع ال َّنحْ ِو َفيُمْ كِنُ ال َق ْو ُل ِبأنَّ َعلِ ًّيا َ
الحاج َة إلَ ْي ِه َف ْ
ك
أك َم َل ما َبدَأَ ِب ِه َعلِيٌّ  .أمّا َيحْ َيى بنُ َيعْ َمر َو َنصْ ُر بنُ عاصِ م َف َق ْد
َ
األسْ َو ِد ال ُّد َؤلِيَّ ْأد َر َ
ْ
األخرى َف َق ْد كا َن ْ
جامَ .وأمّا ال َّش ْخصِ ي ُ
ت م َِن
ّات
َ
كان ُج ْھ ُدھُما م َُر َّك ًزا على َن ْقطِ ال َمصاحِفِ َن ْق َط إعْ ٍ
جالَ ،ول ِكنْ ال
الم في ھذا ال َم ِ
األعْ ِ
ھيل الكِتا َب ِة ال َع َر ِب َّي ِة
األسْ َب َق إلى َتسْ ِ
ب
ال ُب َّد ِم َن اال ْنتِبا ِه َعلى أنَّ ال َع َر َ

يُقا ُل ِبأنَّ لَ ُھ ُم األسْ َبقِ َّي َة في َوضْ ِع عِ ْل ِم
ت ال َّش ْك ِلَ ،و ِبھا َت َمي ََّز
ِبأنْ ْأو َج َد َح َركا ِ
كا َن ْ
ُدور ِھ ْم َوعُقول ِِھ ْم.
ت عِ ْن َد ُھ ُم األصو ُل ال َّنحْ ِو َّي ُةَ ،ول ِك َّنھا في ص ِ

ال َّنحْ ِو ،إال َ
كان
الخلي َل َف َق ْد َ
جامَ .ول ِكنْ
ال َّش ْك ُل َع ِن اإلعْ ِ

ب ُع ْن ُ
ص ٌر
ك َنقا ُء السَّلي َق ِةَ .وفي ھذا َيقو ُل َعلِيّ َعبْد الوا ِح ِد وافي إنَّ "نِظا َم اإلعْ را ِ
َو َي ُد ُّل َعلى ذلِ َ
أساسِ يٌّ ِمنْ َعناصِ ِر الل ُ َغ ِة ال َع َر ِب َّيةَِ ،و َق ْد ا ْش َت َملَ ْ
ت َعلَ ْي ِه ُم ْن ُذ أ ْق َد ِم عُھودِھاَ ،و ُك ُّل ما َع ِم َل ُه ُعلَما ُء ال َقواعِ ِد
صحا ِء م َِن ال َع َربِ،
الحدي ِ
آن َو َ
الم الفُ َ
حِيا َل ُه ھ َُو أ َّن ُھ ُم اسْ َت ْخلَصُوا َمناھ َِج ُه اسْ ت ِْخالصًا م َِن القُرْ ِ
ث َو َك ِ
) (١
وانين".
َو َر َّتبُوھا َوصا ُغوھا في
صور ِة َقواعِ َد َو َق َ
َ
ت ْ
إن ْ
ُ
اختِالفا ٍ
َوالرِّ
ت
اخ َتلَ َف ِ
وايات َعنْ َس َب ِ
ب َوضْ ِع ال َّنحْ ِو ُم َت َكرِّ َرةٌ في َك ٍ
ثير م َِن ال َمصاد ِِرَ ،و ِ
ك
سير ًةَ .ويُمْ كِنُ َترْ جي ُح ال َّس َب ِ
َي َ
آن م َِن اللَحْ ِن َوال َّتصْ حيفِ ؛ َوذلِ َ
ب القائ ِِل ِبأنَّ ال َّنحْ َو وُ ضِ َع لِحِما َي ِة القُرْ ِ
ب َفرْ عِ َّي ٍة كا َن ْ
ب أسْ با ٍ
ب الرَّ ئيسِ يِّ .
ت مُصا ِح َب ًة مُصا َد َف ًة لِل َّس َب ِ
لِ َك ْث َر ِة وُ رو ِد ِه في الرِّ واياتِ ،إلى جا ِن ِ
موضَ ،فإ ّنا َنرى
َو َيرى أحْ َمد أمين َ -م َع ُك ِّل ذلِ َ
ك -أنَّ "تاري َخ ال َّنحْ ِو في َم ْن َش ِئ ِه غا ِمضٌ ُك َّل ال ُغ ِ
ون ُنوا ًة ُت َبيِّنُ ما ھ َُو ُس َّن ٌة
ض ْخمًا ناضِ جً ا ھ َُو كِتابُ سِ ي َب َو ْيهَِ ،وال َنرى َق ْبلَ ُه ما يَصِ ُّح أنْ َي ُك َ
َفجْ أ ًة كِتابًا َ
َطبي ِعي ٌَّة ِمنْ ُنشو ٍء َوارْ تِقا ٍءَ ،و ُك ُّل ما َذ َكرُوهُ ِمنْ ُنشو ٍء ال َي ْشفِي َغليال".

) (٢

 .١وافي ،علي عبد الواحد )١٩٦٢م( .فقه اللغة ،ط ،٥القاھرة :لجنة البيان العربي ،ص .٢٠٩ھذا يتفق مع قول
ابن فارس.
 .٢أمين ،ضحى اإلسالم ،ط ،٦ج ،٢ص.٢٨٥
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صل ُ ال َّثانِي
ال َف ْ
الع َر ِب َّي ُة ال َم ْكتو َب ُة َغ ْي ُر ال َم ْ
شكو َل ِة َو َعال َق ُتھا:
َ
ِ .١بال َلحْ ِن
ِي:
ِ .٢بأ ْش َھ ِر مُسْ َت َويا ِ
الع َر ِب َّيةَِ ،وھ َ
ت اللُ َغ ِة َ
الفُصْ َحى ،العا ِّم َّي ُة ،الوُ سْ َطى.

َ -١عال َق ُة ال َع َر ِب َّي ِة ال َم ْكتو َب ِة َغ ْي ِر ال َم ْ
شكولَ ِة ِباللَ ْح ِن.
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ِين ال َمعان َِي ال ُم َت َع ِّد َد َة لِھ ِذ ِه ال َكلِ َم ِة)َ ،(١كما ألَّفُوا ُك ُتبًا
َت َتب ََّع ال ُم ْھ َتم َ
ُّون ِباللَحْ ِن م َِن القُ َدما ِء َوالمُحْ َدث َ
ت ْ
األل َ
ض ْ
قوع مُسْ َت ْخ ِدمِيھا فِيما َسمَّوهُ َلحْ ًنا.
َت َت َّب َع ِ
فاظ الَّتي َت َعرَّ َ
ت لِ َبعْ ِ
ض ال َّت ْغييراتَِ ،وھ َُو ما أ َّدى إلى وُ ِ
ب َّأو َل َم ْظ َھ ٍر ِمنْ َمظاھِر اللَحْ ِن عِ ْن َد ال ُّنحاةُِ ،ث َّم ْ
َو َق ْد َيكونُ َ
أطل َِق َعلى ُك ِّل
الخ َطأ في اإلعْ را ِ
ِ
ت ْأو فِي
كَ .فال َلحْ نُ َي ْش َم ُل مُخا َل َف َة ال َع َر ِب َّي ِة الفُصْ َحى في األصْ وا ِ
الح َر َكةَِ ،و َع َّم َغي َْر ذلِ َ
َخ َطأ في َ
ب ْأو فِي َداللَ ِة ْ
ال ِّ
األلفاظِ .
ت اإلعْ را ِ
ب الجُمْ لَ ِة َو َح َركا ِ
ص َي ِغ ْأو فِي َترْ كي ِ
) (٣
ك ال ُم َت َعلِّ ِق ِب َ
الح َر َكةِ،
الخ َطأ في َ
َوھذ ِه ال ِّدرا َس ُة ُم ْھ َتم ٌَّة ِب َم ْظ َھ ٍر وا ِح ٍد ِمنْ َمظاھ ِِر ال َلحْ ِنَ ،ذلِ َ
) (٢

صرْ فُك الكالم عن جھته .لَ َح َن في كالمه يريدون
 .١فمن معاني اللَحن ما جاء في الجمھرة ،البن دريد :اللحْ نَ :
ضد اإلعراب ،فكأ ّنه مال بكالمه عن جھة الصواب .ابن دريد ،جمھرة اللغة ،ج ،٢ص.١٩٢
وقد ُع َّدت لفظة اللحن من األضداد؛ إذ "يقال للخطأ لَحن ،وللصواب لحن" .األنباري ،أبو بكر محمد بن
القاسم) ،ت٣٢٨ھـ( ،األضدادُ ) ،عنِي بتحقيقه محمد أبو الفضل إبراھيم( ،دائرة المطبوعات والنشر ،الكويت،
١٩٦٠م ،ص.٢٣٨
ويشير ابن فارس إلى أن اللحن لم يكن عند العرب العاربة؛ ألن العرب كانوا قد تكلموا بسليقتھم السليمة ولم
يُميلوا الكالم عن الصحيح .ابن فارس ،أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا القزويني) ،ت٣٩٥ھـ( ،مقاييس
اللغة ،ج)،٥تحقيق وضبط عبد السالم محمد ھارون( ،الدار اإلسالمية ،بيروت١٩٩٠ ،م ،ص.٢٣٩
وجاء من معاني اللحن في اللسان :الفطنة ،والميل بالتورية عن الواضح ،وفي القراءة :غرّد وطرّ ب ،والخطأ،
والميل عن جھة االستقامة .اللَ َحن :اللغة .اللسان – لحن.
ويوھان فك خصص ملحقا في كتابه العربية للحديث عن اللحن بتفصيل من ص .٢٤٦-٢٣٥فك ،يوھان،
)١٩٥١م( ،العربية :دراسات في اللغة واللھجات واألساليب ،ترجمة عبد الحليم النجار ،القاھرة :مكتبة
الخانجي ،يقولُ " :نقِل لفظ اللحن إلى معنى الخطأ في الكالم ،وأغلب الظن أنه استعمل ألول مرة بھذا المعنى
عندما تنبّه العرب بعد اختالطھم باألعاجم إلى ]على[ فرق ما بين التعبير الصحيح والتعبير الملحون".
ص٢٤٥.
والتطور اللغوي ،ط ،٢القاھرة :مكتبة زھراء الشرق ،ص.١٣
 .٢عبد التواب ،رمضان )٢٠٠٠م( .لحن العامة
ّ
وياقوت ،محمود سليمان )١٩٩٥م( .فن الكتابة الصحيحة :قواعد اإلمالء ،عالمات الترقيم ،األخطاء الشائعة،
لغة اإلعالنات الصحفية ،روائع الشعر والنثر ،االسكندرية :دار المعرفة الجامعية ،ص .٧٨وعون ،اللغة
والنحو ،ط ،١ص .١٦٤-١٦٣بتصرّ ف
 .٣من قصص اللحن المشھورة التي كشف لح َنھا خطأ ٌ نحوي بالحروف قصة عمر مع الرماة .فقد "مرّ عمر بن
مغضبا وقال:
الخطاب -رضي ﷲ عنه -على قوم يسيئون الرمي ،فقرّ عھم .فقالوا :إنا قوم متعلمين ،فأعرض
َ
وﷲ لخطأكم ]لخطؤكم[ في لسانكم أشد عليّ من خطأكم ]خطئكم[ في رميكم" .ياقوت الحموي ،معجم=

الب ْن َي ِة ال ّدا ِخلِ َّي ِة ل ِْل َكلِ َمةِ؛ َوھ َُو ال َم ْظ َھ ُر الَّذي
َسوا ٌء في َح َر َك ِة اآلخ ِِر ْأو فِي أيِّ َح َر َك ٍة ِمنْ َح َركا ِ
ت ِ
أكان َ
الع َر ِب َّي ِة ال َم ْكتو َب ِة َغي ِْر ال َم ْشكولَةَِ ،سوا ٌء
الح َر َك ِة
َ
َت َّتضِ ُح ِب ِه َعال َق ُة ال َلحْ ِن ِب َ
الخ َطأ ِب َع َد ِم َوضْ ِع َ
ْدال َح َر َك ٍة ِب ْ
أو الصَّرْ ِف َّي َة.
ُّكون ِبھاْ ،أو ِبإب ِ
َواسْ ِتب ِ
أخرى ال َت َّتف ُِق َوال َقواعِ َد ال َّنحْ ِو َّي َة ِ
ْدال الس ِ
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َو ُي َع ُّد َ
يان
ِراقَ ،ف َق ْد جا َء في كِتا ِ
الح َر َك ِة ِمنْ َّأو ِل اللَحْ ِن الَّذي ع ُِر َ
الخ َطأ فِي َ
ف في الع ِ
ب ال َب ِ
) (١
ِراق َحيِّ َعلى ال َفالح".
ْيين أنَّ " َّأو َل لَحْ ٍن ُسم َِع ِبالع ِ
َوال َّتب ِ
ْيين
يير َ
روج َع ِن الم ِ
يان َوال َّتب ِ
الح َر َكةِ ،ما جا َء في ال َب ِ
ِثال ِب َت ْغ ِ
َو ِمنْ أمْ ِثلَ ِة ال َلحْ ِن ال َّنات ِِج َعنْ ُخ ٍ
ين ،يُري ُدَ :ح ّتى َي ُ
ين".
شجَّ ُه ِب َ
بن خالِ ٍد َ
ُف َ
أ ْيضًا أنَّ " :يوس َ
كان َيقو ُلَ :ح َّتى يَشِ جَّ هُِ ،ب َكسْ ِر ال ِّش ِ
ض ِّم ال ِّش ِ

) (٢

ب إلى ُ
يوع ال َلحْ ِنَ ،و َن ِج ُد
ت ال َع َر ِ
ض َلھْجا ِ
َو َق ْد أ َّدى ال َّتسا ُھ ُل فِي أمْ ِر َ
ُّكون فِي َبعْ ِ
الح َر َك ِة َوالس ِ
ش ِ
ك م َِن
ِثالَ .و َق ْد َيكونُ ذلِ َ
روج َع ِن اللُ َغ ِة الم ِ
في ال َمصاد ِِر ال َقدي َم ِة ما َي ُد ُّل َعلى ھذا ال َّتساھ ُِل َوال ُخ ِ
ْن فِي ال َكلِ َم ِة
البدايا ِ
ت الم َُؤ ِّد َي ِة إلى اللَحْ ِنَ .ن ْذ ُك ُر َم َثال ال َّتحْ ري َ
ِ
ك الَّذي َي ْن ُت ُج َعنْ َكرا ِھ َي ِة ْالتِقا ِء السَّا ِك َني ِ
ْن
الو ْقفِ ؛ ْإذ َعيْنُ ال َكلِ َم ِة سا ِك َن ٌة َوعِ ْن َد َ
الوا ِح َد ِة عِ ْن َد َ
الو ْقفِ يُصْ ِب ُح ال ُم َھا سا ِك ًناَ ،في ُْل َجأ إلى َتحْ ريكِ َ
العي ِ
ب لِسي َب َو ْي ِه" :ھذا بابُ
ِب َح َر َك ٍة مُناسِ َب ٍة َم َع َح َر َك ِة إعْ را ِ
الوصْ ِلَ .ف َق ْد جا َء في الكِتا ِ
ب اآلخ ِِر عِ ْن َد َ
ِن الَّذي َيكونُ َق ْب َل آخ ِِر الحُروفِ َفي َُحرَّ ُ
ب
ض ال َع َر ِ
ْنَ .وذلِ َ
ك َق ْو ُل َبعْ ِ
السّاك ِ
ك لِ َكرا ِھ َيت ِِھ ُم ْالتِقا َء السّا ِك َني ِ
) (٣
ب آخ ِِر ِه ا ْن َت َقلَ ْ
ت إلى َع ْي ِن ِه فِي حالَ َتيْ
ف ِبال َّن ْق ِلَ ،ف َح َر َك ُة إعْ را ِ
الو ْق َ
ھذا َب ُكرْ َ ،و ِمنْ َب ِكرْ "َ .و َق ْد َسمَّاهُ َ
ون َح َر َك ًة.
ال َّ
ْن َفاسْ َت ْب َدلُوا ِبال ُّس ُك ِ
ض َّم ِة َوال َكسْ َر ِةَ .فال َع َربُ َك ِرھُوا ْالتِقا َء السّا ِك َني ِ
الح َر َك ِة ُس ُكو ًنا َت ْخفي ًفاَ .وھذا َس َببٌ َ
الح َر َك ِة
آخ ُر سا َع َد َعلى ال َّتھاوُ ِن فِي َ
ون أحْ يا ًنا ِب َ
َو َيسْ َت ْب ِدلُ َ
= األدباء ،ج ،١ص .١٦وقصة الرجل الذي جاء يشكو أخاه إلى زياد" :دخل رجل على زياد فقال له :إنّ أبينا
ھلك ،وإن أخينا غصبنا على ميراثنا من أبانا .فقال زياد :ما ضي َ
ّعت من نفسك أكثر مما ضاع من مالك" .ابن
قتيبة الدينوري ،أبو محمد بن مسلم )ت٢٧٦ھـ( ،عيون األخبار ،ط ،١ج) ،٢شرحه وضبطه وعلّق عليه وقدّم
له ورتب فھارسه يوسف علي طويل( ،دار الكتب العلمية ،بيروت-لبنان ،ص .١٧٤وياقوت الحموي ،معجم
األدباء ،ج ،١ص .٢٧وتكرر ورودھا في مصادر عدة.
 .١الجاحظ ،البيان والتبيين ،ج ،٢ص.٢١٩
 .٢المصدر نفسه ،ج ،٢ص.٢١٦
 .٣سيبويه ،أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر )ت١٨٠ھـ( ،الكتاب ،ج) ،٤تحقيق عبد السالم محمد ھارون( ،عالم
الكتب ،بيروت ،د-ت ،ص .١٧٣وابن يعيش الموصلي ،موفق الدين أبو البقاء يعيش بن علي )ت٦٤٣ھـ(،
شرح المفصل للزمخشري ،ط ،١ج) ،٥قدّم له ووضع حواشيه وفھارسه إميل بديع يعقوب( ،دار الكتب
العلمية ،بيروت٢٠٠٠ ،م ،ص.٢١٤-٢١٣

َوأ َّدى إلى ُ
يوع اللَحْ ِن .قا َل سِ ي َب َو ْي ِه" :ھذا بابُ ما ُي َس َّكنُ اسْ ت ِْخفا ًفاَ ،وھ َُو في األصْ ِل ُم َت َحرِّ كٌَ ،وذل َِك
ش ِ
ض ٌد(َ :عضْ ٌد"َ (١).وفي َم ْوضِ ٍع َ
َق ْولُ ُھ ْم  ...في ) َك ِب ٌد(َ :ك ْب ٌدَ ،وفي ) َع ُ
َّتان
ت ال َّ
آخ َر َيقو ُل" :إذا َتتا َب َع ِ
ضم ِ
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ك َق ْولُ َك :الرُّ سْ ُل َو ُّ
الط ْنبُ
ُون
ك َكما َي ْك َرھ َ
ون أ ْيضًاَ ،ك ِرھُوا ذلِ َ
َفإنَّ ھؤُ ال ِء ي َُخ ِّففُ َ
ْن َ ...وذلِ َ
َ
الواوي ِ
َوال ُع ْن ُقُ .تري ُد) :الرُّ ُس ُل َو ُّ
ھان عِ ْن َد ھؤُ ال ِء َكما ُت ْك َرهُ
الياءان في
الط ُنبُ َوال ُع ُن ُق(َ ،و َكذلِ َ
ِ
تان ُت ْك َر ِ
ك ال َكسْ َر ِ
ك في إِ ِب ِل :إِب ِْل".
ك في َق ْولِ َ
مَواضِ َع َ ...وذلِ َ

) (٢

ص َل
الح َركا ِ
ون َحرْ َ
ت ال َّدا ِخلِ َّي ِة َف َق ْطَ ،وإ َّنما َق ْد ُي َس ِّك ُن َ
ْس ال َّتسْ كينُ فِي َ
َولَي َ
ف اإلعْ رابَِ ،و َق ْد َح َ
ب" :قا َل ابنُ
ابن ِج ِّنيٍّ في المُحْ َتسِ ِ
ض القِراءا ِ
ريمِ .منْ ذلِ َ
ذلِ َ
ك في َبعْ ِ
ك ما جا َء عِ ْن َد ِ
ت لِلقُرْ ِ
آن ال َك ِ
مُجا ِھ ٍد :قا َل ال َعبَّاسُ َ :س ْأل ُ
ون) :يُعلِّ ُم ُھ ْم،
ِجاز َيقولُ َ
ت أبا َعمْ رو َعنْ ) ُي َعلِّ ُم ُھ ُم الك َ
ِتاب(َ .فقا َل :أھْ ُل الح ِ
ِيم ُي َعلِّمْ ھُم َو َي ْل َع ْنھُم  ...أمّا ال َّت ْثقي ُل َفال سُؤا َل َع ْن ُه َوال
و َي ْل َع ُن ُھ ْم( ]ال َب َق َرةُ ،١٢٩ ،وُ [١٥٩م َث َّقلَ ًةَ ،ول ُ َغ ُة َتم ٍ
ت َم َع
الح َركا ِ
ف َف َع ْن ُه السُّؤالَُ ،وعِ لَّ ُت ُه َتوالِي َ
فيهِ ،أل َّن ُه اسْ تِيفا ٌء وا ِجبُ اإلعْ رابِ ،ل ِكنْ َمنْ َح َذ َ
بَ .و َعلَ ْي ِه قِرا َءةُ ِأبي َعمْ روَ ) :ف ُتوبُوا إلى
ال َّ
كان َح َر َك ِة اإلعْ را ِ
ك َعلَي ِْھ ْم َفي َُخ ِّففُ َ
ضمَّاتَِ ،ف َي ْثقُ ُل ذلِ َ
ون ِبإسْ ِ
ُون")ُّ ] (٣
الز ْخرُفُ .[٨٠ ،
ار ْئ ُك ْم( ]ال َب َق َرةَ ... [٥٤،و َحكى أبو َز ْي ٍد " َبلَى َو ُرس ُْلنا لَ َدي ِْھ ْم َي ْك ُتب َ
َب ِ
ت أ َث ٌر في قِرا َء ِة
كان للَّھْجا ِ
َفال َّتسْ كِينُ َت ْخفِي ًفا إ َذنْ لَ ْم َي ْق َتصِ رْ َعلى اللُ َغ ِة ال َي ْو ِم َّي ِة ال ُم َت َ
داولَةَِ ،وإ َّنما ِ
ب.
كين َح ّتى َم َع م َُخا َل َف ِة اإلعْ را ِ
آنَ ،فقُ ِرى َء ِبال َّتسْ ِ
القُرْ ِ
ت
ض حاال ِ
كين عِ ْن َد َ
َولَ ْم َي ْق َتصِ ِر ال َّناطِ قُ َ
الو ْقفِ َ ،ب ِل امْ َت َّد إلى َبعْ ِ
ون ِبال َع َر ِب َّي ِة َقديمًا َعلى ال َّتسْ ِ
أو ْ
الو ْقفِ اضْ طِ رارً ا،
الوصْ ُل َمجْ َرى َ
اخ ِتيارً اَ ،وفِي ھذا قا َل ابْنُ مالِكٍ َ " :يجْ ِري َ
َ
الوصْ ِل اضْ طِ رارً ا ِ
ي َمجْ راهُ ْ
اخ ِتيارً ا".
َو ُربَّما أجْ ِر َ

) (٤

 .١سيبويه ،الكتاب ،ج ،٤ص.١١٣
 .٢المصدر نفسه ،ص.١١٥-١١٤
 .٣ابن ِج ِّنيٍّ  ،أبو الفتح عثمان )ت٣٩٢ھـ( ،المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات واإليضاح عنھا ،ج،١
)تحقيق علي النجدي ناصف ،عبد الحليم النجار ،عبد الفتاح إسماعيل شلبي( ،المجلس األعلى للشؤؤن
اإلسالمية ،القاھرة١٣٨٦ ،ھـ ،ص.١٠٩
 .٤ابن مالك ،جمال الدين أبو عبد ﷲ محمد بن عبد ﷲ الجياني )ت٦٧٢ھـ( ،تسھيل الفوائد وتكميل المقاصد،
دار الكاتب العربي ،القاھرة١٩٦٧ ،م ،ص .٣٣١لم ُيعطِ ابن مالك أمثلة مُوضّحة ،ولكن نسمع في محطات
اإلذاعة ما يؤيد ذلك ،كقول المذيع :إ ْ
سقاط نظا ْم صدا ْم حسينْ وإنشا ْء عالق ْه جديد ْه .وقد تتبع د .نھاد الموسى
ھذه الظواھر في كتابه :في تاريخ العربية ،يقول :لع ّل ظاھرة الوقف أن تكون من المعالم البارزة على طريق
اتجاه العربية إلى التسكين بإسقاط الحركة ،من ذلك التسكين على كاف الخطاب فحصل الخلط بين المذكر
والمؤنث .ث ّم إنّ التسكين لم يقتصر على الوقف فجرى الوصل مجرى الوقف ،وفيه إجازة التسكين في =

َو َق ْد َيكونُ ھذا ال َّتسا ُھ ُل ھ َُو الَّذي ْأو َحى إلى إبْراھِي َم أنِيس ال َق ْو َل :إنَّ "الَّذي ُي َعيِّنُ َح َر َك ًة ُم َع َّي َن ًة
ض الحُروفِ ل َِح َر َكا ٍ
الح ْل ِق
حين ُت ْؤ ِث ُر ال َف ْت َح،
َ
ت ُم َع َّي َن ٍة َك ُحرُوفِ َ
َ
ْنَّ :أولُھُما :إي َثا ُر َبعْ ِ
أح ُد عا ِملَي ِ
ت ْ
الح َر َك ِة الرَّ ِاب َط ِة َم َع ما َي ْك َت ِنفُھا ِمنْ َح َركا ٍ
أخ َرى"َ (١).وإذا َسلَّمْ نا ِبھذا الرَّ أي
ِيھما :ا ْنسِ جا ُم ھ ِذ ِه َ
َوثان ِ
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ت مُرْ َتب ٌ
ط ِبال َّنا ِح َي ِة الص َّْو ِت َّي ِة َف َق ْط.
الح َركا ِ
ك أنَّ َتحْ دي َد َ
َف َمعْ َنى ذلِ َ
ِ
شوء اللَ ْح ِن:
َز َمنُ ُن ِ
ت اآلرا ُء َقديمُھا َو َحد ُ
ِيثھا في َز َم ِن ُنشو ِء اللَحْ ِنَ .فأبُو َّ
ْ
ب اللُ َغ ِويُّ َي َرى أ َّن ُه " َظ َھ َر في
الط ِّي ِ
اخ َتلَ َف ِ
صلَّى ﷲُ َعلَ ْي ِه َو َسلَّ َمَ ،-ف َق ْد رُوينا أنَّ َرجُال لَ َح َن ِب َحضْ َر ِت ِه
ين ِمنْ َع ْھ ِد ال َّن ِبيِّ َ -
الم ال َموالِي َوال ُم َت َعرِّ ِب َ
َك ِ
) (٢
ض َّل".
َفقا َل :أرْ شِ ُدوا أخا ُك ْم َف َق ْد َ
َو َيقو ُل ُّ
الز َب ْيدِيُّ " :لَ ْم َت َز ِل ال َع َربُ
ص ْد ٍر ِمنْ إسْ المِھا َت ْن ِز ُع في ُن ْطقِھا
العار َب ُة فِي جا ِھلِ َّيتِھا َو َ
ِ
ت ال َّدواوينُ َ ،ف ْ
اخ َت َل َط
ت األمْ صارَُ ،و ُدوِّ َن ِ
ت ال َمدائِنُ َ ،و ُمص َِّر ِ
ِبال َّس ِج َّيةَِ ،و َت َت َكلَّ ُم َعلى ال َّسلِيقِ َّيةَِ ،ح ّتى فُت َِح ِ
الفارسِ يِّ َ ... ،ف َو َق َع َ
المَ ،و َب َدأ اللَحْ نُ في ْألسِ َن ِة
ازيُّ ِب ِ
ال َع َر ِبيُّ ِبال َّنبَطِ يِّ َ ،وال َّنقِيُّ الح َِج ِ
الخلَ ُل في ال َك ِ
) (٣
ال َعوا ِّم".
) (٤
أشار ُّ
َو َق ْد
اسَ ،وإ َّنما
َ
ْس الدَّھْ ما َء َو َخ َش َ
الز َب ْيدِيُّ إلى أنَّ ال َم ْقصُو َد م َِن ال َعوا ِّم لَي َ
ار َة ال ّن ِ
ذين َت َت َسرَّ بُ لُ َغ ُة ال َّت ُ
الحيا ِة ال َي ْو ِم َّي ِة إلى لُ َغت ِِھ ُم الفُصْ َحى فِي
خاط ِ
ون الَّ َ
ال َم ْقصُو ُد ِب ِھ ُم ال ُم َث َّقفُ َ
ب َو َ
كِتابات ِِھ ْم ْأو أحادِيث ِِھ ْمَ ،وي َُؤ ِّي ُد ھذا ال َق ْو َل إبْراھي ُم السّامِرَّ ائِيُّ فِي َفصْ لِ ِه َبي َْن اللَحْ ِن َوالعا ِّم َّيةِ؛ ْإذ َيقو ُل:

"ال َنسْ َتطي ُع أنْ َن ُع َّد ُ
ف اللَحْ نُ في أوائ ِِل ال َعصْ ِر
يوع اللَحْ ِن دَليال َعلى ُنشو ِء العا ِّم َّيةَِ ،ف َق ْد ع ُِر َ
ش َ
= الوصل ودرج الكالم وفي ذلك إشارة إلى تفشي ظاھرة التسكين في البناء النحوي .وھذه الظاھرة كانت فاشية
في الشعر ث ّم بدأت تتسرب إلى النثر  .الموسى ،نھاد )١٩٧٦م( .في تاريخ العربية أبحاث في الصورة
التاريخية للنحو العربي ،عمان :الناشر :نھاد الموسى ،ص .١٥٣-١٥١بتصرف.
 .١أنيس ،إبراھيم )١٩٦٣م( .داللة األلفاظ ،ط ،٢القاھرة :مكتبة األنجلو المصرية ،ص.٢٠٧
 .٢أبو الطيب اللغوي ،مراتب النحويين ،ص .١٩ياقوت الحموي ،معجم األدباء ،ج ،١ص .٢٥وعلى ھذا اعتمد
الرافعي في تأكيده أن اللحن لم يكن في الجاھلية ألبتة ،وأن أولية اللحن كانت على عھد النبي -صلّى ﷲ عليه
وسلّم .-الرافعي ،مصطفى صادق )١٩٧٤م( .تاريخ آداب العرب ،ط ،٤ج ،١بيروت-لبنان :دار الكتاب
العربي ،ص.٢٣٧
 .٣الزبيدي األندلسي ،لحن العوام ،ط ،٢ص .٥٩وذھب ھذا المذھب من المحدثين صبحي الصالح .الصالح،
صبحي١٩٨١ ،م ،دراسات في فقه اللغة ،ط ،٩بيروت :دار العلم للماليين ،ص.١٢٧
 .٤الزبيدي ،لحن العوام ،ص ،٦٢وعبد التواب ،رمضان ،في مقدمة لحن العوام ص .٦وعبد التواب ،لحن
العامة ،ص.٧٠

ِ

اإلسْ المِيِّ َ ،و َق ْد َظ َھ َر َعلى ْألسِ َن ِة َّ
الط َب َق ِة ال ُم َث َّق َف ِة ال ُم َت َعلِّ َم ِة".

) (١

ب ُنشو ِء ال َّنحْ ِوَ ،ف َق ْد قا َل َع ِن
كان َس َب َ
ِشار ُھ َما َ
َولكِنَّ الرَّ افِعِيَّ َر َب َط اللَحْ َن ِبالعا ِّم َّيةَِ ،و َو َجدَ أنَّ ا ْنت َ
ت لُ َغ ًة في ال َلحْ ِن َبعْ َد أنْ كا َن ْ
العا ِّم َّي ِة" :عادَ ْ
ت لَحْ ًنا فِي اللُ َغ ِة"َ (٢).فھ َُو َيرى أنَّ اللَحْ َن الَّذي د َ
َخ َل إلى
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كان فِي
ال َع َر ِب َّي ِة َ
ّاب َق ِة فِي أنَّ اللَحْ َن َ
كان ِبدا َي َة ُنشو ِء العا ِّم َّي ِةَ .و َق ْو ُل الرَّ افِعِيِّ ال َي َّتف ُِق َم َع األ ْق ِ
وال الس ِ
ِين.
لُ َغ ِة ال ُم َث َّقف َ
) (٣
مال لَ ْف َظ ِة
َوي َُح ِّد ُد َر َمضان َعبْد ال َّتوّ ا ِ
ب ِبدا َي َة اللَحْ ِن ِب َ
العصْ ِر األ َم ِويِّ  ،مُعْ َت ِم ًدا َعلى اسْ ِتعْ ِ
ْف ابْنُ ِزيا ٍد فِي ُك ْم؟ قالُواَ :ظ ِريفٌ َعلى أ َّن ُه َي ْل َحنُ ،
اس :كي َ
ال َلحْ ِن َز َم َن م ِ
ُعاو َي ُة لِل ّن ِ
ُعاو َي َة ،عِ ْن َدما "قا َل م ِ
) (٤
ك ْ
ُعاو َي ُة إلى أنَّ َمعْ َنى َي ْل َحنُ َي ْف ُ
طنُ ".
قا َل َفذا َ
أظ َرفُ لَهَُ ،ذ َھ َ
بم ِ

ْن ِزيا ٍد أل َّن ُه َي ْل َحنُ َدلِي ٌل َعلى أنَّ ال َكلِ َم َة َمألو َف ٌةَ ،و َكذل َِك
أرى أنَّ اعْ ت
َ
َول ِكنْ َ
اس َعلى اب ِ
ِراض ال ّن ِ
ُعاو َي َة َي ُد ُّل َعلى أنَّ ال َمعان َِي ْ
األخ َرى لِ َكلِ َم ِة اللَحْ ِن كا َن ْ
ت َمعْ رو َف ًة عِ ْن َد ُھ ْمَ ،ولَم َيكو ُنوا َّأو َل َمنْ
َر ُّد م ِ
ْأو َج ُدوا ال َل ْف َظ َة.
َو ِمنْ ِج َھ ٍة ْ
أخرى َف َق ْد َو َرد ْ
صلَّى ﷲُ َعلَ ْي ِه َو َسلَّ َمَ ،-وفي َع ْھ ِد
سول َ -
َت َكلِ َم ُة ال َلحْ ِن في َع ْھ ِد الرَّ ِ
) (٥
العصْ ِر األ َمويِّ .
ف َق ْب َل َ
ِأبي َب ْك ٍرَ ،وفي َع ْھ ِد ُع َم َر َ -رضِ َي ﷲُ َع ْنھُماَ .-وھ ِذ ِه أ ِدلَّ ٌة َعلى أ َّن ُه ع ُِر َ
قان أھْ لِھا لَھا ِبأ َّنھاَ " :بقِ َي ْ
ت في
أ َما ال ُّدسُوقِيُّ َف َق ْد َيكونُ مُبالِ ًغا في َق ْولِ ِه َع ِن اللُ َغ ِة ال َع َر ِب َّي ِة َوإ ْت ِ
ك
أح ٍد م َِن ال َع َر ِ
ب ْإذ ذا َ
ُب َعنْ َفھ ِْم َ
ِينَ .ولَ ْم َي ُكنْ لِ َي ْغر َ
بابھا إلى آخ ِِر َع ْھ ِد ال ُخلَفا ِء الرّ اشِ د َ
ْعان َش ِ
َري ِ
 .١السامرائي ،إبراھيم )١٩٦٨م( .فقه اللغة المقارن ،بيروت :دار العلم للماليين ،ص.٢٣٢
 .٢الرافعي ،تاريخ آداب العرب ،ط ،٤ج ،١ص.٢٣٤
 .٣عبد التواب ،لحن العامة ،ص١٣.
 .٤األنباري ،األضداد ،ص .٢٣٩القالي البغدادي ،أبو علي إسماعيل بن القاسم) ،ت٣٥٦ھـ( ،كتاب األمالي ،ط،٣
ج ،١مطبعة السعادة بمصر ،القاھرة١٩٥٣ ،م ،ص .٥األنباري ،كتاب إيضاح الوقف ،ص.١٧
 .٥نذكر مثال :قصة الرجلين اللذيْن اختصما إلى الرسول-صلّى ﷲ عليه وسلّم -فقال -عليه السالم" :-لعل أح َدكما
ُ
قضيت له بشيء من ّ
حق أخيه فإنما أقطع له قطعة من النار" .القالي،
أن يكون ألحن بحجته من اآلخر فمن
كتاب األمالي ،ط ،٣ج ،١ص.٥
وقول أبي بكر-رضي ﷲ عنه" :-ألَن أقرأ فأُسقِط أحبّ إليّ من ]أن[ أقرأ فألحن" .وقول عمر بن الخطاب -
رضي ﷲ عنه -حين كتب كاتب ألبي موسى األشعري إلى عمر" :من أبو موسى" ،فكتب إليه عمر" :سالم
ّ
وأخر عطاءه سنة" .أبو الطيب اللغوي ،مراتب النحويين،
عليك ،أما بعد ،فاضرب كاتبك سوطا واحدا،
ص.١٩

ب اللُ َغ ِة َفضْ ال َعنْ َم ْطروقِھا.
ِيب َع ْن ُھ ْم َشيْ ٌء ِمنْ َغ ِري ِ
من الكِتا ِ
أو ال ُّس َّن ِة َ ...ب ْل لَ ْم َي ُكنْ لِ َيغ َ
َشيْ ٌء َ
ب ِ
)(١
صا ِب َق ْو ٍم ُدو َن ُھ ْم".
كان خا ًّ
اللَ ُھ َّم إال ما َش َّذ ْأو َ

All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit

ص َف ُه ال ُّدسُوقِيُّ في إحا َطت ِِھ ْم ِباللُ َغ ِة
ب ُكلَّ ُھ ْم كا ُنوا ِبھذا المُسْ َتوى الَّذي َو َ
َفال يُعْ َق ُل أنَّ ال َع َر َ
َو َف ْھم ِِھم لَھا.
) (٢
راب ًطا َبي َْن َن ْشأ َ ِة ال َّنحْ ِو َو َن ْشأ ِة اللَحْ ِنَ ،و َت ْفسي ُرهُ لِھذا األمْ ِر أنَّ ال َّنحْ َو
أمّا َح َسن عُون َفال َي ِج ُد ِ
ظاھ َِرةٌ اجْ تِماعِ ي ٌَّة ال َت ْن َشأ إال عِ ْن َد َتوافُر أسْ بابٍَ ،و َت ُ
ين ،أمّا اللَحْ نُ َفھ َُو
كاثفِ ُجھُو ِد َع َد ٍد م َِن ال ُم َف ِّك ِر َ
ِ

ظاھ َِرةٌ َتحْ ُد ُ
أري َخ لِظاھ َِر ِة اللَحْ ِن
ث َد َ
يخ َن ْشأتِھا ِب ِد َّق ٍةِ .ممّا َيجْ َع ُل ال َّت ِ
ون َت ْخطِ يطٍ َ ،وال َس ِبي َل إلى َت ِ
أر ِ
) (٣
ْس َسھْال.
أمْ رً ا لَي َ
َو َحقي َق ُة اللَحْ ِن في َرأيِ د .نِھاد المُو َسى
ِين ِبھا َوأ ْقالم ِِھ ْم".
ال َّناطِ ق َ

) (٤

ِظام ال َع َر ِب َّي ِة َعلى ْألسِ َن ِة
أ َّن ُه َت َح ُّو ٌل َج ْو َھ ِريٌّ " َعنْ ن ِ

صحا ِء فِيما َي َت َعلَّ ُق ِبال َّنحْ ِوَ ،و َق ْد َظ َھ َر ْ
الص ُة ال َق ْو ِل أنَّ ِبدا َي َة اللَحْ ِن كا َن ْ
ت َّأو َل
َو ُخ َ
ت عِ ْن َد الفُ َ
ِين اآلخ ِِرْ ،أو فِي َ
ت اآلخ ِِر ُم َت َغي َِّرةٌ ِممّا ُي َس ِّھ ُل
الخ َطأ في َح َر َك ِة اإلعْ رابِ؛ ألنَّ َح َركا ِ
األمْ ِر في َتسْ ك ِ
ال َّتبا ُد َل َب ْي َنھاَ ،و ْ
ِين فِي اسْ ِتعْ ماالت ِِھ ُم
كان ذل َِك َبي َْن ال ُم َث َّقف َ
األخ َذ ِباألسْ َھ ِل َواألسْ َر ِع في ال ُّن ْط ِقَ ،و َ
يح ِةَ .وھذا ما قالَ ُه ُّ
ِين؛ وم ِْث ُل ھذا ال َي ْن َط ِب ُق
الز َب ْيدِيُّ م َِن القُ َدما ِءَ ،وإبْراھي ُم السّامِرَّ ائِيُّ ِم َن المُحْ َدث َ
ص َ
ال َف َ
أرى أنَّ َمعْ ِر َف َة اللَحْ ِن كا َن ْ
ت َبعْ َد َمعْ ِر َف َة
َعلى العا ِّم َّي ِة أل َّنھا أصْ ال ُم َت َحرِّ َرةٌ م َِن اإلعْ را ِ
ك َ
بَ .ولِذلِ َ
ال َّنحْ ِو؛ ألنَّ الالح َِن ھ َُو الّذي َخ َر َج َعنْ قاعِ َد ٍة م َُح َّد َد ٍة مُسْ َب ًقاَ (٥).و ِمنْ ھنا َفأنا ال أ َّتف ُِق َم َع ال ُّدسُوقيِّ في
) (٦
أصاب الل َغ َة ال َع َر ِب َّي َة،
َق ْولِ ِه ِبأنَّ "ال َلحْ َن دا ٌء
تيج َة
َ
َ
وكان ِعال ُج ُه ال َّنحْ َو"؛ ألنَّ ال َّنحْ َو َ -وإنْ وُ ِج َد َن َ
واع اللَحْ ِن؛ ْإذ اللَحْ نُ لَ ْم َي ُكنْ َف َق ْط فِي
ال َلحْ ِن َكما َيعْ َتقِ ُدَ -فھ َُو ال َيسْ َتطي ُع أنْ يُعالِ َج ُك َّل أ ْن ِ

 .١الدسوقي ،محمد علي )١٩٢٠م( .تھذيب األلفاظ العامية ،ط ،٢القاھرة :مطبعة الواعظ ،ص .٨ويشير ص١٠
إلى أن اللحن حدث مع المخالطة.
 .٢عون ،اللغة والنحو ،ط ،١ص.١٨١
 .٣المصدر نفسه ،ط ،١ص .١٦٤-١٦٣بتصرّ ف.
التحول ،ط ،١عمان -األردن:
 .٤الموسى ،نھاد )٢٠٠٧م( .اللغة العربية في العصر الحديث قيم الثبوت وقوى
ُّ
دار الشروق للنشر والتوزيع ،ص ١٤٥و  .١٧٨وفي ھذا يوحّ د بين لغة الكالم ولغة الكتابة.
 .٥وقد وجدت بعد أن أثبت ھذا الرأي ما يؤيده عند مازن المبارك؛ إذ يقول" :ما روي لنا من نماذج اللحن في
الصدر األول يدل على أن اإلعراب أمر معروف وقاعدة متبعة وأنَّ َترْ َك َھا لَحْ نٌ و ُ
شذوذ" .المبارك ،مازن
)١٩٨٥م( .نحو وعي لغوي ،ط ،٢بيروت :مؤسسة الرسالة ،ص.٩٢
 .٦الدسوقي ،تھذيب األلفاظ العامية ،ط ،٢ص.١٠

ال َقضايا ال َّنحْ ِو َّي َة.
) (١
ْ
ْ
ِشار
ارسِ َ
ف ال ُك ّتابُ ُك ُتبًا َك َ
وقد ألّ َ
ين َعلى ا ْنت ِ
ثير ًة فِي اللّحْ ِنَ .و ِمنْ ھذ ِه ال َكث َر ِة اسْ َت َد َّل َبعْ ضُ ال ّد ِ
ون ِبوجودِھا عِ ْن َد ال َع َربِ،
ال َلحْ ِن ا ْن ِتشارً ا َكبيرً ا َبي َْن أبْنا ِء ال َع َر ِب َّيةَِ ،و َعلى غِ يا ِ
ب السَّلي َق ِة الَّتي َيقولُ َ

َفصاحِبُ السَّلي َق ِة ال َي ْل َحنُ .
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ب
ِب فِي ال َلحْ ِن كِتابُ )ما َت ْل َحنُ ِب ِه العا َّم ُة(َ ،وفي ِه َيأتِي الكِسائِيُّ ِبال َق ْو ِل الصَّوا ِ
َو ِمنْ أ ْق َد ِم ما ُكت َ
ْ
ِبصي َغ ِة ) َتقو ُل(َ ،و َق ْد ُي َدلِّ ُل في
آنُ ،ث َّم َيقو ُل) :ال َتقُ ْل( َوھ َُو في ھذا
األغلَ ِ
ب َعلى صِ حَّ ِة َق ْولِ ِه ِبالقُرْ ِ
ك َم َثالَ " (٢):تقو ُلَ :ح َرصْ ُ
داولَ ِة َبي َْن العا َّم ِةِ .منْ ذلِ َ
يُشِ ي ُر إلى اللَ ْف َظ ِة ال ُم َت َ
الن ِب َف ْت ِح الرّ ا ِء؛ قا َل ﷲُ
ت ِبفُ ٍ
اس َولَ ْو َح َرصْ َ
ِين( ]يوسُفَ ،[١٠٣،وال َتقو ُل َتحْ َرصُ ِ ،ب َف ْت ِح الرّ ا ِء؛
ت ِبم ُْؤ ِمن َ
َع َّز َو َج َّلَ ) :وما ْأك َث ُر ال ّن ِ
ﷲ ال َي ْھدِي َمنْ يُضِ ُّل( ]ال َّنحْ لَُ .[٣٧،و َتقو ُل َن ِف َد الما ُل
قا َل ﷲُ َتعالَى) :إنْ َتحْ ِرصْ َعلى ھُدا ُھ ْم َفإنَّ َ
َو َّ
ت َربِّي لَ َن ِف َد ال َبحْ ُر(َ ،و َتقو ُل
كان ال َبحْ ُر مِدا ًدا لِ َكلِما ِ
الطعا ُمِ ،ب َكسْ ِر الفا ِء .قا َل ﷲُ َتعالَى) :قُ ْل لَ ْو َ
َع َج ْز ُ
ﷲ َتعالَى) :أ َع َج ْز ُ
ت أنْ
ت َعنْ ال َّشيْ ِء ِب َف ْت ِح
ب(
أكون م ِْث َل ھذا ال ُغرا ِ
الجيمَ .و ِم ْن ُه َق ْو ُل ِ
َ
ِ
ِيرةٌ.
]الما ِئ َدةَُ (٣)."[٣١واألمْ ِثلَ ُة في الكِتا ِ
ب َكث َ
ب إنْ
كان
َوغِ يابُ ال َّش ْك ِل في ال َع َر ِب َّي ِة ال َم ْكتو َب ِة َوس ََّع دائ َِر َة اللَحْ ِنَ ،ف َل ْم َنع ُْد َنعْ ِرفُ َقصْ َد الكا ِت ِ
َ
ب
القارى ُء َي ْق َرأ َكما َيشاءُ ،إذا لَ ْم َي ُكنْ َعلى دِرا َي ٍة ِبال َّ
ض ْبطِ المُناسِ ِ
ي ُِري ُد َم َثالًَ ) :نفِ َد أو َن َف َد(َ .و ِ
 .١من الذين اھتموا بتتبع الكتب التي كتبت في اللحن:
 اسكندر معلوف إذ أثبت أسماء مجموعة من المؤلفات التي تحدّثت عن العامية في مجلة مجمع اللغة العربيةوھي :المعلوف ،عيسى اسكندر )١٩٣٤م( ،اللھجة العامية العربية ،مجلة مجمع اللغة العربية الملكي،
)ج :(١ص .٣٦٨-٣٥٠و )١٩٣٥م( ،مؤلفات القدماء في اللھجة العامية العربية أو الدخيلة والمعربة،
)ج :(٣ص .٣٥٦-٣٤٩و )١٩٣٦م( ،اللھجة العامية العربية) ،ج :(٣ص.٣٧١-٣٤٩
 سعيد ،ن ّفوسة زكريا )١٩٦٤م( .تاريخ الدعوة إلى العامية وآثارھا في مصر ،ط،١االسكندرية :دار نشرالثقافة باالسكندرية ،ص.٧-٦
 مطر ،عبد العزيز )١٩٦٦م( .لحن العامة في ضوء الدراسات اللغوية الحديثة ،القاھرة :الدار القومية،ص ،١٠-٨ص.٧٠-٥٧
 عيد ،محمد )١٩٨٠م( .المظاھر الطارئة على الفصحى ،القاھرة :عالم الكتب ،ص.١٥عبد التوّ اب ،رمضان )٢٠٠٠م( .لحن العامة .وقد يكون من أشمل الكتب في ھذا الموضوع؛ إذ
فيه دراسة للعديد من تلك الكتب.
 .٢اخترت من األمثلة ما له عالقة بالشكل فقط.
 .٣الكسائي ،أبو الحسن علي بن حمزة )ت١٨٩ھـ( ،ما تلحن فيه العامة ،سلسلة كتب لحن العامة ) ،(٢ط،١
)حققھا وقدّم لھا ووضع فھارسھا رمضان عبد التواب( ،مكتبة الخانجي ،القاھرة١٩٨٢ ،م ،ص.١٠٠-٩٩

ل ِْل ُم ْف َر َد ِة في َم ْو ِقعِھا.
ب
أمّا َعنْ أسْ با ِ
الح ال َم ْنطِ ِق َس َب َ
ب ال َّتأليفِ في اللَحْ ِن َف َق ْد َبي ََّن َع ْب ُد الس ِ
َّالم ھارون في ُم َق ِّد َم ِة إصْ ِ
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كان
ْن ال ِّسكي ِ
ت كِتا َب ُه في ال َلحْ ِنَ .يقو ُلَ " :وھذا الكِتابُ َق ْد أرا َد ابْنُ ال ِّسكي ِ
ت ِب ِه أنْ يُعالِ َج دا ًء َ
َتألِيفِ اب ِ
ب َوالمُسْ َتعْ ِر َبةَِ ،وھ َُو دا ُء ال َلحْ ِن َو َ َ
ف
َق ْد اسْ َت ْش َرى في لُ َغ ِة ال َع َر ِ
المَ ،ف َع َم َد إلى أنْ ي َُؤلِّ َ
الخطأ فِي ال َك ِ
) (١
ضب ُ
ب".
ْط َجمْ َھ َر ٍة ِمنْ لُ َغ ِة ال َع َر ِ
ض ِّم َن ُه أبْوابًا يُمْ كِنُ ِبھا َ
كِتا َب ُه َو ُي َ
أر ْدنا
الح َر َك ِة في كِتا ِ
الح ال َم ْنطِ ِق أنْ َنقو َل ) َشرْ ع( إذا َ
غيير َ
َو ِمنْ أمْ ِثلَ ِة ال َلحْ ِن َن َ
تيج َة َت ِ
ب إصْ ِ
أ َّن ُھ ْم َسوا ٌء فِي األمْ ِر" .يُقا ُلُ :ھ ْم فِي ھذا األمْ ِر َش َر ٌعَ :سواءٌ ،إذا كا ُنوا فِي ِه مُسْ َت ِوين ،وال َتقُ ْل
) (٣
) (٢
ِّ
الب ّ
ِي ال ِّ
والطبي ُخ،
طي ُخ،
ص َّن َ
ُورة ،وال تق ْل َ
ارةَُ ،م ْكس َ
ص َّن َ
َشرْ ٌع" .و"تقو ُل :ھ َ
ارة"" .وتقو ُل :ھي ِ
والعا َّم ُة َتقو ُلَ :ب ِّطي ٌخ".

) (٤

ُون
الج ْو ِزيِّ َعنْ َس َب ِ
ين إلى الع ِْل ِم َي َتكلَّم َ
سب َ
َويقو ُل ابْنُ َ
ِتاب ِه َبأ َّن ُه رأىَ " :كثيرً ا م َِن ال ُم ْن َت ِ
ب َتأليفِ ك ِ
ذول َجرْ يًا ِم ْن ُھ ْم َعلى العا َدةِ ،وبُعْ ًدا َعنْ عِ ْل ِم ال َع َر ِب َّيةَِ ،و َرأي ُ
ب فِي
يان الصَّوا ِ
ْت َب َ
الم ال َع َوا ِّم ال َمرْ ِ
ِب َك ِ
ب أھْ ِل اللُ َغةَِ ،ف َرأي ُ
ك ما َت ُع ُّم ِب ِه ال َب ْلوى .واعْ لَ ْم أنَّ
َكالم ِِھ ْم ُم َب َّد ًدا فِي ُك ُت ِ
ْت أنْ أ ْن َتخ َ
ِب ِمنْ صال ِِح ذل َ
تار ًة َي ُ
ُون ال َمضْ مُو َم ." ...
ُورَ ،و َ
ُّون ال َم ْكس َ
ضم َ
َغلَ َط العا َّم ِة َي َت َن َّوعُ؛ َف َ
تار ًة َي ْكسِ ر َ
ْ
ول.
الم العا َّم ِة ال َمرْ ُذ ِ
َكال ُم أھْ ِل العِل ِم َو ِحرْ صِ ِه على أنْ َيبْقى َبعي ًدا َعنْ َك ِ
ت َق ْولُ ُهَ " :تقو ُل:
الح َركا ِ
و ِممَّا جا َء فِي كِتا ِ
الج ْوزيِّ ِمنْ أ ْم ِثلَ ِة ال َلحْ ِن الَّذي لَ ُه َعال َق ٌة ِب َ
ْن َ
ب اب ِ
ض ِّم ال َّتا ِء األولَى َو َكسْ ر َّ
ْن َوھ َُو
اسْ ُت ْھت َِر فُالنٌ ِب َكذاِ ،ب َ
الثا ِن َي ِة َعلى ما لَ ْم ُي َس َّم فاعِ لُهُ ،والعا َّم ُة َت ْف َت ُح ال َّتا َءي ِ
ِ
) (٦
ال إذا سار في آخ ِِرهِ،
َخ َطأ"َ " .و َتقو ُل ْأدلَ َج الرَّ ُجلَُ ،خفي َف ًة إذا سار فِي اللَي ِْل .وا َّدلَ َج ِب َت ْشدي ِد ال َّد ِ
) (٧
والعا َّم ُة ال ُت َفرِّ ُق".
) (٥

إذنْ ما َي ُھ ُّم ُه ھ َُو

ض ال َّشيْ ِء َع ِن الل ُ َغ ِة
الذي َن ا ْنحا ُزوا َبعْ َ
صحا ِء ال ُم َثقف َ
ِممَّا َس َب َق َي َت َبيَّنُ أنَّ االھْ تِما َم ِبلُ َغ ِة الفُ َ
ِين ِ
 .١ابن السكيت ،أبو يوسف يعقوب بن إسحاق )ت٢٤٤ھـ( ،إصالح المنطق) ،تحقيق أحمد محمد شاكر ،عبد
السالم ھارون( ،دار المعارف بمصر ،القاھرة١٩٤٩ ،م ،ص١٢.
 .٢المصدر نفسه ،ص.١٩٣
 .٣المصدر نفسه ،ص.١٩٥
 .٤المصدر نفسه ،ص.١٩٧
 .٥ابن الجوزي ،أبو الفرج عبد الرحمن )ت٥٩٠ھـ( ،تقويم اللسان ،ط) ،١حققه وقدّم له عبد العزيز مطر( ،دار
المعرفة ،القاھرة١٩٦٦ ،م ،ص.٧٣
 .٦المصدر نفسه ،ط ،١ص.٧٧
 .٧المصدر نفسه ،ط ،١ص.٧٩

كان ِمنْ
ِثال َ
الم ِ
ْ
أخذِھا ِمنْ لُ َغ ِة

ِين ِمنْ أنْ َت ْن َحد َِر
ض ُك ُت ِ
أسْ با ِ
ب اللَحْ ِنَ .ف َخ ْوفُ الم َُؤلِّف َ
ب َتأليفِ َبعْ ِ
ت العا َّم ُة
ْس ِ
صيح ِةَ .ولَي َ
ض ْبطِ اللُ َغ ِة ال َف َ
ُحاولَ ِة َ
العا َّم ِة َد َف َع ُھ ْم إلى م َ

تيج َة
صحا ِء َن َ
لُ َغ ُة الفُ َ
ِي ال َم ْقصو َد َة ِبھذا
ھ َ

الح.
اإلصْ ِ
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صبْح األعْ شى َح ٌ
ديث َع ِن اللَحْ ِن الَّذي َيحْ ُد ُ
الح َر َك ِة .قا َل" :ما
ث َنت َ
غيير َ
ِيج َة َت ِ
َو َق ْد جا َء في ُ ِ
األو ِل َوالعا َّم ُة َت ْكسِ ُرهَُ :ك َق ْول ِِھ ْم فِي ) َج ْف ِن
كون َم ْف ُتو َح َّ
َت ْل َحنُ فِي ِه العا َّم ُة َو ُت َغ ِّي ُرهُ َعنْ َم ْوضِ ِع ِه َبأنْ َي َ
األو ِل والعا َّم ُة َت ُ
ُول الَّذي ھ ُِو
ْن( ِب َف ْت ِح ال ِج ِيم ) ِج ْفن( ِب َكسْ ِرھاْ ،أو َم ْف ُتو ُح َّ
ض ُّم ُهَ :ك َق ْول ِِھ ْم فِي ال َقب ِ
ال َعي ِ
ضمِّھا." ... ،
ض قُبُول ِب َ
خِالفُ الرَّ ْف ِ
ت ُم ْن ُذ َز َم ٍن َبعيدٍَ ،و َق ْد زا َد ھذا
الح َركا ِ
ِي لل َّداللَ ِة َعلى َتھاوُ ِن ال ُك َّتا ِ
ب فِي َ
َھذ ِه أمْ ِثلَ ٌة َف َق ْطَ ،وھ َ
ال َّتھاوُ نُ إلى أنْ
ت الحا ُل على ما َنراهُ ال َي ْو َم.
صار ِ
َ
)(١

ِف ال َع َر ِ
ب مِنَ اللَ ْح ِن:
َم َوق ُ
كان َيقو ُل َع ِن
ص ال َع َربُ على َت َج ُّن ِ
َح َر َ
س َ
فار ٍ
ب اللَحْ ِن ِحرْ صًا واضِ حً اَ ،و َق ْد َمرَّ ِب َنا أنَّ اب َْن ِ
وع في َّ
قوع فِي َ
بَ .واألمْ ِثلَ ُة َعلى ھذا
الذ ْن ِ
ال َع َر ِ
ِناب ِھ ُم الوُ قُ َ
ُون الوُ َ
ب إ َّن ُھ ْم كا ُنوا َيجْ َت ِنب َ
الخ َطأ َكاجْ ت ِ
ص ال َلحْ ِن الَّتي َت َر َّدد ْ
ْن
َت فِي مُعْ َظ ِم ال َمصاد ِِر) (٢قِ َّ
ثيرةٌَ .وأ ْش َھ ُر ِ◌ق َ
ص َك َ
ص ُة َ
ص ِ
ال ِحرْ ِ
اج َم َع اب ِ
الحجّ ِ
اسَ .فأعا َد َع َل ْي ِه
ابن َيعْ َمر :أ َتسْ َمعُني ْأل َحنُ ؟ َفأجا َب ُه :األمي ُر أ ْف َ
الحجّ ا ُج َ
َيعْ َمرَ .ف َق ْد َسأ َل َ
ص ُح ال َّن ِ
القرآن عِ ْندَما َق َرأ َق ْولَ ُه َتعالى} :إنْ
كان آباؤُ ُك ْم
أجاب ابنُ َيعْ َمر َبأ َّن ُه َس ِم َع ُه َي ْل َحنُ فِي
السُّؤا َلَ ،ف
َ
َ
ِ
الوجْ ُه
ض ْو َنھا )أَ َحبُّ ( إلَ ْي ُك ْم م َِن ِ
ﷲ َو َرسُولِ ِه{ ]التوبة َ [٢٤ق َرأَھا ِبالرَّ ْف ِعَ ،و َ
وأبْناؤُ ُك ْم َ ...و َمساكِنُ َترْ َ
راسان َبعْ َد أنْ قا َل
الحجّ ا ُج لِما َسم َِعَ ،و ْأل َح َق اب َْن َيعْ َمر ِب ُخ
أنْ َي ْق َرأَ )أَ َحبَّ إلَ ْي ُك ْم( ِبال َّنصْ ِ
بَ .ف َتضا َي َق َ
َ
لَ ُه :ال َتسْ َمعْ لِي لَحْ ًنا أ َب ًدا.
ٌ
َكما َو َرد ْ
بارات ُتن ِّف ُر م َِن اللَحْ ِن َوم َِن الالح ِِنَ ،و ِمنْ َذل ُ
ك َق ْو ُل َع ْب ِد ال َملِكِ :
ب عِ
َت َع ِن ال َع َر ِ
) (٣
تيق في َّ
ك ال َّشيْبُ
الث ْو ِ
فيس"َ " .وقي َل لِ َع ْب ِد ال َملِكِ  :لَ َق ْد َعجَّ َل إلَ ْي َ
ب ال َّن ِ
الم أ ْق َب ُح ِم َن ال َّت ْف ِ
"اللَحْ نُ في ال َك ِ
 .١القلقشندي ،صبح األعشى ،ج ،١ص .١٩٨-١٩٧وأمثلة أخرى كثيرة .ھذه األمثلة تشير إلى بعض استعماالت
العامة التي يخشى المھتمون من أمثال الحريري وغيره أن تنتقل إلى لغة ال ُك ّتاب.
 .٢ابن قتيبة ،الشعر والشعراء ،ص .١٣وقد وردت القصة في مصادر عديدة مع بعض االختالفات البسيطة مثل:
ابن عبد ربه ،العقد الفريد ،ج ،٢ص .١٩٨واألنباري ،كتاب إيضاح الوقف واالبتداء ،ص.٤٧-٤٦
والسيرافي ،أخبار النحويين ،ص .٤١والزبيدي ،طبقات النحويين ،ص .٢٨وابن خلكان ،وفيات األعيان ،ج،٦
ص .١٧٤وياقوت الحموي ،معجم األدباء ،ج ،٦ص.٢٨٣٦
 .٣الجاحظ ،البيان والتبيين ،ج ،٢ص .٢١٦ابن عبد ربه ،العقد الفريد ،ج ،٢ص.١٩٨
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) (١
الولي ِد ُح ُّب َنا
يا
ضرَّ ِب َ
ناب ِر َو َت َو ُّق ُع ال َلحْ ِن"َ .و"قا َل َع ْب ُد ال َملِكِ  :أ َ
أمير الم ُْؤ ِمن َ
َ
ِين ،قا َلَ :ش َّي َبنِي ارْ تِقا ُء ال َم ِ
) (٢
ُ
الم أ ْق َب ُح م َِن ال ُج َد ِريِّ فِي
لَهَُ ،فلَ ْم َن َوجِّ ْھ ُه إلى البا ِد َي ِة"َ .وقا َل َمسْ لَ َمة بْنُ َع ْب ِد ال َملِكِ " :اللَحْ نُ في ال َك ِ
) (٣
مان أ َّن ُه قا َل :ال َلحْ نُ في الرَّ ج ُِل السَّريِّ َكال َّت ْغيير في َّ
ب
الث ْو ِ
َ
ْن ع ُْث َ
الوجْ ِه"َ " .ويُرْ َوى َعنْ أب َ
ّان ب ِ
ِ
ِ
األد َكنُ َف َكأنَّ َعلَ ْي ِه ْ
الجدي ِد َ ...وقا َل ابْنُ شِ ب ِْر َم َة :إنَّ الرَّ ُج َل لَ َي ْل َحنُ َو َعلَ ْي ِه الخ ُِّز ْ
أخال ًقاَ ،ويُعْ ِربُ َو َعلَ ْي ِه
َ

ْ
أخ ٌ
الق َف َكأنَّ َعلَ ْي ِه الخ َِّز ْ
األد َك َن".

) (٤

ِين َفرَّ َق
ص ُة
َو ِمنْ َمظاھ ِِر ِحرْ صِ ِھ ْم َعلى َسال َمة اللُ َغ ِة أ ْيضًا ،قِ َّ
ھارون الرَّ شي ِد َم َع ال َفرّ ا ِء ح َ
َ
ال َفرّ ا ُء َبي َْن َّ
ض ِريِّ َ .يقو ُل ُّ
الز َب ْيدِيُّ " :د َ
َخ َل ال َفرّ ا ُء َعلى
الح َ
ياب ِه َع ِن َ
الطب ِْع اللُ َغ ِويِّ عِ ْن َد ال َب َد ِويِّ َ ،وغِ ِ
ِينَ ،فقا َل
أمير الم ُْؤ ِمن َ
الم لَ َح َن في ِه َمرّ اتٍ ،قا َل َجعْ َف ُر بْنُ َيحْ َيى :إ َّن ُه َق ْد لَ َح َن يا َ
ھارون الرَّ شيد َف َت َكلَّ َم ِب َك ٍ
الرَّ شي ُد لِل َفرّ ا ِء :أ َت ْل َحنُ ؟ قا َل :يا
ض ِر
ِين ،إنَّ طِ َ
أمير الم ُْؤ ِمن َ
َ
الح َ
باع أھْ ِل َ
باع أھْ ِل ال َب ْد ِو اإلعْ رابُ َ ،وطِ َ
) (٥
ت إلى َّ
الطب ِْع َل َح ْن ُ
ت لَ ْم ْأل َحنْ َ ،وإذا َر َجعْ ُ
ال َلحْ نُ ؛ َفإذا َت َح َّف ْظ ُ
ت َفاسْ َتحْ َس َن الرَّ شي ُد َق ْولَ ُه".
كان
ص في ال َلحْ ِن أمْ رً ا َھ ِّي ًنا َكما ھ َُو عِ ْن َد أھْ ِل ال َع َر ِب َّي ِة في أيّام ِِھ ْم ھ ِذهِ؛ ْإذ َ
َولَ ْم َي ُكنْ وُ قو ُع ال َّش ْخ ِ
ال َلحْ نُ َكفيال ِب َوضْ ِع ال َمرْ ِء أو َر ْف ِع ِهَ .و َق ْد ي َُؤ ّدي إلى إما َط ِة
ك ما جا َء في
اإلمام َع ِن اإلما َمةَِ ،و ِمنْ ذلِ َ
ِ
ال ِع ْق ِد ال َفري ِد َع ِن
كان َي ْل َحنُ فِي القِرا َء ِة" .قا َل َر ُج ٌل ل ِْل َح َس ِن :إنَّ لَنا إمامًا َي ْل َحنُ  ،قا َل:
اإلمام الَّذي َ
ِ
) (٦
أم ُ
ِيطوهُ َع ْن ُك ْم؛ فإنَّ اإلعْ َ ْ ُ
الم".
راب حِل َية ال َك ِ
َوجا َء في ُ
ك
دار أھْ ِل الع ِْل ِمَ ،و ُي َعلِّ ُق َعلى ذلِ َ
كان ي َُح ِّد ُد ِم ْق َ
ب ال َلحْ ِن َ
ْح األعْ شى أنَّ َت َج ُّن َ
صب ِ
ب
صاحِبُ )(٧الرَّ
ص َر َبعْ ضُ ُك ّتا ِ
ْف لَ ْو أ ْب َ
ْعان شا ِكيًا م َِن ال َلحْ ِن في َزما ِن ِه ْإذ َيقو ُلَ " :ف َكي َ
يحان َوالرَّ ي ِ
ِ
َزمانِنا ھذا؟ قُ ْل ُ
اس َبعْ ضُ الرَّ َم ِقَ ،والع ِْل ُم
كان ذلِ َ
ت] :أيْ ال َق ْل َق َش ْندِيُّ [ َق ْد َ
ك في َزما ِن ِه ھ َُو َوفي ال ّن ِ
ك أم ٌَّة َق ْد َخلَ ْ
ت (".
ُونَ ،وإال َفلَ ْو َع َم َر إلى َزمانِنا َنحْ نُ َلقا َل )ت ِْل َ
ظا ِھ ٌر َوأھْ لُ ُه م ُْك َرم َ

) (٨

 .١ابن عبد ربه ،العقد الفريد ،ج ،٢ص.١٩٨
 .٢الجاحظ ،البيان والتبيين ،ج ،٢ص .٢٠٥-٢٠٤والضرر كان في اللحن الذي يقع فيه الوليد.
 .٣المصدر نفسه ،ج ،٢ص.٢١٦
 .٤الزبيدي ،طبقات النحويين ،ص .١٣القلقشندي ،صبح األعشى ،ج ،١ص.١٨٣
 .٥الزبيدي ،طبقات النحويين ،ص .١٣١القلقشندي ،صبح األعشى ،ج ،١ص.٢١١
 .٦ابن عبد ربه ،العقد الفريد ،ج ،٢ص .١٩٩و ج ،٣ص.٤٨
 .٧اسم الكتاب :ريحان األلباب وريعان الشباب في مراتب اآلداب ،وصاحبه :أبو القاسم محمد بن إبراھيم
اإلشبيلي ،من أعيان إشبيلية ،كاتِبُ صاحبِھا السيد أبي حفص .حاجي خليفة ،كشف الظنون ،الفيصلية ،د-ت،
م ،١ص.٩٣٩
 .٨القلقشندي ،صبح األعشى ،ج ،١ص.٢٠٨

ْف لَ ْو َع َم َر ْ
حال
بار ًة ُت َع ِّب ُر َعنْ سو ِء
نان إلى َزمانِناَ ،فإ َّن ُھ ْم َلنْ َي ِج ُدوا عِ َ
َوأنا أقو ُل َكي َ
ِ
االث ِ
ال َع َر ِب َّيةَِ ،و َت َخلِّي أبْنائِھا َع ْنھاَ ،و َتفا ُخ ِر ِھ ْم ِب َغي ِْرھا.
الح َّل الَّذي ُي ْبقِي َعلى
ص َ
َو َق ْد َو َ
ف َلنا ال َق ْل َق َش ْندِيُّ حا َل ال َع َر ِب َّي ِة في َزما ِن ِه ِب ِد َّقةٍُ ،ث َّم أعْ طى َ
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اسَ ،و ْ
األلسِ َن ُة َق ْد َت َغي ََّر ْ
ب
ت َح ّتى
اإلعْ را ِ
صار ال َّت َكلُّ ُم ِباإلعْ را ِ
َ
بَ .يقو ُل" :اعْ لَ ْم أنَّ اللَحْ َن َق ْد َفشا في ال ّن ِ
ْ
ت ]ال َق ْل َق َش ْندِيُّ [َ :والَّذي َي ْق َتضِ ي ِه حا ُل َّ
صيح عِ يَّا .قُ ْل ُ
الجرْ ُ
الم ال َف
ي َعلى
مانَ ،و َ
الز ِ
َع ْيبًاَ ،وال ٌّنط ُق ِبال َك ِ
ِ
الم
ريم َواألحادي ِ
اس أنْ يُحا َف َظ َعلى اإلعْ را ِ
ھاج ال ّن ِ
ب في القُرْ ِ
ث ال َّن َب ِو َّيةَِ ،وفِي ال ِّشعْ ِر َوال َك ِ
آن ال َك ِ
ِم ْن ِ
ال َمسْ
الم ال ّشائ ِِع
المَ ،وي ُْك َتبُ م َِن المُرا َسال ِ
جوعَ ،وما ُي َد َّونُ م َِن ال َك ِ
ت َو َنحْ ِوھاَ ،وي ُْغ َت َف ُر اللَحْ نُ في ال َك ِ
ِ
ِك
ُون ِب ِه في مُخا َطبات ِِھ ْمَ ،و َعلى ذل َ
حاور َ
داولو َن ُه َب ْي َن ُھ ْم َو َي َت َ
اس ،ال ّدائ ِِر َعلى ْألسِ َنت ِِھ ْم ِممّا َي َت َ
َبي َْن ال ّن ِ
ُ ) (١
ت ْ
َج َر ْ
األلسِ َنة".
الم م ُْذ َف َس َد ِ
ت ُس َّن ُة ال ّن ِ
اس في ال َك ِ
أن اللُ َغ ِة َق ْد َبدَأ ُم ْن ُذ َز َم ٍن َبعي ٍد .فال َق ْل َق َش ْندِيُّ يُعْ طِ ي َحال ِبأنْ
وھذا َي ُد ُّل على أنَّ ال َّتسا ُھ َل في َش ِ
صيح ُة في َمجاال ٍ
ب ُي َع ُّد عِ ًّيا َز َم َن ال َق ْل َق َش ْندِيِّ َفال
كان ال َت َكلُّ ُم ِباإلعْ را ِ
ت َمحْ دودَ ٍةَ .وإذا َ
ص َر اللُ َغ ُة ال َف َ
ُت ْق َت َ
ُ
ُ ُ
ّوق
الم ال َي ْومِيِّ َ ،فال ّناسُ في ال َب ْي ِ
ار ِع َوالس ِ
ت َوال ّش ِ
َنعْ َجبُ ِممّا َن ِج ُدهُ في أيّامِناَ .فل َغة الكِتا َب ِة َغ ْي ُر ل َغ ِة ال َك ِ
رابَ .و ُ
ِي حا ُل
ك َي ْل َق االسْ ِتھ َ
ُون َكال َم ُھ ْمَ ،و َمنْ َي ْف َع ْل ذلِ َ
اليُعْ ِرب َ
أظنُّ أنَّ ھ ِذ ِه الحا َل ھ َ
ْجان َواالسْ ت ِْغ َ
ُصور .
ِين ِبال َع َر ِب َّي ِة في ُك ِّل الع
ال ّناطِ ق َ
ِ
ت لَ ْم َتسْ َتطِ عْ أنْ َتمْ َن َع
ت اللَحْ ِن في ال َع َر ِب َّيةَِ ،و َك ْث َرةُ ھ ِذ ِه الرِّ وايا ِ
ھ ِذ ِه أمْ ِثلَ ٌة َقلي َل ٌة ِج ًّدا ِمنْ ِروايا ِ
ِي ِمنْ َوضْ ِع ال ُّنحا ِة َر ْغ َب ًة ِم ْن ُھ ْم في أنْ ي ُْظ ِھرُوا ُك َّل
إبْراھي َم أنيس)ِ (٢منْ أنْ َيقو َل ِبأنَّ ھ ِذ ِه الرِّ وايا ِ
تھ َ
ما َعدا ُھ ْم ِب َم ْظ َھ ِر ال َعجْ ِز.
َوال يُوافِقُ ُه م َُحمَّد عِ يد) (٣في ال َّش ِّ
ت ال َلحْ ِن الَّتي َج َم َعھا ال ُّنحاةَُ .وھ َُو
أثارهُ في ِروايا ِ
ك الَّذي َ
ت ال َلحْ ِن ِمنْ أجْ ِل
ُمح ٌِّق في مُخا َل َف ِت ِه إيّاهُ؛ ْإذ لِل ُّنحا ِة ما َي ْش َغلُ ُھ ْم َعنْ أنْ ُي َفرِّ ُغوا أ ْنفُ َس ُھ ْم ًف َق ْط ل َِجمْ ِع ِروايا ِ
ت َعجْ ِز َغي ِْر ِھ ْم.
ْإثبا ِ
ُ
َو َق ْد أ َّدى ا ْنتِشا ُر َ َ
ِّين لَھا
ض ال ُم ِحب َ
عاج َبعْ ِ
الخطأ في الل َغ ِة ال َع َر ِب َّي ِة في َعصْ ِرنا الحاضِ ِر إلى ا ْن ِز ِ
ِين ِبھاَ ،ف َم َثال َيقو ُل َمحْ مود
ين َعلى َسال َمتِھا؛ ألنَّ الل ُ َغ َة ال ُفصْ حى لَ ْم َتع ُْد َت ُھ ُّم إال ال ُم ْش َت ِغل َ
الحريصِ َ
َ
ْ
ت
ُّون
ياقوت" :ا ْن َت َش َر ِ
الحديثَِ ،ولَ ْم َي ُع ِد ال ُم َث َّقفُ َ
األخطا ُء اللُ َغ ِو َّي ُة في ال َعصْ ِر َ
ون َوال َغ ْي ُر ُھ ْم َي ْھ َتم َ
ب ِم َن َ
الع َر ِب َّي ِة أصْ ال َل ْم َيع ُْد ُي َش ِّك ُل ْأد َنى
ِب َمعْ ِر َف ِة الصَّوا ِ
الخ َطأَ ،ب ْل إنَّ االھْ تِما َم ِباللُ َغ ِة َ

 .١القلقشندي ،صبح األعشى ،ج ،١ص.٢١١
 .٢أنيس ،من أسرار اللغة ،ص.١٩٠

 .٣عيد ،المظاھر الطارئة على الفصحى ،ص.٤٧

ِين ِبھا".
أ َھ ِّم َّي ٍة لِ َغي ِْر ال ُم ْش َت ِغل َ

) (١

شكولَ ِة ِبأ ْ
َ -٢عال َق ُة ال َع َر ِب َّي ِة ال َم ْكتو َب ِة َغ ْي ِر ال َم ْ
ش َھ ِر ُم ْس َت َويا ِ
ت اللغ ِة ال َع َر ِب َّي ِة.
ُم ْس َت َو ُ
يات ال َع َر ِب َّي ِة:
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ت اللُ َغ ِة ال َع َر ِب َّي ِةَ .و َق ْد َح َّد ُدوا
سون ال َع َر ِب َّي َة ال َم ْكتو َب َة َغي َْر ال َم ْشكو َل ِة وا ِح َد ًة ِمنْ مُسْ َت َويا ِ
ار َ
َع َّد ال ّد ِ
ت ِب َم
ِي" :فُصْ َحى
قاييس ُم َت َنوِّ َع ٍةَ .فالسَّعي ُد َب َدوي َم َثال َج َع َل المُسْ َت َويا ِ
ك المُسْ َت َويا ِ
َ
ت ِْل َ
ت في َخمْ َسةٍ ،ھ َ
ّين" (٢).أمّا د.
ال ُّترا ِ
ِين  ...عا ِّم َّي ُة ال ُم َت َنوِّ ِر َ
العصْ ِر  ...عا ِم َّي ُة ال ُم َث َّقف َ
ث  ...فُصْ َحى َ
يين  ...عا ِّم َّي ُة األ ِّمي َ
) (٣
نِھاد المُوسى
ِي عِ ْن َدهُ ُم َت َم ِّث َل ٌة فِي
َف َق ْد َج َعلَھا في َثال َث َة َع َش َر مُسْ َتوىً َبدَأھا ِبالفُصْ َحىَ ،وھ َ
الُمصْ َحفِ َ .ول ِك َّن ُه عِ ْن َدما َت َح َّد َ
ِص ِة َج َعلَھا في َثما ِن َي ِة
ت في ال َّت َجلِّيا ِ
ث َع ِن المُسْ َت َويا ِ
ت الل ُ َغ ِو َّي ِة الخال َ

مُسْ َت َويا ٍ
ت)َ .(٤و َعلى المُسْ َتوى اإلعْ المِيِّ َح َّددَھا ِب َثال َث ِة مُسْ َت َويا ٍ
ِي" :مُسْ َتوى ال َع َر ِب َّي ِة
ت ُكب َْرىَ ،وھ َ
ْ
يان )قُرْ آ ًنا
صيح ِة فيما َن ْق َرأ في ال ُّ
أو ال َف َ
الفُصْ حى ِ
ِج ال َب ِ
ص ُحفِ َوما َنسْ َم ُع في اإلذا َع ِة َوال َّتل َف َز ِة ِمنْ َنماذ ِ
ِين
َو َحدي ًثا ْأو شِ عْ رً ا َوقِص ًَّة َ ،(...ومُسْ َتوى ال َع َر ِب َّي ِة الوُ سْ طى ال ُم َت َم ِّث ُل في َمواقِفِ المُشا َف َھ ِة َبي َْن ال ُم َت َعلِّم َ
ت ال َمحْ ِك َّي ِة ".
ِين َ ،...ومُسْ َتوى اللَھْجا ِ
َوال ُم َث َّقف َ

) (٥

ك َيعْ َت ِم ُد
َو َي َرى د .نِھاد المُوسى) (٦أنَّ ال َفصْ َل َبي َْن المُسْ َت َويا ِ
ت أمْ ٌر بالِ ُغ ال َّتعْ قيدَِ ،كما أنَّ ذلِ َ
كان األمْ ُر لِلكِتا َب ِة ْأو لِلمُشا َف َھ ِةَ .فالكِتا َب ُة َعلى ْ
ب ُت َو ِّظفُ الفُصْ حى ،أمّا المُشا َف َھ ُة َف َتكا ُد
األغلَ ِ
َعلى إنْ َ
َتسْ َت ْولي َعلَيْھا العا ِّم َّي ُة َوالوُ سْ طىَ ،و َق ْد َن ْن َت ِق ُل م َِن العا ِّم َّي ِة إلى الوُ سْ طى َب ْل َق ْد َنرْ َتقِي إلى الفُصْ حى
كان الجُمْ ھو ُر المُخا َطبُ ُم َت َع ِّد َد اللَھْجات.
َوخاص ًَّة إذا َ
ظروفِ األ ْفرادَِ ،ف ِم ْنھا ما ي ُْك َت َسبُ ت ِْلقا ِئ ًّيا ِب ُ
يات ُت ْك َت َسبُ َو ْف َق ُ
َوھ ِذ ِه المُسْ َت َو ُ
البي َئةَِ ،و ِم ْنھا
ظروفِ ِ
) (٧
قين ال َم ْد َرسِ يِّ َمعًا.
ما ي ُْك َت َسبُ ِبال َّت ْلق ِ
ِين ال َم ْد َرسِ يِّ َ ،و ِم ْنھا ما ي ُْك َت َسبُ ت ِْلقا ِئ ًّيا َو ِبال َّت ْل ِ
أشار ْ
ت
ين َبي َْن الفُصْ حى َوال َف َ
ارسِ َ
َو َق ْد َف َ
صيحةَِ ،ب ْي َنما َخ َل َط مُعْ َظ ُم ُھ ْم َب ْي َنھُماَ .و َ
ص َل َبعْ ضُ ال َّد ِ
 .١ياقوت ،فن الكتابة الصحيحة ،ص٨٤.
 .٢بدوي ،السعيد محمد )١٩٧٣م( .مستويات العربية المعاصرة في مصر ،القاھرة :دار المعارف ،ص.٨٩
 .٣الموسى ،اللغة العربية  ...قيم الثبوت ،ص٢١.-٢٠
 .٤المصدر نفسه ،ص١٠٤.
 .٥الموسى ،نھاد )٢٠٠٣م( .الثنائيات في قضايا اللغة العربية من عصر النھضة إلى عصر العولمة ،ط ،١عمان-
األردن :دار الشروق للنشر والتوزيع ،ص١١٣.
 .٦المصدر نفسه ،ص.١٢٦-١٢٥الفصحى التي ُت َو ّ
ظف في الكتابة ھي الفصيحة بالقوة أي العربية غير المشكولة.
 .٧بدوي ،مستويات العربية المعاصرة في مصر ،ص.٢٠٣

َّحيحةَِ ،و َق ْد َتكونُ فِي ال ِّشعْ ِر
آن َواألحادي ِ
َبعْ ضُ ال ِّدراسا ِ
ث الص َ
ت إلى أنَّ الفُصْ حى َت َت َم َّث ُل في لُ َغ ِة القُرْ ِ
ْ
ْ
ب لُ َغ ُة
ِي َعلى
صيح ُة َف ِھ َي اللُ َغ ُة السَّلي َم ُة الخالِ َي ُة م َِن
األغلَ ِ
األخطا ِء َوھ َ
ْن .أمّا ال َف َ
َوال َّن ْث ِر الجا ِھلِ َّيي ِ
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دام لَ ْف َظ ِة الفُصْ حى َو ُھ ْم
ارسِ َ
ين َوال ُم َث َّقف َ
ال ُم َت َخصِّصِ َ
ِين .إال أنَّ َكثيرً ا م َِن ال َّد ِ
ين َد َرجُوا َعلى اسْ ت ِْخ ِ
صيح ُة
كان ال َفصْ ُل َب ْي َنھُماَ ،وأ ْي َنما اسْ ُت ْخ ِد َم ِ
ك لَنْ َي َ
صيح َة؛ لِذلِ َ
ون ال َف َ
َي ْقصِ ُد َ
أو ال َف َ
ت الفُصْ حى ِ
كون ِباإل ْم ِ
صيح ُة؛ أل َّن ُھ ْم ال
فِي ھ ِذ ِه ال ِّدرا َس ِة َفھُما لِ َمعْ ًنى وا ِح ٍدَ .وما ُي َع ِّب ُر ِب ِه ال ُك ّتابُ غالِبًا ما ھ َُو إال ال َف َ
آن.
َيسْ َت
طيعون الرُّ قِيَّ ِبل ُ َغت ِِھ ْم إلى د ََر َج ِة الفُصْ حى ،ت ِْل َ
َ
ك ال ُم َت َم ِّثلَ ِة في لُ َغ ِة القُرْ ِ
الح َ
أمّا المُسْ َت َو ُ
ديث َع ْنھا لِ ُت َح ِّد َد َعال َق َتھا ِبال َع َر ِب َّي ِة ال َم ْكتو َب ِة َغي ِْر
يات الَّتي َس ُت َخصِّصُ ال ِّدرا َس ُة َ
صيح ُةَ ،والعا ِّم َّي ُةَ ،والوُ سْ طى)(١؛ ألنَّ ھ ِذ ِه َّ
ت
ِي ْأك َث ُر المُسْ َت َويا ِ
أو ال َف َ
الثال َث َة ھ َ
ال َم ْشكولَ ِة َف ِھ َي :الفُصْ حى ِ
يات ْ
ُ
األخرى ُم َت َفرِّ َع ٌة َع ْنھا-في ْ
شيوعًاَ ،والمُسْ َت َو ُ
ب.-
األغلَ ِ
صيح ُة:
أو ال َف َ
الفُ ْ
صحى ِ
ُّون ِب َدرا َس ِة اللُ َغ ِة ال َع َر ِب َّي ِة اللُ َغ َة الفُصْ حى َتعْ ريفا ٍ
قار َب ٌة فِي
ف ال ُم ْھ َتم َ
َعرَّ َ
ت ُم َت َع ِّد َد ًةَ ،و َم َع أ َّنھا ُم َت ِ
ض ْ
ت َتعْ ريفُ طه ُح َسيْن ل ِْلفُصْ حى
تِ .منْ ھ ِذ ِه ال َّتعْ ريفا ِ
أو اإلضافا ِ
االختِالفا ِ
ال َمعْ نى إال أنَّ فِيھا َبعْ َ
ت ِ
ِي ل ُ َغ ُة ما ْأو َر َث َنا القُ َدما ُء ِمنْ شِ عْ ٍر َو َن ْث ٍر َو ِمنْ ع ِْل ٍم
الحدي ِ
ث ال َّشريفِ َ ،وھ َ
ريم َو َ
ِبأ َّنھا" :لُ َغ ُة القُرْ ِ
آن ال َك ِ
َوأ َد ٍ
ب َو َفل َس َف ٍة". (٢).
ث َوال ِّشعْ ِر َوال َّن ْث ِر
الحدي ِ
ثوق ِب ِه م َِن َ
آنَ ،وال َم ْو ِ
َو َعرَّ َفھا السَّعيد َب َدوي ِبأ َّنھاَ " :ت َت َم َّث ُل في القُرْ ِ
المُجْ َم ِع َعلى قِي َم ِتهَِ ،وكا َن ْ
ت ِبھ ِذ ِه ال ِّ
ُحاو ُل أنْ َيحْ َت ِذ َي ُه ُك ُّل
ص َف ِة طِ ْل َب َة ال ُم َت َعلِّم َ
ِين َوال َم َث َل الَّذي ي ِ
ُم َث َّق ٍ
ف".

) (٣

آن
َولكِنَّ َنفو َسة َسعيد لَ ْم ُت ْد ِ
خ ْل ل ُ َغ َة القُرْ ِ
ِي لُ َغ ُة
خاص ٌَّة ِبلُ َغ ِة األ َد ِ
بَ .تقو ُل" :الفُصْ حى ھ َ
ً ) (٤
ْ
تاج الف ِْك ِريِّ عامَّة".
َوال َّنث ِر َواإل ْن ِ

ث في َتعْ ريفِ اللُ َغ ِة الفُصْ حىَ ،ف ِھ َي عِ ْندَھا
الحدي ِ
َو َ
وين ال ِّشعْ ِر
األ َد ِ
ب َوھ َ
ِي اللُ َغ ُة الَّتي ُتسْ َت ْخ َد ُم في َت ْد ِ

سون َعلى أ َّنھا اللُ َغ ُة
ار َ
آن َو َ
إ َذنْ لُ َغ ُة القُرْ ِ
الحديثَِ ،و َبعْ دَھا لُ َغ ُة األ َدبِِ ،ت ْل َك الَّتي ا َّت َف َق ال َّد ِ
ِي اللُ َغ ُة السَّلي َم ُة.
صاحةِ؛ ْإذ ال َّد َر َج ُة ال ّتالِ َي ُة لَھا ھ َ
ك لَ ْم َيرْ َق إلى َد َر َج ِة ال َف َ
صيح ُةَ .وما َعدا ذلِ َ
ال َف َ
ِي عِ ْن َدهُ اللُ َغ ُة الَّتي " ُت َد َّونُ ِبھا الم َُؤلَّ ُ
فات
َو َعب ََّر َعلِيّ َعبْد الوا ِح ِد وافي َع ْنھا ِبلُ َغ ِة الكِتا َبةَِ ،وھ َ
ّ .١
أخرت الوسطى؛ ألنني وجدت أي حديث عنھا ال بد أن يرتبط بالفصحى وبالعامية بسبب عالقتھا باالثنتين،
وأخذھا منھما.
 .٢حسين ،طه )١٩٩٣م( ،مستقبل الثقافة في مصر ،القاھرة :دار المعارف ،ص.١٨٢
 .٣بدوي ،مستويات العربية المعاصرة ،ص٤٤.
 .٤سعيد ،نفوسة ،تاريخ الدعوة إلى العامية ،ص.٣

الت ال َي ْو ِم َّي ُة َو ُ
صحُفُ َوال َم َج ُ
اإلدارةَِ ،و ُي َد َّونُ ِبھا اإل ْنتا ُج الف ِْك ِريُّ َعلى
ريع َو
َوال ُّ
َ
شؤونُ ال َقضا ِء َوال َّت ْش ِ
ُمومَ ،وي َُؤلَّفُ ِبھا ال ِّشعْ ُر َوال َّن ْث ُر ال َف ِّنيُّ َ ،و ُتسْ َت ْخ َد ُم في َ
ُحاضراتَِ ،وفِي َتفاھ ُِم
ريس َوالم
َ
الخطا َب ِة َوال َّت ْد ِ
الع ِ
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ضوع َيم ُّ
ص َد ِد َم ْو
ُت ِبصِ لَ ٍة إلى
الخا َّ
ص ِة َبعْ ضِ ِھ ْم َم َع َبعْ ٍ
ضَ ،وفي َتفا ُھم ِِھ ْم َم َع العا َّم ِة إذا كا ُنوا ِب َ
ٍ
) (١
ُلوم".
اآلدا ِ
ب َوالع ِ
الحال َيقو ُل َغي َْر ما قالَ ُه وافيَ .فلَي َ
ت الَّتي
َولكِنَّ واق َِع
ْت الفُصْ حى َح ًّقا حاضِ َرةٌ في ال َم ْوضوعا ِ
ِ
ت ال َنجْ ُرؤُ َعلى ال َق ْو ِل ِبأ َّنھا فُصْ حى؛ ْإذ َكثي ٌر م َِن ْ
األخطا ِء َف َش ْ
ت َبي َْن
َذ َك َرھاَ ،فلُ َغ ُة ال ُّ
صحُفِ َوال َم َجال ِ
ْ
ب
ت َعلى
ريس َوالم
األغ َل ِ
ُحاضرا ِ
الكات ِِب َ
َ
ين ِبال َع َر ِب َّي ِة َن َ
تيج َة َت ُّأث ِر ِھ ْم ِبلُ َغ ِة الصِّحا َف ِةَ .كما أنَّ ل ُ َغ َة ال َّت ْد ِ
صيح ًةَ .ولَ ْو كا َن ْ
لَ ْي َس ْ
ت الَّتي َع َّددَھا وافي َلكا َن ْ
ت
ِي المُسْ َتعْ َملَ َة في ھ ِذ ِه ال َمجاال ِ
صيح ُة ھ َ
ت ال َف َ
ت ل ُ َغ ًة َف َ
ِي ال َع َر ِب َّي ُة الَّتي
ثير ،خاص ًَّة أ َّن ُه َيقو ُل ِبأنَّ الل ُ َغ َة المُسْ َتعْ َملَ َة فِي ال َمجاال ِ
ت الَّتي َذ َك َرھا ھ َ
لُ َغ ُتنا ِب َخي ٍْر َك ٍ
كا َن ْ
ِجاز َو ْق َ
ِي ت ِْل َك
آنَ .ف َھ ْل َح ّقا ً أنَّ لُ َغ َة ال ُّ
صحُفِ َوال َم َجال ِ
تھ َ
ت ُن ِ
زول القُرْ ِ
ت َعلَ ْي ِه في ِبال ِد َنجْ ٍد َوالح ِ
ك.
اللُ َغ ُة؟ ال أعْ َتقِ ُد ذلِ َ
) (٢
ُقابلَ ٍة لِل َع َر ِب َّي ِة ال َمحْ ِك َّي ِة العا ِّم َّي ِة.
َو َيرى أنيس َفري َحة أنَّ اللُ َغ َة الفُصْ حى ما ھ َ
ِي إال م َُجرَّ ُد لُغ ٍة م ِ
َب ْي َنما َ◌ َيراھا د .نِھاد الموسى)ُ (٣م َت َم ِّثلَ ًة في المُصْ َحفِ َف َق ْط.

ب
َو َق ْد أجْ َم َع ِ
ت اآلرا ُء َعلى أنَّ ِمنْ أ َھ ِّم ما ُي َم ِّي ُز ال َع َر ِب َّي َة الفُصْ حى اإلعْ رابُ ؛ ْإذ مُخالَ َف ُة اإلعْ را ِ
ْس ْ
ت مُخالَ َف ُة الفُصْ حى َمحْ
صور ًة فِي ال َّت َحرُّ ِر م َِن
الع ْكسُ  ،أيْ لَي َ
َقري َن ٌة أكِي َدةٌ َعلى مُخالَ َف ِة الفُصْ حى ،ال َ
َ
ك أ َّن ُه عِ ْن َدما َتال َش ْ
ُ
ت َع
ِسان عا َّم ِة ال َّشعْ بَِ ،و َح ّتى في
المات اإلعْ را ِ
اإلعْ را ِ
بَ .ودَلي ُل ذلِ َ
ب َعلى ل ِ
ب ھ َُو
الفار َق الَّذي ُي َم ِّي ُز عِ ْن َد
لَھْجا ِ
صرُّ فُ ِباإلعْ را ِ
صار ال َّت َ
ت ال َب ْد ِو أ ْنفُسِ ِھ ْم َ -كما َيقو ُل )فك(َ " -
ِ
ت
ب َواألسالي ِ
ميع ال َقوالِ ِ
ِين م َِن ال َع َر ِ
ب الم َُولَّدَ ِة َح ّتى اللَھْجا ِ
ال ُم َث َّقف َ
ب َبي َْن ال َع َر ِب َّي ِة الفُصْ حى َو َج ِ
) (٤
ت العا ِّم َّي ِة".
ار َجةَِ ،واللُغا ِ
ال ّد ِ
راب َوحْ َدهُ ال ُي َم ِّي ُز الفُصْ حى
ْس اإلعْ رابُ َف َق ْط ما ُي َم ِّي ُز الفُصْ حىَ .يقو ُل )فك( ِبأنَّ اإلعْ َ
َول ِكنْ لَي َ
) (٥
ِمام ِب َج ْو َھ ِر
فار َغ ٍة"؛ لِذلِ َ
َب ْل َق ْد َيكونُ اإلعْ رابُ في َبعْ ِ
ض األحْ ِ
يان "م َُجرَّ َد ح ِْل َي ٍة ِ
ك ال ُب َّد م َِن االھْ ت ِ
األل ُ
ب الل ُ َغ ِويِّ َو َحقي َق ِت ِهَ .ف ِع ْندَنا ْ
يان
القالِ ِ
فاظ َوال َّتراكيبُ َوالصِّيا َغ ُةَ ،وفي َبعْ ِ
ض األحْ ِ

 .١وافي ،فقه اللغة ،ط ،٥ص.١٤٩
 .٢فريحة ،أنيس )١٩٥٥م( .نحو عربية ميسرة ،بيروت :دار الثقافة ،ص.١٠
 .٣الموسى ،اللغة العربية  ...قيم الثبوت ،ص.٢٠
 .٤فك ،العربية :دراسات في اللغة ،ص .٦-١وفك ،يوھان )١٩٨١م( ،العربية واإلسالم ،في :لجنة من الباحثين،
في اللغة العربية ،ط ،١بيروت :مؤسسة ناصر الثقافية ،ص.١١١
 .٥فك ،العربية :دراسات في اللغة  ،ص.٣

َ
صاح ِة.
كيب ِمنْ سِ َم ِة ال َف َ
الخلَ ُل في وا ِح َد ٍة ِم ْنھا ي ُْخ ِر ُج ال َّترْ َ
ويقو ُل إبراھي ُم السّامِرّ ائِيُّ ِبالف ِْك َر ِة ذاتِھا عِ ْن َد َحدي ِث ِه َع ِن الفُصْ حى َوالعا ِّم َّيةَِ ،فال َع َر ِب َّي ُة" :فِيھا
وابطِ اإلعْ رابَِ ،ولُ َغ ٌة ْ
أخرى َيقولُھا ال ّناسُ
لُ َغ ٌة َف َ
ِي م ُْل َت ِز َم ٌة ِب َ
صيح ٌة َي َت َو ّخاھا الكاتِبُ في كِتا َب ِت ِه َوھ َ
ض ِ
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ب إلى
َّوابطِ َ ،و ُربَّما َت َع َّدى األمْ ُر َمسْ ألَ َة اإلعْ را ِ
َو َيسْ َتعْ ِملُو َنھا َ
دون أنْ ي ُْل ِزمُوا أ ْنفُ َس ُھ ْم ِب َعنا ِء ھ ِذ ِه الض ِ
) (١
ْ
األلفاظِ َن ْفسِ ھا".
ت َوال ُج َم ِل
صاح ِةَ .كما أنَّ ال َّترا ُب َط َبي َْن ال ُم ْفردا ِ
بير َع ِن ال َف َ
َفاللَ ْف َظ ُة ذا ُتھا َكفيلَ ٌة ِبأنْ ُت ْخ ِر َج ال َّتعْ َ
ِّينَ .و َق ْد َت َن َّب َه ابْنُ َخلً ُدون)َ (٢على ھذا
ِمنْ أ َھ ِّم ُم َميِّزا ِ
ف ِبال َّن ْظ ِم عِ ْن َد البَالغِ ي َ
ت الفُصْ حىَ ،وھ َُو ما ع ُِر َ
ب ال ُب َّد م َِن االعْ تِما ِد َعلى َقرائ َِن ْ
أخرى.
ب اإلعْ را ِ
األمْ ِرَ ،و َبي ََّن أ َّن ُه عِ ْن َد غِ يا ِ
) (٣
ب.
وار ِق َبي َْن العا ِّم َّي ِة َوالفُصْ حى ظاھ َِرةُ اإلعْ را ِ
َو َق ْد قا َل َمحْ مود َتيْمور ِبأنَّ أ َھ َّم ال َف ِ
ب ِم َن ّ
َو َح َّد َد د .نِھاد الموسى)َ (٤وجْ َه ْ
الثا ِن َي ِة
اختِالفِ العا ِّم َّي ِة َع ِن الفُصْ حى في سُقوطِ اإلعْ را ِ

ِب
صور ٍة شِ ْب ِه ُكلِّ َّي ٍة َب ْي َنما األولى نِظا ٌم لُ َغ ِويٌّ مُعْ َربٌ .
َ
ب أ ْقوى ال َعوام ِِل فِي ھذا الص َّْد ِع الَّذي أ ْفضى إلى
ِسار اإلعْ ِرا ِ
َو َي َرى د .نِھاد المُوسى أنَّ "ا ْنح َ
ْ
فارقا ً أصُولِ ًّيا حاسِ مًا َبي َْن الفُصْ حى َوالعا ِّم َّي ِة".
االزدِوا ِج َّي ِة َفھ َُو الَّذي أصْ َب َح ِ

) (٥

الوسي َل َة
َوھذا اإلعْ رابُ الَّذي ھ َُو ِمنْ أ َھ ِّم العَناصِ ِر الَّتي َمي ََّز ِ
كان َ
ت اللُ َغ َة الفُصْ حى َعنْ َغي ِْرھا َ
ال ّنا ِج َح َة في َي ِد ال ُّنحا ِة َ -كما َيقو ُل َب َدوي-؛ ْإذ ِب ِه اسْ َتطاعُوا َتمْ َ
صيح ِة َعنْ َغي ِْرھا م َِن
ييز اللُ َغ ِة ال َف َ
أواللَھْجاتِ؛ َوذل َِك ِب َوضْ ِع صِ فا ٍ
ت م َُح َّد َد ٍة لَھا ُت َم ِّي ُزھا َعنْ َغي ِْرھاَ ،و ُت ْغل ُِق
خول
اللُغا ِ
َ
الباب أما َم ُد ِ
ت ِ
ُ ُ
َ
َ
ِي دا ِئ َم ُة
مامَ ،وإ َّنما ھ َ
لُ َغ ِة َ
الحيا ِة ال ُم َتطوِّ َر ِة َعلَيْھاَ ،وھ ِذ ِه الل َغة ِبھ ِذ ِه القُيو ِد لَ ْم يُسْ َمحْ لَھا ِبال َّنظ ِر إلى األ ِ
ِين
الحيا ِة َوحاجا ِ
الورا ِء .أمّا ما َعداھا َف ِھ َي مُوا ِك َب ٌة لِ ُم َت َطلَّبا ِ
ت ال ُم َت َكلِّم َ
ت َ
ال َّن َظ ِر إلى َ
ب ِمنْ َت ْقيي ِد وا ِح َد ٍة َو ْ
أخرى َث َّب ُتوا ِ -منْ َحي ُ
الق ْ
ِصال
ِبھاَ ،و ِبھذا األسْ لو ِ
ْث لَ ْم َي ْقصِ ُدوا– َعوا ِم َل اال ْنف ِ
إط ِ
يرھاَ .ولَ ْوال وُ جو ُد ُع ْنص ُِر َج ْذ ٍ
ت
صال – َوھ َُو القُرْ آنُ ) -(٦لَزا َد ِ
َبي َْن ال َف َ
ب َوا ِّت ٍ
صيح ِة َو َغ ِ
 .١السامرائي ،فقه اللغة ،ص٣٥.
 .٢يأتي ذلك عند الحديث عن أثر عالمات اإلعراب في تحديد المعاني.
 .٣تيمور ،مشكالت اللغة العربية ،ص١٩٦.-١٩٠
 .٤الموسى ،الثنائيات ،ص١٢٥.
 .٥الموسى ،نھاد )١٩٨٧م( .قضية التحول إلى الفصحى في العالم العربي الحديث ،ط ،١عمان :دار الفكر،
ص .٧٣ولكن كما م ّر بنا ليس ھو الفارق الوحيد.
 .٦بدوي ،مستويات العربية ،ص ٤١-٤٠بتصرف .وفكرة أنّ سبب بقاء اللغة الفصحى ھو القرآن قال بھا عدد من
ال ُك ّتاب غير بدوي ،منھم :جرجي زيدان )١٨٩٣م( ،اللغة الفصحى واللغة العامية ،الھالل ،س= ،١

ت ْ
ص َل لِلُغا ٍ
أخرى.
صيح ِة َو َغي ِْرھا َكما َح َ
ال َفجْ َوةُ َبي َْن ال َف َ
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ْ
سيع ال َفجْ َو ِة َبي َْن
َو َكأ ِّني ِب َب َدوي َيلو ُم ال ُّنحا َة َعلى ما قامُوا ِب ِه ِمنْ َع َم ٍل أ ّدى -في َرأ ِي ِه -إلى َت ْو ِ
الحيا ِة ال ُم َت َطوِّ َر ِة َ -كما َسمّاھا -لَ ْو أرا ُدوا
ِين ِبلُ َغ ِة َ
صيح ِة َوالعا ِّم َّي ِةَ .ول ِكنْ أال َيرى أنَّ ھؤُ ال ِء ال ُم َت َكلِّم َ
ال َف َ
ُ
الكِتا َب َة ِبھا لَ َما اسْ َتطاعُوا ذلِ َ َ
ريق َبي َْن لُ َغ ِة
الم َولَي َ
ْس لِلكِتا َبةَِ ،وال ُب َّد م َِن ال َّت ْف ِ
ك .إذنْ ھ ِذ ِه َتصْ ل ُح لِل َك ِ
الم َولُ َغ ِة الكِتا َب ِة.
ال َك ِ
بَ .فما َعال َق ُة الفُصْ حى
ض ْبطِ َحرْ فِ اإلعْ را ِ
َنرى ِممّا َس َب َق أنَّ ال َع َر ِب َّي َة الفُصْ حى َت َت َم َّي ُز ِب َ
ُ
ميع
ِبال َع َر ِب َّي ِة ال َم ْكتو َب ِة َغي ِْر ال َم ْشكولَةِ؟ َح َر َكة اآلخ ِِر ج ُْز ٌء م َِن ال َّش ْك ِل؛ ألنَّ ال َّش ْك َل َي ْش َم ُل َح َر َك َة َج ِ
ت
ْس َف َق ْط ِب َح َر َك ِة اآلخ ِِرَ .ف َق ْد ا ْق َت َر َن ِ
حُروفِ ال َكلِ َمةَِ ،وأرى أنْ ُت َمي ََّز الفُصْ حى ِبال َّش ْك ِل عام ًَّةَ ،ولَي َ
آنَ ،و َكل ُ
آن َجمي ُع حُروفِھا َم ْشكولَ ٌةَ ،و َكذل َِك مُعْ َظ ُم حُروفِ ال ِّشعْ ِر الجا ِھلِيِّ .
ِمات القُرْ ِ
الفُصْ حى ِبالقُرْ ِ
ِي اللُ َغ ُة ال َم ْشكولَ ُة َش ْكال كامِالَ ،م َع مُراعا ِة َ
ِص
ك يُمْ كِنُ ال َق ْو ُل ِبأنَّ اللُ َغ َة الفُصْ حى ھ َ
َولِذلِ َ
الخصائ ِ
ب ْ
ْ
األخطا ِء اللُ َغ ِو َّي ِة َواإلمْ ال ِئ َّي ِة.
األخرى ِمنْ َسال َم ِة ال َّتراكيبَِ ،و َت َج ُّن ِ
ِي لُ َغ ٌة ال َع َر ِ ِّ
دون َت َعلُّ ٍم َوال
الم َ
عاييرَ ،ھ ْل ھ َ
َواللُ َغ ُة الفُصْ حى ِبھ ِذ ِه ال َم ِ
ب ُكل ِھ ْم في الجا ِھلِ َّي ِة َواإلسْ ِ
َعنا ٍءَ ،وفِي ُ
الحيا ِة ال َي ْو ِم َّي ِة ُكلِّھا؟
ظروفِ َ
قوع اللَحْ ِن م َِن
َيقو ُل إبْراھي ُم أنيس)ِ (١بأنَّ الفُصْ حى لَ ْم َت ُكنْ لُ َغ ًة َسليقِي ًَّة لِ ُك ِّل ال َع َر ِ
ب ِبد ِ
َليل وُ ِ
ميع ال َع َربَِ ،ف ِھ َي لُ َغ ٌة ُم َمي ََّزةٌ أل َّنھا لُ َغ ُة
ال َع َر ِ
الم َو َبعْ َدهَُ .كما أ َّنھا لَ ْم َت ُكنْ في ُم َت َ
ب َق ْب َل اإلسْ ِ
ناو ِل َج ِ
نابيُّ ) (٢الَّذي َعب ََّر َعنْ ھ ِذ ِه اللُ َغ ِة ال ُم َمي ََّز ِة ِباللُ َغ ِة ال ُم ْش َت َر َكةِ،
َط َب َق ٍة خا َّ
صةٍَ ،وي َُؤ َّي ُدهُ في ھذا أحْ َم ُد َ
الج ِ
ُون إلى ُم َت َح ِّد ٍ
ث ِبھا َيرْ ُمقُو َن ُه
ك اللُ َغ َة َس َببُ َر ْف ِع ال ُم َت َح ِّد ِ
َو َيرى أنَّ ت ِْل َ
ث ِبھا؛ َفالعا َّم ُة عِ ْن َدما َيسْ َت ِمع َ
) (٣
ث.
البي َئ ِة ال َم َحلِّ َّي ِة ل ِْل ُم َت َح ِّد ِ
ل ًِثقا َف ِت ِهَ .و ِباللُ َغ ِة ال ُم ْش َت َر َك ِة َ -كما َيقُول َ
نابيُّ َ -ت ْخ َتفِي َمعالِ ُم ِ
الج ِ
َو َيرى داود َع ْب ُده أنَّ "ال َع َر ِب َّي َة الفُصْ حى لَ ْي َس ْ
ت َ ...وھذا
ت لَھ َْج ًة وا ِح َد ًةَ ،ب ْل َمزي ٌج م َِن اللَھْجا ِ
) (٤
ت الم ُْخ َتلِ َف ِة في مُعْ َظمِھا ج ُْزءًا م َِن الفُصْ حى".
ت( أي اللَھْجا ِ
ِبار ھ ِذ ِه )اللُغا ِ
َيعْ نِي اعْ ت َ
= )ع :(٦ص .١٨٠-١٧٦ومحمود تيمور .تيمور ،مشكالت اللغة العربية ،ص .٦ومحمد فريد أبو حديد .أبو
حديد١٩٥٣) ،م( ،موقف اللغة العربية العامية من اللغة الفصحى ،مجلة مجمع اللغة العربية ،ج .٧ص.٢١٤
ورمضان عبد التواب .عبد التواب ،بحوث ومقاالت ،ص ،١٧٩ودراسات وتعليقات ،ص.٢٠٨
 .١أنيس ،من أسرار اللغة ،ص.١٨٩
 .٢الجنابي ،أحمد نصيف )١٩٨١م( .مالمح من تاريخ العربية ،بغداد :دار الرشيد للنشر ،ص .٦١سمّى أنيس
فريحة العربية الوسطى اللھجة المشتركة .فريحة ،نحو عربية ميسرة ،ص.١٨٨
 .٣الجنابي ،مالمح من تاريخ العربية ،ص. ٥٦-٥٣
 .٤عبده ،داود )١٩٧٣م( .أبحاث في اللغة العربية ،بيروت :مكتبة لبنان ،ص.٨٠

ت كا َن ْ
صاحتِھاَ .وھذا مُخالِفٌ لِما
ك اللَھْجا ِ
ت حُجَّ ًةِ ،ممّا َي ُد ُّل َعلى َف َ
َوي َُؤ ِّي ُد َق ْو َل داود َع ْب ُده أنَّ ت ِْل َ
َيقول ُ ُه َب َدوي في أنَّ الفُصْ حى" :لَھ َْج ٌة ارْ َت َق ْ
ت َح ّتى أصْ َب َح لَھا ْأك َب ُر َق ْد ٍر م َِن ال َمكا َن ِة َواأل َھ ِّم َّي ِة َبي َْن
َ
أخواتِھا".

) (١
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َو َن َتسا َء ُل :ھ ِذ ِه ًّ
صيح ِة َواال ْنتِصا ُر ل ِْلعا ِّم َّي ِة فِي الع
الحدي َثةَِ ،ھ ْل َتعْ نِي أنَّ
ُصور َ
الث ْو َرةُ َعلى ال َف َ
ِ
ت العا ِّم َّي ُة
صاح ِة إلى أنْ َظ َھ َر ِ
ُون ِبمُسْ َت ًوى وا ِح ٍد م َِن ال َف َ
ب كا ُنوا َي َت َكلَّم َ
العا ِّم َّي َة َحدي َث ُة ال َع ْھدَِ ،وأنَّ ال َع َر َ
َح ً
ديثا؟
ُّوق َو َح َ
صيح َة لَ ْم َت ُكنْ لُ َغ َة ال ّ
ض،
ديث أ ْفرا ِد األسْ َر ِة َبعْ ضِ ِھ ْم َم َع َبعْ ٍ
األرْ َج ُح أنَّ ال َف َ
ار ِع َوالس ِ
ش ِ
َب ْل كا َن ْ
فاو ُ
صيح ِة ْأو بُعدِھا َع ْنھاَ .وأنَّ ھ ِذ ِه اللُ َغ َة
ت لَ ُھ ْم لَھْجا ُت ُھ ُم الم ُْخ َتلِ َف ُة الَّتي َت َت َ
ت في قُرْ ِبھا م َِن ال َف َ
ْنَ .ولكِنَّ
ال ُم َق َّع َد َة الم ُْل َت ِز َم َة ِب ُك ِّل َقواعِ ِد ال َف َ
صاح ِة ُم ْق َتصِ َرةٌ َعلى لُ َغ ِة األ َدبِ ،م َِن ال َّن ْث ِر َوال ِّشعْ ِر الرَّ في َعي ِ
صيح ِة إلى المُسْ َتوى الَّذي َيسْ َم ُح لَنا أنْ ُن َس ِّم َيھا عا ِّمي ًَّة
ك اللَھْجا ِ
ت ِْل َ
ت ال َقدي َم َة لَ ْم َتصِ ْل في بُعْ دِھا َع ِن ال َف َ
َليل االحْ تِجاج ِبھاَ .و ُ
أظنُّ أنَّ وُ جو َد لُ َغ ٍة َكال ِم َّي ٍة َو ْ
ْس ُم ْق َتصِ رً ا
ِتاب َّي ٍة لَي َ
ھوم المُعاصِ ِر ِبد ِ
أخرى ك ِ
ِبال َم ْف ِ
ِ
ت.
ت َم َع َق ْد ٍر م َِن ال َّتفاوُ ِ
ميع اللُغا ِ
َعلى لُ َغ ٍة َوال َعلى ِبي َئةٍَ ،و َق ْد َيكونُ حاصِ ال عِ ْن َد ُك ِّل ال ُّشعو ِ
ب في َج ِ
ِين -م َِن اللُ َغ ِة الفُصْ حى َف َق ِد ا ْن َق َسمُوا
أمّا َعنْ َم ْوقِفِ أھْ ِل ال َع َر ِب َّي ِة َ -و َغي ِْر ِھ ْم م َِن المُسْ َت ْش ِرق َ
ْدال العا ِّم َّي ِة ِبھاْ ،أو َعلى األ َقلِّْ ،
وين لُ َغ ٍة
ين :وا ِح ًدا ال َي ِج ُد َح َرجً ا م َِن اسْ ِتب ِ
األخ ِذ م َِن العا ِّم َّي ِة َو َت ْك ِ
قِسْ َم ِ
َجدي َد ٍة َتجْ َم ُع َبي َْن العا ِّم َّي ِة َوالفُصْ حىَ (٢).و َ
بول َغي ِْرھاَ .و َح ّتى
آخ َر يُطالِبُ ِبال َّت َمسُّكِ ِبھا َو َع َد ِم َق ِ
طيع ال َف ُ
ين َ
أخ َذ َي ْن ِبشُ َعنْ عُيو ٍ
ك أھْ دا ًفا
ريق َّ
ُعارضِ َ
األو ُل إ ْق َ
َيسْ َت َ
ب ل ِْلفُصْ حىَ ،وي ُْخفِي َورا َء ذلِ َ
ناع الم ِ
صار
رآھا المُدافِع َ
ين أنَّ أ ْن َ
ارسِ َ
ُون َع ِن الفُصْ حى َھ ّدا َم ًة ل ِْلفُصْ حى َوألھْ لِھاَ .و َق ْد ا َّت َ
ض َح لِ َبعْ ِ
ض ال ّد ِ
مار َّي ٍة َ ،ت ْھدِفُ إلى الفُرْ َق ِة ال َع َر ِب َّي ِة.
ريق َّ
األو ِل ُم َت ِّأثر َ
ال َف ِ
ُون ِب َدعْ َو ٍة اسْ ِتعْ ِ
ك شِ عا ٌر
ِّيداويّ َي ُر ُّد َعلى َمنْ َيقولُ َ
الحلُِّ ،بأنَّ ذلِ َ
ِي َ
ون ِبأنَّ العا ِّم َّي َة ھ َ
َفال ُّد ْكتو ُر يوسُف الص ِ
ك َمواقِ َعھا ...
ْدان َف َتھ ِْزمُھا َو َت ُد ُّ
طار ُد العا ِّم َّي َة في ُك ِّل َمي ٍ
" َيرْ َف ُع ُه أعْ دا ُء لُ َغتِنا َوأ َّمتِنا  ...إنَّ الفُصْ حى لَ ُت ِ
ب".
ْنان ُي َشجِّ ُع َعلَيْھا لِ ُي ْب ِع َد ھذا ال َبلَ َد َعنْ باقِي أشِ ّقا ِئ ِه ال َع َر ِ
كان االسْ ِتعْ ما ُر في لُب َ
َو َق ْد َ

) (٣

ت ال َھ ّدا َم ِة الَّتي قا َم ِبھا
َو َق ْد َع َّد م َُحمَّد م َُحمَّد ُح َسيْن) (٤الدَّعْ َو َة إلى العا ِّم َّي َة ِمنْ ضِ مْ ِن الدَّعْ وا ِ
 .١بدوي ،مستويات العربية ،ص.٥٢
 .٢تتضح ھذه المواقف عند الحديث عن الدعوة إلى العامية ،والدعوة إلى استبدال الحروف الالتينية بالعربية.
 .٣الصيداوي ،يوسف )٢٠٠١م( ،اللغة العربية في تحديات العصرنة ،في :المجلس األعلى ،مكانة اللغة العربية
بين اللغات العالمية ،ص٣٣٦.
 .٤حسين ،محمد محمد )د-ت( .االتجاھات الوطنية في األدب المعاصر ،ج ،٢االسكندرية :المطبعة النموذجية =

الح َقواعِ ِد اللُ َغةِْ ،أو ِبال َّت َح ُّو ِل إلى العا ِّم َّي ِة .ھذا فِي اللُ َغةِ ،أ ّما في
االسْ ِتعْ ما ُرَ .وھ َ
ِي ُتطالِبُ ِبإصْ ِ
أو ال َّت َح ُّو ِل إلى الحُروفِ الالتي ِن َّيةُِ ،ث َّم الدَّعْ َوةُ
الكِتا َب ِة َف َق ْد كا َن ِ
الح َقواعِ ِد الكِتا َبةِِ ،
ت الدَّعْ َوةُ إلى إصْ ِ
ين.
آن أيُّ صا ِح ِ
إلى لُ َغ ٍة وُ سْ طى َح ّتى ال َي ْك ُت َ
ب َقلَ ٍمَ ،و َت ْن َحصِ َر الفُصْ حى في َشعائ ِِر ال ّد ِ
ب ِبل ُ َغ ِة القُرْ ِ
كون الفُصْ حى لُ َغ َة ال َّشعائ ِِر ال ِّدي ِن َّي ِة ال يُعْ ِج ُب ُھ ْمَ .يقو ُل اسْ َك ْن َدر َمعْ لوف
َو َح ّتى أنْ َت َ
ون ال َّشعائ َِر
ِين َي َت َكلَّم َ
ْس ُك ُّل المُسْ لِم َ
رور ًّيا؛ َفلَي َ
ْس َ
صيح ِة لَي َ
ِين ِبال َف َ
المُسْ لِم َ
ك ي َُؤ ُّد َ
ُون ال َع َر ِب َّي َةَ ،و َم َع ذلِ َ
ض ِ
) (١

إنَّ َت َعلُّ َق
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ت لُ َغ َة ال ّ
ِي لُ َغ َة ال َّت َكلُّ ِم َوال َي ُھ ُّم َسوا ٌء أكا َن ْ
ش ِام أ ْم لُ َغ َة ِمصْ َر أ ْم
ون لُ َغ ُة الكِتا َب ِة ھ َ
ال ِّدي ِن َّي ِةَ .و َيرى أنْ َت ُك َ
سوريٍّ م َِن اللُ َغ ِة الفُصْ حى.
ِراق َ ...وعِ ْن َدهُ أنَّ اسْ ِتعْ ما َل اللُ َغ ِة ال ِمصْ ِر َّي ِة أھْ َونُ َعلَ ْي ِه َو َعلى ُك ِّل
لُ َغ َة الع ِ
ِ
صيح َة َغري َب ًة َعنْ أبْنائِھاَ .يقو ُل طه ُح َسيْن :إنَّ
َكما يُري ُد َ
صوِّ رُوا ال َع َر ِب َّي َة ال َف َ
ون أنْ ُي َ
"الفُصْ حى في ِمصْ َر َكاألجْ َن ِب َّي ِة ال َي َت َكلَّمُھا ال ّناسُ في َحيات ِِھ ُم ال َي ْو ِم َّي ِة في ال َب ْيتَِ ،وال ّ
ار ِعَ ،وال ّنادي،
ش ِ
َوال َم ْد َر َسةَِ ،ح ّتى في ْ
األز َھ ِر َن ْفسِ ِه .إ َّنما َي َت َكلَّ ُم ال ّناسُ لُ َغ ًة َت ْقرُبُ ِم ْنھا َقليال ْأو َكثيرً ا".
َو َيقو ُل أنيس فريحة" :ھا ُھ ْم ْ
ون ِمنْ َت َعلُّ ِم الفُصْ حى ْأك َث َر ِممّا يُعا ُنو َن ُه ِمنْ َت َعلُّ ِم لُ َغ ٍة
أطفالُنا يُعا ُن َ
) (٣
أجْ َن ِب َّي ٍة".
) (٢

) (٤
ْن ل ِْلفُصْ حى؛ أل َّنھا
ُقاو َمي ِ
َو َيقِفُ َمحْ مود َتيْمور َوأنيس فريحة م ِ
الحيا ِةَ .وأل َّنھا
الن لُ َغ َة َ
ھذان ال ُي َم ِّث ِ
لُ َغ ُة ال ِّشعْ ِر الجا ِھلِيِّ َوال َّن ْث ِر ال َف ِّنيِّ َ ،و ِ

المَ ،وأ َّنھا
لُ َغ ُة كِتا َب ٍة ال ل ُ َغ ُة َك ٍ
لَ ْي َس ْ
اس
الحيا ِة ُتوقِ ُع ال ّن َ
ت لُ َغ َة َ

ُون لِ َم ْوقِ ٍ
ف َرسْ مِيٍّ
ثير م َِن االضْ طِ رابا ِ
ِين َي َت َعرَّ ض َ
بير فريحةَ -فإ َّن ُھ ْم ح َ
في َك ٍ
ت َ -على َح ِّد َتعْ ِ
= مكتبة اآلداب ومطبعتھا ،ص.٣٤٣-٣٤٢
 .١معلوف ،اسكندر )١٩٠٢م( ،اللغة الفصحى واللغة العامية .الھالل ،م) ،١٠ج :(١٢ص .٣٧٧-٣٧٣ومعلوف
)٢٠٠٤م( ،اللغة الفصحى واللغة العامية ،في :الخطيب ،اللغة العربية ،القسم الثاني ،الفصحى والعامية،
دمشق :منشورات وزارة الثقافة ،ص.٤٦-٤٥
 .٢حسين ،مستقبل الثقافة ،ص.١٨٣
 .٣فريحة ،نحو عربية ميسرة ،ص.٢٣
 .٤تيمور ،مشكالت اللغة العربية ،ص .٩تيمور ،محمود )١٩٥١م( .ضبط الكتابة العربية ،ط ،١القاھرة :مطبعة
االستقامة ،ص .١١فريحة ،نحو عربية ميسرة ،ص ،١٧٣وقد تراجع محمود تيمور عن مناصرته للعامية،
وأثبت ذلك في كتابه )الشيخ جمعة( ،ص ٤-٢و ص ،١٥-١٤نقال عن كتاب نفوسة؛ ألنني لم أجد )الشيخ
جمعة( .وقال تيمور عندما سألته نفوسة سعيد عن سبب تراجعه عن العامية بأنه "استخدم العامية عندما كان
كاتبا مبتدئا  ...وعدل عن العامية إلى الفصحى بعد عدة تجارب دلته على قصور العامية عن التعبير األدبي".
سعيد ،نفوسة ،تاريخ الدعوة إلى العامية وآثارھا في مصر ،ط ،١ص.٤٠٦-٤٠٥

ي ُْطلَبُ ِم ْن ُھ ُم ال َّت َح ُّد ُ
أح ٍد
ث في ِه َق ْد يُعي ُد ال َمرْ ُء كِتا َب َة ال َكلِ َم ِة عِ َّد َة َمرّ اتٍَ ،ويُعي ُد قِرا َء َتھاَ ،و َق ْد َي ْطلُبُ ِمنْ َ
َ ) (١
أنْ ي َُحرِّ َكھا ل ُه.
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) (٢
َو َي ُر ُّد إبْراھي ُم
بير َبي َْن
الياز ِجيُّ
ِين َيحْ َتجُّ َ
َعلى الَّذ َ
ِ
ون ِبصُعو َب ِة الفُصْ حى َو ِبال َفرْ ِق ال َك ِ
تانَ ،ي ُر ُّد َعلَي ِْھ ْم ِبأنَّ ھذا َوھْ ٌمَ ،وال َفرْ ُق َب ْي َنھُما ھ َُو في
الفُصْ حى َوالعا ِّم َّي ِة َح ّتى َظنَّ األجْ َن ِبيُّ أ َّنھُما لُ َغ ِ

َليل
مال َعالما ِ
ت اإلعْ رابَِ ،وھذا َ
إھْ ِ
صعْ بٌ َعلى األجْ َن ِبيِّ  ،أمّا ابْنُ اللُ َغ ِة َفال َي ْش ُع ُر ِبھ ِذ ِه الصُّعو َب ِة ِبد ِ
َفھ ِْم العامِّيِّ اللُ َغ َة المُعْ َر َب َة.
ب الفُصْ حى ،مُشيرً ا إلى أ َّن ُه ال يُسْ َم ُع َمنْ َي َت َح َّد ُ
َو ُي َع ِّب ُر عب ُد
ث
الجليل مُرْ تاض)َ (٣عنْ ضِ يقِ ِه لِغِيا ِ
ِ
أسفُ ْإذ
ب ال َلحْ َن مُسْ َت ْغ َربًاَ .و َي َ
ض ْب َط لِسا ِن ِه لِ َي َت َج َّن َ
ُحاو ُل َ
خار َج ال َم ْد َر َس ِة ِ
أو الجا ِم َع ِةَ .وأصْ َب َح َمنْ ي ِ
ِبھا ِ
ُلوم ال َع َر ِب َّي ِة ال َتسْ َتقِي ُم لُ َغ ُت ُھ ْم.
َيرى أنَّ َبعْ َ
ض َح َملَ ِة ال ُّد ْك ُتوراه في ع ِ

بير األد َِبيِّ َظ ًّنا ِم ْن ُھ ْم
ِين َي ْدع َ
َوال َي َّتف ُِق ُع َمر َفرُّ وخ َم َع الَّذ َ
دار َج ٍة َوسيلَ ًة لِل َّتعْ ِ
ُون إلى ا َّتخا ِذ لَھ َْج ٍة ِ
اس أنْ
ك أسْ َھلَُ ،و َيقو ُل ِبأ َّن ُه َسوا ٌء اعْ ُت ِم َد ِ
أنَّ ذلِ َ
ار َج ُة َفإنَّ َعلى ال ّن ِ
ت "اللُ َغ ُة الفُصْ حى ِأم اللَھ َْج ُة ال ّد ِ
َي َت َعلَّمُوا ھ ِذ ِه اللَھ َْج َة ْأو ت ِْل َ ُ
ھاج ُم َعي ٍَّن"َ (٤).و َيقو ُل" :إنَّ اللَھ َْج َة الَّتي َيألَفُھا
ك الل َغ َة الفُصْ حى َعلى ِم ْن ٍ
داولُو َنھا فِي مُخا َطبات ِِھ ْم َس ُتصْ ِب ُح َغ ًدا لُ َغ ًة فُصْ حى ألبْنائ ِِھ ْمَ ،و َس َي ْن َش ُّق
اس ال َي ْو َم أل َّن ُھ ْم َي َت َ
َع َوا ُّم ال ّن ِ
) (٥
ِمنْ ◌ْ ھا لُ ٌ
غات عا ِّمي ٌَّة َجدي َدةٌ َو َس َتعوُ د ال ُم ْش ِكلَ ُة إلى ما كا َن ْ
ت َعلَ ْي ِه".
ك َف ْل َي ُك ِن ال َّت َعلُّ ُم
حاج ٍة إلى َت َعلُّ ٍمَ .وما دا َم األمْ ُر َكذلِ َ
وخ في ِه َكثي ٌر م َِن ال َم ْنطِ ِقَ ،فك ِْلتاھُما ِب َ
َكال ُم َفرُّ ٍ
أو ال َلھ َْج ِة الَّتي
ُم َّت ِجھًا إلى لُ َغ ٍة ُم َق َّع َد ٍة َمعْ رو َف ٍة ُم َت َ
وار َث ٍة َب َد َل أنْ ُت ْب َذ َل ال ُجھو ُد ل َِوضْ ِع َقواعِ َد َجدي َد ٍة لِلُّ َغ ِة ِ
َس ُتعْ َت َم ُد .ھذا إنْ أمْ َك َن ْ
اختِيارُھا َواال ِّت ُ
الع َر ِب َّي ِة.
طار َ
ميع األ ْق ِ
فاق َعلَيْھا ِمنْ َج ِ

) (٦

صيح ِة ال َي ُح ُّل ال ُم ْش ِكلَ َة َب ْل
َويَصِ ُل ال ُّد ْك ُتو ُر إسْ حاق موسى ال ُح َس ْينِيُّ إلى "أنَّ َن ْب َذ اللُ َغ ِة ال َف َ
ْ ْ
سيم َ ...فال ُب َّد م َِن االحْ تِفاظِ ِباللُ َغ ِة
َيزي ُدھا َتعْ قي ًدا َع َ
الو ًة َعلى أ َّن ُه ُي َعرِّ ضُ األ َّم َة ال َع َر ِب َّي َة لِل َبل َبلَ ِة َوال َّت ْق ِ
صيح ِة َو َت ْق ِو َيتِھا ِب َترْ َج َم ِة
اسَ ،و َس ُتصْ ِب ُح ھ ِذ ِه
ال َف َ
ليم َبي َْن َسوا ِد ال ّن ِ
ِ
اآلثار العالَ ِم َّي ِة إلَيْھاَ ،و َن ْش ِر ال َّتعْ ِ

 .١فريحة ،نحو عربية ميسرة ،ص١٢٢.
 .٢اليازجي ،إبراھيم )٢٠٠٤م( ،اللغة العامية واللغة الفصحى ،في :الخطيب ،اللغة العربية ،القسم الثاني ،ص.٩
نقال عن مجلة الضياء١٩٠٢) ،م( ،القاھرة ،ج ،٩س٤.
 .٣مرتاض ،عبد الجليل ،ھذه العربية واقع وآفاق ،في :مكانة اللغة العربية ،ص.٤٤٥
 .٤فروخ ،عمر )١٩٦١م( .القومية الفصحى ،ط ،١بيروت :دار العلم للماليين ،ص٢٧.
 .٥المصدر نفسه ،ط ،١ص٢٧.
 .٦مثل ھذه الفكرة وردت عند علي عبد الواحد وافي .وافي ،فقه اللغة ،ط ،٥ص.١٥٠

ك أ َق َّل َشأ ًنا".
ال َقضِ َّي ُة َبعْ َد ذلِ َ

) (١

ب أما َم ال َع َر ِب َّي ِة الفُصْ حى
ليل "الصِّعا ِ
َو ُخ َ
الص ُة ال َق ْو ِل عِ ْن َد أحْ َمد يوسُف أ َّن ُه ال ُب َّد ِمنْ َت ْذ ِ
االزدِوا ِج َّي ِة في ال َّت ُ
ُواج َھ ِة ْ
ِشارھا َ ...فالدَّعْ َوةُ
ُعيق ] َي ُ
ب ال َي ْومِيِّ َوال َقضا ِء َعلى ُك ِّل ما ي ُ
خاط ِ
َوم َ
عوق[ ا ْنت َ
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كون ُحجَّ ًة
إلى َتحْ دِي ِ
ران ال َغري ِ
ب ِم ْنھا ال َي ْن َبغِي أنْ َت َ
ْسير َنحْ ِوھا َو َ
صرْ فِھاَ ،وھُجْ ِ
ث اللُ َغ ِة ال َع َر ِب َّيةَِ ،و َتي ِ
ت ْأو لُغا ٍ
ت  ...ال ّداعِ َي ِة إلى ال َّت َخلِّي َع ِن ال َع َر ِب َّي ِة الفُصْ حى َوإحْ اللِھا ِبلَھْجا ٍ
ت عا ِّم َّي ٍة ...
ك األصْ وا ِ
لِت ِْل َ
لَ َق ْد َث َب َ
ت".
ت َف َش ُل ھ ِذ ِه األصْ وا ِ

) (٢

صيح ِةَ .ف ِو ْل ْ
جليزيُّ -
ون َف َق ْد ْأو َج ُدوا أسْ بابًا ل ِْلبُعْ ِد َع ِن ال َع َر ِب َّي ِة ال َف َ
أمّا المُسْ َت ْش ِرقُ َ
كوكس اإل ْن ِ
حاج ٍة إلى ُج ْھ ٍد َح ّتى " ُي َترْ ِجمُوا ما َي ْق َرؤو َن ُه
ُم َھ ْندِسُ َريٍّ فِي ِمصْ َرَ -يقو ُل ِبصُعو َبتِھا؛ إ ِذ ال َع َربُ ِب َ
ُون ما َف ِھمُوهُ ِبھ ِذ ِه اللُ َغ ِة إلى
ِباللُ َغ ِة الفُصْ حى إلى اللُ َغ ِة ال ِمصْ ِر َّي ِة ال َمألو َفةًِ ،ث َّم ُھ ْم عِ ْن َد الكِتا َب ِة ُي َترْ ِجم َ
الطلَ َب َة ْ
ضرْ بٌ م َِن ال َّت َس ُّخر ِّ
وكس أنَّ َّ
الذھْ نِيِّ "َ (٣).و َيرى ِو ْل ُك ْ
األذكِيا َء
اللُ َغ ِة الفُصْ حىَ ،وھذا ال َع َم ُل َ
ِ
ْس ِباللُ َغ ِة
كا ُنوا َيسير َ
ُون في ُدروسِ ِھ ْم ِب َبال َدةٍ؛ أل َّنھم َي ْق َرأو َنھا ِباللُ َغ ِة الفُصْ حى المُصْ َط َن َعةَِ ،ولَي َ
الح َّي ِة.
ال ِمصْ ِر َّي ِة َ
َفھ َُو يَشِ نُّ َحمْ لَ ًة َشدي َد ًة َعلى الفُصْ حى لِصُعو َب ِة َت َعلُّمِھا،

َوي َُؤ ِّي ُدهُ فِي الرَّ أيِ َسال َم ُة موسى
َو َعجْ ِزھا َعنْ َتأ ِد َي ِة ْ
أو الع ِْل ِم َّي ِة َ -كما َيقو ُل.-
أغراضِ نا األد َِب َّي ِة ِ
) (٤

) (٥
مال
أمّا َمحْ مود إسْ ماعيل صِ يني َف َي ُر ُّد الضَّعْ َ
ِران َعلى االسْ ِتعْ ِ
ف عِ ْن َد الغال ِِب َّي ِة إلى قِلَّ ِة الم ِ
ارةَِ ،ف ِّ
الط ْف ُل فِي َس َنوا ِت ِه األولى َيبْقى َي َت َدرَّ بُ َعلى اللُ َغ ِة
َّحيح لِلُ َغ ِةَ .و ُي َش ِّبھُھا ِبال َم ْشيِ ْأو ِبقِيا َد ِة ال َّس َي َ
الص ِ

العا ِّم َّيةِ ،أمّا ال َّتدَرُّ بُ َعلى الفُصْ حى َف َو ْق ُت ُه َقلي ٌل.
َو َشبي ٌه ِب َرأيِ صِ ينِيّ َرأ ٌ
اس ال َتلو ُ
ك ْألسِ َن ُت ُھ ْم ھ ِذ ِه
ي إلبْراھي َم السّامِرّ ائِيِّ في َق ْولِ ِه إنَّ " :ال ّن َ
صيح ِة لُ َغ ًة ْ
ِي ْألسِ َن ٌة عا ِّمي ٌَّة
صيح َةَ ،ف ِھ َي َغري َب ٌة َع ْن ُھ ْمَ .و َق ِد اسْ ًت ْب َدلُوا ِبال َف َ
ال َف َ
أخرى ْأو قُ ْل لُغاتٍَ ،وھ َ
 .١الحسيني ،إسحاق موسى )١٩٦٦م( .األدب والقومية العربية ،القاھرة :معھد البحوث والدراسات العربية،
ص.٤٩
 .٢يوسف ،أحمد ،اللسانيات العامة وواقع اللغة العربية ،في :مكانة اللغة العربية ،ص٢٦٢.-٢٦١
 .٣موسى ،سالمة )١٩٢٦م( ،اللغة الفصحى واللغة العامية ورأي السير ولكو ْكس ،الھالل ،س) ،٣٤ج:(١٠
ص.١٠٧٦
 .٤المصدر نفسه) ،ج :(١٠ص.١٠٧٤
 .٥صيني ،محمود إسماعيل )١٩٧٦-١٩٧٥م( .الكتابة العربية وأثرھا في تكوين العادات اللغوية السليمة .مجلة
كلية اآلداب بجامعة الرياض .س) ،٤م :(٤ص.٢٢٠

) (١
ُون أ َّي َة لُ َغ ٍة ْ
أخرى".
صيح َة َكما َي َت َعلَّم َ
ُون ال َف َ
اس َي َت َعلَّم َ
دار َج ٌة"َ .وإنَّ "ال ّن َ
ِ
بير َعنْ ُحب ِِّھ ْم إال األمْ ن ُ
فﷲ
ض ال ُم ِحب َ
ِياتَ .فم َُحمَّد َخلَ َ
َولَ ْم َيب َْق عِ ْن َد َبعْ ِ
ِّين لِلُ َغ ِة الفُصْ حى لِل َّتعْ ِ
) (٢
الحيا ِة
أحْ َمد َي َت َم ّنى أنْ َي ِت َّم ال َّت ْوحِي ُد اللُ َغ ِويُّ فِي َحيا ِة مُجْ َت َمعِنا ال َع َر ِبيِّ َ ،و ُتصْ ِب َح اللُ َغ ُة الفُصْ حى لُ َغ َة َ
) (١
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ِب ْألوانِھا ال ُتزا ِحمُھا فِي ِه عا ِّمي ٌَّة ْأو أجْ َن ِبي ٌَّة.
َو َي َت َم ّنى أحْ َمد م ُْختار ُع َمرَ ،بعْ َد أنْ
فريحة)َ (٣ي َت َم ّنى فِيھا أنْ َيرى عامِال
أشار إلى َمقالَ ٍة ألنيس
َ
َ
َ
َعسْ َك ِريًا َي ْف ِرضُ
ب َجميعًا
الع َربَِ ،ي َت َمنى أحمد مختار أنْ َيرى ُح َّكا َم ال َع َر ِ
اللغ َة العا ِّم َّي َة على َ
طان
القانونَ ،وإ َّنما ِبأسْ ل َِح ِة
ض اللُ َغ ِة الفُصْ حى َعلى ال َع َر ِ
عاو ُن َ
َي َت َ
ون في َفرْ ِ
ِ
ِّالح َوس ُْل ِ
ب ال ِبقُ َّو ِة الس ِ
ْ
ْ
ُ
ِزام اللُ َغ ِة الفُصْ حى
جيع عا َّم ِة ال َّشعْ ِ
الم الم ُْخ َتلِ َف ِة َو ِب َتط ِ
وير َوسائ ِِل َتعْ ِ
اإلعْ ِ
ب َعلى الت ِ
ليم الل َغ ِة َ ...و ِب َت ْش ِ
) (٤
في َرسا ِئل ِِھ ْم َومُكا َتبات ِِھ ْم".
ين ِب َمنْ َيسْ َتعْ ِملُھاَ ،ف َع ُّدوا ُك َّل ما َتسْ َتعْ ِملُ ُه العا َّم ُة
َوارْ َت َب َط ِ
ارسِ َ
ت الفُصْ حى عِ ْن َد َبعْ ِ
ض ال ّد ِ
ْس َفصيحً اَ .و َعلى ھؤُ ال ِء َي ُر ُّد أحْ َم ُد ِرضا الَّذِي َع َث َر " َعلى َكل ٍِم َيسْ َتعْ ِملُھا
َو ُتعْ ِرضُ َع ْن ُه الخا َّ
ص ُة لَي َ
ص ُة َظ ًّنا ِبأ َّنھا م َُولَّ َدةٌ ْأو دَ خيلَ ٌة ال َتم ُّ
ُت ِب َن َس ٍ
ب ْأو َس َب ٍ
ب ِبالفُصْ حى... ،
العا َّم ُةَ ،ويُعْ ِرضُ َع ْنھا الخا َّ
ب ال َع َر ِبيِّ
] َو َق ْد[
ھان الَّذي ال ي َُر ُّد َع ِن ا ِّتصالِھا ِبال َّن َس ِ
َ
أبان الم َُؤلِّفُ ِبال ُحجَّ ِة الَّتي ال ُت ْد َف ُع َوالبُرْ ِ
ريق".
ال َع ِ

) (٥

أثير
ْن ال َّت َ
طيع َ
دون أنْ َيسْ َت َ
ُوع العا ِّم َّي ِة َوالفُصْ حى َ
َو َك ُث َر الحِوا ُر َو َ
أح ُد ال َفري َقي ِ
الج َد ُل في َم ْوض ِ
فِي َ
ِقاش إلى َي ْومِنا ھذا.
اآلخ ِرَ ،و َبقِ َي ِ
ت ال َقضِ َّي ُة َم ْوضِ َع ن ٍ
ِب
َو َق ْد َعب ََّر َعنْ َك ْث َر ِة ما ُكت َ
ِب َع ِن العا ِّم َّي ِة َوالفُصْ حى أسْ َعد داغِ ر حِي َن قا َل" :لَ ْو َج َمعْ نا ما ُكت َ
ض ْخمًا َي ْبلُ ُغ
فِي لُ َغتِنا ال َع َر ِب َّي ِة ُم ْن ُذ َثالث َ
ِين َس َن ًة َف َق ْط َع ِن اللُ َغ ِة ال َم ْكتو َب ِة َواللُ َغ ِة ال َمحْ ِك َّي ِة لَ َش َغ َل م َُجلَّ ًدا َ
) (٦
ص ْفحا ِت ِه ْأل ًفا ْأو َيزي ُد".
َع َد ُد َ
 .١السامرائي ،فقه اللغة المقارن ،ص١٥٣.
 .٢أحمد ،محمد خلف ﷲ )١٩٦٣م( ،كلمة األستاذ محمد خلف ﷲ أحمد ،مجلة مجمع اللغة العربية ،القاھرة،
)ج :(١٤ص٢٩٠.
 .٣فريحة ،نحو عربية ميسرة ،ص.١٧٥
 .٤عمر ،أحمد مختار )١٩٨١م( .العربية الصحيحة دليل الباحث إلى الصواب اللغوي ،ط ،١القاھرة :عالم الكتب،
ص٢٠.
العامي على الفصيح ،صيدا :دار العرفان ،ص:
 .٥ظاھر ،سليمان )١٩٥٢م( ،المقدمة ،في :رضا ،أحمد ،ر ّد
ّ
)ج(.
 .٦داغر ،أسعد )١٩٠٢م( ،اللغة المكتوبة واللغة المحلية .المقتطف .م) ،٢٧ج :(٣ص .٢٦٠ھذا الكالم في =

ُ
ب
بير الَّذي ال َق ْت ُه َقضِ َّي ُة الفُصْ حى َوالعا ِّم َّي ِة َبي َْن ال ُك ّتا ِ
ساع ال َك ِ
َويُشِ ي ُر َف َرح أ ْنطون إلى اال ِّت ِ
الجرا ِئ ِد ال َع َر ِب َّي ِة إال َو َب َح َث ْ
ضوع الَّذي
ت في ھذا ال َم ْو
ِب َق ْولِ ِه" :لَ ْم َتب َْق َم َجلَّ ٌة َوال َجري َدةٌ م َِن ال َم َجال ِ
ت َو َ
ِ
) (١
َف َت َح ْ
ت با َب ُه َ ...جري َدةُ الم َُؤ َّي ِد َو َجري َدةُ األ ِج ْبشِ ن غازيت".
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ب َع ِن الفُصْ حى ُم ْن َفصِ َل ًة َع ِن العا ِّم َّيةَِ ،وال َع ِن
الص ُة ال َق ْو ِل أنَّ ال َمرْ َء ال َيسْ َتطي ُع أنْ َي ْك ُت َ
َو ُخ َ
ْ
العا ِّم َّي ِة ُم ْن َفصِ لَ ًة َع ِن الفُصْ حىَ .ف ُك ُّل َحدي ٍ
ِب إلى
األخرى؛ ِممّا َي ُد ُّل َعلى
ث َعنْ وا ِح َد ٍة َيجُرُّ الكات َ
ْ
ُ
ْ
ميع
بير لِ ُك ِّل وا ِح َد ٍة في
أثير ال َك ِ
ال َّت ِ
األخرىَ .كما َيبْدو أنَّ التِزا َم األ َّم ِة ِبالل َغ ِة الفُصْ حى َعلى َج ِ
ْس م َِن ال َّسھ ِْل ال َقضا ُء َعلى العا ِّم َّيةَِ ،ول ِكنْ
المُسْ َت َويا ِ
حيل؛ ْإذ لَي َ
ت لَي َ
ْس أمْ رً ا َسھْالَ ،و َق ْد َيكونُ شِ ْب َه مُسْ َت ٍ
ويم ْألسِ َنت ِِھ ْم َوأ ْقالم ِِھ ْم عِ ْندَما
ِمام ِبالفُصْ حى َعلى األ َق ِّل َبي َْن ال ُم َث َّقف َ
ِين ،لِ َي َت َم َّك ُنوا ِمنْ َت ْق ِ
َق ْد ُنطالِبُ ِباالھْ ت ِ
ُون الفُصْ حى.
َيحْ تاج َ
ف الل ُ َغ ِة ال َع َر ِب َّي ِة
َّالم َ
َو َيقو ُل َف ْي َ
ضعْ َ
الحفيان في َر ِّد ِه َعلى أحْ َمد دَرويش إنَّ َ
صل َعبْد الس ِ
موق ھ َُو الَّذي ) َيرْ ُ
إلى ال َّن ْظ َر ِة ال ُّدو ِن َّي ِة لَھا؛ ْإذ "ال ُم َث َّقفُ ال َمرْ ُ
طنُ ( ِب َكلِما ٍ
ثير ٍة َغي ِْر َع َر ِب َّي ٍة
ت َك َ
) (٢
ض َر ِت ِه ِبال َع َر ِب َّي ِة".
َحدي ِث ِه ْأو مُحا َ

َيعو ُد
ْأثنا َء

العا ِّم َّي ُة )العا ِّم ّي ُ
ات(:
ُ ُ
ِي
َت َع َّد َد ِ
الم ال َي ْومِيِّ َ .ف ِمنْ قائ ٍِل :ھ َ
ت اآلرا ُء في َتعْ ريفِ العا ِّم َّيةَِ ،م َع اال ِّت ِ
فاق َعلى أ َّنھا ل َغة ال َك ِ
الحيا ِة ُكلِّھا ال َي ْو ِم َّي ِة َو َّ
ِي م َُجرَّ ُد
بير َع ِن ُم َت َطلَّبا ِ
ت َ
الثقا ِف َّي ِةَ .وقائ ٍِل :ھ َ
لُ َغ ٌة قا ِئ َم ٌة ِبذاتِھا قاد َِرةٌ َعلى ال َّتعْ ِ
لَھ َْج ٍة ُم َش َّو َھ ٍة َع ِن الفُصْ حىَ ،ولَ ْي َس ْ
خيل ال ُم َت َعلَّ ِم.
ِي َمزي ٌج م َِن ال َف
صيح الم ُْك َت َس ِ
ت لُ َغ ًةَ .وقائ ٍِل :ھ َ
ب َوال َّد ِ
ٍ
بير
صيح ٌة َم ْوضو َع ٌة في ع
َف َق ْد َعرَّ َفھا عيسى اسْ َك ْندَر َمعْ لوف ِبأ َّنھا "لُ َغ ٌة َف َ
ٍ
ُصور م ُْخ َتلِ َف ٍة لِل َّتعْ ِ
ثير ٍة اصْ َطلَ َح َعلَيْھا أبْناؤُ ھا في ُك ِّل قُ ْط ٍر َو ِب ُك ِّل َو ْقتٍَ ،فال َك ْتھا ْ
األلسُنُ َو َتال َع َب ْ
ت
ِب َك َ
كار ِب َقوال َ
َع ِن األ ْف ِ
ت ْأل ُ
ت أساليبُھا َو َتلَ َّو َن ْ
فاتَ ،ف َت َغي ََّر ْ
صرُّ ُ
صحَّ َفةٍَ ،وأجْ َن ِب َّي ٍة دَخي َل ٍة
ِبھا ال َّت َ
صيح ٍة م َُحرَّ َف ٍة ْأو ُم َ
فاظھا َبي َْن َف َ
ف شائ ٍِنَ ،ح ّتى َب ُعد ْ
صرُّ ٍ
ب َعنْ أصلِھا
ض الوُ جو ِه َواألسالي ِ
َومُرْ َت َجلَ ٍة َغري َب ٍةَ ،ولَحْ ٍن شائ ٍِعَ ،و َت َ
َت في َبعْ ِ
ليغَ ،فكادَ ْ
ال َف
ت ِمنْ ھ ِذ ِه الوُ جو ِه َتكونُ لُ َغ ًة قا ِئ َم ًة ِبذاتِھا".
ِ
صيح َوم َُؤ ّداھا ال َب ِ

) (٣

= عام )١٩٠٢م( فما قولنا في عام )٢٠٠٨م( بعد أكثر من قرن والكتابات مستمرّ ة.
 .١أنطون ،فرح )١٩٥٠م( .فرح أنطون :حياته ،أدبه ،مقتطفات من آثاره ،بيروت :مكتبة صادر ،ص.٥١

 .٢درويش ،أحمد )١٩٩٩م( .إنقاذ اللغة من أيدي النحاة ،ط ،١دمشق -سوريا :دار الفكر ،ص.٦٥
 .٣معلوف ،عيسى اسكندر )١٩٣٧م( ،اللھجة العامية في لبنان وسوريا ،مجلة مجمع اللغة العربية الملكي.
)ج :(٤ص.٢٩٩

صيح ٌة ،ل ِك َّنھا َت َغي ََّر ْ
ف َ◌ َكال ُم َمعْ لو ٍ
ت َبعْ َد أنْ ال َك ْتھا
ف َي ُد ُّل َعلى ًّ
أن العا ِّم َّي َة فِي أصْ لِھا َف َ
َ
ْ
األلسُنُ َ ،و َتال َع َب ْ
فاتَ .و ِم ْن ُه َنسْ َت ِد ُّل َعلى أنَّ العا ِّم َّي َة مُسْ َتحْ َد َث ٌةَ ،وأ َّن ُه لَ ْوال ال َّت َغي ُ
صرُّ ُ
ُّرات الَّتي
ت ِبھا ال َّت َ
َّأث َر ْ
ت العا ِّم َّي ُة.
ت فِي ال َع َر ِب َّي ِة ما وُ ِج َد ِ
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َو َر َب َط الرّ افِعِيّ العا ِّم َّي َة ِبال َلحْ ِنَ ،ف ِبدا َي ُة العا ِّم َّي ِة عِ ْن َدهُ كا َن ْ
خول اللَحْ ِن إلى الفُصْ حىَ ،و َق ِد
ت ِب ُد ِ
ْ
صار ھ َُو األصْ َل لِلُ َغةَِ ،ومْ ِن ُه َت َك َّو َن ْ
ك اللَحْ نُ َح ّتى
ِي العا ِّم َّي ُةَ .يقو ُل" :العا ِّم َّي ُة
َ
ازدا َد ذلِ َ
ت ل ُ َغ ٌة مُسْ َتقِلَّ ٌة ھ َ
ب ْ
األلسِ َن ِة َو َخبالِھا
كان َم ْن َشؤُ ھا م َِن اضْ طِ را ِ
ِي اللُ َغ ُة الَّتي َخلَ َف ِ
ھ َ
ت الفُصْ حى في ال َم ْنطِ ِق الف ِْط ِريِّ َ ،و َ
صار ْ
صرُّ فِ إلى ما َتصي ُر إلَ ْي ِه اللُ ُ
غات المُسْ َتقِلَّ ُة ِب َت ْكوينِھا
صاحةُِ ،ث َّم
ت ِبال َّت َ
َ
ِقاض عادَ ِة ال َف َ
َوا ْنت ِ
َوصِ فاتِھا ال ُم َقوِّ َم ِة لَھا".

) (١

ت الفُصْ حى ُي ْف َھ ْم أنَّ الفُصْ حى َق ْد َذ َھ َب ْ
ت نِھائ ًّيا َو َحلَّ ْ
ت
َف ِمنْ َق ْو ِل الرّ افِعِيّ ِبأنَّ العا ِّم َّي َة َخ َل َف ِ
ُصور.
ب الفُصْ حى في ُك ِّل َعصْ ِر م َِن الع
الحقي َق َة أنَّ العا ِّم َّي َة َم ْوجو َدةٌ إلى جا ِن ِ
َم َحلَّھا العا ِّم َّي ُةَ .ولكِنَّ َ
ِ
باع َقواعِ ِدھا عِ ْن َد
َو َفسا ُد اللُ َغ ِة ال ُي ْن ِت ُج لُ َغ ًة عا ِّمي ًَّةَ ،وإ َّنما يُضْ عِفُ الفُصْ حى؛ َوذلِ َ
ك ِبالبُعْ ِد َع ِن ا ِّت ِ
َت ْوظِ يفِ أھْ ِل اللُ َغ ِة لَھا فِي كِتابات ِِھ ْم.
ب أجْ َمعُوا َعلى أ َّنھا لّ ْي َس ْ
َو َيقو ُل أنيس
ت لُ َغ ًة قا ِئ َم ًة َبذاتِھاَ ،ب ْل ُت َم ِّث ُل
فريحة)ِ (٢بأنَّ ْأك َث َر ال َع َر ِ
َ
ًَ
ا ْنحِرافا ٍ
صيح.
ْج اللُ َغ ِويِّ ال َف
ِ
ت َبسيطة َع ِن ال َّنھ ِ
فريح ُة)ِ (٣ب َرأيِ ھ ِذ ِه ْ
ك لَ ْم َيأ ُخ ْذ
األك َث ِر َّي ِة َوإ َّنما قا َل :العا ِّم َّي ُة لُ َغ ٌة قا ِئ َم ٌة ِبذاتِھاَ ،حي ٌَّة
َ
َو َم َع ذلِ َ
ُ ُ
رارتِھا.
ساي ُر َ
الوتِھا َو َم َ
الحيا ِة ِب َح َ
الم ال ُم َعب َِّرةُ َع ِن َ
الحيا َةَ ،وھ َ
ُم َت َطوِّ َرةٌ ُت ِ
ِي األصْ لَحُ؛ أل َّنھا ل َغة ال َك ِ
روق اللُ َغ ِو َّي َة َبي َْن العا ِّم َّي ِة َوالفُصْ حى الَّتي َي ْن ُ
ظ ُر إلَيْھا ال ّناسُ على أ َّنھا فُ ٌ
َو َيقو ُل ِبأنَّ الفُ َ
روق َطفي َف ٌة
ج ُْز ِئي ٌَّة أو ا ْن ِحرافٌ َب ٌ
ِي ِمنْ وُ جْ َھ ِة َن َظ ِر عِ ْل ِم الل ُ َغ ِة فُ ٌ
روق أساسِ ي ٌَّة َج ْو َھ ِري ٌَّة ُتبْرِّ ُر
سيط َع ِن الفُصْ حى ھ َ
ِ
الخ َطأ في َّ
ِبار العا ِّم َّي ِة لُ َغ ًة قا ِئ َم ًة ِبذاتِھاَ .و َس َببُ َ
الزعْ ِم أنَّ العا ِّم َّي َة َوالفُصْ حى ل ُ َغ ٌة وا ِح َدةٌ را ِج ٌع إلى
اعْ ت َ
ِقال م َِن العا ِّم َّي ِة إلى الفُصْ حىَ ،ولكِنَّ ھ ِذ ِه السُّھو َل َة -في َرأي
فريح َة -ال َت ْن َط ِب ُق َعلى
َ
سُھو َل ِة اال ْنت ِ
َّغير َوال َعلى األجْ َن ِبيِّ َ .والعا ِّم َّي ُة عِ ْن َدهُ لَ ْي َس ْ
ت لُ َغ ًة َردي َئ ًة فاسِ َد ًة.
الص ِ
إشارةُ أنيس
مازن
َ
َو َ
ض ت ِْل َ
الل ِب َبعْ ِ
فريحة إلى َرأي عِ ْل ِم اللُ َغ ِة َي ْد َف ُع إلى االسْ ت ِْد ِ
ك اآلرا ِءَ .يقو ُل ِ
زان :ال َّش ْك ُل ال َم ْن ُ
كان
الوعِ رُ " :ك ُّل لُ َغ ٍة ِمنْ لُغا ِ
َ
طوقَ ،وال َّش ْك ُل ال َم ْكتوبُ َ .و َق ْد َ
الن ُم َت َم ِّي ِ
ت العالَ ِم لَھا َش ْك ِ
ت اللِسا ِن َّي َة االجْ تِماعِ َّي َة
ِي ا ْن ِعكاسٌ لِلُ َغ ِة ال َم ْنطو َقةَِ ،ولكِنَّ ال ِّدراسا ِ
ُي َظنُّ ِ ...بأنَّ اللُ َغ َة ال َم ْكتو َب َة ھ َ
 .١الرافعي ،تاريخ آداب العرب ،ط ،٤ج ،١ص.٢٣٤
 .٢فريحة ،نحو عربية ميسرة ،ص .١١٧لكن كيف توصّل إلى التأكد من ھذا اإلجماع؟
 .٣المصدر نفسه ،ص ،١١٦و ص ،١٣٠و ص ،١٣٣و ص .١٧٣فريحة ،نظريات في اللغة ،ص.١٠٨

المُعاصِ َر َة َك َش َف ْ
ين ُ ...م َميِّزاتِھا الَّتي ُت َم ِّي ُزھا َعنْ َمثيلَتِھا".
ت ِبأنَّ لِ ُك ِّل لُ َغ ٍة ِمنْ َت ْي َن َ
ك اللُ َغ َت ِ

) (١

ْن َكال َف َر ْنسِ َّي ِة َو ْ
ْ
األلما ِن َّي ِة َم َثال.
َويقو ُل ُم ْنذِر َعيّاش ِبأنَّ
ْن ُم َت َمي َِّز َتي ِ
االزدِوا ِج َّي َة َتعْ ني وُ جو َد لُ َغ َتي ِ
ْس َب ْي َنھُما ْ
ْن
َو ِمنْ ھُنا َفالعا ِّم َّي ُة َوالفُصْ حى لَي َ
ازدِوا ِجي ٌِّة؛ "ألنَّ البُعْ َد اللُ َغ ِويَّ َب ْي َنھُما ال َيجْ َعلُھُما لُ َغ َتي ِ
)(٢
ُ
ھوم ْ
ازدِوا ِج َّي ِة اللُ َغ ِة يُعْ َت َب ُر
ُم َت َمي َِّز َتي ِ
ْن"َ .و َيقو ُل "إنَّ َقسْ َم الل َغ ِة إلى فُصْ حى َوعا ِّم َّي ٍة ِبنا ًء َعلى َم ْف ِ
) (٣
بير ًة ْأو َوھْ مًا ال حُدو َد لَ ُه".
مُغالَ َط ًة عِ ْل ِمي ًَّة َك َ
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َف َعيّاش َيرى أنَّ ما َبي َْن العا ِّم َّي ِة َوالفُصْ حى م َِن ْ
اختِال ٍ
ْنَ .وھذا
ْن ُم َت َمي َِّز َتي ِ
ف ال َي ْكفِي لِ َع ِّدھِما لُ َغ َتي ِ
فريح َة في أنَّ العا ِّم َّي َة لُ َغ ٌة قا ِئ َم ٌة ِبذاتِھا.
ال َي َّتف ُِق َم َع َق ْو ِل
َ
َو َيقو ُل أحْ َمد َدرْ ويشِ :بأنَّ العا ِّم َّي َة َت ْخ ُد ُم ّ
ِي َك ْن ٌز َعظي ٌم " َيكا ُد
ِب في َت َعلُّ ِم ِه الفُصْ حى َوھ َ
الطال َ
ِّ
َ
َ َ
زون اللُ َغ ِويِّ "َ (٤).وأنَّ العا ِّم َّي َة ال َت ْف َت ِر ُق َع ِن الفُصْ حى "إال ا ْفت َ
ِراق
باع ال َم ْخ ِ
ُي َمث ُل ْأكث َر ِمنْ ثالث ِة أرْ ِ
) (٥
اللُ َغ ِة ال َّش َف ِو َّي ِة َع ِن اللُ َغ ِة ال َم ْك ُتو َب ِة".
ص َر َعليّ َعبْد الوا ِح ِد وافِي فِي َحدي ِث ِه َع ِن العا ِّم َّي ِة َعلى أ َّنھا اللُ َغ ُة الَّتي َنسْ َت ْخ ِدمُھا في
َو َق ِد ا ْق َت َ
شؤونِنا ال َي ْو ِم َّيةَِ ،و َيجْ ري ِبھا َح ُ
ُ
ديثنا ال َي ْومِيُّ َ .و َق ْد َيكونُ َتعْ ريفُ وافي أد َّ
َق َتعْ ري ٍ
ف َلھا.
ون ِبأنَّ العا ِّم َّي َة لَھ َْج ٌة ُم َش َّو َھ ٌة َع ِن الفُصْ حىَ ،ف ِھ َي عِ ْن َد َيعْ قوب صروف ...
ُث َّم َن ِج ُد َمنْ َيقولُ َ
ك م َِن ْ
ِي لُ َغ ٌة ُتخالِفُ
األلفاظِ الَّتي ُترا ِدفُھا .ھ َ
بيح ُة ... ،إلى آخ َِر ما ھُنا َ
"اللُ َغ ُة الرَّ كي َك ُة َوالضَّعي َف ُة َوال َق َ
ف ْأو َتحْ ري ٍ
بيرھا ْأو ْألفاظِ ھا ْأو َوضْ عِھا ْأو َت ْنسيقِھا لِ َتصْ حي ٍ
ديم ْأو
ال َف َ
صيح َة ِبإعْ ِ
رابھا ْأو َتعْ ِ
ف ْأو َت ْق ٍ
ُ
عبار ٍة ْ
ِي
بول عِ ْن َد أصْ حا ِ
ص َر :ھ َ
أخ َ
صيح ِة ْأو ِب َ
ب الل ُ َغ ِة ال َف َ
يوع ال َم ْق ِ
َت ٍ
أخير َو َق َع فِيھاْ ،أو لِ ُخلوِّ ھا م َِن ال ُّش ِ
اللُ َغ ُة الَّتي ا ْب َت َعد ْ
ص ْو ًغاَ ،ف ُتخالِفُ العا ِّم َّي ُة اللُ َغ َة
صيح ِة إعْ رابًا ْأو لَ ْف ًظا ْأو َمعْ ًنى ْأو َ
َت َع ِن الل ُ َغ ِة ال َف َ
رابھا".
ال َف َ
صيح َة ِبإعْ ِ

) (٦

القارى ُء أما َم ھذا ال َّتعْ ريفِ ُم َتسائِالَ :ھ ْل ھ ِذ ِه ْ
َيقِفُ
األوصافُ ُكلُّھا َت ْن َط ِب ُق َعلى العا ِّم َّي ِة َح ًّقا؟
ِ
ت العا ِّم َّي ُة لُ َغ ًة َي َت َكلَّ ُم ِبھا خا َّ ُ
وام َوعا َّم ُت ُھ ْم في مُعْ َظ ِم ُ
ؤون َحيات ِِھ ْم -إنْ لَ ْم َي ُكنْ في
ألَ ْي َس ِ
ش ِ
صة األ ْق ِ
 .١الوعر ،مازن )١٩٨٨م( .قضايا أساسية ،علم اللسانيات الحديث ،ط ،١دمشق :دار طالس ،ص .٤٨١فھذا
الرأي يتفق مع رأي فريحة حين ع ّد العربية لغتين عامية ،وفصحى.
 .٢عيّاش ،منذر )١٩٩١م( .قضايا لسانية وحضارية ،ط ،١دمشق :دار طالس ،ص٥١.
 .٣المصدر نفسه ،ص٥٢.
 .٤درويش ،إنقاذ اللغة من أيدي النحاة ،ط ،١ص١٣
 .٥المصدر نفسه ،ط.١٣ ،١
 .٦صروف ،يعقوب )١٩١٢م( ،اللغة العامية توأمة اللغة الفصيحة .مجلة المقتطف .م) ،٤١ج :(٦ص.٥٨٢-٥٧٥
وفي :اللغة العربية ،القسم الثاني ،ص .٦٧-٥٨وفي :في اللغة العربية ،ص.٢٨٩-٢٧٥

ُكلِّھا-؟ ُث َّم لِماذا َع َّم َم ِبأنَّ العا ِّم َّي َة ا ْب َت َع َد ْ
ص ْو ًغا،
صيح ِة إعْ رابًا ْأو لَ ْف ًظا ْأو َمعْ ًنى ْأو َ
ت َع ِن اللُ َغ ِة ال َف َ
ْ
ْ
ِالف َف َق ْط ِباإلعْ رابِ؟ َفاإلعْ رابُ وا ِح ٌد ِمنْ وُ جو ِه
َّص
االختِالفِ َبي َْن العا ِّم َّي ِة
االخت َ
ك َخص َ
َو َبعْ َد ذلِ َ
الوحي َد.
ْس َ
َوالفُصْ حى َول ِك َّن ُه لَي َ
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ْ
ار َج ِة َع ْن َد ْ
ِّينَ .يقو ُل ِرضا
األل ُس ِني َ
َو َن ِج ُد َرأيًا يُخالِفُ ھ ِذ ِه ال َّنظ َر َة لِلعا ِّم َّي ِة ْأو ما ُت َسمّى ِباللُ َغ ِة ال ّد ِ
ُ ْ
ِين الَّذي
مام ِب ِه َوالوُ قوفِ َعلى ج ُْز ِئيّا ِت ِه  ...في الح ِ
الس َُّو ْيسِ ي" :ال َّنصُّ ال َم ْكتوبُ لَ ُه  ...سُھولَة اإلل ِ
ض ُھ ْمَ ،غي َْر ْ
ِّين َط ْبعًاَ ،على
َت َع َّس َر في ِه َن ْفسُ ال َع َملِيّا ِ
األل ُس ِني َ
ت ِبال ِّنسْ َب ِة إلى ال َّنصِّ ال َّش َف ِويِّ ِممّا َح َم َل َبعْ َ
ب ".
ِبار ِه َت ْشويھًا ل ِْل َم ْكتو ِ
ِقار ال َم ِ
قولَ ،واعْ ت ِ
احْ ت ِ

) (١

)( ٢
قال َر َّد في ِه َعلى مارون
َوي َُوحِّ ُد األبُ صالحاني َبي َْن العا ِّم َّي ِة َوالفُصْ حى؛ َوذلِ َ
ك فِي َم ٍ
) (٣
ِين قا َل ِبأنَّ اللُ َغ َة العا ِّم َّي َة َت َت َر ّقى َش ْي ًئا َف َش ْي ًئا َح ّتى َت ِح َّل َم َح َّل اللُ َغ ِة الفُصْ حىَ .ويُطالِبُ ِبأنْ
غصن ح َ
الجرا ِئ ُد َوال َم َج ُ
ض َع َقواعِ َد
صير العا ِّم َّي ُة َوحْ دَھا ل ُ َغ َة ال َّشعْ بَِ ،وأنْ ُت ْن َش َر َ
َت َ
الت َوال ُك ُتبُ ِبھاُ .ث َّم َو َ

ب ُنصوصًا ِبالعا ِّم َّي ِةَ .ف َي ُر ُّد صالحاني َعلَ ْي ِه بأنَّ ال َع َر ِب َّي َة لُ َغ ٌة وا ِح َدةٌ.
ّور َّيةَِ ،و َك َت َ
لِلعا ِّم َّي ِة الس ِ
أنَّ ال َعال َق َة َبي َْن العا ِّم َّي ِة َوالفُصْ حى َعال َق ٌة َوطي َدةٌَ ،وال يُمْ كِنُ أنْ

َو َيرى َع ْب ُد ال َلطيفِ َشرارة
ِين َيرْ َتقِي مُسْ َتوى
َت َ
َليل أنَّ ھ ِذ ِه العا ِّم َّي َة َتمي ُل لِ َترْ َتق َِي إلى الفُصْ حى ح َ
كون العا ِّم َّي ُة لُ َغ ًة قا ِئ َم ًة ِبذاتِھاِ ،بد ِ
ُ
َّ
ھورَ .وما العا ِّم َّي ُة
ِينَ ،والفُصْ حى َت ْن َح ِد ُر َنحْ َو العا ِّم َّي ِة ح َ
ال ُم َت َكلِّم َ
ِين َيھ ِْبط المُسْ َتوى الثقافِيُّ لَدى الجُمْ ِ
ويھات َو َكل ٌ
ٌ
ٌ
ِمات أجْ َن ِبي ٌَّةَ ،و َت َح َّط َم ْ
عِ ْن َدهُ إال الفُصْ حى َن ْفسُھا َولَ َج ْتھا َتحْ
ت ِبھا َقواعِ ُد
ريفات َو َت ْش
) (٤

تيج َة ال َّت ُ
َّريع َ -كما َيقو ُل َع ْب ُد اللَطيفِ .-
خاط ِ
اإلعْ را ِ
ِقاق َن َ
ب َواال ْشت ِ
ب الس ِ
َولكِنَّ السُّؤا َل ال َم ْطرو َحَ :ھ ْل ال َّت ُ
خاطبُ الس َِّري ُع َشيْ ٌء مُسْ َتحْ د ٌ
اس َقديمًا كا ُنوا َي َتأ َّن ْو َن
َثَ ،وأنَّ ال ّن َ
ُون ِبالفُصْ حىَ ،وأ َّن ُھ ْم َو ْق َ
ت العا ِّم َّي ُة؟
ت أسْ َرعُوا وُ ِج َد ِ
الم َف َي َت َكلَّم َ
في ال َك ِ
ين لِلعا ِّم َّي ِة َف َق ْد َو َق َف ْ
صال ِح َّيتِھاَ ،ف َطه ُح َسيْن
ت في َوجْ ِھھا َجما َع ٌة َتقو ُل ِب َع َد ِم َ
َو َم َع ُك ِّل المُناصِ ِر َ
اس ْ
ُون فِي اللُ َغ ِة العا ِّم َّي ِة َعلى أ َّنھا َتصْ ل ُ ُح
ِين ُي َف ِّكر َ
از ِورارً ا َع ِن الَّذ َ
َيقو ُل ِبأ َّن ُه " ِمنْ أ َش ِّد ال ّن ِ
 .١السويسي ،رضا )١٩٨٣م( ،من المنطلقات اللسانية واللسانية النفسية في طرق تدريس اللغة العربية ألبنائھا
على مستوى الثانوي ،في :مركز الدراسات واألبحاث ،أشغال ندوة اللسانيات في خدمة اللغة العربية ،تونس،
١٩٨١م ،سلسلة اللسانيات عدد ،٥تونس :المطبعة العصرية ،ص١٧٨.
 .٢صالحاني ،أنطون ،خطر جسيم أو اللغة العامية ،في :اللغة العربية ،القسم الثاني ،ص ،٧٥نقال عن مجلة
المشرق ،شباط )١٩٢٥م( ،بيروت) ،ع :(٢ص .١٤٣-١٣١وفيه يرد على مارون غصن
 .٣غصن ،مارون )١٩٢٥م( .حياة اللغات وموتھا ،اللغة العامية ،بيروت :المطبعة الكاثوليكية ،ص،٤٤ ،١١
٤٧.
 .٤شرارة ،عبد اللطيف )١٩٨١م( ،في :لجنة من الباحثين ،في اللغة العربية ،ط ،١ص.٢٤

قيق ْ
ْس[ لِلُّ َغ ِة العا ِّم َّي ِة م َِن
الع ْقلِ َّي ِة ] َولَي َ
راض الم ُْخ َتلِ َف ِة ل َِحياتِنا َ
األغ ِ
أدا ًة لِل َفھ ِْم َوال َّتفاھ ُِمَ ،و َوسيلَ ًة إلى َتحْ ِ
َ
ت َق ْد ْأد َر َكھا
ِص َوال ُم َميِّزا ِ
ِي[ لَھ َْج ٌة م َِن اللَھْجا ِ
ت ما َيجْ َعلُھا َخلِي َق ًة ِبأنْ ُت َسمّى لُ َغ ًة َوإ َّنما ]ھ َ
الخصائ ِ
ثير ِمنْ ْأوضاعِ ھا َوأ ْشكالِھا". (١).
ال َفسا ُد في َك ٍ
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ِي إلى ذل َِك
قيرةٌ ُك َّل ال َف ْق ِر في ُم ْف َرداتِھا َ ...وھ َ
َكما أ َّنھا في َرأيِ َعلِيّ َعبْد الوا ِح ِد وافِي "لُ َغ ٌة َف َ
أساليبھا َ ] ...والعا ِّم َّي ُة[ ال ُتسْ ِعفُنا في ُم ْف َرداتِھا َوال في
ب في َقواعِ دِھا َو
مُضْ َط ِر َب ٌة ُك َّل االضْ طِ را ِ
ِ
) (٢

َقواعِ دِھا".

َوقا َل م ِْث َل ھذا َزكي ال َّن ّقاشَ ،فالعا ِّم َّي ُة عِ ْن َدهُ "لَھ َْج ٌة َولَ ْي َس ْ
صرْ فٌ َوال َنحْ وٌ ،
ْس لَھا َ
ت لُ َغ ًة؛ ْإذ لَي َ
ِي لُ َغ ٌة تا َّم ُة ال َّت َك ُّو ِن ِب ُم َقوِّ ماتِھا م َِن
س الفُصْ حى الَّتي ھ َ
الحقي َق ِة َولي َدةُ َ
َوأ َّنھا في َ
الجھ ِْل َوال َّت َخلُّفِ ِ ،ب َع ْك ِ
ِقاق".
الصَّرْ فِ َوال َّنحْ ِو َواال ْشت ِ

) (٣

ْس َع َليْھا طا َب ُع العُمو ِم َّي ِة َح ّتى
َو َيقو ُل َع َّزة دَرْ َو َزة فِي َر ِّد ِه َعلى َسال َم َة مُوسى ِبأنَّ العا ِّم َّي َة لَي َ
ْس لَھا ضاب ٌ
ط َتقِفُ عِ ْن َدهُ
كون عام ًَّة في وُ جو ِه اسْ ِتعْ ماال ِ
ت اللُ َغةَِ ،كما أنَّ العا ِّم َّي َة لَي َ
َتصْ ل ُ َح ألنْ َت َ
ِ
) (٤
وين.
َو َيجْ َعلُھا صال َِح ًة ألنْ َت َ
ليم َو َت ْد ٍ
كون لُ َغ َة َتعْ ٍ
) (٥
ك َو َج َد ْ
وانين؛ أل َّنھا ت ِْلقا ِئي ٌَّة ُم َت َغي َِّرةٌ َت َبعًا لِ َت َغي ُِّر
ض ُع لِ َق
َو َكذلِ َ
َ
ت َنفو َسة سعيد أنَّ العا ِّم َّي َة ال َت ْخ َ
يال َو َت َغيُّر ُّ
الظروفِ الم َ
ُحيط ِة ِب ِھ ْم.
األجْ ِ
ِ

ك أنيس فري َحة) (٦في َق ْولِ ِه :إنَّ ال َقو َل ِبأنَّ اللَھ َْج َة العا ِّم َّي َة ال َقواعِ َد لَھا َوال
َو َق ْد َر َّد َعلى ذلِ َ
ْس لَھا َقواعِ ُد،
واب َط َوھْ ٌم فاضِ ٌحَ .وكذلِ َ
َ
ون ِبأنَّ العا ِّم َّي َة لَي َ
ِين َيقولُ َ
ك َيعْ َت ِرضُ السَّعي ُد َب َدوي َعلى الَّذ َ
ض ِ
َوأ َّنھا لَ ْي َس ْ
ِي م َُجرَّ ُد َت ْشوي ٍه لِلفُصْ حىَ ،وأنھا لَ ْي َس ْ
ت َ
ِظام خاصٍّ ،
ت لُ َغ ًة قا ِئ َم ًة ِبذاتِھاَ ،ب ْل ھ َ
ذات ن ٍ
 .١حسين ،مستقبل الثقافة ،ص .١٨٢قد يبدو ذلك مناقضا لرأيه في تعلّم النحو الذي يمرّ في ص ،١٠٩حين
رفض أن يضيع المرء عمره لھذا األمر ،وھنا يرفض الكتابة بالعامية .فھو ينكر أن تعلّم النحو يفضي إلى كتابة
فصيحة.
 .٢وافي ،فقه اللغة ،ط ،٥ص١٥٠.
 .٣النقاش ،زكي )١٩٥٤م( ،قضيتنا اللغوية .مجلة اآلداب ،س) ،٢ع :(١١ص٧٨.
 .٤دروزةّ ،
عزة ،العامية والفصحى ،في :اللغة العربية ،القسم الثاني ،ص .١١٣-١٠٧وفي :في اللغة العربية،
ص .٢٦٠-٢٥١نقالً عن مجلة الزھراء ،القاھرة ،عدد صفر١٣٤٥ ،ھـ.
 .٥سعيد ،نفوسة ،تاريخ الدعوة إلى العامية ،ص .٣تحدثت نفوسة في الباب الرابع ص ٣٤٧-٢٣٩عن الكتب
والمسرحيات والقصص التي ألِّفت بالعامية وكذلك المقاالت التي ُنشرت في الصحف والمجالت المصرية.
 .٦فريحة ،نحو عربية ميسرة ،ص.١٩٣

ْس َلھا َقواعِ ُد ْأو َقوانينُ َ ،ف ِھ َي َف َق ْط م َُجرَّ ُد َ
ص الَّذي َظ َھ َر فِي الفُصْ حى ،قائِال ِبأ َّن ُھ ْم
َولَي َ
أو ال َّن ْق ِ
الخ َطأ ِ
) (١
ْ
ِبھذا الرَّ أي " َي ْخل ُ
الق".
وين لِ َقواعِ ِد العا ِّم َّي ِة َو َبي َْن َحقي َق ِة وُ جودِھا َعلى
ِط َ
ون َبي َْن َع َد ِم وُ جو ِد َت ْد ٍ
اإلط ِ
ِ
َو َيقو ُل أ ْيضًا :لَ ْو "لَ ْم َي ُكنْ ل ِْلعا ِّم َّي ِة َقواعِ ُد َلما أمْ َك َن ال َّتفا ُھ ُم ِبھا".
ب َن ُّفو َس َة سعيد.
في كِتا ِ

) (١

َو َي ْن َدھِشُ أنْ َت ِر َد م ِْث ُل ھ ِذ ِه األ ْفكا ُر
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كون َف ْھ ُم َّ
ُتباي ًنا؛ َف َق ْد َيكونُ َقصْ ُد َمنْ
َول ِكنْ يُمْ كِنُ ال َقو ُل ِبأ َّن ُه م َِن الجائ ِِز أنْ َي َ
ْن لِل َقواعِ ِد م ِ
الط َر َفي ِ
قا َل ِبم ِْث ِل ما قالَ ْ
ت ِب ِه َن ُّفو َس ُة سعيد أ َّن ُھ ْم أرا ُدوا ال َقواعِ دَ ال َّنحْ ِو َّي َة َوالصَّرْ فِ َّي َة َواللُ َغ ِو َّي َة الَّتي ُت َؤ ّدي إلى
السَّال َم ِة ال َّنحْ ِو َّي ِة َوالصَّرْ فِ َّي ِة َوالل ُ َغ ِو َّي ِةَ .و َمنْ قا َل ِبم ِْث ِل َق ْو ِل السَّعيد َبدَوي أ َّن ُھ ْم أرا ُدوا ال ِّنظا َم اللُ َغ ِويَّ
الَّذي ي َُؤ ّدي إلى َتفاھُم ْ
ض َعھا ال ُّنحاةُ.
األطرافِ عام ًَّة ُم َت َحرِّ رً ا م َِن القُيو ِد الَّتي َو َ
ِ
األو ُل ال َفصيحَُ ،و ّ
َو َن ِج ُد َم ْوقِ ًفا َ
الثاني
ْنَّ :
آخ َر م َِن العا ِّم َّي ِة عِ ْن َد القا ِئل َ
ِين ِبأ َّنھا َمزي ٌج ِمنْ أصْ لَي ِ
) (٣
) (٢
َ
ت ْ
فور
أو ال ُم َعرَّ بُ َع ِن اللُغا ِ
ال ّدخي ُل ِ
اح عُبا َدةَ .وأحمْ د َعبْد ال َغ ِ
األخرىِ .منْ ھؤُ ال ِء َمثالَ :ع ْب ُد ال َف ّت ِ
ت َع ْنھا َو َط َغ ْ
ص َل ْ
صوِّ رُھا
ت َعلَيْھاَ ،و ُي َ
ِي الفُصْ حىَ ،ول ِك َّنھا ا ْن َف َ
الَّذِي َو َج َد أنَّ العا ِّم َّي َة فِي األصْ ِل ھ َ
ِين َس َم َح ْ
أخ َذ ْ
أخ َذ ْ
ت ِمنْ أمِّھا ،ل ِك َّنھا لَ ْم ُتحاف ِْظ َعلى ما َ
ت العا َّق ِة الَّتي َ
أو
الب ْن ِ
ت ح َ
ِب ِ
ت ل ِْل َمسْ ِخِ ،
ْس ھذا َف َق ْط َب ْل ْأد َخلَ ْ
ت فِي مُعْ َجمِھا ُك َّل لَ ْفظٍ َو َف َد إلَيْھا م َِن
أو ال َّتصْ حيفِ أنْ َي ْد ُخ َل إلَيْھاَ .لي َ
ال َّتحْ ريفِ ِ ،
الغرْ بَِ ،وأمْ َس ْ
أو َ
ك َمزيجً ا .
ت ِبذلِ َ
ال َّشرْ ِق ِ
ُ
ھور
صرّ وفِ :بأ َّن ُه ال ي َ
أمّا َعنْ َز َم ِن ُنشو ِء العا ِّم َّيةَِ ،ف َق ْد قا َل َيعْ قوبُ َ
ُوج ُد فاصِ ٌل َبي َْن ظ ِ
) (٤
ت وا ِح ٍد َوعا َشتا َتحْ َ
الفُصْ حى َوالعا ِّم َّيةَِ ،فھُما "وُ ِجدَتا ْأو وُ لِدَتا في َو ْق ٍ
ت َسما ٍء وا ِح َد ٍة َو َن َمتا َمعًا".
ُون)ِ (٥بأ َّنھا ع ُِر َف ْ
اإلسالمَ .وقا َل َ
كان َق ْب َل
ت ُم ْن ُذ ال َعصْ ِر الجا ِھلِيِّ .
آخر َ
ك َ
َوأنَّ ذلِ َ
ِ
َو ُتضيفُ َنفو َس ُة سعيد )َ (٦على ما َس َب َق ِبأنَّ الفُصْ حى عا َش ْ
ت َق ْب َل
ب العا ِّميّا ِ
ت إلى جا ِن ِ

 .١بدوي ،مستويات العربية المعاصرة في مصر ،ص٥٤.
 .٢عبادة ،عبد الفتاح )١٩١٧م( ،تاريخ اللغة العامية ومن كتب بھا .الھالل ،س) ،٢٥ج :(٤ص .٢٨٧-٢٨٠وفي:
في اللغة العربية ،ص٢٦٦.
 .٣عطار ،آراء في اللغة ،ص١٩٥.
 .٤صروف ،يعقوب )١٩١٢م( .اللغة العامية توأمة اللغة الفصيحة .مجلة المقتطف ،م) ،٤١ج :(٦ص .٥٧٦وفي:
اللغة العربية ،القسم الثاني ،ص .٥٨وفي :في اللغة العربية ،ص.٢٨٩-٢٧٥
 .٥نذكر مثال :المعلوف ،عيسى اسكندر )١٩٣٧م( .اللھجة العامية في لبنان وسوريا .مجلة مجمع اللغة العربية
الملكي) ،ج :(٤ص .٢٩٤والخوري ،شحادة )٢٠٠١م( ،واقع اللغة العربية عربيا ً ودولياً ،في :مكانة اللغة
العربية ،ص .٣٧٤وغيرھم.
 .٦سعيد ،نفوسة ،تاريخ الدعوة إلى العامية ،ص.٨ ،٧ ،٤ :

ُ
المَ ،وأنَّ ْ
ك َبق َِي لِلفُصْ حى
اختِال َط ال َع َر ِ
ھور العا ِّم َّي ِةَ .و َم َع ذ ِل َ
ب ِب َ
الم زا َد في ظ ِ
الع َج ِم َبعْ دَ اإلسْ ِ
اإلسْ ِ
اخ ِتصاصُھا َولِلعا ِّم َّي ِة ْ
ْ
أثار َقضِ َّي َة البُعْ ِد َب ْي َنھُما ھ َُو ال ُع ْن ُ
ص ُر
اختِصاصُھا الم َُح َّد ُدَ .و َترى أنَّ الَّذي َ
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ب
كون لُ َغ َة األ َد ِ
ص َل ِب ِه األمْ ُر إلى المُطالَ َب ِة ِبأنْ َت ُح َّل العا ِّم َّي ُة َم َح َّل الفُصْ حى لِ َت َ
األجْ َن ِبيُّ الَّذي َو َ
َوالكِتا َب ِة والع ِْل ِم.
ِين َق ْد أجْ َمعُوا َعلى أ َّنھا
ِين َومُحْ َدث َ
ميع ُعلَما ِء ال َع َر ِب َّي ِة ِمنْ أ ْق َدم َ
صرُّ وف ِبأنَّ َج َ
َو َيقو ُل َيعْ قوبُ َ
" َن َش ْ
ب لِل َع َج ِمَ ،وھذا الرَّ أ ُ
ي َرأ ُ
ِّين ِبال
ليل عِ ْن َد مُخالَ َط ِة ال َع َر ِ
ميع الل ُ َغ ِوي َ
الم ِب َق ٍ
أت َبعْ َد اإلسْ ِ
ي َج ِ
)(١
ُ
شذو ٍذ".
َو َيرى د .نِھاد المُوسى أنَّ العا ِّم َّي َة ال َمألو َف َة ال َي ْو َم لَ ْم ُتعْ َرفْ في الجا ِھلِ َّيةِ ،وأنَّ
صيح ٌةَ .يقو ُل" :لَ ْم َت ُك ِن ْ
االزدِوا ِج َّي ُة َعلى ال َّنحْ ِو الَّذي َن ْش َھ ُدهُ ال َي ْو َم قا ِئ َم ًة فِي الجا ِھلِ َّي ِة
ال َم ْوجو َد َة ُكلَّھا َف َ
ِجاج َو)ال َّنقا ِء(؛ ْإذ َن َط َق ال َع َربُ ِبلَھْجات ِِھ ُم الم ُْك َت َس َبةَِ ... ،وكا َن ْ
ك اللَھ ُ
ْجات َعلى
إلى ع
ت ت ِْل َ
ِ
ُصور االحْ ت ِ
ْ
حيح ٌةَ ،و َعلَيْھا أقي َم ْ
الع َر ِب َّي ِة
ت الخا َّ
ض السِّما ِ
ص َ
صيح ٌة َ
ص ِة -حُجَّ ًة؛ أيْ أ َّنھا َف َ
ت صِ َف ُة َ
اختِالفِھا -في َبعْ ِ
ت
اللَھْجا ِ

الفُصْ حى ال ّتاري ِخ َّي ِة َعلى ال َّنحْ ِو الَّذي ا ْن َتھى إلَيْناَ ،وھ َُو ال َّنمو َذ ُج اللُ َغ ِويُّ الم ُْؤ َت ُّم الَّذي َنجْ َھ ُد أنْ َن ْبلُ َغ ُه
) (٢
ِبال َّت َعلُّ ِمَ ،وھ َُو ال َّنمو َذ ُج ال ُم َد َّونُ الَّذي ُن َسمّي ِه ال َي ْو َم ال َع َر ِب َّي َة الفُصْ حى".
ْ
روق الَّتي كا َن ْ
االزدِوا ِج َّي َة في ال َع َر ِب َّي ِة ال َتمْ َت ُّد إلى ال َعصْ ِر الجا ِھلِيِّ ِبأنَّ الفُ َ
ت
َو َيحْ َت ُّج َعلى أنَّ
ت كافِ َي ًة لِ ُت َم ِّث َل َوضْ عًا ْ
ت لَ ْي َس ْ
ُون
َبي َْن اللَھْجا ِ
ُوب َ
ين َيسْ َتطيع َ
ازدِوا ِج ًّياَ .فالل ُ َغ ُة وا ِح َدةٌ َولكِنَّ ال َم ْوھ ِ
) (٣
ون
اسْ ت ِْخ َ
ِين ِبلُ َغ ٍة وا ِح َد ٍة َي َتساوُ َ
ِّين في أنَّ ال ّناطِ ق َ
ض اللِسا ِني َ
راج طاقاتِھا اإل ْبداعِ َّي ِةَ .وي َُؤ ِّي ُد ھذا َق ْو ُل َبعْ ِ
ون ال َمعْ ِر َف َةَ ،ولكِنَّ اإل ْن َ
جاز الفِعْ لِيَّ
ون في األدا ِءِ ،ب َمعْ نى أ َّن ُھ ْم َجميعًا َيمْ َتلِ ُك َ
في )ال َّت َم ُّك ِن( َوال َي َتساوُ َ
فاو ٌ
ون في
ون في األدا ِء َكما ُھ ْم ُم َتساوُ َ
تَ .يقو ُل ُم ْنذِر َعيّاش" :ال ّناسُ ال َي َتساوُ َ
لِلُ َغ ِةَ ،وھ َُو األداءُُ ،م َت ِ
الن
أر ْدنا أنْ ُنعال َِج الفُصْ حى َوالعا ِّم َّي َة َبمُو ِج ِ
ال َّت َم ُّك ِنَ .وإذا َ
ب َم ْبدَأ ال َّت َم ُّك ِن َواألدا ِء َف َس َن ِج ُد أ َّنھُما َي َت َم ّث ِ
ك ھ َُو أنَّ السّام َِع ال َع َر ِبيَّ َيسْ َتطي ُع َعب َْر َت َم ُّك ِن ِه الف ِْط ِريِّ أنْ َي ْف َھ َم ما
ْن لِ َت َم ُّك ٍن وا ِح ٍدَ .ودَلي ُل ذلِ َ
في أدا َئي ِ
ت ِمنْ َحي ُ
َي َتلَ ّقاهُ ِمنْ ُج َم ٍل َوإنْ كا َن ْ
جاز ِه
ْث األدا ُء َت ْن َتمي إلى الفُصْ حى ،أيْ إلى األدا ِء الَّذي ال َيقُو ُم ِبإ ْن ِ
) (٤

فِعْ ال في َحيا ِت ِه ال َي ْو ِم َّي ِة".

 .١صروف ،يعقوب )١٩١٢م( ،اللغة العامية توأمة اللغة الفصيحة .مجلة المقتطف .القاھرة ،م) ،٤١ج:(٦
ص .٥٨٢-٥٧٥وفي :اللغة العربية ،القسم الثاني ،ص .٥٨وأظن أنه ليس على حق في ھذا التعميم ،؛ إذ إن
من علماء العربية من له رأي آخر.
 .٢الموسى ،اللغة العربية  ...قيم الثبوت ،ص. ١٣٧
 .٣الموسى ،الثنائيات ،ص.١٢٩-١٢٨
 .٤عيّاش ،قضايا لسانية وحضارية ،ط ،١ص.٦٣
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ت اللُ َغةِ؛
راج طاقا ِ
ُوب َ
َوھذا َي َّتف ُِق َم َع َق ْو ِل د .نِھاد المُوسى فِي أنَّ ال َم ْوھ ِ
ين أ ْق َد ُر َعلى اسْ ت ِْخ ِ
ون فِي األدا ِء َعنْ َغي ِْر ِھ ْم َم َع أ َّن ُھ ْم يُساوو َن ُھ ْم في ال َّت َم ُّك ِن.
َوذلِ َ
ك أل َّن ُھ ْم م ُْخ َتلِفُ َ
ت العا ِّم َّي ُة ال ًتمْ ًت ُّد إلى ال َعصْ ِر الجا ِھلِيِّ فِي َرأيِ د .نِھاد المُوسىَ ،ف َمتى َظ َھ َر ْ
ت إ َذنْ ؟
َوما دا َم ِ
ِالل َو ْ
تيج ًة ل ْ
لَ َق ْد " َن َش ْ
يال ِمنْ أھْ ِل ال َف ْت ِح فِي األمْ
االختِالفِ َبي َْن َس َن ِن
صار اإلسْ ال ِم َّي ِة َن َ
أت َبعْ َد أجْ ٍ
ِالخت ِ
ِ
الحيا ِة ال َي ْو ِم َّي ِة العا َّم ِة".
الفُصْ حى ال ُم َق َّع َد ِة ال َم ْك ُتو َب ِة َ ...و َس َن ِن اللُغا ِ
ت ال َم ْنطو َق ِة المُرْ َسلَ ِة فِي َ

) (١

ك ِب َق ْولِ ِه" :لَمّا َخ َر َج ال َع َربُ إلى األمْ
َوي َُو ِّ
ون
ِين َخ َر ُجوا َيحْ ِملُ َ
صار فا ِتح َ
ض ُح د .نِھاد المُوسى ذلِ َ
ِ
ك ْ
ْجات ال َع َر ِب َّي ُة َولُ ُ
ت ال َلھ ُ
ت اللَھ ُ
غات األ َم ِم في
ْجات فيما َب ْي َنھاَ ،كما َتال َق ِ
اخ َت َل َط ِ
باي َن َةَ .وھُنا َ
لَھْجات ِِھ ُم ال ُم َت ِ
ب أ ْنفُسِ ِھ ْم َكما أ ّدى إلى َت َح ُّو ِل ال َع َر ِب َّي ِة َعلى
توح ِة ِ ] ...ممّا[ أّ َّدى إلى َت َح ُّو ِل ْألسِ َن ِة ال َع َر ِ
ال َممالِكِ ال َم ْف َ
ْألسِ َن ِة األ َم ِم الَّتي د َ
توح ِة".
َخلَ ِ
ت اإلسْ ال َم في ال َممالِكِ ال َم ْف َ
َو َيرى إبراھي ُم السَّامِرّ ائِيُّ أَنَّ ُ
ھور العا ِّم َّي ِة ال ي َُح َّد ُد ِب َز َم ٍن؛ ْإذ "لَ ْم َي ُكنْ ُ
ت
شيو ُع اللَھْجا ِ
ظ َ
ون َ
يح َوالعامِّيِّ قاِئ َم ٌة فِي ُك ِّل َعصْ ٍر فِي
العا ِّم َّي ِة م ُْخ َت ًّ
صا ِب َعصْ ٍر ُد َ
آخ َرْ ،أو قُ ْل إنَّ ُم ْش ِك َل َة ال َفصِ ِ
) (٣
يخ اإلسْ المِيِّ ".
ال ّت ِ
ار ِ
) (٢

خول عَناصِ َر َغي ِْر َع َر ِب َّي ٍة فِي
أمّا ال َّت ْفسي ُر اللِسانِيُّ َف َيقو ُل ِبأنَّ ال َّت َح ُّو َل َع ِن الفُصْ حى لَ ْم َي ُكنْ ِب ُد ِ
المَ .وأنَّ ال َم ْي َل الَّذي َحد َ
ْس َم ْيالً َع ِن ال َع َر ِب َّي ِة
َث "ھ َُو َم ْي ٌل َع ِن الفُصْ حى فِي األدا ِء ال َي ْومِيِّ َ ،ولَي َ
اإلسْ ِ
ُموم إلى لُ َغ ٍة ْ
ون َم َع ُھ ْم".
أخرى َح َملَھا الوافِ ُد َ
َعلى َوجْ ِه الع ِ

) (٤

ْ
االختِال َط ِب َ
َوالرَّ أ ُ
اآلخ ِر
ت إقا َم ًة دا ِئ َم ًةَ ،وأنَّ
ي األرْ َج ُح عِ ْندي أنَّ العا ِّم َّي َة قا ِئ َم ٌة في المُجْ َت َمعا ِ
ِثالَ ،ول ِك َّن ُه ال َي ْخل ُِق عا ِّمي ًَّة.
ُي َسبِّبُ َفسا ًدا َولَحْ ًنا في اللُ َغ ِة الم ِ
ضعْ فِ الفُصْ حى،
يير ِهِ -منْ أ َھ ِّم أسْ با ِ
ب َ
َويُمْ كِنُ أنْ ُي َع َّد ال َّتھاوُ نُ في ال َّش ْك ِل ِ -بغ ِ
ِياب ِه ْأو َت ْغ ِ
أشار إلَ ْي ِه َعلِيّ َعبْد الوا ِح ِد وافِي ،عِ ْن َد َحدي ِث ِه َع ِن
ثير ِمنْ َكلِماتِھا إلى العا ِّم َّي ِةَ .وھذا ما
َ
مام َك ٍ
َوا ْنضِ ِ
ت َوما َيحْ ُ
ص ُل َب ْي َنھا ِمنْ َتناوُ ٍ
الو ْز ِن
الح َركا ِ
ب ي َُؤ ّدي إلى ا ْبتِعا ِد ال َكلِما ِ
َ
ت فِي ْأوزانِھا َكثيرً ا َع ِن َ
ديمَ .يقو ُلَ :حد َ
ت
صير ِة فِي اللَھْجا ِ
طاق فِي أصْ وا ِ
ت ال َم ِّد ال َق َ
َث فِي الل ُ َغ ِة " َتناوُ بٌ واسِ ُع ال ِّن ِ
ال َع َر ِبيِّ ال َق ِ
َّحيح" (٥).إ َذنْ
العا ِّم َّيةَِ ،ح ّتى إ َّننا ال َنكا ُد َن ِج ُد َكلِ َم ًة باقِ َي ًة فِي ھ ِذ ِه اللَھْجا ِ
ت َعلى َو ْزنِھا ال َع َر ِبيِّ الص ِ
 .١الموسى ،الثنائيات ،ص١٣٠.
 .٢المصدر نفسه ،ص١٣٠.
 .٣السامرائي ،فقه اللغة المقارن ،ص٢٣٢.
 .٤عيّاش ،قضايا لسانية وحضارية ،ط ،١ص٩٦.
 .٥وافي ،فقه اللغة ،ط ،٥ص.٢٥٤

الو ْز ِن ال َف
صيحَ ،و َع ِن ال َّش ْك ِل.
ال َّتھاوُ نُ في ال َّش ْك ِل زا َد َع َد َد ال َكلِما ِ
تيج َة ا ْبتِعا ِد مُعْ َظمِھا َع ِن َ
ت العا ِّم َّي ِة َن َ
ِ
ْس َم ْقصو ًدا.
َوما فيھا ِمنْ َش ْك ٍل ما ھ َُو إال َبقايا السَّلي َقةَِ ،ولَي َ
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ِشار لِلعا ِّم َّيةَِ ،وال َّت َخ ُّوفِ ِم ْن ُه َن ِج ُد َمنْ َيرى أنَّ العا ِّم َّي َة َق ِد ا ْن َح َس َر ْ
تَ .ف ُم ْنذِر
َو َم َع ُك ِّل ھذا اال ْنت ِ
ِسار العا ِّم َّيةَِ ،كما َن ْش َھ ُد حُلو َل الفُصْ حى َم َحلَّھا
ريع َو َم ْلحوظٍ ا ْنح َ
َعيّاش َيقو ُلَ " :ن ْش َھ ُد ال َي ْو َم َو ِب َش ْك ٍل َس ٍ
ص ُحفِ ؛
ص ِر َّي ِة َوال ُّ
الم السَّمْ ِع َّي ِة َوال َب َ
ليم َوا ِّتسا ُع َوسائ ِِل اإلعْ ِ
َت ْدري ِج ًّياَ .و َق ْد ُي َف ِّس ُر ھذا األم َْر ا ْنتِشا ُر ال َّتعْ ِ
) (١
َحي ُ
ّاش في ِه َشيْ ٌء م َِن ال َّتنا ُز ِلِ ،ممّا
يار ال َف َ
ْث َت ْنطِ ُق ُكلُّھا ِبالفُصْ حى"َ .و َي ْب ُدو أنَّ ِمعْ َ
صاح ِة عِ ْن َد َعي ٍ
صاح ِةَ .و َق ْد َو َج ْدنا عِ ْن َد َعليّ َعبْد الوا ِح ِد وافي ما ُي ْش ِب ُه ھذا عِ ْندَ
َج َعلَ ُه َيحْ ُك ُم َعلى لُ َغ ِة الصِّحا َف ِة ِبال َف َ
َتعْ ريفِ ِه اللُ َغ َة الفُصْ حى.
الو ْسطى:
ال َع َر ِب َّي ُة ُ
قا َل ابْنُ َخ ْل ُدون َتحْ َ
وان) :فِي أنَّ اللُ َغ َة َملَ َك ٌة صِ ناعِ ي ٌَّة( ،قا َل" :اللُ َغ ُة َملَ َك ٌة َشبي َھ ٌة
ت ُع ْن ِ
الم أھْ ِل
أساليب ِھ ْم،
الجيل َو
ت َوإ َّنما ِبال َّتراكي ِ
ِبالصِّنا َعةَِ ،وال َتكونُ ِبال ُم ْف َردا ِ
ِ
ِ
ماع َك ِ
بَ .و َت َت َك َّونُ ِب َس ِ
يل َو َت َعلَّ َمھا ال َع َج ُم َو ْ
ت ْ
األلسُنُ َواللُ ُ
األطفا ُل
صي ََّر ِ
مال ت ِْل َك األسالِي ِ
ب .ھ َكذا َت َ
يل إلى ِج ٍ
غات ِمنْ ِج ٍ
َواسْ ِتعْ ِ
ب ِب َّ
الطب ِْع أيْ لِل َم َل َك ِة األولىَ .ولكِنَّ ھ ِذ ِه ال َم َل َك َة َف َسد ْ
ض َر
َوھذا ال َم ْقصو ُد ِب َق ْول ِِھ ْم :اللُ َغ ُة لِل َع َر ِ
َت لِ ُم َ
ت ْ
ت الَّتي كا َن ْ
الجيل َك ْي ِفيّا ٍ
ت
ئ م َِن
أخرى َغي َْر ال َك ْي ِفيّا ِ
ِبمُخا َل َطت ِِھ ُم األعا ِج َمَ ،وذلِ َ
ِ
ماع ال ّناشِ ِ
ك ِب َس ِ
ب أ ْيضًا َف ْ
أخ َذ ِمنْ ھ ِذ ِه َوھ ِذ ِه َفاسْ َتحْ دَ َ
اخ َت َل َط َعلَ ْي ِه األمْ رَُ ،و َ
ث َم َل َك ًة
ت ال َع َر ِ
لِل َع َربَِ ،و َسماعِ ِه َك ْي ِفيّا ِ
) (٢
َوكا َن ْ
ِسان ال َع َر ِبيِّ ".
ت نا ِق َ
ص ًةَ ،وھذا َمعْ نى َفسا ِد الل ِ
ْش َبقِ َي ْ
ميع
ص َح اللُغا ِ
ت أ ْف َ
َوقا َل أيضًا ِبأنَّ لُ َغ َة قُ َري ٍ
ت ال َع َر ِب َّي ِة لِبُعْ ِد ِھ ْم َعنْ ِبال ِد ال َع َج ِم ِمنْ َج ِ
صاح ِة عِ ْن َد ابْن َخ ْل ُدون مُرْ َتب ٌ
صيح ِة ِمنْ ْألسِ َن ٍة َغري َبةٍَ ،ولِھذا
ِجھات ِِھ ْمَ .ف ِم ْقياسُ ال َف َ
ط ِب ُخلُوِّ اللُ َغ ِة ال َف َ
ِ
ِ
ت َخ ً
صيح ِة َولُ َغ ٍة ْ
صيح ًة .أمّا الَّتي أصْ َب َح ْ
َبقِ َي ْ
أخرى َمحْ ِك َّي ٍة َكلُ َغ ِة
ْش َف َ
ليطا م َِن الل ُ َغ ِة ال َف َ
ت لُ َغ ُة قُ َري ٍ
صار ُي َع َّب ُر َع ْنھا َح ً
األعا ِج ِمَ ،فت ِْل َك د َ
ِي الَّتي
ديثا ِباللُ َغ ِة الوُ سْ طىَ .وأعْ َت ِق ُد أنَّ ھ ِذ ِه
َخ َل إلَيْھا ال َفسا ُدَ .وھ َ
َ
ت.
تيج َة َتدا ُخ ِل المُجْ َت َمعا ِ
اللُ َغ َة َم ْوجو َدةٌ في ُك ِّل َعصْ ٍرَ ،وفي ُك ِّل مُجْ َت َم ٍع َ -م َع ال َّتفاوُ ِ
تَ -ن َ
صيح
ض َح د .نِھاد المُوسى ھذا المُسْ َتوى اللُ َغ ِويَّ ِبأ َّن ُه َي َق ُع َبي َْن ال َّنمُو َذ ِج ال َف
َو َق ْد َو َّ
ِ
ْنَ .يقو ُلَ " :ن َج َم فِي ال َع َر ِب َّي ِة  ...مُسْ َت ًوى لُ َغ ِويٌّ
اللُ َغ ِويِّ )العا ِّم َّي ِة(َ ،وأ َّن ُه َقريبٌ م َِن المُسْ َت َو َيي ِ

َوال َّنمو َذ ِج
ثال ٌ
ِث َي َق ُع

ف ھذا المُسْ َتوى ِبال َع َر ِب َّي ِة الوُ سْ طى".
َبي َْن َبي َْنَ ،بي َْن ال َّنمو َذ ِج ال َف
صيحَ ... ،والعا ِّم َّي ِة َ ...و َق ْد ع ُِر َ
ِ

) (٣

 .١عيّاش ،قضايا لسانية ،ص٨٨.
 .٢ابن خلدون ،المقدمة ،ط ،١ج ،٢ص.٤٩١
 .٣الموسى ،اللغة العربية  ...قيم الثبوت ،ص.١٣٨

ت.
َوي َُح ِّد ُدھا ِباللُ َغ ِة ال َمحْ ِك َّي ِةَ (١).ول ِك َّنھا َق ْد َتصِ ي ُر َم ْك ُتو َب ًة َكما في َت
ض مُراسِ لِي ال َفضا ِئيّا ِ
قارير َبعْ ِ
ِ

) (٢
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صيح ِة
ِسان أ َش َّد َتعْ قي ًدا م َِن ال َف َ
َوال َيرى د .نِھاد الموسى َت ْقعي َدھا؛ ألنَّ ذلِ َ
ك " َق ْد ُي ْفضِ ي إلى ل ٍ
ً ) (٣
وارثا".
عار ًفا ُم َت َ
ياريًا مُسْ َت ِق ًّرا ُم َت َ
ال ُم َق َّع َد ِة َت ْقعي ًدا ِمعْ ِ
ْن فِي ال َع َر ِب َّي ِة ُع َّد َو َس ًطا َب ْي َنھُما؛ ْإذ فِي ِه ِمنْ
إ َذنْ لِقُرْ ِ
ْن أساسِ َّيي ِ
ب ھذا المُسْ َتوى ِمنْ مُسْ َت َو َيي ِ
ت العا ِّم َّي ِة.
ت الفُصْ حى َو ِمنْ صِ فا ِ
صِ فا ِ
ب
كان " ِب َتالقُ ِح الم ُْك َت َس ِ
ْف َن َشأ ِ
ك َ
ت ال َع َر ِب َّي ُة الوُ سْ طى؟ َيقو ُل د .نِھاد المُوسى ِبأنَّ ذلِ َ
َول ِكنْ َكي َ
) (٤
ب(
زوج ٍة ِمنْ ل ُ َغ ِة ال َملَ َك ِة )أيِ الم ُْك َت َس ِ
َوال ُم َتعلَّ ِم ت ِْلقا ِئ ًّيا"َ .وھذا ما قا َل ُه ابْنُ َخ ْل ُدون بْوُ جو ِد ل ُ َغ ٍة َممْ َ
ت ْ
األخرى )أيِ ال ُم ُت َعلَّ ِم(.
َوال َك ْيفِيّا ِ
الم )يُوھان فك( َعنْ لُ َغ ِة ال َيھو ِد َوال َّنصارى أنَّ أبْنا َء
أمّا السَّعيد َب َدوي َف َق ْد اسْ َت ْن َت َج ِمنْ َك ِ
الھجْ ِريِّ َ .ف َق ْد َو َج ُدوا أنَّ
الجالِيا ِ
ت ال َيھُو ِد َّي ِة َ
كان لَ ُھ ْم د َْو ٌر فِي إيجا ِد اللُ َغ ِة الوُ سْ طىُ ،م ْن ُذ ال َقرْ ِن الرّ ِاب ِع ِ
قان ھ ِذ ِه
ِي اللُ َغ ُة الَّتي َي ْف َھمُھا َ
ضرو ِريٌّ َ -وھ َ
َت َعلُّ َم ال َع َر ِب ِّي ِة َ
الجمي ُع َت ْقريبًاَ -ول ِك َّن ُھ ْم لَ ْم َي َت َم َّك ُنوا ِمنْ إ ْت ِ
الل ُ َغ ِة َعلى ْأك َم ِل َوجْ هٍَ ،ف َخ َلطوھا ِبل ُ َغت ِِھ ْم َو ْأو َج ُدوا لُ َغ ًة َجدي َد ًة ُس ِّم َي ْ
ِي
ت فِيما َبعْ ُد ِبال َع َر ِب َّي ِة الوُ سْ طىَ ،وھ َ
يح ِةَ .و ِبال ّتالي َن َش ْ
ِتابي ٌَّة خاص ٌَّة ِب ِھ ْمَ ،وأنَّ ھ ِذ ِه ال َع َر ِب َّي َة
َمزي ٌج م َِن ال َيھو ِد َّي ِة َوال َع َر ِب َّي ِة ال َفصِ َ
أت " َع َر ِبي ٌَّة ك ِ
) (٥
ْن ھُما) :الفُصْ حى
الو ْق ِ
ار َج ِة في َ
ت َن ْفسِ ِه"َ .و َت َق ُع ھ ِذ ِه اللُ َغ ُة َبي َْن لُ َغ َتي ِ
َت ْخ َتلِفُ َع ِن الفُصْ حى َو َع ِن ال ّد ِ
ال َّنقِ َّي ُة( َ -كما َعب ََّر َع ْنھا السَّعيد َبدَويَ -و)العا ِّمي ُ
ّات(َ .يقو ُل يوھان فك" :ال َيھو ُد َوال َّنصارى ِبال َم ْش ِر ِق

ار َج َة في
 ...لَ ْم َيسْ َت ْخ ِدمُواَّ ،
ألو ِل َع ْھ ِد ِھ ْم ِبالكِتا َب ِة ال َع َر ِب َّي ِة ت ِْل َك ال َع َر ِب َّي َة الفُصْ حىَ ،ب ِل اللُ َغ َة ال ّد ِ
)(٦
َعصْ ِر ِھ ْم".
ِي
ار َج ُة َمزي ٌج م َِن الفُصْ حى َوالعا ِّم َّي ِةَ .و َق ْد َسمّاھا )فك( ال َع َر ِب َّي َة الم َُولَّ َد َةَ ،وھ َ
َوھ ِذ ِه اللُ َغ ُة ال ّد ِ
ب الَّتي ْ
الَّتي َن َش ْ
الع َر ِب َّي ُة الَّتي َن ِج ُدھا
ب ال َم ْخلو َط ِ◌ة ِبلً َغ ِة ال ُّشعو ِ
أت ِمنْ لُ َغ ِة ال َع َر ِ
ضعُوھاَ ،يقو ُلَ " :
أخ َ
رون الوُ سْ طى إ َّنما َن َش ْ
مال الل ُ َغ ِويِّ عِ ْن َد َطوائِفِ
فِي األ َد ِ
أت م َِن االسْ ِتعْ ِ
ب ال َيھودِيِّ َوال َّنصْ رانِيِّ فِي القُ ِ
ِين ال صِ لَ َة لَ ُھ ْم ِبالبا ِد َي ِة َو َع َر ِب َّيتِھاَ ،ب ِل
زير ِة ال َع َر ِب َّيةِ ،الَّذ َ
خار َج ال ِج َ
ال َيھو ِد َوال َّنصارى ِ

 .١الموسى ،اللغة العربية  ...قيم الثبوت ،ص ، ٢١ص ، ١٠٤ص .١١٤والموسى ،الثنائيات ،ص١١٤.
 .٢الموسى ،اللغة العربية  ...قيم الثبوت ،ص١٣٨.
 .٣المصدر نفسه ،ص١٤٥.
 .٤المصدر نفسه ،ص١٤٤.
 .٥بدوي ،مستويات العربية المعاصرة في مصر ،ص٤٤.
 .٦فك ،العربية ،ص.١٠٠

ُ
ار َج َة الَّتي َن َش ْ
ب الَّتي
ب َومُخا َل َطت ِِھ ْم لِل ُّشعو ِ
أت ِمنْ َحيا ِة ال َع َر ِ
اسْ َت ْخ َدمُوا ُم ْنذ ال َب ْد ِء ال َع َر ِب َّي َة الم َُولَّ َد َة ال ّد ِ
) (١
ْ
ضعُوھا".
أخ َ
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ِي الَّتي د ََر َج ْ
َوأ َھ ُّم ما ُي َم ِّي ُز ھ ِذ ِه اللُ َغ َة َ -كما َيقو ُل فك) -(٢ھ َُو َترْ ُ
ت
ك اإلعْ را ِ
بَ .وھ ِذ ِه اللُ َغ ُة ھ َ
ِين
صار ِ
ت "المُحا َد َث ُة السَّلي َم ُة الخالِ َي ُة م َِن اللَحْ ِن ُت ْن َت َظ ُر َف َق ْط م َِن األعْ را ِ
ِينَ ،و َ
َعلى ْألسِ َن ِة ال ُم َث َّقف َ
ب الَّذ َ
) (٣
ِّين أ ْنفُ َس ُھ ْم  ...لَ ْم َي ُكو ُنوا
ون َع َر ِبي ًَّة خالِ َ
َي ْنطِ قُ َ
ص ًةْ ،أو ِمنْ ُبلَغا ِء ال ُعلَما ِء" .ح ّتى إنَّ "ال َّنحْ ِوي َ
ُحاورات ِِھ ْم"،
َيسْ َتعْ م َ
ِلون اللُ َغ َة الفُصْ حى فِي مُسا َمرات ِِھ ْم َوم َ
صيح ُة لِلكِتا َب ِة ال َغي َْر.
الل ُ َغ ُة ال َف َ

) (٤

ت
أون إلى اللُ َغ ِة الم َُولَّ َدةَِ ،وأصْ َب َح ِ
َب ْل َي ْل َج َ

دام لُ َغ ٍة َتقِ ُّل َكثيرً ا َع ِن المُسْ َتوى الَّذي َح َّد َدهُ
لَي َ
ْس ھذا َف َحسْ بٌ َ ،ب ْل َو َ
ص َل األمْ ُر إلى اسْ ت ِْخ ِ
ُّون القُ َدماءَُ ،ح ّتى فِي كِتا َب ِة َمحْ ُدودِي َّ
ِينَ .ويُرْ ِج ُع َب َدوي) (٥ذل َِك
النَّ ◌ُ حاةُ َواللُ َغ ِوي َ
الثقا َف ِة م َِن المُسْ لِم َ
ب الَّتي وُ ضِ َع ْ
ت في اللَحْ ِن.
إلى قِلَّ ِة ال َّتعْ ل ِِيمَ .و َيسْ َت ِد ُّل َعلى وُ جو ِد الضَّعْ فِ ِب َك ْث َر ِة ال ُك ُت ِ
َو َم ْفھو ُم اللُ َغ ِة الوُ سْ طى واضِ ٌح عِ ْن َد َبدَوي َوھذا ما َج َعلَ ُه َي ْخ َتلِفُ َم َع َنفو َس َة سعيد) (٦عِ ْندَما
ت َترْ َج َم َة ) ِو ْيل ْ
ص َف ْ
ار ِج،
َو َ
الم العا َّم ِة ال ّد ِ
كوكس( ِبال َف َش ِل أل َّنھا لَ ْم َتجْ ِر َعلى ال َّس َن ِن ال َمعْ ُروفِ في َك ِ
عار َكلِما ٍ
ص ْي ٍ
ت َو ُج َمال
ف( َفاسْ َت َ
كار شِ ْكسبير في َمسْ َر ِح َّي ِة ) ُحلُ ُم لَ ْيلَ ِة َ
َوأنَّ العا ِّم َّي َة لَ ْم ُتسْ ِع ْف ُه فِي َن ْق ِل أ ْف ِ
ْس ْ
ِي مُسْ َتوىً ِم َن اللُ َغ ِة قا ِئ ٌم ِبذا ِتهِ،
ت اسْ ت َ
م َِن الفُصْ حىَ ،ي ُر ُّد َعلَيْھا ِبأنَّ ال َقضِ َّي َة لَي َ
ِعار َة َكلِماتٍَ ،وإ َّنما ھ َ
َوھ َُو العا ِّم َّي ُة الوُ سْ طى.

) (٧

ب َعدي َد ٍة َ -سوا ٌء أ َن َت َج ْ
َوألسْ با ٍ
سون لِلُ َغ ِة ال َع َر ِب َّي ِة
ار َ
ت َعنْ ُحسْ ِن ِن َّي ٍة أ ْم َعنْ سوئِھا -اھْ َت َّم ال ّد ِ
ْ
حاولوا َجعْ لَھا ل ُ َغ ًة لِلكِتا َب ِة ال َع َر ِب َّي ِة.
وير ھ ِذ ِه الل ُ َغةَِ ،و َ
ِب َتط ِ
ذين َع ِملُوا َعلى إيجادِھاَ .ف َق ْد َن َّب َه إلى أ َّن ُه "إذا
َو َق ْد َيكونُ أحْ َمد لُ ْطفي ال َّسيِّد م َِن األوائ ِِل الَّ َ
 .١فك ،العربية ،ص.١٠٢-١٠١
 .٢المصدر نفسه ،ص .١٠٤ولكن ال يمكن أن يطلق عليھا بأنھا مجردة من اإلعراب باستمرار كالعامية مثال .فقد
تعرب أحيانا.كما أشار إلى ذلك د .نھاد الموسى.
 .٣المصدر نفسه ،ص.١٢٦
 .٤المصدر نفسه ،ص.١٤١-١٤٠
 .٥بدوي ،مستويات العربية ،ص٤٥.
 .٦سعيد ،ن ّفوسة ،تاريخ الدعوة إلى العامية وآثارھا في مصر ،ط ،١ص .٥٩-٥٤لقد سبق عم ُر الدسوقي نفوسة
بھذا الرأي؛ إذ يقول" :جاءت ترجمته سخيفة ...ألنّ العاميّة لم تسعفه بالتعبير الصحيح"  .الدسوقي ،عمر،
)١٩٧٣م( .في األدب الحديث ،ط ،٧ج ،٢القاھرة :دار الفكر ،ص٤٣.
 .٧بدوي ،مستويات العربية ،ص.٥٨
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ُ
ُ
ك م ِّ
ب َب ْي َنھُما.
ُؤخرً ا ِللُّ َغ ِة"َ (١).فھ َُو يُطالِبُ ِبال َّت ْقري ِ
الم َيكونُ ذلِ َ
ا َّت َس َع ال َفرْ ُق َبي َْن ل َغ ِة الكِتا َب ِة َول َغ ِة ال َك ِ
ُ
ُ
الم ] ...لِذا[
َو َيقو ُلْ " :أك ِب ُر خ ِْد َم ٍة َنسْ َتطي ُع َت ْقدي َمھا لِلُ َغتِنا ھ َ
ِي أنْ ُ ...ن ِ
حاو َل َت ْوحي َد ل َغ ِة الكِتا َب ِة َول َغ ِة ال َك ِ
ت ال َع َر ِب َّي َة ال َم ْوجو َد َة في اللُ َغ ِة العا َّم ِة ] ...ألنَّ [ اسْ ِتعْ ما َل
ب أنْ َيحْ َتضِ ُنوا ال ُم ْف َردا ِ
َي ِجبُ َعلى ال ُك ّتا ِ
) (٢
ُ
صاح ِة".
ُم ْف َردا ِ
ِباس ال َف َ
الم َو ْإلباسُھا ل َ
ت العا َّم ِة في ِه  ...إحْ يا ٌء لِل َغ ِة ال َك ِ
تابيِّ
َوھذا األمْ ُر َي َت َطلَّبُ ِبالض َ
َّرور ِة َ -كما َيرى لُ ْطفي ال َّسيِّدَ -ر ْف َع لُ َغ ِة العا َّم ِة إلى االسْ ِتعْ ِ
مال ال ِك ِ
ْدان ال َّت ُ
الح ُ
ديث
تيج ُة :الكِتابُ ال َم ْفھو ُمَ ،و َ
خاطبَِ ،وال َّن َ
َوال ُّن ِ
َّروريِّ م َِن اللُ َغ ِة ال َم ْك ُتو َب ِة إلى َمي ِ
زول ِبالض ِ
ْن ،وا ِح َد ٍة لِلكِتا َبةَِ ،و ْ
الم.
ال َع َر ِبيُّ الصَّحي ُحَ .وھ َُو ال ي َُؤ ِّي ُد وُ جو َد لُ َغ َتي ِ
أخرى لِل َك ِ
ْ
ص َن ْفسِ هَِ ،فالكاتِبُ َي ْك ُتبُ
ًكما ُي َبيِّنُ أنَّ
االخت َ
ِالف فِي مُسْ َتوى ال َف َ
صاح ِة واضِ ٌح َح ّتى فِي ال َّش ْخ ِ
ب
أتون في أحاديث ِِھ ْم ِباألسالي ِ
ِس َل َجأ إلى العا ِّم َّي ِةَ .ب ْي َنما العا َّم ُة َق ْد َي َ
ِبالفُصْ حىَ ،ول ِك َّن ُه إذا َت َكلَّ َم فِي َمجْ ل ٍ
ُ
ص َح فِي
الجمي َل ِة َوال َي ْنقُصُھا إال َع
المات اإلعْ را ِ
َ
ُون لَكانوا أ ْف َ
ب العا َّم ُة َكما َي َت َكلَّم َ
بَ .و َيقو ُل" :لَ ْو َك َت َ
ِبارةَِ ،وأ ْبلَ َغ فِي َتأ ِد َي ِة َ
ض".
الع َ
الغ َر ِ
) (٤
ص ُه َعلى الفُصْ حى َو َعلى
َوكأنَّ لُ ْطفي ال َّسيِّد
كان َي َت َو َّق ُع اال ِّتھا َمَ ،ف َع ِم َل َعلى أنْ ُي َبي َِّن ِحرْ َ
َ
صارھاَ ،وأنَّ َحمْ لَ َت ُه َعلى الفُصْ حى جا َء ْ
صيحةِ،
ين َعلى الل ُ َغ ِة ال َف َ
ت ِمنْ شِ َّد ِة َخ ْوفِ ِه َعلى المُحافِظِ َ
أ ْن ِ
) (٣

ِين ِبا ِّتخا ِذ لُ َغتِھا العا ِّم َّي ِة ال ُم َكس ََّر ِة ل ُ َغ ًة
ِين ال طا ِئع َ
كارھ َ
َفھ َُو َي ْخشى أنْ َي ْش َت َّد ساعِ ُد األ َّم ِة َعلَي ِْھ ْم َفي ُْل ِز َم ُھ ْم ِ
ون م َِن ْ
دار ُكوا األمْ َر َوأنْ يُسْ ِرعُوا
عان إلى إرا َدتِھا ُب ًّدا؛ لِذا َعلَي ِْھ ْم أنْ َي َت َ
لِلكِتا َب ِة َوالع ِْل ِمَ ،فال َي ِج ُد َ
اإلذ ِ
صيح َة.
إلى ل ُ َغ ٍة وُ سْ طى َق ْب َل أنْ َي ْفقِ ُدوا ال َف َ
َويَصِ فُ أ ْن َور ال ُج ْندِيّ َدعْ َو َة لُ ْطفي ال َّس ِّي ِد ِبأ َّنھا "ماك َِرةٌ َولَئي َم ٌةَ ،ف َق ْد ْ
أخفاھا َتحْ َ
تار اللِقا ِء
ت سِ ِ
) (٥
ُ
الم".
َبي َْن الفُصْ حى َول َغ ِة ال َك ِ
ت عِ َّد ًةَ .ف َق ْد ْ
أطلَ َق َعلَ ْي ِه َف َرح أ ْن ُ
ِّي ھذا المُسْ َتوى اللُ َغ ِويُّ َتسْ مِيا ٍ
الجدي َد ِة.
طون اسْ َم اللُ َغ ِة َ
َو َق ْد ُسم َ
ت اللُ َغ َة
العصْ ِر َويُو ِجبُ َس ْي ُر ال َّت َم ُّد ِن قِيا َمھا لَ ْي َس ِ
لجدي َدةُ ال َم ْطلو َب ُة الَّتي َت ْق َتضيھا حا َل ُة َ
َيقو ُل" :اللُ َغ ُة ا َ
اآلن،
الجدي َدةُ َم ْوجو َدةٌ َ
العا ِّم َّي َة؛ َ ،...ول ِك َّنھا ل ُ َغ ٌة َبي َْن اللُ َغ ِة الفُصْ حى ال َقدي َم ِة َ ...والعا ِّم َّيةَِ ،وھ ِذ ِه اللُ َغ ُة َ
الجرا ِئ ِد".
َو ِھ َي لُ َغ ُة ال َم َجال ِ
ت َو َ

) (٦

 .١السيد ،أحمد لطفي )١٩٤٥م( .المنتخبات ،ج ،٢مصر :مطبعة المقتطف والمقطم ،ص.١٢٦
 .٢المصدر نفسه ،ج ،٢ص.١٣٣
 .٣المصدر نفسه ،ج ،٢ص١٣٥.
 .٤المصدر نفسه ،ج ،٢ص١٤٣. -١٣٤
 .٥الجندي ،أنور )د-ت( .الفصحى لغة القرآن ،بيروت :دار الكتاب اللبناني ،ص.١٤٨
 .٦أنطون ،فرح أنطون :حياته ،أدبه ،مقتطفات من آثاره ،ص .٦٢وفي :اللغة العربية ،القسم الثاني= ،

َو ْ
الحكيم) (١اللُ َغ َة ّ
الثالِ َث َةَ ،وال َع َر ِب َّي َة ال ُم َب َّس َط َةَ ،والعا ِّم َّي َة الفُصْ حىَ ،و َع َر ِب َّي َة
أط َل َق َعلَيْھا َت ْوفيق َ
ال َّتخا ُ
ِي فُصْ حى َوال عا ِّمي ٌَّةَ ،والَّذي
حاج ٍة إلى لُ َغ ٍة ثالِ َث ٍة ال ھ َ
طبْ َ .فھ َُو َيرى أنَّ ل ُ َغ َة ال َمسْ َر ِح َّي ِة ِب َ
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ثيل َتسْ َت ْل ِز ُم ال َّترْ َج َم َة إلى الل ُ َغ ِة الَّتي
ْأو َ
كير في ھ ِذ ِه اللُ َغ ِة أ َّن ُه َو َج َد أنَّ الفُصْ حى عِ ْن َد ال َّتمْ ِ
صلَ ُه إلى ال َّت ْف ِ
ك َو َج َد أنَّ العا ِّم َّي َة ال ُتسْ عِفُ أل َّنھا لَ ْي َس ْ
ت َم ْفھو َم ًة في ُك ِّل َز َم ٍن،
ُيمْ كِنُ أنْ َي ْنطِ َقھا األ ْشخاصُ َ .و َكذلِ َ
ْ
حيح ٍة ال ُتجافي َقواعِ دَ
ص َ
كير فِي َتجْ ِر َب ٍة ثالِ َث ٍة إليجا ِد لُ َغ ٍة َ
َوال فِي ُك ِّل قُط ٍرَ ،وھذا األمْ ُر َد َف َع ُه إلى ال َّت ْف ِ
الجميعَُ ،يأ َم ُل
الو ْق ِ
ِي في َ
الفُصْ حىَ ،وھ َ
ت َن ْفسِ ِه ِممّا يُمْ كِنُ أنْ َي ْنطِ َق ُه األ ْشخاصُ  ،لُ َغ ٍة َسلي َم ٍة َي ْف َھمُھا َ
ب الوا ِحدَِ ،و َبي َْن ُ
ب اللُ َغ ِة ال َع َر ِب َّي ِة.
شعو ِ
ت ال َّشعْ ِ
ريب َبي َْن َط َبقا ِ
فيھا ال َّت ْق َ
ثيلَ ،ف َم َع ُك ِّل
َو َت ْوفيق َ
الحكيم ُيقِرُّ ِبأنَّ َتبْسي َط اللُ َغ ِة غا َي َة ال َّت ْبسيطِ ال َي ُح ُّل ال ُم ْش ِك َل َة عِ ْن َد ال َّتمْ ِ
ب ال َمصْ لَ َح ِة
الحكي ُم ُم َت َي ِّق ًظا ألصْ حا ِ
حاج ٍة إلى َترْ َج َم ٍة إلى العا ِّم َّي ِةَ .و َي ْب ُدو َ
ال َّت ْبسيطِ َو َج َد أنَّ اللُ َغ َة ِب َ
ون فِي
الفار َق
وال العا ِّم َّيةِ؛ ألنَّ
ِين يُمْ ِع ُن َ
الَّذ َ
إيھام األ َّم ِة ِبعُمْ ِق الھ َُّو ِة َبي َْن الفُصْ حى َوالعا ِّم َّيةَِ ،و ُي َب ِّش ُر ِب َز ِ
ِ
ِ
َب ْي َنھا َو َبي َْن الفُصْ حى يَضِ ُ
يق َي ْومًا َبعْ َد َي ْو ٍم.
َّماح في
َول ِكنْ َكي َ
ْف َيرى َ
الحكيم أنَّ العا ِّم َّي َة َس َتزولُ؟ َيقو ُل ِبأنَّ َزوالَھا َيكونُ ِب َشيْ ٍء م َِن الس ِ
لُ َغ ِة ال َّت ُ
المَ .و َيقو ُل ِبأنَّ
خاط ِ
ِوار ِب َبعْ ِ
ض الرُّ َخ ِ
ص َك َتسْ ِ
ب َوالح ِ
كين األواخ ِِر ال ّنات ِِج َع ِن السُّرْ َع ِة في ال َك ِ
ب القُدامى َح ّتى فِي ْأو ِج
ْس َجدي ًدا َعلى أھْ ِل ال َع َر ِب َّي ِة َوإ َّنما ھ َُو َمعْ روفٌ عِ ْن َد ال َع َر ِ
األمْ َر لَي َ
ب َي ِجبُ أنْ ال
طوق َوال َم ْكتو ِ
ضارت ِِھ ْمَ ،فال َّتسا ُم ُح إ َذنْ فِي َ
َح َ
ِوار ال َّتمْ ثِيلِيِّ ال َعصْ ِريِّ ال َم ْن ِ
الو ْقفِ فِي الح ِ
كيم.-
َي ْق َد َح فِي َع َر ِب َّي ِة اللُ َغ ِة َو َسال َمتِھا َ -على َح ِّد َق ْو ِل َ
الح ِ
ك ال َي ْق َد ُح فِي َع َر ِب َّي ِة ال َل ْف َظةَِ ،ول ِك َّن ُه َي ْق َد ُح في َسال َمتِھا،
كيم ِبأنَّ ذلِ َ
َول ِكنْ يُمْ كِنُ الرَّ ُّد َعلى َ
الح ِ
توب َخ ً
صيح َو َغي ِْر ِه.
ليطا م َِن ال َف
َوي ُْخ ِر ُجھا ِمنْ دائ َِر ِة ال َف َ
صاحةَِ ،و َيجْ َع ُل ال َكال َم ال َم ْك َ
ِ
ب
ِي لُ َغ َة الخِطا ِ
كيم لِلعا ِّم َّي ِة لَي َ
َو َر ْفضُ َ
كون الفُصْ حى ھ َ
نابعًا ِمنْ ِحرْ صِ ِه َعلى أنْ َت َ
ْس ِ
الح ِ
مز َج إحْ داھُما فِي ْ
ب َبي َْن الفُصْ حى َوالعا ِّم َّيةَِ ،وأنْ ُت َ
األخرى لِ َت َت َك َّو َن
السّا ِئ َدةَُ ،ول ِك َّن ُه َي ْن َطل ُِق م َِن ال َّت ْقري ِ
ِي" :لُ َغ ُة ال ُّت ُ
ب العا ِد َّي ُة فِي َحياتِنا
لُ َغ ٌة َجدي َدةٌَ .فالل ُ َغ ُة الَّتي اسْ َت ْخ َد َمھا فِي َمسْ َر ِح َّي ِة ال َّ
خاط ِ
ص ْف َق ِة ھ َ
ثيل لَنْ َتحْ تا َج إلى ال َّترْ َج َم ِة
ال َي ْو ِم َّيةَِ ،ول ِك َّنھا َم َع ذلِ َ
ك َقري َب ٌة إلى ال َع َر ِب َّي ِة الص َ
َّحيحةَِ ،ف ِھ َي إ َذنْ عِ ْن َد ال َّتمْ ِ
) (٢
إلى ما ُي َسمّى ِبالعا ِّم َّي ِة".
= ص .٣٨-٣٣نقال عن مجلة الجامعة ،االسكندرية١٩٠٢) ،م( ،ج ،٧س) .٣فرح أنطون ھو محرر المجلة(.
قال ذلك عند ردّه على المستشرق )ويلمور( و ْق َ
ت دعا إلى إحالل العامية مح ّل الفصحى ،وأن ُتتخذ الحروفُ
الرومانية لكتابة العامية العربية بدال من الحروف العربية والفصحى.
 .١الحكيم ،توفيق )١٩٥٦م( .الصفقة ،القاھرة :مكتبة مصر ،ص .١٥٧-١٥٦بتصرف.
 .٢الحكيم ،توفيق )د-ت( .الورطة ،القاھرة :مكتبة اآلداب ومطبعتھا ،ص .١٩٤والسعيد بدوي يصف =

َو َيعْ َت ِق ُد أنَّ ھ ِذ ِه َّ
ص ُه ِمنْ َقضِ َّي ِة ال َّترْ َج َم ِة إلى العا ِّم َّيةِ؛ َفالعا ِّم َّي ُة لَ ْي َس ْ
الطري َق َة َس ُت َخلِّ ُ
ت لُ َغ ًة أجْ َن ِبي ًَّة،
َوالھ َُّوةُ َب ْي َنھا َو َبي َْن الفُصْ حى لَ ْي َس ْ
ْن.
ت َسحي َق ًة إلى َ
الح ِّد الَّذي َش َطر اللُ َغ َة الوا ِح َد َة إلى َش ْط َري ِ
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ُحاولَ ِة َت ْف
كان
َو َيرى أ َّن ُه إنْ َت َع َّذ َر ْالتِزا ُم الفُصْ حىَ ،فال أ َق َّل ِمنْ م َ
ريبھا َعلى َق ْد ِر اإلمْ ِ
صيح العا ِّم َّي ِة ِب َت ْق ِ
ِ
) (١
ِي لُ َغ َة ال َّت ُ
ب الم َُوحَّ َد َة.
خاط ِ
كون )العا ِّم َّي ُة الفُصْ حى( ھ َ
م َِن الفُصْ حى لِ َت َ
الحكي ُمَ .فھ ِذ ِه َّ
الطري َق ُة َق ْد ُت َؤ ِّخ ُر الفُصْ حى،
تيج ُة َكما َت َو َّق َعھا َ
كون ال َّن َ
َّرور ِة أنْ َت َ
ْس ِبالض َ
َول ِكنْ لَي َ
َوال ُت َق ِّد ُم العا ِّم َّي َة.
ب الدَّعْ َو ِة إلى اللُ َغ ِة الوُ سْ طى ما قا َل ِب ِه طه ُح َسيْن عِ ْن َد َحدي ِث ِه َع ِن اللُ َغ ِة العا ِّم َّيةِ؛
َو ِمنْ أسالي ِ
صيح ِة إذا َنحْ نُ َم َنحْ ناھا ما َي ِجبُ لَھا م َِن العِنا َي ِة
َف ِھ َي عِ ْن َدهُ " َخلي َق ٌة أنْ َت ْفنى فِي اللُ َغ ِة ال َع َر ِب َّي ِة ال َف َ
الح إلى
َفارْ َت َفعْ نا ِبال َّشعْ ِ
ليم َوال َّت ْثقيفِ َ .و َھ َب ْطنا ِبھا ھ َ
ب ِمنْ َط ِ
ِي ِمنْ َط ِ
ريق ال َّتي ِ
ريق ال َّتعْ ِ
ْسير َواإلصْ ِ
) (٢
َحي ُ
ِيان ِمنْ َغي ِْر َم َش َّق ٍة َوال ُج ْھ ٍد َوال َفسا ٍد".
ْث َي ْل َتق ِ
َفھ ِذ ِه ال ُّن ْق َط ُة الَّتي َح َّددَھا طه ُح َسيْن ل ْ
ِاللتِقا ِء ُت ْن ِت ُج لُ َغ ًة َجدي َد ًة ُت َم ِّث ُل اللُ َغ َة الوُ سْ طى في ْ
أخذِھا م َِن
صيح ِة َوم َِن العا ِّم َّي ِة.
ال َف َ
صيح ِة َتحْ َ
ْسير
يير فِي الل ُ َغ ِة ال َف َ
َوطه ُح َسيْن ِب َطري َق ٍة َذ ِك َّي ٍة ج ًّدا يُطالِبُ ِبال َّت ْغ ِ
عار ال َّتي ِ
ت شِ ِ
يير ھ ٌ
ْس إصْ الحً ا.
الحَ .وال َش َّ
ُبوط ِباللُ َغ ِة َولَي َ
بير ِه َھ َب ْطنا َداللَ ًة َعلى أنَّ ھذا ال َّت ْغ َ
ك أنَّ فِي َتعْ ِ
َواإلصْ ِ
َّ
الح َح ّتى َي ْق َط َع
ِب لَ ْم ُي َ
َكما أنَّ الكات َ
صرِّ حْ ِب َن ْوعِ َّي ِة اإلصْ ِ
الح الذي يُري ُدهَُ .وھ َُو يُطالِبُ ِبھذا اإلصْ ِ
َّ
الط َ
ناع الحُروفِ الالتي ِن َّي ِة لِ َت ِح َّل َم َح َّل ال ُحروفِ ال َع َر ِب َّي ِةَ (٣).فھ َُو
ِين َي ْدع َ
ريق َعلى الَّذ َ
ُون إلى اصْ طِ ِ
َي ْخل ُ
طور ًة.
طير ِبأمْ ٍر لَي َ
ْن؛ ْإذ يُري ُد أنْ َيحْ م َ
ْس أق َّل ُخ َ
ِي ال َع َر ِب َّي َة ِمنْ أمْ ٍر َخ ٍ
ِط َبي َْن أمْ َري ِ
تان ،إحْ داھُما َكال ِمي ٌَّةَ ،... ،و ْ
األخرى
ون ] َت ُك َ
َو َيقو ُل َسال َم ُة مُوسىَ " :ي ِجبُ أال َي ُك َ
ون[ لُ َغ ِ
ُ
الم َوالكِتا َب ِةَ .ف َنأ ُخ َذ م َِن العا ِّم َّي ِة لِلكِتا َب ِة ْأك َث َر ما
َم ْكتو َب ٌةَ ... ،و َي ِجبُ أنْ ًت َ
كون غا َي ُتنا َت ْوحي َد ل َغ َتيِ ال َك ِ
) (٤
َ
الم ْأك َث َر ما َنسْ َتطيعَُ ،ح ّتى َنصِ َل إلى َت ْوحي ِدھِما".
َنسْ َتطيعَُ ،و َنأ ُخذ م َِن الفُصْ حى لِل َك ِ
ِي َبي َْن العا ِّم َّي ِة َوالفُصْ حى –أيِ الوُ سْ طى.-
َوھذا ال َّتوحي ُد يُعْ طينا لُ َغ ًة َجدي َد ًة ھ َ
= مسرحية توفيق الحكيم الصفقة بأنھا يمكن أن ُت ْقرأ بالعامية المصرية ،وبالفصحى لقربھا من االثنتين.
بدوي ،مستويات العربية المعاصرة في مصر ،ص.٧١
 .١الحكيم ،الورطة ،ص.١٩٩ -١٨٩
 .٢حسين ،مستقبل الثقافة ،ص.١٨٢
 .٣المصدر نفسه ،ص١٨٨.
 .٤موسى ،سالمة )١٩٦٤م( .البالغة العصرية واللغة العربية ،القاھرة :سالمة موسى للنشر والتوزيع ،ص.٤٤

) (١
ِي الَّتي
َويُطالِبُ أنيس
كون لُ َغ ًة َرسْ ِمي ًَّةَ .وھ ِذ ِه الل ُ َغ ُة ھ َ
فريحة ِباللُ َغ ِة ال ُم ْش َت َر َكةَِ ،و َي ْق َت ِرحُھا لِ َت َ
َ
ُّوريُّ َواللُبْنانِيُّ َوالفِلَسْ طِ ينِيُّ عِ ْن َدما َي ُ
ِي
ض ُّم ُھ ْم مُجْ َت َمعٌَ ،وھ َ
َي َت َكلَّ ُم ِبھا ال ِمصْ ِريُّ ال ُم َث َّقفُ َوالعِراقِيُّ َوالس ِ
فريح ُة أنْ ُتضْ َب َط
ت ال َع َر ِب َّي ِةَ .وھ ِذ ِه الل ُ َغ ُة َيرى
ض الجامِعا ِ
َ
ال َع َر ِب َّي ُة ال َمحْ ِك َّي ُة الَّتي َتسْ َمعُھا في أرْ ِ
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أحْ كامُھا الصَّرْ فِ َّي ُة َوال َّنحْ ِو َّي ُة َوالص َّْو ِت َّي ُة.
صيح َة ال َمضْ َ
بوط َة
ْس َر ِم ْن ُه أنْ َنعْ َت ِم َد ال َف َ
ْس األي َ
َو َكأنَّ َوضْ َع م ِْث ِل ھ ِذ ِه ال َقواعِ ِد أمْ ٌر َيسي ٌر .ألَي َ
ال ُم َقعَّد َة أصْ ال؟.
ب العا ِّم َّي ِة م َِن الفُصْ حى ] َوذل َِك
رور ِة " َت ْقري ِ
ض َ
قال لَهُِ ،ب َ
وري ،فِي خا ِت َم ِة َم ٍ
َويُوصِ ي َشحا َدة ال ُخ ِ
اس َعلى
ِبـ[ َت ْخ ِ
سين َطرائ ِِق َت ْدريسِ ھا ل َِحمْ ِل ال ّن ِ
يسير الفُصْ حىَ ،و َتحْ ِ
ليص العا ِّم َّي ِة ِمنْ َشوائ ِِبھاَ ،و َت ِ
) (٢
ث َوالكِتا َب ِة".
الحدي ِ
َت َعلُّ ِمھا َ ،...ولَ ْو َغي َْر َم ْشكولَةٍ ،في َ
ب ال َّش ْك ِل فِي الكِتا َب ِة ال َع َر ِب َّي ِة.
تيج َة غِ يا ِ
ضى ِبهِ؛ ألنَّ ُك َّل ال ُم ْش ِكلَ ِة قا ِئ َم ٌة َن َ
َولكِنَّ ھذا َتنا ُز ٌل ال َنرْ َ
ك.
اس َعلى لُ َغ ٍة َغي ِْر َم ْشكولَةٍ؛ أل َّن ُھ ْم أصْ ال َكذلِ َ
َولَسْ نا ِب َ
حاج ٍة إلى َحمْ ِل ال ّن ٍ
) (٣

َو َيرى م َُحمَّد َفريد أبو َحديد

ُك
ضئيالَ ،وأنَّ َتدار َ
أنَّ ال َفرْ َق َبي َْن العا ِّم َّي ِة َوالفُصْ حى ال َيزا ُل َ

ِبار إلَ ْيهِ،
ك ِب َجمْ ِع ُك ِّل ال ُم ْف َردا ِ
األمْ ِر َس ْھلٌ؛ َوذلِ َ
ِبار إلى ما يُمْ كِنُ َر ُّد االعْ ت ِ
ت العا ِّم َّي ِة َوإعا َد ِة االعْ ت ِ
َت أنْ ُتعالِ َج َم ْوضوعًا أد َِب ًّيا َب ُعد ْ
حيح ُك ِّل ما يُمْ كِنُ َتصْ حي ُح ُهَ .و َيقو ُل" :اللُ َغ ُة العا ِّم َّي ُة إذا أراد ْ
َت
َو َتصْ ِ
ِي عا ِّمي ٌَّة َبحْ َت ٌة".
ِي َع َر ِبي ٌَّة َسلي َم ٌةَ ،وال ھ َ
َعنْ لُ َغ ِة العا َّم ِةَ .فال ھ َ
ِى َو َس ٌ
حاولُواَ ،وال ُب َّد
ط َب ْي َنھُما؛ألنَّ العا ِّم َّي َة َوحْ َدھا ال ُتسْ عِفُ أصْ حا َبھا في الكِتا َب ِة َمھْما َ
إ َذنْ ھ َ
) (٤

م َِن االسْ تِعا َن ِة ِبالفُصْ حى.
) (٥
ب ل ُ َغ ُة الكِتا َب ِة
قار َ
ك َح ّتى َت َت َ
ليل م َِن ال َّنحْ ِو؛ َوذلِ َ
ِصار َعلى ال َق ِ
َويُطالِبُ َمحْ مود َتيْمور ِباال ْقت ِ
القارى َء ِبأ َّن ُه يُدافِ ُع َع ِن الفُصْ حىَ ،فھ َُو ال َي ْخشى َعلى الفُصْ حى ِمنْ
المَ .و ِب َطري َق ٍة َذ ِك َّي ٍة ُي ْش ِع ُر
ِ
َوال َك ِ

ْسير الفُصْ حى لِ َت ْد ُن َو م َِن العا ِّم َّيةَِ ،و َي َرى أنْ َتخِفَّ
ُدعا ِة العا ِّم َّيةِ؛ ألنَّ الرَّ َ
الع َر ِبيَّ العا َّم َي ْبغِي َتي َ
أي َ
 .١فريحة ،نحو عربية ميسرة ،ص.١٨٨
 .٢الخوري ،شحادة )٢٠٠١م( ،واقع اللغة العربية عربيا ً ودولياً ،في :مكانة اللغة العربية ،ص .٢٨٤وعندما
تصبح العربية غير مشكولة ھل ينطبق عليھا اسم الفصحى؟ مثل ھذه التنازالت ھي التي تعمل على إضعاف
اللغة الفصيحة.
 .٣أبو حديد ،محمد فريد )١٩٥٣م( ،موقف اللغة العربية العامية من اللغة الفصحى .مجلة مجمع اللغة العربية.
ج) ٨-٧ج :( ٧ص ٢٠٨-٢٠٦بتصرف.
 .٤المصدر نفسه ،ج) ،٨-٧ج :( ٧ص٢١٧.
 .٥تيمور ،مشكالت اللغة العربية ،ص.٦

ت َب ْي َنھُما.
ِح َّدةُ ال َّتفاوُ ِ

) (١

ْس ِمنْ َخي ِْر الفُصْ حى
َو َي ْدعُو َتيْمور َك َغي ِْر ِه إلى ال َّت ْقري ِ
ب َبي َْن الفُصْ حى َوالعا ِّم َّيةَِ ،و َيرى أ َّن ُه "لَي َ
ت األجْ َن ِب َّي ِة َكلِما ٍ
ت ُم َع َر َب ًة،
أنْ َتقو َم َب ْي َنھا َو َبي َْن العا ِّم َّي ِة ھ ِذ ِه الع ُْزلَ ُة المُو ِح َش ُةَ ،ف َنحْ نُ َن ْق َت ِبسُ م َِن اللُغا ِ
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َو ُن َترْ ِج ُم ِم ْنھا َتعْ بيرا ٍ
الباب َعلى ِمصْ را َع ْي ِه لِ َكلِماتِنا العا ِّم َّي ِة
ت لَھا َداللَ ٌة خاص ٌَّة َ ...فما أحْ رانا أنْ َن ْف َت َح
َ
وين".
َت ْق َت ِح ُم َم َ
يادين الكِتا َب ِة َوال َّت ْد ِ

) (٢

الخي َْر ُك َّل َ
َكما َيرى أنَّ " َ
عين ِبھا في
ُس َقواعِ َد ھ ِذ ِه العا ِّم َّي ِة َ ...عسى أنْ َنسْ َت َ
الخي ِْر في أنْ َن ْدر َ
)( ٤
إمْ دا ِد َقواعِ ِد الفُصْ حى ِبما ي َُو ِّس ُع أ ْق ِي َس َتھا"ِ (٣)،منْ أجْ ِل الوُ
صول إلى لُ َغ ٍة ُت َسمّى العا ِّم َّي َة الفُصْ حى
ِ
دون َت َحرُّ ٍز.
ين َ
َتجْ ري ِبھا أ ْقال ُم الكات ِِب َ
َول ِك ّني أرى في َدعْ َو ِة َتيْمور َخطرً ا َكبيرً ا َعلى الفُصْ حى؛ إ ْذ ِبھا ُتصْ ِب ُح اللُ َغ ُة َمزيجً ا م َِن
ال َفصيح َوالعامِّيِّ َ ،و ِبھذا َت ْخ َتل ُ
ِط األمو ُر.
ِ
ْس
أرى أنَّ األجْ د ََر أنْ ُنطال َ
َكما َ
كون االسْ تِعا َن ُة ِبالعا ِّم َّي ِة إلمْ دا ِد الفُصْ حىَ ،ولَي َ
ِب ِبأنْ َت َ
ضب ُ
ْطھا؟.
االسْ تِعا َن ُة ِبالفُصْ حى إلمْ دا ِد العا ِّم َّي ِةَ .فأيُّ َقواعِ َد لِلعا ِّم َّي ِة يُمْ كِنُ دِرا َس ُتھاَ ،و َ
ص ُل َكمال ِب ْشر إلى أنَّ العا ِّم َّي َة َوحْ دَھا ال َتصْ لُ ُح لِل َب ْد ِء ِبھا في المِراح ِِل األولى م َِن
َو َي َت َو َّ
ِي
ك الفُصْ حى َوحْ دَھا ال َتصْ لُ ُحَ .وأنَّ اللُ َغ َة الصّال َِح َة ھ َ
ليمَ ،و َكذلِ َ
ِي الفُصْ حى المُعاصِ َر ُةَ ،وھ َ
ال َّتعْ ِ
الج ِّي ِد فِي َش ّتى َمناحِي ِه َوفُنو ِنهِ،
"صي َغ ٌة لُ َغ ِوي ٌَّة ُتسْ َت ْخ َد ُم فِي الكِتا َب ِة فِي الغالِ ِ
ب األ َع ِّمَ .ف ِھ َي لُ َغ ُة ال َّتألِيفِ َ
طوق".
ِي ِباإلضا َف ِة إلى ذلِ َ
َوھ َ
الم ال َم ْن ِ
ك لَھا وُ جو ٌد ِمنْ َن ْو ٍع ما فِي ال َك ِ

) (٥

ُ
ليم األولى َعلى َم ْبدَأ
َوالفُصْ حى المُعاصِ َرةُ عِ ْن َد َكمال ِب ْشر َتصْ ل ُح لِل َب ْد ِء ِبھا في َمراح ِِل ال َّتعْ ِ
ِينَ .وا ْنتِصا ُرهُ
ھول؛ َفھ َُو َيرى أنَّ الفُصْ حى َمجْ ھولَ ٌة لَدى ال ُم َت َعلِّم َ
اال ْنت ِ
لوم إلى ال َمجْ ِ
ِقال م َِن ال َمعْ ِ
لِلفُصْ حى المُعاصِ َر ِة جا َء ِم َن اعْ تِقا ِد ِه أ َّنھا "لَ ْي َس ْ
ِين".
الجھ ِْل لِل ُم َت َعلِّم َ
ت َمجْ ھو َل ًة َتما َم َ

) (٦

ِي ِب َتعْ ريفِھا ھذا مُرا ِد َف ٌة لِل َع َر ِب َّي ِة الوُ سْ طى.
َوھ َ
َو َي ُر ُّد ال ّ
ون ِبأنَّ ال ُم ْش ِك َل َة فِي ال َع َر ِب َّي ِة الفُصْ حىَ ،وأ َّنھا َمصْ َد ُر
شا ِذلِيّ بو َيحْ َيى َعلى َمنْ َيقُولُ َ
ْنَ ،و ْ
اخ َت َرعُوا لُ َغ ًة
ال ُم ْشك ِِل لِل َب ْو ِن َب ْي َنھا َو َبي َْن الواق ِِعَ ،فقالُوا ِبأنَّ
َ
الح َّل في لُ َغ ٍة َو َسطٍ َبي َْن اللُ َغ َتي ِ
 .١تيمور ،مشكالت اللغة العربية ،ص .١٠٧فالدعوة ھنا واضحة إلى لغة وسطى تقرّ ب الفصيحة من العامية.
 .٢المصدر نفسه ،ص.٢٣٤
 .٣المصدر نفسه ،ص٢١٠.
 .٤المصدر نفسه ،ص٢٣٥.
 .٥بشر ،كمال )١٩٩٨م( .دراسات في علم اللغة ،القاھرة :دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع ،ص.٢٢٧
 .٦المصدر نفسه ،ص.٢٣٠

ضَ " ،ب ْل َغ ْي ُر نا ِج ٍح أل َّن ُه ال ُت ْخ َل ُق لُ َغ ٌة ِبم َُجرَّ ِد
الح َّل َغ ْي ُر مُرْ ٍ
َسم َّْوھا لُ َغ ًة ثا ِل َث ًةَ ،ف َي ُر ُّد َعلَي ِْھ ْم ِبأنَّ ھذا َ
) (١
إرا َد ِة أ ْفرا ٍد ألمْ ٍر في أ ْنفُسِ ِھ ْمَ .فاللُ ُ
حاب
غات َت ْن َشأ َم َع َ
ف أصْ َ
ص َ
خاب ِر"َ .و َو َ
الحيا ِة ال ُتصْ َن ُع في ال َم ِ
ين لِھ ِذ ِه اللُ َغ ِة ّ
الثالِ َث ِة أعْ دا ُء
ين ال ِّن َّي َة إلى اللُ َغ ِة ُ ...ث َّم ِم َن ال ُم ْب َت ِھ ِج َ
ھذا الرَّ أيِ ِبأ َّن ُھ ْم " َغ ْي ُر م ُْخلِصِ َ
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ين َع ِن الفُصْ حىَ ،ف َغ َرضُ ھؤُ ال ِء َق ْب ُر ال َع َر ِب َّي ِةُ .ث َّم م َِن
ال َع َر ِب َّي ِة ِمنْ َغي ِْر ال َع َربَِ ،وم َِن ال َع َر ِ
ب العا ِج ِز َ
) (١
ونَ ،ف ْ
ك َتجْ دي ًدا لِلُّ َغ ِة َو َتيْسيرً ا.
اغ َترُّ وا َف َظ ُّنوا أنَّ فِي ذلِ َ
ين لَھا َق ْو ٌم ال َيعْ ِرفُ َ
ال ُم ْب َت ِھ ِج َ
ِممّا َس َب َق َت َبي ََّن لَنا أنَّ اللُ َغ َة الوُ سْ طى َق ْد ُس ِّم َي ْ
ت َتسْ مِيا ٍ
ت ُم َت َع ِّد َد ًةَ .ف ِھ َي :الفُصْ حى المُعاصِ َرةُ،
َّط ُة ،و َع َر ِب َّي ُة ال َّت ُ
َوالعا ِّم َّي ُة الفُصْ حىَ ،والل ُ َغ ُة ال ُم ْش َت َر َك ُةَ ،واللُ َغ ُة ّ
الثالِ َث ُةَ ،وال َع َر ِب َّي ُة ال ُم َبس َ
خاطبِ ،والل ُ َغ ُة
صارھا َ -على ْ
ون ِمنْ داف ِِع ِحرْ صِ ِھ ْم َعلى ال َع َر ِب َّي ِة
األغلَ ِ
ب -ال َي ْن َطلِقُ َ
والع َر ِب َّي ُة الم َُولَّ َدةَُ .وأنَّ أ ْن َ
الجدي َدةَُ ،
َ
صيحةَِ ،ب ْل ال َع ْكسُ ھ َُو األرْ َج ُح.
ال َف َ
ب َح َر َك ِة اآلخ ِِر َح ّتى
َو َي ْق َت ِربُ ھذا ال ُمسْ َتوى م َِن ال َع َر ِب َّي ِة ال َم ْكتو َب ِة َغي ِْر ال َم ْش ُكولَ ِة ِمنْ ِج َھ ِة غِ يا ِ
ْ
األغلَبُِ ،ث َّم َقبولِ ِه َكلِما ٍ
فِي ال َف
ت م َِن
ب ال َّش ْك ِل َعلى
يانُ ،ث َّم ِمنْ ِج َھ ِة غِ يا ِ
صيح فِي َك ٍ
ثير م َِن األحْ ِ
ِ
ت ْ
كان ھذا المُسْ َتوى
العا ِّم َّي ِة السّا ِك َن ِة اآلخ ِِرْ ،أو ذا ِ
زان الخاطِ َئ ِة الَّتي ُتضْ عِفُ ال َّترْ َ
كيبَ .ول ِكنْ ِبإمْ ِ
األو ِ
ِين َوالم َ
ين.
ُخاط ِب َ
أنْ َيرْ َتق َِي إلى مُسْ َتوى الفُصْ حى ُم ْن َس ِجمًا َم َع َثقا َف ِة ال ُم َت َكلِّم َ
ال َع َر ِب َّي ُة ال َم ْكتو َب ُة َغ ْي ُر ال َم ْ
شكولَ ِة:
ث
صيح َة ِبالقُ َّو ِةَ .و َت َت َم َّث ُل فِي " َع َر ِب َّي ِة البُحو ِ
ِي الَّتي أ ْط َل َق َعلَيْھا د .نِھاد المُوسى ال َف َ
َوھ َ
الجاريَ ،وإ َذنْ َتكونُ
ِي َم ْكتو َب ٌة َغ ْي ُر َم ْشكولَ ٍة في المُعْ تا ِد
ت َوال ُّ
ت َوال َّد ْو ِريّا ِ
َوالم َُؤلَّفا ِ
صحُفِ ؛ ْإذ ھ َ
ِ
توح ًة لِمُسْ َت َويا ٍ
صيح ًة ِبالفِعْ ِلَ (٢)،ول ِك َّنھا في السّا ِئ ِد َع َر ِبي ٌَّة َم ْلحو َن ٌة
ُتفاو َت ٍة م َِن األدا ِءَ ،ف َق ْد َتكونُ َف َ
َم ْف َ
تم ِ
َمشو َب ٌة ِب ْ
ِي َع َر ِب َّي ُة
ُموم".
أخطا ِء ال َّ
ض ْبطِ َواإلعْ رابَِ ،وھ َ
ِ
القارى ِء ال َع َر ِبيِّ َعلى الع ِ
ت ال َع َر ِب َّي ِة َتداوُ الًَ .وال َّتھاوُ نُ فِي أمْ ِر ال َّش ْك ِل عام ًَّة
َوھذا المُسْ َتوى اللُ َغ ِويُّ ھ َُو أ ْش َي ُع الكِتابا ِ
)( ٤
ذور َم ُ
ص".
َواإلعْ را ِ
شوبًا ِبال َّن ْق ِ
ب خاص ًَّة " َيجْ َع ُل األدا َء ال َع َر ِبيَّ ِبال َع َر ِب َّي ِة َعلى الجُمْ َل ِة َمحْ فو ًفا ِبال َمحْ ِ
) (٣

القارى ُء ال ُم َدرَّ بُ َ -وھذا
صيح ٍة ِبالفِعْ ِل إال
َوال َيسْ َتطي ُع الوُ صو َل ِبالكِتا َب ِة َغي ِْر ال َم ْشكولَ ِة إلى لُ َغ ٍة َف َ
ِ
ْس َكذل َِك؛ ألنَّ َجمْ َھ َر َة َمنْ
يان لَي َ
نا ِد ٌر -عِ ْندَما َي ْق َرأ ال َم ْك َ
توب َم ْشكوالَ ،ولكِنَّ األمْ َر في مُعْ َظ ِم األحْ ِ
طورةُ ھ ِذ ِه الكِتا َب ِة الَّتي َيسْ َتسْ ِھلُھا
ئون القِرا َء َة .إ َذنْ ُخ َ
أون ِبال َع َر ِب َّي ِة ي ُْخطِ َ
َي ْق َر َ
 .١بو يحيى ،الشاذلي )١٩٦٦م( ،العرب وأدبھم .مجلة الفكر ،س) ،١١ع :(٨ص٨٩٣.
 .٢الفصيحة بالفعل ھي التي اس َتوفى فيھا القارىء بما استدخل من نظامھا شروط الصواب ،كما في إنشاد الشعر
الفصيح والغناء به ،وكما في الدراما التاريخية .الموسى ،اللغة العربية  ...قيم الثبوت ،ص.٢٠
 .٣الموسى ،اللغة العربية  ...قيم الثبوت ،ص٢١.-٢٠
 .٤المصدر نفسه ،ص.١١٣

ئون َ -على الجُمْ لَ ِة -لَ ْي َس ْ
ت َقليلَ ًة.
القار َ
الكات َ
ِبون َو ِ
ت َسوا ٌء أكا َن ْ
الب ْن َي ِة ال ّدا ِخلِ َّيةِ،
لَ َق ْد َخ َل ِ
ت َح َركا ِ
الح َركا ِ
ت ال َع َر ِب َّي ُة ال َم ْكتو َب ُة َغ ْي ُر ال َم ْشكولَ ِة م َِن َ
ت ِ
الح َر َكةِ؟
ْأو َح َركا ِ
ت األواخ ِِرَ .فماذا قا َل ُعلَما ُء ال َع َر ِب َّي ِة َع ِن َ
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ض َّم َة
كان ُي َسمِّي ال َّ
الح َر َك ُة َحرْ فٌ َ
قا َل ابنُ ِج ِّنيٍّ َ " :
صغيرٌ ،أال َت َرى أنَّ ِمنْ ُم َت َق ِّدمِي ال َق ْو ِم َمنْ َ
ك َمتى
الواو ال َّ
ِف الص َ
َّغير َةَ ،وال َف ْت َح َة األل َ
غير َةَ ،وال َكسْ َر َة اليا َء الص َ
ص َ
َ
ك أ َّن َ
ك عِ ْن َد َ
َّغير َةَ .وي َُؤ ِّك ُد ذلِ َ
) (١
الح َر َك َة أ ْن َشأْ َ
ت َو َم َط ْل َ
أ ْش َبعْ َ
ت َبعْ دَھا َحرْ ًفا ِمنْ ِج ْنسِ ھا".
ت َ
الح َر ُ
ض َّم ُةَ ،فال َف ْت َح ُة
ِين َ ...و ِھ َي ال َف ْت َح ُة َوال َكسْ َرةُ َوال َّ
َوقا َلَ " :
كات أبْعاضُ حُروفِ ال َم ِّد َوالل ِ
ض َّم ُة َبعْ ضُ
ُّون ال َف ْت َح َة
َبعْ ضُ األلِفِ َ ،وال َكسْ َرةُ َبعْ ضُ اليا ِءَ ،وال َّ
ِّين ُي َسم َ
كان ُم َت َق ِّدمُو ال َّنحْ ِوي َ
الواوَ .و َق ْد َ
ِ
) (٢
ض َّم َة
ِين
َّغير َةَ ،وال َّ
الواو الص َ
َ
َّغير َةَ ،وال َكسْ َر َة اليا َء الص َ
ِف الص َ
األل َ
َّغير َة"َ .ف َم َثال ِمنْ ھؤُ ال ِء المُت َق ِّدم َ
الواو".
ض َّم ُة م َِن
سِ ي َب َو ْي ِه َ ،ف َق ْد قا َل" :ال َف ْت َح ُة م َِن األلِفِ َ ،وال َكسْ َرةُ م َِن اليا ِءَ ،وال َّ
ِ

) (٣

َوقا َل َع ْنھا َ
ضم ٌَّة
الح َركا ِ
ت ِبالحُروفِ " :الواوُ ال َممْ دو َدةُ الل ِّي َن ُة َ
وار ْزمِيُّ م َُوضِّحً ا َعال َق َة َ
الخ ِ
ٌ ) (٤
ُم ْش َب َع ٌةَ ،واليا ُء ال َممْ دو َدةُ الل ِّي َن ُة َكسْ َرةٌ ُم ْش َب َع ٌةَ ،واأللِفُ ال َممْ دو َدةُ َف ْت َح ٌة ُم ْش َب َعة".
ت َف َيقو ُل ابْنُ ِج ِّنيٍّ ُ " :س ِّم َي ْ
ت ھ ِذ ِه األصْ ُ
ص ُة َح َركاتٍ؛
الح َركا ِ
أمّا َعنْ َس َب ِ
وات ال ّنا ِق َ
ب َتسْ ِم َيتِھا ِب َ
) (٥
ِي أبْعاضُھا".
ف الَّذي َت ْق َت ِرنُ ِبهَِ ،و َتجْ َت ِذ ُب ُه َنحْ َو الحُروفِ الَّتي ھ َ
الحرْ َ
أل َّنھا ُت ْقل ُِق َ
ب سي َب َو ْي ِه إلى أ َّنھا َتكونُ َبعْ َد
الح َر َك ِة م َِن َ
َواھْ َت َّم ُعلَما ُء ال َع َر ِب َّي ِة ِب َتحْ دي ِد َم ْوق ِِع َ
الحرْ فِ َ .ف َذ َھ َ
الح َر َك َة َتحْ ُد ُ
الحرْ فِ َ .وقا َل َغ ْي ُرهَُ :م َع ُه.
ث َبعْ َد َ
الحرْ فِ َ .يقو ُل ابنُ ِج ِّنيٍّ " :أمّا َم ْذ َھبُ سي َب َو ْي ِه َفإنَّ َ
َ
) (٦
ب َغ ْي ُرھُما إلى أ َّنھا َتحْ ُد ُ
ب إلَ ْي ِه سي َب َو ْيهَِ ،و َيقو ُل ِبأ َّن ُه ال يُمْ كِنُ
َو َذ َھ َ
ث َق ْبلَ ُه"َ .وابْنُ ِج ِّنيٍّ ي َُؤ ِّي ُد ما َذ َھ َ
) (٧
ِلح َر َك ِة"،
"أنْ َت ُك َ
ف َكال َم َح ِّل ل َ
الحرْ َ
ك ألنَّ َ
الحرْ فِ ؛ َوذلِ َ
الح َر َك ُة فِي ال َمرْ َت َب ِة َق ْب َل َ
ون َ

 .١ابن ِج ِّنيٍّ  ،الخصائص ،ج ،٢ص .٣١٥ابن ِج ِّنيٍّ  ،سر صناعة اإلعراب ،ج ،١ص .٢٠قد يكون ابن ِج ِّنيٍّ أول
َمن استخدم لفظة الحركة من القدماء –على حد علمي.-
 .٢ابن ِج ِّنيٍّ  ،سر صناعة اإلعراب ،ج ،١ص .١٩ابن ِج ِّنيٍّ  ،الخصائص ،ج ،٢ص٣٢٧.
 .٣سيبويه ،الكتاب ،ج ،٤ص٢٤٢.
 .٤الخوارزمي ،محمد بن أحمد بن يوسف )ت٣٨٧ھـ( ،مفاتيح العلوم ،ط) ،٢حققه وقدّم له ووضع فھارسه
إبراھيم األبياري( ،دار الكتاب العربي ،بيروت١٩٨٩ ،م ،ص.٦٧
 .٥ابن ِج ِّنيٍّ  ،سر صناعة اإلعراب ،ج ،١ص .٣٠وال ُّسيُوطِ يّ  ،عبد الرحمن جالل الدين )ت٩١١ھـ( ،األشباه
والنظائر في النحو ،ج) ،١تحقيق عبد اإلله نبھان( ،مطبوعات مجمع اللغة العربية ،دمشق ،د-ت .ص٣٤٦.
 .٦ابن ِج ِّنيٍّ  ،الخصائص ،ج ،٢ص ،٣٢١و٣٢٧.
 .٧ابن ِج ِّنيٍّ  ،سر صناعة اإلعراب ،ج ،١ص .٣٢ويعطي على ذلك أدلة ص.٣٣-٣٢

َكما َي ْش َھ ُد ال ُّسيُوطِ يُّ
أنيس.

) (١

ِين إبْراھي ُم
أ ْيضًا ِبصِ حَّ ِة َم ْذ َھ ِ
ب سي َب َو ْي ِهَ .وقا َل ِبالرَّ أيِ َن ْفسِ ِه م َِن المُحْ َدث َ

) (٢
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ِن،
َو َيقو ُل ابْنُ ِج ِّنيٍّ ِبأنَّ الح
ُّكون َعلى َ
ُروف ال َع َر ِب َّي َة "فِي َ
َ
ْن :ساك ٍ
ضرْ َبي ِ
الح َر َك ِة َوالس ِ
) (٣
ْن".
َو ُم َت َحرِّ كٍ َ ... ،و َ
ْن َوال م ُْخ َتلِ َف َتي ِ
ْن ،ال ُم َّتفِ َق َتي ِ
الحرْ فُ الوا ِح ُد ال َي َت َح َّم ُل َح َر َك َتي ِ
ت َو َوظي َف َتھا .قا َل ال َفراھِيدِيُّ َ " :عال َم ُة الرَّ ْف ِع سِ َّت ُة
الح َركا ِ
َكما َح َّد َد أھْ ُل ال َع َر ِب َّي ِة َع َد َد ھ ِذ ِه َ
ض َث ٌ
ُ
المات َ
الث:
ض َّم ُةَ ،والواوُ  ،وال َف ْت َح ُة ،واأللِفُ  ،وال ُّنونُ  ،والسُّكونُ "" (٤).و َع
أ ْشيا َء :ال َّ
الخ ْف ِ
ُ
ض َّم ُة ،وال َكسْ َرةُ ،والفتحة،
ال َكسْ َرةُ ،والياءُ ،وال َف ْت َح ُة"" (٥).و َع
الج ْز ِم َخمْ سٌ  :السُّكونُ  ،وال َّ
المات َ
) (٦
وإسْ ُ
الحرْ فِ .
الح َر َك ِة َوال َعال َم ِة ِب َ
ون"َ .فال َفراھيدِيُّ لَ ْم َي ْفصِ ْل َبي َْن ال َعال َم ِة ِب َ
قاط ال ّن ِ

الجرِّ َوالرَّ ْف ِع
َو َح َّد َد سي َب َو ْي ِه َح َركا ِ
جارَ :على ال َّنصْ ِ
ب َو َ
ت األواخ ِِر ِبأ َّنھا " َتجْ ِري َعلى َثما ِن َي ِة َم ٍ
) (٧
الو ْقفِ ".
الج ْز ِم َوال َف ْت ِح َوال َكسْ ِر وال َّ
َو َ
ض ِّم َو َ
كات في ظاھ ِِر األمْ ِر َث ٌ
الح َر ُ
ض َّم ُة َوال َكسْ َرةُ َوال َف ْت َح ُة.
ِي ال َّ
الثَ :وھ َ
َوقا َل ابنُ ِج ِّنيٍّ َ " :
الحقي َق ِة سِ ٌّ
ِي
ْن َح َر َك ًةَ .فالَّتي َبي َْن ال َف ْت َح ِة َوال َكسْ َر ِة ھ َ
تَ .وذلِ َ
َو َمحْ صولُھا َعلى َ
ك أنَّ َبي َْن ُك ِّل َح َر َك َتي ِ
)(٨
ْن عال ٍِم ." ...
ال َف ْت َح ُة َق ْب َل األلِفِ المُما َلةِ؛ َنحْ َو َف ْت َح ِة َعي ِ
كات َث ٌ
الح َر ُ
الثَ :ف ْت َح ٌة
الح َركا ِ
َوجا َء في كِتا ِ
ت َو َمواقِعِھاَ ،يقو ُلَ " :
ب المُحْ َك ِم لل ّدانِي َتحْ دي ٌد لِ َع َد ِد َ
الحرْ فِ أعْ الهُ؛ ألنَّ ال َف ْت َح مُسْ َتعْ ٍلَ ،و َم ْوضِ ُع ال َكسْ َر ِة ِم ْن ُه
ضم ٌَّةَ .ف َم ْوضِ ُع ال َف ْت َح ِة م َِن َ
َو َكسْ َرةٌ َو َ
) (٩
كات َّ
الث ُ
الح َر ُ
ِي
أسْ َفلَهُ؛ ألنَّ ال َكسْ َر مُسْ َت ْف ٍلَ ،و َم ْوضِ ُع ال َّ
الث ھ َ
ض َّم ِة ِم ْن ُه َو َس َط ُه ْأو أما َم ُه"َ .وھ ِذ ِه َ
الباقِ َي ُة إلى َو ْقتِنا ھذا.
ِنَ .يقو ُل ابْنُ
َو َيرى ُعلَما ُء ال َع َر ِب َّي ِة أنَّ َ
الع َر ِب َّي َة ال َت ْبدَأ إال ِب ُم َت َحرِّ كٍ َ ،وال َتقِفُ إال َعلى ساك ٍ
 .١ال ُّسيُوطِ يّ  ،األشباه والنظائر ،ج ،١ص ٣٣٤و٣٢٩.
 .٢أنيس ،من أسراراللغة ،ص٢٤٠.
 .٣ابن ِج ِّنيٍّ  ،سر صناعة اإلعراب ،ج ،١ص٣١.
 .٤الفراھيدي ،الخليل بن أحمد )ت١٧٠ھـ( ،كتاب الجمل في النحو ،ط) ،١تحقيق فخر الدين قباوة( ،مؤسسة
الرسالة ،بيروت١٩٨٥ ،م ،صَ .١١٧مثل الفراھيدي على الفتحة بـ عبدا ﷲ ،وعلى السكون بـ يرميْ .
 .٥المصدر نفسه ،ص١٧٢.
 .٦المصدر نفسه ،ص .١٩٠تحدث عن النصب لكنه لم يذكر له عالمات.
 .٧سيبويه ،الكتاب ،ط ،١ج ،١ص١٣.
 .٨ابن ِج ِّنيٍّ  ،الخصائص ،ج ،٣ص .١٢٠ال ُّسيُوطِ يّ  ،األشباه والنظائر ،ج ،١ص.٣٤٤
 .٩الداني ،المحكم ،ص.٤٢

كون سا ِك ًنا".
ِج ِّنيٍّ َّ " :أو ُل ال َكلِ َم ِة ال َيكونُ إال ُم َت َحرِّ ًكاَ ،و َي ْن َبغِي آلخ ِِرھا أنْ َي َ
رور ًة لِال ْبتِدا ِء؛ أل َّن ُه ال ُي ْب َتدَأ إال ُب َم َت َحرِّ كٍ َوال
َّ
يُجْ َع ِل اإلعْ رابُ َّأوال ألنَّ
ض َ
الح َر َك ُة َ
األو َل َت ْل َز ُم ُه َ
) (١

ِن".
يُو َقفُ إال َعلى ساك ٍ

َوقا َل ال ُم َبرِّ ُد" :لَ ْم

) (٢
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) (٣
الح َركاتَِ ،وأسْ ما ِئھا
َولَ َّخ َ
كال َ
ّابق َ
ِين َع ِن ال َّش ْك ِل َواإلعْ رابَِ ،و َعنْ أ ْش ِ
ص ال َقلَ ْق َش ْندِيُّ أ ْقوا َل الس ِ

ِين َوال ُم َت ِّ
ين.
أخ ِر َ
عِ ْن َد ال ُم َت َق ِّدم َ
كات مِنْ َح ْي ُ
الح َر ُ
ث ال ِّث َقل ُ َوال ِخ َّف ُة:
َ
الع َرب َّي ِة َقديمًا َو َح ً
كَ .ف َق ْد قا َل سي َب َو ْي ِه" :أمّا
الح َركا ِ
ت َو َتفاوُ تِھا في ذلِ َ
ديثا َعلى ِخ َّف ِة َ
َت َن َّب َه ُعلَما ُء َ ِ
األل ُ
ِف َ
أخفُّ َعلَي ِْھ ْم .أال
الو ْقفِ ؛ ألنَّ ال َف ْت َح َة َواألل َ
الوصْ ِل َفإ َّنھا ال ُتحْ َذفُ في َ
ِفات الَّتي َت ْذ َھبُ في َ
آخ َر" :أمّا ما َتوا َل ْ
الواو"َ (٤).وقا َل في َم ْوضِ ٍع َ
تان
َترا ُھ ْم َيفِرُّ َ
ون إلى األلِفِ م َِن اليا ِء َو ِ
ت في ِه ال َف ْت َح ِ
ون ِم ْنهُ؛ ألنَّ ال َف ْت َح َ
وح َمل"َ (٥).وقا َل
أخفُّ َعلَي ِْھ ْم م َِن ال َّ
فإ َّن ُھ ْم ال ُي َس ٍّك ُن َ
ض ِّم َوال َكسْ ِرَ ...،كما في َج َمل َ
ض ُّم الرَّ ْف َع ُة ِب ِھما
ال َفرّ ا ُء" :يُسْ َت ْث َق ُل ال َّ
ْنَ ،ت ْن َ
ِسان وال َّش َف َتي ِ
ض ُّم َوال َكسْ ُر ألنَّ لَ َم ْخ َر َجي ِْھما َمؤو َن ًة َعلى الل ِ
ك َثقيالَ ،وال َف ْت َح ُة َت ْخ ُر ُج ِمنْ َخرْ ِق ال َف ِم ِبال
َف َي ْثقُ ُل ال َّ
ْن إلى ال َكسْ َر ِة َف َترى ذلِ َ
ض ُّم َويُما ُل َ
أح ُد ال ِّش ْد َقي ِ
) (٧
) (٦
أشار ابنُ ِج ِّنيٍّ إلى أنَّ ال َف ْت َح َة َ
الن
الح َركا ِ
تَ .وقا َل ابْنُ َي َ
أخفُّ َ
ُك ْل َف ٍة"َ .و َ
عيش" :الواوُ َواليا ُء َي ْثقُ ِ
ِك
َولَيْسا َكاأللِفِ في ال ِخ َّف ِة  ...أ ْبد َْلنا فِي ال َّنصْ ِ
وين لِ ِخ َّف ِة األلِفِ َوال َف ْت َحةَِ ،وال َي ْل َز ُم م ِْث ُل ذل َ
ب م َِن ال َّت ْن ِ
) (٨
الواو َواليا ِء".
الجرِّ لِ ِث َق ِل
في الرَّ ْف ِع َو َ
ِ
) (٩
َوجا َء في َشرْ ِح الرَّ ضيِّ
ت ُج ِع َل ل ِْل ُع َمدِ،
الح َركا ِ
َعلى الكافِ َي ِة أنَّ الرَّ ْف َع الَّذي ھ َُو أ ْقوى َ
ب األ ْشبا ِه لِل ُّسيُوطِ يِّ أنَّ " ْأث َق َل
تَ .وجا َء في كِتا ِ
الح َركا ِ
ضالتَِ ،وال َّنصْ بُ أضْ َعفُ َ
َو ُج ِع َل ال َّنصْ بُ لِل َف َ

 .١ابن ِج ِّنيٍّ  ،الخصائص ،ج ،٢ص.٣٢٨
 .٢الزجاجي ،إيضاح علل النحو ،ص ،٧٦وال ُّسيُوطِ يّ  ،األشباه والنظائر ،ج ،١ص .١٨٢قول المبرد جاء أدق من
قول ابن ِج ِّنيٍّ فقد قرن التسكين بالوقف.
 .٣القلقشندي ،صبح األعشى ،ج ،٣ص١٦٢.-١٥٨
 .٤سيبويه ،الكتاب ،ج ،٤ص١٨٧.
 .٥المصدر نفسه ،ج ،٤ص ،١١٥ص١٦٧.
 .٦الفراء ،معاني القرآن ،ط ،٢ج ،٢ص.١٣
 .٧ابن ِج ِّنيٍّ  ،الخصائص ،ج ،١ص .٦٩وال ُّسيُوطِ يّ  ،األشباه والنظائر ،ج ،١ص٣٥٠.
 .٨ابن يعيش الموصلي ،شرح المفصل للزمخشري ،ط،١ج ،٥ص٢١٣.
 .٩الرضي األستراباذي ،نجم الدين محمد بن الحسن )ت٦٨٦ھـ( ،شرح الرضي على الكافية ،ط) ،٢تصحيح
وتعليق يوسف حسن عمر( ،منشورات جامعة قار يونس ،بنغازي١٩٩٦ ،م ،ص.٦٢

ض َّم ُة ُث َّم ال َكسْ َرةُ ٌث َّم ال َف ْت َح ُة".
ت ال َّ
الح َركا ِ
َ
ُنالح ُ
ماع القُدَ ما ِء َ -ت ْقريبًاَ -على أنَّ ال َف ْت َح َة َ
ت .لكِنَّ
الح َركا ِ
أخفُّ ِمنْ َغي ِْرھا م َِن َ
ِظ ِممّا َس َب َق إجْ َ
ِين ْ
ضوع َرأ ٌ
ي إلبْراھي َم مُصْ َطفى يُواف ُِق في ِه
الحدي َث ِة في ھذا ال َم ْو
اخ َت َلفُواَ ،و ِمنْ أ ْق َد ِم اآلرا ِء َ
المُحْ َدث َ
ِ
الح َر َك ُة َ
الخفي َف ُة المُسْ َت َح َّب ُة الَّتي ُيحِبُّ ال َع َربُ أنْ َي ْخ ِتمُوا ِبھا َكلِمات ِِھ ْم ما َل ْم
ِي َ
القُ َدما َءَ .فال َف ْت َح ُة عِ ْن َدهُ "ھ َ
) (١
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َي ْلفِ ْت ُھ ْم َع ْنھا الف ٌ
ار َج ِة".
ِتَ ،ف ِھ َي ِب َم ْن ِزلَ ِة الس ِ
ُّكون في لُ َغتِنا ال ّد ِ

) (٢

ِي ال َكسْ َرةُ")َ ،(٣ولَ ْو
ون َح َر َك ًة ِب َع ْينِھا ھ َ
ِين ِبال َع َر ِب َّي ِة يُضِ يفُ َ
َو َق ْد خا َل َف ُه داود َع ْب ُده ألنَّ " :ال ّناطِ ق َ
) (٣
الح َر َك ُة المُسْ َت َح َّب ُة السْ َتعْ َملُوا ال َف ْت َح َة ال ال َكسْ َر َة".
ِي َ
"أنَّ ال َف ْت َح َة ھ َ
ف فُؤاد َطرْ زي أ ْيضًا إبْراھي َم مُصْ َطفىَ .يقو ُلَ " :نحْ نُ ال ُنقِرُّ هُ َعلى ھذاَ ،ف ُھ ْم لَ ْم َي ْن ُ
صبُوا
َوخالَ َ
شار َة إعْ را ٍ
ض َّم َة
ب َترْ ِم ُز إلى َك ْو ِنه حاالَ ،ولَ ْم ُي َغ ِّيرُوا َ
ِبار َف ْت َح ِت ِه َ
الحا َل َم َثال ُد َ
ون أنْ َي ْقصِ ُدوا إلى اعْ ت ِ
أخواتِھا َعلى ال ُجمْ َل ِة االسْ ِم َّي ِة لِم َُجرَّ ِد َك ْو ِن ال َف ْت َح ِة َ
كان َو َ
َ
خول
أخفَّ
َ
الخ َب ِر إلى َف ْت َح ٍة عِ ْن َد ُد ِ
)( ٤
ت ".
الح َركا ِ
َ
أ َھ ِّم َّي ُة ال َّ
الخار ِج ِّي لِل َكلِما ِ
ت:
ش ْك ِل ال ّدا ِخل ِِّي َو ِ
ْ
ت َو َمدى
الحاج ِة إلَيْھاَ .ف ِم ْن ُھ ْم َمنْ َيرى َوضْ َعھا عِ ْن َد
الح َركا ِ
ف ُعلَما ُء ال َع َر ِب َّي ِة َقديمًا فِي َ
اخ َتلَ َ
َ
ي ْ
َّرورةَِ ،وھ َُو الرَّ أ ُ
ميع الحُروفِ َ ،و ِم ْن ُھ ْم َمنْ َيرى َع َد َم
الض َ
األغلَبُ َ ،و ِم ْن ُھ ْم َمنْ َيرى َوضْ َعھا َعلى َج ِ
ْس َعلى ُك ِّل َحرْ ٍ
ف َي َق ُع
َ
الحاج ِة إلَيْھاَ .ف َق ْد جا َء في المُحْ َك ِم أنَّ أبا مُجا ِھ ٍد قا َل" :ال َّش ْك ُل لِما أَ ْش َك َلَ .ولَي َ
سَ ،ولَو ُ
الحرْ فُ ِمنْ َّأولِ ِه إلى آخ ِِرهِ ،أعْ نِي ال َكلِ َم َة
ش ِّك َل َ
ال َّش ْك ُل ،إ َّنما َي َق ُع َعلى ما إذا لَ ْم ُي ْش َك ِل ْال َت َب َ
) (٥
ْ
ألظلَ َمَ ،ولَ ْم َت ُكنْ فا ِئ َد ًة".
" َوقا َل ابْنُ المُنادِي :ال َّن ْق ُ
ت يُسْ رً ا .ال أنْ ُي ْن َق َط ُك ُّل
ت ال ُم ْشكِال ِ
ط َوال َّش ْك ُل إ َّنما ُجعِال لِلضَّرورا ِ
َحرْ ٍ
ك ".
ف م َِن ال َكلِ َم ِة َس َك َن ْأو َت َحرَّ َ

) (٦

 .١ال ُّسيُوطِ يّ  ،األشباه والنظائر ،ج ،١ص٣٥٠.
 .٢مصطفى ،إبراھيم )١٩٥٩م( .إحياء النحو ،القاھرة :لجنة التأليف والترجمة والنشر ،ص)ز( و ص.٧٨
 .٣عبده ،داود ،أبحاث في اللغة العربية ،ص.١٠٥
أمان لو تتحقق ،بيروت :الناشر -فؤاد طرزي،
 .٤طرزي ،فؤاد )١٩٧٣م( .في سبيل تيسير العربية وتحديثھا:
ٍ
ص٩١.
 .٥الداني ،المحكم ،ص ٢٣وص.٢١٠
 .٦المصدر نفسه ،ص .٢١٠وال أظنّ أن مثل ھذا يكفي في زمن ع ّم فيه البعد عن العربية الفصيحة ،وخجل
كثير من أھلھا منھا؛ إذ أصبح التقدير كله لمن يتقن غير العربية ،ومن يفوق اآلخرين في إدخال مفردات من
لغته الجديدة عند التحدّث بالعربية .فالعربي اليوم بحاجة مُلحَّ ة إلى الشكل الكامل.

َوجا َء في ُ
ْح األعْ شى أنَّ ھِشا َم ب َْن َع ْب ِد ال َملِكِ
صب ِ
ِب ال َكل ِِم
بَ .وقا َل َعلِيُّ بْنُ َم ْن
الصَّوا ِ
صورَ :حلُّوا َغرائ َ
ٍ

ب لِ َئال َت ِن َّد َع ِن
قا َل" :ا ْش ُكلُوا َقرائ َِن اآلدا ِ
ص ُنوھا َعنْ ُ
ِبال َّت ْق ِييدَِ ،و َح ِّ
ش َب ِه ال َّتصْ حيفِ

ب َيمْ َن ُع م َِن اسْ ِتعْ جامِھا َو َش ْكلُھا َيصو ُنھا َعنْ إ ْشكالِھا".
َوال َّتحْ ريفِ َ .ويُقا ُل :إعْ جا ُم ال ُك ُت ِ

) (١
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ھؤُ ال ِء َبعْ ضُ َمنْ َح َّببُوا فِي ال َّش ْك ِل .أمّا َعنْ ُكرْ ِھهَِ ،ف َق ْد "قا َل َسعي ُد بْنُ حمي ٍد الكاتِبُ  :ألنْ
ُعاب الكاتِبُ ِبال َّش ْك ِل".
ُي ْش َك َل َعلى
أحبُّ إليَّ ِمنْ أنْ ي َ
القارى ِء َ
ِ

) (٢

ت األواخ ِِر َف ِھ َي َ -كما َيقو ُل د .نِھاد الموسىَ " -قضِ ي ٌَّة
ھذا َع ِن ال َّش ْك ِل عام ًَّة ،أمّا َعنْ َح َركا ِ
َقدي َم ٌة َحدي َث ٌة ُ
ت ال َّن َظ ِر َّي ُة ال َع َر ِب َّي ُة في مُعْ َظمِھا َعلى َت ْقنِينِھا
ثونَ ،وقا َم ِ
سيرھا القُدما ُء َوالمُحْ َد َ
ش ِغ َل ِب َت ْف ِ
َو َوضْ ِع أحْ كامِھا".

) (٣

َو َق ْد قي َل َعنْ َعال َق ِة َح َر َك ِة األواخ ِِر ِبال َمعانِي ال َّشيْ ُء ال َكثي ُر َ -وما َيزا ُل ُيقا ُلَ . -ن ْبدَأ ِبما قا َل ُه
ب سي َب َو ْي ِهَ " :ز َع َم َ
َ
الخلي ُل أنَّ ال َف ْت َح َة
الخلي ُل بْنُ أحْ َم َد ال َفراھيدِيُّ )ت١٧٠ھـ(َ ،ف َق ْد جا َء في كِتا ِ
ص َل إلى ال َت َكلُّ ِم ِب ِه".
َوال َكسْ َر َة َوال َّ
ف لِيُو َ
الحرْ َ
لح ْق َن َ
ض َّم َة َزوا ِئ ُدَ ،وھُنَّ َي َ
َو َبعْ َد َ
ْس لَھا َعال َق ٌة
ليل قُ ْطرُب) ،ت٢٠٦ھـ(َ ،و ُملَ َّخصُ َق ْولِ ِه) :(٥أنَّ َح َركا ِ
ت األواخ ِِر لَي َ
الخ ِ
الوصْ ِل َكما ُن َس ِّكنُ في
الو ْقفِ َو َ
ريق َبي َْن َ
ِبال َمعانِيَ ،وإ َّنما ھ َ
حال َ
الوصْ ِل َح ّتى ال ُن َس ِّك َن فِي ِ
ِي َف َق ْط لِل َّت ْف ِ
الو ْقفِ َ .وعِ ْندَما ُس ِئ َل َعنْ َوضْ ِع َح َر َك ِة اآلخ ِِر إنْ كا َن ْ
ت َف َق ْط ل َِلوصْ ِل َفلِماذا لَ ْم َي ْل َت ِزمُوا َح َر َك ًة
حال َ
ِ
كون عِ ْن َد ُھ ُم ا ِّتسا ٌع فِي
ميع الحاالتِ؟ َ
ض ِّيقُوا َعلى أ ْنفُسِ ِھ ْمَ ،و َي َ
كان َر ُّدهُ َ :ح ّتى ال ُي َ
وا ِح َد ًة في َج ِ
) (٤

ب َيقو ُل" :د َ
َخ َل اإلعْ رابُ لِ ُي َفرِّ َق َبي َْن ال َمعانِي م َِن
تَ .وفي َحدي ِ
الح َركا ِ
ث أبي ال َبقا ِء َع ِن اإلعْ را ِ
َ
كَ .وقا َل قُ ْطرُبٌ  ...لَ ْم َي ْد ُخ ْل لِ ِعلَّةٍَ ،وإ َّنما َد َخ َل َت ْخفِي ًفا َعلى
الفاعِ لِ َّي ِة َوال َم ْفعولِ َّي ِة َواإلضا َفةَِ ،و َنحْ و ذلِ َ
 .١القلقشندي ،صبح األعشى ،ج ،٣ص.١٥٦
 .٢المصدر نفسه ،ج ،٣ص .١٥٧وقد جاء في المحكم أمثلة كثيرة على الترغيب في الشكل ،وامثلة على كراھية
ال ّشكل .وأمثلة على الترخيص في الشكل .الداني ،المحكم ،ص١٣.-٢
 .٣الموسى ،نھاد١٩٧١) ،م( ،ظاھرة اإلعراب في اللھجات العربية القديمة .مجلة األبحاث ،س) ،٢٤ج:(٤-١
ص .٨٢-٥٥والموسى ،في تاريخ العربية  ،ص.١١٢-١١١
وقد عرض د .نھاد اآلراء في ھذه القضية مبتدئا برأي الخليل ،وتتبع آراء كل من قطرب ،وابن فارس ،وابن
مضاء ،وابن مالك ،وبعد ذلك عرض آراء لبعض المحدثين مثل إبراھيم مصطفى ،ومھدي المخزومي،
وإبراھيم أنيس ،وصبحي الصالح ،وداود عبده .كما عرضھا د .إبراھيم السامرائي في كتابه :فقه اللغة المقارن،
ص١٢٤.-١٢٠
 .٤سيبويه ،الكتاب ،ج ،٤ص.٢٤٢-٢٤١
 .٥الزجاجي ،اإليضاح في علل النحو ،ص .٧١-٧٠وال ُّسيُوطِ يّ  ،األشباه والنظائر ،ج ،١ص.١٧٣-١٧١

ِسان"َ (١).فأبو ال َبقا ِء م ُْخ َت ِلفٌ َم َع قُ ْط ُر ٍ
ب.
الل ِ
ف َّ
ب َتأتِي لِل َّداللَ ِة َعلى
ت اإلعْ را ِ
الزجّ ا ِجيُّ )(٢)،ت٣٣٧ھـ( ،قُ ْط ُربًا؛ َفھ َُو َيرى أنَّ َح َركا ِ
َوخالَ َ
ال َمعانِي.
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ب" :ھ َُو اإلبا َن ُة َع ِن ال َمعانِي ِب ْ
األلفاظِ  .أال
َو َيقول ابنُ ِج ِّنيٍّ ) ،ت٣٩٢ھـ( في َتعْ ري ِف ِه لِإلعْ را ِ
ب َ
ك إذا َس ِمعْ َ
تْ :أك َر َم َسعي ٌد أباهَُ ،و َش َك َر َسعي ًدا أبوه َع َر ْف َ
اآلخ ِر الفاعِ َل
أح ِدھِما َو َنصْ ِ
َترى أ َّن َ
ت ِب َر ْف ِع َ
) (٣
كون َو َق َع في َّأو ِل األمْ ِر َبعْ ضُھاُ ،ث َّم
عول ِب ِه"َ .وعِ ْن َد َحدي ِث ِه َع ِن اللُ َغ ِة َيقو ُل " :ال ُب َّد أنْ َي َ
م َِن ال َم ْف ِ
احْ تِي َج فيما َبعْ ُد إلى ا ِّ
كان َس َب َق ِم ْنھا في
ِياس ما َ
لزيا َد ِة َعلَ ْي ِه َ ...ف ِزيدَ فيھا َش ْي ًئا َف َش ْي ًئا إال أ َّن ُه َعلى ق ِ
ِث ّ
األو َلَ ،وال ّ
ُبين َعنْ َمعانِي ِه ال يُخالِفُ ّ
الثال ُ
الثانِي".
الثاني
َّ
راب ِه الم ِ
حُروفِ ِه َو َتألِي ِفهَِ ،وإعْ ِ
يان ال َمعْ َنى.
ابن ِج ِّنيٍّ لِ َب ِ
َفاإلعْ رابُ عِ ْندَ ِ

)( ٤

س)) ،(٥ت٣٩٥ھـ(َ ،رأ ُي ُه ِمنْ َرأيِ َّ
ْن ِج ِّنيٍّ َ .فاإلعْ رابُ ُي َفرَّ ُق ِب ِه َبي َْن
فار ٍ
الزجَّ ا ِجيِّ واب ِ
َوابْنُ ِ
ب
ت اإلعْ را ِ
ِبار ِة) :ما أحسن زيد(َ ،ف ِھ َي ِب ُخلُوِّ ھا ِمنْ َح َركا ِ
ال َمعانِي ال ُم َتكافِ َئةَِ ،و َدلَّ َل َعلى َق ْولِ ِه ِبالع َ
ب َواالسْ ِت ْفھام َو َّ
ْن َيحْ َيى في
َتحْ َت ِم ُل ال َّداللَ َة َعلى ال َّت َعجُّ ِ
ّاس أحْ َم َد ب ِ
الذ ِّمَ .وھذا َي َّتف ُِق َم َع َرأيِ ِأبي ال َعب ِ
ِ
كان
راب َعلى ال َل ْفظِ
دون المِعانِيَ ،وال ُي ْفسِ ُد اإلعْ رابُ ال َمعْ َنىَ ،فإذا َ
َ
َق ْولِ ِه" :ال َع َربُ ُت ْخ ِر ُج اإلعْ َ
ب".
الم ال َع َر ِ
اإلعْ رابُ ُي ْفسِ ُد ال َمعْ َنى َفلَي َ
ْس ِمنْ َك ِ

) (٦

َو َيقو ُل ُّ
ب الَّذي ھ َُو
بان ِم ْنھا في اإلعْ را ِ
الز َب ْيدِيُّ ) ،ت٣٩٧ھـ( ،في َحدي ِث ِه َع ِن اللُ َغ ِة" :اسْ َت َ
) (٧
ح ِْليُھاَ ،والم َُو ِّ
ض ُح لِ َمعانِيھا".
ٌ
الم
َوجاء في المحكم للداني)،ت٤٤٤ھـ(" ،ال َّش ْك ُل سِ َم ٌة لِلكِتا ِ
ب َكما أنَّ اإلعْ َ
راب سِ َمة لِ َك ِ
) (٨
الم".
الل ِ
ِسانَ .ولَ ْوال ال َّش ْك ُل لَ ْم ُتعْ َرفْ َمعانِي الكِتابَِ ،كما لَ ْوال اإلعْ رابُ لَ ْم ُتعْ َرفْ َمعانِي ال َك ِ
 .١العكبري ،محبّ الدين أبو البقاء )ت٦١٦ھـ( ،مسائل في النحو) ،حققه وقدّم له محمد خير الحلواني( ،د-ن ،د-
ت ،ص.١٠٣
 .٢الزجاجي ،اإليضاح في علل النحو ،ص .٧٢-٦٧وال ُّسيُوطِ يّ  ،األشباه والنظائر ،ج ،١ص١٧٣.-١٧٠
 .٣ابن ِج ِّنيٍّ  ،الخصائص ،ج ،١ص٣٥.
 .٤المصدر نفسه ،ج ،٢ص. ٢٩-٢٨
 .٥ابن فارس ،الصاحبي ،ص .٣٥ابن فارس ،الصاحبي ،ص ،٤٣وعنه ال ُّسيُوطِ يّ  ،المزھر ،ج ،١ص .٣٢٧ابن
فارس ،الصاحبي ،ص ،١٤٣وعنه ال ُّسيُوطِ يّ  ،المزھر ،ج ،١ص٣٢٩.
 .٦الزبيدي ،طبقات النحويين ،ص١٣١.
 .٧المصدر نفسه ،ص ،١١مقدمة المؤلف.
 .٨الداني ،المحكم ،ص ٢٣وص.٢١٠

ت
ت األواخ ِِر األ َھ ِّم َّي َة ذا َتھا الَّتي ل َِح َركا ِ
َو َق ْد زا َد ابْنُ َمضا ٍء) ،ت٥٩٢ھـ(ِ ،بأنْ أعْ طى َح َركا ِ
الب ْن َي ِة ال ّدا ِخلِ َّي ِة في ال َكل ِِمَ ،ف َح َر ُ
ب
حاج َة لِذ ِْك ِر َس َب ِ
كات األوا ِخ ِر عِ ْن َدهُ َكأ َّنھا ج ُْز ٌء ِمنْ ِب ْن َي ِة ال َكلِ َمةَِ ،وال َ
ِ
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ون ْ
أخرىَ ،تمامًا
ْن
كالح َركا ِ
َ
وُ جو ِد َح َر َك ٍة ُد َ
ت ال ّدا ِخلِ َّي ِة لِل َكلِ َم ِةَ .يقو ُلَ " :و َكما أ ّنا ال َنسْ أ ُل َعنْ َعي ِ
َّت ھ ِذهَِ ،و ُكسِ َر ْ
ضم ْ
عِ ْظل ٍِمَ ،و ِج ِيم َجعْ َف ٍرَ ،وبا ِء بُرْ ُثن ،لِ َم فُت َِح ْ
ت ھ ِذهَِ ،و ُ
ك أ ْيضًا ال َنسْ أ ُل
ت ھ ِذهَِ ،ف َكذلِ َ
َعنْ َر ْفع َز ْي ٍد"َ (١).فابْنُ َمضا ٍء َي َت َح َّد ُ
ت عام ًَّة
الح َركا ِ
ث َع ِن َ
ِ
َعلى مُسْ َتوىً وا ِح ٍد م َِن األ َھ ِّم َّي ِةَ .وأنَّ َح َر َك َة اآلخ ِِر لَ ْي َس ْ
ت

ميع حُروفِ ال َكلِ َمةَِ ،وأ َّنھا ُكلَّھا
َعلى َج ِ
الوسَطِ .
أ َق َّل أ َھ ِّمي ًَّة ِمنْ َح َر َك ِة َّ
األو ِل َو َ

ييرھا.
َو ِبال ّتالي ال َيجو ُز ال َّتھاوُ نُ ِبھا َسوا ٌء ِب َترْ كِھا ْأو ِب َت ْغ ِ
َو َيرى ابْنُ
ب في الكِتا َب ِة ال َف ِّن َّي ِة أنَّ مُراعا َة
جاح الكا ِت ِ
األثير) ،ت٦٣٧ھـ( ،فِي َتعْ لي ِم ِه أس َ
ِ
ُس َن ِ
ھام ال َمعانِي" (٢).إال أ َّن ُه فِي
ال َّنحْ ِو أمْ ٌر َ
روريٌّ َ ،م َع أ َّن ُه فِي َبعْ ِ
ض األحْ ِ
ض ِ
يان " َغ ْي ُر مُحْ ٍ
تاج إلَ ْي ِه في إ ْف ِ
ضروري ًَّة أل َّن ُه َيضْ ِب ُ
يان ْ
ط
ُوج ُد ما ال ُي ْف َھ ُم إال ِبقُيو ٍد ُت َق ِّي ُدهُ .عِ ْن َد ذلِ َ
أخرى ي َ
أحْ ٍ
ك َتكونُ َمعْ ِر َف ُة ال َّنحْ ِو َ ِ
الم.
َمعان َِي ال َك ِ
َو َيقو ُل َّ
الجرُّ َ ،و ُك ُّل وا ِح ٍد ِم ْنھا
الز َم ْخ َش ِريٌّ )ِ (٣بأنَّ وُ جو َه إعْ را ِ
ِي :الرَّ ْف ُع َوال َّنصْ بُ َو َ
ب االسْ ِم ھ َ
والجرُّ َعلَ ُم اإلضا َف ِةَ .و َيقو ُل ال ّ
ار ُح
َعلَ ٌم َعلى َمعْ ًنىَ ،فالرَّ ْف ُع َع َل ُم الفاعِ لِ َّيةِ ،وال َّنصْ بُ َعلَ ُم ال َم ْفعولِ َّيةِ،
َ
ش ِ
راب َيأتِي لِإلبا َن ِة َع ِن ال َمعانِي الم ُْخ َتلِ َف ِة ِب ْ
اختِالفِ أواخ ِِر ال َكل ِِمَ .ف َل ْو قُ ْل َ
ت
ابْنُ َي َ
عيش ِبأنَّ اإلعْ َ
 .١ابن مضاء ،أبو العباس أحمد بن عبد الرحمن القرطبي )ت٥٩٢ھـ( ،الرد على النحاة) ،تحقيق شوقي ضيف(،
دار الفكر العربي ،القاھرة١٩٤٧ ،م ،ص .١٦١-١٦٠ولكن ھذا الرأي البن مضاء لم يكن موضع تأييد عند
بعض المحدثين أمثال إبراھيم أنيس؛ إذ يرى في كالمه "مغالطة حين يشبّه حركات اإلعراب بالحركات التي
ھي جزء من بنية الكلمة أو الصيغة" .أنيس ،إبراھيم ،من أسراراللغة ،ص.٢٢٦
وصبحي الصالح يقول" :قد يكون قياس ابن مضاء الحركة اإلعرابية على الحركة التي تكون جزءاً من بنية
الكلمة قياسا ً مع الفارق ،وقد يكون في كالمه شيء من المغالطة أوقعه فيه حبه للنحو ،وولوعه باإلعراب،
ولكن المغالطة الشديدة تتمثل في مذھب من يقول" :يكفي للبرھنة  ."...الصالح ،دراسات في فقه اللغة،
ص .١٣٧ويقصد بذلك إبراھيم أنيس حين أراد أن يبرھن على عدم وجود عالقة بين معاني الكالم وحركات
اإلعراب .أنيس ،إبراھيم ،من أسرار اللغة ،ص .٢٢٨-٢٢٧فمع أن صبحي الصالح يرى أنه قد يكون في كالم
ابن مضاء شيء من المغالطة إال أنّ الدافع إلى ذلك -في رأيه -حب ابن مضاء للنحو.
 .٢ابن األثير ،ضياء الدين )ت٦٣٧ھـ( ،المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر ،ج) ،١قدّم له وحققه وعلّق
عليه أحمد الحوفي ،وبدوي طبانة( ،القسم األول ،مكتبة نھضة مصر ومطبعتھا ،القاھرة ،د-ت ،ص.٤٦-٤٤
ويعطي ابن األثير أمثلة لحاالت ال يُحتاج فيھا إلى الحركة األخيرة ،وأمثلة لحاالت ال ُي ْف َھم المعنى إال بالحركة.
 .٣ابن يعيش الموصلي ،شرح المفصل للزمخشري ،ط،١ج ،١ص.١٩٦

ُّكون ِمنْ َغي ِْر إعْ را ٍ
يان
ض َر َ
َ
ب لَ ْم يُعْ َل ِم الفاعِ ُل م َِن ال َم ْف ِ
عولَ ،ولَ ْو ا ْق ُتصِ َر في ال َب ٍ
ب َزي ْْد َعمْ رو ِبالس ِ
َعلى ِح ْفظِ ال َمرْ َت َب ِة لَ َ
ب.
َّرور ِة َو َت َع ُّذ ِر اإلعْ را ِ
ضاق ال َم ْذ َھبُ َ ،ول ِكنْ َن ْل َجأ إلى ال َمرْ َت َب ِة عِ ْن َد الض َ
َو َّ
ضيح ال َمعانِي.
ب َولِل َمرْ َت َب ِة في َت ْو
ت اإلعْ را ِ
الز َم ْخ َش ِريُّ يُعْ طِ ي أ َھ ِّمي ًَّة ل َِح َركا ِ
ِ
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ب )ت٦٤٦ھـ(" :اإلعْ رابُ ما ْ
ف آ ِخ ُرهُ ِب ِه لِ َي ُد َّل َعلى ال َمعانِي المُعْ َت َو َر ِة
َوقا َل ابْنُ الحا ِج ِ
اخ َتلَ َ
كون في ال َكلِ َم ِة
ْنَّ :
َعلَ ْي ِه"َ (١).وقا َل َنحْ تا ُج إلى اإلعْ را ِ
األو ُل ھ َُو :أنْ َي َ
ييز َبي َْن ال َمعانِي ألمْ َري ِ
ب لِل َّتمْ ِ
أح ُدھُما َعلى َ
أثير
ض َر َ
اآلخ ِر َك َمعانِي ال َكل ِِم ال ُم ْش َت َر َك ِة م ِْث َل ) َ
طارى ٍء َ
َمعْ َن ِ
ب( في ال َّت ِ
يان ْأو ْأك َث ُر َغي َْر ِ
ال َمعْ روفِ َ ،وال َّسيْرَ .و ّ
أح ُدھا َعلى
أح ُدھُما ْأو َ
يان ْأو ْأك َث ُر َي ْط َرأ َ
الثانِي ھ َُو :أنْ َيكو َن فِي ال َكلِ َم ِة َمعْ َن ِ
ِ
ُ
ّ
َ
ارى ِء ِمنْ َعال َم ٍة ُم َمي َِّز ٍة لَ ُه م َِن ال َم ْطرو ِء َعلَيْه.أمّا األ ْفعا ُل َفال َي ْل َزمُھا إال
اآلخ ِر ِ
أو األ َخ ِرَ ،فال ُب َّد لِلط ِ
ْس.
ك أنَّ اإلعْ َ
طارى ٌءَ .ف َمعْ نى ذلِ َ
الزمًا عِ ْن َد احْ ت ِ
ِمال اللَب ِ
راب عِ ْن َدهُ َيكونُ ِ
َمعْ ًنى وا ِح ٌد ِ
عولَ ،وال ُم ْب َتدَأ م َِن
الح َركا ِ
َو َيرى ابْنُ َخ ْل ُدون) ،ت٨٠٨ھـ( ،أ َّنه ِب َ
ت "يُعْ َرفُ الفاعِ ُل م َِن ال ُم ْف ِ
) (٢
إن اسْ َتقا َم ْ
َ
ت
ت َف ِھ َي ِمنْ "أحْ َس ِن ال َملَكا ِ
الخ َب ِر"َ .وھ َُو يُعْ طِ ي قِي َم ًة َك ِب َ
المَ ،و َيرى أ َّنھا ِ
ير ًة لِ َملَ َك ِة ال َك ِ
ت الَّتي
الح َركا ِ
ضحِھا إبا َن ًة َع ِن المَقاصِ ِد لِ َداللَ ِة َغي ِْر ال َكلِما ِ
َو ْأو َ
ثير م َِن ال َمعانِي ،م ِْث َل َ
ت فيھا َعلى َك ٍ
) (٣
الح َر ُ
ت عِ ْن َد
كات عِ ْن َدهُ لَھا َداللَ ٌة َعلى ال َمعانِي ِباإلضا َف ِة لِدَ اللَ ِة ال َكلِما ِ
عول"َ .ف َ
ُت َعيِّنُ الفاعِ َل م َِن ال َم ْف ِ
اسْ تِقا َمتِھا.
ِّين ِبال َع َر ِب َّي ِة َكثيرً ا في ھ ِذ ِه ال َمسْ ألَةَِ ،و ْ
َو َق ْد
ت اآلرا ُءَ .و ِممّا
اخ َتلَ َف ِ
َ
ون م َِن ال ُم ْھ َتم َ
خاض المُحْ د َُث َ
ي لِلمُسْ َت ْش ِر ِق ْ
األلمانِيِّ )فك( الَّذي قا َل ِبأنَّ ال َع َر ِب َّي َة الفُصْ حى احْ َت َف َظ ْ
ك َرأ ٌ
ت في ظاھ َِر ِة
قي َل في ذلِ َ
البابلِ َّي ِة
ت اللُ َغ ِو َّي ِة الَّتي َف َق َد ْتھا َجمي ُع اللُغا ِ
رابيِّ ِبسِ َم ٍة ِمنْ أ ْق َد ِم السِّما ِ
ال َّت َ
ت السّا ِم َّي ِة ِباسْ ت ِْثنا ِء ِ
صرُّ فِ اإلعْ ِ
) (٥
) (٤
ت أعْ ال ٌم
الح َركا ِ
ال َقدي َم ِةَ .و َيسْ َت ْن ِت ُج ال َم ْخزومِيُّ  ،م َِن األمْ ِثلَ ِة الَّتي َذ َك َرھا )فك( أ َّن ُه َيمي ُل إلى أنَّ َ
راب َّي ِة.
لِل َمعانِي اإلعْ ِ
ُ
ب ّق َّل
ب َف َق ْد َيكونُ ما قا َل ُه إبْراھي ُم مُصْ َطفى أ ْق َد َم اآلرا ِءَ .يقو ُلَ " :ع
أمّا م َِن ال َع َر ِ
المات اإلعْ را ِ
أنْ َترى ْ
ب ْأو َترْ َف َع،
وير ال َمعْ نىَ ،و َق َّل أنْ ُي ْشع َِرنا ال ُّنحاةُ ِب َفرْ ٍق َبي َْن أنْ َت ْنصِ َ
الختِالفِھا أثرً ا في َتصْ ِ
الح َك َم َبي َْن ال ُّنحا ِة فيما
َولَ ْو أ َّن ُه َت ِب َع ھذا ال َّتبْدي َل في اإلعْ را ِ
ك ھ َُو َ
كان ذلِ َ
ب َتبْدي ٌل في ال َمعْ نى لَ َ
 .١الرضي األستراباذي ،شرح الرضي على الكافية ،ط ،٢ص.٦٤-٥٦
 .٢ابن خلدون ،المقدمة ،ط ،١ج ،٢ص.٤٧٣
 .٣المصدر نفسه ،ط ،١ج ،٢ص٤٧٤.
 .٤فك ،العربية ،ص.٣
 .٥المخزومي ،مھدي )١٩٥٨م( .مدرسة الكوفة ومنھجھا في دراسة اللغة والنحو ،ط ،٢القاھرة :مطبعة
مصطفى البابي الحلبي وأوالده بمصر ،ص.٢٤٩-٢٤٨

ْ
ب كا َن ْ
كان لَھا أ َث ٌر فِي
ت اإلعْ را ِ
اخ َتلَفُوا فيهَِ ... ،ولَ ْو أنَّ َح َركا ِ
المَ ،و َ
ت َدوا َّل َعلى َشيْ ٍء في ال َك ِ
كان َت َعلُّ ُم ُه ِبھ ِذ ِه ال َمكا َن ِة
كان اإلعْ رابُ َم ْوضِ َع ھذا الخِالفِ َبي َْن ال ُّنحاةَِ ،وال َ
وير ال َمعْ نى ... ،لَما َ
َتصْ ِ
) (١
ك ال َم ْن ِزلَ ِة ِم َن السُّرْ َع ِة".
م َِن الصُّعو َب ِة َو َزوالُ ُه ِبت ِْل َ
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َف ْ
ت َقليال ما َتكونُ
الح َركا ِ
اختِالفُ ال ُّنحاةَِ ،وصُعو َب ُة َت َعلُّ ِم ال َّنحْ ِوَ ،وسُرْ َع ُة َزوالِهِ ،دَلي ٌل َعلى أنَّ َ
لَھا َعال َق ٌة ِبال َمعْ نىَ - .كما َيقو ُل إبْراھي ُم مُصْ َطفى.-
راب َّي َة َقليال ما َت ُد ُّل َعلى ال َمعانِي َو َج ْد ُ
ت في
الح َركا ِ
أي الَّذي َيرى في ِه أنَّ َ
َولكِنَّ ھذا الرَّ َ
ت اإلعْ ِ
)( ٢
عان".
ت اإلعْ را ِ
ُس َعالما ِ
ب أنْ َن ْدر َ
ِتاب ِه ما يُخالِفُ ُهَ .فھ َُو َيقو ُلَ " :و َج َ
ب َعلى أ َّنھا دوا ُّل على َم ٍ
ك ِ
ض َّم ُة وال َكسْ َرةُ َف َق ْط ،ولَي َستا َبقي ًَّة مِن َم ْق َط ٍع ،وال أ َثرً ا لِعام ٍِل م َِن اللَ ْفظِ َ ،ب ْل ھُما
ب ال َّ
َو َيقو ُل" :لِإلعْ را ِ
ْ
ِّ
الم" (٣).وفي َر ِّد ِه َعلى
ِمنْ َع َم ِل ال ُم َت َكل ِم لِ ُي َد َّل ِب ِھما َعلى َمعْ ًنى في َتأليفِ الجُمْ لَةِ ،و َنظ ِم ال َك ِ
الح َر ُ
كات
بالح َركا ِ
قين َيقو ُل" :ال َع َرب َّي ُة َت ُد ُّل َ
المُسْ َت ْش ِر َ
ك َ
كون ت ِْل َ
ير أنْ َت َ
ت َعلى ال َمعاني الم ُْخ َتلِ َف ِة ِمنْ َغ ِ
) (٤
وأولِھا وآخ ِِرھا".
ك في َوسَطِ ال َكلِ َم ِة َّ
كون َذلِ َ
أَ َثرً ا ل َم ْق َط ٍع أو َبقِي ًَّة ِمنْ أداة .و َي َ
و َيقو ُلِ " :منْ
ت َعلى ال َمعاني"،
بالح َركا ِ
أصول ال َع َرب َّي ِة ال َّداللَ ُة َ
ِ
الح َر ُ
ب أنْ َيل َت ِزموا َھ ِذ ِه
كان لِل َع َر ِ
كات َدوا َّل َعلَيھا .وما َ
ك َ
ص ُد إليھا َف ُتجْ َع ُل ت ِْل َ
عان ُي ْق َ
إش َ
ارةٌ إلى َم ٍ
وير ال َمعْ َنى َشي ًئا" (٥).ويُشِ ي ُر
الح َركا ِ
ك ال ِحرْ َ
وح َرصوا َعليھا َذلِ َ
ت َ
َ
ص ُكلَّهُ ،وھي ال َتعْ َم ُل في َتصْ ِ
) (٥

راب َّي َة
َوأنَّ "ال َعالما ِ
ت اإلعْ ِ

أكان أَ َّو َل ال َكلِ َم ِة أو َو َس َطھا أو آخ َِرھا.
إلى أنَّ ال َّش ْك َل ُكلَّ ُه ي َُؤ ِّث ُر َعلى ال َمعْ نى َسوا ٌء َ

) (٦

وضيح ال َمعاني ،وال َي َّتف ُِق َم َع ما جا َء في الفِ ْق َر ِة
ت أ َثرً ا في َت
للح َركا ِ
ُك ُّل َھذا َي ُد ُّل َعلى أنَّ َ
ِ
الم إبْراھيم مُصْ َطفى الَّتي قال فيھا ِبأنَّ ْ
ت اإلعْ َراب َّي ِة َقليال ما ي َُؤ ِّث ُر على
الح َركا ِ
الف َ
اخ ِت َ
األولى مِن َك ِ
ال َمعْ َنىَ .ب ْي َنما الفِ ْق َر ُ
الحر َك ِة اإلعْ َراب َّي ِة ِبال َمعْ نى.
ات ال َّتال َي ُة ُكلُّھا ُت َؤ ِّك ُد َعال َق َة َ
) (٧
يس ْ
ت
ت اإلعْ َرا ِ
راب ِقص ٌَّة حا َكھا ال َّنحاةُ ،وأنَّ َح َركا ِ
ب لَ َ
و َيرى إبْراھي ُم أَنيس أنَّ اإلعْ َ
الب ْن َي ِة فِي ال َكلِماتِ ،ولَ ْي َست دالَّ ًة على ال َمعاني َكما َي ُ
ظنُّ ال َّنحاةُ ،وإ ِّنما ھي
ُع ْنصُرً ا ِمنْ عَناصِ ِر ِ
 .١مصطفى ،إحياء النحو ،ص)ھـ ،و(.
 .٢المصدر نفسه ،ص٤٩.
 .٣المصدر نفسه ،ص٥٠.
 .٤المصدر نفسه ،ص٤٥.
 .٥المصدر نفسه ،ص٤٨.
 .٦المصدر نفسه ،ص.٤٦
 .٧أنيس ،من أسرار اللغة ،ص) .(٢٣٩ ،٢٣٣ ،٢٢٨ ،٢٢٦ ،٢٢٥ ،٢٠٨ ،١٨٣وأنيس ،داللة األلفاظ ،ط،٢
ص.٢٠٦
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يان ،وأنَّ األَصْ َل في ُك ِّل َكلِ َم ٍة ھو ُس ُكونُ آخ ِِرھا.
للحاج ِة َ
َ
الم في َك ٍ
ثير م َِن األحْ ِ
وللوصْ ِل َبي َْن ال َك ِ
ك أ ّنا َن ْق َرأ َخ َبرً ا
لح َركا ِ
رابھا ال ي َُؤ ِّث ُر في َفھ ِْم َمعْ ناھا ،وال َّدلي ُل َعلى َذلِ َ
َان ال َكلِ َم ِة َ
وعِ ْن َدهُ أنَّ فُ ْقد َ
ت إعْ ِ
صحُفِ َعلى َرج ٍُل لَ ْم َي َّتصِ ْل ِبال َّنحْ ِو ف َنرى أ َّن ُه َي ْف َھ ُم َمعْ َناهُ َتما َم ال َفھ ِْم َمھْما َت َعم َّْدنا َ
الخ ْل َط
ص ِغيرً ا في ال ُّ
َ
) (١
َّب لَھاَ ،ح َّتى إنَّ إبْراھي َم
فِي إعْ را ِ
ب َكلِ َما ِت ِه .وإبْراھي ُم أنيس ُم َت ِّأث ٌر بآرا ِء قُ ْط ُربٍ ،و َق ْد َت َعص َ
ارى ِء أ َّن ُه ال ُم ْب ِد ُع األَ َّولُ ،وال ُمعِي ُد في ھذا ال َق ْو ِل.
السَّامِرَّ ائِيَّ َي ْن َتقِ ُدهُ في َت َعص ُِّب ِه لِرأيهَِ ،قائِال" :ي َُخ َّي ُل لل َق ِ
) (٢
ك في ال َقرْ ِن َّ
الھجْ ِريِّ َر ُج ٌل اسْ ُم ُه قُ ْطرُبٌ ".
َو َكأ َّن ُه لَ ْم َي ُكنْ ھُنا َ
الثاني ِ
الب َنا ِء ْأك َث ُر ِممَّا َت َت َج َاذبُ
و َيقو ُل َتمام َحسَّان ِبأنَّ لإلعْ َرا ِ
ب أ َثرً ا في ال َمعْ نى .فالرُّ ْت َب ُة َت َتجا َذبُ َم َع ِ
وج َع َل
راب َّي ِة في ال َم ْب ِنيَّا ِ
َم َع اإلعْ را ِ
ت َج َن َح إلى َقري َن ِة الرُّ ْت َب ِة َ
ب .و َع َد ُم وُ جو ِد َقري َن ِة ال َعال َم ِة اإلعْ ِ
راب َّيةِ ،و َترْ تِيبُ ْ
األلفاظِ َقري َن ٌة م َِن ال َقرائ ِِن ال ُم َتضاف َِر ِةَ .فھ َُو َيرى
الرُّ ْت َب َة عِ َوضًا لَھا م َِن ال َعال َم ِة اإلعْ ِ
راب َّي َة لَھا َتأْثي ٌر في َتحْ دي ِد ال َمعْ نى ِباإلضا َف ِة إلى الرُّ ْت َب ِة.
أنَّ ال َعال َم َة اإلعْ ِ

) (٣

ِص ال َع َر ِب َّيةَِ ،ب ْل ِمنْ
ِّين القُدامى فِي أنَّ اإلعْ َ
أح ٌد م َِن اللُ َغ ِوي َ
َو َيقو ُل" :لَ ْم َيرْ َتبْ َ
راب ِمنْ َخصائ ِ
)(٤
أ َش ِّد ھ ِذ ِه َ
الوحي ُد َبي َْن ال َمعانِي ال ُم َتكافِ َئ ِة".
ِي
الفار ُق َ
الم ھ َ
الخصائ ِ
ِ
ِص وُ ضوحً اَ ،وأنَّ مُراعا َت ُه في ال َك ِ
ف ِبال ُغلُوِّ َح َ
ص َف ُه ِبأ َّن ُه قِص ٌَّة حا َكھا
ديث إبْراھي َم أنيس َع ِن اإلعْ را ِ
ِين َو َ
بح َ
ص َ
َو َو َ
 .١أنيس ،من أسرار اللغة ،ص .٢٢٨-٢٢٧ويؤيد تمام حسّان إبراھي َم أنيس في رأيه األخير؛ إذ يقول" :مما
نالحظه جميعا حين نستمع إلى نشرة األنباء مثال أو إلى خطيب أو متكلم أو معلق أننا على رغم ما نسمعه في
النشرة  ...من أخطاء في اإلعراب فإننا نفھم الكالم الذي يقال  ...ال فرق في ذلك بين أميٍّ منا ومثقف  ...ومن
ھذا نرى فداحة الخطأ الذي ي ْكمُن في اعتبار الحركات اإلعرابية أھم ما في النحو العربي" .حسان ،تمام
)١٩٨٥م( .اللغة العربية معناھا ومبناھا ،ط ،٣القاھرة :الھيئة المصرية العامة للكتاب ،ص .٢٣٦ولكن اختلف
معه بشدة صبحي الصالح .فھو ال يتفق ألبت َة مع آراء إبراھيم أنيس ،ووصف البرھنة التي جاء بھا ليثبت أن ال
عالقة بين معاني الكالم وحركات اإلعراب بأن فيھا مغالطة ال ُتحْ َت َمل "ألن الشخص المذكور عندما ُن ْفسد عليه
إعراب الكلمات سيجد نفسه أمام خليط من األلفاظ والتعابير ليس عاميا كله فيفھمه فھم العامية ،وال فصيحا كله
فيفھم منه بعضه على قدر استعداده ،وإنما سيفھم الفكرة فھما سقيما مشوھا ،فھو -على جھله التام بقواعد
اإلعراب -ال يستوعب جزئيات الفكرة وال يلمح الترابط بين أجزائھا إال إذا قُ ِرئت عليه قراءة صحيحة".
الصالح ،دراسات في فقه اللغة ،ط ،٩ص .١٣٧
 .٢السامرائي ،فقه اللغة المقارن ،ص.١٢١
 .٣حسان ،اللغة العربية معناھا ومبناھا ،ص .٢٠٨قال بھذه الفكرة ابن خلدون في المقدمة ،ط،١ج ،٢ص.٤٩٢
 .٤الصالح ،دراسات في فقه اللغة ،ص .١١٨يبدو أن صبحي الصالح غاب عنه ما قاله قطرب عن الحركات.

) (١
روري ٌَّة لِ َفھ ِْم ال َمعْ نىَ ،وأ َّنھا َدوا ُّل َعلَيْھا.
ت اإلعْ را ِ
ص ُة َق ْو ِل ِه أنَّ َح َركا ِ
ب َ
ال ُّنحاةَُ .و ُخال َ
ض ِ
راب َّي َة لَھا َعال َق ٌة ِبال َمعانِي في األسْ ما ِء ،أمّا في
الح َركا ِ
َو َيرى َم ْھ ِدي ال َم ْخزومِيُّ أنَّ َ
ت اإلعْ ِ
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عال َفال ُت َع ِّب ُر َعنْ َشيْ ٍء م َِن ال َمعانِيَ (٢).و َي ُر ُّد َعلى إبْراھي َم أنيس قائِال" :إذا لَ ْم َي ُكنْ لِل َمعانِي أ َث ٌر
األ ْف ِ
)( ٣
وال أواخ ِِر ال َكلِماتَِ ،فلِماذا ْ
ت ال َكل ُ
حال الفاعِ لِ َّي ِة َوال َم ْفعولِ َّي ِة واإلضا َف ِة".
ِمات في
اخ َتلَ َف ِ
في أحْ ِ
ِ
ض َوأ َّنھا ال َعال َق َة لَھا ِبالَمعاني
ِي ل َِوصْ ِل ال َكلِما ِ
الح َركا ِ
ت َبعْ ضِ ھا ِب َبعْ ٍ
ت إ َّنما ھ َ
َو َيرى أنَّ ال َق ْو َل ِبأنَّ َ
َق ْو ٌل لَ ْم يُحالِ ْف ُه ال َّت ْو ُ
فيق.
الوظائِفِ ال َّنحْ ِو َّي ِة ْ
لأللفاظِ فِي ال ُج َم ِل ...
ين َ
واإلعْ رابُ عِ ْن َد َزكي الم َ
عي ِ
ُبارك ھ َُوَ " :وسيلَ ُة َت ِ
األل ُ
ت لُ ٌ
ِي ْ
فاظ ] ...و[
الح َركا ِ
غة ثا ِن َي ٌة ُنضيفُھا إلى لُ َغتِنا األولى الّتي ھ َ
] َوھ َُو[ في َم ْب َد ِئ ِه القائ ِِم على َ
ثير م َِن ْ
ت" (٤).وخا ِّ
ب – َكما َيقو ُل المُبارك-
ص َّي ُة اإلعْ را ِ
الح َركا ِ
ك َ
األلفاظِ ِبتل َ
ال َع َر ِب َّي ُة َتسْ َت ْغني َعنْ َك ٍ
ت َعلى ال َع َر ِب َّي ِة َزمانٌ كا َن ْ
تاج
" َقدي َم ٌة قِ َد َم اللُ َغ ِة َن ْفسِ ھاَ ،وأ َّن ُه لَ ْم َيأ ِ
ت فِي ِه م َُج َر َّد ًة م َِن اإلعْ را ِ
ب ُث َّم احْ َ
ب َف ْ
صحَّ ْ
ِي َمرْ َحلَ ٌة تاري ِخي ٌَّة َقدي َم ٌة
مون إلى اإلعْ را ِ
ال ُم َت َكلِّ َ
ت َفإ َّنما ھ َ
اخ َت َرعوهَُ ،وأنَّ ھذ ِه ال َف َرضِ َّي َة ،إنْ َ
ال َتعْ ِرفُھا اللُ َغ ُة ال َع َر ِب َّي ُة الَّتي َع َر َفھا َع َربُ الجا ِھلِ َّي ِة َو َع َر ْفناھا َع ْن ُھ ْم"َ (٥).و َيسْ َت ِد ُّل على صِ حَّ ِة َق ْولِه
ِب َرأيِ َّ
ت ال َع َربُ َق ْد َن َط َق ْ
الم َغي َْر مُعْ َربٍُ ،ث َّم ْأد َخلَ ْ
ت إلَ ْي ِه
الزجا ِجيِّ  .عِ ْن َدما ُس ِئ َل إنْ كا َن ِ
ت ِبال َك ِ
)( ٦
اإلعْ رابُ  ،قا َلَ " :ھ َكذا َن َط َق ْ
ت ِب ِه في َّأو ِل َوھْ لَةٍَ ،ولَ ْم َت ْنطِ ْق ِب ِه َزما ًنا َغي َْر مُعْ َربٍُ ،ث َّم أعْ َر َب ْت ُه".
ك
ب لَ ْم َي ْف َھموا ال َكال َم َغي ِْر المُعْ َر ِ
ب .وأمْ ث َل ُة َكثيرةُ على ذل َ
ك أ ْيضًا أنَّ ال َع َر َ
َوم َِن األ ِدلَ ِة َعلى ذل َ
) (٧
َن ِج ُدھا عِ ْن َد الجاحِظِ .
سان ِمنْ ِبي َئتِناَ ،و ِمنْ
كار إبراھي َم أنيس ُم َتسائِالَ " :كي َ
َو َي ُر ُّد َزكي الم َ
ْف ُن َم ِّث ُل ِبإ ْن ٍ
ُبارك َعلى أ ْف ِ
اس ثقا َف ًة فِيھا لِ ُن ْث ِب َ
راب َي ْو َم وُ ضِ َع َو َت َكلَّ َم ال َع َربُ ِب ِه لَ ْم َت ُكنْ َب ْي َن ُه َو َبي َْن ال َمعاني
ت أنَّ اإلعْ َ
ْأدنى ال َّن ِ
) (٨
مون اللُ َغ َة ِب َسال ِئق ِِھ ْم َ -ولَ ْو لَ ْم َي َّتصِ لوا ِبال َّنحْ ِو-
ِين َي ْف َھ َ
ب الَّذ َ
الص ُة عِ ْن َدهُ أنَّ ال َع َر َ
صِ لَ ٌة؟" وال ُخ َ

 .١الصالح ،دراسات في فقه اللغة ،ص.١٣١-١٢٦
 .٢المخزومي ،مھدي )١٩٦٦م( .في النحو العربي :قواعد وتطبيق على المنھج العلمي الحديث ،ط ،١مكتبة
ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأوالده بمصر ،ص.٧٨
 .٣المخزومي ،مدرسة الكوفة ،ص.٢٥٠

 .٤المبارك ،نحو وعي لغوي ،ط ،٢ص.٩٥
 .٥المصدر نفسه ،ط ،٢ص.٩٠

 .٦الزجاجي ،اإليضاح ،ص.٦٨-٦٧
 .٧الجاحظ ،البيان والتبيين ،ج ،١ص١٦٤.-١٦٢
 .٨المبارك ،نحو وعي لغوي ،ط ،٢ص.٨٥

) (١
ف
الحركا ِ
تَ .و ِمنْ رُدو ِد ِه على إبْراھي َم أنيس أ ْيضًا َق ْولُ ُهَ " :و َنحْ نُ َنسْ أ ُل  ...ال ُم َث َّق َ
ال َي ْف َھمو َنھا إال ِب َ
صالَ -ھ ْل َيسْ َتطي ُع أنْ َي ْف َھ َم َقولَنا َتما َم ال َفھ ِْم إذا قُ ْلنا
ال ُم َّتصِ َل ِبال َّنحْ ِو -ال َمنْ لَ ْم َي َّتصِ ْل ِبال َّنحْ ِو أيَّ ا ِّت ٍ
) (٢
ين".
)ما أحْ َسنْ َزي ْْد( َغي َْر مُعْ ِر ِب َ
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ت الَّتي يُمْ كِنُ أنْ َتأت َِي َعلَيْھا َح َر ُ
ْس
َو َق ْد َت َن َّب َه داود َع ْب ُده)َ (٣على ُك ِّل الحاال ِ
كات اإلعْ رابَِ ،ف َلي َ
ً
ُ
واع فھي إمّا:
الح َركا ِ
ت ل َِلوصْ ِلَ ،ولَي َ
ُك ُّل َ
ْس ُكلُّھا دالَّة َعلى ال َمعانِيَ ،و َح َر َكة اآلخ ِِر عِ ْن َدهُ َعلى أ ْن ٍ
ب،
ْنَ ،وإمّا أ َّنھا ُج ْز ٌء م َِن ال َكلِ َمةَِ ،وإمّا أ َّنھا َعال َم ٌة َكال َف ْت َح ِة في آخ ِِر َك َت َ
ل َِلوصْ ِل عِ ْن َد ْالتِقا ِء السّا ِك َني ِ
اس،
ِلح َركا ِ
َوال َكسْ َر ِة في آخ ِِر أ ْن ِ
ت -في َر ِأي ِه -أ َث ٌر في ال َمعْ نى لَما اسْ َت َ
كان ل َ
تَ .و َل ْو َ
طاع عا َّم ُة ال ّن ِ
األخير ِة َو َمنْ ال ُي ْتقِ ُنھاَ ،ف ْھ َم ما َيقولُ ُه ال ُخ َطبا ُء ِبالفُصْ حى ِممَّنْ
ت
الح َركا ِ
َ
ِين َ
َسوا ٌء ِم ْن ُھ ْم َمنْ ُي ْتقِنُ َقوان َ
َّحيح ِة الَّتي َت ُنصُّ َعلَيْھا َقوانينُ ال َّنحْ ِو،
الح َر َك ِة الص َ
الح ُّظ في َتحْ ريكِ َكلِ َم ٍة وا ِح َد ٍة ِب َ
ال َيكا ُد يُحالِفُ ُھ ُم َ
الح َر ُ
األخيرةُ ال ُت َق ِّد ُم َوال ُت َؤ ِّخ ُر في ال َمعْ نى.
كات
ْف َيكونُ ھذا مُمْ ِك ًنا إال إذا كا َن ِ
َ
ت َ
َف َكي َ
ب َوإبْراھي َم أنيس في أ ْشيا َءَ ،و َي َّتف ُِق َم َعھُما في أ ْشيا َء ْ
َوھ َُو َي ْخ َتلِفُ َم َع قُ ْط ُر ٍ
أخرىَ .ففِي َر ِّد ِه
ب لَ ْي َس ْ
َعلى إبْراھي َم أنيس َيقو ُلَ " :ح َر ُ
ت ل َِلوصْ ِل إال في حاال ٍ
ُناك
كات اإلعْ را ِ
ْس ھ َ
ت ُم َع َّي َنةٍَ ... ،ولَي َ
َّرور ِة
الح َر َك ُة ِبالض َ
كون ھ ِذ ِه َ
دون أنْ َت َ
الح َر َك ُة الَّتي َت ْن َت ِھي ِبھا ال َكلِ َم ُة جُزءًا ِم ْنھا َ
كون َ
ما َيمْ َن ُع أنْ َت َ
دالَّ ًة َعلى َمعْ ًنى"َ (٤).وفي اللُ َغ ِة َح َر ٌ
دون أنْ َت ُد َّل َعلى َمعْ ًنى َك َح َر َك َة آخ ِِر
كات َتكونُ ج ُْزءًا م َِن ال َكلِ َم ِة َ
)( ٥
عال َ
ْس األصْ َل في ال َكلِ َم ِة
ُّكون لَي َ
الخمْ َس ِةَ . .و َيقو ُل ِبأنَّ الس َ
أو األ ْف ِ
أو ال ُم َث ّنىِ ،
َجمْ ِع ال ُم َذ َّك ِر السّال ِِمِ ،
األواخ ِِرَ ،وأ َّننا َنحْ تا ُج إلى إضا َف ِة َح َر َك ٍة
ال َع َر ِب َّي ِةَ .م َع مُوا َف َق ِت ِه َعلى أنَّ َكثيرً ا م َِن ال َكلِما ِ
ت سا ِك َن ُة َ
ص ْو ٍ
ِنَ (٦).وخالَ َفھُما في
ت َ
ل َِوصْ لِھا ِب َكلِ َم ٍة تالِ َي ٍة في حالَ ِة َك ْو ِن ال َكلِ َم ِة ال ّتالِ َي ِة ُم ْب َت ِد َئ ًة ِب َ
حيح ساك ٍ
ص ٍ
ت َح َركا ٍ
ت مُضا َف ًة ل َِلوصْ ِل"،
ت في أواخ ِِر ال َكلِما ِ
الح َركا ِ
ميع َ
"اعْ ت ِ
ِبار َج ِ
صِ حَّ ِة َر ِأي ِه.
َويُواف ُِق داود َع ْب ُده إبْراھي َم أنيس َوقُ ْط ُربًا َعلى أنَّ ما قاالهُ " َي ْن َط ِب ُق َعلى حاال ٍ
ثير ٍة في
ت َك َ
) (٧

 .١المبارك ،نحو وعي لغوي ،ط ،٢ص٨٥.
 .٢المصدر نفسه ،ط ،٢ص٨٧.
 .٣عبده ،أبحاث في اللغة العربية ،ص .١٢٣بتصرف
 .٤المصدر نفسه  ،ص١٠١.
 .٥المصدر نفسه ،ص١٠٢.
 .٦المصدر نفسه ،ص.١٠٢
 .٧المصدر نفسه ،ص.١٠٤

َويُعْ طِ ي أمْ ِث َل ًة ُم َدلِّ َل ًة َعلى
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) (١
ت
الح َركا ِ
ض الحاال ِ
اللَھْجا ِ
أثير َ
ت ال َمحْ ِك َّي ِة َو َعلى َبعْ ِ
ت في الفُصْ حى"َ .و َرأ ُي ُه الم َُرجَّ ُح "أنَّ َع َد َم َت ِ
س َ ...ولَ ْو كا َن ْ
األخير ِة
ت
لح َركا ِ
َ
َ
ت َوظي َف ُة ا َ
الع ْك َ
األخير ِة َعلى ال َمعانِي ھ َُو الغالِبُ في اللُ َغ ِة ال َع َر ِب َّي ِة ال َ
) (٢
ِي َح ًّقا ال َّت َ
الوظي َف ِة دا ِئمًا".
مييز َبي َْن ال َمعانِي الم ُْخ َتلِ َف ِة لَ َو َج َ
ھ َ
ب أنْ َتقو َم ِبھ ِذ ِه َ
أثير
إ َذنْ َك ْونُ َ
ييز َبي َْن ال َمعاني دا ِئمًا َج َع َل داود َع ْب ُده ي َُرجِّ ُح َع َد َم َت ِ
الح َر َك ِة ال َتقو ُم ِبال َّتمْ ِ

ت في َرأيِ داود َع ْب ُده ُ
الح َركاتَِ ،ف ِھ َي ُم َت َع ِّد َدةُ
ت َعلى ال َمعانيَ .و َق ْد َو َج ْد ُ
الح َركا ِ
شمولِي ًَّة ل َِوظي َف ِة ھ ِذ ِه َ
َ
الوظائِفِ َ ،وال َيجو ُز َحصْ رُھا في ال َّداللَ ِة َعلى ال َمعاني َف َق ْط.
َ
ي د .نِھاد الموسى؛ ْإذ َيقو ُل" :ال َكل ُ
َو َقريبٌ ِمنْ َرأيِ داود َع ْب ُده َرأ ُ
ِمات ال َم ْب ِن َّي ُة في ال َع َر ِب َّيةِ،
ت األواخ ِِرَ ،و َت ْف َت ُح َمجاال واسِ عًا لِل َّش ِّ
ب
ك في أنَّ َح َر َك َة اإلعْ را ِ
َت ْط َر ُح سُؤاال َكبيرً ا َح ْو َل َمعاني َح َركا ِ
حال االسْ ِم ال َم ْبنِيِّ
كان يُفي ُد ال َمعْ نى ال َّنحْ ِويَّ في
دالَّ ٌة َعلى َمعْ ًنى َنحْ ِويٍّ َ ،و ُتشي ُر إلى أنَّ الَّذي َ
ِ
ْف َت َت َعيَّنُ
ِبال َّ
غيم َوال َّترْ تِي ِ
ضر َ
ْس َح َر َك ُة اآلخ ِِر؛ ْإذ َكي َ
ب  ...الخ َولَي َ
ُور ِة ھ َُو َقرائِنُ م َِن ال َّنب ِْر َوال َّت ْن ِ
ِي ال َف ْت َح ُة في الفاعِ لِ َّي ِة َ ...وفي اإلضا َف ِة َ ...وفي
ك( َ -م َثالَ -وھ َ
الح َر َك ِة في آخ ِِر )ذلِ َ
الوظي َف ُة ِب َ
َ
) (٣
ب في
الح َر َك ِة ِباإلضا َف ِة إلى ال َّترْ كي ِ
ال َم ْفعولِ َّيةِ؟"َ .وھذا ُي َذ ِّكرُنا ِبما قالَ ُه ابْنُ َخ ْل ُدون في َوظي َف ِة َ
األل ُ
ِين قا َلْ " :
فاظ ِبأعْ يانِھا دالَّ ٌة َعلى ال َمعانِي ِبأعْ يانِھاَ ،و َيبْقى ما َت ْق َتضِ ي ِه
ال َّدالل ِة َعلى ال َمعانِي .ح َ
األحْ والَُ ،و ُي َسمَّى ِب ُ
ساط
الحال ،مُحْ تاجً ا إلى ما َي ُد ُّل َعلَ ْيهَِ ،و ُك ُّل َمعْ ًنى ال ُب َّد َوأنْ َت ْك َت ِن َف ُه أحْ وا ٌل
ِ
ْ
ميع
َت ُخ ُّ
صهَُ ،ف َي ِجبُ أنْ ُتعْ َت َب َر ت ِْل َ
ك األحوا ُل في َتأ ِد َي ِة ال َم ْقصودِ ،أل َّنھا صِ فا ُتهَُ ،وتِل َك األحْ وا ُل في َج ِ
ْ
وال
ِسان َ
ُن ْأك َث ُر ما ُي َد ُّل َعلَيْھا ِب ْألفاظٍ َت ُخصُّھا ِب َ
الع َر ِبيِّ َ ،فإ َّنما يُدَ ُّل َعلَيْھا ِبأحْ ٍ
الوضْ ِعَ ،وأمّا في الل ِ
األلس ِ
ب ْ
َو َك ْيفِيّا ٍ
أخير ْأو َح ْذ ٍ
ف ْأو َح َر َك ِة إعْ رابٍَ ،و َق ْد ُي َد ُّل َعلَ ْيھا
ت في َتراكي ِ
ديم ْأو َت ٍ
األلفاظِ َو َتأليفِھا ِمنْ َت ْق ٍ
) (٤
ّاب ِق ِبأ َّن ُه ُم َق ِّد َم ٌة لِمُصْ َطلَحا ٍ
ت
ِبالحُروفِ َغي ِْر المُسْ َتقِلَّ ِة"َ .و َق ْد َعلَّ َق م َُحمَّد عِ يد َعلى ال َّنصِّ الس ِ
ب:
الح ْذفُ َ :م ْظ َھ ٌر ِمنْ َقري َن ِة ال َّتضا ِّمَ ،و َح َر َك ُة اإلعْ را ِ
َحدي َثةٍ؛ َفال َّت ْقدي ُم وال َّتأخي ُرَ :قري َن ُة الرُّ ْت َبةَِ ،و َ
راب َّيةَِ ،والحُروفُ َغ ْي ُر المُسْ َتقِلَّ ِةَ :قري َن ُة األدا ِء.
َقري َن ُة ال َعال َم ِة اإلعْ ِ
اإلشارةُ إلَ ْي ِه )ص.(١٠٤
ت
َحدي ِث ِه َع ِن الرُّ ْت َبةَِ ،و َق ْد َس َب َق ِ
َ

) (٥

َوقا َل ِبم ِْث ِل ھذا َتمام َحسّان في

 .١عبده ،أبحاث في اللغة العربية ،ص ١٠٤.
 .٢المصدر نفسه ،ص١١٤.
 .٣الموسى ،نھاد )١٩٧١م( ،ظاھرة اإلعراب في اللھجات العربية القديمة .مجلة األبحاث ،س) ،٢٤ج:(٤-١
ص .٦٢-٦١والموسى ،في تاريخ العربية أبحاث في الصورة التاريخية للنحو العربي ،ص١٢٠.
 .٤ابن خلدون ،المقدمة ،ط ،١ج ،٢ص.٤٩٢
 .٥عيد ،الملكة اللسانية في نظر ابن خلدون ،ص.١٥١-١٥٠
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ب الَّتي َي َت َم َّث ُل
ت اللُ َغ ُة ال َع َر ِب َّي ُة -في َرأيِ َعلِيّ َعبْد الوا ِح ِد وافي)ِ -(١ب َقواعِ ِد اإلعْ را ِ
َو َت َمي ََّز ِ
ِبارةَِ ،و ِنظا ُم
صير ٍة َت ْل َح ُق أواخ َِر ال َكلِما ِ
مُعْ َظمُھا في أصْ وا ِ
ت َم ٍّد َق َ
ت لِ َت ُد َّل َعلى َوظي َف ِة ال َكلِ َم ِة في الع َ
ص ٌر أساسِ يٌّ ِمنْ َعناصِ ِر اللُ َغ ِة ال َع َر ِب َّيةَِ ،وأ َّنھا ا ْش َت َم َل ْ
ب ُع ْن ُ
ت َعلَ ْي ِه ُم ْن ُذ أ ْقدَ ِم عُھودِھاَ ،وأنَّ ُك َّل
اإلعْ را ِ
صحا ِء
الحدي ِ
الم الفُ َ
آن َو َ
ما َع ِملَ ُه ُعلَما ُء ال َقواعِ ِد ھ َُو أ َّن ُھ ْم اسْ َت ْخلَصُوا َمناھ َِج ُه اسْ تِخالصًا م َِن القُرْ ِ
ث َو َك ِ
م َِن ال َع َربَِ ،و َر َّتبوھا َوصا ُغوھا في
ِين ِبأنَّ ال ُّنحا َة ُھ ْم
وانينَ .و َي ُر ُّد َعلى القا ِئل َ
صور ِة َقواعِ َد َو َق َ
َ
كَ ،وأ َّن ُه لَ ْو َحد َ
ك ال ُي ْمكِنُ
َث ذلِ َ
واضِ عُو ھ ِذ ِه ال َقواعِ ِد بأ َّن ُه ال يُمْ كِنُ أنْ َي َتوا َطؤُ وا َجميعًا َعلى م ِْث ِل ذلِ َ
أنْ َي ْق َب َل مُعاصِ رُوھُم م ِْث َل ھذا اال ْفتِرا ِء.
َو َيسْ َت ْن ِت ُج فُؤاد َطرْ زي ِمنْ َق ْو ِل َ
ليل َوقُ ْط ُر ٍ
ت
الح َركا ِ
الح َركا ِ
ب َع ِن َ
ت أنَّ األصْ َل في َ
الخ ِ
الم ال َت ْقري ُر َمعانِي ِه"َ (٢).و َي ْن َت ِھي إلى أ َّن ُه ال وُ جو َد أليِّ "صِ لَ ٍة َبي َْن
اإلعْ ِ
راب َّي ِة "ھ َُو َتيْسي ُر لَ ْفظِ ال َك ِ
) (٢
عال".
الح َركا ِ
َ
عال َو َمعانِي ھ ِذ ِه األ ْف ِ
راب ِّي ِة الَّتي َت ْق َت ِرنُ ِبأواخ ِِر األ ْف ِ
ت اإلعْ ِ
َوھ َُو فِي ھذا ُم َّتف ٌِق َم َع َمھْدي ال َم ْخزومِيِّ َ .ول ِك َّن ُه َيسْ َت ْد ِر ُ
ك
ك قائِالَ " :على الرُّ ْغ ِم ِمنْ ذلِ َ
ك ،ھُنا َ
ت الخا َّ
ص ِة ِباألسْ ما ِء َف َق ْط"َ (٣).ولكِنَّ
ض الحاال ِ
الح َركا ِ
رابي ٌَّة َبي َْن َ
راب َّي ِة َوال َمعْ نى في َبعْ ِ
ت اإلعْ ِ
صِ لَ ٌة إعْ ِ
ت إنْ
كان ال َكال ُم َمقُوالَ ،و ِباس ْتخ ِْد ِام
يير الص َّْو ِ
الح َركا ِ
َ
ھ ِذ ِه َ
تَ -كما َيقُو ُل -يُمْ كِنُ االسْ ت ِْغا ُء َع ْنھا ِب َت ْغ ِ
) (٤
كان َم ْكتوبًا.
َعالما ِ
قيم إنْ َ
ت ال َّترْ ِ
تَ ،ولَ ْي َس ْ
ُ
قيم دائ ًما ُتسْ عِفُ .
ت َع
يير الص َّْو ِ
َول ِكنْ لَي َ
ْس ُك ُّل قائ ٍِل قا ِدرً ا َعلى َت ْغ ِ
المات ال َّترْ ِ
ً
ثير م َِن ال َمواقِفِ  ،إال أ َّن ُه َق ْد
َو َي َّتخ ُِذ َجبْر ضُو َمط َم ْوقِ ًفا َو َسطاَ ،فاإلعْ رابُ عِ ْن َدهُ "زي َن ٌة في َك ٍ
َيكونُ أحْ يا ًنا مُساعِ ًدا َعلى ال َفھْم َو َم ْنع ْ
ِباسَ .وح ُْك ُم ُه حِي َن ِئ ٍذ ح ُْك ُم ال َقرائ ِِن الم ُْخ َتلِ َف ِة الَّتي ُتساعِ ُد
االلت ِ
ِ
ِ
ك ال َيجو ُز االسْ ت ِْخفافُ ِب ِه دا ِئمًا ،لكِنَّ المُغاال َة
صرْ فِ ال َمعْ نى َعلى ما يُرا ُد؛ َولِذلِ َ
َعلى سُھولَ ِة ال َفھ ِْم َو َ
ِب ِه َحي ُ
زال ال َّشيْ ِء َف ْو َق َم ْن ِزلَ ِت ِه".
ْث ال َتصِ ُّح المُغاالةُ َ
ضرْ بٌ ِمنْ إ ْن ِ

) (٥

َوقا َل ْ
ب َعلى الجُمْ َل ِةَ .فقاسِ م أمين َيرى "أنْ َتبْقى
ت َجما َع ٌة ِب َع َد ِم
ت اإلعْ را ِ
الحاج ِة إلى َعالما ِ
َ
) (٦
ت سا ِك َن ًة ال َت َت َحرَّ ُ
ك ِبأيِّ عام ٍِل م َِن ال َعوام ِِل".
أوا ِخ ُر ال َكلِما ِ
 .١وافي ،فقه اللغة ،ط ،٥ص ،٢٠٤وص ،٢١٠-٢٠٨بتصرف.
 .٢طرزي ،في سبيل تيسير العربية ،ص. ٨٨
 .٣المصدر نفسه ،ص.١٠١
 .٤المصدر نفسه ،ص١٠٢.
 .٥ضومط ،جبر )١٩٧٩م( .فلسفة اللغة وتطورھا ،مصر :مطبعة المقتطف ،ص .١٦-١٥نراه يتخذ موقفا وسطا
بين َمن يقولون بالضرورة الالزمة لإلعراب ،و َمن ال يؤيدون وجود اإلعراب.
 .٦أمين ،قاسم )١٩٠٨م( .كلمات ،مصر :مطبعة الجريدة ،ص.١٢

تَ .ول ِكنْ ُر َّد َعلَ ْي ِه
كين أواخ ِِر ال َكلِما ِ
زيز َفھْمي ِبأنْ َي َ
كون َتيْسي ُر الكِتا َب ِة ِب َتسْ ِ
َويُنادِي َع ْب ُد ال َع ِ
) (١
ك ال يُمْ كِنُ َم َع ال ِّشعْ ِر أل َّن ُه ي َُحوِّ لُ ُه إلى َن ْث ٍر ِب ْ
الل َو ْز ِن ِه.
ِبأنَّ ذلِ َ
إخ ِ
رور ًة
َوال َيرى أنيس
رور ًة ل َِح َركا ِ
ض َ
ت اإلعْ رابَِ ،يقو ُل" :لَ ْو أنَّ لَ ُه ]أيِ اإلعْ راب[ َ
ض َ
فريحة َ
َ
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ت الَّتي كا َن ْ
ھام لَ َبق َِيَ ،ولَحا َف َظ ْ
روريٍّ
ت َعلَ ْي ِه َجمي ُع اللُغا ِ
ت ُمعْ َر َب ًةَ ،ول ِكنْ لِ َك ْو ِن ِه َغي َْر َ
ض ِ
لِل َفھ ِْم َواإل ْف ِ
) (٣
) (٢
راب َع َق َب ٌة
ْس َل ُه قي َم ٌة َبقا ِئي ٌَّةَ ،ب ْل ھ َُو ُز ْخرُفٌ لُ َغ ِويٌّ "َ .كما أنَّ "اإلعْ َ
َس َق َط"َ .و َيقو ُل" :اإلعْ رابُ لَي َ
كير".
في َس ِ
بيل ال َّت ْف ِ

) (٤

راب في اللُ َغ ِة
َو َيبْدو أنَّ
راب َق ْد َس َق َط؛ ألنَّ اإلعْ َ
ين قا َل ِبأنَّ اإلعْ َ
ص َد اللُ َغ َة العا ِّم َّي َة ِح َ
فريح َة َق َ
َ
صيح ِة لَ ْم َيسْ قُ ْط َم َع ُك ِّل ُّ
ص َمد ْ
الظروفِ الَّتي أحا َط ْ
ت َ -كما
َت أما َم ُك ِّل ال َّت َح ِّديا ِ
ت ِبھاَ .فالفُصْ حى َ
ال َف َ
قا َل طه ُح َسيْن.(٥)-
ب؛ ْإذ َيقو ُلُ " :ث َّم ھذا اإلعْ رابُ َوھ َُو ُع ْق َدةُ ال ُع َقدَِ ،ف َعال َم
عارف ال َّنكديُّ وُ جو َد اإلعْ را ِ
َو َيسْ َت ْن ِك ُر ِ
) (٦
ِبار ال ُّنحاةَِ ،ومُخا َل َفت ِِھ ُم ال َقواعِ َد ما ُي َسوِّ ُغ ْ
اإللغا َء".
ُن ْبقِي َعلَ ْيهِ؟ َ ...وفي َتساھ ُِل ك ِ
ك.
َوطه ُح َسيْن ال يُواف ُِق َعلى َت َعلُّ ِم َقواعِ ِد ال َّنحْ ِو َوالصَّرْ فِ َ ،و َيرى أنْ ال فا ِئ َد َة ُترْ جى ِمنْ ذلِ َ
اس مُسْ َت ِع ًّدا ألنْ ُي ْنف َِق ِمنْ َحيا ِت ِه األعْ وا َم ِّ
ْواب ال َّنحْ ِو َوالصَّرْ فِ
ُس أب َ
الطوا َل لِ َي ْدر َ
َيقو ُل" :لَي َ
ْس ُك ُّل ال ّن ِ
َكما يُري ُد ھؤُ ال ِء السّا َدةُ أنْ َيحْ َتف ُ
ِظوا ِبھاَ .ح ّتى إذا أ ْن َف َق َو َب َذ َل ِمنْ ُج ْھ ِد ِه ما َب َذ َل .أرا َد القِرا َء َة َف َل ْم
يُحْ سِ ْنھاَ ،وأرا َد الكِتا َب َة َفلَ ْم ُي ْتقِ ْنھاَ ،وأرا َد ال َف ْھ َم َفلَ ْم َي ْق ِدرْ َعلَ ْي ِه".

) (٧

ليم الل ُ َغ ِة ال َع َر ِب َّي ِة
ْس لِإلعْ را ِ
َولَي َ
ب عِ ْن َد َسال َم َة موسى أيُّ فا ِئ َدةٍ؛ َفھ َُو َيرى" :أنْ َن ْق َتصِ َر في َتعْ ِ
كين ال ِّت ْلمي ِذ م َِن المُطالَ َع ِة َوال َفھ ِْم ِبال
ص ٍة
حاج ٍة إلى أ َّي ِة َقواعِ َد خا َّ
َ
دارسِ نا اال ْبتِدا ِئ َّي ِة َعلى َتمْ ِ
في َم ِ
ب الفاعِ َل ما دا َم َي ْف َھ ُم ما َي ْق َرأَ ،حسْ ُب ُه أنْ
ْس َعلَ ْي ِه ِمنْ َح َر ٍج أنْ َي ْق َرأ َف َيرْ َف َع ال َم ْفعو َل َو َي ْنصِ َ
ِبال َّنحْ ِوَ ،ولَي َ
ت ْ
راب الَّذي ْأث َب َ
االختِبا ُر أ َّن ُه ال
ُي َس ِّك َن ال َكلِما ِ
ت َكما َن ْف َع ُل َنحْ نُ ح َ
ِين َن ْق َرأ َ ...وال ُنبالِي اإلعْ َ
 .١مجمع فؤاد األول للغة العربية )١٩٤٦م( ،تيسير الكتابة العربية ،مؤتمر المجمع سنة ١٩٤٤م ،القاھرة:
المطبعة األميرية ،ص.١١
 .٢فريحة ،نحو عربية ،ص ١٢٥و .١٢٧
 .٣المصدر نفسه ،ص.١٧٣
 .٤المصدر نفسه ،ص.١٨٤
 .٥حسين ،طه )١٩٦٠م( .خصام ونقد ،بيروت :دار العلم للماليين ،ص١٨٩.
 .٦النكدي ،عارف )١٩٦٣م( ،تسھيل اإلمالء .مجلة المجمع العلمي العربي بدمشق .م) ،٣٨ج :(٤ص.٧٢٠
 .٧حسين ،مستقبل الثقافة ،ص١٨٧

ت ھ َُو ال ُخ َّط ُة السَّدي َدةُ الَّتي َي ِجبُ أنْ ُت َّت َب َع".
الو ْقفُ في أواخ ِِر ال َكلِما ِ
فا ِئ َد ًة ِم ْن ُه َبتا ًتا َ ...و َ
)(٢
ث".
ْس إال َث َم َر ًة م َِن ال َّشمْ ِع لِل ُّتحْ َف ِة ْأو لِل َع َب ِ
َواإلعْ رابُ عِ ْن َد ال ُج َن ْيدِيِّ الَّذي ھ َُو غا َي ُة ال َّنحْ ِو "لَي َ
ث الَّذي ال طا ِئ َل َتحْ َتهُ؛ َح ّتى
ك ال َع َب ِ
ِين ِمنْ ذلِ َ
ِين لِل َع َم ِل َعلى إعْ فا ِء المُواطِ ن َ
َو َيرْ َف ُع الدَّعْ َو َة إلى ال َمسْ ؤول َ
) (١

All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit

ُ
بير ِه.-
يُتا َح َتسْ ليط طاقات ِِھ ْم َعلى ما َي ْن َف ُع َو َيفِي ُد َ -على َح ِّد َتعْ ِ
ِممّا َس َب َق ُنالح ُ
ِظ أنَّ َّ
ب َشدي َدةٌَ ،وأنَّ المُطالَ َب َة ِب َترْ ِك ِه َقدي َم ٌة َو ُم َت َج ِّد َدةٌ.
ت َعلى اإلعْ را ِ
الثورا ِ
ك َّ
حاو َل َت ْفنِي َد اآلرا ِء.
الث ْوراتَِ ،و َ
ُقاب ِل َو َج ْدنا َمنْ َر َّد َعلى ت ِْل َ
َولِ ِكنْ ِبالم ِ
ب
ت اإلعْ را ِ
ص ِمنْ َح َركا ِ
َف َق ْد َر َّد أحْ َمد لُ ْطفي ال َّسيِّد َعلى َمنْ يُنا ُد َ
كين األواخ ِِر َوال َّت َخلُّ ِ
ون ِب َتسْ ِ
ب
رور ًّيا في اإلعْ را ِ
ض ْب َط َح َركا ِ
ِبأنَّ ذلِ َ
ْس َ
ت الحُروفِ لَي َ
ضھا؛ ألنَّ َ
ك ال َي ُح ُّل م َِن ال َمسْ أ َل ِة إال َبعْ َ
ض ِ
ضب ُ
ْط ِمنْ َج ْو َھ ِر اللُ َغةَِ ،فإذا أھْ ِم َل اإلعْ رابُ
رور ًة في ِب ْن َي ِة ال َكلِ َم ِةَ .وھذا ال َّ
ض َ
َف َق ْطَ ،ب ْل ھ َُو أ َش ُّد َ
ت ِب َطري َق ٍة َتقو ُم َمقا َم ُه َظ َّل ال ّناسُ َي ْلف ُ
َوأھْ ِم َل ال َّش ْكلَُ ،ولَ ْم ي ُْؤ َ
ت َعلى َغي ِْر َوجْ ِھھا
ون ال َكلِما ِ
ِظ َ
) (٣

َّحيح.
الص ِ

ْس َل ُه َتسْ ِم َي ٌة إال ا ْنحِال ٌل
ك اإلعْ را ِ
الو ْقفِ لَي َ
ب واللُجو َء إلى َ
َوقا َل َمحْ مود َتيْمور ِبأنَّ َترْ َ
لُ َغ ِويٌّ .

) (٤

راب َر ْغ َب ًة في
فور عطار قائِال" :إذا َف َرضْ نا المُسْ َتحي َل َوقُ ْلنا لِ ُن ْل ِغ اإلعْ َ
َو َر َّد أحْ َمد َعبْد ال َغ ِ
البُعْ ِد َع ِن َ
ت
الح َركا ِ
ِعون ِب َ
ُّكونَ ،فما َنحْ نُ صان َ
الح َر َك ِة الس َ
الخ َطأ َفال َي ْظ َھ ُر َعجْ ُزنا عِ ْندَما َنسْ َت ْب ِد ُل ِب َ
ت االسْ تِحا َل ُة َت ْقضِ ي َعلى ر ُْغمِنا ِبالمُحا َف َظ ِة َعلَيْھا أ ُن ْبقِيھا َكما
ب ما دا َم ِ
الَّتي َتسْ ِب ُق َح َر َك َة اإلعْ را ِ
ت الَّتي َتسْ ِب ُق َح َر َك َة
الح َركا ِ
ھ َ
ْف َنعْ ِرفُ َ
ِيَ :كي َ
جابھُنا ُم ْش ِكلَ ٌة َجدي َدةٌ َوھ َ
ِي؟ ال ُب َّد ِمنْ إبْقائِھاَ ،ول ِكنْ ُت ِ
اإلعْ رابِ؟ َ ...و َح َر ُ
ت الَّتي َتسْ ِبقُھا  ...إنَّ ال ُّدعا َة إلى
الح َركا ِ
كات اإلعْ را ِ
ب في الجُمْ لَ ِة أ َق ُّل َتعْ دا ًدا م َِن َ
الح َر َك ِة".
ْإلغا ِء اإلعْ را ِ
الجھ ِْل قي َم َة َ
ون ُك َّل َ
ب َيجْ َھلُ َ

) (٥

ف ْ
أخطا ِء
َو ُي َبيِّنُ أحْ َمد ُع َمر أنَّ َمعْ ِر َف َة ال َّنحْ ِو ال َت ُح ُّل ُم ْش ِك َل َة القِرا َء ِة كا ِم َل ًة؛ ألنَّ " ِنصْ َ
ُروف
ْس ح
صيح ِة َ -على األ َق ِّلَ -ي َمسُّ ِب ْن َي َة ال َكلِ َم ِة َو َ
ِين ِباللُ َغ ِة ال َف َ
ال ُم َت َكلِّم َ
َ
ض ْب َط ُحروفِھا ال ّدا ِخلِ َّي ِة َولَي َ
البدا َي ِة
الح ُّل ال َوحي ُد في ْاكتِسا ِ
رابھاَ ،و ِبھذا َفإنَّ ال َّنحْ َو ال َي ُح ُّل ھ ِذ ِه ال ُم ْش ِكلَ َة َ ...و َ
إعْ ِ
ب ال َكلِ َم ِة ُم ْن ُذ ِ
 .١موسى ،البالغة العصرية واللغة العربية ،ص.١٣٨
 .٢خليفة ،الجنيدي )د-ت( .نحو عربية أفضل ،بيروت :دار مكتبة الحياة ،ص.٧٨
 .٣السيد ،أحمد لطفي )١٩٤١م( ،مھمة المصلح االجتماعي .مجلة الشؤون االجتماعية ،س ،٢األعداد )،(٦-١
)ع :(٢ص.١١-٨
 .٤تيمور ،مشكالت اللغة العربية ،ص٥٣.
 .٥عطار ،آراء في اللغة ،ص.١٠٤

ْ
ك َو َوسيلَ ُة ْ
ب عِ ْن َد ال ِّ
ِي ال َعيْنُ ؟".
االكتِسا ِ
غار ھ َ
ْف َي ِت ُّم ذلِ َ
َّحيح ال ِب ُن ْطقِھا الم َُحرَّ فِ َ .و َكي َ
ص ِ
ِب ُنطقِھا الص ِ
ْن َم َح َّل ُ
الكار َث ُة الَّتي ُتعانِي ِم ْنھا
ت
ِسابھا َح َد َث ِ
َوھ َُو َيرى أ َّن ُه " َم َع ح ِ
األذ ِن في َت َعلُّ ِم اللُ َغ ِة َو ْاكت ِ
ُلول ال َعي ِ
ِ
ك[ أنَّ َطري َق َة الكِتا َب ِة ال َع َر ِب َّي ِة َمعي َب ٌة ْ
دون
ِن َ
اآلن؛ ] َوذلِ َ
] ُتعانِيھا[ اللُ َغ ُة ال َع َر ِب َّي ُة َ
الكتِفائِھا ِب َتمْ ِ
ثيل السَّواك ِ
) (٢
ت ال َع َر ِب َّي ِة".
ت ِ ...ممّا أ ّدى إلى َن ْو ٍع م َِن ال َف ْوضى في ُن ْط ِق ال َكلِما ِ
الح َركا ِ
َ
َفأحْ َمد م ُْختار ُع َمر يُنادِي ِب ْ
ت
َّماعَ ،و َيرى أنَّ االھْ تِما َم ِب َح َركا ِ
اكتِسا ِ
ب ال َملَ َك ِة َعنْ َط ِ
ريق الس ِ
)( ١
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ت األواخ ِِر.
روريٌّ َك َح َركا ِ
الب ْن َي ِة ال ّدا ِخلِ َّي ِة َ
ِ
ض ِ
ب
ھذا َعنْ َح َركا ِ
ت األواخ ِِر .أمّا فيما َي َت َعلَّ ُق ِبال َّش ْك ِل عام ًّة َف َق ْد َيكونُ أ ْق َد َم اآلرا ِء َ -ح َس َ
ِّ
الياز ِجيِّ ) (٣عِ ْندَ َر ِّد ِه َعلى ) ِو ْل ْ
اطالعِ يَ -رأ ٌ
ب
ي إلبْراھي َم
كوكس( في َدعْ َو ِت ِه إلى العا ِّم َّي ِةَ .ف َق ْد طا َل َ
ِ
الح َر ُ
ُّور ِة ال َمعْ رو َف ِة لَھا؛
كات ِبالص َ
ب َ
كان ي َُحرِّ رُھا -أنْ ُت ْك َت َ
َس َن َة )١٩٠٢م( في َم َجلَّ ِة الضِّيا ِء -الَّتي َ
ِي دا ِخلَ ٌة في ِب ْن َي ِة ال َكلِماتَِ ،وإ َّنما َ
الغ َرضُ األصْ لِيُّ ِم ْنھا
ألنَّ لَ ْف َظھا لَي َ
ْس لَ ْف َظ الحُروفِ الكا ِملَةَِ ،وال ھ َ
الحرْ فِ الَّذي يُمْ كِنُ ْالتِبا ُس ُه َولَ ْو َعلى
اال ْنتِقا ُل ِمنْ َم ْق َط ٍع إلى َم ْق َط ٍعَ ،و َيرى أنْ ُتسْ َت ْن َب َط َطري َق ٌة لِ َش ْك ِل َ
ُ
ليم الم ِْد َرسِ يِّ .
كون ال َم ْط
بوعات ُكلُّھا م ِْث َل ُك ُت ِ
األجْ َن ِبيِّ َف َت َ
ب ال َّتعْ ِ
يح ِة َبد ْ
َأت ِمنْ عَناصِ َر أجْ َن ِب َّيةٍَ ،ول ِك َّنھا لَ ْم َت ْق َتصِ رْ َعلى
الحمْ لَ َة َعلى ال َع َر ِب َّي ِة ال َفصِ َ
َو َي َّتضِ ُح أنَّ َ
ب َوإ َّنما امْ َت َّد ْ
ص ُة َوال
ب أنَّ ھ ِذ ِه آراؤُ ُھ ُم الخا َّ
األجا ِن ِ
حاولوا أنْ ي ُْث ِب ُتوا لِل ُّشعو ِ
ت إلى ال َع َر ِ
ذين َ
ب الَّ َ
ون مُعالَ َج َت ُه.
ص ال َم ْوجو ِد في ال َع َر ِب َّيةَِ ،ويُري ُد َ
َعال َق َة لِل ُع ْنصِ ِر األجْ َن ِبيِّ ِبھاَ ،وأ َّن ُھ ْم ُي ِحس َ
ّون ِبھذا ال َّن ْق ِ
ب َعنْ عُيو ٍ
اس ِبآرائ ِِھ ْم.
َف َبدَأوا ِبال َّت ْنقي ِ
ب ل ِْل َع َر ِب َّي ِة َعلَّ ُھ ْم ُي ْق ِنعُون ال ّن َ
ِص في الكِتا َب ِة ال َع َر ِب َّيةِ،
َو ُي َع ُّد غِ يابُ ال َّش ْك ِل فِي ال َع َر ِب َّي ِة -في الع
ُصور َ
الحدي َث ِةِ -منْ أب َْر ِز ال َّنواق ِ
ِ
ت َّ
الث ْو ُ
بيرةُ ُت َشنُّ َعلى الكِتا َب ِة
َو َبدَأ ِ
رات ال َك َ

ب ال َّت ُّ
أخ ِر الع ِْلمِيِّ في َن َظ ِر َبعْ ضِ ِھ ْم.
َكما ُع َّد ِمنْ أسْ با ِ
ْدال
ال َع َر ِب َّي ِة جُمْ َل ًةِ ،ممّا أ ّدى إلى َف ْت ِح األبْوا ِ
ب لِم َ
ُحار َب ِة َ
الع َر ِب َّيةِ ،والمُطا َل َب ِة ِبإصْ الحِھاَ ،و َح ّتى ِباسْ ِتب ِ
حُروفِ َغي ِْرھا ِبحُروفِھاَ .واآلرا ُء في ھذا ال َم ْو
ت اإلحا َط ُة ِبھا
ضوع ُم َت َش ِّع َب ٌة لِ َد َر َج ٍة َغ َد ِ
ِ
) (٤

 .١عمر ،العربية الصحيحة ،ط ،١ص.٥٢
 .٢المصدر نفسه ،ص.٥١
 .٣اليازجي ،إبراھيم ،اللغة العامية واللغة الفصحى ،في :اللغة العربية ،القسم الثاني ،ص ،١٣-٧نقال عن:
١٩٠٢م ،مجلة الضياء ،القاھرة ،س) ،٤ج.(٩
 .٤داغر ،أسعد )١٨٩١م( .تأخرنا العلمي وأسبابه .المقتطف ،س) ،١٥ج :(٥ص ،٣٩١-٣٨٨وقال بھذا الرأي
مستشرقون وعرب ،وفي ھذه الدراسة ردود على ھؤالء عند الرد على مشروع عبد العزيز فھمي الذي يرى
أن اللغة العربية من أسباب تأخر الشرقيين؛ ألن قواعدھا عسيرة ورسمُھا مُضلِّل .فھمي ،عبد العزيز
)١٩٤٤م( .الحروف الالتينية لكتابة العربية ،القاھرة :المطبعة المصرية ،ص ،١٤٦وما بعدھا.

ك َّ
الث ْو َر ِة)(١؛
صعْ َب ًة لِلغا َي ِةَ .و َيرى م َُحمَّد َش ْوقي أمين أنَّ َم ْو
ضوع ال َّش ْك ِل ھ َُو أ ْبلَ ُغ األسْ با ِ
ب أ َثرً ا في ت ِْل َ
َ
َ
الحرْ فِ لِ َعال َم ِة ال َّش ْك ِل في ِد َّق ٍة َويُسْ ٍر".
قابلِ َّي ِة َ
لِذلِ َ
ك يُطالِبُ ِبال ِحرْ ِ
ص " َعلى ِ
كان قاسِ م أمين م َِن األوائ ِِل في ھ ِذ ِه َّ
ُون في ُك ُت ِب ِھ ْم
الث ْو َرةَِ ،و َق ْولُ ُه في ھذا األمْ ِر َر َّد َدهُ َكثير َ
َو َق ْد َ
ميع َمنْ َع َر ْف ُت ُھ ْم َش ْخصًا َي ْق َرأ ُك َّل ما َي َق ُع َتحْ َ
ت َن َظ ِر ِه ِمنْ
َو َمقاالت ِِھ ْمَ .يقو ُل قاسِ م أمين" :لَ ْم َ
أر َبي َْن َج ِ
) (٢
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ت ْ
األخرى َي ْق َرأ
ْس ھذا بُرْ ھا ًنا كافِيًا َعلى وُ جو ِ
الح اللُ َغ ِة ال َع َر ِب َّي ِة ... .في اللُغا ِ
َغي ِْر لَحْ ٍن .ألَي َ
ب إصْ ِ
اإل ْنسانُ لِ َي ْف َھ َم ،أمّا في اللُ َغ ِة ال َع َر ِب َّي ِة َفإ َّن ُه َي ْف َھ ُم لِ َي ْق َرأَ ،فإذا أرا َد أنْ َي ْق َرأ ال َكلِ َم َة الم َُر َّك َب َة ِمنْ ھ ِذ ِه
األحْ رُفِ َّ
الثال َث ِة )ع ل م( ُي ْم ِك ُن ُه أنْ َي ْق َرأھا َعلَ ٌم أو عِ ْل ٌم أو ُعلِ َم أو ُعلِّ َم أو َعلَّ َم أو َعلِ َمَ ،وال َيسْ َتطي ُع
تار وا ِح َد ًة ِمنْ ھ ِذ ِه ُّ
ُق إال َبعْ َد أنْ َي ْف َھ َم َمعْ َنى الجُمْ َل ِة َف ِھ َي الَّتي ُت َعيِّنُ ال ُّن ْط َق الصَّحي َح؛ لِذل َِك
أنْ َي ْخ َ
الطر ِ
كا َن ْ
نون".
ت القِرا َءةُ عِ ْندَنا ِمنْ أصْ َع ِ
ب الفُ ِ

) (٣

ھابيُّ  :إنَّ "الكِتا َب َة
َو َيقو ُل ُز َھيْر ال ِّش ِ
ت حُروفِ ال َكلِ َمةَِ ،ف َيحْ ُد ُ
ث َ
الخ َطأ
أصْ وا ِ

الحاضِ َر َة َغي َْر ال َم ْشكولَ ِة ال ُت َو ِّ
ث
ض ُح سِ وى ِنصْ فِ ْأو ُثل ُ ِ
صير في
ْس ذلِ َ
في قِرا َء ِة اللُ َغ ِة الفُصْ حى َ ...ولَي َ
ك لِ َت ْق ٍ

ف ْأو ُثلُ َ
ال َّتحْ
ْس عِ ْندَنا َسلي َق ٌة".
ث ال َكلِ َم ِة الَّتي َن َت َكلَّمُھا َولَي َ
صيل َ ...ب ْل أل َّننا َن ْك ُتبُ ِنصْ َ
ِ

) (٤

ص ِة إلى األجا ِنبِ،
أمّا البَشِ ي ُر بْنُ َسال َم َة َف َق ْد َر َّد ال َفضْ َل في ال َّت َن ُّب ِه َعلى ُم ْش ِكلَ ِة الكِتا َب ِة ال َم ْنقو َ
 .١أمين ،محمد شوقي )١٩٧١م( ،كيف تعالج قضية الشكل في الطباعة العربية ،في :المنظمة العربية للتربية
والثقافة والعلوم ،اللجنة الفنية لدراسة أحرف الطباعة العربية ،القاھرة ،ص .٦٢أمين ،محمد شوقي،
)١٩٧٧م( .الكتابة العربية ،القاھرة :دار المعارف ،ص.١٦
 .٢أمين ،الكتابة العربية ،ص٤٢.
أسرف حي ُ
ث َق َّدر العالج .ويرى أننا "إذا
 .٣أمين ،كلمات ،ص .١٣-١٢خالف أحمد خاكي قاسما ،وبيّن أنه قد
َ
نحن وقفنا بالسكون عند آخر كل كلمات اللغة العربية نقتل رو َح اللغة  ،...وليس عالج المشكلة عندنا في حذف
الحركات كما ذھب إليه قاسم أمين بل عالجھا في طريقة التدريس" .خاكي ،أحمد )١٩٤٤م( .قاسم أمين،
القاھرة :دار إحياء الكتب العربية ،عيسى البابي الحلبي وشركاه ،ص.١٤٥-١٤٤
وعلق على قولة قاسم أمين طاھر أحمد الطناحي قائالً" :ھذه مغالطة من قاسم أمين ،فإن دعواه بأن اإلنسان
في اللغات اإلفرنجية يقرأ ليفھم بمعنى أن المكتوب مطابق للمنطوق ال يقبله كل من له أقل إلمام بإحدى اللغات
اإلفرنجية" .ويعطي أمثلة على ذلك .ث ّم يقول" :على أن قاسما لم يرشدنا إلى نوع من اإلصالح الذي يبتغيه،
ولو أنه اخترع لنا طريقة تسھّل صعوبة القراءة لكان لھذا النقد قيمته ووجاھته" .الطناحي ،طاھر أحمد
)١٩٣٤م( ،ھل يمكن إصالح الحروف العربية؟ الھالل ،س) ،٤٢ج :(٧ص.٨٣٢
 .٤الشھابي ،زھير )١٩٢٩م( .مشروع كتابة الحركات بحروف عربية ،واستعمال أبجدية واحدة للطبع والكتابة،
خالصة مقال بعث به السيد الفاضل بالقدس .مجلة المجمع العلمي العربي .م) ،٩ج :(١١ص.٦٦٠-٦٥٤

ونَ ،ولكِنَّ
ص ِة في ِبدا َي ِة األمْ ِر ُھ ُم المُسْ َت ْش ِرقُ َ
ذين َت َن َّبھُوا إلى ] َعلى[ َخ َط ِر الكِتا َب ِة ال َم ْنقو َ
َيقو ُل :إنَّ "الَّ َ
) (١
ال َك
ص ِة
ثيرين َظ ُّنوا أنَّ ذلِ َ
َ
ك َس َب ُب ُه َع َد ُم امْ تِالكِ ھؤُ ال ِء لِناصِ َي ِة ال َع َر ِب َّي ِة"َ .و َي ْقصِ ُد ِبالكِتا َب ِة ال ُم ْنقو َ
الكِتا َب َة الخالِ َي َة م َِن ال َّش ْك ِل.
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َّ
ُ
ينَ ،و َت َع َّدد ْ
َت وُ جْ ُ
ھات ال َّن َظ ِر في َقضِ َّي ِة الكِتا َب ِة
صار ِ
َو َ
ارسِ َ
ِمام َك ٍ
ثير م َِن ال َّد ِ
ت ال َقضِ َّية َم َحط اھْ ت ِ
ال َع َر ِب َّيةَِ ،وما فيھا ِمنْ صُعوبا ٍ
كان ِمنْ ْأك َث ِر أھْ ِل ال َع َر ِب َّي ِة َت َح ُّمسًا لِھذا
الح َركا ِ
تَ .و َ
تيج َة ُخلُوِّ ھا م َِن َ
ت َن َ
ال َم ْو
زيز َف ْھمي الَّذي أجْ َھدَ ف ِْك َرهُ َ -كما َيقو ُل -لِيَصِ َل إلى كِتا َب ٍة َع َر ِب َّي ٍة َس ْھلَ ِة القِرا َء ِة
ضوع َع ْب ُد ال َع ِ
ِ
يير
كان َي َت َمنى أنْ يَصِ َل إلى َطري َق ٍة ُت َؤ ّدي ھ ِذ ِه الغا َي َة َ
الع َر ِب َّي ِة َو َعلى َغي ِْر ِھ ْمَ .و َ
َعلى أبْنا ِء َ
دون أيِّ َت ْغ ٍ
ت َس َببٌ في
الح َركا ِ
في ال ُحروفِ ال َع َر ِب َّي ِةَ .فھ َُو َيرى أنَّ َرسْ َم الكِتا َب ِة ال َع َر ِب َّي ِة خالِيًا ِمنْ حُروفِ َ
الح َركاتِ؛
ِينَ (٢).كما ال ي َُؤ ِّي ُد َوضْ َع ال َّش ْكال ِ
صُعو َب ِة قِرا َء ِة ال َع َر ِب َّي ِة َح ّتى ل َِخي ِْر ال ُم َت َعلِّم َ
ت َب َد َل ُحروفِ َ
الحرْ فِ َكثيرً ا ما َت َق ُع َعلى َحرْ ٍ
ف َق ْب َل ُه ْأو
ثير م َِن األضْ را ِر؛ ألنَّ ال َّش ْكلَ َة ال ُم ْن َفصِ َل َة َع ِن َ
أل َّنھا َمجْ لَ َب ٌة لِ َك ٍ
أو ّ
مال ال َّش ْك ِل
ض ْبطِ َي ِد الكا ِت ِ
َبعْ َدهُ لِ َعد َِم َ
الط ِاب ِعَ ،وھذا األ ْم ُر َ
كان س َببًا في إھْ ِ
أو ال ّناسِ ِخ ِ
ب األصْ لِيِّ ِ
ت .أمّا ال ُم َت َمرِّ نُ َفإ َّن ُه َيحْ تا ُج إلى َفھ ِْم ال َمعْ نى
ِممّا أ ّدى إلى َتصْ حيفِ
القارى ِء َغي ِْر ال ُم َت َمرِّ ِن لِل َكلِما ِ
ِ
ب َت ُّ
أخ ِر
َف َي ْق َرأ ما َبعْ َد ال َكلِ َم ِة لِ َي َت َم َّك َن ِمنْ قِرا َءتِھاَ (٣).وھ ِذ ِه ال َم َش َّق ُة الَّتي يُالقيھا
ِي ِمنْ أسْ با ِ
القارى ُء ھ َ
ِ
ف
ال َّشرْ قِي َ
ِّين -في َر ِأي ِهَ -فال َيجْ رُؤُ صاحِبُ الف ِْك َر ِة َعلى َن ْش ِرھا َخ ْو َ
 .١ابن سالمة ،البشير )١٩٧١م( .اللغة العربية ومشاكل الكتابة ،تونس :الدار التونسية ،ص٥٦.
 .٢وھذه الفكرة ترددت عند مجموعة من الدارسين منھم :محمد محمد الخطابي .الخطابي ،محمد محمد )١٩٧٦م(،
اللغة العربية بين الواقع واالدعاء ،اللسان العربي ،م) ،١٤ج :(١ص .١٤٢ومحمود سليمان ياقوت .ياقوت،
فن الكتابة الصحيحة ،ص .١٢وحسن الشريف .الشريف ،حسن )١٩٣٨م( ،تبسيط قواعد اللغة العربية.
الھالل ،س)،٤٦ج :(١٠ص .١١١٩-١١٠٨وأحمد درويش .درويش ،إنقاذ اللغة من أيدي النحاة ،ط،١
ص .١١وإبراھيم السامرائي .السامرائي ،إبراھيم )١٩٧١م( .مباحث لغوية ،النجف األشرف :مطبعة اآلداب،
ص١٩٣.-١٩١
 .٣وھذه ھي الفكرة التي أثارھا قاسم أمين .وقد رددھا كثيرون بعده منھم سالمة موسى .موسى ،البالغة
العصرية ،ص .١٤٨وعلي عبد الواحد وافي .وافي ،فقه اللغة ،ط ،٥ص .٢٥٥-٢٥٣ووافي ،علي عبد الواحد
)١٩٦٥م( ،عود إلى مشكالت الرسم العربي .الرسالة ،س) ،٢٢ع :(١١١١ص .٩-٦وأحمد أمين .أمين ،أحمد
)د-ت( .فيض الخاطر ،مجموع مقاالت أدبية واجتماعية ،ط ،٥ج ،٢القاھرة :مكتبة النھضة المصرية،
ص .٣٠٦وإبراھيم جمعة .جمعة ،قصة الكتابة العربية ،ص .٩١ورمضان عبد التواب .عبد التوّ اب ،رمضان
)١٩٨٨م( .بحوث ومقاالت في اللغة ،ط ،٢القاھرة :مكتبة الخانجي ،ص .١٧٦وعبد التواب ،رمضان
)١٩٩٤م( .دراسات وتعليقات في اللغة ،ط ،١القاھرة :مكتبة الخانجي ،ص .٢٣٥-٢٣٤وفؤاد طرزي.
طرزي ،في سبيل تيسير العربية ،ص .١٤٤وغيرھم كثيرون.

) (١
قوع في َ
سان
صوِّ ُر لَ َ
قيقَ ،و ُت َ
صوِّ ُر َحرْ َ
الخ َطأَ .و َيضْ ِربُ َم َثال ِبـ) َق ْد( َف ِھ َي ُت َ
ك قا َم َة اإل ْن ِ
ف ال َّتحْ ِ
الوُ ِ
ھول )قُ َّد( ،أيْ قُطِ َعَ ،وفِعْ َل أمْ ٍر
صوِّ ُر لَ َ
) َق ٌّد( َو ُت َ
ك فِعْ ال ماضِ يًا ) َق َّد( ِب َمعْ نى َق َط َعَ ،وماضِ يًا َم ْب ِن ًّيا لِل َمجْ ِ
ھولَ ،وفِعْ َل أمْ ٍر َ
آخ َر )قُ ْد(،
ِب َمعْ نى ا ْق َطعْ )قُ َّد( َوھ َ
ِي صِ ي َغ ٌة ُم ْش َت َر َك ٌة في ال ُّن ْط ِق َم َع ال َم ْبنِيِّ لِل َمجْ ِ

َو َيقُو ُل :ال ْأد ِري َك ْم َم ْدلُوال َ
صوِّ ُرهُ.
صوِّ ُرهُ ْأو ال ُت َ
آخ َر ُت َ

) (٢

All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit

) (٣
الم
َو َسمّى َمحْ مود َتيْمور الكِتا َب َة َغي َْر ال َمضْ بو َط ِة ِبالكِتا َب ِة ال ّناق َ
ِص ِةَ .وھ َُو َيرى أنَّ قِرا َء َة ال َك ِ
َغي ِْر ال َمضْ بوطِ أمْ ٌر ُم َت َع ِّذ ٌرَ .وأ َّن ُه َح ّتى ال ُم َت َخ ِّ
ُون إلى َي َق َظ ٍةَ .و َيرى أنَّ َتعْ ِر َي َة
ُون َيحْ تاج َ
صص َ

ْس
صةٍَ ،وأنَّ ال َّت َخلِّي َع ِن ال َّ
الح َركا ِ
الحُروفِ م َِن َ
ض ْبطِ لَي َ
ْس نا ِتجً ا َعنْ أ َّننا أصْ حابُ َسالئ َِق خالِ َ
ت لَي َ
ض ْبطِ في
ت ال َّ
ضاع الكِتا َب ِة ال َع َر ِب َّي ِة َيصْ عُبُ َم َعھا ْإدخا ُل َعالما ِ
َعنْ كِفا َيةٍَ ،وإ َّنما َيرْ ِج ُع إلى أنَّ ْأو َ
أخ َر ِّ
طاب ِعَ .و َيرى أ َّنه ِممّا َّ
ين َمنْ َش َع َر ِباالسْ ِتعْ ال ِء لِ َم ْفھو ِم ِه أنَّ
باع َة ال َم ْشكولَ َة أنَّ م َِن ال ُم َث َّقفِ َ
الط َ
ال َم ِ
ِّغارَ .ف ِع ْن َدما ُي َق َّد ُم ِكتابٌ َم ْشكو ٌل لِ ُم َث َّق ٍ
ك دَلي ٌل َعلى ا ِّتھا ِم ِه
ف َفذلِ َ
ال َّش ْك َل ال َيكونُ إال لِل َّتالمي ِذ ولِلص ِ
الجھ ِْل ِب َقواعِ ِد ال َع َر ِب َّي ِةَ .وفِي َر ِأي ِه أنَّ ھؤُ ال ِء لَ ْيسُوا َعلى َح ٍّقَ .كما َيرى أنَّ لِل َع َر ِب َّي ِة َغي ِْر ال َمضْ َ
بوط ِة
ِب َ
ِين؛ ْإذ َيضْ َطرُّ ال ُم َت َح ِّد ُ
ب َح ّتى ال َي َت َع َّث َرَ ،و َكثيرً ا ما
ف َو َمعْ ِر َف َة اإلعْ را ِ
ث ال َّت َكلُّ َ
آثارً ا َس ْل ِبي ًَّة َعلى ال ُم َت َح ِّدث َ
ض ْبطِ ِب ْن َي ِة ال َكلِ َمةَِ ،وإذا َتسا َھ ْلنا
َي ْل َجأ إلى َترْ كِ اإلعْ را ِ
ب ِب َ
الو ْقفِ َ ،ول ِكنْ َتبْقى المَصاعِ بُ الصَّرْ فِ َّي ُة في َ
طاب ُع أحْ َج َم ْ
خال ال َّش ْك ِل ألنَّ
في ذلِ َ
ك َفإ َّن ُه ي َُؤ ّدي إلى )ا ْنح ٍ
ت َعنْ ْإد ِ
بير ِهَ .-وال َم ِ
ِالل لُ َغ ِويٍّ ( َ -على َح ِّد َتعْ ِ
ِبدا َي َتھا كا َن ْ
تَ ،ف َو َجدَ ْ
ف َغي ِْر َم ْشكولَةٍَ ،وھ َكذا د ََر َج ْ
ت َك ِبدا َي ِة الكِتا َب ِة ال َع َر ِب َّي ِة ِبحُرو ٍ
ت ْإدخا َل ال َّش ْك ِل
صعْ بًا.
َ
ت ال َّش ْك ِل -في َرأيِ َتيْمور -لَ ْم َت ُكنْ م َُو َّف َق ًة ُم ْن ُذ ُنشوئِھاَ ،ودَليلُهُ ،أنَّ القُدامى كا ُنوا
َكما أنَّ َعالما ِ
ت ِب ْ
الجيم المُعْ َج َم ِة َت َو ِّخيًا لِ ِد َّق ِة
ض ُّم
الح َركا ِ
سير َ
األلفاظِ َك َق ْولِ ِهَ :ف ْت ُح الحا ِء ال ُم ْھ َم َلةِ ،و َ
َي ْل َجأون إلى َت ْف ِ
ِ
طاب ُع
ّاخَ (٤).كما أنَّ ال َّ
ال َّ
ينَ .فلَ ْو َت َم َّك َن ِ
ض ْب َط يُوا ِج ُه ُم ْش ِكلَ ًة عِ ْن َد الكات ِِب َ
ت ال َم ِ
ض ْبطِ َ ،و َخ ْش َي َة َتصْ حيفِ ال ُّنس ِ
َّليمَ ،وھذا
ب الَّذي ي ُْطلَبُ ِم ْن ُه حِي َن ِئ ٍذ َت َحرّ ي ال َّ
ك َي ْخل ُِق ضِ ي ًقا لِلكا ِت ِ
خال ال َّش ْك ِل َفإنَّ ذلِ َ
ِمنْ ْإد ِ
ض ْبطِ الس ِ
ضب ُ
إشاع ِة َ
الخ َطأَ .واألمْ ُر
ْط َسبيال إلى
كون ال َّ
َ
قان لِ َقواعِ ِد ال َّنحْ ِو والصَّرْ فِ َح ّتى ال َي َ
َيحْ تا ُج إلى إ ْت ٍ
َيحْ تا ُج إلى َت ْخ
طاب ُع.
صيص بُصرا َء ِباللُ َغ ِة ال َع َر ِب َّي ِة ُي ْش ِرفُ َ
ِ
ون َعلى ُك ِّل ما ُت ْخ ِر ُج ُه ال َم ِ
 .١ھذه األفكار وردت عند المستشرقين أمثال ولكوكس وغيره منذ أواخر القرن التاسع عشر.
 .٢مجمع فؤاد األول للغة العربية ،تيسير الكتابة العربية ،ص .٩-٨وفھمي ،عبد العزيز ،الحروف الالتينية لكتابة
العربية ،ص ، ٦-٥وص.١٤٧-١٤٥
 .٣تيمور ،ضبط الكتابة العربية ،ط ،١ص١٥. -٦
 .٤تيمور ،مشكالت اللغة العربية ،ص .١٩-١٨تيمور ،ضبط الكتابة العربية ،ط ،١ص.٦-٥

ك جي ٌل ُم َت َعوِّ ٌد َسال َم َة ال ُّن ْط ِق.
تيج َة ذلِ َ
َو َي َتفا َء ُل ِبأنْ َي ْن َشأ َن َ
زيز َفھْمي في أنَّ َع َملِ َّي َة ال َفھ ِْم
َو ُي َكرِّ ُر أنيس
َ
فريحة الف ِْك َر َة الَّتي قالَھا قاسِ م أمينَ ،و َع ْب ُد ال َع ِ
ب الكِتا َب ِة ال َع َر ِب َّيةَِ ،و َيرى أنَّ
ياب ال َّش ْك ِل في اللُ َغ ِة ال َع َر ِب َّي ِة ِمنْ عُيو ِ
ِلقارى ِءَ .و َق ْد َع َّد غِ َ
َم ْوكولَ ٌة ل ِ
) (١
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ُص َّو َ
كون ج ُْزءًا ِمنْ
صور ِة ال َكلِ َمةَِ ،و َي َت َعجَّ بُ ِمنْ
َ
ت ج ُْز ٌء م َِن ال َمعْ نى َو َعلَ ْي ِه َي ِجبُ أنْ َي َ
ف الم َ
الحرْ َ
َ
ب ال َّش ْك ِل في
ت َم َع أ َھ ِّم َّيتِھاَ .وعِ ْن َدهُ م َِن ال ُّنكا ِ
الح َركا ِ
ض َر َر غِ يا ِ
إھْ مالِنا َ
ت الَّتي ُيحِبُّ أنْ ي َُر ِّددَھا لِ ُي َبي َِّن َ
ص ُة ال َمرْ أ ِة الَّتي َق َر ْ
ص ُة ال ِّت ْلمي ِذ
القارى ِءَ ،وقِ َّ
ال َع َر ِب َّي ِة ال َم ْكتو َب ِة قِ َّ
ھانَ .يقو ُل" :أحِبُّ
أت َخ َب َر َوفا ِة أسْ َم َ
ِ
َكثيرً ا َترْ دا َد ُن ْك َت ٍة قِرا ِئ َّي ٍة َو َق َع ْ
ص َل
كان َي ْق َرأ َعلى أسْ تا ِذ ِه َن ًّ
صا َع َر ِب ًّيا َغي َْر ُم َش َّك ٍلَ ،وعِ ْندَما َو َ
ت لِت ِْلمي ٍذ َ
ُحاوال ٍ
ثير ٍة لَ َف َظھا َعلى ھذا
إلى لَ ْف َظ ِة ) َف َس َتكونُ ( َو َق َ
ت َك َ
ف أما َمھا حا ِئرً ا ال َي ْد ِري ماذا َي ْق َرأَ .و َبعْ َد م َ
تاذ َوال َّتالم ُ
ك لَھا األسْ ُ
ال َّش ْك ِل )فِسْ ت ِْك ِونّ ( َفكا َن ْ
ضحِكِ َ ،ولكِنَّ
شار ْكنا ُھ ْم َزم ًنا ِبال َّ
ِيذَ ،و َ
ض ِح َ
ت قِرا َء ًة َ
ت.
ِي إمْ كا ِني ٌَّة وا ِح َدةٌ ِمنْ عِ َّد ِة آالفِ اإلمْ كا ِنيّا ِ
قِرا َء َة َ
الع ْظمِيِّ ( ھ َ
الولَ ِد لِھذا )ال َھ ْي َك ِل َ
َو ْ
ھان عِ ْندَما َس َق َط ْ
أغ َربُ ِمنْ ھذا َخ َب ُر ال َمرْ أ ِة الَّتي كا َن ْ
ّار ُتھا في
ت َسي َ
ت َت ْق َرأ َعنْ َمصْ َر ِع أسْ َم َ
ت ال َمرْ أةُ أنَّ اسْ َم ال ُّترْ َع ِة " َف ُتوفِيتا" َو َق َرأ ْتھا ھ َكذاَ :ف ُتوفِيتا َ fatufitaف َسأ َل ْ
ت
" ُترْ َع ٍة َف ُتوُ ِّف َيتا" َف َظ َّن ِ
ب ِم ْنھا :أي َْن َت َق ُع ُترْ َع ُة َف ُتوفِيتا؟ َفقا َل لَھا َز ْوجُھاَ :ل ْم أسْ َمعْ ِب ُترْ َع ٍة
كان جالِسًا ِبالقُرْ ِ
َز ْو َجھا الَّذي َ
اسْ مُھا َف ُتوفِيتاَ ،ولَسْ ُ
ت ْأد ِري أي َْن ھ َُو َم ْو ِقعُھا! ُث َّم َ
ص َر َخ
أو ال َم َجلَّ َة لِ َي َت َح َّق َق م َِن االسْ ِم َف َ
أخ َذ َ
الجري َد َة ِ
) (٢
ِبھاَ :ف ُتوُ ِّف َيتا! ) ْإذ إنَّ امْ َرأ ًة ْ
أخرى ال َق ْ
ث (".
ت َح ْت َفھا في الحا ِد ِ
ص ُة عِ ْن َد أنيس
البال ِد ال َع َر ِب َّي ِة أنَّ
فريحة) (٣أنَّ ِمنْ أسْ با ِ
َ
َوال ُخال َ
ب ال ُع ُزوفِ َع ِن القِرا َء ِة في ِ
ِف ال َع َربُ ر ُْؤ َي َة كِتا َبت ِِھ ْم
الح َركا ِ
تَ .و َق ْد أل َ
القارى َء ال َيسْ َتطي ُع قِرا َء َة ال َع َر ِب َّيةِ ،أل َّنھا َغ ْي ُر َم ْشكولَ ٍة ِب َ
ِ
الح َر َك َة ج ُْز ٌء َح َي ِويٌّ م َِن ال َكلِ َمةَِ ،و َق ْد َيكونُ لِھذا ال َّن ْو ِع م َِن الكِتا َب ِة
الح َركا ِ
خالِ َي ًة م َِن َ
ت َح ّتى فا َت ُھ ْم أنَّ َ
ُم َبرِّ ٌر عِ ْن َدما كا َن ْ
القارى َء ي َُر ِّك ُز
ك الكِتا َبةِ؛ ألنَّ
ِن ال َي ْو َم ال ُم َسوِّ َغ لِت ِْل َ
اسَ .ولك ِ
ت الكِتا َب ُة لِ َن َف ٍر م َِن ال ّن ِ
ِ
ص ِر َي َت َحسَّسُ ال َمعْ نى َت َح ُّسسًا
ا ْنتِبا َھ ُه في مُعالَ َج ِة ال َمعْ نى َواسْ تيعا ِ
ب الف ِْك َر ِة َف َت ِج ُدهُ حائ َِر ال َب َ

 .١تيمور ،ضبط الكتابة العربية .٤٣-٤١ ،تيمور ،مشكالت اللغة العربية ،ص٧٩.-٧٨
 .٢فريحة ،أنيس )١٩٨٠م( .في اللغة العربية وبعض مشكالتھا ،بيروت :دار النھار للنشر ،ص.١٦٧-١٦٦
فريحة ،نحو عربية ميسرة ،ص .٢٦فريحة ،نظريات في اللغة ،ص ،٩١جاء ضبط كلمة فستكون بھذا
الشكل"فِسْ تِكوُ نُ ".
 .٣فريحة ،في اللغة العربية وبعض مشكالتھا ،ص .١٧٥و فريحة ،نحو عربية ميسرة ،ص.١٤٦

) (١
َليل أنَّ َق َت َل َغ ْي ُر قُ ِت َل".
بير
فريح َةَ -و" َ
َ
الح َر َك ُة ُج ْز ٌء م َِن ال َمعْ نى ِبد ِ
 َعلى َح ِّد َتعْ ِفور ْ
األغلَ ِب َّي ِة " ِمنْ قِرا َء ِة ال َع َر ِب َّي ِة ھُوُ
طور ِة غِ يا ِ
ب ال َّش ْك ِل ،ألنَّ ُن َ
َو َح َّذ َر ال َبشي ُر ْبنُ َسال َم َة ِمنْ ُخ َ
الحرْ فِ م َِن ال َّش ْك ِلَ ،و ِبھذا َبقِ َي ْ
ت َو َس َتبْقى لُ َغ ُتنا -ما لَ ْم َي َقعْ َتدا ُر ُ
ِلجرا ِئ ِد
ُخلُ ُّو َ
ك األمْ ِر ِبال ِّنسْ َب ِة ل َ
َوال َم َجالتَِ ،و َجميع ما َي َق ُع َعلَ ْي ِه َن َظ ُر القارى ِء ال َع َر ِبيِّ  -ل ُ َغ َة ُن ْخ َب ٍة لَ ْم ي ُْخضِ عْ ھا َعصْ ُر ِّ
الطبا َع ِة ال في
ِ
ِ
(
٣
)
ِين
ضيا ِ
ديم َوال في الحاضِ ِر إلى ُم ْق َت َ
ت السُّرْ َع ِة"َ .وفي َر ِأي ِه أنَّ ال َع َر ِب َّي َة لَنْ َت ْن َتشِ َر َبي َْن المُواطِ ن َ
ال َق ِ
) (٢
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ما دا َم ْ
ت خالِ َي ًة م َِن ال َّش ْك ِل؛ ألنَّ قِرا َء َتھا َتسْ َت ْل ِز ُم َمجْ ھو ًدا لِل َفھ ِْم َق ْب َل القِرا َء ِةَ .و َق ْد َسمّى ال َبشي ُر الكِتا َب َة
مال
قوص ِة أنَّ
ص ِةَ .و ِمنْ عُيو ِ
ب الكِتا َب ِة ال َم ْن َ
َغي َْر ال َمشكولَ ِة ِبالكِتا َب ِة ال َم ْنقو َ
القارى َء " َيضْ َطرُّ إلى اسْ ِتعْ ِ
ِ
) (٤
كون لُ َغ َة
َحوا ِّس ِه ُكلِّھا َ ...وھذا َيجُرُّ هُ إلى َب ْذ ِل َمجْ ھو ٍد ْأك َب َر"َ .و َيرى أنَّ اللُ َغ َة ال َع َر ِب َّي َة ال يُمْ كِنُ أنْ َت َ
َحيا ٍة إال إذا َم َّك َن ْ
كون لَ ْھ ُم كِتا َب ٌة كا ِم َل ٌة َم ْشكولَ ٌة َتمامًا ال إشكا َل فيھا.
ت قُرّ ا َءھا ِمنْ أنْ َت َ

) (٥

َو َيقو ُل ابْنُ َم ْخلو ٍ
روريٌّ
فَ " :ي ِجبُ اإل ْقرا ُر نِھا ِئ ًّيا ِبأنَّ َش ْك َل ال َكلِما ِ
ت َ -ولَ ْو َ
كان ج ُْز ِئ ًّيا -أمْ ٌر َ
ض ِ
رور َّي ٍة ِبال ِّنسْ َب ِة لِ ُك ِّل
الح َركا ِ
ض ال َكلِما ِ
ت َغ ْي ُر َ
ت َ ...غي َْر أنَّ َ
ھوم َبعْ ِ
ض ِ
َودو َن ُه ال يُمْ كِنُ اسْ تيعابُ َم ْف ِ
يان َيكونُ ال َّش ْك ُل ج ُْز ِئ ًّيا ِبما َي ْكفِي لِ َفھ ِْم ال َكلِ َم ِة".
أحْ رُفِ ال َكلِ َمةَِ ،وفي َك ٍ
ثير م َِن األحْ ِ
َويُالح ُ
صار َيصْ عُبُ َعلَيْنا أنْ َنرْ ُس َم ال َكلِ َم َة ُم ْش َت ِملَ ًة َعلى ال َّش ْك ِل
ِظ إبْراھي ُم السّامِرّ ائِيُّ أ َّن ُه
َ
ب الَّتي ُت َؤلَّفُ ل ْ
فال في الصُّفوفِ
ت َح ّتى في ال ُك ُت ِ
الح َركا ِ
ال َم ْطلوبَِ ،وأ َّننا َن َت َخ َّففُ ِمنْ َرسْ ِم ھ ِذ ِه َ
ِألط ِ
اال ْبتِدا ِئ َّي ِةَ .وھذا ما َج َعلَنا َن ْن ُ
ت َعلى أ َّنھا ثا َن ِوي ٌَّة َولَ ْي َس ْ
ت
ت ِمنْ ما َّد ِة األصْ وا ِ
ظ ُر إلى ھ ِذ ِه اإلشارا ِ
ت ال َح َر ُ
الھجا ِئ َّي ِةَ .و َعلى
كات ما َّد ًة َغري َب ًة َع ِن األصْ وا ِ
ك َخ َطأ َكبيرٌ؛ ْإذ َل ْي َس ِ
اللُ َغ ِو َّيةَِ ،و َيرى أنَّ ذلِ َ
ت ِ
) (٦

الھجا ِئ َّيةِ ،خاص ًَّة أنَّ َجمْ َھ َر َة القُرّ ا ِء في
ت َرسْ ٌم َي ْد ُخ ُل في األصْ وا ِ
الح َركا ِ
كون لِھ ِذ ِه َ
ھذا َي ِجبُ أنْ َي َ
ت ِ
سوم
طار ال َع َر ِب َّي ِة َق ْد َف َق َد ِ
ت السَّلي َق َةَ .و َي ْطلُبُ السّامِرّ ائِيُّ ِمنْ أھْ ِل الرَّ أيِ اإلسْ َ
م ُْخ َتلَفِ أ ْق ِ
راع ل َِوضْ ِع الرُّ ِ
ت(.
الخا َّ
الح َركا ِ
ص ِة ِبھ ِذ ِه األصْ وا ِ
ت) َ
 .١فريحة ،نحو عربية ميسرة ،ص .١٩٠وفريحة ،أنيس )١٩٥٢م( .حروف الھجاء العربية ،نشأتھا تطورھا
مشاكلھا .مجلة األبحاث ،س) ،٥ج :(١ص .٢٢و فريحة ،نظريات في اللغة ،ص.٩١
 .٢فريحة ،في اللغة العربية وبعض مشكالتھا ،ص١٥٨.
 .٣ابن سالمة ،اللغة العربية ومشاكل الكتابة ،ص٣٢.
 .٤المصدر نفسه ،ص٦٥.
 .٥المصدر نفسه ،ص.٦٨
 .٦ابن مخلوف ،نور الدين )١٩٨٨م( ،الحرف العربي وتكنولوجيا المعلومات ،في :أكاديمية المملكة المغربية،
الحرف العربي والتكنولوجيا ،الرباط :مطابع عكاظ ،ص.١٤٨

ب كا َن ْ
ت َقضِ َّي ُة ال َّش ْك ِل عا ِئ ًقا أما َم
َوعِ ْن َدما
خال الكِتا َب ِة ال َع َر ِب َّي ِة إلى الحاسُو ِ
َ
صار ال َّت ْفكي ُر في ْإد ِ
كَ .وفي ھذا َيقو ُل ْإدريس َخليل" :اللُ َغ ُة ال َع َر ِب َّي ُة ال َم ْكتو َب ُة َغ ْي ُر م ُْك َت ِملَ ٍة ْ
ِدام
أطرافُھا ِب َس ِب ِ
ذلِ َ
ب ا ْنع ِ
ص ًة إنْ َبقِ َي ْ
الحال ...
ت َعلى ھذا ]ھ ِذ ِه[
الح َركا ِ
َ
ت َ ...و َوظي َف ُتھا ال ِّت ْكنولو ِج َّي ُة في المُسْ َت ْق َب ِل َق ْد َتكونُ ناقِ َ
ِ
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ك ْأل َ
غاز
القارى ِء القِيا َم ِب َت
] َو[ قِرا َءةُ َنصٍّ َع َر ِبيٍّ َي ْق َتضِ ي م َِن
مارين ِذھْ ِن َّي ٍة َو ُج ْھ ٍد ف ِْك ِريٍّ َكأ َّنما َيفُ ُّ
َ
ِ
ت .إذا كا َن ْ
سان َفإ َّنھا ُتصْ ِب ُح مُسْ َتحيلَ ًة ِبال ِّنسْ َب ِة
الح َركا ِ
ال َكلِما ِ
ت ھ ِذ ِه ال َم َش َّق ُة في ُم َت َ
ت ال ُم ْن َع ِد َم ِة َ
ناو ِل اإل ْن ِ
ب".
آللَ ِة الحاسو ِ

) (١

ب ال َّش ْك ِل َ -م َع
الح َركاتَِ ،ويُدا ِف ُع َعنْ غِ يا ِ
ضرو َر َة َوضْ ِع َ
ُوج ُد َمنْ ال َيرى َ
َو َبعْ َد ھذا ُكلِّ ِه ي َ
قِلَّت ِِھ ْمَ -وأ ْق َد ُم اآلرا ِء الَّتي َو َج ْد ُتھا كا َن ْ
الح َر َك َة
ت ل ِْل ُم ْق َت َطفِ الَّذِي َيقُول ِبأنَّ ال َقري َن َة َت ْكفِي لِل َّداللَةَِ ،وأنَّ َ
ك َو ْق َ
كون الكِتا َب ُة
ت َر َّد ال ُم ْق َت َطفُ َعلى ِو ْيلمور الَّذي َدعا إلى أنْ َت َ
ال َنحْ تا ُج إلَيْھا إال نا ِدرً ا .جا َء ذلِ َ
ال َع َر ِب َّي ُة ِبال ُحروفِ الرُّ وما ِن َّي ِة لِصُعو َب ِة قِرا َء ِة الحُروفِ ال َع َر ِب َّي ِة الخالِ َي ِة م َِن ال َّش ْك ِلَ .و َيقو ُل لَ ُه ِبأنَّ ھ ِذ ِه
الصُّعو َب َة نات َِج ٌة أل َّن ُه أجْ َن ِبيٌّ َ ،وأ َّن ُه ال يُمْ كِنُ لَ ُه ْأو لِ َغي ِْر ِه َت َعلُّ ُم اللُ َغ ِة ِمنْ َغي ِْر أنْ َيسْ َم َع لَ ْف َظھا م َِن
) (٢
ِين ِبھا.
العارف َ
ِ
ِينَ ،وعلى ھذا ال َتكونُ
ِين َو َغي ِْر ال ُم َت َم ِّكن َ
َوفي َرأيِ إبْراھي َم جُم َعة أنَّ ال َّش ْك َل ال َي ْل َز ُم إال لِل ُم ْب َت ِدئ َ
) (٣
ْ
ِيز ال َع َر ِب َّي ِة
َتعْ ِر َي ُة ال َكلِما ِ
ِب ال ُم ْب َت ِدئ َ
ت م َِن ال َّش ْك ِل َع ْيبًا إذا را َعيْنا جان َ
ِينَ .ويُشي ُر إلى أنَّ َكث َر َة َشوان ِ
) (٤
ْس.
م َِن العُيو ِ
ب أل َّنھا ُت َشوِّ شُ الرَّ سْ َم َو ُتوقِ ُع في اللَب ِ
) (٥
ت
ت َلھا َد ْو ٌر َخطي ٌر في الما َّد ِة اللُ َغ ِو َّي ِة َعلى ُك ِّل المُسْ َت َويا ِ
الح َركا ِ
َو َم َع أنَّ َكما َل ِب ْشر ُيقِرُّ ِبأنَّ َ
تَ .و َيرى أنَّ قِلَّ َة
الح َركا ِ
ون َك ْث َر َة َ
الصَّرْ فِ َّي ِة َوالمُعْ َج ِم َّي ِة َوال َّداللِ َّي ِة َوال َّنحْ ِو َّيةِ ،إال أ َّن ُه َم َع الَّذين ال ي َُؤ ِّي ُد َ

ت م َِن ال َعوام ِِل الَّتي سا َعد ْ
ت في الل ُ َغ ِة ال َع َر ِب َّي ِة كا َن ْ
َت َعلى َبقا ِء اللُ َغ ِة ال َع َر ِب َّيةِ ،واالحْ تِفاظِ
الح َركا ِ
َ
الخ ْلطِ َب ْي َنھا ِممّا ي َُؤ ّدي إلى َ
ت َتقو ُد إلى َتدا ُخلِھا َو َ
الخ َطأ.
الح َركا ِ
ِب َخواصِّھا الص َّْو ِت َّيةَِ ،كما أنَّ َك ْث َر َة َ
 .١خليل ،إدريس ،حول استعمال الحرف العربي في ميدان العلوم والتكنولوجيا ،في :الحرف العربي والتكنولوجيا
 ،ص.٨١-٨٠
 .٢المقتطف )١٩٠٢م( ،التقريظ واالنتقاد ،العربية المحكية في مصر ،المقتطف ،م) ،٢٧ج :(٢ص.١٩١-١٨٧
 .٣جمعة ،قصة الكتابة العربية ،ص.٩٢
 .٤المصدر نفسه ،ص.٩٣
 .٥بشر ،دراسات في علم اللغة ،ص .٢٠١-٢٠٠فكرة أن غياب الحركات ساعد على االحتفاظ بالخواص الصوتية
رأي قد ال يوافقه عليه كثيرون من أھل العربية ،ذلك ألن الخواص الصوتية لھا عالقة كبيرة بالحركات .
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ب الكِتا َب ِة َب ْل َج َعلُوا َل ُه َعالما ٍ
ت
الع َربُ لَ ْم ي ُْد ِخلُوا ال َّش ْك َل في ص ُْل ِ
َو َيقو ُل َح ْفنِي ناصِ فَ " :
ف َوإ َّنما َش َكلُوا م َِن الحُروفِ ما َت ْل َت ِبسُ
الحرْ فِ ْأو َتحْ َت ُه ْأو ِبجان ِِبهَِ ،ولَ ْم َي ْش ُكلُوا ُك َّل َحرْ ٍ
ُتو َ
ض ُع َف ْو َق َ
يع فيما ال فا ِئ َد َة لَ ُه ُت ْذ َكرَُ ،وا ْقتِصا ًدا في
الو ْق ِ
ت أنْ يَضِ َ
ض ًّنا ِب َ
َح َر َك ُتهَُ ،و َت َر ُكوا ْأك َث َر الحُروفِ ُغ ْفال؛ َ
ً ) (١
ْ
ت الكِتا َب ُة ال َع َر ِب َّي ُة  ...م ُْخ َت َزلَة".
صار ِ
راق َف َ
األو ِ
َفغِيابُ ال َّش ْك ِل َع َّدهُ
دون فا ِئ َد ٍة ُت ْذ َكرُ،
إيجاب ًّيا؛ ْإذ َيجْ َع ُل اللُ َغ َة م ُْخ َت َزلَ ًةَ .وال َّش ْك ُل َمضْ َي َع ٌة ل َِلو ْق ِ
ت َ
ِ
َكما أ َّن ُه ُي َكلِّفُ َن َفقا ٍ
ُعارضِ ي ال َّش ْك ِل-
ت زا ِئ َد ًة- .ھ ِذ ِه َبعْ ضُ آرا ِء م ِ
ت اللُ ُ
ِي اللُ َغ ُة ال ّتا َّم ُة
غات ُكلُّھا لِلُ َغ ِة ال َع َربَِ ... ،ويُقا ُل إنَّ ل ُ َغ َة ال َع َر ِ
و َقديمًا قالُوا" :ا ْنقا َد ِ
بھ َ
األل ُ
الحُروفُ  ،الكا ِملَ ُة ْ
فاظَ ،ل ْم َي ْنقُصْ َع ْنھا َشيْ ٌء م َِن الحُروفِ َفيَشِ ي َنھا ُن ْقصا ُنهَُ ،ولَ ْم َي ِز ْد فيھا َشيْ ٌء
ُ
ميع األ َم ِم ْ
َف َيعِي َبھا ِزيا َد ُت ُه  ...قا َل ال َفرّ اءَ :و َج ْد ُ
ﷲ
ت ال َع َر ِ
ت لِلُغا ِ
اختِصاصًا م َِن ِ
ب َفضْ ال َعلى ل َغ ِة َج ِ
ت ال َع َربُ ِبھا َكال َمھا م َِن َ
ض ،والرَّ ْف ِع
ت الَّتي َو َس َم ِ
َع َّز َو َج َّل لَ ُھ ْم ُ ...ث َّم َن َظرْ نا في السِّما ِ
الخ ْف ِ
) (٢
ثير ِه".
وال َّنصْ بَِ ،ف َو َج ْدنا ُھ ْم ْأد َخلُوا ذلِ َ
ك فِي ال َق ْو ِل واال َك ْتفا ِء ِب َقليلِ ِه ال ّدا ِّل َعلى َك ِ
َف ُم ْن ُذ القِ َد ِم َع َّد َبعْ ضُ أھْ ِل ال َع َر ِب َّي ِة قِلَّ َة ال َّش ْك ِل م ِِي َز ًة َت َمي ََّز ْ
ت ِبھا ال َع َر ِب َّي ُة َعنْ َغي ِْرھاَ ،م َع أ َّنھا
اآلخ ِر ُع َّد ْ
عِ ْن َد َبعْ ضِ ِھ ُم َ
ت َن ْقصًا.
ب ال َّش ْك ِل ُم ْش ِكلَ ًة؛ ألنَّ األصْ َل في ال َكلِ َم ِة أ َّنھا ال ُت ْق َرأ
َوال َيرى حامِد َعبْد القاد ِِر في غِ يا ِ
ت أنَّ "ال َكلِ َم َة َق ْد ُت ْق َرأ َعلى وُ جو ٍه َش ّتى َك َكلِ َم ِة
ُم ْن َع ِزلَ ًة َعنْ َغي ِْرھا م َِن ال َكلِما ِ
الح َركا ِ
تَ .ف ُم ْش ِكلَ ُة غِ يا ِ
ب َ
ض أ َّنھا ُم ْن َع ِزلَ ٌة َ ...غ ْي ُر َمألو َف ٍة.
علمَ ] ،ولكِنَّ [  ...ال َّت َر ُّد َد في قِرا َء ِة ھ ِذ ِه ال َكلِ َم ِة  ...إ َّنما َيأتي َعلى َف َر ِ
ت ُم ْن َفصِ لَ ًةَ ... ،و ُدخو ُل ال َكلِ َم ِة في جُمْ َل ٍة ي َُح ِّد ُد َمعْ ناھا و ُي َعيِّنُ َك ْيفِ َّي َة ال ُّن ْط ِق
َو َنحْ نُ ال َن ْق َرأ ال َكلِما ِ
) (٣
ضب َ
ت األواخ ِِر مُمْ ِكنٌ ِبدِرا َس ِة
ْط َح َركا ِ
ِبھا"َ .فھ َُو ال َي ِج ُد أنَّ ال َّش ْك َل َيحْ تا ُج إلى ُك ِّل ھذا ال َعنا ِء ،وأنَّ َ
ت الحُروفِ الَّتي ال َت َق ُع في آخ ِِر ال َكلِ َم ِة َيكونُ ِبدِرا َس ِة
عِ َّد ِة َقواعِ َد َنحْ ِو َّي ٍة ُم َيس ََّرةٍَ ،وأنَّ َمعْ ِر َف َة َح َركا ِ

ال َقواعِ ِد الصَّرْ فِ َّي ِة الھا َّم ِةَ .ف َ
ُون -
الخ ْطبُ إ َذنْ َھيِّنٌ َولَي َ
صوِّ ُرهُ لَنا السّا َدةُ الكا ِتب َ
ْس م َِن الصُّعو َب ِة َكما ُي َ
بير ِه.-
َعلى َح ِّد َتعْ ِ
ض ْبطِ
َولكِنَّ الواق َِع ال َيقو ُل ِبسُھولَ ِة ال َقواعِ ِد ال َّنحْ ِو َّي ِة والصَّرْ فِ َّي ِة الَّتي َي َت َم َّكنُ ِبھا ال َع َر ِبيُّ ِمنْ َ
 .١ناصف ،تاريخ األدب أو حياة اللغة العربية ،ج ،١ص.٩٩
 .٢النحاس ،أبو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل )ت٣٣٧ھـ( ،صناعة ال ُك َّتاب ،ط) ،١تحقيق بدر أحمد ضيف(،
دار العلوم العربية ،بيروت-لبنان١٩٩٠ ،م ،ص .٧٣-٧٢وعنه نقل القلقشندي ،صبح األعشى ،ج ،١ص-١٨٣
.١٨٥
 .٣عبد القادر ،حامد )١٩٦٠م( .دفاع عن األبجدية والحركات العربية .مجلة مجمع اللغة العربية) ،ج:(١٢
ص.٨٩-٨٨

ما َي ْق َرأ ِبسُھو َل ٍة َ -كما َيقو ُل حامِد َعبْد القادِرَ -ف َنحْ نُ َنرى أنَّ ّ
ليمَ ،وال يَصِ ُل إلى
الطال َ
ِ
ِب ي ُْك ِث ُر م َِن ال َّتعْ ِ
َّليم.
َمعْ ِر َف ِة ال َقواعِ ِد ال َّنحْ ِو َّي ِة والصَّرْ فِ َّي ِة الَّتي ُت َم ِّك ُن ُه م َِن ال َّ
ض ْبطِ الس ِ
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ت ال َي ُح ُّل
أمّا َعلِيّ
الح َركا ِ
زيز َفھْمي َفھ َُو َيرى أنَّ َوضْ َع َ
ج َ
الجارم الَّذي أعْ ِ
ب ِب َر ِأي ِه َع ْب ُد ال َع ِ
ِ
الخ َطأَ .يقو ُل" :القِرا َءةُ
ُم ْش ِكلَ َة سُو ِء القِرا َء ِة الفاشِ َي ِة َبي َْن القُرّ ا ِء .وأنَّ ال َّش ْك َل َق ْد َيكونُ ھ َُو َم ْدعا ًة َ
ت عِ ْندَنا  ...ل ُ ْغ ًزا م َِن ْ
أصْ َب َح ْ
ك ال َتسْ َتطي ُع قِرا َء َة ال َع َر ِب َّي ِة َعلى َوجْ ِھھا إال إذا ُك ْن َ
ت لُ َغ ِو ًّيا
غاز ...إ َّن َ
األل ِ
صرْ فِ ًّيا َنحْ ِو ًّيا َمعًاَ ... ،فإنْ قالُوا إنَّ ال َّش ْك َل َي ُس ُّد ھ ِذ ِه
ك الصُّعو َب َة ،قُ ْلنا إنَّ ال َّش ْك َل ال
الحاج َة َو ُي َذلِّ ُل ت ِْل َ
َ
َ
ُي ْنق ُِذ م َِن َ
الخ َطأ َب ْل إ َّن ُه َق ْد َيكونُ َم ْدعا ًة
كول َخ َطأ ُھ ْم في قِرا َء ِة َغي ِْر
قِرا َء ِة ال َم ْش ِ

ل َ
ون في
دارسِ نا أنَّ ال َّتالمي َذ ي ُْخطِ ُئ َ
ِلخ َطأ ... .لَ َق ْد َجرَّ بْنا في َم ِ
شاق ِج ًّدا في ِّ
كول ْ ...
وأخرى أنَّ ال َّش ْك َل َع َم ٌل ٌّ
باع ِة
الط َ
ال َم ْش ِ

ب ال َم ْشكو ُل".
ك َق َّل م َِن ال ُك ُت ِ
َيحْ تا ُج إلى ِد َّق ٍة وإلى َز َم ٍن وإلى أجْ ٍر مُضا َعفٍ؛ لِذلِ َ

) (١

َو
الجار ُم َم َع ھذا ال َم ْوقِفِ م َِن ال َّش ْك ِل إال أ َّن ُه ال َي ْدعو إلى ال َّت َخلِّي َع ْنهُ ،وإ َّنما ھ َُو ُي َبيِّنُ َمضارَّ
ِ
ث َعنْ َطري َق ٍة َجدي َد ٍة لَ ُه.
ُور ِت ِه الحالِ َّيةِ ،وأ َّن ُه ال ُب َّد م َِن ال َبحْ ِ
ص َ
ف َشھا َد ٍة ِمنْ
زيز َفھْمي َعلى َق ْو ِل
بير َتعْ ِد ُل ْأل َ
الجار ِم قائِال" :ت ِْل َ
ك َشھا َدةُ َخ ٍ
َو ُي َعلِّ ُق َع ْب ُد ال َع ِ
ِ
) (٢
ِبير َق ْو ٌل لِقائ ٍِل".
َغي ِْر ِه َ ...ولَي َ
ْس َبعْ َد َشھا َد ِة ھذا الخ ِ
الجار ِم في َج ْدواهُ
ك
َو َق ْد َفس ََّر د .نِھاد المُوسى َكال َم
الجار ِم َع ِن ال َّش ْك ِل قائِال" :لَ َع َّل َت ْشكِي َ
ِ
ِ
الح َر َك ِة ال َم ْقصودَ ِة.
ْس إ َّنما َي ْن ُج ُم ،في ُم ْق َتضى ال َّن َظ ِرِ ،منْ غِ يا ِ
ب َ
مُحْ تا ٌج إلى َرجْ ع َن َظ ٍر؛ ذل َِك أنَّ اللَب َ
ْ
وإث ُ
س َت ْفسيرً ا َحقيقِ ًّيا ل َ
ِلخ َطأ في ال َّ
الح َر َك ِة َعال َم ٌة ھا ِد َي ٌة إلى ال َّ
ض ْبطِ
ض ْبطِ  .وإنَّ َعلَيْنا إ َذنْ أنْ َن ْل َت ِم َ
بات َ
الح َر َك ِةَ .ولَ َع َّل َمرْ ِج َع َ
ِين
الخ َطأ في ال َّ
ِين َم َع وُ جو ِد َ
لَدى ال ُم َت َعلِّم َ
الح َر َك ِة أنَّ ال ُم َت َعلِّم َ
ض ْبطِ َم َع وُ جو ِد َ
) (٣
ون ال َكلِ َم َة َعلى َو ْف ِق َسلي َقت ِِھ ْم".
َي ْنطِ قُ َ
) (٤
القارى ِء ال َع َر ِبيِّ
ت عِ ْن َد
ْأو َكما قا َل َر َمضانُ َع ْب ُد ال َّتوّ ا ِ
الح َركا ِ
ُموز َ
ِ
ب ِبأنَّ القي َم َة الص َّْو ِت َّي َة لِر ِ
َق ْد فُقِد ْ
َتَ ،فلَ ْم َيع ُْد َب ْي َن ُه َو َب ْي َنھا ْإلفٌ .

ْ
الح َركاتِ ،إال أ َّننا َو َج ْدنا َمنْ َيرى قِلَّ َة أ َھ ِّم َيتِھاَ .وھذا
إ َذنْ َم َع أنَّ
رور َة َ
ض َ
األغلَ ِب َّي َة َي َر ْو َن َ
ِين َف َق ْط ،وإ َّنما وُ ِج َد عِ ْن َد القُ َدما ِء.
ْس َبي َْن المُحْ ِدث َ
األمْ ُر لَي َ
ب َبعْ ُ
ض ُھ ْم إلى َكرا َھ ِت ِه
َيقو ُل ال َق ْل َق َش ْندِيُّ " :إنَّ م َِن ال ُك ّتا ِ
ب في ال َّش ْك ِل َ ...و َذ َھ َ
ب َمنْ َر َّغ َ
 .١فھمي ،الحروف الالتينية لكتابة العربية ،ص.٩-٨
 .٢المصدر نفسه ،ص.٩
 .٣الموسى ،الثنائيات ،ص.٢١٦
 .٤عبد التواب ،دراسات وتعليقات في اللغة ،ط ،١ص.١١٧

ُعاب
الحرْ فُ َعلى
أحبُّ إ َليَّ ِمنْ أنْ ي َ
القارى ِء َ
والرَّ ْغ َب ِة َع ْن ُه .قا َل َسعي ُد بْنُ حمي ٍد الكاتِبُ  :ألنْ ُي ْش ِك َل َ
ِ
ب إلَ ْي ِه َعنْ
الكاتِبُ ِبال َّش ْك ِل"َ (١).و
اب اإل ْنشا ِء ِم ْن ُھ ْم َمنْ َم َن َع ال َّش ْك َل مُحاشا ًة لِل َم ْكتو ِ
أضاف ِبأنَّ " ُك ّت َ
َ
ِلجھ ِْل ِبأ َّن ُه ال َي ْق َرأ إال ما ُنقِ َط ْأو ُ
ش ِك َل"َ (٢).و َيرى ال َقلَ ْق َش ْندِيُّ وُ
ريق " َبي َْن ما َي َق ُع في ِه
َ
ِنسْ َب ِت ِه ل َ
جوب ال َّت ْف ِ
اللَبْسُ  ...لِ َغرا َب ِتهَِ ،و َبي َْن ما َتسْ ُھ ُل قِرا َء ُت ُه لِوُ ضُو ِح ِه َوسُھولَ ِت ِه".

) (٣
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َو َقضِ َّي ُة ال َّش ْك ِل َبقِ َي ْ
َ
ص
ينَ ،سوا ٌء
والخ ْوفِ
أكان ذلِ َ
َ
ارسِ َ
ك ِمنْ ُم ْن َط َل ِق ال ِحرْ ِ
ِمام ال ّد ِ
ت َم َح َّل اھْ ت ِ
ب َتمْ ھي ًدا لِل َقضا ِء َعلَيْھا ِمنْ أجْ ِل ال َقضا ِء َعلى أھْ لِھا.
َعلى َبقا ِء ال َع َر ِب َّيةِ ،أ ْم ِب ِن َّي ِة َك ْشفِ العُيو ِ
َوصُعو َب ُة قِرا َء ِة ال َع َر ِب َّي ِة الخالِ َي ِة م َِن ال َّش ْك ِل كا َن ْ
َ
طاع
اآلخ ُر
ت م َِن ال َمنافِ ِذ ال َّس ْھ َل ِة الَّتي اسْ َت َ
ال ُّدخو َل ِم ْنھا ل َّ
ِلطعْ ِن فِي ھ ِذ ِه الل ُ َغ ِة الَّتي أسا َء إلَيْھا أھْ لُھا َولَ ْم ُي َق ِّدروھا َح َّق َق ْد ِرھا.
ك ال َّش ْك ِل عا ِئ ٌد إلى َّ
الز ٍم في مُعْ َظ ِم
الظنِّ ِبأنَّ ال َّ
َو ِممّا قال ُه د .نِھاد المُوسى" :لَ َع َّل َترْ َ
ض ْب َط َغ ْي ُر ِ
) (٤
ب".
س َعلى ال َع َر ِبيِّ َ ،وعا ِئ ٌد إلى ال َّتساھ ُِل في أمْ ِر اإلعْ را ِ
األمْ ِر وأ َّن ُه َغ ْي ُر م ُْل َت ِب ٍ
ب ال َّش ْك ِل أنَّ ال َّش ْك َل ُي ْفقِ ُد الكِتا َب َة ال َع َر ِب َّي َة سِ َم َة ْ
ِزالَ ،وأ َّن ُه يُضاعِ فُ
ب غِ يا ِ
َكما أنَّ ِمنْ أسْ با ِ
االخت ِ
ت الكِتا َبةَِ ،و ُي َش ِّت ُ
ت ف ِْك َر الكا ِتبَِ ،وھ َُو لِصِ َغ ِر ِه ُي ْتعِبُ ال َّن َظ َر ،وقالُوا َق ْد يوقِ ُع في َ
َو ْق َ
الخ َطأ إذا لَ ْم َن َت َو َّخ
ض ُع َعلى َحرْ ٍ
قوع
ف لَي َ
ال ِّد َّق َة ال ّتا َّم َة في َوضْ ِعهَِ ،ف َق ْد يُو َ
ْس َلهُ ،وقالُوا ِبأنَّ ال َّش ْك َل ُي َعرِّ ضُ الكات َ
ِب لِلوُ ِ
في ْ
الح َر ِج
ض ال ُك ّتا ِ
ب َخ ْش َي َة َ
األخطا ِء ال َّنحْ ِو َّي ِة والصَّرْ فِ َّي ِةَ .و َق ْد َيكونُ َس َببًا في َترْ كِ الكِتا َب ِة عِ ْن َد َبعْ ِ
الخ َطأ َسوا ٌء َعنْ َسھ ٍْو ْأو َعنْ َجھ ٍْلَ .و ِبھذا َيشي ُع َ
قوع في َ
حيح
الخ َطأ ال ّنا ِت ُج َعنْ َش ْك ٍل َغي ِْر َ
ص ٍ
عِ ْن َد الوُ ِ
) (٥
كات ُت ْثقِ ُل الكِتا َب َةَ ،و َت َت َطلَّبُ َو ْق ًتا ْ
الح َر ُ
أط َو َل.
في الكِتا َب ِةَ .وقالُوا َ
رور ًّيا،
َول ِكنْ َم َع ُك ِّل الصُّعوبا ِ
ت الَّتي ُتوا ِج ُه َع َملِ َّي َة ال َّش ْك ِل ل َ
ِلحرْ فِ ال َع َر ِبيِّ َي ْب َقى ال َّش ْك ُل َ
ض ِ
ص ٌة َي ِجبُ ال َّت َخلُّصُ ِم ْنھا.
َوغِ يا ُب ُه َم ْن َق َ

 .١القلقشندي ،صبح األعشى ،ج ،٣ص١٥٦.
 .٢المصدر نفسه ،ج ،٣ص .١٥٧محمود تيمور ال يؤيد من يرى أن الشكل يعني سوء الظن بالمكتوب إليه ،وقد
وردت اإلشارة إلى ذلك .تيمور ،مشكالت اللغة العربية ،ص ،٤٩وتيمور ،ضبط الكتابة العربية ،ص٨
 .٣القلقشندي ،صبح األعشى ،ج ،٣ص .١٥٧ولكن ذلك أمر نسبيّ  .فما يسھل على واحد قد ال يسھل على اآلخر؛
ألن عوامل كثيرة لھا عالقة بالموضوع.
 .٤الموسى ،اللغة العربية  ...قيم الثبوت ،ص ،١١٠الحاشية رقم .٥
 .٥بعض ھذه األسباب ذكرھا محمد شوقي أمين .أمين ،الكتابة العربية ،ص .٢٠وأمين ،كيف تعالج قضية الشكل
في الطباعة العربية ،في :اللجنة الفنية ،ص.٦٤-٦٣
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صل ُ ال ّثال ُ
ِث
ال َف ْ
األ ْبعا ُد اللِسان َّي ُة لِل َع َرب َّي ِة ال َم ْكتو َب ِة َغ ْي ِر ال َم ْ
شكو َل ِة:
 .١البُعْ ُد اللِسانِيُّ اال ْقتِصادِيُّ .
الع َرب َّي ِة.
 .٢البُعْ ُد اللِسانِيُّ ال َّت ْطبيقِيُّ  :أ :إصْ ال ُح الكِتا َب ِة َ
الع َر ِب َّي ِة ِبالحُروفِ الالتي ِن َّي ِة.
ب :ال َّدعْ َوةُ إلى كِتا َب ِة َ
ج :ال َّدعْ َوةُ إلى العا ِّم َّي ِة.
الع َر ِب َّي ِة ألبْنائِھا.
ليم َ
 .٣البُعْ ُد اللِسانِيُّ ال َّترْ َب ِويُّ  :أ :في َتعْ ِ
ِين ِب َغي ِْرھا.
الع َر ِب َّي ِة لِل ّناطِ ق َ
ليم َ
ب :في َتعْ ِ

ِي لِل َع َربِ َّي ِة ال َم ْكتو َب ِة َغ ْي ِر ال َم ْ
شكولَ ِة:
ال ُب ْع ُد اللِسان ُِّي اال ْقتِصاد ُّ

.١

) (١
لَ َق ْد
ك
َ
بير م َُحمَّد َش ْوقي أمين -؛ َوذلِ َ
رار َ -على َح ِّد َتعْ ِ
صار اسْ ِتعْ ما ُل ال َّش ْك ِل َعلى ِج َھ ِة االضْ طِ ِ
ت الكِتا َب ُة َخ ِّطي ًَّةَ .فلَمّا جا َء َعصْ ُر ِّ
الطبا َع ِة زا َد العُسْ ُر َوال ُك ْل َف ُة
لِما فِي ِه ِمنْ عُسْ ٍر َو ُك ْل َفةٍَ ،وھذا َي ْو َم كا َن ِ
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صوص اللُ َغ ِو َّي ِة
أو ال ُّن
مال ال َّش ْك ِل إال فِي مَواطِ َن دَقي َق ٍة َك
ِ
َفلَ ْم َي ُك ِن ال َعمْ ُد إلى اسْ ِتعْ ِ
ِ
األصول ال ُم َق َّد َس ِة ِ
ض ْبطِ ا ْف ِتقارً ا َشدي ًدا.
َواألد َِب َّي ِة الَّتي َت ْف َتقِ ُر إلى ال َّ
ك ال َّش ْك ِل َق ْد َيكونُ عا ِئ ًدا إلى َس َب ٍ
ب ا ْقتِصادِيٍّ ؛ ألنَّ َح َر َك َة
َو َيقو ُل د .نِھاد الموسى ِبأنَّ َترْ َ
ً ) (٢
ب َتسْ َت ْل ِز ُم َن َف َق ًة إضافِيَّة.
ال َّ
ض ْبطِ َواإلعْ را ِ
َو َيقو ُل فلورْ يان ْ
كولماسِ :بأنَّ العا ِم َل اال ْقتِصادِيَّ عا ِم ٌل م ُِھ ٌّم "لِ َت َق ْھقُ ِر اللُ َغ ِة الَّذي َيحْ ُد ُ
ث في
) (٣
ُ
ت اللُ َغ ِو َّي ِة الَّتي كا َن ْ
ضار ِة".
الجماعا ِ
الح َ
ُجوم ال َعنيفِ القاد ِِم م َِن َ
َ
ت قاد َِر ًة َعلى حِما َي ِة ل َغتِھا م َِن الھ ِ
أثير العام ِِل اال ْقتِصادِيِّ في َت َط ُّو ِر اللُ َغ ِة ْأو َترا ُجعِھا ِبصِ َف ٍة عا َّم ٍة.
ُتشي ُر األ ْقوا ُل الس ِ
ّاب َق ُة إلى َت ِ
ت في الكِتا َب ِة ال َع َر ِب َّيةِ،
أمّا َعلى َوجْ ِه ال ُخ
الح َركا ِ
صوص َفالعا ِم ُل اال ْقتِصادِيُّ َيقِفُ عا ِئ ًقا أما َم َوضْ ِع َ
ِ
َّ
وصار ال َّت ْفكي ُر في ْ
األمور الَّتي َت ْش َغ ُل ُعلَما َء ال َع َر ِب َّي ِةَ .و ْ
أغلَبُ
ِزال ال َّش ْك ِل م َِن
الظنِّ أنَّ
َ
اخت ِ
ِ
ِين قا َلُ " :ك ُّل َكلِ َم ٍة َعرَّ ْي ُتھا َع ِن
ال َفيْروزآبادي) ،ت٨١٧ھـ(َ ،
كان َق ْد َت َن َّب َه َعلى البُعْ ِد اال ْقتِصادِيِّ ح َ
ض ْبطِ َفإ َّنھا ِبال َف ْت ِح".
ال َّ

) (٤

ِين َي ْت ُر ُ
ت -ي َُو ِّف ُر
الح َركا ِ
ك َوضْ َع ال َف ْت َح ِة -الَّتي قِي َل ِبأ َّنھا ُت َش ِّك ُل ما َيزي ُد َعلى ِنصْ فِ َ
َفالكاتِبُ ح َ
الو َرقِ َّي ِة.
الو ْق ِ
ساح ِة َ
ت َوال ُج ْھ ِد َوال َم َ
في َ
حام لِلُّ َغ ِة اعْ تِقا ٌد خاطِ ى ٌءَ .ف َق ْد قِي َل" :ال ُّت ُ
َكما أنَّ االعْ تِقا َد ِبأنَّ ال ُّت َ
راث
راث األد َِبيَّ ال َغ َ
زير َوحْ َدهُ ٍ
ماع ِة الل ُ َغ ِو َّيةِ،
ْس حا ِميًا َفعّاال ضِ َّد َت َق ْھقُ ِر اللُغا ِ
ِلج َ
ت المُسْ َتمِرِّ  ،والضَّعْ فُ ال َع َددِيُّ ل َ
األد َِبيُّ ال َغزي ُر لَي َ
ُ
ُّ
ليم اللُ َغةَِ ،ووصْ ُم اللُ َغ ِة
َوالع ُْزلَ ُة َ
الج ْغرافِ َّيةَ ،وال َّتھْميشُ السِّياسِ يُّ َ ،وال َّت َخلفُ اال ْقتِصادِيُّ إل ْق ِ
 .١أمين ،الكتابة العربية ،ص .١٦أمين ،كيف تعالج قضية الشكل في الطباعة العربية .في :اللجنة الفنية،
ص.٦٠
 .٢الموسى ،اللغة العربية  ...قيم الثبوت ،ص.١١٠
 .٣كولمان ،فلوريان )٢٠٠٠م( .اللغة واالقتصاد ،ترجمة أحمد عوض ،مراجعة عبد السالم رضوان ،الكويت:
المجلس الوطني للثقافة والفنون واالداب ،ص.٢٣٤
 .٤الفيروزآبادي ،مجد الدين محمد بن يعقوب )ت٨١٧ھـ( ،القاموس المحيط ،ط ،٦مؤسسة الرسالة ،بيروت-
لبنان١٩٩٨ ،م ،مقدمة المؤلف ،ص .٢٨وصف محمد شوقي أمين الفيروزآبادي بالحصافة والفطنة ،وقال بأنه
أول من عمل على اختزال الحركات .أمين ،كيف تعالج قضية الشكل في الطباعة العربية ،في :اللجنة الفنية،
ص.٦٧

ِّ
َّرور ِة اال ْقتِصا ِد َّي ِة
راز َ ...وفُ ْقدانُ الحاف ِِز اال ْقتِصادِيِّ ِل َت َعلُّ ِم الل ُ َغ ِة َمصْ حوبًا ِبالض َ
ِ ...بأ َّنھا بالِ َي ُة الط ِ
) (١
ت الحِفاظِ َعلى اللُ َغ ِة ل َ
ِلخ َط ِر".
لِ ُم َت َح ِّدثيھا لِ َت َعلُّ ِم اللُ َغ ِة السَّا ِئ َدةُِ ،ك ُّل ھذ ِه ال َعوام ِِل ُت َعرِّ ضُ إجراءا ِ
ون ِم ْن ُه حا ِميًا ل َِلع َر ِب َّيةَِ ،و ُھ ْم
ذين َي َتبا َھ ْو َن ِبال ُّترا ِ
ث األد َِبيِّ ال َع َر ِبيِّ َ ،و َي َّتخ ُِذ َ
َوفي ھذا َر ٌّد َعلى الَّ َ
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ْ
ويرھا.
ِبھذا ي ُِريح َ
كير في حِما َي ِة ھ ِذ ِه اللُ َغ ِة ْأو َتط ِ
ُون أ ْنفُ َس ُھ ْم ِمنْ َم َش َّق ِة ال َّت ْف ِ
ت في الكِتا َب ِة ال َع َر ِب َّي ِة في الرُّ ب ِْع
الح َركا ِ
َو َق ْد َت َن َّب َه َعلى أ َث ِر العام ِِل اال ْقتِصادِيِّ في َقضِ َّي ِة َوضْ ِع َ
األخير م َِن ال َقرْ ِن ال ّتاسِ َع َع َش َر م َُحمَّد َح َسن أ َف ْندِيَ .يقو ُل َخليل صاباتَ " :ك َت َب ْ
سفور
صحي َف ُة البو
ت َ
ِ
ِ
ْسيان في َع َددِھا الصّادِر في  ٢يوليه َس َن َة ١٨٨٥م َمقاال ُع ْنوا ُن ُه )إصْ ال ُح حُروفِ ِّ
الطبا َع ِة
إ ِجب َ
ِ
الفارسِ َّي ِة(َ ،ذ َك َر ْ
ت في ِه أنَّ م َُحمَّد َح َسن أ َف ْندي َق ْد َن َش َر ُكرّ ا َس ًة َ ...ي ْق َت ِر ُح فيھا
ال َع َر ِب َّي ِة َوال ُّترْ ِك َّي ِة َو ِ
ت َ ...و ُي َقرِّ ُر م َُحمَّد َح َسن أ َفندي ْإلغا َء
الح َركا ِ
إصْ ال َح حُروفِ ال َم ْط َب َع ِة ال َع َر ِب َّي ِة َتسْ ھيال لِ َم َھ َّم ِة َطب ِْع َ
ُروف ِّ
ليق َواالحْ ت َ
الطبا َع ِة ِمنْ ِتسْ عِما َئ ٍة
ض ح
َ
يلَ .وھ َكذا َخ َّف َ
ِفاظ ِب َش ْك ِل َ
الحرْ فِ األصِ ِ
حُروفِ ال َّتعْ ِ
ب ال َم ْطبو َع َة
الح َركا ِ
كانَ .و َترى الصَّحي َف ُة أنَّ ال ُك ُت َ
] ِتسْ عِم َئ ٍة[ إلى َ ،٢٨فأصْ َب َح َط ْب ُع َ
ت م َِن السُّھولَ ِة ِب َم ٍ
ف ْأو ُثلُ َ
ت َت َت َكلَّفُ ُه ال ُك ُتبُ الَّتي كا َن ْ
ث ما كا َن ْ
الح َركا ِ
ت ُت ْط َب ُع ِبالحُروفِ
ِب َ
ف َت َت َكلَّفُ ِنصْ َ
ت والحُروفِ َس ْو َ
) (٢
َف َق ْط .ھذا م َِن ال ّنا ِح َي ِة اال ْق ِتصا ِد َّي ِة".
ِين،
ليق إسْ ماعيل َش ْوقي)َ (٣على ال َمقالَ ِة َيقو ُل ِبأ َّننا لَ ِو ا َّت َبعْ نا َطري َق َت ُه لَ ُك ّنا ُكلُّنا م َِن
القارئ َ
َوفِي َتعْ ِ
ِ
َولَكا َن ْ
ت َث َم ًنا.
ت َم ْطبوعا ُتنا أ َق َّل ال َم ْطبوعا ِ
ِي الف ِْك َرةُ
إ َذنْ ال ِحرْ صُ َعلى َن ْش ِر كِتا َب ٍة َع َر ِب َّي ٍة َس ْھلَ ِة القِرا َء ِة َم َع مُراعا ِة الجا ِن ِ
ب اال ْقتِصادِيِّ ھ َ
ُ
الَّتي َس ْي َط َر ْ
الح
ت َعلى م َُحمَّد َح َسن أ َف ْندي؛ إ ِذ "ال َمبادِى ُء اال ْقتِصا ِد َّية يُمْ كِنُ أنْ ُتسْ َت َغ َّل ِب َوعْ يٍ في إصْ ِ
) (٤
الكِتا َب ِة".
َوال َع َق ُ
ھابيُّ
بات اال ْقتِصا ِد َّي ُة أما َم الكِتا َب ِة ال َم ْشكولَ ِة َقدي َم ٌة؛ َففِي َس َن ِة ١٩٢٩م َيقو ُل ال ِّش ِ
ِّ
الو ْق ُ
ت َوال َّتكاليفُ َ .وفِي الكِتا َب ِة
الطبا َع َة ال َم ْشكولَ َة َتحْ تا ُج إلى َ ٨٤٠ش ْكالَ ،ف َي َت
ضاعفُ ال ُّش ْغ ُل َو َ
َ
) (٥

ِبأنَّ

الو ْق ُ
الح َر َك ِة الَّتي َف ْو َقھا
آن وا ِح ٍد )ال َكلِ َم ِة َو َ
ال َي َد ِو َّي ِة َي َتضا َعفُ َ
ت َوال ُج ْھ ُد فِي كِتا َب ِة َثال َث ِة سُطو ٍر فِي ٍ
 .١كولمان ،اللغة واالقتصاد  ،ص .٢٣١لألسف ھذه العوامل مجتمعة تعانيھا لغتنا العربية.
 .٢صابات ،خليل )١٩٦٦م( .تاريخ الطباعة في الشرق العربي ،ط ،٢القاھرة :دار المعارف بمصر ،ص.٢١٤
ويعلق صابات في الحاشية بأن ھذه الفكرة طبقھا المھندس اللبناني نصري خطار بعد ذلك بخمس وسبعين سنة.
 .٣شوقي ،إسماعيل ،السمات التي يجب أن تتصف بھا حروف الطباعة ،في :اللجنة الفنية ،ص٩٤.
 .٤كولمان ،اللغة واالقتصاد ،ص٣١٧.
 .٥الشھابي ،زھير )١٩٢٩م( ،مشروع كتابة الحركات بحروف عربية ،واستعمال أبجدية واحدة للطبع والكتابة.
خالصة مقال بعث به السيد الفاضل بالقدس .مجلة المجمع العلمي العربي .م) ،٩ج :(١١ص.٦٥٨-٦٥٤

ْذول في َح َر َك ِة ال َي ِد ِب َع َد ِد حُروفِ ال َكلِ َم ِة.
َو َ
الح َر َك ِة الَّتي َتحْ َتھا( ِباإلضا َف ِة إلى ال ُج ْھ ِد ال َمب ِ
َو َي َت َن َّب ُه ُم َحمَّد َعلِيّ ال َّدسوقِيّ

) (١

الع َر ِب َّي ِة( الَّتي ْألقاھا َس َن َة
ض َر ِت ِه ) َتيْسي ُر الكِتا َب ِة َ
في مُحا َ
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١٩٣٨مَ ،على العام ِِل اال ْقتِصادِيِّ ؛ ْإذ ُي َبيِّنُ فيھا أ َھ ِّم َّي َة ْ
ض َرةُ في:
ِزال ال َّش ْك ِلَ ،و َت َتلَ َّخصُ المُحا َ
اخت ِ
ض َّم ِة َوال َف ْت َح ِة َوال َكسْ َر ِة َق ْب َل َحرْ فِ ال َم ِّدَ ،و َح ْذفِ ال َف ْت َح ِة
ميع الحُروفِ َ ،و َح ْذفِ ال َّ
َح ْذفِ ال َف ْتحا ِ
ت ِمنْ َج ِ
م َِن ال َھمْ َز ِة الَّتي ُترْ َس ُم ألِ ًفا ْاكتِفا ًء ِب َوضْ عِھا َف ْو َق األلِفِ َ ،و َح ْذفِ ال َكسْ َر ِة ْاكتِفا ًء ِب َوضْ عِھا َتحْ َ
ت األلِفِ .
ض َّم ِة م َِن ال َھمْ َز ِة ال َمرْ سو َم ِة َعلى
الواو َوال َكسْ َر ِة م َِن ال َھمْ َز ِة ال َمرسو َم ِة َعلى اليا ِء ْاكتِفا ًء
َو َح ْذفِ ال َّ
ِ
ِب
ت ِمنْ أواخ ِِر ال ُج َم ِلْ ،اكتِفا ًء ِبقاعِ َد ِة )ال يُو َقفُ َعلى ُم َت َحرِّ كٍ (.
الح َركا ِ
ُّكون َو َ
َ
صورتِھاَ ،و َح ْذفِ الس ِ
ك ال َّش ْك ِل بأجْ َم ِع ِه َغلَ ٌ
طَ ،وإرْ ُ
َو ُيلَّ ِّخصُ ال َّدسوقِيُّ ف ِْك َر َت ُه في ال َّش ْك ِل قائِالَ " :ترْ ُ
ت ِب َجمِي ِع ِه
ھاق ال َكلِما ِ
ِ
ُ ) (٢
ض ْبطِ ما ُي ْش ِك ُل َت َوس ٌ
َش َط ٌ
الو َسط".
ُّطَ ،و َخ ْي ُر
طَ ،واال ْقتِصا ُد َعلى َ
األمور َ
ِ
ْسَ ،وھذا ُي َع ُّد ِمنْ
الح َركاتَِ ،و َيأ ُخ َذ ِبال َق ْد ِر الَّذي ي ُِزي ُل اللَب َ
ُحاو ُل أنْ َي ْق َتصِ َد في َوضْ ِع َ
َفھ َُو ي ِ
أو ال َم ْطبو َع ِة.
الو ْق ِ
أساسِ يّا ِ
ت اال ْقتِصا ِد في ال ُج ْھ ِد َو َ
ت َوال ُك ْل َف ِة َسوا ٌء في الكِتا َب ِة ال َي َد ِو َّي ِة ِ
طاب ِع َقضِ َّي َة ال َّش ْك ِل لِما لَھا ِمنْ َت ْكل ُ َف ٍة إضافِ َّي ٍةَ .وفِي ھذا قا َل
َو َق ْد عا َنى ال ُك ّتابُ َوأصْ حابُ ال َم ِ
فريحة)ِ (٣بأنَّ عا ِم َل ال َم ْط َب َع ِة َّأو ُل ما َيسْ أ ُل َع ِن الكِتا َب ِة إنْ كا َن ْ
أنيس
ت َم ْشكولَ ًة ْأو ِبال َش ْك ٍل.
َ
ِّ
َولَ ْي َس ْ
ُ
ھاز
ت ھ ِذ ِه الص
ُّعوبات ُم ْق َتصِ َر ًة َعلى َز َم ِن ال َم ِ
طاب ِع ال َقدي َمةَِ ،ففِي الطبا َع ِة َعلى ِج ِ
)( ٤
ْن َمعًا ،ھُماَ :م ْل َمسُ
اإلزاح ِة
الحاسو ِ
َ
ظيف الض َّْغطِ َعلى ِم ْف َ
الح َر َك ِة َت ْو َ
ب َي َت َطلَّبُ َوضْ ُع َ
تاحي ِ
ك َفال َّنصُّ ال َم ْشكو ُل َي ِزي ُد
الح َر َكةِِ ،باإلضا َف ِة إلى ال ِّد َّق ِة ال َم ْطلو َب ِة ل َِوضْ عِھا؛ َولِذلِ َ
)َ ،(shiftو ِم ْفتا ُح َ
ال ُك ْل َف َة َعلى صاح ِِب ِه.
ْ
بوع؛ ْإذ ِب ِزيا َد ِة
َويُشِ ي ُر إسْ ماعِ ي ُل َش ْوقي) (٥إلى أ َّننا ُنحا َسبُ َعلى َكثا َف ِة ال َّش ْك ِل في الكِتا ِ
ب ال َمط ِ
 .١أمين ،الكتابة العربية ،ص .٢٢-٢١وأمين ،كيف تعالج قضية الشكل في الطباعة العربية ،في :اللجنة الفنية،
ص.٦٩-٦٧
 .٢أمين ،الكتابة العربية ،ص .٢٢-٢١وأمين ،كيف تعالج قضية الشكل في الطباعة العربية ،قي :اللجنة الفنية،
ص.٦٨
 .٣فريحة ،في اللغة العربية ،ص١٧٩.
 .٤مصطلح ملمس اإلزاحة وجدته عند محمد مراياتي .مراياتي )١٩٩٦م( ،تعامل األجھزة والمعدات مع الحرف
العربي ،في :المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ،استخدام اللغة العربية في المعلوماتية ،تونس ،ص.٩٨
 .٥شوقي ،السمات التي يجب أن تتصف بھا حروف الطباعة ،في :اللجنة الفنية ،ص .١٠٠ولكن الكاتب لم يعط
أمثلة لتوضيح طريقته ،وترك ذلك ألعالم الخط العربي.

ِين ُت ْش َك ُل الحُروفُ ال ُم َّتصِ لَ ُة ِب َح َركا ٍ
ت ُم ْن َفصِ لَ ٍة َفإنَّ ذلك
َكثا َف ِة ال َّش ْك ِل َيزي ُد السِّعْ ُرَ - .وفِي َر ِأي ِه -أ َّن ُه ح َ
ت َوال ُج ْھ ِد َوال َّن َف َق ِةَ .وھ َُو في ھذا َي ْن َطل ُِق ِمنْ آرا ِء القُ َدما ِء في أنَّ
الو ْق ِ
ُي َي ِّس ُر الكِتا َب َةَ ،وي ْق َتصِ ُد في َ
الح َر َك ِة.
ف م ُْخ َت ِلفٌ َع ِن َ
الحرْ َ
َ
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ْف َيكونُ َش ْك ُل الحُروفِ ِب َح َركا ٍ
ت ُم ْن َفصِ لَ ٍة َيسيرً ا،
َولكِنَّ إسْ ماعي َل َش ْوقي لَ ْم ي َُوضِّحْ َكي َ
الح َر ُ
ساح ًة
الو ْق ِ
كات ال ُم ْن َفصِ َل ُة َتأ ُخ ُذ َم َ
ت َوال َّن َف َق ِةَ .و َق ْد َيكونُ ال َع ْكسُ ھ َُو الصَّحي َح؛ إ ِذ َ
َو ُم ْق َتصِ ًدا في َ
َو َرقِي ًَّة َو َت ِزي ُد ال ُك ْل َف َة.
الح َر ُ
كات
َو َي َتسا َء ُل إ ْد ِريسُ َخليل)َ (١عنْ أسْ با ِ
ب َتجْ ري ِد الحُروفِ ال َع َر ِب َّي ِة م َِن ال َّش ْك ِل قائِالَ :ھ ِل َ
ت ِّ
ت َي َت َطلَّبُ
بان؟ َھ ْل كِتا َب ُة جُمْ َل ٍة ِب َح َركا ٍ
ُت ْثقِ ُل الكِتا َب َة؟ َھ ْل واضِ عُو آال ِ
الطبا َع ِة لَ ْم ي ُْد ِخلُوھا في الحُسْ ِ
َو ْق ًتا ْ
أط َو َل؟
ّاب َق ِة َلو َج ْدنا أ َّنھا َترْ َت ُّد َ -على ْ
ب -إلى بُعْ ٍد ا ْقتِصادِيٍّ َ .ف َم َثال
األغلَ ِ
لَ ْو َد َّق ْقنا ال َّن َظ َر في األسْ ِئلَ ِة الس ِ
ب َوم َِن ّ
في ْإثقالِھا الكِتا َب َة بُعْ ٌد ا ْقتِصادِيٌّ َ ،ف َوضْ عُھا َيحْ تا ُج إلى َو ْق ٍ
الط ِاب ِع ِباإلضا َف ِة
ت َو ُج ْھ ٍد م َِن الكا ِت ِ
ت ِّ
إلى ِزيا َد ِة ْ
الطبا َع ِة ألنَّ َوضْ َعھا َي َت َطلَّبُ
بان واضِ عِي آال ِ
راق َوال ِحب ِْرَ .وھ َ
ِي لَ ْم َت ْد ُخ ْل في حُسْ ِ
األو ِ
ت ْ
ك الم َ
َرصِ ي ًدا مالِ ًّيا إضافِ ًّياَ ،و َق ْد َيكونُ مُحْ تاجً ا إلى آال ٍ
ِيزةُ .أمّا أنَّ الكِتا َب َة
أغلى َث َم ًنا َت َتوا َف ُر فِيھا ت ِْل َ
ال َم ْشكولَ َة َت َت َطلَّبُ َو ْق ًتا ْ
فكير م َِن الكا ِتبَِ ،و ِزيا َد َة َو ْق ٍ
ت.
أط َو َل َفھذا ما ال َش َّ
ك فِيهَِ ،ف ِھ َي َت َت َطلَّبُ ِزيا َد َة َت ٍ
ت َي ْكشِ فُ ْ
ب كِتا َب ًة
الح َركا ِ
َكما أنَّ َوضْ َع َ
أخطا َء ال ُك َّتابَِ ،فإذا لَ ْم َي ُك ِن الكاتِبُ قا ِدرً ا ِمنْ َن ْفسِ ِه أنْ َي ْك ُت َ
خالِ َي ًة م َِن ْ
ِشار ِة ُم َد ِّق ٍق ُي ْش ِرفُ َعلى ُك ِّل ما َي ْك ُتبُ َق ْب َل
األخطا ِء ال َّنحْ ِو َّي ِة َوالصَّرْ فِ َّي ِة َفإ َّن ُه َس َي ْل َجأ إلى اسْ ت َ
َت ْقديم ال َّنصِّ إلى ِّ
ِيج ُة أنَّ ُم ْش ِكلَ َة الكِتا َب ِة ال َع َر ِب َّي ِة َغي ِْر ال َم ْشكولَ ِة
حاج ٍة إلى ُك ْل َف ٍة .ال َّنت َ
الطبا َعةَِ ،وھذا ِب َ
ِ
ت ال َع َر ِب َّي ِة َبعْ دَ
يُمْ كِنُ َحلُّھا َ -ولَ ْو ج ُْز ِئ ًّياِ -بالعام ِِل اال ْقتِصادِيِّ َ ،و ِب ِه َن َت َم َّكنُ ِمنْ َت ْوحي ِد ُن ْط ِق ال َكلِما ِ
جوع إلى ال َقواعِ ِد اللُ َغ ِو َّي ِة األصِ يلَةِ؛ لِ َي َت َس َّنى لِلُّ َغ ِة ال َع َر ِب َّي ِة أنْ َت َت َع ّدى َوظي َف َتھا المُعْ تا َد َة
َتصْ حيحِھا ِبالرُّ ِ
سان َواآللَةَِ ،و ُربَّما َبي َْن آلَ ٍة َوآلَ ٍة ْ
أخرى
َكصِ لَ ِة َوصْ ٍل َبي َْن ال ّن ِ
اسَ ،و ُتصْ ِب َح َوسيلَ َة المُخا َط َب ِة َبي َْن اإل ْن ِ
ون َتد ُّ
ب .إ َذنْ
كون لَھا َمعْ ًنى عِ ْن َد الحاسو ِ
سانَ .والجُمْ َل ُة ال َع َر ِب َّي ُة َغ ْي ُر ال َم ْشكولَ ِة ال يُمْ ِكنُ أنْ َي َ
ُد َ
َخ ِل اإل ْن ِ
ب الم َُوجَّ ِه إلَ ْي ِهَ .وھذا -
الح َركا ِ
ت الخِطا ِ
ميع َكلِما ِ
خال َ
ال ُب َّد ِمنْ ْإد ِ
ت في ذاك َِر ِة الحاسُوبَِ ،و َتحْ ريكِ َج ِ
ِب ْ
ِصار -ما يُطالِبُ ِب ِه ْإدريس َخليل.
اخت ٍ
) (٢
صول إلى َح ٍّل لِ َقضِ َّي ِة ال َّش ْك ِل في ِّ
َو َيرى ْ
جاح في الوُ
الطبا َع ِة
األخ َ
ِ
ض ُر َغزال أنَّ َع َد َم ال َّن ِ

 .١خليل ،إدريس ،حول استعمال الحرف العربي في ميدان العلوم والتكنولوجيا ،في :الحرف العربي والتكنولوجيا،
ص.٨١
 .٢غزال ،أحمد األخضر ،الحلول المجدية لمشاكل الطباعة العربية ،في :اللجنة الفنية  ،ص.٧٢-٧١

ط ٌ
ؤول م َُز َّو ٍد ِبميزا ِن َّيةٍَ ،و َم َع ُه َخ ّ
صوِّ رٌَ ،و َرھْ نُ
إشار ِت ِه م ُْخ َت َب ٌر
ال َع َر ِب َّي ِة َس َب ُب ُه
َ
اط َو ُم َ
َ
الحاج ُة إلى َمسْ ٍ
دان الَّتي َتسْ ِب ُ
الحاج ُة
فَ .ف
َ
ك الحُرو َ
وير ال َّن ْقشِ يِّ َ .وھذا ُي َكلَّفُ َس َف َر ال َمسْ ِ
ؤول َم َع مُساعِ دِي ِه إلى الب ُْل ِ
لِل َّتصْ ِ
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إ َذنْ ا ْقتِصا ِدي ٌَّة في ال َّد َر َج ِة األولىَ ،ولَو أ َّم ّنا َوضْ عًا ا ْقتِصا ِد ًّيا كافِيًا َل ُحلَّ ْ
ت في
الح َركا ِ
ت ُم ْش ِك َل ُة َوضْ ِع َ
الكِتا َب ِة ال َع َر ِب َّي ِة ِمنْ وُ جْ َھ ِة َن َظ ِر ْ
ض ِر َغزال.
األخ َ
األخض ُر َغزالَ ،و ُي ِجيبُ " :لِماذا ال َي ْق َتنِي ّ
ْ
َو َيتسا َء ُل
ت الَّتي َتسْ َم ُح ِبال َّش ْك ِل؟
ُون اآلال ِ
الط ِابع َ
غال َواسْ ِتعْ مالَھا ُم َع َّق ٌد َي َت َطلَّبُ ْ
ِّين".
الجوابُ  :ألنَّ َث َم َنھا
اختِصاصِ ي َ
َ
ٍ
) (٢
الو َر ِق َوال ِحب ِْر.
َع ْن ُه ِزيا َدةٌ في َ

) (١

ِباإلضا َف ِة إلى أنَّ ال َّش ْك َل َي ْن ُت ُج

ُور ِّ
الطبا َع ِة َق ْد َتكونُ أسْ َھ َل في َز َم ِن الحاسُوبِ،
َوال ُم ْش ِكلَ ُة اال ْق ِتصا ِد َّي ُة َقدي َم ٌة َحدي َث ٌةَ ،ف َم َع أنَّ أم َ
بير ا ْقتِصادِيٍّ م َُح َّد ٍد.
ديل ِب َ
فاتيح ْأو َتعْ ٍ
حاج ٍة إلى َت ْد ٍ
إال أنَّ أيَّ إضا َف ٍة إلى لَ ْو َح ِة ال َم ِ
َو َي ْن ُ
َ
ظ ُر ال ُم َت َخ ِّ
الع َر ِب َّي ِة إلى البُعْ ِد اال ْقتِصادِيِّ ،
الح الكِتا َب ِة َ
صص َ
ُون في ُك ِّل طري َق ٍة ُتعْ َرضُ إلصْ ِ
ِيق َّ
َو َق ْد َيحْ َت ُّل االھْ تِما َم ْ
الطناحِيِّ َعلى َطري َق ِة ال َكرْ ِملِيِّ
أشار إلى أ َّنھا ُتضِ ي ُع َو ْق ًتا
َ
األك َب َرَ .ففِي َتعْ ل ِ
ت باھ َ
طاب ِع إلى َت َحم ُِّل َن َفقا ٍ
ِظ ٍة ِبال فا ِئ َد ٍةَ (٣).و ِممّا أ ِخ َذ َعلى َطري َق ِة
َطويالَ ،و َتضْ َطرُّ أصْ َ
حاب ال َم ِ
ْ
ت ا ْقتِصاِدي ًَّة َم َع ُك ِّل ما فيھا ِمنْ َمزاياَ .يقو ُل م َُحمَّد َش ْوقي أمين" :فِي
ض ِر َغزال َم َثال أ َّنھا لَ ْي َس ِ
األخ َ
ُالح ُ
َّ
الطري َق ِة ْ
قيض
تال ل َ
ض ِر َّي ِة ي َ
األخ َ
ِلحرْ فِ َ ،غ ْي ُر واقِ ٍع َعلَ ْي ِه َ ...وھذا اإلجْ را ُء َعلى ال َّن ِ
ظ أنَّ ال َّش ْك َل ٍ
)(٤
ِين فِي ال ِم َئ ِة".
ْسير؛ ألنَّ الكِتا َب َة ال َم ْشكولَ َة ِب ِه َتزي ُد ال َم َ
ساح َة َنحْ َو أرْ َبع َ
ِمنْ َھ َدفِ اال ْقتِصا ِد َوال َّتي ِ
ويُطالِبُ م َُحمَّد َمكاوي)ِ (٥ب ْ
كيل لِ َت ْخفيفِ األعْ با ِء اال ْق ِتصا ِد َّي ِة.
ِصار ال َّت ْش ِ
اخت ِ
روعات باھ َ
ٌ
ِظ ُة ال َّت ْكلُ َف ِة َوأحْ يا ًنا َطوي َل ُة
ِي َم ْش
َو َق ْد قِي َل ِبأنَّ " َم ْشروعا ِ
الح الكِتا َب ِة  ...ھ َ
ت إصْ ِ
األج ِل َ ...و َح ّتى إعْ دا ُد َم ْشروع إصْ الح اإلمْ ال ِء َيرْ َت ِب ُ
بير ٍة َ ...و َت ْن ُ
ط ِب َن َفقا ٍ
الح
فيذ َم ْشروعا ِ
َ
ت َك َ
ِ
ِ
ت إصْ ِ
ت َغيْر َمسْ بو َق ٍة لِ َت ْغيير الرُّ موز َو َموا ِّد ِّ
الكِتا َب ِة َواإلمْ ال ِء َي َت َسبَّبُ في َن َفقا ٍ
الطبا َع ِة الرَّ سْ ِم َّي ِة الم ُْخ َتلِ َفةِ،
ِ
ِ
ِ
ديل َبعي َد ِة ال َمدى"َ (٦).كما أنَّ ُرقِيَّ أيِّ لُ َغ ٍة َيحْ تا ُج إلى
ليم في حاال ِ
ت ال َّتعْ ِ
َوإلعا َد ِة ال َّتعْ ِ

 .١غزال ،أحمد األخضر ،الحلول المجدية لمشاكل الطباعة العربية ،في :اللجنة الفنية ،ص.٧٢
 .٢المصدر نفسه ،ص٨٢.
 .٣الطناحي ،طاھر أحمد )١٩٣٤م( .ھل يمكن إصالح الحروف العربية؟ الھالل ،س) ،٤٢ج :(٧ص٨٣٠.
 .٤أمين ،في مجال التطبيق العملي الختصار صور الحروف الطباعية ،في :اللجنة الفنية ،ص.١٤٠
 .٥مكاوي ،محمد علي ،الكتابة العربية واألدوار التي مرت بھا ،في :اللجنة الفنية  ،ص.٥٧
 .٦كولمان ،اللغة واالقتصاد ،ص.١٤٢-١٤١

ك ل َِلو ْقتَِ ،وباھ ُ
ليمَ ،وھ َُو أمْ ٌر مُسْ َت ْھلِ ٌ
ِظ ال َّت ْكلُ َف ِة َمعًا".
" ِم ْھ ِني َ
ِّين َعلى د ََر َج ٍة عالِ َي ٍة م َِن ال َّتعْ ِ

) (١

ب اللُ َغ ِة
بيرةُ َي ِجبُ أنْ َت َت َح َّم َل ال َّد ْولَ ُة ج ُْزءًا ِم ْنھاَ ،ف َق ْد جا َء في كِتا ِ
َوھ ِذ ِه األمو ُر المالِ َّي ُة ال َك َ
ٌ )( ٢
َواال ْقتِصا ِد أنَّ "الل ُ َغ َة أصْ َب َح ْ
ت ج ُْزءًا ِمنْ َمسْ ؤولِ َّي ِة ال َّد ْو َلةَِ ،والعِنا َي ُة ِبھا َت َت َر َّتبُ َعلَيْھا أعْ با ٌء مالِيَّة".
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ب َو ّ
ِين ا ْقتِصا ِد ًّيا لِ َتجاوُ ِز ھ ِذ ِه ال َع َق َب ِة ِمنْ أجْ ِل
ك َعلى ال ُّد َو ِل ال َع َر ِب َّي ِة َت ْدبي ُر األمْ ِر ِبدَعْ ِم ال ُك ّتا ِ
الط ِابع َ
لِذلِ َ
ِّين
ك ِب َت ْخ
ِين ل ُ َغ ِوي َ
صيص ُم َد ِّقق َ
أن َو َمكا َن ٍةَ .و َيكونُ ذلِ َ
خ ِْد َم ِة اللُ َغ ِة ال َع َر ِب َّيةَِ ،وإعا َد ِة ما َ
ِ
كان لَھا ِمنْ َش ٍ
طابع َو َت ْدقيقِ ِه َق ْب َل َّ
الطب ِْع َوال َّن ْش ِرَ .فإنْ َت َّم ھذا َف ِب ِه
ُون ِبال َّتأ ُّك ِد ِمنْ صِ حَّ ِة َ
َيقوم َ
ض ْبطِ ُك ِّل ما ُي َق َّد ُم لِل َم ِ ِ
ت ال ُّد َو ُل
حيل إنْ َتكا َت َف ِ
ِين ِب َغي ِْرھاَ .ولَي َ
َتسْ ُھ ُل قِرا َءةُ ال َع َر ِب َّي ِة َعلى أبْنائِھا َو َعلى ال ّناطِ ق َ
ْس ھذا ِبمُسْ َت ٍ
ُ
ت ال َقلي َل َة ال يُمْ ِك ُنھا القِيا ُم ِب ِه.
الجماعا ِ
أو َ
ِيام ِبذلِ َ
ك؛ ألنَّ األ ْفرا َد ِ
ال َع َر ِب َّية لِلق ِ
ب ِبھا
َوھ ِذ ِه م َِن ال َمطالِ ِ
ديرَ ،ف َق ْد طالَ َ
ب ال َقدي َم ِة الَّتي َق ْد َيكونُ َمرَّ َعلَيْھا ِنصْ فُ َقرْ ٍن َعلى أ َق ِّل َت ْق ٍ
لوب.
صفِ ال َقرْ ِن الع
َمحْ مود َتيْمور في ُم ْن َت َ
ك لَ ْم َت ْل َق االھْ تِما َم ال َم ْط َ
ِشرينَ ،و َم َع ذلِ َ
َ
.٢

ال ُب ْع ُد اللِسان ُِّي ال َّت ْطبيق ُِّي لِل َع َر ِب َّي ِة ال َم ْكتو َب ِة َغ ْي ِر ال َم ْ
شكولَ ِة:
أ :إصْ ال ُح الكِتا َب ِة ال َع َر ِب َّي ِة.
ب :الدَّعْ وةُ إلى كِتا َب ِة ال َع َر ِب َّي ِة ِبالحُروفِ الالتي ِن َّي ِة.
ج :الدَّعْ َوةُ إلى العا ِّم َّي ِة.

أ.

ح الكِتا َب ِة ال َع َربِ َّي ِة:
إصال ُ
ْ

ث َبد ْ
َأت ُم ْن ُذ أواخ ِِر ال َقرْ ِن ال ّتاسِ َع َع َش َر،
الحدي ِ
العصْ ِر َ
ْسير الكِتا َب ِة ال َع َر ِب َّي ِة في َ
الدَّعْ َوةُ إلى َتي ِ
) (٣
راع اآلرا ِء َو ْ
ت[ ".
ت َوال َّنوايا ]ال ِّنيّا ِ
اختِالفِ اال ِّتجاھا ِ
َو" ْاك َت َن َفھا َكثي ٌر ِمنْ صِ ِ
الح َركاتِ،
َو َق ْد َر َّك َز ِ
ص ال َم ْوجو ِد في الكِتا َب ِة ال َع َر ِب َّي ِة ِمنْ ِج َھ ِة ُخلُّوِّ ھا ِم َن َ
ت الدَّعْ َوةُ َعلى ال َّن ْق ِ
ص في الكِتا َب ِة ال َع َر ِب َّي ِة مُجْ َم ٌع َعلَيْھا َت ْقريبًاِ ،ولكِنَّ
ُّور ِة كِتا َب ٌة ناقِ َ
َوأ َّنھا ِبھ ِذ ِه الص َ
ص ٌةَ .وف ِْك َرةُ ال َّن ْق ِ
ت في ُ
ْ
ت كا َن ْ
الح ِّل.
االختِالفا ِ
ُق َ
طر ِ
سان ال َع َر ِبيَّ ِمنْ
َففِي َس َن ِة ١٨٨٧م َك َت َ
ب ِنعْ َم ُة يافِث في ال ُم ْق َت َطفِ َي ْق َت ِر ُح َطري َق ًة ُت َم ِّكنُ اإل ْن َ
ف ْ
ت ِبحُرو ٍ
أخرى
الح َركا ِ
َ
الھجا ِء َم َع َ
ض ْبطِ اللُ َغ ِة في قِرا َء ِت ِه َوكِتا َب ِتهَِ ،و َتقو ُم َعلى "إب ِ
ْدال حُروفِ ِ
ف ْ
ْدال حُرو ٍ
الح َر َك َةَ ،ف َيكونُ َعلَيْنا َعلى ھذا
الح َركا ِ
الھجا ِء َم َع َ
ضمَّنُ َ
ت[ َت َت َ
]إب ِ
أخرى ِب ُحروفِ ِ
 .١كولمان ،اللغة واالقتصاد ،ص١٤٣.
 .٢المصدر نفسه ،ص١٥٤.
 .٣السيد ،عبد العزيز ،المقدمة ،في :اللجنة الفنية.

الو ْق ُ
ت في ال َّتعْ ل ِيم".
باي َن ًة َ ] ...و ِبھا[ َي َت َخ َّففُ ال َّت َعبُ َو َي َت َو َّف ُر َ
ض َع ل َ
ال َق ْو ِل أنْ َن َ
ِلحرْ فِ ص َُورً ا أرْ َب َع ًة ُم َت ِ
َو َق ْد أ ْن َك َر أسْ َع ُد داغِ ر)َ (٢طري َق َة يافِثَ ،ورأى فيھا َع َد َم وُ
ت ال َقدي َم ِة.
ب َوالم َُؤلَّفا ِ
ضياعًا لِل ُك ُت ِ
ضوحَ ،و َ
ٍ

)( ١
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ض ْ
الح الكِتا َب ِة ال َع َر ِب َّي ِة أ ْيضًا ا ْقتِرا ُح أحْ َمد لُ ْطفي
َو ِمنْ أ ْق َد ِم اال ْقتِراحا ِ
ت الَّتي َع َر َ
ت ف ِْك َر َة إصْ ِ
) (٣
ال َّس ِّيد َس َن َة ١٨٩٨مَ ،و َق ْد
كير في ُم ْش ِك َل ِة الكِتا َب ِة َبدَأ َق ْب َل
َ
ِين قا َلِ :بأنَّ ال َّت ْف َ
أشار إلَ ْي ِه طه ُح َسيْن ح َ
كان لُ ْطفي ال َّسيِّد في ُم َق ِّد َم ِة َمنْ
أثارھا.
رينَ ،و َ
ِبدا َي ِة ال َقرْ ِن ال ِع ْش َ
َ
إدخال ال َّش ْك ِل في ِب ْن َي ِة ال َكلِ َم ِة َح ّتى ال َي َت َخ ّ
َو َت َتلَ َّخصُ َطري َق ُة لُ ْطفي ال َّسيِّد في
القارى ِء.
طاهُ َن َظ ُر
ِ
ِ
صحيحً ا َع َشرا ٍ
كان َي ْنطِ قُھا أھْ لُوھا
َيقو ُلَ " :متى َق َرأ ال ّناسُ َ
ِّنين اعْ تا ُدوا ُن ْط َق اللُ َغ ِة َكما َ
ت م َِن الس ِ
) (٤
أي َوإ َّنما ھ َُو
َّ
ك َت َعلُّمُھا َو َت ِت ُّم ِبذلِ َ
ونَ ،ف َيسْ ُھ ُل ِبذلِ َ
األولُ َ
ْس ُم ْب َت ِدعًا ھذا الرَّ َ
ك َوحْ َد ُتھا"َ .ويُضِ يفُ ِبأ َّن ُه لَي َ
ُم َّت ِب ٌع َطري َق َة َ
خال الحُروفِ اللَ ِّي َن ِة في ِب ْن َي ِة ال َكلِ َم ِة.
ليلَ ،ول ِكنْ ِب ْإد ِ
الخ ِ

صرْ ف ِِھ ْم َع ْنهُ؛ أل َّن ُه َو َج َد أنَّ َو ْق َ
الح لَ ْم
أثار َرأ ُي ُه َج َدال َبي َْن ال ُك ّتا ِ
َو َق ْد َ
ب ِممّا َد َف َع ُه إلى َ
ت اإلصْ ِ
ض َرأ َي ُه َعلى ُم َف ِّتشِ ي الل ُ َغ ِة ال َع َر ِب َّي ِة َو ْق َ
عارفِ َس َن َة ١٩٢٨م،
َي ِحنْ َ .ول ِك َّن ُه عا َد َو َع َر َ
ت َول َِي َو َ
زار َة ال َم ِ
ْس ُم َت َم ِّس ًكا ِب َّ
راض ِبأيِّ
الطري َق ِة الَّتي ا ْق َت َر َحھاَ ،وھ َُو
ٍ
َوقالُوا ِب َع َد ِم َ
صال ِح َّي ِت ِهَ .وأحْ َم ُد لُ ْطفي ال َّسيِّد لَي َ
ُ
ُ
َطري َق ٍة ْ
بير ِه.-
الم َ -على َح ِّد َتعْ ِ
أخرى ُت َؤ ِّدي الغا َي َة ال َم ْنشو َد َة ِمنْ َت ْوحي ِد ل َغ ِة الكِتا َب ِة َول َغ ِة ال َك ِ
) (٥
ص َّ
الح َركاتِ؛
الطناحِيُّ
َو َق ْد لَ َّخ َ
ْدال ال ُحروفِ الل ِّي َن ِة ِب َ
َطري َق َة لُ ْطفي ال َّس ِّي ِد ِبأ َّنھا ُتطالِبُ ِباسْ ِتب ِ
ب( )ضارابا( َو َعلِ َم )عاليما( َو َحس َُن )حاسونا( ،أمّا ال َّت ْنوينُ َف َي ْظ َھ ُر في الرَّ سْ ِم َكما
ض َر َ
ب) َ
َكأنْ َت ْك ُت َ
الحرْ فِ َف َم َثال ) َسعْ ٌد( ُت ْك َتبُ )ساعدون( إلخُ .ث َّم َعلَّ َق
َي ْظ َھ ُر في ال ُّن ْط ِقَ ،و َعال َم ُت ُه )ن( ُت ْك َتبُ َبعْ َد َ
ِباس َو ُ
َعلَيْھا قائِال ِبأنَّ ھ ِذ ِه َّ
الخ ِّط ال َع َر ِبيِّ َ ،فضْ ال َعنْ أ َّنھا ُت َؤ ّدي إلى ْ
ض ِّي ُع َجما َل َ
ول
الطري َق َة ُت َ
ط ِ
االلت ِ
الوسَطِ
عال مُعْ َتلَّ ِة َ
ثير ِمنْ َقواعِ ِد الصَّرْ فِ َ .وأعْ طى أمْ ِث َل ًة أل ْف ٍ
الم َوال َت ْن َط ِب ُق َعلى َك ٍ
ال َك ِ
 .١يافث ،نعمة أفندي شديد )١٨٨٧م( ،نجاح العرب بتحسين لغتھم ،المقتطف ،س) ،١٢ج :(١ص١٦.-١٢
 .٢داغر ،أسعد١٨٨٧) ،م( ،نجاح العرب بتحسين لغتھم ،المقتطف ،س) ،١٢ج :(٢ص٨٠.
 .٣حسين )١٩٦٠م( ،مناقشة طه حسين لكلمة وزير التربية والتعليم ،في :مؤتمر مجمع اللغة العربية ،مجموعة
البحوث والمحاضرات ،الدورة الخامسة والعشرون ،القاھرة ،ص.٧١
 .٤السيد ،أحمد لطفي )١٩٤١م( ،مھمة المصلح االجتماعي ،مجلة الشؤون االجتماعية ،األعداد ) ،(٦-١س،٢
ُشابھة لما قام به ھو سنة
)ع :(٢ص .١١-٨ويشير أحمد لطفي السيد إلى أن بھيّ الدين بركات قام بحركة م ِ
ولي وزارة المعارف ،ولكن وقت واليته لم ُيمْھله الستيعابھا واستخراج نتيجتھا.
١٩٣٨م حين َ
 .٥الطناحي ،طاھر أحمد )١٩٣٤م( ،ھل يمكن إصالح الحروف العربية؟ الھالل ،س) ،٤٢ج :(٧ص.٨٣٠

الح ْذفِ .
َومُعْ َتلَّ ِة اآلخ ِِر َت ْظ َھ ُر حُروفُ ال ِعلَّ ِة فيھا كِتا َب ًة عِ ْن َدما َيسْ ِبقُھا َحرفُ َ
الج ْز ِم َم َع أ َّنھا وا ِج َب ُة َ
) (١
َ
الح الحُروفِ ال َع َر ِب َّي ِة ُم ْن ُذ َس َن ِة ١٩١٤مَ ،كما ا ْق َت َر َح
َو َف َّك َر األبُ ال َكرْ ِملِيّ في طري َق ِة إصْ ِ
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ضم ًَّة َم ْق ً
لوبةَ ،و)َ (eو ُترْ َس ُم ألِ ًفا
َرسْ مًا لِألصْ وا ِ
ِي )َ (oو ُترْ َس ُم َ
ت َغي ِْر ال َمعْ رو َف ِة في ُحروفِنا َوھ َ
ياق
ض األصْ وا ِ
ما ِئلَ ًةَ ،و)َ (uو ُترْ َس ُم )َ .(vو َتقو ُم َطري َق ُت ُه َعلى ِزيا َد ِة َبعْ ِ
ت في حُروفِنا ِ
الھجا ِئ َّي ِة في سِ ِ
ْ
الح َر ُ
طورةٌ ِب َخ ٍّط(َ ،وال َف ْت َح ُة )ألِفٌ
َرسْ ِم
ِي :ال َّ
األلفاظِ َ ،وھ ِذ ِه َ
ض َّم ُة َو َرسْ مُھا )واوٌ َم ْش َ
كات ھ َ
الطري َق َة ال ُت َقلِّ ُل ِمنْ صُعو َب ِة القِرا َء ِة ِباإلضا َف ِة إلى أ َّنھا َتزي ُد في ُ
َوأرى أنَّ َّ
ول ال َكلِ َم ِة.
ط ِ
كان لِم َُحمَّد َمسْ عود)َ (٢رأ ٌ
يير الحُروفِ
َو َ
ي في الس ِ
ُّؤال الَّذي َط َر َح ْت ُه ِ
الھال ُل في إمْ كا ِن َّي ِة َت ْغ ِ
ت ال َع َر ِب َّي ِة مَصِ يرُھا ال َف َشلُ،
ت ل َِخ ْل ِق ْأو
ُحاوال ِ
ضاع َجدي َد ٍة لِكِتا َب ِة ال َكلِما ِ
ال َع َر ِب َّي ِةَ .فھ َُو َيرى أنَّ ُك َّل الم َ
ٍ
مال الف ِْك ِر لِ َمعْ ِر َف ِة
َو َي ُر ُّد َعلى ال َكرْ ِملِيِّ ِبأنَّ َطري َق َت ُه ُم َش َّو َش ٌةَ ،وأنَّ َكثيرً ا م َِن ال َكلِما ِ
ت ال َتحْ تا ُج إلى إعْ ِ
ت ْ
أخرى َت َّتضِ ُح ِب َوضْ ِع َح َر َك ٍة َعلى َحرْ ٍ
الح َر َكةَِ ،وأنَّ َكلِما ٍ
ف ِمنْ ُحروفِھا.
َ
كيرَ ،وأنَّ
ْس ِباألمْ ِر الَّذي َيسْ َتح ُِّق ھذا ال َعنا َء َوال َّت ْف َ
الح َر َك ِة لَي َ
َفالف ِْك َرةُ عِ ْن َد َمسْ عو ٍد أنَّ أم َْر َ
كير؛ ْإذ َيرى أنَّ َح َر َك َة َحرْ ٍ
ال َقضِ َّي َة ال َتحْ تا ُج إلى
ف ِمنْ ُحروفِ ال َكلِ َم ِة َق ْد ُت ْغنِي َو ُتوصِ ُل
ِ
طول َت ْف ٍ
َّحيح ِة.
إلى القِرا َء ِة الص َ
ون َو َغ ْي ُر
ِين م َِن ال َع َر ِ
ب .أمّا ال ُم ْب َت ِد ُئ َ
أي َمسْ عودٍ؛ ألنَّ ھذا َق ْد َيكونُ عِ ْن َد ال ُم َث َّقف َ
َوأنا ال أرى َر َ
الح َر َك َة الوا ِح َد َة ال ُتجْ ِزى ُء َمھْما كا َن ْ
ت م َُوض َِّح ًة.
ال َع َر ِ
ب َفإنَّ َ
وير األحْ رُفِ ال َعليلَ ِة َغي ِْر
َو َتقو ُم َطري َق ُة ال َكرْ ِملِيِّ َ -كما لَ َّخ َ
صھا م َُحمَّد َش ْوقي أمينَ -على " َتصْ ِ
الح َر َك َة َفرْ ٌع
َّحيح؛ ألنَّ َ
ياق ال َكلِ َم ِة َن ْفسِ ھاَ ،و ُت ْك َتبُ َبعْ َد َ
ال َم ْوجو َد ِة عِ ْن َدناَ ،و ْإدما ِجھا في سِ ِ
الحرْ فِ الص ِ
ُّور ِة الَّتي قُ ِّيد ْ
َت
َوال َفرْ ُع َيأتِي َبعْ َد األصْ ِلَ ،وال ُت ْك َتبُ َف ْو َقھا َوال َتحْ َتھا َح ّتى إذا َرآھا
القارى ُء ِبالص َ
ِ
) (٣
ِبھا َرسْ مًا ال َي ْن َطل ُِق لِسا ُن ُه ْأو ف ِْك ُرهُ ْأو ِذھْ ُن ُه إلى قِرا َءتِھا ِب َغي ِْر ما رُسِ َم ْ
ت ".
َ ً
ضھا َعلى
الح الكِتا َب ِة ال َع َر ِب َّي ِة َع َر َ
ھابيُّ م َِن القُ ْد ِ
َوا ْق َت َر َح ُز َھيْر ال ِّش ِ
س َس َن َة ١٩٢٩م طري َقة إلصْ ِ
ْ
َّ
الحرْ فِ َ ،و َوضْ ِع
الح الكِتا َب ِة ِمنْ ِج َھ ِة كِتا َب ِة َ
َم َجل ِة ال َمجْ َم ِع العِلمِيِّ ال َع َر ِبيِّ َ ،و َبي ََّن فيھا َك ْيفِ َّي َة إصْ ِ
كون الحُروفُ َع َر ِبي ًَّة َسوا ٌء ِم ْنھا الحُروفُ األصْ لِ َّي ُة
الح َر َك ِة َوال َھمْ َز ِة الخَ .و ِمنْ آرا ِئ ِه :أنْ َت َ
َ
 .١الكرملي ،أنستاس )١٩٣٢م( ،طرحت سؤاال ،ھل ينبغي تغيير الحروف العربية؟ ،الھالل ،س) ،٤٠ج:(١٠
ص.١٣٨٩-١٣٨٥
 .٢مسعود ،محمد )١٩٣٢م( ،ھل ينبغي تغيير الحروف العربية؟ ،الھالل ،س) ،٤٠ج :(١٠ص١٣٨٦.
 .٣أمين ،كيف تعالج قضية الشكل في الطباعة العربية ،في :اللجنة الفنية ،ص.٦٥

صال ِبما َق ْبلَھا
الح َركا ِ
كون الحُروفُ ال ّنا ِئ َب ُة َع ِن َ
الح َركاتَِ ،وأنْ َت َ
أو الحُروفُ ال ّنا ِئ َب ُة َع ِن َ
قاب َل َة اال ِّت ِ
ت ِ
ِ
الح َر ُ
ب
كات في ص ُْل ِ
ب ال َكلِ َمةِ ،ال أنْ ُتحْ َذ َ
ب َ
َوما َبعْ دَھا َتسْ ِھيال لِلكِتا َبةَِ ،و َي ْق َت ِر ُح أنْ ُت ْك َت َ
فَ ،وال أنْ ُت ْك َت َ
ت َّ
ث َوال َھمْ َز ِة ضِ مْ َن األب َْج ِد َّي ِة الكا ِملَةَِ ،كال ّتالي:
الثال ِ
الح َركا ِ
في َحواشِ يھاُ .ث َّم َح َّد َد َش ْك َل َ
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ھابيِّ َ ،ول ِك َّن ُه قا َل ِبأ َّن ُه َل ْم َي َت َبيَّنْ إنْ
ھابيُّ يُري ُد أنْ
َ
كان ال ِّش ِ
عارف ال َّنكدِيُّ ا َق ِترا َح ال ِّش ِ
َو َق ْد أ َّي َد ِ
صدَ
ِلح َركا ِ
الح َركا ِ
كل َ
ت اللُ َغ ِو َّي َة َوال َّنحْ ِو َّي َة إلى ُحروفٍْ ،أو أ َّن ُه يُري ُد ذلِ َ
ي َُحوِّ َل َ
ت اللُ َغ ِو َّي ِة َف َق ْط .أمّا إذا َق َ
ّ
ب الَّتي َت ْل َح ُق أواخ َِر ال َكل ِِم َفھ َُو َي ْخ َتلِفُ َم َع ُه
ت اإلعْ را ِ
ص َد َح َركا ِ
الثا ِن َي َة َفإ َّن ُه ُيوافِقُهَُ ،ول ِكنْ إنْ َق َ
ضب ُ
ْس فيھا م َِن الصُّعو َب ِة ما في
ْنَّ :
الح َركا ِ
األو ُل أنَّ َ
ْطھا َو ْإدرا ُكھاَ ،فلَي َ
ت ال َّنحْ ِو َّي َة َيسْ ُھ ُل َ
لِ َس َب َبي ِ
ت اللُ َغ ِو َّي ِةَ .و ّ
ب ال َكلِ َم ِة الوا ِح َد ِة
راب َّي ِة ي َُؤ ّدي إلى َك ْت ِ
الح َركا ِ
الح َركا ِ
الثانِي أنَّ إبْدا َل ال ُحروفِ ِب َ
َ
ت اإلعْ ِ
في ص َُو ٍر ُم َت َع ِّد َد ٍة ِب َحي ُ
كون َكلِ َم ًة وا ِح َد ًةَ ،وفي ھذا ُم ْش ِكلَ ٌة َجدي َدةٌ.
ْث َتكا ُد اللَ ْف َظ ُة َت ْخ ُر ُج َعنْ أنْ َت َ
الواوَ ،ولِل َف ْت َح ِة
ص َّغ َر
كون ال َّ
ض َّم ُة ُم َ
الح ِبأنْ َت َ
َو َبعْ َد ھذا ال َّتعْ ِ
ِ
ليق ُي َق ِّد ُم ال َّنكدِيُّ ا ْق ِتراحً ا لِإلصْ ِ
عان َعلَ ْي ِهَ (١).ول ِك َّن ُه َل ْم ُي َق ِّد ْم أمْ ِثلَ ًة م َُوض َِّح ًة.
َوال َكسْ َر ِة ُكرْ سِ يٌّ ُتو َ
ض ِ
) (٢
الح َر ُ
فارس
كال َحرْ فِ َّي ٍة ي ُْد ِخلُھا
الخوريُّ أنْ ُت َحوَّ َل َ
كات إلى أ ْش ٍ
ِ
َوفي َس َن ِة ١٩٢٩م َي ْق َت ِر ُح ِ
َّحيح ُة
الكاتِبُ في كِتا َب ِت ِه عِ ْن َدما َيكونُ وا ِث ًقا ِمنْ صِ حَّ تِھاَ ،و َيكونُ ْإدخالُھا لُزومًاَ ،ف َتھُونُ القِرا َءةُ الص َ
راب َّي ِة
ضي َْر ِمنْ َترْ كِ ال َح َركا ِ
وريُّ أ َّن ُه ال َ
َعلى اب ِ
ت ال َّنحْ ِو َّي ِة اإلعْ ِ
ْن اللُ َغ ِة َو َعلى األجْ َن ِبيِّ َ ،و َيرى ال ُخ ِ
ألنَّ ْأك َث َر القُرّ ا ِء َيعْ ِرفُو َنھا ْأو ُي ْھ ِملُو َنھا.
ص ًةَ .كما
ت اإلعْ را ِ
مال َح َركا ِ
ب َت ْب َقى الكِتا َب ُة نا ِق َ
وريِّ َغ ْي ُر مُجْ ِز َئةٍ؛ ْإذ ِبإھْ ِ
َوأرى أنَّ َطري َق َة ال ُخ ِ
س ھ َُو الصَّحي ُح .أمّا أ َّن ْھ ُم
الح َركا ِ
ت ال َّنحْ ِو َّي َة؛ ألنَّ ال َع ْك َ
ون َ
ال أ َّتف ُِق َم َع ُه في َق ْولِ ِه ِبأنَّ ْأك َث َر القُرّ ا ِء َيعْ ِرفُ َ
ُي ْھمِلو َنھا َفھذا ھ َُو األرْ َج ُح.
ُ
الح الكِتا َب ِة ال َع َر ِب َّيةَِ ،ف ِع ْن َدما أ ْنشِ ى َء َمجْ َم ُع
َكما َ
كان لِ َمجام ِِع الل َغ ِة ال َع َر ِب َّي ِة َد ْو ٌر في َقضِ َّي ِة إصْ ِ
اللُ َغ ِة ال َع َر ِب َّي ِة) (٣في القاھ َِرةَِ ،و َبدَأ َع ْق َد م ُْؤ َتمرا ِت ِه َس َن َة ١٩٣٤م َت َر َّدد ْ
َت في َج ْلسا ِت ِه الدَّعْ َوةُ إلى
 .١الشھابي ،زھير )١٩٢٩م( ،مشروع كتابة الحركات بحروف عربية ،واستعمال أبجدية واحدة للطبع والكتابة،
خالصة مقال بعث به السيد الفاضل زھير الشھابي بالقدس ،مجلة المجمع العلمي العربي ،م) ،٩ج:(١١
ص .٦٦٠-٦٥٤أخذت من الطريقة ما له عالقة بالشكل.
 .٢الخوري ،فارس )١٩٢٩م( ،استبدال الحروف العربية بالحروف الالتينية ]استبدال الحروف الالتينية
بالحروف العربية[ ،مجلة المجمع العلمي العربي بدمشق ،م) ،٩ج :(٧ص٤٣٨.-٤٣٣
 .٣مؤتمر مجمع اللغة العربية )١٩٦٠م( ،مجموعة البحوث والمحاضرات ،الدورة  ،٢٥ص .٨٢-٧٧مؤتمر
مجمع اللغة العربية )د-ت( ،مجموعة البحوث والمحاضرات ،الدورة ١٩٥٩ ،٢٦م١٩٦٠-م ،ص= -٢٣٥

الح الحُروفِ َ ،وألِّ َف ْ
ض َس َن َة ١٩٣٨مَ ،وفِيما َبي َْن
ت َلجْ َن ٌة خاص ٌَّة لِ َھذا ال َغ َر ِ
َتي ِ
ْسير ال ِك َتا َب ِة ال َع َرب َّي ِة َوإصْ ِ
ين ْ
َس َن َة ١٩٤١م و ١٩٤٤م َب َح َ
الجارم ،و َع ْب ُد
ْن ِمنْ أعْ ضا ِئهِ ،ھُماَ :عليّ
الث َني ِ
ث ال َمجْ َم ُع ُم ْق َت َر َح ِ
ِ
ف
ْن َلم َيحْ سِ ِم ال َمجْ َم ُع الرَّ َ
زيز َفھْمي .و َبعْ َد مُنا َق َش ِة اال ْقت َ
أيَ ،ف َقرَّ َر َوضْ َع جائ َِز ٍة ِم ْقدَارُھا ْأل َ
ِراحي ِ
ال َع ِ
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الح ُّق
ير الكِتا َب ِة ال َع َرب َّي ِة َعلى أال َي َ
كون ألعْ ضا ِء م ُْؤ َت َم ِر ال َمجْ َم ِع َ
ِراح لِ َت ْيسِ ِ
ُج َن ْي ٍه لِ َمنْ ُي َق ِّد ُم أحْ َس َن ا ْقت ٍ
َ
ِراح لَ ْم َيسْ َتح َِّق وا ِح ٌد ِم ْنھا الجائ َِز َةَ ،ف َقرَّ َر ال َمجْ َم ُع
في ُدخولِھا ،و َق ْد َتلَ َّقى ال َمجْ َم ُع ْأكث َر ِمنْ ِم َئ َتي ا ْقت ٍ
ير الكِتا َب ِة ال َبحْ َ
ض ال َم ْنشو ِد.
قيق ال َغ َر ِ
ث لِ َتحْ ِ
ْإلغا َء الجائ َِز ِة َعلى أنْ ُتواصِ َل لَجْ َن ُة َت ْيسِ ِ
اإلدارةُ َّ
َوفِي َس َن ِة ١٩٥١م ا ْش َت َر َك ْ
الثقاف َّي ُة ِبجا ِم َع ِة ال ُّد َو ِل
ت َم َع اللجْ َن ِة ال َمجْ َم ِعيَّة ِ◌) (١لَجْ َن ٌة ألَّ َف ْتھا
َ
أخ ْذ ُ
ت ِم ْنھاَ - :
ت ال َلجْ َن ُة ال ُم ْش َت َر َك ُة إلى َمجْ مو َع ِة َقرارا ٍ
ت ما لَ ُه َعال َق ٌة ِبال َّش ْك ِل-
ال َع َرب َّيةِ ،وا ْن َت َھ ِ
-

ُي ْت َر ُ
َّرور ِة.
ك َموضُو ُع ال َبحْ ِ
ث في الكِتا َب ِة ال َي َدو َّيةِ؛ ْإذ يُمْ كِنُ َت ْشكيلُھا عِ ْن َد الض َ
ي ُْل َت َز ُم ال َّش ْك ُل في ِّ
ليم العا ِّم.
الطبا َعةَِ ،و ِبخا َّ
ص ٍة في ُك ُت ِ
ليم في َمراح ِِل ال َّتعْ ِ
ب ال َّتعْ ِ
ت يُرا َعى في ِه ال َفنُّ َ
ثاب ٍ
الخ ِّط ُي.
يُو َ
ض ُع ال َّش ْك ُل في مَوضِ ٍع ِ

ْ
ك اال ِّت ُ
س اال ْبتِدا ِئ َّيةَِ ،ح َّتى َيعْ َتا َد
ِزام ال َّش ْك ِل الكام ِِل في ُك ُت ِ
َو َت َّم َبعْ َد َذلِ َ
دار ِ
ب ال َم ِ
فاق َعلى الت ِ
َّ
ريس َّ
ص َر ِم ْن ُه
الطالِبُ َس َ
الثا َنويِّ َ ،ح َّتى ُي ْق َت َ
َّحيح َوقِرا َء َتهَُ ،وي َُخ َّففُ ِم ْن ُه في َمرْ َحلَ ِة ال َّت ْد ِ
ماع اللَ ْفظِ الص ِ
ض ْبطِ ما ُي ْش ِك ُل.
َعلى َ
كان ال َمجْ َم ُع َق ْد ألَّ َ ُ
ً
ً
ير الكِتا َب ِة ال َع َرب َّيةِ،
َو َ
ُوع َت ْيسِ ِ
ف ُم ْنذ َس َن ِة ١٩٤٤م لِجانا َف ِّنيَّة لِدِرا َس ِة َم ْوض ِ
اإلدارةُ َّ
الثقافِ َّي ُة ال ُّد َو َل ال َع َرب َّي َة إلى إيفا ِد ُخ َب َرا َء فِي ُ
ْسيرھا اجْ َت َمعُوا
ت
و َد َع ِ
َ
ش ِ
ؤون الكِتا َب ِة ال َع َر ِب َّي ِة َو َتي ِ
ت ال َم
األو ِل لِل َمجام ِِع الل ُ َغ ِو َّي ِة الَّذي ُعقِدَ في
وضوع َعلى الم ُْؤ َت َم ِر َّ
ض ِ
َ
في القاھ َِر ِة َس َن َة ١٩٥٦مُ ،ث َّم َع َر َ
ريق َبي َْن الكِتا َب ِة ال َي َد ِو َّي ِة ال َع َر ِب َّيةَِ ،و َّ
باع ِة ال َع َر ِب َّي ِة.
الط َ
ِد َم ْش َق َس َن َة ١٩٥٦مَ ،وا ْن َت َھوا إلى ال َّت ْف ِ
=  .٢٦٤مجلة مجمع اللغة العربية ،القاھرة١٩٥٧ ،م ،تقريرات وأخبار :تيسير الكتابة العربية ،مراحل
دراسة الموضوع في مؤتمر المجمع ومجلسه ولجانه) ،ج :(٩ص .٢٨٦-٢٨٣وأمين ،الكتابة العربية ،ص-٢١
 .٢٢وأمين ،كيف تعالج قضية الشكل في الطباعة العربية ،في :اللجنة الفنية ،ص .٦٩-٦٧وأمين ،مراحل
البحث في تيسير أحرف الطباعة ،في :اللجنة الفنية ،ص .١١٥-١٠٤وشوقي ،إسماعيل ،السمات التي يجب
أن تتصف بھا حروف الطباعة ،في :اللجنة الفنية ،ص .١٠٣-٩١كلمة عبد العزيز السيد المدير العام للمنظمة
العربية للتربية والثقافة والعلوم ،في :اللجنة الفنية ،ص.١٤-١٢
 .١مدكور ،إبراھيم )١٩٦٢م( ،المجمع اللغوي في ربع قرن ،مجلة مجمع اللغة العربية ،القاھرة) ،ج:(١٥
ص .١٢٤-١١٥مؤتمر مجمع اللغة العربية )د-ت( ،مجموعة البحوث والمحاضرات ،الدورة السادسة
والعشرون١٩٦٠-١٩٥٩) ،م( ،ص)ج(.

ير اللُ َغ ِة ال َع َرب َّي ِة في ال ُم ْق َت َرحاتَِ ،قرَّ ْ
و َبعْ َد أنْ َن َظ َر ْ
ير
رت ِبأ َّنھا لَ ْم ُت َح ِّق ِق ال َّت ْيسِ َ
ت لَجْ َن ُة َت ْيسِ ِ
شو َد .إال أنَّ َّ
الطري َق َة الَّتي َتقو ُل ِبأنْ َتبْقى الكِتا َب ُة َعلى َوضْ عِھا الحالِيِّ َم َع ْ
ال َم ْن ُ
ِصار في ص َُو ِر
االخت ِ
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الحُروفِ ِباالسْ ت ِْغنا ِء َع ِن ال ُم َتدا ِخلَ ِة َوالم َُر َّك َب ِة ِم ْنھاَ ،وأنْ َيبْقى ال َّت ْشكي ُل ِبص َُو ِر ِه الحالِ َّي ِة َم َع اال ْقتِصا ِد
الوحي َدةُ الَّتي ال َقت َقبُوال عِ ْن َد اللَجْ َن ِة.
ِي َ
فِي اسْ ِتعْ مالِهِ ،ھ َ
ليم َس َن َة ١٩٥٨م
سيق َم َع ُم َم ِّثلِي َو َ
و َبعْ َد َذلِ َ
ك َقرَّ َر َمجْ َم ُع اللُ َغ ِة ال َع َرب َّي ِة ِبال َّت ْن ِ
زار ِة ال َّترْ ب َي ِة َوال َّتعْ ِ
ما َيلِي:
 -١فِي َجميع َمراح ِِل ال َّتعْ ليمُ :تضْ َب ُ
ُ
ُ
اآليات القُرْ آ ِن َّي ُة َو
ط
األحاديث ال َّن َب ِو َّي ُة ِبال َّش ْك ِل الكام ِِل.
ِ
ِ
 -٢في ال َمرْ َحلَ ِة اال ْبتِدا ِئ َّي ِة :ال ُي ْت َر ُ
ت
ب ُمسْ َتويا ِ
ك م َِن ال َّش ْك ِل إال ما ال َمجا َل ل َِخ َطأ ال ِّت ْلمِي ِذ فِي ِه ِب َح َس ِ
الصُّفوفِ .
ك
 -٣فِي ال َمرْ َحلَ ِة اإلعْ دا ِد َّي ِة :ي ُْل َت َز ُم َش ْك ُل أواخ ِِر ال َكلِما ِ
ت َعلى َح َس ِ
ب َقواعِ ِد الل ُ َغةَِ ،وفِيما َعدا ذلِ َ
أو اليا ِء ،في م ِْث ِل :ص َُور و ِح َيلَ ،وفِيما
ُي ْھ َم ُل ال َّش ْك ُل ِبال َف ْت َح ِة إال ح َ
ِلواو ِ
ِين َتكونُ ال َف ْت َح ُة َح َر َك ًة ل ِ
َعدا ال َف ْت َح َة يُل َت َز ُم ال َّش ْكلَُ ،و ُت َع ُّد حُروفُ ال ِعلَّ ِة َم ًّدا ما لَ ْم ُتضْ َب ْط ِبال َّش ْك ِلَ ،و ُتضْ َب ُ
ط األعْ ال ُم َغي ُر
ال َّشا ِئ َع ِة ِبال َّش ْك ِل.
 -٤فِي ال َمرْ َحلَ ِة َّ
كان واضِ حً اَ ،وال ُي ْش َك ُل ِمنْ َبقِ َّي ِة
الثا َن ِو َّي ِةُ :ي َت َخ َّففُ ِمنْ َش ْك ِل أواخ ِِر ال َكلِ َما ِ
ت َمتى َ
الحُروفِ إال ما ُي َتو َّق ُع َخ َطأ ال ِّت ْلمِي ِذ فِيهَِ ،و ُتضْ َب ُ
ط األعْ ال ُم َغي ُر ال َّشا ِئ َع ِة ِبال َّش ْك ِل.
ص َد ِد
ت ال َمجْ َم ِع في َھذا ال َّ
تور إبْراھي َم َبيومي َم ْد ُكور َعلى َقرارا ِ
و ِممَّا جا َء ِمنْ َتعْ ليقا ِ
ت ال ُّد ْك ِ
أ َّن ُه ِب َھذا ُحلَّ ْ
ب ال ُّن ْط َق
َّحيحةَِ ،وأ َّن ُه َمتى د ََر َج َعلَيْھا ال َّناشِ ى ُء ِمنْ صِ َغ ِر ِه ْاك َت َس َ
ت ُم ْش ِكلَ ُة القِرا َء ِة الص َ
ت َّ
الطب ِْع ِممّا َي ْق َتضِ ي
السَّلي َمَ .كما َيرى أنَّ ال َّش ْك َل ي ُْلقِي عِ ْب ًئا َجدي ًدا َعلى ال َم ْط َب َع ِة ال َع َر ِب َّيةَِ ،و َي ِزي ُد َن َفقا ِ
دوق ِّ
إعا َد َة ال ًّن َظ ِر في ص َُو ِر ُ
باع ِة في جُمْ لَ ِت ِه .و َبعْ َد ُك ِّل َھ ِذ ِه الجُھو ِد َي َت َعجَّ بُ َم ْدكور ِمنْ َعو َد ِة
الط َ
ص ْن ِ
ْنانَ ،و َي ُ
ظنُّ أ َّن ُه لَنْ ُي َق َّد َر لَھا َق َ◌بُو ٌل ْأو إبْقا ٌء.
الدَّعْ َو ِة إلى الحُروفِ الالتِي ِن َّي ِة في لُب َ
ُ )( ١

َوا ْن َع َقد ْ
ت ال َع َر ِب َّي ِة فِي القاھ َِر ِة َس َن َة١٩٧١م اللَجْ َن ُة ال َف ِّن َّية
ث َوال ِّدراسا ِ
َت في َمعْ َھ ِد البُحو ِ
ِّ
َّ
َّ
ُلوم ال َّت ِاب َع ِة لِجام َِع ِة
لدِرا َس ِة أحْ ُرفِ الطبا َع ِة ال َع َرب َّي ِة ال ُم ْن َب ِث َق ِة م َِن ال ُم َنظ َم ِة ال َع َر ِب َّي ِة لِل َّترْ ِب َي ِة َوالثقا َف ِة َوالع ِ
كان ِمنْ َقراراتِھا أنَّ ال َّنمو َذ َج الَّذي َق َّد َم ُه َمجْ َم ُع اللُ َغ ِة الَ َعرب َّي ِة في القاھ َِر ِة َوعُنوا ُن ُه
ال ُّد َو ِل ال َع َر ِب َّيةَِ ،و َ
تَ -تحْ قي ًقا ْ
ض ْ
ت الَّتي أ َقرَّ ْتھا ال َلجْ َن ُةَ .وقد
ألك َث ِر السِّما ِ
ِج -الَّتي ع ُِر َ
) َتيْسي ُر الكِتا َب ِة ال َع َرب َّي ِة( أ ْق َربُ ال َّنماذ ِ
ص ْ
ت ال َّش ْك ِلَ ،وأنْ َت ْب َقى َح َرك ُة
ُّور ِة الحالِ َّي ِة ل َِح َركا ِ
ت اللَجْ َن ُة بالم َُحا َف َظ ِة َعلى الص َ
ْأو َ
 .١المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم )١٩٧١م( ،اللجنة الفنية لدراسة أحرف الطباعة العربية ،القاھرة،
ص.٤٨-٤٧
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الحرْ فِ ِب َحي ُ
ون ِزيا َد ٍة في َحجْ ِمهِ،
الحرْ فِ ُد َ
الح َر َك ُة في َم ْوضِ عِھا َم َع َ
ْث َتأْتِي َ
ال َّش ْك ِل ُم ْن َفصِ َل ًة َع ِن َ
الح َر َك ُة َم َع َّ
الطب ِْع لِل َّت َح ُّو ِل ِمنْ َمكانِھا.
ض َ
ون أنْ َت َت َعرَّ َ
َو ُد َ
) (١
َو َتم ْ
ْسير الكِتا َب ِة ال َع َرب َّيةِ،
َّت َس َن َة ١٩٧٥م في ن ِ
ِطاق الجا ِم َع ِة ال َع َرب َّي ِة إعا َدةُ َتجْ ِر َب ِة َتي ِ
ض ْ
ض ْبطِ
ت ھ َ
َواأل ْشكا ُل الَّتي ع ُِر َ
ِتاب ِه ) َ
ِي األ ْشكا ُل ذا ُتھا الَّتي ا ْق َت َر َحھا َتيْمور َس َن َة ١٩٥١م فِي ك ِ
ض ْ
سير ِة.
االختِالفا ِ
ت ال َي َ
الكِتا َب ِة ال َع َرب َّي ِة( َم َع َبعْ ِ
َو َق ْد َعلَّ َق البَشِ ي ُر بْنُ َسال َم َة)َ (٢على َطري َق ِة َمجْ َم ِع اللُ َغ ِة ال َع َرب َّي ِة في القاھ َِرةَِ ،وقا َل ِبأ َّنھا لَ ْم
ص َر ْ
ب ال َم ْد َرسي ِة اال ْبتِدا ِئ َّيةُِ ،ث َّم ُت َخ َّففُ فِي
ت َعلى ال ُك ُت ِ
ميع ما ي ُْك َتبُ َ ،ب ِل ا ْق َت َ
ُت َع ِّم ْم َمسْ ألَ َة ال َّش ْك ِل فِي َج ِ
ت َّ
يس َّ
الط ِاب َعةِ؛
الثا َن ِويِّ َ .كما َيرى أنَّ ال َمجْ َم َع لَ ْم يُشِ رْ إلى َح ٍّل َع َملِيِّ لِل َّش ْك ِل في اآلال ِ
َمرْ َحلَ ِة ال َّت ْد ِر ِ
َ
ميع ما ي ُْك َتبُ ِبال َع َر ِب َّي ِة.
لِذلِ َ
ك َيرى أنَّ طري َق َة ال َمجْ َم ِع َغي ُر َع َمل َّيةٍَ ،وال يُمْ كِنُ ِبھا َتعْ مِي ُم ال َّش ْك ِل فِي َج ِ
ت الَّتي
كان ِممَّنْ َعلَّقُوا َعلى َطري َق َة ال َمجْ َم ِع أ ْيضًا َعبَّاس الصُّوريَ ،وھ َُو َيرى أنَّ ال َّت ْوصِ يا ِ
َو َ
ُ
قُ ِّد َم ْ
الح َ
الخ ِّط ال َع َر ِبيِّ " َغي ُر َم ْشفو َع ٍة ِب َس َن ٍد عِ ْلمِيٍّ ْأو َتجْ ِريبيِّ
ت إلى َمجْ َم ِع الل َغ ِة ال َع َرب َّي ِة إلصْ ِ
ص ِةَ .و َھذا َغي ُر كافٍ ،ر ُْغ َم
ت الخا َّ
ارسا ِ
ُي َبرِّ رُھاَ ،وأ َّنھا اسْ ِتمْ را ٌر لِآلرا ِء ال َع ْف ِو َّي ِة الَّتي ُتسْ َتقى م َِن ال ُم َم َ
يال".
] َعلى الرُّ ْغ ِم ِمنْ [ أ َھ ِّم َّي ِتهِ ،فِي َم ٍ
وين األجْ ِ
جال َي َت َعلَّ ُق ِب َت ْك ِ

) (٣

صوريِّ أنَّ ال َّنتا ِئ َج الَّتي َنحْ ُ
ص ُل َعلَيْھا فِي َقضِ َّي ِة ال َّش ْك ِل ُ -م ْن ُذ نِصْ فِ َقرْ ٍن ْأو
َو ِممَّا ي َُؤ ِّي ُد َكال َم ال ّ
ير القِرا َء ِة َوالكِتا َب ِة.
َي ِزي ُدَ -غي ُر مُرْ ضِ َيةٍَ ،وأ َّننا لَ ْم َنسْ َتطِ عْ أنْ َنصِ َل ِباألجْ ِ
يال إلى َنصٍّ يَسِ ِ
ُ
ِراح الَّذي
الح َركا ِ
مال َمجْ َم ِع اللُ َغ ِة ال َع َرب َّي ِة في القاھ َِر ِة في َقضِ َّي ِة َ
َو ِمنْ أ َھ ِّم أعْ ِ
ت مُنا َق َشة اال ْقت ِ
ت َونِقاشا ٍ
الجارم َو َق ْد اسْ َتأ َث َر ِبحِوارا ٍ
ت ُم َت َنوِّ َع ٍة.
َق َّد َم ُه َعليّ
ِ
ت ال َع َر ِب َّي ِة َكما ھ َُو ِبحُروفِ ِه ال َمعْ رو َفةِ،
َو َتقو ُم َطري َق ُة َعليّ
الجارم َعلى" :اسْ ِتبْقا ِء َرسْ ِم ال َكلِما ِ
ِ
ُّكون
ِي ِم ْنھا ِب َزوا ِئ َد َت ُد ُّل َعلى ال َكسْ ِر َوال َّ
َوأنْ ُت ْك َم َل الحُروفُ ذا ُتھا فِي ال َكلِ َم ِة الَّتي ھ َ
ض ِّم َوالس ِ
ص َق ِبال َّش َّد ِة َح َركا ُتھا َّ
الث ُ
الث َعلى أنَّ ُك َّل َحرْ ٍ
ف ال ُتزا ُد فِي ِه َعال َم ٌة يُعْ َت َب ُر
وين البَسيطِ َ ،وأنْ ي ُْل َ
َوال َّت ْن ِ
َم ْف ُتوحً ا".

) (٤

 .١عبد الرازق ،جمال ،الحرف العربي والتكنولوجيا محاولة لطرح جديد للموضوع ،في :الحرف العربي
والتكنولوجيا ،ص ،١٥٧-١٥٦الحديث عن طريقة تيمور يأتي في الصفحات القادمة.
 .٢ابن سالمة ،اللغة العربية ومشاكل الكتابة ،ص٧٤.
 .٣الصوري ،عباس ،إصالح الخط العربي ،ومشاكل تعليم القراءة والكتابة ،في :الحرف العربي والتكنولوجيا،
ص.٧٠
 .٤مجمع فؤاد األول للغة العربية ،تيسير الكتابة العربية ، ،ص .١١فھمي ،الحروف الالتينية لكتابة العربية،
ص .١٤٩كأنه في تركه وضع الفتحة قد أفاد من الفيروزآبادي.
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ُ ص ْف
: ِراح
َّ وال
َ حات ال َّتالِ َي ُة ُت َم ِّث ُل الص
ِ ُّور َة الكا ِملَ َة لِال ْقت
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ُون ِمنْ أعْ ضا ِء ال َمجْ َم ِع،
ص م َُحمَّد َش ْوقي أمين)َ (١طري َق َة
َو َق ْد لَ َّخ َ
الجارمَ ،و َر َّد َعلَيْھا َكثِير َ
ِ
زيز َفھْمي ْأك َث َر الرُّ دو ِد َت ْفصِ يال َو َر ْفضًاَ ،فھ َُو َيرى أنَّ الرَّ سْ َم ال ُم ْق َت َر َح "ي َُزعْ نِفُ
َو َ
كان َر ُّد َع ْب ِد ال َع ِ
ض ُ
ُق الكِتا َب ِة الحالِ َّيةَِ ،وأ َّن ُه م َِن
ور َن ِب َبعْ ِ
طر ِ
الرَّ سْ َم الحالِيَّ َ ،و َي ِزي ُدهُ ارْ تِبا ًكا َويُوقِ ُع في اللَب ِ
ْس َمتى قُ ِ
ض
الصَّعْ ِ
ب َتعْ وي ُد ال َّتالمِي ِذ إيَّاهُ؛ أل َّن ُه َفضْ ال َع ِن ارْ تِبا ِك ِه َفإنَّ ِمنْ َقواعِ ِد ِه ما َي َت َو َّقفُ َعلى َمعْ ِر َف ِة َبعْ ِ
) (٢
زيز َفھْمي أنَّ اسْ ِت ْشھا َدهُ )بأ َ َود َو َھ َيف َوح َيد( ال َي ْكفي؛ ْإذ
َقواعِ ِد ال َّ
صرْ فِ ا ْبتِدا ًء"َ .و َيرى َع ْب ُد ال َع ِ
عِ ْندَنا )الضَّآلون ،الضَّآلين( فيھا َمجا ٌل لل ُّن ْط ِق َ
أو اليا ِء،
الح َر َك ُة َعلى ما َق ْب َل
الخ َطأ إذا لَ ْم ُترْ َس ِم َ
الواو ِ
ِ
ِي( َع َمال ِبقاعِ َد ِة
الحرْ فُ الَّذي َق ْب َلھُماَ .كما أنَّ م ِْث َل ) َي ْدعُو َو َيرْ مِي( َق ْد ُت ْق َرأ ) َي ْدع َُو و َيرْ م َ
ِبأنْ ُي ْف َت َح َ
ار ِم القا ِئ َل ِة ِبأنَّ ُك َّل َحرْ ٍ
ويل
َ
زيز َفھْمي َبعْ َد َت ْفني ٍد َط ٍ
الج ِ
ف ال َعال َم َة َل ُه َفھ َُو َم ْف ُتو ٌحَ .و َق ِد ا ْن َتھى َع ْب ُد ال َع ِ
ْ ) (٣
ت الَّتي َتقو ُم َمقا َم ال َّشك ِل.
يس وا ِفيًاَ ،وخاص ًَّة فِيما َي َت َعلَّ ُق ِبال َعالما ِ
روع لَ َ
إلى أنَّ ال َم ْش َ
روع
الع َرب َّيةَِ ،وأنَّ
الجار ِم " ُي َغ ِّي ُر َمعالِ َم ال ِكتا َب ِة َ
ِ
َو َيرى أ ْنطون الج َم ّيل أنَّ الرَّ سْ َم في َم ْش ِ
ً )( ٤
الصُّعو َب َة ما زالَ ْ
ت قا ِئ َمة".
 .١أمين ،كيف تعالج قضية الشكل في الطباعة العربية ،في :اللجنة الفنية ،ص.٦٩
 .٢مجمع فؤاد األول للغة العربية ،تيسير الكتابة العربية ،ص ،١٢-١١و ص .٢٥فھمي ،عبد العزيز ،الحروف
الالتينية لكتابة العربية ،ص١٥٠.
 .٣مجمع فؤاد األول للغة العربية ،تيسير الكتابة العربية ،ص١٠٥.-٨٥
 .٤المصدر نفسه ،ص.١١٠

الجارم ُتحي ُل َت ِب َع َة
َوقا َل ال َع َّقا ُد)ِ (١بأنَّ َطري َق َة َعلِيّ
َ
الخ َطأَ ،ب ْل َي ْزدا ُد َو َي ْك ُثرُ؛ ألنَّ الصُّعو َب َة لَي َس ْ
َيمْ َن ُع م َِن َ
ت

َ
القارى ِء إلى الكا ِتبَِ ،وھذا ال
الخ َطأ م َِن
ِ
فوع
ْف َي ْك ُتبُ الكاتِبُ ال َمرْ َ
في َمعْ ِر َف ِة َكي َ

َوال َم ْن
صبُ َوما ي َُجرُّ .
َ
صوبَ ،وإ ِّنما فِي َمعْ ِر َف ِة ما يُر َف ُع َوما ُي ْن َ
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ت الَّتي قُ ِّد َم ْ
ص في الكِتا َب ِة ال َع َر ِب َّي ِة
َو َق َّس َم َعلِيّ َعبْد الوا ِح ِد وافي) (٢اال ْقتِراحا ِ
ت لِ َس َّد ال َّن ْق ِ
األو ُل بإصْ الحا ٍ
ب
ت َش ْكل َّي ٍة ال َت َمسُّ َجو َھ َر اللُ َغ ِة َوال
ينْ :اك َتفى َّ
صور َة الرَّ سْ ِم الحاضِ ِرَ ،و َذ َھ َ
َ
قِسْ َم ِ
َّ
ُور ِة َرسْ مِھاَ .و ُي َعلِّ ُق وافي َعلى الرَّ أي
يير َج ْو َھ ِريٍّ في اللُ َغ ِة َن ْفسِ ھا ْأو فِي ص َ
الثانِي إلى ْإد ِ
خال َت ْغ ٍ
ِين إذا ُت ِر َك ْ
ت ِمنْ َغي ِْر
ْس عِ ْن َد ْأوساطِ ال ُم َت َعلِّم َ
ثير اللَب َ
القائ ِِل ِبأنْ ُت ْش َك َل ال َكلِ َم ُة الَّتي ِمنْ َشأْنِھا أنْ ُت َ
ب الرَّ سْ ِم ال َع َر ِبيِّ َ ،وال َيقِي إال ِمنْ
ليل ِمنْ عُيو ِ
َش ْك ٍل قائِال ِبأنَّ ھذا اال ْقتِرا َح ال َي ْقضِ ي إال َعلى َق ٍ
زان ُم ْف َرداتِھا .أمَّا
رارَ ،وال َتكا ُد ُترى َث َم َر ُت ُه إال عِ ْن َد
العارف َ
َبعْ ِ
ِين ِب َقواعِ ِد اللُ َغ ِة ال َع َر ِب َّي ِة َو ْأو ِ
ض األضْ ِ
ِ
ب
ميع ُحروفِ ال َكلِ َم ِة َف َيرى فِي ِه وافِي إرْ ھا ًقا للكا ِت ِ
الح َركا ِ
اال ْقتِرا ُح الَّذي يُطالِبُ ِب َوضْ ِع َ
ت َعلى َج ِ
ضي ٍِّق ُي َعرِّ ُ
ض ُه
الح َركا ِ
قارى ِءَ ،وفِي ِه ِزيا َدةٌ فِي َن َفقا ِ
ت فِي َحي ٍِّز َ
طاب ِعَ ،كما أنَّ َوضْ َع َ
ت ال َم ِ
َوال ِ
قوع فِي َ
الخ َطأ َنتيج َة َت َخ ّطي ال َّن َظ ِر لَھا عِ ْن َد القِرا َء ِة.
لال ْنحرافِ ِ ،ممَّا ي َُؤ ّدي إلى الوُ ِ
خال ال َّش ْك ِل فِي ِب ْن َي ِة ال َكلِ َم ِة ِب ْ
ِراع ُحرو ٍ
ف َترْ ِم ُز
ِراح الَّذي َيقو ُل ِب ْإد ِ
َو َيرى وافي فِي اال ْقت ِ
اخت ِ
ثَ .وأمّا
صير ِة أنَّ فِي ِه َخ ْل ًقا ل َِرسْ ٍم َي ْخ َتلِفُ َعنْ َرسْ مِنا الحالِيِّ َ ،و َق ْطعًا َع ِن ال ُّترا ِ
إلى أصْ وا ِ
ت ال َم ِّد ال َق َ
ف أرْ َب ُع ص َُو ٍر م ُْخ َتلِ َف ٍة ِب ْ
كون لِ ُك ِّل َحرْ ٍ
الح َر َك ِة َففِي ِه َق ْط ٌع لِل ِّ
صلَ ِة َبي َْن
اال ْقتِرا ُح القا ِئ ُل ِبأنْ َي َ
اختِالفِ َ
ت ُك ْل َف ٍة
طاب َع ٍة ذا ِ
ِي ِب َ
الماضِ ي َوالحاضِ ِرَ ،و َتضاعُفُ َع َد ِد الحُروفِ أرْ َب َع َة أضْ عافٍَ ،وھ َ
حاج ٍة إلى ِ
ُ
ُ
الم
كين َو ْإلغا ِء اإلعْ را ِ
عالِ َي ٍةَ .و َي ُر ُّد َعلى الَّ َ
ذين يُطالِب َ
ُون ِبال َّتسْ ِ
ب لِ ُي َقرِّ بُوا َبي َْن ل َغ ِة الكِتا َب ِة َول َغ ِة ال َك ِ
ت الحُروفِ لَ ْي َس ْ
ِي أ ْي ً
ضا
ت لِإلعْ را ِ
أي َم ْطعونٌ فِيهِ؛ ألنَّ َح َركا ِ
ب َف َق ْطَ ،وإ َّنما ھ َ
ال َي ْومِيِّ ِ ،بأنَّ ھذا الرَّ َ
ض ْأدلَى
الب ْن َي ِة ال ّدا ِخلِ َّي ِةَ .وعِ ْن َدما َو َج َد اال ْقتِراحا ِ
َ
ّاب َق َة ناق َ
روري ٌَّة ل َ
ِص ًة ال َتفِي ِبال َغ َر ِ
ت الس ِ
ِض ْبطِ ِ
ض ِ
ت ال ِح ًقا.
ض ال َّتعْ ديال ِ
ك َس َن َة ١٩٤٤مُ ،ث َّم ْأد َخ َل َبعْ َ
كان ذلِ َ
ِبد َْل ِوهَِ ،و َ
ِب ُك ِّل َحرْ فٍ ،ال َف ْو َق ُه أو َتحْ َتهُ ،ما َيرْ ِم ُز إلى سُكو ِن ِه ْأو َح َر َك ِت ِه ْأو
َي ْق َت ِر ُح وافي أنْ يُرْ َس َم َعق َ
ران ال َف ْت َح ِة فِي
ف ال ُم َت َحرِّ َ
الحرْ َ
َت ْنوي ِن ِه ْأو َت ْشدي ِدهِ ،ما َعدا َ
ك ِبال َف ْت َح ِة َفال يُرْ َم ُز إلى َح َر َك ِت ِه لِ َك ْث َر ِة د ََو ِ
بوع ِبأيِّ َح َر َك ٍة َعال َم ًة َعلى أ َّن ُه َم ْفتو ٌحَ .و َيسْ َت ْخ ِد ُم في
ال َكلِما ِ
ت ال َع َر ِب َّيةَِ ،و َيكونُ َرسْ ُم َ
الحرْ فِ َغي َْر َم ْت ٍ
ت
الرَّ مْ ِز إلى ال َكسْ َر ِة َوال َّ
وين ال َعالما ِ
وين ْأو َم َع ال َّت ْن ِ
وين َوال َّت ْشدي ِد ِب َغي ِْر ال َّت ْن ِ
ُّكون َوال َّت ْن ِ
ض َّم ِة َوالس ِ
 .١مجمع فؤاد األول للغة العربية ،تيسير الكتابة العربية ،ص .١١١وفعال ھذه ھي المشكلة القائمة إلى وقتنا
الحاضر بعد مُضي أكثر من ستة عقود على قول العقاد.
 .٢وافي ،فقه اللغة ،ط ،٥ص .٢٦٦-٢٥٨اخترت من الطريقة ما له عالقة بالشكل .قال بمثل ھذا األخضر غزال
ومحمود عساكر .وعدم وضع الفتحة سبقه إليھا الفيروزآبادي ،وعلي الجارم.

ير ٍة َت َّتصِ ُل ِبإحْ داھُما.
ْن ِب َنب َْر ٍة يَسِ َ
ْن َع ِن ال َكسْ َر َتي ِ
ييز ال َف ْت َح َتي ِ
َن ْف َسھا الَّتي َيسْ َت ْخ ِدمُھا الرَّ سْ ُم الحالِيُّ َ ،م َع َتمْ ِ
َوفِي ھ ِذ ِه َّ
الطري َق ِة -فِي َر ِأي ِه -إعْ فا ٌء لِل َقلَ ِم َولِل َّن َظ ِر م َِن الصُّعو ِد َوالھُبوطِ َنحْ َو َح َركا ٍ
ت ُترْ َس ُم َف ْو َق
القارى َء ُ
ت
رور اال ْنحِرافِ ال ُم َت َر ِّت ِ
الح َركا ِ
ش َ
الحُروفِ ْأو َتحْ َتھاَ ،و َت ِقي الكات َ
ب َعلى ھ ِذ ِه َ
ِب َو ِ
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ُيوب َطري َق ِت ِه في أ َّنھا ُتطِ ي ُل
الح َر َك َة ُترْ َس ُم فِي ص ُْل ِ
ب ال َكلِ َم ِةَ .وبعْ َد ذل َ
ك أنَّ َ
َو ْأوضاعِ ھا؛ َوذلِ َ
ك ُي َبيِّنُ ع َ
الجلي َلةَِ ،وأنَّ الصُّعو َب َة الَّتي
َرسْ َم ال َكلِ َمةَِ ،ولكِنَّ ھ ِذ ِه اإلطالَ َة -في َر ِأي ِه -ال قِي َم َة لَھا ِبجا ِن ِ
ب ال َفوا ِئ ِد َ
يُمْ كِنُ أنْ يُوا ِج َھھا َمنْ َت َعلَّ َم َعلى َّ
ْ
الم،
الطري َق ِة ال َقدي َم ِة لَي َ
ْس لَھا َو ْزنٌ م ِ
ويم األلسِ َن ِة َواأل ْق ِ
ُقاب َل َت ْق ِ
ھيل ُ
َّحيح ِة َمھْما كا َن ْ
ضئي َل ًة.
ت ُدرْ َب ُت ُه م َِن الع ِْل ِم َ
كين ُك ِّل َفرْ ٍد م َِن القِرا َء ِة الص َ
َو َتسْ ِ
ُق ال َّت َعلُّ ِمَ ،و َتمْ ِ
طر ِ
الجار ِمَ .كما أنَّ االسْ تِغنا َء َعنْ َوضْ ِع ال َف ْت َح ِة يُوقِ ُع في
َول ِكنْ َق ْد ي َُر ُّد َعلَ ْي ِه ِب َر ِّد ال َع ّقا ِد َعلى
ِ
الجارمَ .و َبعْ ُد ،فعليّ َعبْد الوا ِح ِد وافِي لَ ْم ُي َق ِّد ْم
زيز َفھْمي في َر ِّد ِه َعلى
لَب ٍ
ِ
ْس َجديدٍَ ،كما قا َل َع ْب ُد ال َع ِ
َنمو َذجً ا ي َُو ِّ
ض ُح َطري َق َت ُه.
) َ (١
الح الكِتا َب ِة ال َع َر ِب َّيةَِ ،و َتقو ُم َعلى
َوفي َس َن ِة ١٩٥١م َع َر َ
ض َمحْ مود َتيْمور طري َق َت ُه في إصْ ِ
دوق الح ُروفِ ال َم ْط َب ِع َّي ِة عُيونٌ
ُور ٍة وا ِح َد ٍة ِمنْ ص َُو ِر الحُروفِ َ ،و ِبھا َتصِ ي ُر لِ ُ
ِصار َعلى ص َ
ص ْن ِ
اال ْقت ِ
جاو ُز َّ
ِين َع ْي ًنا َبعْ َد أنْ كا َن ْ
عار َف ِة.
ت ال َّ
مال َعالما ِ
ض ْبطِ ال ُم َت َ
الثالث َ
ال َت َت َ
ت َت ِزي ُد َعلى َثالثِ ِم َئ ٍة َم َع اسْ ِتعْ ِ
ب ِّ
َو َيرى أنَّ ھ ِذ ِه َّ
ض َح َوأ ْي َس َر.
ُريح ٌة ألصْ حا ِ
الطري َق َة م َ
الح َر َك ِة ْأو َ
الطبا َعةَِ ،وأ َّنھا َتجْ َع ُل َوضْ َع َ
صورةُ ال ُحروفِ الَّتي َت ْق َب ُل اال ِّتصا َل ِمنْ َب ْد ِء ال َكلِماتِ،
ِي
كون الص َ
َو َي ْق َت ِر ُح أنْ َت َ
َ
ّورةُ ال ُم ْق َت َر َح ُة ھ َ
َو ُت ْؤ ِث ُر
ُورتِھا فِي حا َل ِة إ ْفرادِھاَ .وفِي َر ِأي ِه أنَّ
الكاف ال َمبْسو َط َةَ ،وأبْقى َبعْ َ
َ
ض الحُروفِ َعلى ص َ
األخ َذ ِبھذ ِه َّ
ْ
الطري َق ِة َي ُح ُّل ُم ْش ِك َل َة الكِتا َب ِة ال َع َر ِب َّي ِة على َنحْ ٍو ال يُثي ُر اعْ تِراضًا؛ أل َّن ُه ال يُطالِبُ ِب َشيْ ٍء
ت ال َّش ْك ِل َت َق ُع َعلى الحُروفِ ِبأعْ يانِھا؛ ألنَّ ُك َّل َحرْ ٍ
ف
َجدي ٍدَ .و َي ْذ ُك ُر ِمنْ َمزايا َطري َق ِت ِه :أنَّ عالما ِ

 .١تيمور ،ضبط الكتابة العربية ،ص .٤٠-٣٤تيمور ،مشكالت اللغة العربية ،ص ٧٤-٧٣بتصرف .قدّم نصري
خطار طريقة سمّاھا )األبجدية الموحدة( ُنشرت في مجلة صوت أمريكا ،سبتمبر١٩٥١ ،م .وفي مجلة التجارة
فيفري -مارس١٩٦٨ ،م .نقال عن ابن سالمة ،البشير ،اللغة العربية ومشاكل الكتابة ،ص .٧٦وھي تشبه
طريقة محمود تيمور إال أنھا أغفلت الشكل.
يلخص البشير بن سالمة ص ٧٦-٧٥طريقة خطار في أنھا اقتصرت على صورة واحدة للحرف في أول
الكلمة ووسطھا وآخرھا .وھي ما تعرف باألبجدية الموحدة .ويعلّق عليھا بأنھا خالية من الحركات ،وع ّد ذلك
نقصا فادحا .وأنه لو وضعت الحركات فإن ذلك يؤدي إلى تباعد الحروف وبالتالي استھالك أكبر من الورق،
واختالل جمال الخط بظھورھا مبعثرة .ونحن لن نتوقف عند طريقة خطار ألنھا أغفلت الشكل ،الذي ھو محور
الدراسة.

ُ
المات م َِن ال َّت َزحْ ُز ِح،
ك َتأ َمنُ ال َع
َرحْ بُ ال َّ
ص ْد ِر لِما َي َق ُع َف ْو َق ُه ْأو َتحْ َت ُه ِمنْ َعالما ِ
ت ال َّش ْك ِلَ ،و ِبذلِ َ
الطري َق َة َتجْ َع ُل ِّ
ِلخ َطأ واالضْ طِ رابَِ ،كما َي َرى أنَّ َھذ ِه َّ
ضل َ
الطبا َع َة أ ْي َس َر؛ ْإذ ال
و َتسْ لَ ُم م َِن ال َّت َعرُّ ِ
دوق َ
ت َوال ُج ْھ ِد.
َت َتع َّدى عُيونُ ال ُّ
سين َع ْي ًناَ .وفِيھا َت ْوفِي ٌر ل َِلو ْق ِ
الخمْ َ
ص ْن ِ
ون "لِ ُم ْش ِكلَ ِة الكِتا َب ِة ال َع َر ِب َّي ِة َح ٌّل ال َت َت َغ َّي ُر ِب ِه الحُروفُ القا ِئ َم ُة"،
َويُطالِبُ َتيْمور ِبأنْ ِي ُك َ
َو َيرى أنَّ َح َّل ُم ْش ِكلَ ِة الكِتا َب ِة َيكونُ ِب َت ْخ
صرا ِء ِباللُ َغ ِة لِإل ْشرافِ َعلى ُك ِّل ما
صيص "طا ِئ َف ٍة م َِن ال ُب َ
ِ
) (٢
ص ُحفٍَ ،ح َّتى َتب َْرأ م َِن اللَحْ ِن َو َ
ب َو ُ
طاب ُع ِمنْ ُك ُت ٍ
الم".
الخ َطأ فِي َ
ُت ْخ ِر ُج ُه ال َم ِ
ض ْبطِ ال َك ِ
َولَ ْي َتنا َنسْ َتطي ُع َتحْ َ
ك؛ ْإذ ِب ِه ُنح ِّق ُق َخيْرً ا َك ِثيرً ا لِلَ َع َر ِب َّي ِة َوألبْنائِھاَ ،ولِ ُك ِّل َمنْ َي ْق َرؤُ ھا م َِن
قيق ذلِ َ
ِين ِب َغي ِْرھاَ ،و َنضْ َمنُ صِ حَّ َة ما َي ْق َرؤُ هُ ال َّنشْ ُءَ .فھ ِذ ِه َطري َق ٌة م ُْث َلى ل َِح ِّل ُم ْش ِكلَ ٍة م ُْز ِم َن ٍة.
ال َّناطِ ق َ
)( ١
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) (٣
ص م َُحمَّد َشوقي أ َمين
الحرْ فِ ال َع َر ِبيِّ َم َع
َو َق ْد لَ َّخ َ
َطري َق َة َتيْمور قائِال ِبأ َّنھا ُت ْبقِي َعلى َ
ْ
ْ
ُّور ِة الَّتي َت ْق َب ُل اال ِّتصا َل
كون ص َ
ِصار ص َُو ِر ال ُحرُوفِ لِ َت َ
ِصار على الص َ
اخت ِ
ُور ًة َوا ِح َد ًة َف َقطَ ،واال ْقت ِ

عار َف ِة.
ت ال َّ
ِمنْ َب ْد ِء ال َكلِماتَِ ،م َع االحْ تِفاظِ ِبعالما ِ
ض ْبطِ ال ُم َت َ
ب ِّ
ك قا َل ال َبشي ُر بْنُ َسال َم َة) (٤في
يح ٌة ألصْ حا ِ
الطبا َعةَِ ،و َم َع ذل َ
َو َق ْد قا َل َتيْمور ِبأنَّ َط ِري َق َت ُه م ُِر َ
َتعْ ليقِ ِه َعلى َّ
الطري َق ِة ِبأ َّنھا َت ْخ َتصُّ ِبالكِتا َب ِة ال َي َد ِو َّيةَِ ،وأنَّ ا ْقتِرا َح َتيْمور َيصْ عُبُ َت ْط ِبيقُ ُه َعلى اآل َل ِة
شير لَ ْم ي َُوضِّحْ ما ِھ َّي َة الصٌّعو َب ِة.
الكا ِت َب ِةَ .ولكِنَّ ال َب َ
َوال َي َت َعصَّبُ َتيْمور) (٥لِ َطري َق ِتهَِ ،وال َيرى َح َرجً ا في اسْ ت ِْخدام أيٍّ ِمنْ ُ
الح الكِتا َب ِة
طر ِ
ِ
ُق إصْ ِ
ك ُّ
الحديثَِ ،ب ْل َق ْد َتكونُ
ُق َق ْطعًا لِل ِّ
ديم َو َ
ال َع َر ِب َّيةَِ ،وال َيرى َكما َيرى َغ ْي ُرهُ في ت ِْل َ
الطر ِ
صلَ ِة َبي َْن ال َق ِ
ت ال َقدي َم َة ُتصْ ِب ُح
ِين ِبأنَّ الم َُؤلَّفا ِ
ْسير كِتا َبتِھاَ .و َي ُر ُّد َعلى القا ِئل َ
ھ ِذ ِه الحُروفُ َسبيال إلى إحْ يا ِء اللُ َغ ِة َو َتي ِ
مُسْ َت ْغلِ َق ًةَ ،ي ُر ُّد َعلَي ِْھ ْم ِبأنَّ َت َعلُّ َم ص َُو ِر ال ُحروفِ ال َع َر ِب َّي ِة ال َقدي َم ِة ال َيأ ُخ ُذ ِم ْن ُه إال ُج ْھ ًدا َيسيرً اَ ،وأنَّ ُك َّل
امْ ِرى ٍء في م ُْك َن ِت ِه َت َعلُّ ُم الص َُّو ِر َ
يال
رين َحرْ ًفاَ ،وأنَّ ھذا األمْ َر َم ْطلوبٌ م َِن األجْ ِ
الخ ِّط َّي ِة لِ َثما ِن َي ٍة ِوعِ ْش ِ
ْ
إلى أنْ َي َت َس ّنى لِأل َّم ِة إعا َدةُ َطب ِْع ال َمرا ِج ِع ال َقدي َم ِة ِبال ُحروفِ ال ُم َتوا َ
ض ِع َعلَيْھاَ .وقا َل ِبمِث ِل ھذا الرَّ أيِ
) (٦
ين.
اق مُحْ ِيي ال ِّد ِ
َع ْب ُد الرَّ ّز ِ
 .١تيمور ،ضبط الكتابة العربية ،ص .٣٣وتيمور ،مشكالت اللغة العربية ،ص.٧١
 .٢تيمور ،ضبط الكتابة العربية ،ص .٤٢-٤١وتيمور ،مشكالت اللغة العربية ،ص.٧٩
 .٣أمين ،مراحل البحث في تيسير أحرف الطباعة ،في :اللجنة الفنية ،ص١١١.
 .٤ابن سالمة ،اللغة العربية ومشاكل الكتابة ،ص٧١.
 .٥تيمور ،مشكالت اللغة العربية ،ص .٦٧-٦٣وتيمور ،ضبط الكتابة العربية ،ص.٢٦
 .٦محيي الدين ،عبد الرزاق )١٩٦٧م( ،تطور العربية رھن بتطور الفكر العلمي عند العرب .مجلة اللسان
العربي ،الرباط) ،ع :(٥ص.١٠٢-١٠٠

الو ْق ُ
تَ ،وما
زيز َفھْمي -في غا َي ِة الصُّعو َب ِةَ .فما َ
َولكِنَّ ھذا َ
الح َّل -الَّذي َس َب َق ُه إ َل ْي ِه َع ْب ُد ال َع ِ
ُ ُ
ِب ِبال َع َر ِب َّي ِة إلى ِي ْومِنا
ظيم؟ َوأيُّ م َُؤ َّس َس ٍة َتقو ُم ِبإعا َد ِة َطب ِْع ُك ِّل ما ُكت َ
ال ُج ْھ ُدَ ،وما ال َّت ْكل َفة لِھذا ال َع َم ِل ال َع ِ
ضب ُ
ت ِب َح َركا ٍ
الع َر ِب َّي ُة
ْط ال َكلِما ِ
ت َع َر ِب َّي ٍة َمألو َف ٍة أ ْن َف َع َوأ ْي َس َر َو ْأو َف َر؟ َو َتبْقى الحُروفُ َ
ھذا؟ أال َيكونُ َ
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ُورتِھا ال َقدي َم ِة ال َمألو َف ِة.
َعلى ص َ
) (١
ُ
ت َّ
الز َم ِن الوا ِح ِد
ت إلى ذا ِ
الح َركا ِ
ْسير الكِتا َب ِة ال َع َر ِب َّي ِة ِبأنْ َق َّس َم َ
ث َّم َق َّد َم األب ِ
ْياريُّ ا ْق ِتراحً ا لِ َتي ِ
ت َّ
الح َر ُ
الواو َواليا ِءَ .و َطري َق ُة
َوذا ِ
كات َف ْت َح ٌة َو َ
ْنَ .ف َ
الز َم َني ِ
ضم ٌَّة َو َكسْ َرةٌ َز َم ُنھا ِنصْ فُ َز َم ِن األلِفِ َو ِ
ذات َّ
ك ُ
لح َر ُ
شار ُ
الز َم ِن الوا ِح ِد فيھا
كات ُكلُّھا جُمْ َل ًة في ِب ْن َي ِة َ
كون "ا َ
ال َّش ْك ِل عِ ْن َدهُ َت ْق َتضِ ي أنْ َت َ
الحرْ فِ ُت ِ
ذات َّ
َ
ْن".
الز َم َني ِ

) (٢

الح َر ُ
كات عِ ْن َدهُ
َوھ ِذ ِه َ

) (٣

ض َّم ُةَ ،و)ي( ال َكسْ َرةُ.
ِي) :ا( ال َف ْت َح ُةَ ،و)و( ال َّ
يرةٌ َوھ َ
َقصِ َ

صير ِة َكما َيلِي:
َو َطويلَ ٌة َو َتكونُ ِب َوضْ ِع ُن ْق َط ٍة َف ْو َق ال َق َ
) (٤
ف ُتلِينُ َلنا الكِتا َب َةَ ،ولَنْ َن ْش ُك َو َبعْ دَھا عُسْ رً ا.
(َ .و َيرى أنَّ ھ ِذ ِه الكِتا َب َة َس ْو َ
َّ
ض َع أحْ َم ُد األخضر َغزال َطري َق ًة ع ُِر َف ْ
صفِ ال َقرْ ِن
ك في ُم ْن َت َ
يار َّيةَِ ،وذلِ َ
َو َو َ
ت ِبالطري َق ِة ال ِمعْ ِ
ب ال َّش ْك ِلَ ،وأنَّ
تيج َة غِ يا ِ
الماضِ يَ ،وفيھا ُي َب ِّش ُر ِبأ َّن ُه َق ْد َو َج َد الحُلو َل ال ّنا ِج َع َة لِ َمشاك ِِل صُعو َب ِة القِرا َء ِة َن َ
كان ْإدخالُھا إلى أجْ ِھ َز ِة َّ
الطب ِْع.
ت ال َّش ْك ِل
َعالما ِ
َ
صار ِباإلمْ ِ
) (٥
ريق َبي َْن الكِتا َب ِة َو ِّ
َّرور ِة
ْس ِبالض َ
الطبا َعةَِ ،وأ َّن ُه لَي َ
ض َ
َوي َُؤ ِّك ُد َغزال بادِى َء األمْ ِر َ
رور َة ال َّت ْف ِ
ال َّتوافُ ُق َبي َْن حُروفِ الكِتا َب ِة ال َي َد ِو َّي ِة َوحُروفِ ِّ
الحرْ فِ ْأو َتحْ َت ُه
الح َر َك ِة َف ْو َق َ
باعةَِ ،وأنَّ َوضْ َع َ
الط َ
ُون ُت ْك َتبُ ھ َكذا) :
َ .ف َمثال َكلِ َم ُة َي ْك ُتب َ

يار َّي َة يُمْ كِنُ ِبھا أنْ َنصِ َل إلى " َطب ِْع
َس َيكونُ مُضْ َط ِربًا ما دا َم ُيو َ
ض ُع ِبال َي ِدَ .و َيرى أنَّ َطري َق َت ُه ال ِمعْ ِ
) (٦
س األساسِ يِّ َ ،وأنْ
َنصٍّ َع َر ِبيٍّ َم ْقرو ٍء م َِن َ
ميع"َ ،وذلِ َ
ك ِب ْإد ِ
خال ال ُحروفِ َم َع ال َّش ْك ِل فِي ال َم ْل َم ِ
الج ِ
ْ
ِّ
رار َعلى أنْ
َي َ
سار َقليال -فِي الطبا َع ِة َف َقطَ -و َع َد ُم اإلصْ ِ
كون َوضْ ُع ال َّش ْك ِل ِبإزا ِء الحُروفِ َعلى ال َي ِ
) (٧
الح َر ُ
ِن.
كون َ
َت َ
كات َف ْو َق ال ُحروفِ ْأو َتحْ َتھا مُبا َش َر ًة؛ ألنَّ ذلِ َ
ك َغ ْي ُر مُمْ ك ٍ
) (٨
الحرْ فُ
كان َ
الحرْ فِ ْأو ذا ِتهُِ ،ث َّم ُك ْتلَ ِة الرّ ِابطِ -إذا َ
َو َيقو ُم َم ْبدَأ َطري َق ِت ِه َعلى وُ جو ِد َب َد ِن َ
 .١األبياري ،إبراھيم )١٩٥٨م( .تيسير الكتابة العربية ،القاھرة :مطبعة االستقامة ،ص.٥
 .٢المصدر نفسه ،ص١٠.
 .٣المصدر نفسه ،ص١٤.
 .٤المصدر نفسه ،ص١١.
 .٥غزال ،الحرف العربي والتكنولوجيا ،في :الحرف العربي والتكنولوجيا ،ص.٢٠-١٣
 .٦المصدر نفسه ،ص٢١.
 .٧غزال ،الحلول المجدية لمشاكل الطباعة العربية ،في :اللجنة الفنية ،ص.٧٤-٧٣
 .٨غزال ،أحمد األخضر )١٩٦٢م( .الطريقة المعيارية للطباعة العربية ،الرباط :ثانوية ال ُك ّتاب ،ص=.٦٣-٥٧

سار،
الح َر َكةَِ ،و َتكونُ ِبجا ِن ِ
ب َ
كان َم ْشكوال َف َتأتِي َبعْ َد ال َب َد ِن ُك ْتلَ ُة َ
كول -أمّا إذا َ
َغي َْر َم ْش ٍ
الحرْ فِ إلى ال َي ِ
الحرْ فُ في
َومُرْ َت ِب َط ًة ِبهَِ ،وھ َ
ِي ما َسمّاھا ِبالمُجا َن َب ِةُ .ث َّم ال َّتعْ ِري َق ُةَ ،و َيعْ نِي ِبھا ال َّش ْك َل الَّذي َيكونُ َعلَ ْي ِه َ
آخ ِِر ال َكلِ َم ِة.
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ب ال َكلِ َم ِة َم َع المُحا َف َظ ِة َعلى َش ْكلِھا
ت َتكونُ في ص ُْل ِ
الح َركا ِ
زال أنَّ َ
َوأ َھ ُّم ما فِي َطري َق ِة َغ ٍ
الحرْ فِ ْأو َتحْ َتهَُ ،كما أنَّ َوضْ َعھا
ض ًة لِالضْ طِ را ِ
ب َن َ
ديمَ ،وأ َّنھا ال َت ُكونُ عُرْ َ
تيج َة َوضْ عِھا َف ْو َق َ
ال َق ِ
مُري ٌح لِل َّن َظر َفال َتحْ تا ُج ال َعيْنُ لِلصُّعو ِد َوالھُبوطِ لِمُتا َب َعتِھاَ .و َيرى َغزا ٌل أنَّ ھ ِذ ِه َّ
الطري َق َة ُت َم ِّكنُ م َِن
ِ
ِ
ال َّش ْك ِل الكام ِِل َوم َِن ال َّش ْك ِل الج ُْزئِيِّ َو ِمنْ َع َد ْم ال َّش ْك ِلَ .ف ِع ْن َدما َتكونُ ال ُّنصوصُ َم ْشكولَ ًة َش ْكال كامِال
ب اسْ ِتعْ ما ُل ُك ْت َل ِة الرَّ ْبطِ
كان ال َحرْ فُ ال َيحْ ِم ُل ال َّش ْك َل َو َج َ
َتقو ُم ُك َت ُل ال َّش ْك ِل َمقا َم ُك َت ِل الرَّ ْبطِ َ ،ول ِكنْ إذا َ
ِيزةُ ھ ِذ ِه َّ
العار َي ِة م َِن ال َّش ْك ِلَ .وم َ
ت الحُروفِ .
الطري َق ِة أنَّ ال َّش ْك َل َيكونُ َقريبًا ِمنْ َذوا ِ
ِ
) (١
يير ِمنْ َشأْ ِن ِه َطمْ سُ
الح َركا ِ
زال المُحا َف َظ ُة َعلى َ
َو ِمنْ آرا ِء َغ ٍ
ديم؛ ألنَّ أيَّ َت ْغ ٍ
ت فِي َش ْكلِھا ال َق ِ
ت ِّ
الحاج ِة
باع ِة َح َّتى يُمْ ك َِن اسْ ِتعْ مالُھا عِ ْن َد
ت ال َّش ْك ِل فِي آال ِ
فير َعالما ِ
َ
الط َ
ِب ْني ِة الل ُ َغ ِةَ .كما يُطالِبُ ِب َت ْو ِ
بَ .وال يُواف ُِق
عليم ال َع َر ِب َّي َة لِألجا ِن ِ
ب ال َم ْد َرسِ َّيةَِ ،و ُك ُت ِ
إلَيْھا ال سِ يَّما فِي ال ُك ُت ِ
ب م َ
ُحار َب ِة األ ِّم َّيةَِ ،و َت ِ

ت َعلى َش ْك ِل حُرو ٍ
ف.
الح َركا ِ
القا ِئل َ
ِين ِبكِتا َب ِة َ
ض ُح َّ
ب ْ
ض ِر َغزال ي َُو ِّ
الطري َق َة:
َوھذا َنمو َذ ٌج ِمنْ كِتا ِ
األخ َ

زال ِج ٌ
َو َق ْد أ ّيد ْ
ب الَّذي
ت م ُْؤ َت َم ِر ال َّتعْ ري ِ
ك ما جا َء ِمنْ َقرارا ِ
ھات َكثيرةٌِ ،منْ ذلِ َ
َت َط ِري َق َة َغ ٍ

= غزال ،الحرف العربي والتكنولوجيا ،في :الحرف العربي والتكنولوجيا ،ص .٤١-١٣غزال ،الحلول المجدية
لمشاكل الطباعة العربية ،في :اللجنة الفنية ،ص.٨٢-٧١
 .١غزال ،الحرف العربي والتكنولوجيا ،في :الحرف العربي والتكنولوجيا ،ص ٣٢-٣١و.٤٠-٣٩

زال
ُع ِق َد فِي الرِّ باطِ َس َن َة ١٩٦١م ِمنْ أنَّ َطري َق َة َغ ٍ
َ
ِفاع ِبھاَ .كما ْأوصى
الم ُْؤ َت َم ُر ال ُحكوما ِ
جيع ال َم ِ
ت ال َع َر ِب َّي َة ِباال ْنت ِ
طاب ِع َعلى اال ْنت ِ
ِفاع ِبط ِري َق ِتهَِ ،و َت ْش ِ
الو َط ِن َّي ِة لِليو ِنسْ كو.
روع م ُْؤ َت َم ُر
اللجان َ
ِ
ِبال َم ْش ِ
) (١

ِي أحْ َسنُ ما ُتوُ ِّ
اآلنَ .ويُوصِ ي
ص َل إليه َح َّتى َ
ھ َ
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ين بْنُ َم ْخلو ٍ
ُول م ُْخ َتلَفِ ال َّدوائ ِِر الع ِْل ِم َّي ِة
زال َح َ
ف ِبأنَّ َم ْش َ
روع َغ ٍ
ص َل " َعلى َقب ِ
َويقو ُل ُنو ُر ال ِّد ِ
َّ
َّ
ً
ت"َ (٢)،و َت َت َم َّي ُز
ُلومَ ،وال ُم َن َّظ َم َة ال َع َر ِب َّي َة لِل َم
صفا ِ
قاييس َوالمُوا َ
ِ
َوخاصَّة ال ُم َنظ َم َة ال َع َر ِب َّي َة للثقا َف ِة َوالع ِ
كان اسْ تِعمالُھا ُج ْز ِئ ًّيا فِي
كثير م َِن
الح َركاتَِ ،ولَو َ
خال َ
َطري َق ُت ُه ِبأنَّ فِيھا ْإلحاحً ا " َعلى َ
ضرور ِة ْإد ِ
ٍ
الحاالت"َ (٢)،و َيقو ُل ابْنُ َم ْخلو ٍ
ض ْبطِ َقواعِ ِد اللُ َغ ِة ال َع َر ِب َّي ِة ِبصِ َف ٍة
ف :إنَّ َغزاال َع ِم َل َعلى "إمْ كا ِن َّي ِة َ
) (٢
َّرور َّي ِة".
ب َم َع إجْ را ِء ال َّتعْ ديال ِ
صال ِح َّيتِھا ِبال ِّنسْ َب ِة لِما أ ُ ْد ِخ َل إلى الحاسو ِ
َت ْدري ِج َّيةٍَ ،ومُرا َق َب ِة َ
ت الض ِ
روع َغ ٍ َّ
الح الكِتا َب ِة ال َع َر ِب َّي ِة لِ َمجْ َم ِع اللُ َغ ِة
َويَصِ فُ َحمْ َزةُ ال ِك ّتانِيُّ َم ْش َ
زال الذي َق َّد َم ُه إلصْ ِ
)( ٣
داية َجري َئ ٌة َنحْ َو َت ْطوير ِّ
باع ِة ال َع َر ِب َّي ِة".
الط َ
ِ
ال َع َر ِب َّي ِة ِبالقاھ َِر ِة َس َن َة ١٩٥٨م ِبأ َّن ُه " ِب ٌ ِ
ث
ت َواألبْحا ِ
أح َم ُد الفاسِ يُّ الفِھ ِْريُّ )ِ (٤بال َّد ْو ِر الَّذي قا َم ِب ِه َغزالٌَ ،و ِب َد ْو ِر َمعْ َھ ِد ال ِّدراسا ِ
َويَشِ ي ُد َ
خال
ب ا ْبتِدا ًء ِمنْ َس َن ِة ١٩٧٦م؛ ْإذ َت َم َّك َن ال َمعْ َھ ُد َو َّ
ب فِي ال َم ْغ ِر ِ
لل َّتعْ ري ِ
ألو ِل َمرَّ ٍة َ -كما َيقو ُلِ -منْ ْإد ِ
ت ال َّتحْ ريكِ .
فير َعالما ِ
الكِتا َب ِة الكا ِملَ ِة ِب َت ْو ِ
) (٥
ت َعلى َت ْيسِ ير ِّ
زال ِبأ َّنھا أعا َن ْ
الطبا َع ِة ال َع َر ِب َّي ِةَ .ول ِك َّن ُه ِمنْ ِج َھ ٍة
َويَصِ فُ ال َبشي ُر
َطري َق َة َغ ٍ
ِ
الطري َق َة ال ُتحاف ُ
أخرى َي َرى أنَّ َّ
ْ
الحرْ فِ ال َع َر ِبيِّ ِ ،باإلضا َف ِة إلى أ َّنھا ُتضاعِ فُ َك ِّم َّي َة
مال َ
ِظ َعلى َج ِ
وابطِ َبي َْن الحُروفِ .
الو َر ِق ِب َس َب ِ
َ
ب َك ْث َر ِة الرَّ ِ

ُقارنُ م َُحمَّد َش ْوقي أمين)َ (٦بي َْن َطري َق ِة َمجْ َم ِع اللُ َغ ِة ال َع َر ِب َّي ِة َو َطري َق ِة ْ
ض ِرَ ،ف َي ِج ُدھُما
األخ َ
َوي ِ
 .١غزال ،الطريقة المعيارية للطباعة العربية ،ص .٦٣وغزال ،الحلول المجدية لمشاكل الطباعة العربية ،في:
اللجنة الفنية ،ص .٩٠-٧١وأمين ،مراحل البحث في تيسير أحرف الطباعة ،في :اللجنة الفنية ،ص-١٠٤
 .١١٥ابن سالمة ،اللغة العربية ومشاكل الكتابة ،ص٧٧.
 .٢ابن مخلوف ،نور الدين ،الحرف العربي وتكنولوجيا المعلومات ،في :الحرف العربي والتكنولوجيا ،ص-١٣٩
.١٥٢
 .٣الكتاني ،حمزة ،الحرف العربي أداة لتبليغ التكنولوجيا ،في :الحرف العربي والتكنولوجيا ،ص٩١.
 .٤الفھري ،أحمد فارس ،إصالح الحرف العربي ودوره في تبادل وترويج المعطيات ،في :الحرف العربي
والتكنولوجيا ،ص.١٠١
 .٥ابن سالمة ،اللغة العربية ومشاكل الكتابة ،ص٧٧.
 .٦أمين ،في مجال التطبيق العملي الختصار صور الحروف الطباعية ،في :اللجنة الفنية ،ص.١٤١-١٣٨

ِفان فِي أنَّ َّ
ص َل ْ
ت
ِمان َعالما ِ
ت ال َّش ْك ِل ال ُم َت َ
الطري َق َة ال َمجْ َم ِع َّي َة َق ْد َو َ
وار َثةَِ ،و َت ْخ َتل ِ
ِقان فِي أ َّنھُما َتسْ َت ْخد ِ
َت َّتف ِ
كول إلى )َ .(١١٢ولكِنَّ
كول إلى )َ (١٣٥وفِي َ
ِب َع َد ِد الص َُّو ِر فِي َ
الجمْ ِع َغي ِْر ال َم ْش ِ
الجمْ ِع ال َم ْش ِ

َّ
ْ
ص َر ْ
كول
الطري َق َة
كول َعلى )ِ (٩٠م ْفتاحً اَ ،وفِي َ
ت فِي َ
ض ِر َّي َة ا ْق َت َ
األخ َ
الجمْ ِع َغي ِْر ال َم ْش ِ
الجمْ ِع ال َم ْش ِ
ت َّ
الطري َق ُة ال َمجْ َم ِع َّي ُة فِي َوضْ ع ال َّش ْك ِل َعلى الحُروفِ ما ھ َُو ُم َّت َب ٌع بِ َحي ُ
ْث
َعلى )َ .(٦٨كما را َع ِ
ِ
ت الحُروفِ أفُقِ ًّيا َو َتحْ ِت ًّياَ ،ول ِكنْ فِي َّ
ْ
ْس
الطري َق ِة
ُزاو ُج مُسْ ًت َويا ِ
ف َو َلي َ
الحرْ َ
ض ِر َّي ِة َي ْتلو ال َّش ْك ُل َ
األخ َ
ي ِ
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الباب َم ْفتو ٌح لِ َمزي ٍد م َِن
ِين َق َّد َم ال َمجْ َم ُع َنمو َذ َج َطري َق ِت ِه نادى ِبأنَّ
َ
واقِعًا َعلَ ْي ِهَ .و ِمنْ نا ِح َي ٍة ثالِ َث ٍة :ح َ
ْ
تَ .ونادى
نون ال َم ْط َب ِع َّيةِ،
ض ُر ِبأنْ ُت َّ
كو َن َھ ْي َئ ُة َت َتب ُِّع َت َط ُّورا ِ
ُحاوال ِ
جار ِ
األخ َ
ب َوالم َ
ت الفُ ِ
الجُھو ِد َوال َّت ِ
ُساي َر ًة لِ ُك ِّل َت َط ُّو ٍرَ .و ِبھذا َي َت ِبيَّنُ اللِقا ُء َعلى َوحْ َد ِة ال َھ َدفِ َ -كما
َودِرا َس ِة ال ُحروفِ ال َع َر ِب َّي ِة ل َِجعْ لِھا م ِ
َيرى أمين.-
َولكِنَّ ال َّتعْ َ
زال َو َغي ِْر ِه َق ْد َيكونُ وا ِح ًداَ ،وھ َُو أنَّ ال ُم ْش ِكلَ َة ِباإلضا َف ِة
ليق ال َم ْكر َ
ُور َعلى مُق َت َر ِح َغ ٍ
وض َع.
الح َركا ِ
إلى َك ْيفِ َّي ِة َوضْ ِع َ
الح َر َك ِة الَّتي َي ِجبُ أنْ ُت َ
ِي َمعْ ِر َف ُة َ
ت فِي الكِتا َب ِة ال َع َر ِب َّي ِة ھ َ
زيز َفھْمي ِمنْ َق ْبلِ ِهَ .فھ َُو َيرى أنَّ َت ْنفي َذ َطري َق ِت ِه
َو َي ُر ُّد َغزا ٌل َعلى ذلِ َ
ك ِبما ُي ْش ِب ُه َر َّد َع ْب ِد ال َع ِ
صنا ال َم ْدفو َع َة ل َّ
ض
َي َت َطلَّبُ " ِم َّنا أنْ َن ْش ُك َل ُنصُو َ
ِلطب ِْعَ ،وأنْ َن ْف َت َح ِمرارً ا قامُو َسنا لِ ُن َح ِّق َق َح َر َك َة َبعْ ِ
ض ال َقواعِ ِد ال َّنحْ ِو َّي ِة .أال َي ْن َفعُنا ذل َِك؟
الحُروفِ َ ،وأنْ َنرْ ِج َع َت ْكرارً ا إلى ُك ُت ِ
ب َقواعِ ِد اللُ َغ ِة لِ َن َت َذ َّك َر َبعْ َ
ِين لِلُ َغتِنا م ِْث َل ما َيمْ لِ ُ
ك َغ ْيرُنا لُ َغ َتهُ؟  ...لِماذا ال َن َتخا َطبُ َنحْ نُ
صير ٍة مالِك َ
أال َيجْ َعلُنا َبعْ َد ُم َّد ٍة َق َ
) (١
يح فِيما َب ْي َننا َعلى األ َقلِّ؟".
ال ُم َث َّقف َ
ِين ِبالل ِ
ِسان ال َفصِ ِ
ْ
ِب َي ِجبُ
َو َرأ ُ
زيز َفھْميَ ،و َمحمود َتيْمور،
ض ِر َغزال فِي أنَّ الكات َ
واألخ َ
ي ُك ٍّل ِمنْ َع ْب ِد ال َع ِ
ضب ً
ك َيسْ َتعِينُ ِب َمنْ عِ ْن َدهُ القُ ْد َرةُ لِ َيضْ ِب َط َل ُه
صحيحً اَ ،وإنْ لَ ْم َي َت َم َّكنْ ِمنْ ذلِ َ
ْطا َ
َعلَ ْي ِه أنْ َيضْ ِب َط ما َي ْك ُتبُ َ
ما َي ْك ُتبُ َق ْب َل َد ْفع ال َّنصِّ ل ِّ
ِي آرا ٌء َحكي َم ٌةَ ،و ِبھا َنضْ َمنُ أنْ َي ْق َرأ ال َّنشْ ُء ُنصوصًا َم ْشكولَ ًة
ِلطبا َعةِ ،ھ َ
ِ
صحيحً اَ ،ف َتسْ َتقِي َم األ ْقال ُم َو ْ
األلسُنُ .
َش ْكال كامِال َو َ
ب َغزا ٌل َط ِري َق َتهَُ ،و َو َج َد أ َّن ُه يُمْ كِنُ ِبھا َتعْ لي ُم "القِرا َء ِة َوالكِتا َب ِة فِي ْأوساطٍ َشعْ ِب َّي ٍة فِي
َو َق ْد َجرَّ َ
ك َ
جاو ُز َخمْ َس َة َع َش َر َي ْومًاَ ،وأنَّ َت َعلُّ َم َ◌ َف ِّ
ب فِي َسب ِْع ساعا ٍ
ت َف َق ْط ،ال َّشيْ ُء الَّذي
الخ ِّط لِألجا ِن ِ
ُم َّد ٍة ال َت َت َ
خار َجھا".
ِمنْ َشأ ِن ِه أنْ َيجْ َع َل اللُ َغ َة َ
طار ال َع َر ِب َّي ِة َو ِ
الع َر ِب َّي َة َت ْن َتشِ ُر ا ْن ِتشارً ا عَظِ يمًا دا ِخ َل األ ْق ِ

) (٢

ك ألنَّ
َوي ُِري ُد البَشِ ي ُر بْنُ َسالم َة) (٣أنْ َي ِج َد َطري َق ًة َتضْ َمنُ ال َّش ْك َل فِي ال ُّ
ص ُحفِ َوال َم َجالتِ؛ َوذلِ َ

 .١غزال ،الطريقة المعيارية للطباعة العربية ،ص.٦٢
 .٢المصدر نفسه ،ص٦١.
 .٣ابن سالمة ،اللغة العربية ومشاكل الكتابة ،ص.٨٧-٨٢

ف فِي
ْسير قِرا َءتِھاَ .و َق ِد ا ْق َت َر َح َطري َق ًة َيراھا ُت َح ِّق ُق ال َھ َد َ
اس َي َت َطلّبُ َتي َ
ا ْنت َ
ِشار ال َع َر ِب َّي ِة َوقُرْ َبھا م َِن ال َّن ِ
رابطٍ َ ،وھ َُو )الس ْ
َّط ُر الَّذي يَصِ ُل َبي َْن الحُروفِ (َ ،و ِبھا َتصي ُر
اعْ تِما ِدھا َعلى َ
الح َر َك ِة ال َمصْ حو َب ِة ِب ِ
سين َحرْ ًفا َبعْ َد أنْ كا َن ْ
وابطِ
الح َركا ِ
الحُروفُ َثما ِن َي ًة َو َخمْ َ
ت َتزي ُد َعلى ال ِم َئةَِ ،وعِ ْن َد إضا َف ِة َ
ت َم َع الرَّ ِ
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ِين َحرْ ًفاَ .و َيرى البَشِ ي ُر أنَّ َط ِري َق َت ُه ا ْقتِصا ِدي ٌَّة،
َوأ َدوا ِ
الو ْقفِ َوال َّش َّد ِة َوال َّتعْ ِري َق ِة ُتصْ ِب ُح وا ِح ًدا َو ِتسْ ع َ
ت َ
الح َر َك ِة َعلى الرَّ ابطِ ال َي َت َر َّتبُ َعلَ ْي ِه َخ ْل ٌ
الح َر َك َة لَ ْي َس ْ
ت الصِ َق ًة
َوأنَّ َوضْ َع َ
ط َبي َْن الحُروفِ َ ،وأنَّ َ
ِ
ت حُروفِ الس ْ
ت َّ
َّط ِر
الطويلَ ِةَ .كما أنَّ َح َركا ِ
الح َركا ِ
الحرْ فِ َوال ھ َ
ِب َ
ِي َذ ْي ٌل لَ ُه َب ْل مُسْ َتقِلَّ ٌةَ ،شأ ُنھا َشأنُ َ
ال َت ْخ َتل ُ
ب َوضْ عِھا ِب َطري َق ٍة ُم َت َمي َِّز ٍةَ .و َق ْد َسمَّى َطري َق َت ُه ِب َّ
الط ِري َق ِة ال َّنم َ
ُوذ ِج َّي ِة.
ِط ِبالَّذي َبعْ َدهُ ْأو َق ْبلَ ُه ِب َس َب ِ
ِ
َّ
الو ْق َ َّ
الح ْ
األخطا ِءَ ،ويُنقِصُ ِمنْ
َو َيرى أ َّنھا َت ْخ َتصِ ُر َ
ت الذي َي ْق َب ُع فِي ِه الكِتابُ ال َع َر ِبيُّ َبي َْن الطب ِْع َوإصْ ِ
َتكاليفِ َّ
صوص َم ْشكو َل ًة ِممّا ُي َع ِّو ُدهُ
الطب ِْعَ ،و ُي َم ِّكنُ
القارى َء ال َع َر ِبيَّ ُم ْن ُذ َحدا َث ِة سِ ِّن ِه ِمنْ ق َِرا َء ِة ال ُّن
ِ
ِ
ب ْ
األخطا ِءَ .وھذا َج ْد َو ٌل ي َُو ِّ
ير:
َت َج ُّن َ
ض ُح َطري َق َة البَشِ ِ

الج ْد َو َل ِب َشرْ ٍحَ ،ولكِنَّ ال َّشرْ َح َ -و َج ْد ُت ُهَ -غي َْر واضِ ٍحَ .يقو ُل" :إنَّ الرَّ ِاب َط
َو َق ْد أ ْت َب َع ال َبشي ُر َ
الحا ِم َل ل ِْل َح َر َك ِة )م َُر َب َعات  (٧٩-٧٨-٦٤-١٨-٤-٣يُسْ َت ْن َب ُ
ت َتجْ ِر َب ُت ُه( ِب َحي ُ
ط ) َوھذا مُمْ ِكنٌ َو َو َق َع ْ
ْث

الحرْ فُ ويُرْ َب ُ
ساب ِق ِه ْأو ِبال ِح ِق ِه َف َت ْظ َھ ُر ال َكلِ َم ُة فِي آخ ِِر األمْ ِر عا ِدي ًَّة".
ي ُْك َم ُل َ
ط ِب ِ
الج ْد َو ُل ُم ْب َھمًاَ .و ِمنْ ِج َھ ٍة ْ
عاب
أخرى َف َق ْد
الج ْد َو ِل م َُربَّعاتٍَ ،و َبق َِي َ
َو َحقي َق ًة أ َّنني لَ ْم أ ِج ْد فِي َ
َ
ال َبشي ُر َطري َق َة ْ
ض ِر ،إال أ َّنني َو َج ْد ُ
الح َر َك َة.
األخ َ
ت فِي َطري َق ِت ِه َش َبھًا ِبھا ِمنْ ِج َھ ِة الرَّ ِابطِ الَّذي َيحْ ِم ُل َ
) (١
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ِزال ُنسْ ق ُ
ضرْ بًا "م َِن ْ
ف
َو َيرى أحْ َم ُد َزكي َم ْولَ ِويّ الكِتا َب َة ال َع َر ِب َّي َة َ
ض ُع ال ِّنصْ َ
ِط ِنصْ َفھاَ ،و َن َ
االخت ِ
) (٢
ب إلى َّ
ص ٌة َوفاسِ َدةٌَ .كما َيرى أنَّ َت ْقسي َم
كال ُم َع َّق َد ٍة أ ْق َر َ
َ
الطالسِ ِم"َ .ولِھذا َف ِھ َي كِتا َب ٌة نا ِق َ
اآلخر فِي أ ْش ٍ
ِّين ال ُح
ِي الحُروفُ ال ُم َت َب ِّق َي ُة َت ْقسي ٌم
ص ْو ِت َّي ٍة َوھ َ
روف إلى َ
َ
اللُ َغ ِوي َ
ِي األلِفُ َوالواوُ َوالياءَُ ،وسا ِك َن ٍة َوھ َ
الح َر ُ
كات.
خاطِ ىْ ءٌَ ،وعِ ْن َدهُ أنَّ َج َ
ِي َ
ميع الحُروفِ سا ِك َن ٌةَ ،والص َّْو ِت َّي ُة ھ َ

) (٣

ذين َسم َّْوا
ض َم ُة
ت ال َّ
ك أعْ طِ َي ِ
ضم ًَّة َطوي َل ًة َولِذلِ َ
ص ْو ِت ًّيا يُعا ِد ُل َ
الواو َحرْ ًفا َ
َ
ِّين الَّ َ
َوال يُواف ُِق اللُ َغ ِوي َ
الح َركاتَِ ،و َكباقِي
غير ٍةَ .فھذا عِ ْن َدهُ َخ َطأ فاضِ حٌ؛ ألنَّ
ميع َ
الواو َحرْ فٌ سا ِكنٌ َي ْق َب ُل َج َ
َ
ص َ
واو( َ
َش ْك َل ) ٍ
الحُروفِ السَّا ِك َن ِة ال يُمْ كِنُ لَ ْف ُ
ظ ُه إذا لَ ْم َي ُكنْ َمصْ حوبًا ِب َحرْ ٍ
ص ْوتِيٍّ َ .و َيقو ُل ِبأنَّ ) ُن ْورْ ( م ِْث ُل)قُرْ بْ (،
ف َ
ض َّم َة َّ
ك َي ْن َط ِب ُق َعلى اليا ِء.
ُوج ُد فِي ال َع َر ِب َّي ِة َحرْ فٌ ُي َم ِّث ُل ال َّ
َوال ي َ
الطوي َل َةَ .واألمْ ُر َكذلِ َ

) (٤

الحرْ فِ ال َع َر ِبيِّ فِي ُك ِّل حاال ِتهَِ ،و ْإدخا َل ال ُحروفِ الص َّْو ِت َّي ِة فِي ِجسْ ِم
َوا ْق َت َر َح َم ْولَ ِويّ َت ْوحِي َد َ
ت أق َّل أ َھ ِّمي ًَّة ِم َن الحُروفِ َ ،وال َي ُجو ُز إسْ ُ
ال َكلِ َمةَِ ،ف ِھ َي َل ْي َس ْ
قاطھاَ .و َي َتسا َء ُل :لِماذا ُت ْك َتبُ األلِفُ َم َثال
الحرْ فِ َ ،و َت ْد ُخ ُل فِي ِجسْ ِم ال َكلِ َمةِ،
ِف لَھا َش ْك ُل َ
ك را ِج ٌع إلى أنَّ األل َ
َوال ُت ْك َتبُ ال َف ْت َح ُة؟ َو ُي ِجيبُ ِ :بأنَّ ذلِ َ
) (٥
كان لَھا أ ْشكا ُل الحُروفِ لَ ُك ِت َب ْ
ُور ٍة آلِ َّي ٍة.
ت ِبص َ
خار َج ال َكلِ َمةَِ ،ولَ ْو َ
أمّا ال َف ْت َح ُة َفإ ِّنھا ِ
َوا ْق َت َر َح َم ْولَ ِويّ )َ (٦ثال َث َة ُحرو ٍ
ض َّم َة
ص ْو ِت َّي ٍةَ .فأعْ طى ال َف ْت َح َة َش ْك َل األلِفِ الصَّغيرةَِ ،وال َّ
ف َ
َّاقَ ،وال َكسْ َر َة حر ًفا َشبيھًا ِباليا ِءَ .و َسمَّى َط َري َق َت ُه
غير ًةَ ،و َت ْخ َتلِفُ َع ِن
ص َ
دائ َِر ًة َوسا ًقا َ
الواو بقِ َ
ص ِر الس ِ
ِ
الجدي َد َة(َ ،وھذ ِه َبعْ ضُ األمْ ِثلَ ِة:
)ال َع َر ِب َّي َة َ

 .١ابن سالمة ،اللغة العربية ومشاكل الكتابة  ،ص.٨٥
 .٢مولوي ،أحمد زكي )د-ت( .العربية الجديدة :إصالح كتابة العربية وتسھيل طباعتھا ،عمان :شركة الطباعة
الحديثة ،ص١٧.
 .٣المصدر نفسه ،ص.٢٠
 .٤المصدر نفسه ،ص .٢١وتسمية األلف حرف م ّد خطأ عنده؛ ألنّ األلف عالمة مد وليست حرف مد.
 .٥المصدر نفسه ،ص.٢٦
 .٦المصدر نفسه ،ص.٢٨-٢٧
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ليل ِب َوضْ ِع َعكاك َ
َو ُي َش ِّب ُه َم ْولَويّ َطر َي َق َة َ
ب
ون الَّتي أ ْت َع َ
ِيز لِبنا ٍء أعْ َو َجَ ،و َيرى أنَّ ال ُّس ُك َ
الخ ِ
َ
رور َة لَھا م َِن األصْ ِلَ ،ف ِبما
ض َ
اج َة إلَيْھا .أمَّا ال َّش َّدةُ َف ِھ َي عِ ْن َدهُ ال َ
بيل َوضْ ع ِِھا ال َح َ
الخلي ُل َن ْف َس ُه فِي َس ِ
ف؛ ألنَّ أصْ َل
ْنَ .و َقواعِ ُد ال َھمْ َز ِة َي ِجبُ أنْ ُت ْن َس َ
الحرْ فِ َ ،فاألَ ْولَى أنْ ُت ْك َت َ
رار َ
ب َحرْ َفي ِ
أ َّنھا دالَّ ٌة َعلى َت ْك ِ
) (١
ت.
الح َركا ِ
وُ جودِھا َمعْ ِر َف ُة َ

َو َطري َق ُة َم ْولَويّ َتزي ُد فِي ُ
ك َفإنَّ ال َّت َح ُّك َم
ول ال َكلِ َمةَِ ،و ُت َغ ِّي ُر ال َّش ْك َل ال َقدي َمِ .باإلضا َف ِة إلى ذلِ َ
ط ِ
ال َي َد ِويَّ فِي ُّ
صعْ بٌ فِي الكِتا َب ِة
ساق
ول َبي َْن ال َف ْت َح ِة واأللِفِ َ ،و َبي َْن
ساق ال َّ
الواو أمْ ٌر َ
الط ِ
ِ
ض َّم ِة َو ِ
ِ
الط ِاب َع ِة َ -وال ُ
ال َي َد ِو َّي ِة .ھذا إنْ أمْ َك َن َوضْ ُع َش ْك ٍل لَھا فِي األجْ ِھ َز ِة َّ
ك َسھْال.-
أظنُّ ذلِ َ
) (٢
ت َف ِري َد ًة َو ُم َت َمي َِّز ًة ِمنْ َحي ُ
َ ُ
الح الكِتا َب ِة ال َع َر ِب َّي ِة َف َق ْد جا َء ْ
ْث
أمّا طري َقة ال ُج َنيدِي َخلِي َفة إلصْ ِ
ف الَّذي َق ْب َل ُه
الح َركا ِ
الحرْ َ
قامَ .ف َر َق ُم )َ (١يعْ نِي أنَّ َ
كون ال َّداللَ ُة َعلى َ
ف ِْك َر ُتھا؛ ْإذ َي ْق َت ِر ُح أنْ َت َ
ت ِباألرْ ِ
الحرْ فِ الَّذي َق ْبلَ ُه
ف الَّذي َق ْبلَ ُه َم ْنصوبٌ َ ،و َر َق ُم )َ (٣يعْ نِي أنَّ َ
الحرْ َ
َمرْ فوعٌَ ،و َر َق ُم )َ (٢يعْ نِي أنَّ َ

 .١مولوي ،العربية الجديدة :إصالح كتابة العربية وتسھيل طباعتھا ،ص.٣١-٢٩
 .٢خليفة ،نحو عربية أفضل ،ص.٤٩-٤٨

ف الَّذي َق ْب َل ُه ُم َش َّد ٌدَ .ف َكلِ َم ُة ُم َكرِّ م )مكر٣٤م( السْ ِم الفاعِ ِل ِمنْ
الحرْ َ
َمجْ رورٌَ ،و َر َق ُم )َ (٤يعْ نِي أنَّ َ
ُول ِم ْنهَُ ،وم ُْك ِرم )مكر٣م( السْ ِم الفاعِ ِل ِمنْ ْأك َر َم ال َم ِزي ِد ِبال َھمْ َز ِة
َكرَّ َم ،و ُم َكرَّ م )مكر٢٤م( السْ ِم ال َم ْفع ِ
فِي َّأولِ ِهَ .و َيرى أنَّ ھذ ِه َّ
ِعار ِة َخ ٍّط أجْ َن ِبيٍّ َ ،وتحْ مِي م َِن َ
الخ ْلطِ
ْسَ ،كما ُت ْغني َع ِن اسْ ت َ
الطري َق َة ُتزي ُل اللَب َ
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ض ْبطِ َو ُ
َ
ِح.
باع َوحُروفِ ال َّ
ط ِ
ول ال َل ْفظ ِة الفاد ِ
َبي َْن حُروفِ اإل ْش ِ
َكما َو َج َد َحال لِكِتا َب ِة ال َھمْ َز ِة ي ُِري ُح ِمنْ َقواعِ دِھا ال ُم َّت َع ِّد َدةَِ ،ف ِھ َي َحرْ فٌ َكسائ ِِر ال ُحروفِ ُت ْك َتبُ
)(١
ْ
َّطر دا ِئمًا َو ُتضْ َب ُ
َّاب َط ِة المُناسِ َب ِةَ .ف َم َثال َق َرأَ ُت ْك َتبُ )قرء.(٢
ِين
َ
طح َ
الحاج ِة ِبالض ِ
َعلى الس ِ
ت إلى ال َق ْو ِل ِبأنَّ ھذ ِه َّ
الطريق َة َت ْكشِ فُ ْ
ْس َف َق ْطَ ،وأنْ ال ي ُْل َت َف َ
أخطا َء
َو َيرى أنْ ُتضْ َب َط مَواطِ نُ ال َلب ِ
الصحي َح.
ض ْبطِ كِتا َب ِت ِه ال َّ
ض ْب َط َ
ِب َي ِجبُ أنْ َي ْقد َِر َعلى َ
ين؛ ألنَّ الكات َ
الكات ِِب َ
َوھ ِذ ِه َّ
ريق
الطري َق ُة َق ْد َت ُكونُ م َُؤ ِّس َس ًة لِما َن ِج ُدهُ ال َي ْو َم فِي لُ َغ ِة الرَّ سائ ِِل ال َق َ
صير ِة المُرْ َسلَ ِة َعنْ َط ِ
قام؛ إ ِذ الرَّ َق ُم َي ُس ُّد َم َس َّد َحرْ ٍ
ف ُم َّت َف ٍق َعلَ ْي ِه.
الھواتِفِ ال َمحْ مولَ ِة فِي َجمْ عِھا َبي َْن الحُروفِ َواألرْ ِ
ْ
ض ْبطِ الكام ِِل ِبال َّش ْك ِل
طاب ِع ِبال َّ
الح َّل لَنْ َي َ
َو َيقو ُل أحْ َم ُد مُختار ُع َمر ِبأنَّ َ
ِزام "ال َم ِ
كون إال ِبالت ِ
ُ
ُور ٍة َت ْدري ِج َّي ٍة َبعْ َد
ميع ال ُك ُت ِ
ب ال َم ْد َرسِ َّيةَِ ،و ُك ُت ِ
ليل ال َّش ْك ِل ِبص َ
َّماح ِب َت ْق ِ
ب الص ِ
ل َِج ِ
ِّغار َو َم َجالت ِِھ ْم ،ث َّم الس ِ
) (٢
أو الَّتي َي ْك ُث ُر َ
ديل ل َِوضْ ِع
ض ْبطِ ال َكلِما ِ
ت الغا ِم َ
ھذا َح َّتى ي ُْك َتفى ِب َ
الخ َطأ فِيھا"َ .ويُطالِبُ ِبإيجا ِد َب ٍ
ض ِة ِ
ت الحالِيِّ " َيحْ َتف ُ
ب ال َكلِ َم ِة
الح َركا ِ
ت في ص ُْل ِ
الح َركا ِ
ِيَ ،و َي َ
كال الحُروفِ السَّا ِك َن ِة َكما ھ َ
َ
ض ُع َ
ِظ ِبأ ْش ِ
) (٣
س مُسْ َتوى الس ْ
ت ِب َّ
الطري َق ِة الحالِ َّي ِة
الح َركا ِ
َّط ِر َم َع ال ُحروفِ السَّا ِك َن ِة"َ .كما َي َرى أنَّ َوضْ َع َ
َعلى َن ْف ِ
) (٤
ال َيحْ مِي م َِن َ
الخ َطأَ ،فال َعيْنُ " َكيْ ُتراعِ َي ال َّش ْك َل ال ُب َّد أنْ َتصْ َع َد َو َتھ ِْب َط عِ َّد َة َمرَّ ا ٍ
ت ".
) (٤
خال َتعْ ديال ٍ
ت َج ْذ ِر َّي ٍة َعلى
َوال َي َرى م ُْختار أنَّ َ
الح َّل فِي َت َب ِّني ال ُحروفِ الالتِي ِن َّيةِْ ،أو فِي ْإد ِ
ُ
ديم،
الح للِحُروفِ َ
حُروفِ الل َغ ِة ال َع َر ِب َّيةَِ ،وأنَّ أيَّ إصْ ٍ
الع َر ِب َّي ِة َي ِجبُ أال َي ْب ُع َد َكثيرً ا َع ِن ال َّش ْك ِل ال َق ِ

صير ِة
ِلح َركا ِ
تَ .و ِمنْ أب َْر ِز ال َّتعْ ديال ِ
ون ال َّت َخ ُّوفِ م َِن ال َّتعْ ديال ِ
ُد َ
ت ال َق َ
ِي :الرَّ مْ ُز ل َ
ت الَّتي َي ْق َت ِر ُحھا ھ َ
ُموز فِي ص ُْل ِ
الحرْ فِ
ب ال َكلِ َمةَِ ،وإذا َت َعس ََّر ذلِ َ
ك م َُؤ َّق َتا َفلَ َعلَّنا َن ْق َب ُل الرَّ مْ َز إلى ال َكسْ َر ِة ِب َح َر َك ٍة َف ْو َق َ
ِبر ٍ
الحرْ فِ .
ال َت َح َتهُ؛ َح َّتى ُن َقلِّ َل ِمنْ َح َركا ِ
ُّكونَ ،فغِيابُ َ
ون َ
الح َر َك ِة َيعْ ني ُس ُك َ
ْنُ .ث َّم ْإلغا ُء الس ِ
ت ال َعي ِ
َو ُي َعلِّ ُق فِي الحاشِ َي ِة ِبأنْ ال َن ْخ َشى ِمنْ زيا َد ِة ال ِعبْ ِء َعلى َّ
ُحاوال ٍ
ثير ٍة
ت َك َ
الط ِاب ِعَ ،ف َق ْد أمْ َك َن َبعْ َد م َ
ِ
ْ
ِّب
موز ال ُم ْق َت َر َح ِة لَن ُي َسب َ
اختِصا ُر َھ ِذ ِه الحُروفِ إلى َنحْ ِو ال ِّنصْ فِ َكما َف َع َل َغزالٌَ ،فإضا َف ُة الرُّ ِ
 .١خليفة ،نحو عربية أفضل ،ص٥٤.-٥٠
 .٢عمر ،العربية الصحيحة دليل الباحث إلى الصواب اللغوي ،ط ،١ص.٥٢
 .٣المصدر نفسه ،ط ،١ص.٥٢
 .٤المصدر نفسه ،ط ،١ص .٥٣وقد كانت له آراء أخرى في تيسير الكتابة ولكن ركزنا على ما له عالقة بالشكل.

ْ
إزعاجً ا أو َت ْكلُ َف ًة إضا ِفي ًَّة.
الح َركاتِ ،مُجْ َملُھا:
كان لِم َُحمَّد َش ْوقي أمين آرا ٌء في َوضْ ِع َ
و َق ْد َ
" َّأوال -ال َعمْ ُد إلى َعالما ٍ
ت َعلى الحُروفِ ال يُؤ َمنُ َم َع ُه
غيير
أوضاع ال َّش ْكال ِ
ت ُم ْب َت َك َر ٍة لِل َّش ْك ِل ْأو َت ِ
ِ
َت ْنكي ُر الكِتا َب ِة ال َع َرب َّي ِة َوال ُي َت َو َّق ُع لَ ُه اإلجْ ما ُع َعلى َقبولِ ِه.
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ب إحْ را ٌج َو َتعْ ٌ
القارى ِء
ويق َوفِي ِه َعلى
ثانيا ًْ -التِزا ُم ال َّش ْك ِل الكام ِِل فِي الكِتا َب ِة ال َع َر ِب َّي ِة فِيه ِِ◌ لِلكا ِت ِ
ِ
جيل ْ
األغالطِ .
ْإثقا ٌل ِبما ھ َُو فِي غِ ًنى َعنْ ْأك َث ِرهَِ ،وھ َُو َم َع َذلِ َ
ك َم ْد َر َج ٌة ل َتسْ ِ
ب ال َم ْد َرسِ َّي ِة كا ٍ
الج
ض َع ُه َمجْ َم ُع اللُ َغ ِة ال َع َرب َّي ِة مِن َقواعِ ِد ال َّش ْك ِل في ال ُك ُت ِ
ثالثا ً -ما َو َ
ف في عِ ِ
ليم و َيحْ سُنُ اال ِّت ُ
البال ِد ال َع َرب َّي ِة قاطِ َب ًة.
َقضِ َّي ِة ال َّش ْك ِل في ُك ُت ِ
فاق َعلى َتعْ مِي ِم ِه فِي ِ
ب ال َّتعْ ِ
ضاب َط ٍة ْ
ِزال ال َّش ْك ِل فِي الكِتا َب ِة العا َّمةَِ ،
ب ب َقواعِ َد ُم َع َّي َن ٍة
وخ ْي ٌر
رابعا ً -من ال ُم َت َع َّذ ِر ْالتِزا ُم الكا ِت ِ
الخت ِ
ِ
) (١
ك َوضْ ُع ال َّش ْك ِل َطلي ًقا لِل َّت ْقدير َّ
قام".
ب
الذاتِيِّ ِب َح َس ِ
َ
أنْ ُي ْت َر َ
ِ
الحاج ِة في ُك ِّل َم ٍ
صَ ،وأنَّ ال َكلِ َم َة فِيھا َتحْ َت ِم ُل
ولَ ِكنْ َھ ِذ ِه اآلرا ُء ال َتحْ مي الكِتا َب َة ال َع َر ِب َّي َة م َِن َ
الوصْ فِ ِبال َّن ْق ِ
قِراءا ٍ
ت ُم َت َع ِّد َد ًة.
ُ
َوآ ِخ ُر ما َع َثرْ ُ
البدا َي ِة-
الح الكِتا َب ِة ال َع َر ِب َّي ِة َ -بعْ َد مُضِ يِّ َقرْ ٍن َت ْقريبًا َعلى ِ
ت َعلَ ْي ِه مِن ط ِر ِق إصْ ِ
ما جا َء ِب ِه َخليل َمحْ مود َعساكِر)١٩٨٠) (٢م( فِي اعْ تِما ِد اال ِّتجا ِه األفُقِيِّ فِي ِّ
الطبا َع ِة َب َد َل اال ِّتجا ِه
ُيوب اال ِّتجا ِه الرَّ أسِ يِّ َوما َيأ ُخ ُذهُ مِن أبْعا ٍد إلى األعْ لى َوإلى األسْ َف ِلَ .فھ َُو َيرى
الرَّ أسِ يِّ َبعْ َد أنْ َبي ََّن ع َ
الحرْ فُ ُث َّم
أنْ ُتو َ
يس َفو َق ُه ْأو َتحْ َتهَُ ،ف ُت َر َّتبُ ال َكلِ َم ُة كالتاليَ :
الحرْ فِ َ ،ولَ َ
ض َع َعال َم ٌة لِل َّش ْك ِل َبعْ َد َ
الحرْ فُ َو َھ َكذاَ .و ِبھ ِذ ِه َّ
ُ
المات ال َّش ْك ِل مُعا َملَ َة الحُروفِ َ ،و َتكونُ لِ َعال َم ِة
الط ِري َق ِة ُتعا َم ُل َع
الح َر َك ُة ُث َّم َ
َ
ال َّش ْك ِل ِوحْ َدةٌ مُسْ َتقِلَّ ٌة ،لَھا فِي َّ
الطب ِْع َح ِّي ٌز خاصٌّ ُت َسمَّى )ال َكشي َد َة(َ ،و ُترْ َس ُم ِبھذا ال َّش ْك ِل- ،◌ِ - ،◌َ - :
◌ُ َ . ُ◌ ّ◌- ،◌ِ ّ◌- ،◌َ ّ◌- ،و َھ ِذ ِه َّ
الحرْ فِ ِب َع َد ِم َحمْ لِ ِه
الط ِري َق ُة فِي َر ِأي ِه ُت َخ ِّففُ األعْ با َء الَّتي َعلى َ
المات ال َّش ْك ِل ِب َح ُ
ُ
يث يُحْ َذفُ ِم ْنھا ما يُمْ كِنُ االسْ ت ِْغنا ُء َع ْنھا ُكلِّ ًّيا م ِْث َل
الح َر َك َةَ .و َيرى أنْ َت ْن َحصِ َر َع
َ
أح ُد
ف ال ُم َت َحرِّ َ
الحرْ َ
)سامي ،قاموس ،إسماعيل(ْ ،أو ج ُْز ِئ ًّيا م ِْث َل )كاتِب(َ .وقاعِ َد ُت ُه َتقو ُل :إذا َول َِي َ
ك َ
َّاب َق ِة َعلى َحرْ فِ ال َم ِّدَ ،كما ال
ُّكون إال في
َ
رور َة لِكِتا َب ِة َ
ض َ
حُروفِ ال َم ِّد َفال َ
حاج َة لِلس ِ
الح َر َك ِة الس ِ
حاال ٍ
ِي:
ت ناد َِر ٍةَ .و َطري َق ُة َعساك َِر لِكِتا َب ِة َھذا ال َّش ْط ِر َم َثال) :أَزو ُر ُك ْم َو َسوا ُد اللَي ِْل َي ْش َف ُع لِي( ھ َ
أ ـَ زورـ ُ كـُم

وـَ سـَواد ـ ُ اللـَيل ـِ يـَشفـَع ـ ُ لي.

 .١أمين ،كيف تعالج قضية الشكل في الطباعة العربية ،في :اللجنة الفنية ،ص٧٠.-٦٩
 .٢عساكر ،خليل محمود )١٤٠٠ھـ١٩٨٠ /م( ،الكتابة العربية بين نموّ ھا الرأسي ،ونموّ أفقي ُم ْق َت َرح ،في :باكال،
محمد حسن ،أبحاث الندوة العالمية األولى لتعليم العربية لغير الناطقين بھا ،م ،١الرياض :مطابع جامعة
الرياض ،ص.١٠٧-١٠٥

أرى أنَّ َھ ِذ ِه َّ
الطري َق َة ال َتصْ لُ ُح لِلكِتا َب ِة ال َي َد ِو َّي ِةَ .فال ُحروفُ ال ُم َّتصِ لَ ُة ِبما َبعْ دَھا َيصْ عُبُ ال َّت َح ُّك ُم
َو َ
ُقابلُ ُه ِزيا َدةٌ
فيف َعلى َ
الح َر َك ِةَ .كما أنَّ ھذا اال ْقتِصا َد َوال ّت ْخ َ
طول حام ِِل َ
ِب ِ
الحرْ فِ الَّذي َيراهُ َعسا ِك ُر ي ِ
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ساح ِة الَّتي َتحْ َّتلُھا ال َكلِ َم ُة أفُقِ ًّيا ،ھذا ِباإلضا َف ِة إلى َبعْ َث َر ِة حُروفِ ال َكلِ َم ِة.
فِي ال َم َ
ساح ٍة ْأك َث َر
زال فِي َوضْ ِع حام ٍِل ل ِْل َح َر َكةِ ،إال أ َّنھا َتحْ تا ُج إلى َم َ
َو َطري َق ُت ُه ُت ْش ِب ُه َطري َق َة وافي و َغ ٍ
ساح ٌة خاص ٌَّة.
ِب َس َب ِ
الحرْ فِ
الح َركا ِ
األخير َلھا َم َ
ت َع ِن الحُروفِ َ ،وأنَّ َح َر َك َة َ
ِصال َ
ب ا ْنف ِ
ِ
َوال أ َّتف ُِق َم َع َعساك َِر فِي ف ِْك َر ِة ْ
ِين ِمنْ
صعِّبُ القِرا َء َة َعلى ال ُم َث َّقف َ
ك ُي َ
الح َركاتِ ،ألنَّ ذلِ َ
ِزال َ
اخت ِ
ِين ِب َغيْرھاَ .وال ُ
ِيھ ْم.
الح َركا ِ
أظنُّ أنَّ ج ُْزءًا م َِن َ
ِين َوال َّناطِ ق َ
أبْنا ِء ال َع َر ِب َّي ِة َفضْ ال َع ِن ال ُم ْب َت ِدئ َ
ت َي ْكف ِ
ِ
أمّا َق ْولُ ُه ِبأ َّن ُه ال عِ ال َج لِ ُم ْش ِكلَ ِة الكِتا َب ِة َغي ِْر ال َم ْشكولَ ِة إال " ِباالعْ ترافِ ِبال َّش ْك ِل ُم َقوِّ مًا ھا ًّما َو َخطيرً ا
لَھا"َ (١).فھ َُو َق ْو ٌل صا ِئبٌ .
رور َة ال َّت َمسُّكِ " ِبال َمزايا الَّتي َت ْن َط ِوي َعلَيْھا ال ِك َتا َب ُة ال َع َر ِب َّي ُة
ض َ
َو َيرى د .نِھاد المُوسى َ
َوالم ُْك َت َس ُ
أون
بات ال ُم َتح ِّق َق ُة ِبھا؛ َفا ْنتِشارُھاَ ،و ْإلفُھا فِي ال َفضا ِء ال َع َر ِبيِّ اإلسْ المِيِّ لَدى َمنْ َي ْق َر َ
ضاريَّ ِمنْ َحي ُ
ِبال َع َر ِب َّيةَِ ،و َحمْ لُھا إرْ َ
خول إلى عالَ ِم ال ُّتراثِ،
ْث ھ َ
ث األ َّم ِة الرُّ وحِيَّ َو َ
ِي ِم ْفتا ُح ال ُّد ِ
الح ِ
ريضَ ... ،و َتحق ُ
ت ِبكِتا َب ٍة َبديلَ ٍة
ِيق ھ ِذ ِه ال َمزايا َوالم ُْك َت َسبا ِ
َو َك ْو ُنھا َرمْ ًزا ل ِْلھ ُِو َّي ِة ا َّلثقافِ َّي ِة ِبال َمعْ نى َ
الع ِ
ِين ِّ
قين أ َّن ُه
َم ْطلَبٌ ُدو َن ُه أھْ وا ٌل َوأمْ وا ٌل َوأحْ وا ٌل َت ْق َتضِ ينا ال ِّسن َ
الطوا َلَ ،وال َّت َنبُّؤُ ِب َنتا ِئ ِج ِه مُحالٌَ ،و َّأو ُل ال َي ِ
الل"َ (٢).كما َيرى أنَّ ھذا " ْ
ف ِبالكِتا َب ِة ال َع َر ِب َّي ِة َيجْ َع ُل قِرا َء َتھا ،فِي ُج ِّل
َسيُسْ لِمُنا إلى تِي ٍه َو َ
اإلل َ
ض ٍ
أحْ والِھا َو ْأوضاعِ ھا َو ُرسومِھا ت ِْلقا ِئي ًَّة ِب َق ْطع ال َّن َظر َع ِن َّ
الطري َق ِة الَّتي َن َت َعلَّ ُم ِبھا القِرا َء َة ُج ْز ِئي ًَّة كا َن َ
ت
ِ
ِ
األو ِل ِمنْ
ليم ِمنْ ِج َھةٍَ ،وما َي َتبا َد ُر إلى الخاطِ ِر َّ
أ ْم ُكلِّ َّي ًةَ .و َل َع َّل َمرْ ِج َع ذل َِك إلى ما َي َت َح َّ
ص ُل ِبال َّتعْ ِ
) (٢
ت ُن ْط ِق ال َكل ِِم ِبالسَّلي َق ِة الم ُْك َت َس َب ِة".
َھيْئا ِ
َ
الح الكِتا َب ِة ال َع َر ِب َّي ِةَ .و َترى َنفُو َس ُة
َّام ال َّن ِ
َوإلى أي ِ
اس ھ ِذ ِه لَ ْم َنصِ ْل إلى طري َق ٍة فاعِ َل ٍة فِي إصْ ِ
فاق ُّ
سعيد) (٣أنَّ ْ
إخ َ
صال ِح َّي ِة الكِتا َب ِة الحالِ َّي ِة.
ْسير الكِتا َب ِة ال َع َر ِب َّي ِة دَلي ٌل َعلى َ
الطر ِ
ُق ال ُم ْق َت َر َح ِة لِ َتي ِ
ديم.
َولكِنَّ ھ ِذ ِه قاعدةٌ ال ُي َسلَّ ُم ِبھاَ ،ف َع َد ُم ال َّت َوص ُِّل إلى َطري َق ٍة صال َِح ٍة ال َيعْ نِي َ
صال ِح َّي ِة ال َق ِ
َوفِي الخِتام يُمْ كِنُ ال َق ْو ُل ِبأنَّ اال ْقتِراحا ِ َّ
الح الكِتا َب ِة َق ْد ال َتكونُ دا ِئمًا مُفي َد ًة،
ِ
ت التي ُت َق َّد ُم إلصْ ِ
ُ
تاري ُخ "الكِتا َب ِة َيعْ ِرفُ حاال ٍ
ثير ًة
يان َق ْد ُت َؤ ِّدي االجْ ت
ت َك َ
َففِي َبعْ ِ
ض األحْ ِ
ِھادات إلى ِزيا َد ِة ال َّتعْ قِيدِ؛ َف ِ
 .١عساكر ،الكتابة العربية بين نموّ ھا الرأسي ،ونموّ أفقي ُم ْق َت َرح ،في :أبحاث الندوة العالمية األولى لتعليم العربية
لغير الناطقين بھا ،م ،١ص١٢٠.-٩٢
 .٢الموسى ،الثنائيات ،ص.٢١٣
 .٣سعيد ،ن ّفوسة ،تاريخ الدعوة إلى العامية وآثارھا في مصر ،ط ،١ص.٢٢٣

أصْ َب َح ْ
ْس ْأك َث َر َبسا َط ًة".
ت فِيھا أ ْنظِ َم ُة الكِتا َب ِة ْأك َث َر َتعْ قِي ًدا َوإرْ با ًكاَ ،ولَي َ

) (١

ت الَّتي قُ ِّد َم ْ
الح الكِتا َب ِة ال َع َرب َّيةِ؛ ْإذ َو َج َد فِيھا
ض االجْ تِھادا ِ
و َق ْد َي ْن َط ِب ُق َھذا َعلى َبعْ ِ
ت إلصْ ِ
َبعْ ُ
كون إزالَ ًة َل ُه.
ض ُھ ْم ِزيا َد ًة في ال َّتعْ قي ِد َبدَ َل أنْ َت َ
ت الَّتي اسْ َت َمرَّ ْ
ت ْأك َث َر ِمنْ َقرْ ٍن ،لَ ْم َن ْل َح ْظ َت ْغييرً ا ي ُْذ َك ُر َعلى الكِتا َب ِة
و َبعْ َد ُك ِّل اإلصْ الحا ِ
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ال َع َر ِب َّيةَِ ،ف َق ْد َبقِ َي ْ
ص ًةِ ،ب ُخلُوِّ ھا م َِن ال َّش ْك ِل.
ت نا ِق َ
َوأنا ال َي ْو َم
ِراح ُي َق َّد ُم
أحاو ُل أنْ أ َق ِّد َم َرأيًا أرْ جُو أنْ َي َ
ِ
كون فِي ِه َبعْ ضُ َم ْن َف َعةٍَ ،م َع َيقِينِي ِبأنَّ أيَّ ا ْقت ٍ
الح الكِتا َب ِة ال َع َرب َّي ِة ْ
كون لَ ُه ْأد َنى فا ِئ َد ٍة إنْ لَ ْم يُجْ َب ِر الكاتِبُ ِمنْ
ض ْبطِ ھا ِبال َّش ْك ِل لَنْ َي َ
مال َ
إلك ِ
إلصْ ِ
ِجھا ٍ
ك لِأل ْفرادِْ ،أو لِمُؤسَّسا ٍ
ت َفرْ عِ َّيةٍَ ،مھْما
ت َمسْ ؤولَ ٍة َعلى ال َّت َق ُّي ِد ِب َوضْ ِع َ
ك إنْ ُت ِر َ
الح َركاتِ؛ ألنَّ َذلِ َ
ِناع
ُحاوال ِ
كان َد ْورُھا فاعِ ال ،لَنْ َت َ
َ
تَ .كما ال َنسْ َتطي ُع أنْ َن ْن َتظِ َر ا ْقت َ
كون الفا ِئ َدةُ عام ًَّة َم َع ُك ِّل الم َ
ب َّ
إن ا ْق َت َن َع َفإ َّن ُه لَنْ َي ْل َت ِز َم ما لَ ْم يُجْ َبرْ ألنَّ ال َمي َل إلى األسْ َھ ِل ھ َُو
الكا ِت ِ
ض َ
الذاتِيَّ ب َ
رور ِة ال َّش ْك ِل؛ أل َّن ُه َو ِ
األصْ ُل.
َو َق ْد ُك ْن ُ
ب َتحْ ِم ُل األ ْشكا َ َل
ھاز الحاسو ِ
ميم َل َ
وح ِة َمفاتي َح َعلى ِج ِ
ت أ َت َم َّنى أنْ َن َت َم َّك َن ِمنْ َتصْ ِ
األرْ َب َع َة لِ ُك ِّل َحرْ ٍ
فَ .م َثال )دَُ ،د ،دِْ ،د(َ ،وھ ِذ ِه َطري َق ٌة إنْ َت َم َّك ّنا ِمنْ َتحْ قيقِھا َتكونُ فا ِئ َد ُتھا َعظي َم ًة؛
وح ِة .ولَ ِك ِّني َو َج ُد ُ
ِب ال َيسْ َتطي ُع كِتا َب َة َحرْ ٍ
ت
تاح َل ُه َعلى اللَ َ
ف ُد َ
ألنَّ الكات َ
ون َح َر َك ِت ِه ل َع َد ِم وُ جو ِد ِم ْف ٍ
أ َّننا ِب َھ ِذ ِه ا َّ
بير ال يُعْ َق ُل.
وح ِة َمفاتي َح َ
لطري َق ِة َنحْ تا ُج إلى لَ َ
بحجْ ٍم َك ٍ
كون لَھا َمفاتي ُح خاص ٌَّة ي ِت ُّم
الح َركا ِ
ت ِمنْ َح ِّقھا أنْ َي َ
ِراح الَّذي َخ َط َر لي َف ِھ َي أنَّ َ
أمَّا ف ِْك َرةُ اال ْقت ِ
الح َر َك ِة
فاتيح الحُروفِ ؛ أل َّنھا ال َتقِ ُّل أ َھ ِّمي ًَّة َع ِن الحُروفِ َ .وأنَّ سُھو َل َة َوضْ ِع َ
اسْ ت ِْخدامُھا مُبا َش َر ًة َك َم ِ
َي ْد َف ُع إلى ت ِْلقا ِئ َّي ِة كِتا َبتِھا.
ص ِّم ُم الجْ رافِيكيُّ َغسَّان أبو لَ َبنَ ،و َق ِد ْ
تار
اخ َ
ِراح قا َم ِب َتصْ ميمِھا ال ُم َ
َو َھ ِذ ِه َمجْ مو َع ُة ص ٍ
ُور لِال ْقت ِ
) (٢
ًّ
الح َر ُ
ب.
كات َعلَ ْي ِه واضِ َح ًة َوفِي َمكانِھا المُناسِ ِ
ميم َت ْظ َھ ُر َ
لِلكِتا َب ِة َخطا ِمنْ ُخطوطِ ال َّتصْ ِ

 .١كولمان ،اللغة واالقتصاد ،ص.٣١٧
 .٢بعض الحروف في الخط المطلوب لكتابة الرسائل الجامعية ال تظھر عليھا الحركات ظھورا صحيحا ،فمثال
الھمزة المضمومة والمفتوحة تظھر الضمة والفتحة تحت الھمزة )أ ُ( )أَ( ،والراء والعين المكسورتين وما
شابھھما تظھر الكسرة وتنوين الكسر ملتصقتين بالحرفِ ) ،رِ ،عٍ ،رٍ ،ع( .وحرف الذال تختفي نقطته عند
وضع الفتحة أو الضمة أو الشدة عليه) َّذُ ،ذ( ،والالم المتصلة باأللف تظھر بشكل غريب إذا وُ ضِ ْ
عت عليھا
الضمة أو الفتحة أوال ّشدّةَ ) ،الُ ،الّ ،ال(؛ لذا أطلب من جامعتنا المصونة اختيار خط تتضح فيه الحركات.
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فاتيح ال ُم ْق َت َر َح ِة كا ِم َل ًةَ ،و َق ْد أُضِ ي َف ْ
ت إلى اللَ ْو َح ِة األصْ ِل َّي ِة َمفاتي ُح
َھ ِذ ِه
صورةٌ لِ َل َ
َ
وح ِة ال َم ِ
وح ِة ُد َ ْ
فاتيح
الح َركا ِ
ت فِي أعْ لى اللَ َ
خاص ٌَّة ِب َ
ون َحذفِ َشي ٍء م ْنھاَ ،و َق ْد جا َء َموقِعُھا َقريبًا م َِن ال َم ِ
مال َس ْطرً ا إلى األعْ لى َو َوضْ عِھا َمكا َنھا.
مال؛ و َذلِ َ
ك ِب َر ْف ِع َمفاتي َح َقلي َل ِة االسْ ِتعْ ِ
َكثير ِة االسْ ِتعْ ِ

ٌ
ت مُسْ َتقِلَّ ٌة في أعْ لى اللَ ْو َحةَِ ،و ِبالض َّْغطِ َعلَيْھا ُت ْك َتبُ
الح َركا ِ
فاتيح َ
َو َھ ِذ ِه ص َ
ُورةٌ خاصَّة لِ َم ِ
آن وا ِحدٍ ،ھُماَ :م ْل َمسُ
ون
الحاج ِة إلى الض َّْغطِ َعلى ِم ْف َ
َ
الح َر َك ُة َكما ُت ْك َتبُ الحُروفُ ُد َ
َ
ْن فِي ٍ
تاحي ِ
ْ
رار الض َّْغطِ َعلى
الح َر َك ُة ال َمطلو َب ُة ِممّا َي َت َطلَّبُ اسْ ِتمْ َ
اإلزاح ِة )َ ،(shiftوال ِم ْفتا ُح الَّذي في أعْ الهُ َ
َ
ْ
اإلزاح ِة َق ْب َل كِتا َب ِة
س
س
َ
ب َ
اإلزاح ِة إلى أنْ ُت ْك َت َ
َ
الح َر َك ُةَ .و َكثيرً ا ما َترْ َتفِ ُع ال َي ُد الضَّاغِ َط ُة َعنْ َمل َم ِ
َم ْل َم ِ
الح َر َك ِةَ .فلِكِتا َب ِة َكلِ َم ِة ) َترْ ُ
ت ال ّتالِ َي َة:
ك( َن َّت ِب ُع ال ُخ ْطوا ِ
َ
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َنضْ َغ ُ
الحرْ فِ ال َم ْطلوبَِ ،وھ َُو ھُنا َحرْ فُ ال ّتا ِء:
ط َعلى َ

ُث َّم َنضْ َغ ُ
الحرْ فُ
ِي ھُنا ال َف ْت َح ُةَ ،و َلھا ِم ْفتا ٌح مُسْ َت ِق ٌّل .إ َذنْ ي ُْك َتبُ َ
الح َر َك ِة ال َم ْطلو َبةَِ ،وھ َ
ط َعلى َ
الح َر َك ُة:
َو َبعْ َدهُ َ

ُ
: َف ُتصْ ِب ُح،ُّكون
ِ تاح الس
ِ َو َبعْ َدهُ الض َّْغط َعلى ِم ْف
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ُ
ُ
: َوھ َُو الرَّ ا ُء،الحرْ فِ ال ّتالِي
َ تاح
ِ ث َّم َنضْ َغط َعلى ِم ْف
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ك ْ
اختِيا ُر َحرْ فِ الكافِ ل َت ْك َت ِم َل ُحروفُ ال َكلِ َم ِة:
َو َبعْ َد ذلِ َ

ُ
الح َر َك ُة َعلى الكافِ :
الح َر َك ُة
تاح ال َّ
ض َّم ِة لِ َت ْظ َھ َر َ
األخيرةُ ھ َ
َ
َو َ
ِي الض َّْغط َعلى ِم ْف ِ
ًّ
َوھذا َنمو َذ ٌج ْ
الح َر ُ
كات واضِ َح ًة
ميم الجْ رافِيكِيِّ َت ْظ َھ ُر َ
اخ َترْ نا لِكِتا َب ِت ِه َخطا ِمنْ ُخطوطِ ال َّتصْ ِ
َعلى حُرو ِف ِه:
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ِّزات ھ ِذ ِه َّ
أمّا َمي ُ
الطري َق ِة َف ِھ َي:
ض َعھا َ
الخلي ُل بْنُ أحْ َمدَ .
الح َركا ِ
ت الَّتي َو َ
 .١المُحا َف َظ ُة َعلى َ
الح َر َك ِة ِممّا ُي َشجِّ ُع َعلى كِتا َبتِھا.
باع ِة َ
 .٢سُھولَ ُة طِ َ
ِيح الحالِ َّي ِة.
الح َركا ِ
 .٣أنَّ َمفاتي َح َ
ت لَ ِم َت ِز ْد فِي َحجْ ِم لَ ْو َح ِة ال َمفات ِ
ساح ًة إضافِي ًَّة.
الح َركا ِ
ت ال َتحْ َت ُّل َم َ
 .٤أنَّ َ
كات واضِ َح ًة َغي َْر م ُْخ َتل َِط ٍة ِب ُن َقطِ الحُروفِ َوال ِب ُذيولِھا عِ ْن َد ْ
الح َر ُ
تيار َ
الخ ِّط
َ .٥ت ْظ َھ ُر َ
اخ ِ
ب.
المُناسِ ِ
ت الحا ِك َمةِ،
أرى أنَّ ھ ِذ ِه َمسْ ؤولِ َّي ُة الس ُّْلطا ِ
َوأخيرً ا إذا َ
أر ْدنا َح ًّقا أنْ َي ُع َّم ال َّش ْك ُل كِتا َب َتنا َفإ َّننِي َ
ْ
ُ
بوع َق ْب َل َن ْش ِرهَِ ،وأنْ ُي َغرَّ َم المُخالِفُ ؛ ألنَّ مِث َل ھ ِذ ِه ال َّنق َل ِة ال
َوأرى أنْ ُت َش َّد َد الرَّ قا َبة َعلى ُك ِّل َمط ٍ
ٌ
ماعات َقليلَ ٌة القِيا َم ِبھاَ .ف ِھ َي َتحْ تا ُج إلى َقرار ٍ
ت حُكو ِم َّي ٍة.
َيسْ َتطي ُع أ ْفرا ٌد ْأو َج
) (١

أشار َعلِيّ القاسِ مِيّ -
العصْ ِر الحاضِ ِر َف َعلى أبْنا ِء ال َع َر ِب َّي ِة َ -ك َما
أمّا فِي َ
َ
ت إلى الكِتا َب ِة ال َع َر ِب َّي ِة َو ْف َق َقواعِ ِد ال َّنحْ ِو َوالصَّرْ فِ ؛
الح َركا ِ
الحاسُو ِ
خال َ
ب َو َبرْ َم َج َت ُه لِ َي َت َم َك ُّنوا ِمنْ ْإد ِ
ت ال َعصْ ِر.
طيع ال ُّدخو َل ِبال َع َر ِب َّي ِة َعصْ َر ال َّت ْق ِن َّيةَِ ،و َنجْ َعلَھا مُوا ِك َب ًة لِ َت َط ُّورا ِ
لِ َنسْ َت َ

اإلفا َد َة م َِن

َّع َوةُ إلَى كِتا َب ِة ال َع َر ِب َّي ِة ِبال ُحرو ِ
ف الالتِينِ َّي ِة:
ب .الد ْ
أ َّد ْ
ُحار َب ِة الكِتا َب ِة ال َع َر ِب َّيةَِ ،و َق ْد َو َج َد أھْ لُھا
ت صُعو َب ُة قِرا َء ِة ال َّنصِّ ال َع َر ِبيِّ إلى َف ْت ِح األبْوا ِ
ب ل ِم َ
ْ
ليم ل َ
ِيج َة ُخلُوِّ الكِتا َب ِة ال َع َر ِب َّي ِة م َِن ال َّش ْك ِل َسوا ٌء ِع ْن َد
ِآلخ ِر عِ ْن َدما لَ َمسُوا ھ ِذ ِه الصُّعو َب َة َنت َ
عُذرً ا فِي ال َّتسْ ِ
ون في ُ
ِين ِب َغي ِْرھاَ .ف َ
الح ھ ِذ ِه الكِتا َب ِةَ .ول ِك َّننا
أخ ُذوا َيجْ َت ِھ ُد َ
أبْنا ِء ال َع َر ِب َّي ِة ْأو عِ ْن َد ال ّناطِ ق َ
طر ِ
ُق إصْ ِ
ْدال الحُروفِ الالتِي ِن َّي ِة ِبالحُروفِ ال َع َر ِب َّيةَِ ،و َق ْد
الحَ ،ب ْل طالَ َ
ب ِباسْ ِتب ِ
َو َج ْدنا َمنْ لَ ْم َي ْك َتفِ ِبم َُجرَّ ِد اإلصْ ِ
َ
ناب ٌع ِمنْ
ناع
حاو َل الم َُؤ ِّي ُد َ
َ
رين ِبأنَّ ذلِ َ
اآلخ َ
ناع أ ْنفُسِ ِھ ْمَ ،وإ ْق َ
كار ِمنْ أبْنا ِء ال َع َر ِب َّي ِة إ ْق َ
ك ِ
ون لِھ ِذ ِه األ ْف ِ
ون َت ُّأث ٍر ِبف ِْك ِر َ
اآلخ ِر.
ِحرْ صِ ِھ ْم َعلى اللُ َغ ِة ُد َ
ِين َوخاص ًَّة
َبدَأ ِ
ْدال ال ُحروفِ الالتِي ِن َّي ِة ِبالحُروفِ ال َع َر ِب َّي ِة َعلى َي ِد المُسْ َت ْش ِرق َ
ت الدَّعْ َوةُ إلى اسْ ِتب ِ
 .١القاسمي ،علي ،األسس اللسانية لتيسير تعليم الحرف العربي ،في :الحرف العربي والتكنولوجيا ،ص.٥٧-٥٥

في ِمصْ َر في أواخ ِِر ال َقرْ ِن ال ّتاسِ َع َع َش َرَ ،و ِمنْ أوا ِئل ِِھ ُم ْ
دار
األلمانِيُّ ِو ْل َھ ْلم سبيتا )ت١٨٨٣م( أمينُ ِ
ُ ) (١
ِيو َّي ِة فِي القاھ َِرةَِ ،ف َق ِد "اسْ َت ْن َب َط حُرو ًفا إ ْف َر ْن ِجي ًَّة ُت ْك َتبُ ِبھا لَھ َْج ُة ِمصْ َر العا ِّم َّية".
ال ُك ُت ِ
ب ال ِخد ِ

ب في العا ِّم َّي ِة ال ِمصْ ِر َّي ِة م َِن
َو َتقو ُل َنفو َس ُة سعيد)ِ (٢بأنَّ ِو ْل َھلم سبيتا ُي َع ُّد الرّ ا ِئ َد َّ
األو َل لِ ُك ِّل َمنْ َك َت َ
ض َع َس َن َة ١٨٨٠م كِتابًا في ْ
األلما ِن َّي ِة َعنْ َقواعِ ِد ال َع َر ِب َّي ِة العا ِّم َّي ِة في ِمصْ َرَ ،وفِي ِه َّأو ُل
األجا ِنبِ؛ ْإذ َو َ
ِراح ال ِّتخا ِذ الحُروفِ الالتِي ِن َّي ِة لِكِتا َب ِة العا ِّم َّي ِة.
ا ْقت ٍ
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زيز
َو َي ْنسُبُ َكثي ٌر م َِن البا ِحث َ
ِين َّأو َل َدعْ َو ٍة إلى اسْ ِتب ِ
ْدال ال ُحروفِ الالتِي ِن َّي ِة ِبال َع َر ِب َّي ِة إلى َع ْب ِد ال َع ِ
) (٣
ك َس َب َق ْت ُه
َفھْميَ ،ولكِنَّ َ
ِي أنَّ الدَّعْ َو َة ال َف َر ْنسِ َّي ِة إلى ذلِ َ
الحقي َق َة الَّتي َيراھا ُم َحمَّد صالِح ُع َمر ھ َ
ت الس ُّْل ُ
ض ِ
الجزائ ِِر اسْ ِتعْ ما َل ال ُحروفِ
ِين َف َر َ
ِب َحوالِي ِنصْ فِ َقرْ ٍن ،ح َ
مار َّي ُة ال َف َر ْنسِ َّي ُة في َ
طات االسْ ِتعْ ِ
ب ال َم ْد َرسِ َّي ِة ال َع َر ِب َّيةَِ ،وذل َِك في أواخ ِِر ال َقرْ ِن ال ّتاسِ َع َع َش َرَ ،و َكرَّ َر ْ
ت
ميع ال ُك ُت ِ
الالتِي ِن َّي ِة في َج ِ
س ،إال أ َّنھا َفشِ َل ْ
ِين
ُحاولَ َتھا في َم ْطلَ ِع ال َقرْ ِن ال ِع ْش َ
م َ
ض المُواطِ ن َ
رين في ُتو ُن َ
ت ِب َفضْ ِل َم ْوقِفِ َبعْ ِ
ين.
ِّينَ ،ومُسا َن َد ِة َع َد ٍد م َِن ال ُم َث َّقف َ
ال ُّتونِسِ ي َ
ِين ال َف َر ْنسِ ِّي َ
زيز َفھْمي ِب ْ
أك َث َر ِمنْ ِنصْ فِ َقرْ ٍن ْإلياس صالِح؛
ك الدَّعْ َو َة م َِن ال َع َر ِ
َو َق ْد أ َّي َد ت ِْل َ
ب َق ْب َل َع ْب ِد ال َع ِ
مال ص َُو ِر الحُروفِ
ب َس َن َة ١٨٩٣م في ال ُم ْق َت َطفِ َيقو ُل" :ما َ
َف َق ْد َك َت َ
ضرَّ نا لَ ِو اعْ َت َم ْدنا ُكلُّنا َعلى اسْ ِتعْ ِ
) (٤
يير ما دا َم ْ
ت ال َفوا ِئ ُد َتفُ ُ
وق ال َمضارَّ .
األورو ِّب َّي ِة"َ .و َرأى أنَّ الح ِْك َم َة فِي ال َّت ْغ ِ

َت َقضِ َّي ُة الدَّعْ َو ِة إلى الكِتا َب ِة ِبالحُروفِ الالتِي ِن َّي ِة َمرَّ ًة ْ
َو َت َج َّدد ْ
أخرى سنة ١٩٠٢م َعلى َي ِد
ف كِتابًا
ِين ألَّ َ
أح ِد قُضا ِة َمحْ َك َم ِة االسْ ِت ْئنافِ األھْ لِ َّي ِة في ِمصْ َر ح َ
ِيزيِّ ) ِو ْيلمور( َ
المُسْ َت ْش ِر ِق اال ْنجل ِ
ب َتحْ َ
ب ال َّت ْقريظِ
ت با ِ
ب المُق َت َطفُ )َ (٥عنْ ھذا الكِتا ِ
ِب ُع ْنوان) :ال َع َر ِب َّي ُة ال َمحْ ِك َّي ُة فِي ِمصْ َر(َ .و َق ْد َك َت َ
َواال ْنتِقا ِد ُم َتفا ِخرً ا ِباألسْ َبقِ َّيةَِ ،وأنَّ ھذا األمْ َر لَ ْم َي ُكنْ َجدي ًداَ ،ف َق ْد ُ
ط ِر َح في ال َم َجلَّ ِة ُم ْن ُذ َس َن ِة ١٨٨١م.
ِينَ ،وإ َّنما ھ َُو َرأ ٌ
ي َع َر ِبيٌّ خالِصٌ .
ُحاو ُل ال ُم ْق َت َطفُ أنْ ُي َبي َِّن أ َّن ُه لَي َ
ْس ُم َت ِّأثرً ا ِبالمُسْ َت ْش ِرق َ
َوفِي ھذا ي ِ
ب ال ُم ْق َت َطفُ
َول َكنَّ َ
ص َد َر َس َن َة ١٨٨٠م ،أيْ َق ْب َل أنْ َي ْك ُت َ
الحقي َق َة أنَّ الف ِْك َر َة أصْ لُھا أجْ َن ِبيٌّ َ ،فكِتابُ سبيتا َ
ِب َس َن ٍة.
روف
َو َيقو ُل َف َرح أ ْنطون)ِ (٦بأنَّ ِو ْيلمور ا ْق َت َر َح َعلى أبْنا ِء اللُ َغ ِة ال َع َر ِب َّي ِة أنْ َي َّتخ ُِذوا ال ُح
َ
 .١المعلوف ،عيسى اسكندر )١٩٣٤م( ،اللھجة العربية العامية ،مجلة مجمع اللغة العربية) ،ج :(١ص٣٥٢.
 .٢سعيد ،ن ّفوسة ،تاريخ الدعوة إلى العامية وآثارھا في مصر ،ط ،١ص١٨.
 .٣عمر ،محمد صالح )١٩٨٧م( ،مؤامرة ،مجلة المستقبل العربي ،س) ،١٠ع :(٩٩ص٧٦.-٦٥
 .٤صالح ،إلياس )١٨٩٣م( ،صور الحروف العربية ،المقتطف ،س) ،١٧ج :(٨ص٥٥٨.-٥٥٦
 .٥محرر المقتطف )١٩٠٢م( ،العربية المحكية في مصر ،المقتطف ،م) ،٢٧ج :(٢ص١٩١.-١٨٧
 .٦أنطون ،فرح أنطون حياته ،أدبه ،ص.٥١

ك َسي َُس ِّھ ُل َتعْ لي َم ال َع َر ِب َّي ِة
الع َر ِب َّيةِ ،مُحْ َت ًّجا ِبأنَّ ذلِ َ
الع َر ِبيِّ َب َدال م َِن ال ُحروفِ َ
الم َ
اإل ْف َر ْن ِج َّي َة لِكِتا َب ِة ال َك ِ
ب.
ب َو َعلى ال َع َر ِ
َعلى األجا ِن ِ

ب ) ِويلمور( ِب َس َن ٍة ذ َك َر ال ُم ْق َت َطفُ
َو َبعْ َد كِتا ِ
الع َر ِب َّي ِة ِبالحُروفِ الالتِي ِن َّي ِة.
ص َ
ب مُطالَ َب ًة َ
َعلَ ْيهَِ ،وطا َل َ
ريح ًة ِبكِتا َب ِة َ
) (١

أنَّ كِتا َب َة ال َع َر ِب َّي ِة ِب ُحرو ٍ
بار
ف روما ِن َّي ٍة ال ُغ َ
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أح ُد القُرَّ ا ِء
ك َت َع َّد َد ِ
ُعار ٍ
َو َبعْ َد ذلِ َ
ب َ
ض لَھاَ .ف َق ْد َك َت َ
ت اآلرا ُء ال َع َر ِب َّي ُة َبي َْن م َُؤ ِّي ٍد ل ِْلف ِْك َر ِة َوم ِ
أواخ ِِر ال َقرْ ِن ال َّتاسِ َع َع َش َر َمقاال ي َُؤ ِّي ُد الكِتا َب َة ِبالحُروفِ اإل ْف َر ْن ِج َّي ِة.
َو َيرى م َُحمَّد َفريد َوجْ دي

) (٣

) (٢

فِي

ب اإلسْ را ُع فِي ال َع َم ِل
أ َّن ُه إذا َد َع ِ
يير َو َج َ
ت الضَّرورةُ إلى ال َّت ْغ ِ

ِبال َّناف ِِع َو َترْ ُ
ك ما َعداهُ.
الھال ُل
َوالمُخال َ
الحرْ فِ الالتِينِيِّ ُك ْث ٌرَ .ف َق ْد َو َق َ
ِفون ل ِْلكِتا َب ِة ِب َ
ف ِ
يقولون َق ْو َلهُ؛ ْإذ َ◌ َيرى فِي ا َّتخا ِذ حُرو ٍ
َ◌
ويل ال َكلِ َمةَِ ،وإرْ باكِ قِرا َءتِھا،
َ
ف روما ِن َّي ٍة ِزياد َة ال َّتعْ قي ِد ِب َت ْط ِ
ِبدال.
ت فِي الكِتابا ِ
الح َركا ِ
َكما أنَّ َرسْ َم َ
ت االعْ تِيا ِد َّي ِة أھْ َونُ ِمنْ ھذا االسْ ت ِ
)( ٤

فِي َوجْ ِه ) ِو ْيلمور( و َمنْ

ُروف ال َع َر ِب َّي َة َم َع
ف إلياس َب َركات) (٥كِتا َب َة ال َع َر ِب َّي ِة ِبالحُروفِ اإل ْف َر ْن ِج َّي ِة ُمب ِّي ًنا أنَّ الح
َوخالَ َ
َ
ت لَ ْي َس ْ
ت ْأك َث َر ِمنْ ص َُو ِر الحُروفِ اإل ْف َر ْن ِج َّي ِة.
والعالما ِ
الح َركا ِ
ت َ
َ
) (٦
يير َت ُ
كان
فوق َفوا ِئ َدهَُ ،ولَ ْو ُعم ِِل ِبالحُروفِ الالتِي ِن َّي ِة لَ ِ
َو َيرى َنسيم َبرْ باري أنَّ َمضارَّ ال َّت ْغ ِ
ً
ْ
الم.
َمسْ ًخا لِل َع َر ِب َّيةِ ،وخاصَّة أسْ ما َء األعْ ِ
) (٧
ين لِلعا ِم َّي ِة إال أ َّن ُه ال َي َرى كِتا َب َتھا ِبالحُروفِ الالتِي ِن َّيةِ،
َو َم َع أنَّ اسْ َك ْندَر َمعْ لُوف م َِن المُناصِ ِر َ
الجھ ِْل فِي حالَ ِة اللُ َغ ِة ال َع َر ِب َّي ِة.
َويَصِ فُ َمنْ يُطالِبُ ِبذلِ َ
ك ِب َ

َّان) :ماسنيون( َ -و َق ْد أصْ َب َح ِمنْ أعْ ضا ِء َمجْ َم ِع اللُ َغ ِة ال َع َر ِب َّي ِة
قان ال َف َر ْنسِ ي ِ
َولَمّا ا ْق َت َر َح المُسْ َت ْش ِر ِ
البعْ َث ِة الع ِْلما ِن َّي ِة فِي ال َّشرْ ِقَ -س َن َة ١٩٢٨م كِتا َب َة اللُ َغ ِة
فِي القاھ َِر ِةَ ،-و)بينار( َ -رئيسُ ِ
 .١المقتطف )١٩٠٣م( ،حروف الطبع العربية ،المقتطف ،م) ،٢٨ج :(٤ص.٢٨٧-٢٨٦
 .٢أحد القراء )١٨٩٣م( ،صور الحروف العربية ،المقتطف ،س) ،١٧ج :(١٠ص.٦٩٠-٦٨٩
 .٣محرر الھالل )١٩٣٢م( ،طرحت سؤاال ،ھل ينبغي تغيير الحروف العربية؟ .الھالل ،س) ،٤٠ج:(١٠
ص١٣٨٩.-١٣٨٨
 .٤محرر الھالل )١٩٠٢م( ،باب السؤال واالقتراح ،اللغة العربية الفصحى واللغة العامية .الھالل ،س) ،١٠ج:(٩
ص .٢٨٣-٢٧٩وفي :اللغة العربية ،القسم الثاني ،ص.٤٣-٣٩
 .٥بركات ،إلياس )١٨٩٣م( ،صور الحروف العربية ،المقتطف ،س) ،١٨ج :(١ص٥٠.-٤٩
 .٦برباري ،نسيم )١٨٩٣م( ،صور الحروف العربية ،المقتطف ،س) ،١٧ج :(٩ص٦٢٤.-٦٢٢
 .٧معلوف ،اسكندر )١٩٠٢م( .اللغة الفصحى واللغة العامية .الھالل ،م)،١٠ج :(١٢ص .٣٧٧-٣٧٣وفي :اللغة
العربية  ،القسم الثاني ،ص.٤٨-٤٤

) (١
يل
فارس الخوريُّ ِبأ َّن ُه َم َع وُ جو ِد َمزايا ِل ْف َك َرت ِِھما ِمنْ َتسْ ھ ٍ
ال َع َر ِب َّي ِة ِبال ُحروفِ الالتِي ِن َّيةَِ ،ر َّد َعلَي ِْھما ِ
َّحيح ِة
طاب ِعَ ،و َت ْخفيفِ َعنا ِء القِرا َء ِة َ
الع َر ِب َّي ِة َعلى أبْنا ِء الغَرْ بَِ ،و َجعْ ِل القِرا َء ِة ال َع َر ِب َّي ِة الص َ
َعلى ال َم ِ

ساوى َء ْأك َث ُرِ .باإلضا َف ِة إلى أ َّن ُه ال
الح َركا ِ
قارى ٍء ِب ْإدخالِھا َ
ت َبي َْن الحُروفِ  ،إال أنَّ ال َم ِ
ور ُك ِّل ِ
فِي َمق ُد ِ
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ب
ألح َد َع َش َر َحرْ ًفا َع َر ِب ًّياَ ،كما أنَّ ھذا ال َّت َح ُّو َل ُي ْف ِق ُد خِزا َن َة ال ُك ُت ِ
ُقاب ٌل فِي الحُروفِ الالتِي ِن َّي ِة َ
ي َ
ُوج ُد م ِ
ب َوحْ َد ُھ ْم َب ْل ل ِْل َم َد ِن َّي ِة َو َّ
الثقا َف ِة ال َقدي َم ِة ُكلِّھاَ .فضْ ال َعنْ أ َّن ُه ي َُؤ ِّدي إلى
ْس ل ِْل َع َر ِ
ال َع َر ِب َّي ِة َثرْ َو ًة َق ِّي َم ًة لَي َ
أخطا ٍء فِي اإلمْ ال ِءَ ،وھذا أ ْف َظ ُع ِمنْ ْ
ْ
أخطا ِء القِرا َء ِة.
َو َيقو ُل ّ
الطناحِيُّ )ِ (٢بأنَّ ال َبحْ َ
الو ًة َعلى أ َّن ُه
الع َر ِب َّي ِة َمضْ َي َع ٌة ل ِْل َو ْقتَِ ،ع َ
ث فِي َمسْ ألَ ِة الحُروفِ َ
ب ال َقدي َم ِة.
ْس م َِن ال َّسھ ِْل إعا َدةُ َطب ِْع ال ُك ُت ِ
لَي َ
ض
ِي َدعْ َوةٌ اسْ ِت ْشراقِي ٌَّة إال أنَّ َبعْ َ
َو َم َع أنَّ الدَّعْ َو َة إلى الكِتا َب ِة ِبالحُروفِ الالتِي ِن َّي ِة ھ َ
) (٣
ض كِتا َب َة ال َع َر ِب َّي ِة ِبال ُحروفِ
المُسْ َت ْش ِر َ
قين دا َف َع َع ِن ال ُحروفِ ال َع َر ِب َّيةِ ،م ِْث َل كارلو نللينو الَّذي َر َف َ
الز َم ٌة ال يُمْ كِنُ العُدو ُل َع ْنھا ،ألنَّ َ
الال ِتي ِن َّي ِةَ .و َيرى أنَّ الح
الع َر ِبيَّ
ض َ
ُروف ال َع َر ِب َّي َة َ
َ
الخ َّط َ
رورةٌ ِ
ْس لَھا َنظي ٌر فِي َ
وُ ضِ َع مُوافِ ًقا لِ َطبي َع ِة ال َع َر ِب َّي ِةَ .كما أنَّ عِ َّد َة حُرو ٍ
الخ ِّط الالتِينِيِّ َ ،وال
ف فِي ال َع َر ِب َّي ِة لَي َ
ُمومَ .و َيرى أنَّ َت َغي َُّر َ
الخ ِّط ال َع َر ِبيِّ إلى َخ ٍّط التِينِيٍّ ي َُؤ ِّدي إلى َنتا ِئ َج
فِي اللُغا ِ
ت اإل ْف َر ْن ِج َّي ِة َعلى الع ِ
نوز ال َعظي َم ِة الَّتي َخلَّ َف ْتھا اآلدابُ ال َع َر ِب َّي ُةَ .كما ُي َبيِّنُ أنَّ م ِْث َل ھذا األ ْم ِر َ -ح ّتى لَ ْو كا َن ْ
ت
َخ َ
طير ٍة ِب َف َق ِد ال ُك ِ
ٌ
ٌ
ِين ِبالضَّا ِد.
ميع ال َّناطِ ق َ
فِي ِه َم ْن َف َعةَ -ي ِجبُ أنْ َيسْ ِب َق ُه مُوا َف َقة ِمنْ َج ِ
زيز َفھْمي) (٤م َِن المُطا َل َب ِة ِبال ُحروفِ الالتِي ِن َّي ِة َبدِيال لِل َع َر ِب َّي ِة.
َولكِنَّ ھذ ِه اآلرا َء َل ْم َتمْ َنعْ َع ْب َد ال َع ِ
َّس ل ِْلف ِْك َر ِة َكثيرً اَ ،و َع َّد َد َمزاياھا)َ (٥ح ّتى ا ْق َت َر َن ْ
ت ِبهَِ ،و َق ْد ُي ْنسى أحْ يا ًنا أ َّن ُه وُ ِج َد َمنْ َدعا إلَيْھا
َو َق ْد َت َحم َ
ِي ا ِّت ُ
ص َل َبعْ َد ُ
َق ْبلَ ُهَ .و َيقو ُل ِبأ َّن ُه َق ْد َت َو َّ
خاذ الحُروفِ
ول َت َف ُّك ٍر "إلى َطري َق ٍة وا ِح َد ٍة ھ َ
ط ِ
 .١الخوري ،فارس )١٩٢٩م( ،استبدال الحروف العربية بالحروف الالتينية ]استبدال الحروف االالتينية بالحروف
العربية[ ،مجلة المجمع العلمي العربي ،دمشق ،م) ،٩ج :(٧ص .٤٣٨-٤٣٣وقد ردد أفكار الخوري كثيرون،
يشار إليھم عند الر ّد على اقتراح عبد العزيز فھمي.
 .٢الطناحي ،طاھر أحمد )١٩٣٤م( .ھل يمكن إصالح الحروف العربية؟ الھالل ،س) ،٤٢ج :(٧ص.٨٣٣
 .٣نللينو ،كارلو )١٩٣٦م( ،الحروف الالتينية ھل تصلح للكتابة العربية ،الھالل ،س) ،٤٤ج :(٥ص.٥١٩-٥١٧
 .٤فھمي ،الحروف الالتينية لكتابة العربية ،ص .١٦٥-١٥٤ومجمع فؤاد األول للغة العربية ،تيسير الكتابة
العربية ،ص٢٥.-١٥
 .٥فھمي ،الحروف الالتينية لكتابة العربية ،ص .١٧٦ –١٦٩ومجمع فؤاد األول للغة العربية ،تيسير الكتابة
العربية ،ص.٣٤-٢٨

) (١

َو َق ِد اضْ ُ
ك َ -على َح ِّد
طرَّ إلى ذلِ َ

ت َب َد َل حُروفِنا ال َع َر ِب َّي ِة".
الح َركا ِ
الالتِي ِن َّي ِة َوما فِيھا ِمنْ حُروفِ َ
ْسير الكِتا َب ِة ال َع َر ِب َّي ِة َم َع اسْ ِتبْقا ِء حُروفِھا
ميم َق ْل ِب ِه أنْ ُت َ
كان َي َت َم َّنى ِمنْ َ
بير ِهْ -إذ َ
َتعْ ِ
وج َد " َطري َق ٌة لِ َتي ِ
ص ِ
) (٢
ﷲ َوحْ َدهُ َب ِّثي َوح ُْزنِي ِمنْ أنْ ُت ْل ِج َئنِي ُّ
الظروفُ
ار ِة َن ْفسِ ي أ ْشكو إلى ِ
الحالِ َّي ِة"َ .و َيقو ُل" :إ ِّني فِي َق َر َ
ُ
ول َعنْ َرسْ مِھا إلى َرسْ ٍم أجْ َن ِبيٍّ ".
ِراح ال ُع ُد ِ
ال َع َر ِب َّية إلى ا ْقت ِ
َّ
الج ْد َو ُل ال ّتالِي) (٤ي َُو ِّ
ْف أ َّن ُه َم َز َج َبي َْن
زيز َفھْميَ ،و َكي َ
َو َ
ض ُح الطري َق َة الَّتي ا ْق َت َر َحھا َع ْب ُد ال َع ِ
)(٣
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ف التِي ِن َّي ٍة َو ْ
حُرو ٍ
ض الحُروفِ :
الح َركا ِ
أخرى َع َر ِب َّي ٍة َم َع َوضْ ِع ما ُي ْش ِب ُه َ
ت َعلى َبعْ ِ

 .١مجمع فؤاد األول للغة العربية ،تيسير الكتابة العربية ،ص .١٢وفھمي ،الحروف الالتينية لكتابة العربية،
ص.١٥٠
 .٢مجمع فؤاد األول للغة العربية ،تيسير الكتابة العربية ،ص.٢٨
 .٣المصدر نفسه ،ص.٣٨
 .٤المصدر نفسه ،ص .٤١وفھمي ،الحروف الالتينية لكتابة العربية ،ص.١٨٤

ف التِينِيٍّ َ ،واإلبْقا ِء َعلى حُرو ٍ
ف َع َر ِبيٍّ ِب َحرْ ٍ
َو َتقو ُم َطري َق ُة َفھْمي َعلى مُقا َب َل ِة ُك ِّل َحرْ ٍ
ْس
ف لَي َ
ُقاب ٌل فِي الحُروفِ الالتِي ِن َّيةَِ ،و ِبھذا َتكونُ الحُروفُ َم ِزيجً ا م َِن ال َع َر ِب َّي ِة َوالالتي ِن َّي ِةَ .وفِي َطري َق ِت ِه
لَھا م ِ
ٌ
ثيرةٌ َ -نأْ ُخ ُذ ِم ْنھا ما لَ ُه َعال َق ٌة ِبال َّش ْك ِل. -
َت ْف
صيالت َك َ
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ض َّم ُة ،(u
الح َر َك ِة َكال ّتالِي) :ال َكسْ ِرةُ َ ،(iو)ال َّ
ير ُحروفُ َ
زيز َفھْمي أنْ َتصِ َ
َي ْق َت ِر ُح َع ْب ُد ال َع ِ
ك ال َّش َّدةُ َفال لُزو َم ل َِوضْ ِع َعال َم ٍة َلھاَ ،ب ْل
َو)ال َف ْت َح ُة  .(aأمّا السُّكونُ َفال َم َح َّل ل َِوضْ ِع َعال َم ٍة لَ ُهَ .وكذلِ َ
ف َح َر َكةٍَ ،وأ ْب َس ُ
األمور فِي
ط
الحرْ فِ ال ُم َش َّد ِدَ .وأمَّا ال َّت ْنوينُ َفإ َّن ُه دا ِئمًا َيلِي َحرْ َ
َي ِجبُ َتضْ عيفُ َ
ِ
الح َر َك ِة ِمنْ أعْ لىَ ،و َيجو ُز
الح َر َك ِة ھذا ِب َحرْ فِ
غير ٍة أما َم َحرْ فِ َ
ص َ
نون َ
َت ْشخيصِ ِه ھ َُو إ ْتبا ُع َحرْ فِ َ
ٍ
ض َع َعال َم ُة ال َّ
الحرْ فِ
أو ال َف ْت ِح أما َم َ
أ ْيضًا أنْ يُرْ َس َم ال َّتنوينُ ِبعالما ِت ِه ال َع َر ِب َّي ِة ال َمعْ رو َفةَِ ،ف ُتو َ
ض ِّم ِ
كَ ،و َعال َم ُة ال َكسْ ِر أسْ َفلَ ُه.
ال ُم َت َحرِّ كِ َكذلِ َ

) (١

َو َق ْد أحْ د َ
بير ًة َبي َْن أعْ ضا ِء ال َمجْ َم ِعَ ،وجا َء ْ
ت مُعْ َظ ُم اآلرا ِء
ضجَّ ًة َك َ
زيز َفھْمي َ
َث ا ْقتِرا ُح َع ْب ِد ال َع ِ
ِينَ .ف َق ْد َوا َف َق ُه المُسْ َت ْش ِر ُق ِجبْ )َ ،(٢و َرأى فِي ِه
ك ال َيعْ ني َع َد َم وُ جو ِد م َُؤ ِّيد َ
ض ًة لَهَُ ،ولكِنَّ ذلِ َ
ُعار َ
م ِ
َّ
الط َ
الجدي َد ِة.
ضيا ِ
الحيا ِة َ
ت َ
رآن َو ُم ْق َت َ
ريق َ
الوحي َد ل ِْل َجمْ ِع َبي َْن المُحا َف َظ ِة َعلى لُ َغ ِة القُ ِ
َوأ َّي َدهُ أ ْيضًا ِ -منْ َغي ِْر أعْ ضا ِء ال َمجْ َم ِعَ -سال َم ُة مُوسى)َ ،(٣و َرأى فِي ِه " َو ْث َب ًة إلى
الھجا َء ال َع َر ِبيَّ فِي
وأ َّن ُه "يِ َ◌حْ تا ُج َّأوال إلى ال َع َم ِل ِب ْإلغا ِء اإلعْ را ِ
ب الَّذي َت َعلَّمْ ناهُ َ ...وإلغاؤُ هُ َيجْ َع ُل ِ
َ
ت فِي
الح َركا ِ
الح َركا ِ
ت فِي أعْ لى َوأسْ َف ِل ال َكلِ َمةِ؛ ألنَّ َ
الخ ِّط الالتِينِيِّ َسھْالُ .ث َّم ھ َُو ي ُْغنِينا َعنْ َوضْ ِع َ
َ
ب ال َكلِ َم ِة"َ (٤).و َع َّد َمحْ مود َتيْمور َطري َق َة َفھْمي " َوثي َق ًة تاري ِخي ًَّة
الخ ِّط الالتِينِيِّ حُروفٌ َت ْد ُخ ُل فِي ص ُْل ِ
) (٥
س َوثا ِئقِنا الَّتي ُتعالِ ُج ُم ْشكِالتِنا َّ
الثقافِ َّي َة".
ِمنْ أ ْن َف ِ
المُسْ َت ْق َب ِل"،

ُ َ ُ
اسَ .وأنَّ
الحرْ َ
َو َيعْ َتقِ ُد أنيس فريحة أنَّ َ
ميع ال َّن ِ
ف الالتِينِيَّ " َيضْ ِبط لَ ْفظ الل َغ ِة َمرَّ ًة وا ِح َد ًة ل َِج ِ
ف َقواعِ ِد الصَّرْ فِ َوال َّنحْ ِو ُت ْھ َم ُل َمرَّ ًة وا ِح َد ًة ألنَّ ْأك َث َر ھذ ِه ال َقواعِ ِد وُ ضِ َع ْ
الولَ ِد َعلى
ِنصْ َ
ت لِمُسا َع َد ِة َ
َّحيح ِة"َ (٦).و ُم َبرِّ ُرهُ أنَّ الكِتا َب َة لَ ْي َس ْ
ت م َِن اللُ َغ ِة.
القِرا َء ِة الص َ
ف الالتِينِيَّ َيضْ ِب ُ
ط لَ ْف َظ الل ُ َغ ِة َمرَّ ًة وا ِح َد ًة
َول ِكنْ  ،ما الَّذي أعْ طى
الحرْ َ
قين ِبأنَّ َ
فريح َة ھذا ال َي َ
َ
ك.
اس ؟ َفھ َُو لَ ْم ي َُوضِّحْ ذلِ َ
ميع ال َّن ِ
ل َِج ِ
 .١مجمع فؤاد األول للغة العربية ،تيسير الكتابة العربية  ،ص.٢١-١٨
 .٢المصدر نفسه ،ص.٤٥
 .٣موسى ،البالغة العصرية واللغة العربية ،ص١٤٣
 .٤المصدر نفسه ،ص١٤٤.
 .٥تيمور ،ضبط الكتابة العربية ،ط ،١ص١٧.
 .٦فريحة ،نحو عربية ،ص.١٩٠

أرى َحال
ُتاب ُع فريح ُة" :إذا وُ ضِ ُع األمْ ُر لِل َّتصْ وي ِ
الحرْ فِ الالتِينيِّ ؛ أل َّنني ال َ
ت َفأنا َم َع َ
َوي ِ
) (١
ل ِْل ُم ْش ِكلَ ِة ما لَ ْم ُت َحرَّ كِ ال َكلِ َم ُةَ ،وما لَ ْم يُضْ َب ْط لَ ْف ُ
ك".
الحرْ فُ الالتِينِيُّ َيسْ َت َطي ُع ذلِ َ
ظھا َو َش ْكلُھاَ ،و َ
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) (٢
ث الع ِْلمِيِّ َوال َف ِّنيِّ
أر ْو َع ما َق َرأَ فِي ال َبحْ ِ
زيز َفھْمي َ
روع َع ْب ِد ال َع ِ
َو َيرى طه ُح َسيْن فِي َم ْش ِ
روع ِمنْ أ ْن َب ِل المَقاصِ ِدَ .ويُشي ُر إلى أنَّ أحْ َم َد
فِي اللُ َغ ِة ْال َع َر ِب َّيةَِ ،كما َيرى أنَّ َم ْق َ
ص َدهُ م َِن ھذا ال َم ْش ِ
ك أنْ ُتصْ ِب َح ْال َع َر ِب َّي ُة
ص ُد◌ُ هُ ِمنْ ذلِ َ
كان َم ْق َ
لُطفي ال َّسيِّد ھ َُو َّأو ُل َمنْ نادى ِبا ِّتخا ِذ ال ُحروفِ الالتي ِن َّيةَِ ،و َ

ً
ُ ً
َ
ك
زيز َفھْميَ ،وإ َّنما َيرى أنْ ُي ْت َر َ
روع َع ْب ِد ال َع ِ
ل َغة َحيَّةَ .وال َي ْقط ُع طه ُح َسيْن َرأيًا فِي اعْ تِما ِد َم ْش ِ
األمْ ُر إلى َلجْ َن ٍة َت ْن ُ
ِين ِبالضَّا ِد.
ُالحظاتَِ ،بعْ َد أنْ ي ُْؤ َخ َذ ِب َرأيِ ال َّناطِ ق َ
ظ ُر فِي الرُّ دو ِد َوالم َ
ْ
زيز َف ْھمِيَ ،و َرأى فِي ِه " َمجْ ھو ًدا عِ ْل ِم ًّيا جا ًّدا َل ُه
ِراح َع ْب ِد ال َع ِ
َوأثنى م َُحمَّد َش ْوقي أمين َعلى ا ْقت ِ
الج َدلِ َّي ُة َو َر ْو َع ُت ُه ال َم ْنطِ قِ َّي ُة"َ (٣).ويُشي ُر إلى أنَّ َطري َق َت ُه ال َق ْ
ض ًة أل َّنھا
ُعار َ
ت م َ
قِي َم ُت ُه الف ِْك ِر َّي ُة َوقُ َّو ُت ُه َ
ُتطالِبُ ِب َن ْب ِذ ال ِك َتا َب ِة ْال َع َر ِب َّي ِة ال َّتاري ِخ َّي ِة.
القارى ُء َتأيي ًدا
زيز َفھْمي ال َيسْ َتشِ فُّ ِم ْن ُه
ِ
َو َثنا ُء م َُحمَّد َشوقي أمين َعلى َمجْ ھو ِد َع ْب ِد ال َع ِ
ُ
دالَ ،وأ َّن ُه َبذ َل ُج ْھ ًدا
زيز َفھْمي فِي ال ِج ِ
روعَ ،وإ َّنما َي ْل َحظ إشا َد ًة ِبالقُ ْد َر ِة الَّتي َيمْ َتلِ ُكھا َع ْب ُد ال َع ِ
لِلَ َم ْش ِ
إليصال ف ِْك َر ِت ِه.
َكبيرً ا
ِ
زيز َفھْمي ِمنْ أرْ َو ِع َوأ ْبلَ ِغ ما َق َرأَ ،و َيرى أ َّن ُه
َوقا َل أحْ َم ُد زكي َم ْولَ ِويّ ِبأنَّ َطري َق َة َع ْب ِد ال َع ِ
اسْ
الح َركاتَِ ،ول ِك َّن ُه َي ْخ َتلِفُ
َ
تطاع أنْ ُي َعي َّن ال َّدا َء األساسِ يَّ َوھ َُو ُخلُ ُّو األب َْج ِد َّي ِة ْال َع َر ِب َّي ِة ِمنْ حُروفِ َ
الح ل ِْلكِتا َب ِة ْال َع َر ِب َّي ِة َي ِجبُ أنْ َنسْ َت ْوح َي ُه ِمنْ
َم َع ُه فِي ا ِّتخا ِذ ال ُحروفِ الالتِي ِن َّيةَِ ،و َيرى أنَّ أيَّ "إصْ ٍ
زول َعنْ حُروفِنا
َمصْ د ٍَر َع َر ِبيٍّ َ ،و َنجْ َعلَ ُه ِبأ ْش ٍ
كال َع َر ِب َّيةٍَ ،و َن ْط َب َع ُه ِب َطا َب ٍع َع َر ِبيٍّ َ ،ولَنْ َنرْ ضى ِبال ُّن ِ
ِي ج ُْز ٌء ِمنْ ُتراثِنا".
ْال َع َر ِب َّي ِة الَّتي ھ َ

) (٤

زيز َفھْمي َم َع أ َّن ُه َي ْخ َتلِفُ َم َع ُه فِي ا َّتخا ِذ ال ُحروفِ
ْف ُي َمجِّ ُد َم ْو َل ِويّ َطري َق َة َع ْب ِد َ
َول ِكنْ َكي َ
الع ِ
ت َّ
ك الحُروفِ ؟.
ْس ِ
الطري َق ُة ِبكا ِملِھا قا ِئ َم ًة َعلى ا ِّتخا ِذ ت ِْل َ
الالتِي ِن َّيةِ؟ ألَي َ
) (٥
ض ْ
زيز َفھْمي ُرفِ َ
َوقا َل ال َبشي ُر بْنُ َسالم َة ِبأنَّ َطري َق َة َع ْب ِد ال َع ِ
ت م َِن ال َمجْ َمعَ ،وم َِن الرَّ أيِ
الوحي ُد الَّذي اسْ
ض َع أصْ َب َع ُه َعلى ال َّدا ِء.
تطاع أنْ َي َ
َ
زيز َفھْمي ھ َُو َ
العا ِّمَ .ولك َّن ُه َي َرى أنَّ َع ْب َد ال َع ِ

 .١فريحة ،أنيس )١٩٥٢م( ،حروف الھجاء العربية ،نشاتھا تطورھا مشاكلھا .مجلة األبحاث ،س) ،٥ج:(١
ص.٣٢
 .٢مجمع فؤاد األول للغة العربية ،تيسير الكتابة العربية ،ص٧٩.
 .٣أمين ،الكتابة العربية ،ص٢٩.-٢٨
 .٤مولوي ،العربية الجديدة ،ص.٤٥
 .٥ابن سالمة ،اللغة العربية ومشاكل الكتابة ،ص.٧١-٧٠
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َو ِممَّنْ
ْسير
عارضُوا َم ْش َ
َ
زيز َفھْمي ال َع ّقا ُد؛ َفھ َُو َيرى أنَّ "اال ْق َت َرا َح َي َّت ِج ُه إلى َتي ِ
روع َع ْب ِد ال َع ِ
ك أنَّ َ
الخ َطأ فِي ال ُّن ْط ِق أھْ َونُ
ُقرأَ ،وال َش َّ
ِي األصْ ُل فِيما ي َ
ْسير الكِتا َب ِة َم َع أنَّ الكِتا َب ِة ھ َ
القِرا َء ِة ُد َ
ون َتي ِ
ْ
بوع ،ألنَّ كِتا َب َة َ
ضررً ا م َِن َ
الخ َطأ ُتبقِي َخ َطأ ال ُّن ْط ِقَ ،و َتزي ُد َعلَ ْي ِه أ َّنھا
الخ َطأ ال َم ْكتو ِ
َ
ب ِ
أو ال َمط ِ
) (١
ُور ٍة وا ِح َدةٍَ ،ول ِكنْ
ُت َسجِّ لُ ُه"َ .و َيقو ُلُ " :ربَّما أفا َد الرَّ سْ ُم ال ُم ْق َت َر ُح فِي قِرا َء ِة ال َكلِ َم ِة ال َم ْكتو َب ِة َعلى ص َ
ب ْ
ين فِي الع ِْل ِم
باي َن ٍة َعلى َح َس ِ
اختالفِ الكات ِِب َ
ال َيمْ َن ُع أنْ ُترْ َس َم ال َكلِ َم ُة الوا ِح َدةُ َعلى عِ َّد ِة ص َُو ٍر ُم َت ِ
) (٢
ب".
الو ْز ِن َوالصِّي َغ ِة َواإلعْ را ِ
ِبصِ حَّ ِة َ
َو َرأ ُ
القارى ِء
يق الحُروفِ الالتي ِن َّي ِة َت ْنقُ ُل ال ُم ْش ِكلَ َة م َِن
ي ال َع ّقا ِد أنَّ ال َمطالَ َب َة ِبال َّ
ض ْبطِ َعنْ َط ِر ِ
ِ
ت فِي
الح َركا ِ
الح َر َك ِة ھ َُو َ
إلى الكا ِتبِ؛ ألنَّ َمعْ ِر َف َة َم ْوضِ ِع َ
عار ًفا ِب َوضْ ِع َ
الج ْو َھرَُ ،وھذا َي َت َطلَّبُ كا ِتبًا ِ
َّحيحةَِ ،وح ّتى ال َي َق َع كا ِتبٌ فِي َ
الخ َطأ َق ْد َي ْت ُر ُ
حين ال َي ِج ُد فِي َن ْفسِ ِه القُ ْد َر َة
ك الكِتا َب َة
َ
المَواضِ ِع الص َ
) (٣
الح َر َك ِة ال َم ْطلُو َب ِةَ .و َق ْد قا َل ِبم ِْث ِل ھذا ال َق ْو ِل َبعْ َد ال َع ّقا ِد كامِل الجادَرْ جيُّ .
على َتحْ دي ِد َ
َو َيرى ال َع ّقا ُد أنَّ َطري َق َة َفھْمي "لَ ْي َس ْ
اآلن فِي ِكتا َب ِة
ت ِبأ ْي َس َر ِمنْ َط ِري َقتِنا الَّتي َنجْ ِري َعليھا َ
الحاج ِة إلَيْھا ألنَّ َّ
َ
ت ْال َع َر ِب َّي ِة َمضْ َ
الطري َق َة
لح َعلَيْھا فِي َم ْوضِ ِع
بوط ًة ِبعالما ِ
ال َكلِما ِ
َ
ت ال َّش ْك ِل المُصْ ْ◌ط ِ
الالتي ِن َّي َة الم
ت ال َّش ْك ِلَ ،ول ِك َّنھا َتضْ َطرُّ نا إلى ِزيا َد ِة
ُضاف لَھا َبعْ ضُ الحُروفِ ْال َع َر ِب َّي ِة ُتعْ فِينا ِمنْ َعالما ِ
َ
ِي ال ُت ْغنِينا َب َّت ًة َع ِن ال َّن ْقطِ َوال َّش ْك ِل؛ أل َّنھا َتعُو ُد ِبنا إلى ال َّن ْقطِ فِي حُروفٍَ ،وإلى ما
الحُروفِ ُ ...ث َّم ھ َ
الثا ِء َو َّ
ض ال ُحروفِ لِ َتمييز األلِفِ َو ّ
ينَ .وإذا َو َق َع الخِالفُ فِي د ََر َج ِة
ُي ْش ِب ُه ال َّش ْك َل فِي َبعْ ِ
الذ ِ
ال َوال ِّش ِ
ِ
اليُسْ ر َبي َْن َّ
ُ
ِطاع ما َبي َْن حاضِ ِرھا
ُساويًا لِ َتب ِ
ْن َفال َيكونُ ھذا ال َفرْ ُق ال َھيِّنُ م ِ
الطري َق َتي ِ
ِ
ْديل َمعال ِِم الل َغ ِة َوا ْنق ِ
) (٤

َوماضِ يھا فِي الكِتا َب ِة".

ب
زيز َفھْمي)َ (٥على ال َع َّقا ِد أ َّن ُه َحقي َق ًة ي ُِري ُد َن ْق َل ال ِعبْ ِء م َِن
القارى ِء إلى الكا ِت ِ
َو َ
ِ
كان َر ُّد َع ْب ِد ال َع ِ
لِ َي ْق َرأ
ب
حيح ًة َمضْ بو َط ًة؛ َولِھذا َعلى الكا ِت ِ
ص َ
القارى ُء عِ َ
ب أنْ يُلق َِي َبا َل ُه إلى الكِتا َب ِة َف َي ْك ُت َ
بار ًة َ
ِ
حيح ًة.
َ
ص َ
الوسائ ِِل الَّتي ُتؤ ِّدي إلى كِتا َب ِة ال َع َرب َّي ِة َسلي َم ًة َ
صحيحً اَ ،و َيرى أنَّ ھ ِذ ِه َوسيلَ ٌة م َِن َ
 .١مجمع فؤاد األول للغة العربية ،تيسير الكتابة العربية ،ص.٤٥
 .٢المصدر نفسه ،ص .٤٦ر ّد العقاد على القائلين بجعل الشكل حروفا أنّ ذلك يوقع في االلتباس بين حروف العلة
والحروف األصلية ،وأيسر من ھذا أن نتخذ عالمات الشكل ،وربّ شكلة واحدة كان فيھا ضبط الكلمة كل
الضبط .مؤتمر مجمع اللغة العربية ،مجموعة البحوث والمحاضرات ،الدورة ١٩٦٠ ،٢٥م ،ص.٦١
 .٣فھمي ،الحروف الالتينية لكتابة العربية ،ص.١٧٦-١٧٥
 .٤مجمع فؤاد األول للغة العربية ،تيسير الكتابة العربية ،ص .٤٧الجندي ،أنور )١٩٨٣م( .المعارك األدبية في
مصر منذ  ،١٩٣٩-١٩١٤القاھرة :مكتبة أنجلو المصرية ،ص.١٠٠
 .٥مجمع فؤاد األول للغة العربية ،تيسير الكتابة العربية ،ص.٧٠-٦٩

الجارم
ض َعليّ
عار َ
َكما َ
ِ

) (١

روع َفھْميَ ،و َرأى في ِه َھ ْدمًا لل ُّتراثَِ ،وأنَّ َم ْشرو َع ُه ال ْ
يخلُو
َم ْش َ

ض ال ُحروفِ َوھ ِذ ِه بِ َم ْن ِزلَ ِة ال َّش ْك ِل.
ِمنْ إضا َف ِة َزوا ِئ َد لِ َبعْ ِ
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ُروف الالتِي ِن َّي َة إذا
زيز َفھْمي :إنَّ "الح
َ
روع َع ْب ِد ال َع ِ
َو َيقو ُل َم ْنصور َفھْمي في َر ِّد ِه َعلى َم ْش ِ
ص ِة ِبلُ َغ ِة
ت الخا َّ
ض األصْ وا ِ
يف إليھا َبعْ ضُ الحُروفِ ْال َع َر ِب َّي ِة ْأو َبعْ ضُ ال َعالما ِ
أضِ َ
ت لِ َت ُد َّل َعلى َبعْ ِ
ك أل َّن ُه َس َي ِج ُد
ب ال ُتفِي ُد َكثيرً ا َمنْ َت َع َّو َد م َِن األجا ِن ِ
ال َع َر ِ
ب القِرا َء َة ِبال ُحروفِ الالتِي ِن َّي ِة َوحْ َدھا؛ ذلِ َ
ت ْ
حُرو ًفا ْأو َعالما ٍ
ير
ص َد َتيْس َ
أخرى مُضا َف ًة إلى ما ألِ َف ُه َو َع َر َف ُه ِمنْ ھ ِذ ِه الحُروفِ الالتِي ِن َّي ِة .أمَّا إذا َق َ
ويل َ ...حسْ ُب ُھ ْم حُروفُ ُھ ْم ھ ِذ ِه
القِرا َء ِة ألبْنا ِء اللُ َغ ِة ْال َع َر ِب َّيةَِ ،ف َحسْ ُب ُھ ْم ُحروفُ ُھ ُم الَّتي ألِفُوھا ُم ْن ُذ َز َم ٍن َط ٍ
) (٢
ص ِحيحً ا".
ُون ال َّش ْك َل َعلَيْھا لِ َي ْق َرؤُ وا َ
ضع َ
ِين َي َ
ح َ
) (٣
ُون َو َق ْد َيصْ عُبُ َحصْ ُر ُھ ْمَ .وأسْ بابُ
ُعارض َ
ُون لِكِتا َب ِة ال َع َر ِب َّي ِة ِبالحُروفِ الالتِي ِن َّي ِة َكثير َ
والم ِ
قار َب ٌةَ .ف ِمنْ قائ ٍِل ِبأنَّ الكِتا َب َة ِبالحُروفِ الالتِي ِن َّي ِة َت ْق َط ُع ال ِّ
يالَ ،وفِيھا َھ ْد ٌم
ُعار َ
الم َ
ص َل َة َبي َْن األجْ ِ
ض ِة ُم َت ِ

ث األد َِبيِّ َوالف ِْكريِّ َ ،وقائ ٍِل ِبأنَّ اللَ ْف َظ َة َت ُ
ِئل ِبأ َّنھا َت ْنقُ ُل ال ِعبْ َء م َِن
لل ُّترا ِ
طو ُل َو َتأ ُخ ُذ َم َ
ساح ًة ْأك َب َرَ ،وقا ٍ
ِ
ِف الَّتي ُت ْظ ِھ ُر األصْ َل إمَّا ً
واوا أو يا ًء ال َت َّتضِ ُح ِبال ُحروفِ
القارى ِء إلى الكا ِتبَِ ،وقائ ٍِل ِبأنَّ األل َ
ِ
ِي فِي ) َعال( َوفِي ) َرمى( ِب ُ
ور ٍة وا ِح َد ٍة.
ص َ
الالتِي ِن َّيةِ؛ ْإذ ھ َ
الحرْ فِ الالتِينِيِّ َف َق ْد َ
زيز
أخ ُذوا ِبإيْجا ِد ال ُم َبرِّ را ِ
ون لِلكِتا َب ِة ِب َ
أمَّا الم َُؤ ِي ُد َ
تَ .ف ِممّا قا َل ِب ِه َع ْب ُد ال َع ِ
بَ .و َق ْد َر َّد َعلَ ْي ِه
ب فِي
ِي َس َببُ ا ْنحِطاطِ ال َع َر ِ
الجارم)ِ (٤بأنَّ أ ُ َّم َة ال َع َر ِ
َفھْمي :إنَّ الكِتا َب َة ال َع َر ِب َّي َة ھ َ
ِ
 .١مجمع فُؤاد األول للغة العربية ،تيسير الكتابة العربية ،ص.٥٥
 .٢المصدر نفسه ،ص٦٧.
 .٣علي عبد الواحد وافي ،فقه اللغة ،ط ،٥ص .٢٦٦-٢٥٨ومحمد كرد علي وإسعاف النشاشيبي في :المعارك
األدبية في مصر منذ  ،١٩٣٩-١٩١٤ألنور الجندي ،ص ،٩٤و ص .٩٧ -٩٦وحامد عبد القادر )١٩٦٠م(،
دفاع عن األبجدية والحركات العربية ،مجلة مجمع اللغة العربية) ،ج :(١٢ص .١٠١-٧٣وخليفة الجنيدي:
نحو عربية أفضل ،ص .٤٤-٤٣ومحمد محمد الخطابي )١٩٧٦م( ،اللغة العربية بين الواقع واالدعاء ،اللسان
العربي ،م) ،١٤ج :(١ص .١٤٣-١٣٩ومحمود إسماعيل صيني )١٩٧٦-١٩٧٥م( ،الكتابة العربية وأثرھا في
تكوين العادات اللغوية السليمة ،مجلة كلية اآلداب بجامعة الرياض ،س) ،٤م :(٤ص .٢٣٧-٢١٧وصبحي
الصالح ،دراسات في فقه اللغة ،ط ،٩ص .٣٥٥وبنت الشاطىء ،عائشة عبد الرحمن )١٩٦٩م( ،لغتنا
والحياة ،القاھرة :معھد البحوث والدراسات العربية ،ص .١٥٩ورشاد دار غوث )١٩٦٧م( ،ھل اللغة العربية
صعبة؟ كيف يمكن تيسيرھا؟ مجلة اللسان العربي) ،ع :(٥ص .٥٧وإسماعيل شوقي ،السمات التي يجب أن
تتصف بھا حروف الطباعة ،في :اللجنة الفنية ،ص .٩٩وحسام الخطيب )١٩٧٦م( ،ھموم اللغة العربية في
عصرنا ،المعرفة) ،ع :(١٧٨ص .٦٩وغيرھم.
 .٤مجمع فؤاد األول للغة العربية ،تيسير الكتابة العربية ،ص.٥٤-٥٣

ُصور الوُ سْ طى َكا َن ْ
ُروف
الع
ضار ًة َوعِ ْلمًا َم َع أ َّنھا َل ْم َتسْ َتعْ ِم ْل ح
َ
ض َح َ
ت أرْ َقى َجمي ِْع أ ُ َم ِم األَرْ ِ
ِ
ھوض األ ُ َم ِمَ .و َر َّد ال َع َّقا ُد بأَنَّ " َھ ِذ ِه األ ُ َم ُم كا َن ْ
ت أَ ْقوى
الح َر َك ِة َلي َ
الح َر َك ِةَ .و ُحروفُ َ
َ
ْس لَھا َشأنٌ َبتا ًتا ِب ُن ِ
ْس َو ْ
َوأَرْ َف َع َي ْو َم كا َن ْ
االختِالطِ لِقِلَّ ِة ال َّش ْك ِل َواإلِعْ َجام".
ت ِك َتا َب ُتھا أَعْ َس َر َوأَ ْق َر َ
ب إِلى اللَب ِ

) (١
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زيز َفھْمي" :إ َّن ُه َيعْ ِرفُ َكما َنعْ ِرفُ َجمِيعًا أَ َّننا أ ْن َشأنا َم َد ِني ًَّة
َوقا َل م َُحمَّد ُكرْ د َعليّ َعنْ َع ْب ِد ال َع ِ
َش ِھ َد لِ َع َظ َمتِھا ُك ُّل َمنْ قامُوا َبعْ دَناَ .وما حا َل َھذا َ
ُلوم
الخ ُّط ُ ...د َ
ِفاع ِبما آ َل إلَيْنا ِمنْ ع ِ
ون اال ْنت ِ
) (٢
ِي
وع ِمنْ َرسْ ِم الحُروفِ ھ َ
القُ َدما ِء"َ .وقا َل ِبالرَّ أيِ َن ْفسِ ِه َم ْنصُور َفھْميَ .ف َ
ھو ال َيرى أنَّ "الكِتا َب َة ِب َن ٍ
) (٣
أو ال َّت ُّ
أخ ِر".
ال َّس َببُ في ال َّت َق ُّد ِم ِ
َّاب َق ُة َم َع َرأي لِفوريان ْ
ِعارةٌ أَ ْك َث ُر مُال َء َم ًة
كولمان فِي َق ْولِ ِه" :ا ْنتِحا ُر اللُ َغ ِة اسْ ت َ
َو َت َّتف ُِق اآلرا ُء الس ِ
ٍ
) (٤
ص َ
آخر".
ِمنْ َم ْو ِ
ْس أَيُّ َش ْخ ٍ
ون َعنْ َتالشِ يھاَ ،ولَي َ
ت اللُ َغ ِة ألنَّ ُم َت َكلِّمِي اللُ َغ ِة ُھ ُم ال َمسْ ؤُ ول ُ َ
إ َذنْ َتقُ ُّد ُم اللُ َغ ِة َو َت ُّ
أخرُھا َمسْ ؤولِ َّي ُة أبْنائِھاَ ،واللُ َغ ُة ذا ُتھا َل ْي َس ْ
ك.
ت َمسْ ؤولَ ًة َعنْ ذلِ َ
) (٥
ِين
َو ِمنْ ُم َب ِررا ِ
صار ال ُحروفِ الالتين َّي ِة ما قا َل ُه َمحْ مود َتيمور ؛ فھو ال َي َّتف ُِق َم َع القا ِئل َ
ت أ ْن ِ
أو ال ُم ْق َت َب َس َة َت ْق َط ُع ال ِّ
ك يُمْ كِنُ َتجاوُ ُزهُ
ِبأنَّ الح
َ
الجديدَِ ،و َيرى أنَّ ذلِ َ
ديم َو َ
ُروف الم ُْخ َت َر َع َة ِ
صلَ َة َبي َْن ال َق ِ
بأنْ َي ْن َشأ ِجي ٌل َع َربيٌّ قا ِد ٌر َعلى قِرا َء ِة ال َكالم ال َع َربيِّ َمضْ ً
ضبْطٍ ِبأيِّ حُروفٍَ ،وأنَّ ُك َّل
بوطا أ َد َّق َ
ِ
ِ
ِ
ِ
امْ ِرى ٍء فِي م ُْك َن ِت ِه َت َعلُّ ُم الص َُّو ِر َ
ت َمعْ دودا ٍ
ين َحرْ ًفا فِي ساعا ٍ
ت.
الخ ِّط َّي ِة ل َثما ِن َي ٍة َوعِ ْش ِر َ
) (٦
ب ال َقدي َم ِة الَّتي ُت َع ُّد م َِن األمَّھاتَِ ،وأنَّ
ك ال ُك ُت ِ
زيز َفھْمي إعا َد َة طِ با َع ِة ت ِْل َ
و َي ْق َت ِر ُح َع ْب ُد ال َع ِ
ت.
ت ال َھيِّنا ِ
الھنا ِ
ال َقضِ َّي َة -في َر ِأي ِهَ -قضِ ي ٌَّة ما ِّدي ٌَّة َف َق ْط َتقُو ُم ال َّد ْولَ ُة ِب َت َح ُّملِھاَ .و َيرى األمْ َر م َِن ِ

األمْر َتعْ قِي ًداَ ،و َي َت َطلَّبُ م َِن ال ُم َت َعلِّ ِم أنْ َي َت َعلَّ َم
ض ُه َمحْ مود َتيمور َيزي ُد
َ
الح َّل الَّذي َع َر َ
ولَكِنَّ َ
ْن م َِن الحُروفِ َ ،وال ُ
ص َّو َرھا َمحْ مود َتيمورَ .وأمَّا ا ْقتِرا ُح َع ْب ِد
أظنُّ أنَّ األمْ َر ِبالسُّھولَ ِة الَّتي َ
َن ْو َعي ِ
بيرةٌ لَ ْو أ ْنفِ َق ْ
ت فِي َوضْ ِع
زيز َفھْمي َففِي ِه ِباإلضا َف ِة إلى ال َّت َخلِّي َع ِن الحُروفِ ال َع َر ِب َّي ِة َت ْكلُ َف ٌة ما ِّدي ٌَّة َك َ
ال َع ِ
الع َر ِبيِّ
الح َركا ِ
كان األمْ ُر أجْ دى وأ ْن َف َعَ ،وفِي ِه إبْقا ٌء َعلى ال ُّترا ِ
ت ال َمألو َف ِة َعلى ال ُحروفِ ال َع َر ِب َّي ِة لَ َ
َ
ث َ
األصيل.
ِ

 .١مجمع فؤاد األول للغة العربية ،تيسير الكتابة العربية ،ص٤٧.
 .٢المصدر نفسه ،ص٦٠.
 .٣المصدر نفسه ،ص٦٩.
 .٤كولمان ،اللغة واالقتصاد ،ص٢١٥.
 .٥تيمور ،ضبط الكتابة العربية ،ص٢٨.-٢٥
 .٦فھمي ،الحروف الالتينية لكتابة العربية ،ص.١٩-١٨

ير مُباشِ َرةٍ؛ َف َم َثال
ث عادَ ِ
الحدي ِ
ت الدَّعْ وةُ إلى الكِتا َب ِة ِبالحُروفِ الالتِي ِن َّي ِة َعو َد ًة َغ َ
العصْ ِر َ
وفي َ
ف ما َن ْك ُت ُب ُه
لِماذا َنسْ َتطي ُع الكِتا َب َة ِبالحُروفِ الالتِي ِن َّي ِة في الرِّ سالَ ِة ال َم ْكتو َب ِة فِي ال َھواتِفِ ال َمحْ مو َل ِة ضِ عْ َ
ك َدعْ وةٌ َخفِي ٌَّة لِلكِتا َب ِة ِبال ُحروفِ الالتِي ِن َّيةِ؟ َفال َّن ْظ َرةُ اال ْقتِصا ِد َّي ُة َتحْ ُك ُم
ْس في ذلِ َ
الع َر ِب َّيةِ؟ ألَي َ
ِبالحُروفِ َ
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المُرسِ َل َو َتجْ َعلُ ُه ي ُْؤ ِث ُر كِتا َب َة ال َع َر ِب َّي ِة ِبحُرو ٍ
الحرْ فِ
ف التِي ِن َّي ٍةَ .و َيقو ُل د .نِھاد المُوسى" :كِتا َب ُة العا َّم ِة ِب َ
ْ
الالتِينِيِّ في َوسائ ِِل ال َب ِري ِد
األلك ْترونِيِّ َو ُغ َرفِ الدَّرْ َد َش ِة ُت َم ِّث ُل َر َّد ًة م ُْز َد َو َج ًة إلى َدعْ َو ٍة َقدي َم ٍة دَعا ِبھا
) (١
ِّ
ً
ْ
ِظام كِتا َبتِھا( ِمنْ ِج َھ ٍة ْ
أخرى".
ال َغرْ بُ َ ،كما ُت َمث ُل َتمْ كي ًنا لِلعا ِم َّي ِة ِمنْ ِج َھةٍَ ،و ُغرْ َبة ل َِرسْ ِم ال َع َر ِب َّي ِة )ن ِ
َّع َوةُ إلى العا ِّم َّي ِة:
ج .الد ْ
َيقو ُل شارْ ل ِبيال األسْ ُ
تاذ ِبجا ِم َع ِة السُّوربون )باريس(" :لَ ْم َ
أز ْل ُم ْن ُذ ُرب ِْع َقرْ ٍن مُوقِ ًنا ِبأنَّ اللُ َغ َة
َ ً ) (٢
ِيرةٌ ِبأنْ ُتصْ ِب َح لُ َغ ًة عال ِميَّة".
ال َع َر ِب َّي َة َجد َ
ت الضَّالَّ ِة الَّتي َع ِملَ ْ
ت َعلى ال َّني ِْل
ير َع َر ِبيٍّ َ ،ت َت َطلَّبُ ِم َّنا ال ُّ
صمُو َد أما َم ال َھجْ ما ِ
ھ ِذ ِه َشھا َدةٌ ِمنْ َغ ِ
ض ُع ْفناَ ،و َج َر َفنا ال َّتيّا ُر ال َغرْ ِبيُّ ِممَّا َس َّھ َل َعلى أعْ دائِنا َتحْ َ
قيق
م َِن ال َع َر ِب َّي ِة َوأھْ لِھاَ .و َل ِك َّننا ،لِأل َسفِ َ ،
ُحار َب ِة ال َع َر ِب َّي ِة َوأھْ لِھا.
أھْ داف ِِھ ْم في م َ
ضعْ فِ لُ َغتِھا ُي َس ِّھ ُل َعلى األعْ دا ِء
اق ال َبصير)ِ (٣بأنَّ
إيمان األ َّم ِة ِب َ
َ
َوي َُؤ ِّي ُد َھذا ما َيقول ُ ُه َع ْب ُد الرَّ ّز ِ
ون ِبوجو ِد ْ
اختِال ٍ
ث َولُ َغ ِة الكِتا َب ِة
الحدي ِ
ين إلى العا ِّم َّي ِة َيحْ َتجُّ َ
ِيرھاَ .ويُشي ُر إلى أنَّ ال َّداعِ َ
َت ْدم َ
ف َبي َْن لُ َغ ِة َ
قاح ِةَ .ول ِك َّن ُه َيسْ َت ْد ِر ُ
ك
الو َ
ِممّا َي ْخل ُِق صُعو َب ًة َشدي َد ًة في َت َعلُّ ِم ال َّناشِ َئةَِ ،ويَصِ فُ ال َبصي ُر َھ ِذ ِه ال َّدعْ َو َة ِب َ
ك ب َمحْ مود َتيمور الَّذي
قائِال ِبأ ّن ُه لَي َ
ب ِباللَھ َْج ِة العا ِّم َّي ِة َخصْ مًا لِلفُصْ حىَ ،و ُي َم َّث ُل َعلى ذلِ َ
ْس ُك ُّل َمنْ َك َت َ
ضعْ فِھا.
راج َع َعنْ َتجْ ِر َب ِت ِه َبعْ َد ْإثبا ِ
ت َ
َت َ
) (٤
ْن ھُما:
َو َت ْن َحصِ ُر أسْ بابُ الدَّعْ و ِة إلى العا ِّم َّي ِة في َرأي أحْ َم َد ُسلَيمان ياقوت في َس َب َبي ِ
ِينَ ،والدَّعْ ُ
ض ُة الَّتي ُي َروِّ ُج لَھا
وات الم ُْغ ِر َ
ضعْ فُ المُسْ َتوى الع ِْلميِّ الخاصِّ ِبما َّد ِة ال َّنحْ ِو عِ ْن َد ال ُم َت َعلِّم َ
َ
 .١الموسى ،اللغة العربية  ...قيم الثبوت ،ص١٧٦.
 .٢بيال ،شارل )١٩٦٧م( ،اللغة العربية والعالم الحديث .مجلة اللسان العربي ،الرباط ،المغرب األقصى) ،ع:(٥
ص٥٥.
 .٣البصير ،عبد الرزاق )١٩٧٨م( ،بين العامية والفصحى .مجلة مجمع اللغة العربية ،القاھرة) ،ج:(٤١
ص .١٦٠-١٥٧تحدثنا عن تراجع تيمورعند الحديث عن العامية في الفصل الثاني.
 .٤ياقوت ،أحمد سليمان )١٩٩٤م( .ظاھرة اإلعراب في النحو العربي وتطبيقھا في القرآن الكريم ،االسكندرية:
دار المعرفة الجامعية ،ص.٤٢

ت ال َعصْ ِر.
ك ِمنْ سِ ما ِ
ب ِب َترْ كِ اإلعْ را ِ
َبعْ ضُ ال ُك َّتا ِ
ين أنَّ ذلِ َ
ب ُم َّدعِ َ
ب َعلى أنَّ ال َع َر ِب َّي َة ال َم ْكتو َب َة الخالِ َي َة م َِن ال َّش ْك ِل
ون َوم َُؤيِّدو ُھ ْم م َِن ال َع َر ِ
َو َق ْد َر َّك َزالمُسْ َت ْش ِرقُ َ
ُت َش ِّك ُل صُعو َب ًة فِي قِرا َءتِھاَ ،ف َ
كون الل ُ َغ ُة ال َم ْكتو َب ُة مُوافِ َق ًة لِلُّ َغ ِة
ُون إلى الكِتا َب ِة ِبالعا ِّم َّيةِ؛ لِ َت َ
أخذوا َي ْدع َ
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الح الكِتا َب ِة ال َع َر ِب َّيةَِ ،وإلى ا ِّتخا ِذ ال ُحروفِ الالتِي ِن َّي ِة.
ال َمحْ ِك َّيةَِ ،و َ
كان َھذا مُصا ِحبًا لِلدَّعْ َو ِة إلى إصْ ِ
ِين َوخاص ًَّة فِي ِمصْ َر فِي أواخ ِِر ال َقرْ ِن
َبدَأ ِ
ت الدَّعْ َوةُ إلى الكِتا َب ِة ِبالعا ِّم َّي ِة َعلى َي ِد المُسْ َت ْش ِرق َ
ﷲ أحْ َمد" :في ُّ
األخير م َِن ال َقرْ ِن
ث
الثلُ ِ
ال َّتاسِ َع َع َش َرَ .يقو ُل م َُحمَّد َخلَف ِ
ِ
َع َش َر[ ارْ َت َف َع ْ
الو َط ِن ال َع َربيِّ َدعْ َوةٌ أجْ َن ِب َّي ُة ال َمصْ د َِر
ض َج َنبا ِ
ت َ
ت في َبعْ ِ
ناع
الفُصْ حى ِبالعِيِّ َ ...و َت ْن ُسبُ إلَ ِيھا ما
عوب ال َع َرب َّي َة ِمنْ َت َخلُّفٍَ ،و ُت َوسْ ِوسُ لِل َع َر ِ
أصاب ال ُّش َ
َ
ب ِباصْ طِ ِ
) (١
ْألسِ َنت ِِھ ُم ال َم َحلِّ َّي ِة لُغا ٍ
ت َق ْو ِمي ًَّة لَھُم".
الماضِ ي ]ال َقرْ ِن ال َّتاسِ َع
ب األمْ ِرَ ،تصِ ُم
فِي غالِ ِ

ت أھْ لِھا فِي ال َّتفاھ ُِمَ ،ولَ ُھ ْم أنْ َيسْ َتعْ ِملُوھا فِي
َو َقد احْ َت َّج أ ْنصا ُر) (٢العا ِّم َّي ِة ِبأ َّنھا وافِ َي ٌة ِبحاجا ِ
واع ال َمعانِي عالِي ٍة َودا ِن َيةٍَ ،ولَھُم أنْ َيسْ َتعْ ِملُوھا كِتا َب ًة َو َتألِي ًفا َكما َيسْ َتعْ مِلو َنھا ُن ْط ًقاَ .و ِمنْ
ميع أ ْن ِ
َج ِ
ين إلى الكِتا َب ِة ال َع َر ِب َّي ِة ِبالعا ِّم َّي ِة المُسْ َت ْش ِر ُق ْ
سبيتاَ ،ف َق ِد "اسْ َت ْن َب َط حُرو ًفا
أوائ ِِل ال َّداعِ َ
األلمانِيُّ ِو ْل َھ ْلم ِ
إ ْف َر ْن ِجي ًَّة ُت ْك َتبُ ِبھا لَھ َْج ُة ِمصْ َر العا ِّم َّي ُة".

) (٣

ض َع ُه َس َن َة ١٨٨٠م َعنْ َقواعِ ِد ال َع َر ِب َّي ِة العا ِّم َّي ِة في ِمصْ َر َق ْد
ِتاب ِه الَّذي َو َ
َ
وكان سبيتا في ك ِ
ْن َوھُما :الكِتا َب ُة ِبالعا ِّم َّي ِة ال ِمصْ ِر َّيةَِ ،وكِتا َب ُة َھ ِذ ِه العا ِّم َّي ِة ِبحُرو ٍ
ف التِي ِن َّي ٍة.
َ
ْن َخ َ
طيري ِ
ض َّم َن ُه َم ْطلَ َبي ِ
َ
ضوع
الحديثَِ ،و َط َر َح ال َم ْو
ُدور الكِتا ِ
ُلوم ِبلُ َغ ِة َ
َ
و َبعْ َد ص ِ
ب ِب َس َن ٍة ا ْق َت َر َح ال ُم ْق َتطفُ َكتا َب َة الع ِ
ض َثال َث َة ا ْقتِراحا ٍ
ت لِل َك ْيفِ َّي ِة الَّتي يُمْ كِنُ ِبھا َت ْوصي ُل
ب م َِن القُرّ ا ِء إبْدا َء آرائ ِِھ ْمَ .و َع َر َ
قاشَ ،و َط َل َ
لِل ِّن ِ
ِي :إمَّا أنْ َنسْ َت ْب ِد َل ِبال َع َر ِب َّي ِة لُ َغ ًة ْ
أخرىْ ،أو أنْ ْن َس َت ْب ِد َل ِبالفُصْ حى العا ِّم َّي َةْ ،أو أنْ
الع ِْل ِم إلى العا َّمةَِ ،وھ َ
الجمي ُع َعلى َت َكلُّمِھاَ .و َق ِد اسْ َت ْب َع َد األولىَ ،و َبي ََّن صُعو َب َة َّ
الثالِ َثةَِ ،ول ِك َّن ُه َدعا إلى
ُت َع َّم َم الفُصْ حى َويُجْ َب َر َ
ب ُك ُت َبنا
الع َر ِب َّيةَِ ،و َن ْك ُت َ
دان َ
الثا َّ ِن َي ِةَ .يقو ُل" :ما ِمنْ مان ٍِع َيمْ َنعُنا َ ...ف َنضْ ِب َط لُ َغ َة ال َّت َكلُّ ِم ال َّشائ َِع َة في الب ُْل ِ
) (٤
ب الع ِْل ِم َّي َة لِ َي ِت َّم ال َّنجا ُح.
ِبھا"َ .و َھدَفُ ال ُم ْق َت َطفِ َ -كما َيقو ُل -أنْ َي ْف َھ َم العا َّم ُة ال ُك ُت َ
ب
ِين
ُعار ٍ
ض َوم َُؤ ِّي ٍدَ .ف َك َت َ
قاش َت َ
َ
َوح َ
صار ال َم ْوضو ُع َم ْطروحً ا لِل ِّن ِ
ص َّدى القُرّ ا ُء لِألمْ ِر َبي َْن م ِ
 .١أحمد ،محمد خلف ﷲ )١٩٦٨-١٩٦٧م( ،مستقبل الفصحى ،في :مجمع اللغة العربية ،البحوث والمحاضرات
للدورة الرابعة والثالثين ،القاھرة ،ص٢٥٣.
 .٢المصدر نفسه ،ص٢٦١.-٢٦٠
 .٣المعلوف ،عيسى اسكندر )١٩٣٤م( ،اللھجة العربية العامية ،مجمع اللغة العربية الملكي) ،ج :(١ص٣٥٢.
 .٤محرر المقتطف )١٨٨١م( ،اللغة العربية والنجاح .المقتطف ،س) ،٦ج :(٦ص.٣٥٤-٣٥٢

ت العا َّم ِة َنعْ َت ِم ُد َو َبي َْن
َخليل
ُعارضًا اسْ ِتبْدا َل العا ِّم َّي ِة ِبال ُفصْ حى قائِالَ " :على أيِّ ل ُ َغ ٍة ِمنْ لُغا ِ
اليازجيّ م ِ
ِ
أختِھا ِمنْ َتباي ُِن ال َل ْھ َج ِة َو ْ
ُك ِّل لُ َغ ٍة َو ْ
اختِالفِ ْ
ضاع ما ال َي ْق ُ
ص ُر َع ِن ال َفرْ ِق َبي َْن إحْ داھُما َو َبي َْن اللُ َغ ِة
األو ِ
) (١
ت ْ
اخ َترْ نا لِلكِتا َب ِة فِيھا ُت ْفضِ ي ِبنا إلى م ِْث ِل ما َف َررْ نا مِن ُه".
ك اللُغا ِ
صيح ِة .فأيُّ ت ِْل َ
ال َف َ
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أح ُد القُرَّ ا ِءَ ،و َق ْد َسمَّى َن ْف َس ُه )ال ُممكن( داعِ يًا إلى العا ِّم َّي ِة مُشِ يرً ا إلى أنَّ " َ
سار َة ِمنْ
الخ َ
ب َ
َو َك َت َ
ُ
َ
الياز ِجيّ [  ...ال
يخ ] َيعْ ني ِ
َترْ كِ الل َغ ِة ال َقدي َمةَِ ،وإنْ َج َّس َمھا ال ُم ْق َتطفُ َ ،وزا َد فِي َتجْ سيمِھا َجنابُ ال َّش ِ
ب ال َفوا ِئ ِد الَّتي َت ْن ُت ُج م َِن االعْ تِما ِد َعلى ل ُ َغ ِة العا َّم ِة"َ (٢).و َيرى) (٣أنَّ العا ِّم َّي َة كافِ َي ٌة
ُت ْذ َك ُر في َج ْن ِ
ً ْ
ْ
ميع َي ْق َتضِ ي َدرْ سًا َكثيرً ا،
ألغراضِ نا ،لِذا َعلَيْنا َتھْذيبُ العا ِّم َّيةِ؛ ألنَّ َجعْ َل اللُ َغ ِة الص َ
َّحيح ِة َملَ َكة لِل َج ِ
ب لَ ُه الكِبا ُر َوالصِّغا ُر.
َي َت َطلَّبُ أنْ َي ْت َع َ
)( ٤
ص َّد ْ
رور َة المُحا َف َظ ِة َعلى اللُ َغ ِة
ُمكن َ
ت لِ َ
َو َت َ
ض َ
الجمْ ع َّي ُة األد َِب َّي ُة ال ِّد َم ْشقِ َّي ُة َو َترى َ
لر ِّد َعلى الم ِ
ص ُة،
األصْ لِ َّيةَِ ،وأنَّ ُك َّل ما ھ َُو َجدي ٌد يُمْ كِنُ َترْ َج َم ُت ُه إلى اللُ َغ ِة األصْ لِ َّي ِة ال َمضْ بو َط ِة الَّتي َترْ َتضِ يھا الخا َّ
َو َتألَفُھا العا َّم ُة.
إن
َكما َر َّد أسْ َعد داغر َعلى المُمْ ك ِ
ِن قائِال" :أ َّنى َي َت َس َّنى لَنا َجعْ ُل اللُ َغ ِة العا َّم ِة لُ َغ َة كِتا َب ٍة َ ...ف ِ
ُّور َّي ِة َم َثال َف َھ ْل َيسْ َتفي ُد ِم ْن ُه العِراقِيُّ َش ْي ًئا ...
ُحال( أنْ ُن َؤلِّ َ
اسْ َت َطعْ نا ) ِب َفرْ ِ
ض الم ِ
ف كِتابًا ِباللُ َغ ِة الس ِ
حارةٍ؟"َ (٥).و َيقو ُل:
َو َعلى لَھ َْج ِة أيِّ مُقا َط َع ٍة ِمنْ سوريا َنعْ َت ِم ُدَ ،ب ْل أ َّي ِة َمدي َنةٍَ ،ب ْل أ َّي ِة َقرْ َيةٍَ ،ب ْل أ َّي ِة َ
ليم ِبصِ حَّ تِھا".
"عِ ْندَنا لُ َغ ٌة َف َ
صيح ٌة شا ِئ َق ٌة را ِئ َق ٌةَ ،وما ِمنْ م ِ
ُناز ٍع في ال َّتسْ ِ
ْ
ت األر َب َع
ُديريّا ِ
ُدير َّي ٍة م َِن الم ِ
َو َر َّد ِبمِث ِل ھذا َعلى ُدعا ِة العا ِّم َّي ِة َح ْفني ناصِ ف ِب َق ْولِ ِهُ " :ك ُّل م ِ
ُدير َّي ُة الوا ِح َدةُ ُم ْش َت ِملَ ًة
ص ٌة فِي
َع ْش َر َة الَّتي فِي ِمصْ َر لَھا َطري َق ٌة َم ْخصو َ
الكالمَ ،و َكثيرً ا ما َتكونُ الم ِ
ِ
ٌ ) (٦
َعلى جُمْ لَ ِة ُ
ُقُ ،ك ُّل قِسْ ٍم ِم ْنھا َيمْ تا ُز ِب َطري َق ٍة َب ْل َق ْد َيكونُ لِ ُك ِّل َبلَ ٍد َطري َق ٌة خاصَّة".
طر ٍ
ِين َو َع َر ٍ
ب -الل ُ َغ َة ال َع َر ِب َّي َة الفُصْ حى ِبلُ َغ ٍة أجْ َن ِب َّي ٍة
ين ِ -منْ مُسْ َت ْش ِرق َ
ارسِ َ
َو َق ْد َ
ص َّو َر َبعْ ضُ ال َّد ِ
ين لِھ ِذ ِه الدَّعْ َوةِ،
كان ِو ْلكو ْكس
ين ِبأ َّنھا لَ ْي َس ِ
اإلنجليزيُّ م َِن الم َُؤسِّسِ َ
الحيا ِت َّي َةَ .و َ
ت اللُ َغ َة ال َي ْو ِم َّي َّة َ
مُحْ َتجِّ َ
ِ
) (٥

 .١اليازجي ،خليل )١٨٨١م( ،اللغة العربية والنجاح .المقتطف ،س) ،٦ج :(٧ص٤٠٥.-٤٠٤
 .٢الممكن )١٨٨٢م( ،مستقبل اللغة العربية .المقتطف ،س) ،٦ج :(٨ص٤٩٤-٤٦٩
 .٣الممكن )١٨٨٢م( ،استحالة الممكن إذا أمكن .المقتطف ،س) ،٦ج :(١٠ص٦٢١.
 .٤الجمعية األدبية الدمشقية )١٨٨٢م( ،نجاح العربية في لغتھا األصلية .المقتطف ،س) ،٦ج :(٩ص.٥٥٦-٥٥١
 .٥داغر ،أسعد )١٨٨٢م( ،استحالة الممكن إذا أمكن .المقتطف ،س) ،٦ج :(٩ص٥٦٠.-٥٥٦
 .٦ناصف ،حفني أفندي )١٨٨٦م( .كتاب مميزات لغات العرب وتخريج ما يمكن من اللغات العامية عليھا،
وفائدة علم التاريخ من ذلك ،ط ،١مصر :المطبعة األميرية -بوالق ،ص.٨

ض َر ِت ِه الَّتي َن َش َرھا فِي َم َجلَّ ِة ْ
األز َھ ِر َتحْ َ
ِراع َلدى
وان) :لِ َم َل ْم ُت َ
َف َق ْد َبي ََّن فِي مُحا َ
ت ُع ْن ِ
وج ْد قُ َّوةُ اال ْخت ِ
األك َب َر فِي َف ْق ِد ْ
اآلن( أنَّ العا ِم َل ْ
ين ھ َُو اسْ ت ِْخدا ُم ال َع َرب َّي ِة الفُصْ حى
ِراع عِ ْن َد ال ِمصْ ر ِّي َ
ين َ
ال ِمصْ ِر ِّي َ
االخت ِ
في القِرا َء ِة َوالكِتا َب ِةَ .و ِمنْ أ ْقوالِ ِه" :عِ ْش ُ
ِين َس َن ًة َف َل ْم أ ِج ْد فِيھا ِمصْ ِر ًّيا ُي َف ِّك ُر فِيھا
ت في ِمصْ َر أرْ َبع َ
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َت ْفكيرً ا حُرَّ ا .فِإنَّ قُ َّو َة ال ِمصْ ري َ ِّ
وام ُج ْھ ُد ُھ ْم فِي أنْ ُي َترْ ِجموا ما َي ْق َرؤو َن ُه
ِ
ِّين الذھْ ِن َّي َة َيسْ َت ْنفِ ُدھا َعلى ال َّد ِ
مون ما َف ِھموهُ ِبھ ِذ ِه اللُ َغ ِة إلى
ِباللُ َغ ِة الفُصْ حى إلى اللُ َغ ِة ال ِمصْ ِر َّي ِة ال َمألو َفةُِ ،ث َّم ُھ ْم عِ ْن َد الكِتا َب ِة ُي َترْ ِج َ
الفُصْ حى"َ (١).و َيقو ُلَ " :ع َر ْف ُ
كان فِي وُ سْ ع ِِھما أنْ َي ْظ َھرا فِي َھذا
ْن َ
ْن َذ ِك َّيي ِ
البال ِد طالِ َبي ِ
ت فِي ھ ِذ ِه ِ
) (٢
ِّين".
مان ِبھا َكما َن ْف َع ُل َنحْ نُ ال َغرْ ِبي َ
العالَ ِم  ...لَ ْو أ َّن ُه قُ ِّد َر لَھُما أنْ َي ْك ُتبا ِباللُ َغ ِة الَّتي َي َت َكلَّ ِ
قاومُوهُ َح َّتى اضْ ُ
ف َمرامِي ِو ْل ْ
طرَّ إلى ال َّت َو ُّقفِ َعنْ
ِّينَ ،ف َق ْد َ
كوكس َعلى ال ِمصْ ِري َ
َولَ ْم َت ْخ َ
َّ )(٢
دار َم َجل ِت ِه.
إصْ ِ
ين لَ ُه م َِن ال َع َربِ ،أمْ ثال َسال َم َة موسى الَّذي ْأث َب َ
ت
َولكِنَّ َھذا ال َيعْ نِي َع َد َم وُ جو ِد مُناصِ ِر َ
وال ِو ْل ْ
الو َطنِيُّ
َبعْ َ
كوكس لِ ُي َعب َِّر َعنْ إعْ َج ِاب ِه َو َتأيي ِد ِه لَھا ِب َق ْولِ ِه" :ما َو َج َدهُ َوھ َُو أجْ َن ِبيٌّ َي ِج ُدهُ َ
ض أ ْق ِ
تأ ُ
ال ِمصْ ِريُّ َ ،و َي ْش ُع ُر ِب ِه ْأك َث َر ِم ْنھُما األديبُ ال ِمصْ ِريُّ َ .ولَسْ ُ
ك فِي أنَّ اللُ َغ َة العا ِّم َّي َة َت ْف ُ
ض ُل اللُ َغ َة
ش ُّ
) (١
الفُصْ حى َو ُت َؤ ِّدي ْ
ضنا األد َِب َّي َة ْأك َث َر ِم ْنھا".
أغرا َ
ضاب َط لَھا َتقِفُ
َو َق ْد َر َّد عِ َّزةُ دَرْ َو َزة)َ (٣على َسال َم َة مُوسى ِبأنَّ ھ ِذ ِه اللُ َغ َة الَّتي يُطالِبُ ِبھا ال
ِ
وينَ .و َرأيُ
صرْ فِ َّيةٍَ ،وأ َّنھا ِبھذا ال َّت َغي ُِّر ال يُمْ كِنُ أنْ َتف َِي ِب َ
عِ ْن َدهَُ ،و َقلَّما َت َت َق َّي ُد ِبقاعِ َد ٍة ُن ْط ِق َّي ٍة ْأو َ
حاج ِة ال َّت ْد ِ
كار َسال َم َة موسى " َت ُد ُّل َعلى َكرا ِھ َي ٍة َمقِي َت ٍة لِلُّ َغ ِة ال َع َر ِب َّي ِة".
ُع َم َر ال َّدسوقِيِّ أنَّ أ ْف َ

) (٤

ف أبْنا ِء ال َع َر ِب َّي ِة فِي اللُ َغ ِة الفُصْ حى إلى قُ
صور اللُ َغةَِ ،وأنَّ ألبْنائِھا
ضعْ َ
َويُرْ ِج ُع َسال َم ُة موسى َ
ِ
اآلن في ال َع ْق ِد الرَّ ِاب ِع ِمنْ ُعم ُِري .أحْ َت ِرفُ الكِتا َب َة ُم ْن ُذ
ث َعنْ َغي ِْرھاَ ،يقو ُل" :أنا
الح َّق في ال َبحْ ِ
َ
َ
شورھاَ ،فإذا ُك ْن ُ
ھي
ب األ َد ِ
َس َنواتٍَ ،وأ ْق َرأ ِمنْ ُك ُت ِ
ك أعْ ِج ُز َع ِن األدا ِء ِبھا َف َ
ت َبعْ َد ذلِ َ
ْجورھا َو َم ْن ِ
ب َمھ ِ
ديرون ِبأنْ َنب َْح َ
ث َعنْ لُ َغ ٍة ُنؤ ِّدي ِبھا ْ
أح ُّق ِباللَ ْو ِم ِم ِّنيَ ،و َنحْ نُ َج
ضنا َب َدال ِمنْ ھ ِذ ِه
أغرا َ
َ
إ َذنْ َ

 .١موسى ،سالمة )١٩٢٦م( ،اللغة الفصحى واللغة العامية ورأي السير ولكوكس .الھالل) ،س) ،(٣٤ج:(١٠
ص .١٠٧٦وفي :اللغة العربية ،القسم الثاني ،ص .١٠٥سعيد ،نفوسة ،تاريخ الدعوة إلى العامية وآثارھا في
مصر ،ط ،١ص٤١.-٣٩
 .٢سعيد ،ن ّفوسة ،تاريخ الدعوة إلى العامية وآثارھا في مصر ،ط ،١ص.١٠٧
 .٣دروزة ،العامية والفصحى ،في :اللغة العربية ،القسم الثاني ،ص ،١٠٨نقال عن مجلة الزھراء ،القاھرة ،م،٣
ج ،٢س١٣٤٥ھـ.
 .٤الدسوقي ،في األدب الحديث ،ط ،٧ج ،٢ص.٤٦

اللُ َغ ِة".

)( ١

All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit

) (٢
ون ِمنْ صُعو َب ِة
ون َق ْولَ ُه ِبأنَّ َمنْ َي ْش ُك َ
رارة لِ َسالم َة موسى َو َمنْ َيقولُ َ
َو َيقو ُل َع ْب ُد ال َلطيفِ َش َ
ِيھم.
ون َس َب َ
اللُ َغ ِة ْال َع َر ِب َّي ِة َعلَي ِْھ ْم أنْ َيعُو ُدوا إلى أ ْنفُسِ ِھ ْم َو َس َي ْك َتشِ فُ َ
ب الصُّعو َبةَِ ،فالصُّعو َب ُة َت ْك ُمنُ ف ِ
ثير َةَ ،و َم َع
ب ال َك َ
ب فِي اللُ َغ ِة ْأك َث َر ِمنْ أرْ َب َع ِة عُقودٍَ ،و َق َرأ ال ُك ُت َ
رارةُ ِب َسال َم َة موسى الَّذي َك َت َ
َو ُي َم ّث ُل َش َ

ك َي ِج ُد َن ْف َس ُه عا ِجزاً َع ِن األدا ِء ِبال َع َر ِب َّيةَِ ،فال َّت ْقصي ُر قا ِئ ٌم في َن ْفسِ ِه َورا ِج ٌع إلى ُكرْ ِھ ِه لِل ُ َغ ِةَ .وقا َل
ذلِ َ
) (٣
ِب َم ْث ِل َھذا الرَّ أيِ أحْ َم ُد م ُْختار ُع َمر.
باع آرا ِء قاسِ م أمينَ ،ولُ ْطفي ال َّسيِّد
كار َسال َم َة مُوسى أ ْيضًا أنَّ ال َّن ْھ َ
َو ِمنْ أ ْف ِ
ض َة لَنْ " َتقو َم إال ِبا ِّت ِ
كوكس ِبا ِّتخا ِذ اللُ َغ ِة ال ِمصْ ِر َّي ِة العا ِّم َّي ِة ِ ...ب َحي ُ
َوالسَّير ِو ْل ْ
ألوان
ص ُر َھ ِذ ِه اللُ َغ ُة ف َتصْ َط ِب ُغ ِب
ْث َت َت َم َّ
ِ
) (٤
ُ
ب
الح َسوا ٌء ِب َترْ كِ اإلعْ را ِ
ِبالدِنا" .ويَصِ فُ َسال َمة َھؤال ِء ِبال َّشجا َع ِة َوالجُرْ أ ِة فِي الدَّعْ َو ِة إلى اإلصْ ِ
) (٥
ْأو ِبالدَّعْ َو ِة إلى َ
الخ ِّط الالتِينِيِّ .

ون ْ
أخرى؟
َولكِنَّ السُّؤا َل الَّذي يُمْ كِنُ أنْ يُسْ أ َل ھ َُوَ :متى كا َن ِ
ت ال َع َر ِب َّي ُة خاص ًَّة ِب ِبال ٍد َع َر ِب َّي ٍة ُد َ
َوما ھ ِذ ِه ال َّت ْف ِر َق ُة الَّتي َنرْ فُضُ َسما َعھا م َِن األجْ َن ِبيِّ َفضْ ال َع ِن ال َع َر ِبيِّ ؟ َھ ْل ي ُِري ُد َسال َم ُة موسى
طار ال َع َر ِب َّيةِ؟ ُث َّم َنسْ أ ُل :لِماذا َق َّد َم قاسِ مًا َولُطفيًا َعلى
لِ ِمصْ َر ،في َت َمص ُِّر ل ُ َغتِھا ،اال ْنسِ ال َخ َع ِن األ ْق ِ
ِو ْل ْ
الحقي َق ُة أنَّ
ص ٌة؟ َو َ
كارھِماَ ،وأنَّ َھ ِذ ِه أ ْفكا ٌر َع َر ِبي ٌَّة خا ِل َ
ساب ِ
كوكس؟ ألِيُو ِھ ُم َنا ِبأ َّنھُما ِ
قان َعلَ ْي ِه فِي أ ْف ِ
ساب ٌق لما جا َء ِب ِه ْ
ما َك َت َب ُه ِو ْل ْ
نان.
االث ِ
كوكس ِ
َوال َي َّتف ُِق جُرْ ِجي َزيْدان)َ (٦م َع ِو ْل ْ
كوكس في َترْ كِ الفُصْ حى َوالكِتا َب ِة ِبالعا ِّم َّي ِة َو ِب ُحرو ٍ
ف التِي ِن َّي ٍة
جليز َّيةِ؛ ألنَّ اإل ْنجل َ
ِيز َت َر ُكوا لُ َغ ًة أجْ َن ِبي ًَّة َو َ
الو َط ِن َّي َةَ .و َيرى أنَّ َرأ َي ُه َعقي ٌم
أخذوا لُ َغ َت ُھ ُم َ
قِياسًا َعلى اإل ْن ِ
َومُضِ رٌّ .
ب َع َد ِم وُ جو ِد قُوَّ ِة ْ
أمّا ما قا َل ِب ِه ِو ْل ْ
ِّين اسْ ِتبْقا َء ُھ ُم
كوكس فِي أنَّ ِمنْ أسْ با ِ
ِراع عِ ْن َد ال ِمصْ ِري َ
اخت ٍ
تيج َة َن َظ ِر ِه فِي ُك ُت ٍ
ت لُ َغ ٍة
ب ذا ِ
أي جا َء َن َ
الل ُ َغ َة ال َع َر ِب َّي َة الفُصْ حى َفإنَّ جُرْ ِجي َزيْدان َي َرى أنَّ ھذا الرَّ َ
 .١موسى ،البالغة العصرية واللغة العربية ،ص .١٤٣بتصرف.
 .٢شرارة ،عبد اللطيف )١٩٨١م( ،المقدمة ،في :لجنة من الباحثين ،في اللغة العربية ،ط ،١ص٣١.
 .٣عمر ،العربية الصحيحة دليل الباحث إلى الصواب اللغوي ،ط ،١ص١٥.
ْ
ولكوكس .الھالل ،س) ،٣٤ج:(١٠
 .٤موسى ،سالمة )١٩٢٦م( .اللغة الفصحى واللغة العامية ورأي السير
ص١٠٧٥.
 .٥موسى ،البالغة العصرية واللغة العربية ،ص .١٤٣بتصرف.
 .٦زيدان ،جرجي ،اللغة الفصحى واللغة العامية ،في :اللغة العربية ،القسم الثاني ،ص .٦-٣نقال عن١٨٩٣) :م(،
الھالل ،س ،١ع ،٦ص.١٨٠-١٧٦

ك ِب َت ْوظيفِ ُم ْف َردا ٍ
ت مُباشِ َر ٍة َو َقري َب ِة ال َمعْ نى َب َد َل ال ُم َع َّق َد ِة.
ُم َع َّق َدةٍَ ،وأ َّن ُه يُمْ كِنُ ال َّت َغلُّبُ َعلى ذلِ َ

) (١

أح ُد قُضا ِة َمحْ َك َم ِة االسْ ِت ْئنافِ األھْ لِ َّي ِة فِي
جليزيُّ ِويلمورَ ،
َوفِي َس َن ِة ١٩٠٢م َطلَ َع القاضِ ي اإل ْن ِ
ِمصْ َر ِبكتا ٍ
ُف أنْ َت َّت ِخ َذ ال ُخ ْط َو َة األولَى
ب ُع ْنوا ُن ُه) :ال َع َر ِب َّي ُة ال َمحْ ِك َّي ُة فِي ِمصْ َر(َ ،وفِي ِه يُطالِبُ ال ُّ
صح َ

All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit

كَ .و َق ْد
فِي ھذا األمْ ِر ِبأنْ َت ْبدَأ ال ِكتا َب َة ِبالعا ِّم َّيةَِ ،وأنَّ َعلى أھْ ِل َ
الح ِّل َوال َع ْق ِد أنْ يُساعِ دو ُھ ْم ِمنْ أجْ ِل ذلِ َ
ب َتحْ َ
الحاج ِة إلى
ب ال َّت ْقريظِ َواال ْنتِقا ِد .قائِالُ " :ك ّنا َن ْش ُع ُر ِب
ت با ِ
ب ال ُم ْق َت َطفُ )َ (٢عنْ ھذا الكِتا ِ
َ
َك َت َ
ب َبي َْن اللُ َغ ِة ال َمحْ ِك َّي ِة َواللُ َغ ِة ال َم ْكتو َب ِة َح َّتى َي ْف َھمُوھا".
ال َّت ْقري ِ

) (٣

كان َق ْد َسعى لِ َتحْ قيقِھا؛ َو َرأى فِي ِه َسعْ يًا
ِتاب َي َّتف ُِق َم َع األھْ دافِ الَّتي َ
َو َو َج َد ال ُم ْق َت َطفُ أنَّ الك َ
ب.
الع َر ِب َّي ِة َعلى األجا ِن ِ
ھيل ال َّت َكلُّ ِم ِب َ
عارفِ ِبالل ُ َغ ِة ال َع َر ِب َّيةَِ ،و َتسْ ِ
لِ َتسْ ِ
ھيل َن ْش ِر ال َم ِ
ك َّ
الث ْو َر َة:
ص َّدوا لِلرَّ ِّد َعلَ ْي ِهَ .يقو ُل أسْ َع ُد داغِ ر واصِ ًفا ت ِْل َ
ابَ ،ف َت َ
أثار كِتابُ ويلمور ال ُك ّت َ
َو َق ْد َ
ف اآلرا ِء".
الم
غار ًة َشعْ وا َء َو َع ُّدوا َرأ َي ُه أسْ َخ َ
َ
" َشنَّ َعلَ ْي ِه أرْ بابُ األ ْق ِ
البابَ ،ولَ ْيسُوا ُھ ْم
صار العا ِّم َّي ِة ِبأنَّ ويلمور لَ ْم َي ُكنْ َّأو َل َمنْ َط َر َق
َ
صار الفُصْ حى َوأ ْن ِ
الخِالفِ َبي َْن أ ْن ِ
ِينَ ،وأنَّ ھذا
الباب َس َي ْب َقى ي ُْط َر ُق َح َّتى َي ُزو َل الخِالفُ َبي َْن العا ِّم َّي ِة َوالفُصْ حى.
َ
َّأو َل المُدافِع َ
) (٥
الجرا ِئ َد ال َع َر ِب َّي َة َق ْد َغي ََّر ْ
ت لُ َغ َتھا،
َوي َُؤ ِّي ُد َكال َم ويلمور اسْ َك ْندَر َمعْ لوفَ ،فھ َُو َي ْط َم ُع أنْ َي َرى َ
) (٤

َو ُي َع ِّب ُر داغِ ٌر َعنْ شِ َّد ِة

ْ
َ
جاحَ ،ويُطالِبُ ِبا ِّتخا ِذ لُ َغ ٍة عا ِّم َّي ٍة ل ِْلكِتا َب ِة َسوا ٌء أكا َن ْ
ت ل ُ َغ َة ِمصْ َر أ ِم
َوھذا عِ ْن َدهُ أعْ ظ ُم ُخط َو ٍة َنحْ َو ال َّن ِ
ُوريٍّ
ال َّش ِام أ ِم الع ِ
ِراق ِب َشرْ طِ ُسھُولَ ِة ال َقواعِ دَِ ،و َي َرى أنَّ العا ِّم َّي َة ال ِمصْ ِر َّي َة أ َھ ْونُ َعلَ ْي ِه َو َعلى ُك ِّل س ِ
م َِن الفُصْ حى.
ِّين ُكلِّ ِھ ْم ِبھذا الح ُْك ِم؟ َھ ْل قا َم ِبمْ سِ ٍح آلرا ِئ ِھ ْم؟.
ُّوري َ
َول ِكنْ َكي َ
ْف َح َك َم ال َمعْ لوفُ َعلى الس ِ
ف فِي َوجْ ِه ويلمور َو َّ
ت العا ِّم َّي ِة
ين إلى َر ِأيهِ ،قائِال" :أيُّ اللُغا ِ
الذاھ ِِب َ
الھال ُل َف َق ْد َو َق َ
أمّا ِ
ون أنْ َن َّت ِخ َذ؟ لُ َغ ِة ِمصْ َر أ ْم لُ َغ ِة ال َّش ِام أ ْم ...؟ َفإنْ قالُوا ألِّفُوا ل ُ َغ ًة َت ْش َت ِر ُ
ك َبي َْن ھ ِذ ِه اللُغاتِ ،قُ ْلنا:
يُري ُد َ
إنَّ الل ُ َغ َة ال َت َتألَّفُ ِبال َّت ُ
ِي أ ُّم
واط ِؤ َ ...و َھبْ أ ّن ُه مُمْ ِكنٌ َفأسْ َھ ُل ِم ْن ُه أنْ َنبْقى َعلى اللُ َغ ِة الفُصْ حى َوھ َ
ُّوريُّ َي ْك ُتبُ ِبل ُ َغ ِة عا َّم ِة
لُغاتِنا العا ِّم َّي ِة َ ...وإنْ قالُوا أنْ َت َّت ِخ َذ ُك ُّل أ َّم ٍة ِمنْ َھؤُ ال ِء لُ َغ َتھاَ ،فالس ِ
 .١زيدان ،الفصحى والعامية ،اللغة العربية ،القسم الثاني ،ص٣.
 .٢محرر المقتطف )١٩٠٢م( ،العربية المحكية في مصر .المقتطف ،م) ،٢٧ج :(٢ص١٩١.-١٨٧
 .٣محرر المقتطف )١٩٠٢م( ،التقريظ واالنتقاد ،العربية المحكية في مصر .المقتطف ،م)،٢٧ج :(٢ص١٨٩.
 .٤أسعد داغر )١٩٠٢م( ،اللغة المكتوبة واللغة المحلية .المقتطف ،م) ،٢٧ج :(٣ص .٢٦٣-٢٥٧من الواضح
تغي ُر أفكاره ،فما كتبه في المقتطف سنة ١٨٨٢م حين ر ّد على الممكن مخالف تماما لھذه األفكاره .
 .٥معلوف ،اسكندر )١٩٠٢م( ،باب المراسالت ،اللغة الفصحى واللغة العامية ،الھالل ،س) ،١٠ج:(١٢
ص.٣٧٧-٣٧٣

ِالل العالَ ِم ال َع َر ِبيِّ ".
أي القا ِئل َ
ك َر َ
كان ذلِ َ
ال َّش ِامَ ،وال ِمصْ ِريُّ ِبلُ َغ ِة عا َّم ِة ِمصْ َر َ
ِين ِبا ْنح ِ
ت َح َّتى فِي القُ ْط ِر الوا ِح ِد دَلي ٌل َعلى َع َد ِم
ك َيقو ُل إلياس َر ْنتيس" :إنَّ َت َع ُّد َد العا ِّميَّا ِ
َو َكذلِ َ
)( ٢
س ال َع َر ِبيَّ َعنْ َفھ ِْم ُترا ِث ِه".
َ
ار َ
كون لُ َغ َة الكِتا َبةُِ ... ،ث َّم إنَّ ال َّت َم ُّس َ
صال ِح َّي ِتھا لِ َت َ
ك ِبالعا ِّم َّي ِة ُي ْب ِع ُد ال ّد ِ
) (١
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ك ي َُؤ ِّدي إلى
ص ْو ِ
دان ال َع َر ِب َّيةِ؛ ألنَّ ذلِ َ
ِفاع َ
ت العا ِّم َّي ِة فِي الب ُْل ِ
َوأحْ َم ُد م ُْختار ُع َمر مُسْ تا ٌء م َِن ارْ ت ِ
) (٣
صال األ َّم ِة ال َع َر ِب َّي ِة".
طيع ْأو ِ
" َت ْق ِ
لَ ْم َييْأسْ ِو ْل ْ
كوكس َبعْ َد َف َش ِل َدعْ َو ِت ِه األولىَ ،وعادَ َس َن َة ١٩٢٦م َي ْدعُو إلَى َھجْ ِر اللُ َغ ِة
ف
ص َ
ك َسال َم ُة مُوسى الَّذي َو َ
جيل إلى اللُ َغ ِة ال َع َر ِب َّيةَِ ،وأ َّي َدهُ فِي ذلِ َ
ال َف َ
صيح ِةَ .فقا َم ِب َترْ َج َم ِة اإل ْن ِ
ال َّترْ َج َم َة ِبأ َّنھا " َحي ٌَّة َي ْق َرؤُ ھا ال ِمصْ ِريُّ َف َيلَ ُّذ لَ ُه األسْ لُوبُ َ ،و َيرى فِي ِه َج ًّوا َمألُو ًفا َي ُ
ش ُّم ِم ْن ُه ال َّن ْك َھ َة
ال َبلَ ِد َّي َة".

) (٤

ِينَ ،وإنْ لَ ْم َي ُكو ُنوا
ِّس لِلعا ِّم َّيةَِ ،ف َق ْد َو َج َد لَ ُه أعْ وا ًنا َومُسا ِند َ
ْس َسال َم ُة مُوسى َوحْ َدهُ ال ُم َت َحم َ
َولَي َ
ِبقُ َّو ِة ا ْندِفاعِ ِهَ .ف َمحْ مُود َت ْيمُور)َ (٥م ْثال يَصِ فُ ْألفا َظ العا ِّم َّي ِة ِبأ َّنھا َك ْن ٌز َثمينٌ َ ،و ُك ُّل لَ ْفظٍ اسْ ُتعْ ِم َل لِ َمعْ ًنى،
األل ُ
األلفاظِ قُ ْد َر ًة َعلى سُرْ َع ِة األدا ِء أ َك ْث َر ِم َّما َتحْ ِملُ ُه ْ
َو َيرى فِي ھذ ِه ْ
فاظ ال َم ْك َت ِب َّي ُة الَّتي َت َتنا َقلُھا األ ْقال ُم.
) (٦
راضَ ،وأ َّنھا ِبمُضِ يِّ َّ
ميع ْ
الز َم ِن َس َتصي ُر لُ َغ َة
األغ ِ
َكما َي َرى فِي العا ِّم َّي ِة القُ ْد َر َة َعلى ال َّتعْ ِ
بير َعنْ َج ِ
ث ال َّش َف ِويِّ .
المُكا َتبا ِ
الحدي ِ
ت الرَّ سْ ِم َّي ِة َو َ
) (٧
َو َيرى أنيس
البال ِد
َ
فريحة أنَّ اللُ َغ َة ال َع َر ِب َّي َة ھ َ
ِي ال َع َق َب ُة ال َكؤو ُد َورا َء َقحْ طِ ال َمسْ َر ِح في ِ
ال َع َر ِب َّي ِةَ .و َيقو ُل" :الفُصْ حى لَ ْي َس ْ
الوتِھا
الحيا ِة ِب َح َ
الم َفال يُرْ جى ِم ْنھا أنْ ُت َعب َِّر َع ِن َ
ت لُ َغ َة َك ٍ

 .١محرر الھالل )١٩٠٢م( ،باب السؤال واالقتراح ،اللغة العربية الفصحى واللغة العامية .الھالل ،س) ،١٠ج:(٩
ص.٢٨٣-٢٧٩
 .٢رنتيس ،إلياس )١٩٦٧م( ،إقليمية اللھجات العامة أكبر حجة على عدم صالحيتھا .مجلة اللسان العربي،
)ع :(٥ص٧٦.-٧٣
 .٣عمر ،العربية الصحيحة دليل الباحث إلى الصواب اللغوي ،ط ،١ص .١٥ھذا ما قال به كثيرون قبله وبعده.
 .٤موسى ،سالمة )١٩٢٦م( ،اللغة الفصحى ،واللغة العامية ورأي السير ولكوكس ،الھالل ،س) ،٣٤ج:(١٠
ص .١٠٧٥وفي :اللغة العربية ،القسم الثاني ،ص.١٠٦-١٠٠
 .٥تيمور ،مشكالت اللغة العربية ،ص.٢٠٤-٢٠٣
 .٦تيمور ،محمود )١٩٣٣م( ،النزاع بين الفصحى والعامية في األدب المصري الحديث .الھالل ،س) ،٤١ج:(٩
ص .١١٨٨-١١٨٥ال ننسى أنّ )محمود تيمور( قد تراجع عن مناصرة العامية.
 .٧فريحة ،نحو عربية ،ص.١٦٤
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رارتِھا َو َقسْ َوتِھا َولِينِھا َكما َتسْ َتطي ُع ُه العا ِّم َّي ُة"َ (١).و َيرى أنَّ "اال ْنتِقا َل ِم َن العا ِّم َّي ِة إلى الفُصْ حى
َو َم َ
ھ َُو اال ْنتِقا ُل ِمنْ لُ َغ ٍة إلى لُ َغ ٍة ْ
ْس ِباألمْ ِر ال َّسھ ِْل
ُغاي َر ٍة لھا َ ...و َت َعلُّ ُم  ...ال َع َر ِب َّي ِة الفُصْ حى لَي َ
أخرى م ِ
ً ) (٢
َّحيح َة أمْ رً ا شا ّقا".
الع َر ِبيُّ الخالِي م َِن الحُروفِ ال ُم َ
َ ...ف َحرْ فُنا َ
ص َّو َت ِة َيجْ َع ُل القِرا َء َة الص َ
ال العا ِّم َّي ِة
ت فِي الكِتا َب ِة َس َببٌ َق ِويٌّ عِ ْن َد أنيس
الح َركا ِ
َ
إ َذنْ غِ يابُ َ
فريحة َي ْد َف ُع إلى اسْ ِتبْدَ ِ
)( ٣
ماع الل ُ َغ ِة
ِبالفُصْ حىَ .و َي ُر ُّد َعلَ ْي ِه إلياس رنتيس ِبأنَّ ھ ِذ ِه الصُّعو َب َة َتعو ُد إلى أ َّننا لَ ْم َن َت َع َّو ْد َس َ
صيحةَِ ،ولَ ْم َي َت َعلَّمْ ھا ال َفال ُح َكما َت َعلَّ َمھا ال ُم َث َّقفُ .
ال َف َ
) (٤
صيح َة ِبالقُ
اس ما زالوا
و َي ُر ُّد طه ُح َسيْن
صور ِبأنَّ ال َّن َ
ُون ال َع َر ِب َّي َة ال َف َ
َعلى الَّذين َي َّت ِھم َ
ِ
َت في َوجْ ِه ال ُخ ُ
ص َر ْ
ص َمد ْ
تَ .وھ َُو ي َُح ِّذ ُر ِمنْ
طو ِ
يُعْ ِر َ
ب َوا ْن َت َ
بون ِبھا َعنْ َذوات ِِھمَ ،وأنَّ الفُصْ حى َ
ُون م َِن الفُصْ حى لَ ْم
جيع العا ِّم َّي ِة َح َّتى ال َيمْ ضي ُك ُّل قُ ْط ٍر في لَھ َْج ِتهَِ ،و َيرى أنَّ َھؤال ِء الَّذين َي ْنفِر َ
َت ْش ِ

َيعْ ِرفوا َح َّق اللُ َغ ِة الفُصْ حى؛ أل َّن ُھ ْم لَ ْم َي َت َعلَّمُوھا َكما َي ْن َبغِي.
) (٥
ُون)َ ،(٦وح َُج ُج مُعْ َظم ِِھ ْم َكح َُج ِج َمنْ َر َفضُوا ال َكتا َب َة
َو َق ْد َو َق َ
ف في َوجْ ِه ُدعا ِة العا ِّم َّي ِة َكثير َ
ثيرةٌ.
الجميعَُ ،وأنَّ العا ِّميَّا ِ
الع َرب َّي َة ال َف َ
ِبالحُروفِ الالتِي ِن َّيةَِ ،وأنَّ َ
ت َك َ
صيح َة َي ْف َھمُھا َ

مون ِبھا.
ُون ِبالفُصْ حى َوأنَّ ُخصو َم العا ِّم َّي ِة َي َت َكلَّ َ
صار العا ِّم َّي ِة َي ْك ُتب َ
ب أنَّ أ ْن َ
َو ِممَّا يُثي ُر ال َع َج َ
 .١فريحة ،نحو عربية ،ص.١٣٣
 .٢المصدر نفسه ،ص.١٤٤
 .٣رنتيس ،إلياس )١٩٦٧م( ،إقليمية اللھجات العامة أكبر حجة على عدم صالحيتھا ،مجلة اللسان العربي،
)ع :(٥ص٧٥.
 .٤حسين ،خصام ونقد ،ط ،٢ص .١٩٧-١٨٧بتصرف.
 .٥من دعاة العامية غير ما ذكرنا :مارون غصن في :غصن ،مارون )١٩٢٥م( :في متلو ھ ْل ْكتاب؟ ،ج،١
بيروت :مكتبة صادر .وفي حياة اللغات وموتھا ،اللغة العامية ،ص .٤٧ ،٤٤ ،١١وحسن الشريف
)١٩٣٨م( :تبسيط قواعد اللغة العربية ،الھالل ،س) ،٤٦ج :(١٠ص .١١٠٨ومحمد تيمور الذي ألّف قص ً
صا
ومسرحيات بالعامية .عمر الدسوقي :في األدب الحديث ،ط ، ،٧ج ،٢ص.٥٠
 .٦منھم :ساطع الحصري :الحصري ،ساطع )١٩٥٨م( .آراء وأحاديث في اللغة واآلداب ،ط ،١بيروت :دار العلم
للماليين ،ص .٤٤-٤٢وصبحي الصالح :دراسات في فقه اللغة ،ص .٣٦٠ورمضان عبد التواب :بحوث
ومقاالت ،ص .١٧٤وعلي عبد الواحد وافي :فقه اللغة ،ط ،٥ص .١٥٥-١٥٠وأحمد عبد الغفور عطار :آراء
في اللغة ،ص .٩٤ومحمد فريد أبو حديد .أبو حديد ،محمد فريد )١٩٥٣م( ،موقف اللغة العربية العامية من
اللغة الفصحى ،مجلة مجمع اللغة العربية ،ج ، ٨-٧ص .٢١٣وكمال بشر :دراسات في علم اللغة ،ص-٢٢١
 .٢٢٤وعمر الدسوقي :في األدب الحديث ،ط ،٧ج ،٢ص .٤٧وأنور الجندي :الفصحى لغة القرآن ،ص
.٢٤٤

) (١
ھون العا ِّم َّي َة أ َش َّد ال ُكرْ هَِ ،و َي َت َم َّن ْو َن َق ْتلَھا
َيقو ُل َمحْ مود َتيمور،
ذين َي ْك َر َ
ُم َت َعجِّ بًاِ ،بأنَّ الَّ َ
صيح ِة.
َي َتبا َدلُ َ
ُون ِباللُ َغ ِة ال َف َ
ون بِ َحيا ِة العا ِّم َّي ِة َي ْك ُتب َ
ذين َي ْھ ِتفُ َ
ون ِبھا َحدي َث ُھ ْمَ .وأنَّ الَّ َ
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ين لِلعا ِّم َّي ِة َمنْ
ين َعلى الفُصْ حى َكمارون ُغصُن َم َثال.
َوم َِن المُناصِ ِر َ
الح ِريصِ َ
كان ِمنْ أ َش ِّد َ
َ
ب ال َم ْش ِر ُق فِي َتعْ لي ِق ِه َعلى مارون غصن أ َّن ُه َ
أخ َذ "يُناصِ ُر اللُ َغ َة العا ِّم َّي َة َب َع َد أنْ
كان م ُْث ِنيًا
َف َق ْد َك َت َ
َ
صيح ِة أعْ َط َر َّ
ْس ْ
ت َف َق ْط لِ َي ْد َف َع العا َّم َة السْ ِتعْ مالِھاَ ،ب ْل لِيُقي َمھا َمقا َم
ص َر ُت ُه لِلعا ِّم َّي ِة لَي َ
الثنا ِءَ ،ومُنا َ
َعلى ال َف َ
صيح ِة".
اللُ َغ ِة ال َف َ

)(٢

ب أنْ َي ْن َتصِ َر مارون غصن "لِلُّ َغ ِة العا ِّم َّيةَِ ،وي َُع ِّظ َم ُ
شؤو َنھاَ ،وھ َُو
الع َج َ
َو َيرى ال َم ْش ِر ُق أ َّن ُه م َِن َ
لون الكِتا َب َة في َت ْزييفِ ال َم ْنطِ ِقَ ،وال
ُحاو َ
ك الَّ َ
ْس ُي ْش ِب ُه ِبفِعْ لِ ِه َھذا أولَ ِئ َ
صيح ِة .أ َفلَي َ
َي ْك ُتبُ ِباللُ َغ ِة ال َف َ
ذين ي ِ
أيھ ْم إال ِب َقواعِ ِد ال َم ْنطِ ِق؟"
ُيمْ ِك ُن ُھ ْم أنْ ُي ْقنِعوا ِب َر ِ

) (٣

ِتاب ِه) :في متلو ھلكتاب() (٤الَّذي َك َت َب ُه ِبالعا ِّم َّي ِة َج َع َل ُم َق ِّد َم َت ُه ِباللُ َغ ِة
ومارون ُغصُن فِي ك ِ
كون لُ َغ َة كِتا َب ٍة لَ ْم
ال َف َ
صارھاَ ،وأنَّ المُطالَ َب َة ِبأنْ َت َ
صيح ِةَ .و َھذا دَلي ٌل َعلى أنَّ العا ِّم َّي َة ال ُتسْ عِفُ أ ْن َ
ِص ٍة.
َتصْ ُدرْ َعنْ دِرا َس ٍة فاح َ
ب َعنْ َسال َم َة موسى ِبأ َّن ُه "لَ ْم َي ْك ُتبْ وا ِح ًدا ِمنْ م َُؤلَّفا ِتهِْ ،أو َيسْ ُ
طرْ
َو َيقو ُل َر َمضانُ َعبْد ال َّتوّ ا ِ
كان َي ْدعو إلَيْھا".
َكلِ َم ًة فِي َمقاال ِت ِه ِباللُ َغ ِة الَّتي َ

) (٥

ويج لَھا ما زا َل عِ ْندَنا أ َم ٌل ِبأنَّ ال َغلَ َب َة لِلفُصْ حى؛ ْإذ
َو َم َع ُك ِّل ما قِي َل في مُنا َ
ص َر ِة العا ِّم َّي ِة َوال َّترْ ِ
) (٦
ُحاو َل ٌة فاشِ لَ ٌةَ ،فالعا ِّم َّي ُة
عارف ال َّن ْكديُّ أنَّ العُدو َل َع ِن الفُصْ حى إلى العا ِّم َّي ِة ف ِْك َرةٌ َعقي َم ٌةَ ،وم َ
َيرى ِ
كون لُ َغ َة عِ ْل ٍم َوأ َد ٍ
ب.
َغ ْي ُر صال َِح ٍة ل َ
الجھ ِْلَ .و َيرى أنَّ العا ِّم َّي َة لَنْ َت َ
ِلحيا ِة .إ َّنھا َولي َدةُ َ
ت؛ ْإذ " َبد ْ
ت َنفوس ُة سعيد إلى أنَّ الدَّعْ َو َة إلى العا ِّم َّي ِة َق ْد َفشِ لَ ْ
صلَ ْ
ور ٍة َعلى
َكما َت َو َّ
َأت ِب َث َ
 .١تيمور ،مشكالت اللغة العربية ،ص ١٨٤وما بعدھا .تيمور ،محمود )١٩٦١م( ،العامية  ..الفصحى .مجلة
مجمع اللغة العربية ،القاھرة) ،ج :(١٣ص.١٤٣-١٢٣
 .٢محرر المشرق )١٩٢٥م( ،ردود حضرة الخوري مارون غصن على البشير والمشرق .المشرق ،س،٢٣
)ع :(٣ص.١٧٢
 .٣المصدر نفسه ،ص١٧٦.
 .٤غصن ،في متلو ھ ْل ْكتاب؟ ،ج .١لم أستطع االطالع على مقدمة الكتاب ألنھا مفقودة منه ،ولكن ھذه المعلومة
قالھا لي أستاذي الدكتور ناصر الدين األسد.
 .٥عبد التواب ،بحوث ومقاالت ،ط ،٢ص١٧٣.
 .٦النكدي ،عارف )١٩٥٦م( ،اللغة العربية بين الفصحى والعامية ،المؤتمر األول للمجامع اللغوية العلمية،
دمشق :مطابع جريدة الصباح ،ص.٩٧

ت ِب َّ
الفُصْ حى َوا ْن َت َھ ْ
الث ْو َر ِة َلھا".

) (١

َو َيقو ُل أحْ َم ُد َعبْد ال َغفور َع ّ
طار" :لَ ْو أنَّ الدَّعْ َو َة إلى العا ِّم َّي ِة َت َح َق َق ْ
ت
ألصاب العالَ َم ال َع َر ِبيَّ َشرٌّ
َ
ِ
ت الص ُ
ُلدان ال َع َرب َّي ِة".
َكثي ٌر َوال ْن َق َط َع ِ
ِّالت َبي َْن الب ِ

) (٢
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ول شحا َد َة
الحرْ فِ
الخوريِّ  :إنَّ "الدَّعْ َو َة إلى َھجْ ِر ال َع َر ِب َّي ِة إلى َغي ِْرھا ْأو كِتا َبتِھا ِب َ
َو ُن ْنھي ِب َق ِ
ِ
ت َو َتسا َق َط ْ
الالتِينِيِّ َق ْد َتال َش ْ
الوعي ال َقومِيِّ َ ...و َث َب َ
كون
ت أنَّ ال َع َر ِب َّي َة قاد َِرةٌ َعلى أنْ َت َ
ِشار َ
ت ِبفِعْ ِل ا ْنت ِ
ب َف ْق ِر العا ِّم َّي ِة َو َعجْ ِزھا َو َت َع ُّددِھا؛ ْإذ
العصْ ِر  ...أمَّا اسْ ِتبْدا ُل العا ِّم َّي ِة ِبھا َفھ َُو َح ٌّل َوھْ مِيٌّ ِ ،ب َس َب ِ
لُ َغ َة َ
) (٣
الو َط ِن ال َع َر ِبيِّ َب ْل عا ِّمي ٌ
ّات".
ْس َث َّم َة عا ِّمي ٌَّة وا ِح َدةٌ في َ
لَي َ
ك ِمنْ
س أيَّا َم َغلَ َب ِة أھْ لِھا؛
ْس أ َد ُّل َعلى ذلِ َ
َواللُ َغ ُة َتحْ يا ِبأھْ لِھا ،ولَي َ
ِ
حال اللُ َغ ِة ال َع َر ِب َّي ِة في األ ْن َدلُ ِ
صار ْ
ْإذ
ون ِمنْ َجھ ِْل ال َّنصارى ِبالالتِي ِن َّيةَِ ،وإ ْقبال ِِھ ْم
البال ِد َي ْش ُك َ
تھ َ
َ
ِي اللُ َغ َة السّا ِئ َد َةَ ،وأصْ َب َح أھْ ُل ِ
َعلى ال َع َرب َّي ِةَ .و ِمنْ َھذا َن ْق َت ِبسُ َب ِر َ
صيح َة َس َتسُو ُد ِمنْ َجدي ٍد إذا ما َت َي َّق َظ أبْناؤُ ھا
يق أ َم ٍل ِبأنَّ اللُ َغ َة ال َف َ
البال َد عِ ْلم ًّيا َو َثقاف ًّيا َوسِ ياسِ ًّيا.
َوسا ُدوا ِ
وي:
 .٣ال ُب ْع ُد اللِسان ُِّي ال َّت ْر َب ُّ

ليم ال َع َرب َّي ِة ألبْنائِھا.
أ .في َتعْ ِ
قين ب َغي ِْرھا.
ليم ال َع َرب َّي ِة لِل َّناطِ َ
ب .في َتعْ ِ

ت الَّتي قُ ِّد َم ْ
ت في البُعْ ِد ال َّت ْطبيقيِّ ِمنْ
ُك ُّل االجْ تِھادا ِ

الح الكِتا َب ِة ال َع َر ِب َّيةَِ ،و ِمنْ
َدعْ َو ٍة إلى إصْ ِ
إلى العا ِّم َّي ِة ا َّد َع ْ
ت أنَّ َھ َد َفھا خ ِْد َم ُة أبْنا ِء

َدعْ َو ٍة إلى كِتا َب ِة ال َع َر ِب َّي ِة ِبالحُروفِ الالتِي ِن َّي ِةَ ،و ِمنْ َدعْ َو ٍة
ِين إلى َت َعلُّمِھاِ ،ب َغضِّ ال َّن َظ ِر َع ِن
ِين ِب َغي ِْر ال َع َر ِب َّي ِة ال ُم ْن َدفِع َ
ال َع َر ِب َّيةَِ ،وخ ِْد َم ُة ال َّناطِ ق َ
صبٌّ َعلى خ ِْد َم ِة البُعْ ِد ال َّترْ َب ِويِّ فِي ھ ِذ ِه ال َقضِ َّي ِة.
ال ِّنيَّا ِ
تَ .فال َع َم ُل إ َذنْ ُكلُّ ُه ُم ْن َ

ت فِي صِ ْد ِق
ال َّتفاوُ ِ
َفلَ ْو لَ ْم َت ُكنْ قِرا َءةُ
ْف ّأث َر غِ يابُ
ت
ك االجْ تِھادا ِ
صعْ َب ًة َعلى أبْنائِھا َو َعلى َغي ِْر ِھ ْم لَما كا َن ِ
تَ .ف َكي َ
الحاج ُة إلى ت ِْل َ
َ
ال َع َر ِب َّي ِة َ
ِين ِب َغي ِْرھا؟
ليم ال َع َر ِب َّي ِة ألبْنائِھاَ ،ولِل ّناطِ ق َ
ال َّش ْك ِل َعلى َتعْ ِ
ليم ال َع َر ِب َّي ِة أل ْبنائِھا:
أ .فِي َت ْع ِ
موع َة
قا َل َوزي ُر ال َّترْ ِب َّي ِة ال ِمصْ ِريُّ َكما ُل ال ِّدين ُح َسيْن َس َن َة١٩٦٠مَ " :
الح ْظنا أنَّ َھ ِذ ِه ال َمجْ َ
ِين َي ْقرأوُ َن
ئون ح َ
الض َّْخ َم َة ِمنْ ألُوفِ ال َّتالمِي ِذ َت ْلقى صُعو َب ًة فِي َت َعلُّ ِم القِرا َء ِة َوالكِتا َب ِة  ...ي ُْخطِ َ
 .١سعيد ،ن ّفوسة ،تاريخ الدعوة إلى العامية وآثارھا في مصر ،ط ،١ص.٤٦٩
 .٢عطار ،آراء في اللغة ،ص.١٢٧
 .٣الخوري ،شحادة )٢٠٠١م( ،واقع اللغة العربية عربيا ً ودوليا ً .في :مكانة اللغة العربية ،ص.٣٧٣

ليم الجا ِمعِيِّ ".
ُونَ ،ح َّتى َمنْ َو َ
ِين َي ْك ُتب َ
َوح َ
ص َل ِم ْن ُھ ْم إلى َمرْ َحلَ ِة ال َّتعْ ِ
ت َق ْب َل ِنصْ فِ َقرْ ٍن ،ل ِك َّنھا ما زالَ ْ
ُالح َظ ٌة كا َن ْ
ت قا ِئ َم ًة فِي م َُؤسَّساتِنا ال َّتعْ ِلي ِم َّي ِة إلى َي ْومِنا
َھ ِذ ِه م َ
أح ِد ِھ ْم قِرا َءةُ َنصٍّ َفال
َھذاَ .ف َنحْ نُ ُنعانِي أنَّ أبْنا َء ال َع َر ِب َّي ِة ُي ْنھ َ
ُون ال َّتعْ لي َم الجا ِمعِيَّ ُث َّم ي ُْطلَبُ ِمنْ َ
ضب َ
ْط حُروفِ ِه ِبطري َق ٍة َسلي َمةٍَ ،و َي َت َع َّث ُر َكثيرً اَ ،و َكأ َّنه َق ْد وُ ِّك َل إلَ ْي ِه م َِن األمْ ِر ما ال َيسْ َتطي ُع
َيسْ َتطي ُع َ
) (١
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صوص َغيْر َم ْشكولَةٍَ ،فھُوُ َي َت َخب ُ
َّط فِي ُك ِّل
َحمْ لَ ُه َوالقِيا َم ِب ِه .ال َّس َببُ فِي َھذا األمْ ِر أ َّن ُه َت َع َّو َد قِرا َء َة ُن
ٍ
ِ
قِرا َءةٍَ ،وال َيعْ ِرفُ َم َتى ي ُْخطِ ى ُء َوال َم َتى يُصِ يبُ َ .و َح َّتى عِ ْندَما يُصيبُ ال َيكونُ َعنْ دِرا َيةٍْ ،أو
) (٢
الح َظ ُه َغ ْي ُرهُ.
َسال َم ِة َسلي َقةٍَ ،ب ْل ھ َ
الح َظ ُه م َُحمَّد َشفيق َكما َ
ِي ص ُْد َف ٌةَ .وھذا ِممّا َ
َوال َع َر ِب َّي ُة

ب َھ ِذ ِه َّ
الظاھ َِرةَِ ،و َتأثيرُھا الس َّْل ِبيُّ
ال َم ْكتو َب ُة َغ ْي ُر ال َم ْش ُكولَ ِة َتأتِي فِي ُم َق ِّد َم ِة أسْ با ِ
ِب الجا ِمعِيَّ " َيضْ ِب ُ
ال َّنشْ ِءَ ،فغِيابُ ال َّش ْك ِل فِي ال َّنصِّ َيجْ َع ُل َّ
ط ْ
األلفا َظ َعلى َو ْف ِق
الطال َ

واضِ ٌح فِي َت َعلُّ ِم
ما َيحْ ُ
ِعمال
الجاري ) َعلى عِ ال ِت ِه( ْأو ِمنْ لَھ َْج ِت ِه
ض ْبطِ ھا إلى ال َمألُوفِ الم ُْك َت َس ِ
ض ُرهُ ِمنْ َ
ب م َِن االسْ ت ِ
ِ

األولِ َّي ِة الواضِ َح ِة".
ب المَواضِ ِع َّ
حيح اإلعْ رابَِ ،ح ّتى إعْ را ِ
ال َمحْ ِك َّي ِة َ ...و َي ْغفُ ُل َعنْ َتصْ ِ
ض َّ
دان القِي َم ِة الص َّْو ِت َّي ِة
ب لِ ُن
الح َركا ِ
الطالِ ِ
ٍ
صوص خالِ َي ٍة م َِن َ
َكما أنَّ َك ْث َر َة َت َعرُّ ِ
ت أ َّدى "إلى فُ ْق ِ
) (٣

ب سُو َء قِرا َء ِة َطلَ َب ِة اللُ َغ ِة ال َع َر ِب َّي ِة ِبأنَّ
ِين"َ (٤).و ُي َف ِّس ُر َرمضانُ َع ْب ُد ال َّت َّوا ِ
الح َركا ِ
ت َبي َْن ال ُم َت َعلِّم َ
ُوز َ
لِرم ِ
ْأذھا َن ُھ ْم َف َق َد ْ
ِين يُعْ َرضُ لَ ُھ ْم َنصٌّ َم ْشكو ٌل ال َتسْ َتقي ُم
موز الص َّْو ِت َّي ِةَ .فصا ُروا ح َّتى ح َ
ت َداللَ َة الرُّ ِ
ك أنَّ َّ
ول َش ْكال َتا ًّماَ .و َيعُو ُد ھذا
الطلَ َب َة ي ُْخطِ ُئ َ
قِرا َء ُت ُھ ْمَ ،ودَلي ُل ذلِ َ
ريم ال َم ْش ُك ِ
ون فِي قِرا َء ِة القُرْ ِ
آن ال َك ِ
إلَى أنَّ َّ
ُروف َمضْ بُو َط ًة َو َق َرأھا َمرَّ ا ٍ
ِب لَ ْم َيألَفِ الح
ت َعدي َد ًة َخ َطأَ ،ود ََر َج َح ّتى َبعْ َد أنْ َك ِب َر
َ
الطال َ
َعلى َھذا َ
الجاري ) َعلى عِ ال ِت ِه(.
مال
الخ َطأَ .و َھذا ما َق َ
ص َدهُ د .نِھاد المُوسى ِباالسْ ِتعْ ِ
ِ
ْس فِي َرسْ ِم
َو َيرى د .نِھاد الموسى أنَّ " َت َر ُّددَنا فِي قِرا َء ِة َبعْ ِ
ض ال َكل ِِم َوما َيعْ ِرضُ لَنا م َِن ال َلب ِ
ض ْ
ثير م َِن ال َكل ِِم
َبعْ ِ
ُفار َق ِة لِلفُصْ حى فِي َك ٍ
األلفاظِ ] َيرْ ِج ُع إلى[ أ َّننا َن ْق َرؤُ ھا ِب َھ ْديِ َسلي َقتِنا )العا ِّم َّي ِة( الم ِ
ميز
كان َّ
األولُ َ
صيح َة َسلي َق ًة َكما َ
َواأل ْب ِن َيةَِ ... ،ولَ ْو ُك ّنا َنعْ ِرفُ ال َع َر ِب َّي َة ال َف َ
ون لَ َق َرأناھا َم ْك ُتو َب ًة ِب ْأد َنى َترْ ٍ
ص ْي َدلِيُّ ما َي ْك ُت ُب ُه َّ
الطبيبُ ".
َكما َي ْق َرأ ال َّ

) (٥

 .١مؤتمر مجمع اللغة العربية )١٩٦٠م( ،مجموعة البحوث والمحاضرات ،الدورة  ،٢٥ص٥٨.
 .٢شفيق ،محمد ،قضايا بيداغوجية )علم أصول التدريس( في تدريس اللغة العربية ،في :الحرف العربي
والتكنولوجيا ،ص.٥٣-٤٥
 .٣الموسى ،نھاد )٢٠٠٣م( .األساليب مناھج ونماذج في تعليم اللغة العربية ،ط ،١عمان -األردن :دار الشروق،
ص .١٦٦والموسى ،الثنائيات ،ص٢١٦.

 .٤عبد التواب ،دراسات وتعليقات في اللغة ،ط ،١ص.٢٣٥
 .٥الموسى ،الثنائيات ،ص.٢١

َو ِمنْ ھُنا َفإھْ ما ُل ال َّش ْك ِل فِي الكِتا َب ِة ال َع َر ِب َّي ِة اعْ تِما ًدا َعلى أ َّننا ما ِز ْلنا َنمْ َتلِ ُ
ك َش ْي ًئا ِمنْ َبقايا
السَّلي َق ِة َ -وإنْ
كان فِي ِه َقلي ٌل م َِن الصِّحَّ ِةَ -ي ِجبُ أنْ َيزو َلَ ،فھذا ال َقلي ُل ِمنْ َبقايا السَّلي َق ِة ال َي ْكفُ ُل لَنا
َ
ت ساد ْ
َت فِي ِه العا ِّمي ُ
كول فِي َو ْق ٍ
زوج ُة ِب َغي ِْر ال َع َر ِب َّي ِة.
َّات ال َممْ َ
قِرا َء ًة َسلي َم ًة لِ َنصٍّ َغي ِْر َم ْش ٍ
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صيح ِة أنَّ ال ُم َت َعلِّ َم " َي ْل َح ُ
ب الَّتي َتع ُ
ظ أن َبي َْن
َو َيرى د .نِھاد المُوسى أنَّ م َِن األسْ با ِ
ُوق َت َعلُّ َم ال َف َ
لَھ َْج ِت ِه الم ُْك َت َس َب ِة َوھِذ ِه اللُ َغ ِة َش َبھًا َكبيرً اَ ،وأنَّ الفر َ
ُوق َب ْي َنھُما َھ ِّي َن ٌةَ ،ف َي َق ُع فِي َوھْ ِم أ َّن ُه يُمْ ِك ُن ُه أنْ
خال َم ْن ُ
صيحةِ ،إ َّن ُه ال
َيسْ َت ْغن َِي ِبالم ُْك َت َس ِ
ب م َِن اللَھ َْج ِة َعنْ َب ْذ ِل ال ُج ْھ ِد ال َم ْطلو ِ
ظو َم ِة ال َع َر ِب َّي ِة ال َف َ
ب السْ ت ِْد ِ
ُشار إلَ ْي ِه َقبْال ُي ْفضِ ي ِب ِه إلى م ِْث ِل ْ
اإللفِ ،
َيسْ َت ْق ِب ُل ال َع َر ِب َّي َة ال َف َ
صيح َة اسْ ِت ْقبا َل لُ َغ ٍة ثا ِن َي ٍة ألنَّ ال َّش َب َه الم َ
) (١
َو ْ
اإللفُ ُيعْ قِبُ ِّ
أو الالمُباال َة".
الزرا َي َة ِ
ِين ُنجي ُب ُھ ْم
ون َعنْ َن ْو ِع ال ِّدرا َس ِة الَّتي َن ْد ُرسُھاَ ،فح َ
مِث ُل َھذا األمْ ِر ُي ْش ِعرُنا ِب ِه العا َّم ُة عِ ْندَما َيسْ ألُ َ
ِبأ َّننا َن ْدرُسُ اللُ َغ َة ال َع َر ِب َّي َة َت ْظ َھ ُر الدَّھْ َش ُة َعلى وُ جوھ ِِھ ْمَ ،و َي ُكونُ الرَّ ُّد السَّري ُعَ :و َھ ِل ال َع َر ِب َّي ُة ُت ْد َرسُ ؟
ِف َت َعرَّ ضْ ُ
ت إلَ ْي ِه َوأنا فِي ال َّس َن ِة األولَى م َِن ال َمرْ َحلَ ِة
ون ال َّت َكلُّ َم ِبال َع َر ِب َّيةِ؟ َو َحقي َق ًة أنَّ َھذا ال َم ْوق َ
أال َتعْ ِرفُ َ
نال ِ -ب َّ
الطب ِْع أل َّن ُه َي َت َن َاولُھا َتناوُ ال
الجا ِم ِع َّي ِة األولىَ .ف ِع ْندما َي َرى ابْنُ ال َع َر ِب َّي ِة أنَّ َھذ ِه اللُ َغ َة َقري َب ُة ال َم ِ
َس ْط ِح ًّيا -ال ُي ْتعِبُ َن َف َس ُه فِي َتحْ
صيل عُلومِھا.
ِ
ت الَّتي ُنعانِيھا َنحْ نُ ُمدَرِّ سِ ي الل ُ َغ ِة
ِي ِمنْ أب َْر ِز ال ُم ْشكِال ِ
َوكِتا َب ُة ال َع َر ِب َّي ِة َغي ِْر ال َم ْش ُكولَ ِة ھ َ
ال َع َر ِب َّيةَِ ،ف َّ
ِين َي ْك ُتبُ ّ
الطالِبُ ال َيعْ ِرفُ ال ُم َدرِّ سُ عِ ْن َد
ك ح َ
الطالِبُ َي َت َع َّث ُر َك ِثيرً ا فِي القِرا َءةَِ ،و َكذلِ َ
ف ُم َت َحرِّ ٌ
كان ي ُْد ِر ُ
الح َر َك َة،
ك ِبال َف ْت َح ِة ْأو ِبال َّ
الحرْ َ
ك أنَّ َ
حيح إنْ َ
ض ُع َ
ض َّم ِة ْأو ِبال َكسْ َرةَِ ،فھ َُو ال َي َ
ال َّتصْ ِ
الوجْ ِه الَّذي َيراهَُ ،فال َيعْ رفُ َخ َطأ َّ
ب لِيُعال َِجهَُ ،و َيبْقى
الطالِ ِ
َوال ُم َعلِّ ُم المُصحِّ ُح َي ْق َرأ ال َم ْك ُت َ
وب َعلى َ
ِ
ّ
ف ّ
ب ّ
الطالِبُ كِتا َب ًة َم ْشكولَ ًة َل َظ َھ َر َ
ِب ِبهِ،
الطال َ
الخ َطأ لِل ُم َعلِّ ِمَ ،و َعرَّ َ
الطالِبُ َغي َْر م ُْد ِركٍ َخ َط َئهَُ ،ولَ ْو َك َت َ
ض ِب ُ
ط لُ َغ ُة ُّ
بَ .و َمرَّ ًة ت ِْل َو ْ
ب كِتا َب ًة َوقِرا َء ًة.
الطال ِ
ُث َّم َبي ََّن لَ ُه َوجْ َه الصَّوا ِ
األخرى َت ْن َ
) (٢
ت أ َّدى إلى إعْ طا ِء َس َع ٍة
الح َركا ِ
ياب َ
ك ما قا َل ُه َمحْ مود إسْ ماعيل صِ يني فِي أنَّ غِ َ
َوي َُؤ ِّي ُد ذلِ َ
لِل ُم َت َعلِّم َوال ُم َعلِّمَ ،فال ّ
ض َع َح َر َك َتھاَ ،وال ال ُم َعلِّ ُم َيسْ َت َطي ُع َمعْ ِر َف َة
الطالِبُ ُي َف ِّك ُر فِي إعْ را ِ
ب ال َكلِ َم ِة لِ َي َ
ِ
ِ
الضَّعْ فِ عِ ْن َد ّ
الح َر ُ
كات َح ّتى َيضْ َطرَّ الكاتِبُ إلى َت َحرِّ ي ال ِّد َق ِة فِي
الطالِ ِ
ب َ
بَ .ويُطالِبُ صِ يني ِبأنْ ُت ْك َت َ

ُك ِّل ما َي ْك ُتبُ َ ،و ِبھذا ُنعِينُ
ياب
َّحيح ِة فِي ُك ِّل ما َي ْق َرأَ .كما َي َرى أنَّ غِ َ
القارى َء َعلى القِرا َء ِة الص َ
ِ
ب سوُ ِء القِرا َء ِة عِ ْن َد ال َّن ْ
ض ُھ ْم فِي الق َِرا َء ِة.
كان ِمنْ أسْ با ِ
ال َّش ْك ِل فِي كِتا َبتِنا َ
ش ِءِ ،ممّا َب َّغ َ
 .١الموسى ،اللغة العربية  ...قيم الثبوت ،ص.٦٨
 .٢صيني ،محمود إسماعيل )١٩٧٦-١٩٧٥م( .الكتابة العربية وأثرھا في تكوين العادات اللغوية السليمة .مجلة
كلية اآلداب بجامعة الرياض ،س ) ،٤م :(٤ص.٢٢٢-٢٢١

ض ُّ
ب
ِّدون فِي االمْ تِحانا ِ
الطال ِ
ون َت َج ُّن َ
ُحاول ُ َ
ب َجي َ
صحيحٌ؛ ْإذ إنَّ َبعْ َ
َو َھذا َ
ِتاب َّي ِة لَ ِك َّن ُھ ْم ي ِ
ت الك ِ
القِرا َءةِ؛ َف َّ
راج.
ب َن ْف َس ُه ال َّت َعرُّ َ
ِناع َع ِن القِرا َء ِة لِي َُج ِّن َ
ُحاو ُل االمْ ت َ
الطالِبُ عِ ْن َدما َي ْك ُث ُر َخ َطؤُ هُ ي ِ
ض لِإلحْ ِ
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) (١
كان ْأو َغي َْر َع َر ِبيٍّ أنْ ُي ًق َّد َم لَ ُه
ارى ِء َع َر ِب ًّيا َ
لِ َھذا َي َرى َمحْ مُود َخليل َعساكِر أنَّ ِمنْ َح ِّق ال َق ِ
كول
َنصٌّ َم ْشكولٌَ ،ف ُي ْق ِب َل َعلى القِرا َء ِة ِب ِث َق ٍة َو ُم ْت َع ٍة َب َد َل أنْ َت ُك َ
ون القِرا َءةُ مُعانا ًةَ .فال َّنصُّ َغ ْي ُر ال َم ْش ِ

ض عِ ْل ٍم فِي
ص َ
كير ل ُي ْق َرأ قِرا َء ًة َ
حيح ًةَ ،و َھذا ال َّت ْفكي ُر َي ِجبُ أنْ ُي ْب َنى َعلى َبعْ ِ
َيحْ تا ُج إلى َق ْد ٍر م َِن ال َّت ْف ِ
ك فِي َو ْق ٍ
كَ .والكاتِبُ -
ليلَ ،ولَي َ
ال َّنحْ ِو َوالصَّرْ فِ َ ،وال َي َتأ ّتى مِث ُل ذلِ َ
قارى ٍء قا ِدرً ا َع َلى ذلِ َ
ت َق ٍ
ْس ُك ُّل ِ
ت يُعْ ِم ُل ف ِْك َرهُ َمرَّ ًة وا ِح َد ًةَ ،و َيكونُ ما ِع ْن َدهُ ِمنْ عِ ْل ٍم ِبقواعِ ِد
الح َركا ِ
َكما َيقو ُل َعسا ِك ُر -عِ ْن َد َوضْ ِع َ
اللُ َغ ِة مُساعِ ًدا لَ ُه فِي سُرْ َع ِة ْ
ِع ال َّشك ُل فِي ُنسْ َخ ٍة وا ِح َدةٍَ ،فإ َّنھا ُت ْط َب ُع
الح َر َك ِة المُناسِ َبةَِ ،وإذا أود َ
ِيار َ
اخت ِ
كير فِي ْ
الح َر َك ِة الَّتي َق ْد ُتصِ يبُ َو َكثيرً ا ما
َ
ِيار َ
قارئِھا ال َّت ْف َ
اخت ِ
آالف ال ُّن َس ِخَ ،و ُك ُّل ُنسْ َخ ٍة َت ْخ َتصِ ُر َعلى ِ
ت َعلى ال َّنصِّ َو َّف َر َو ْق َ
ت
الح َركا ِ
ض َو ْق ِتهَِ ،وبْال ُج ْھ ِد الَّذي َب َذلَ ُه ل َِوضْ ِع َ
ُت ْخطِ ى ُءَ .فالكاتِبُ ِب َتضْ ِح َي ِت ِه ِب َبعْ ِ
ض ْبطِ َس ْھ َل القِرا َءةَِ ،و ِبھذا َ -كما َيقو ُل عساكِر-
صحي َح ال َّ
أون ال َّنصَّ َ ،وأعْ طا ُھ ْم َن ًّ
صا َ
ميع َمنْ َي ْق َر َ
َج ِ
ض ْبطِ ِه.
قارى ٍء ال َّنصَّ َمؤُ و َن َة ال َبحْ ِ
كير فِي َ
ث َوال َّت ْف ِ
َك َفى ُك َّل ِ
ُ
زار ِة ال َّترْ ِب َي ِة
ليمَ ،و ْأوصى ِبال َّتعاوُ ِن َم َع ِو َ
َو َق ِد اھْ َت َّم َمجْ َم ُع الل َغ ِة ال َع َر ِب َّي ِة فِي القاھ َِر ِة ِبأمْ ِر ال َّتعْ ِ
ضب ُ
ْط َش ْي ًئا َف َش ْي ًئا.
ف ال َّ
ليم ِبأنْ ُتضْ َب َط ال ُك ُتبُ ال َم ْد َرسِ َّي ُة فِي ال َمراح ِِل األو َلىُ ،ث َّم ي َُخ َّف َ
َوال َّتعْ ِ
ِين َفضْ ال َع ِن ُّ
ب َمنْ
الطال ِ
ك أ َّننا َن ِج ُد م َِن ال ُم َعلِّم َ
ك لَ ْم َي ُكنْ كافِيًاَ ،ودَلي ُل ذلِ َ
أرى أنَّ ذلِ َ
َول ِكنْ َ
ضب ً
ْطا كامِالَ ،وفِي
أرى أنْ ُتضْ َب َط ال ُك ُتبُ ال َم ْد َرسِ َّي ُة َ
كولَ .و َ
ي ُْخطِ ُئ عِ ْن َد القِرا َء ِة فِي َنصٍّ َغي ِْر َم ْش ٍ
ضبْطٍ ؛ ألنَّ َھذا َّ
ِب َت َق ُع
ميع ال َمراح ِِلَ .والواقِ ُع أ َّنه لَ ْي َس ِ
حاج ٍة إلى َ
ت ال ُك ُتبُ ال َم ْد َرسِ َّي ُة َف َق ْط ِب َ
الطال َ
َج ِ
ب ال َم ْد َرسِ يِّ ؛ َكأنْ َي ْن ُ
َع ْي ُن ُه َعلى َم ْقروءا ٍ
صحي َفةٍْ ،أو َي ْق َرأ
ثير ٍة َغي ِْر ما فِي الكِتا ِ
ت َك َ
ظ َر فِي َم َجلَّ ٍة ْأو َ
ت الَّتي ُت َعلَّ ُق فِي ُ
أر ْدنا أنْ َي َت َعلَّ َم ّ
الطالِبُ ِمنْ ُك ِّل ما
ت ال َم َحال ِ
الطرُقاتِْ ،أو َعلى وا ِجھا ِ
الالفِتا ِ
تَ .فإذا َ
ضب ً
ض ْبطِ َق ْد َي َتأ ّتى
حيح ًةَ .و َع َد ُم ال َّ
ھ َُو َح ْولَهَُ ،علَيْنا أنْ َنضْ ِب َط َ
ص َ
ُقرأ قِرا َء ًة َ
ْطا كامِال ُك َّل ما ي ُْك َتبُ ؛ لِي َ
ذي َن َي ْق َرأوُ َن ق َِرا َء ًة َسلي َم ًة -إنْ
كَ -ولكِنَّ ت ِْل َك
كان األمْ ُر َكذلِ َ
َ
ِبار الَّ ِ
م َِن االعْ تِقا ِد ِبأ َّنھا َم ْكتو َب ٌة لِلك ِ
ِلجميعَ ،والصِّغا ُر عِ ْن َد ُھ ْم حُبٌّ لِ َقرا َء ِة ما يُعْ َرضُ فِي ُّ
ت َمعْ رُو َ ٌ
الطرُقاتِ ،خاص ًَّة فِي
ال َم ْقروءا ِ
ضة ل َ ِ
الط ْف ُل فِي القِرا َءةَِ ،و َي ْلف ُ
َّط ھذا ِّ
ِبدَا َي ِة َت َعلُّم ال ُحروفِ َ ،وال َمأساةُ عِ ْندَما َي َت َخب ُ
ت ِب َحركا ٍ
ت َبعي َد ٍة
ِظ ال ُم ْف َردا ِ
ِ
ك َم ْدعا ًة لِلس ُّْخ ِر َي ِة ِم ْنهُْ ،أو َت ْوبي ِخ ُه َعلى سُو ِء قِرا َء ِت ِه.
ُك َّل البُعْ ِد َع ِن اللَ ْفظِ ال َم ْقصو ِدَ .ف َق ْد َي ُكونُ ذلِ َ
ض ِّ
كون
َوھ ِذ ِه ِمنْ أوائ ِِل أسْ با ِ
ك َي ِجبُ أنْ َي َ
اس؛ لِذلِ َ
ب ب ُْغ ِ
الط ْف ِل القِرا َء َة َعلى َمسْ َم ِع ال َّن ِ
ليم
 .١عساكر ،الكتابة العربية بين نموّ ھا الرأسي ،ونموّ أفقي ُم ْق َت َرح .في :أبحاث الندوة العالمية األولى لِ َت ْع ِ
ال َع َر ِب َّي ِة لِ َغ ْي ِر ال َّناطِ قِينَ بِھا ،م ،١ص.١١٣-١١٢

ب ال َّتعْ لي ِم َّيةَِ ،وال
الح َر َك ِة َم َح َّل عِ نا َي ٍة فِي ُك ِّل ما يُعْ َرضُ لِلقِرا َءةَِ ،فضْ ال َعنْ أ َھ ِّم َّيتِھا فِي ال ُك ُت ِ
َوضْ ُع َ
الحرْ فِ َ .و َي َتسا َء ُل ال َبشي ُر
س َكأ َّنھا َشيْ ٌء ثا َن ِويٌّ ْأو أ َّنھا ج ُْز ٌء تافِ ٌه م َِن َ
َيجُو ُز أنْ َت ْظ َھ َر فِي َّأو ِل َدرْ ٍ
ْث َي ُع ُّدھا ِّ
الح َركاتَِ ،وإبْرا ُزھا ِب َحي ُ
ابْنُ َسالم َة) (١إنْ
الط ْف ُل
س َّ
األو ِل َعلى َ
َ
كان َترْ كي ُز الدَّرْ ِ
كان ِباإلمْ ِ
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ليم ال َّنشْ ِء ُم ْن ُذ ال َمراح ِِل
الح َر َك َة َي َجبُ أنْ َي ُك َ
أمْ رً ا أساسِ ًّيا ،أل َّن ُه َي َرى أنَّ َ
ون لَھا االھْ تِما ُم ال َكبي ُر فِي َتعْ ِ
األولَى.
َوھذا َرأ ٌ
ت ھ َُو
الح َركا ِ
مال َ
صوابٌ َكثيرٌ؛ ألنَّ الَّذي ْأو َ
ي فِي ِه َ
صلَنا إلى ما َنحْ نُ في ِه ِمنْ إھْ ِ
ال َّتسا ُھ ُل في َتعْ ليمِھا في ال َمراح ِِل ْ
األولىَ ،فال ُم َعلِّ ُم ال يُعْ طيھا االھْ تِما َم الَّذي َتسْ َت ِح ُّقهَُ ،وال َي ْطلُبُ م َِن
ُّ
ب ْإثبا َتھا في مَواضِ عِھاَ ،و َي ْزدا ُد إھْ مالُھا ِب َت َق ُّدم ال َمراح ِِل إلى أنْ َي ُع َّدھا َّ
الطالِبُ َشي ًئا زا ِئ ًدا.
الطال ِ
ِ
ُرور ِھ ْم ِبال َمرْ َح َل ِة اال ْبتِدا ِئ َّيةَِ ،وما زالُوا ال ُي ْتقِنون فِيھا ال َّش ْك َل،
و َي ْن َتقِ ُل ال َبشي ُر إلى ال َّشبا ِ
ب َبعْ َد م ِ
ُث َّم ُتسْ َحبُ ِم ْن ُھ ُم ال ُّنصوصُ ال َم ْشكولَ ُةَ ،و ُتعْ َرضُ لَ ُھ ُم ال َم َج ُ
الجرا ِئ ُد الخالِ َي ُة م َِن ال َّش ْك ِلَ ،ف َيبْدَ أ
الت َو َ
بير لِل َّت َم ُّك ِن م َِن القِرا َء ِة.
لحاج ِة إلى
اإلحْ ساسُ ِبالح َ
ِيرةَِ ،وا َ
القيام ِب َمجْ ھو ٍد َك ٍ
ِ
َو َح َّتى ال َيب ُْذ َل
القارى ُء م ِْث َل َھذا ال َمجْ ھو ِد َي ْق َرأ قِرا َء ًة َم ْغلو َط ًةُ ،ث َّم َي ْك ُتبُ كِتا َب ًة َغي َْر َم ْشكولَةٍ،
ِ
الح َر َك ِة؛ ْإذ لَ ْم َيع ُْد لَھا ْأدنى أ َھ ِّم َّي ٍة.
كير فِي َ
مُريحً ا َن ْف َس ُه ِمنْ م َُجرَّ ِد ال َّت ْف ِ
) (٢

ْس لَھا
َو َت ْزدا ُد ال َغ ًّ
صير ِة الَّتي لَي َ
حاو ُل قِرا َء َة ما َي َتبا َدلُ ُه ال َّشبابُ م َِن الرَّ سائ ِِل ال َق َ
ص ُة عِ ْندَما ُن ِ
َعال َق ٌة بال َع َر ِب َّيةَِ ،و َحقي َق ًة أنَّ ال َّن َظ َر في َھ ِذ ِه الرَّ سائ ِِل يُثي ُر الح ُْز َن َعلى ال َع َر ِب َّي ِة َوأھْ لِھاَ ،وفِيھا َي ْش ُع ُر
صيح ِة واصِ لٌَ ،ف ِھ َي َمزي ٌج ِمنْ
ِطاع َع ِن ال َع َر ِب َّيةِ ،فلُ َغ ُة ت ِْل َ
ك الرَّ سائ ِِل ال يَصِ لُھا ِبال َع َر ِب َّي ِة ال َف َ
ال َمرْ ُء با ْنق ٍ
صيح َو ْأك َثرُھا م َِن العا ِّم َّي ِة ال َم ْكتو َب ِة ِبحُرو ٍ
قام دالَّ ٍة َعلى ُحرو ٍ
ض ال َف
ف
ف التِي ِن َّي ٍة َممْ َ
َبعْ ِ
زوج ٍة ِبأرْ ٍ
ِ
ف َعلَيْھا َبي َْن َّ
عار ٍ
ُموزھاَ .وأرى
ُم َت َ
الط َر َفي ِ
ْنَ .و ِ
القارى ُء الَّذي لَ ْم َيألَفْ الكِتا َب َة َھ ِذ ِه ال َيسْ َتطي ُع َتحْ لي َل ر ِ
في ھ ِذ ِه الكِتا َب ِة َدعْ َو ًة َجدي َد ًة إلى العا ِّم َّيةَِ ،وإلى الكِتا َب ِة ِبالحُروفِ الالتِي ِن َّي ِة َمعًا.
ْنَ ،والخا ِءَ ،و َّ
الطا ِء،
فاألرْ قا ُم)َ (٧ ،٦ ،٥ ،٣ ،٢) (٣تعْ ني َ -على ال َّتواليُ -ح
َ
روف :ال َھمْ َز ِة َوال َعي ِ
َوالحا ِءَ .فجُمْ لَ ُة ) حبيت أحكي معك ھأل( ُت ْك َتبُ ِبحُرو ٍ
قام التِي ِن َّي ٍة َكال َّتالِي:
ف َوأرْ ٍ
)(7abet 27ky m3ak hal2
ْن ال َع َر ِب َّي ِة َعنْ ل ُ َغ ِت ِه َو َعنْ حُروفِهَِ ،والرِّ سا َل ُة
َف َھ ِذ ِه لُ َغ ٌة َتحْ َتا ُج إلى َترْ َجماتٍَ ،وفِيھا بُعْ ٌد الب ِ
 .١ابن سالمة ،اللغة العربية ومشاكل الكتابة ،ص.٥٩
 .٢المصدر نفسه ،ص٦٦.
 .٣الحاج ،وليد إبراھيم )١٤٢٧ھـ٢٠٠٧ /م( .اللغة العربية ووسائل االتصال الحديثة ،ط ،١األردن -عمان :دار
البداية ،ص.٩٥

ت ما َتسْ َتوعِ ُب ُه ِرسا َلتان ْأو ْأك َث َر م َِن ال َم ْكتو َب ِة
الَّتي ُت ْك َتبُ َعلى َھذا ال َّنمَطِ َتسْ َتوعِ بُ م َِن ال َمعْ لوما ِ
ويج لِلكِتا َب ِة ِب َھ ِذ ِه الحُروفِ َ .وأ َت َو َّق ُع أنَّ م ِْث َل َھ ِذ ِه الكِتا َب ِة
ِبالحُروفِ َ
الع َر ِب َّي ِةَ .فعا ِم ُل اال ْقتِصا ِد َورا َء ال َّترْ ِ
قيق َھدَ ف ِِھ ْمَ ،وال َّت َوص ُِّل إلى أنَّ األجْ يا َل لَنْ
َس َيرْ َتفِ ُع َث َم ُنھا َبعْ َد أنْ َي َتأ َ َّك َد العا ِملُ َ
ون َعلى َن ْش ِرھا ِمنْ َتحْ ِ
طيع ال َّتراج َُع َبعْ َد أنْ اعْ تا َد ْتھا.
َتسْ َت َ
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ض أھْ ِل ال َع َرب َّي ِة
الح َركا ِ
َو َق ْد َيكونُ ِمنْ أسْ با ِ
ت في الكِتا َب ِة ال َع َر ِب َّي ِة أنَّ َبعْ َ
ِمام ِب َ
ب َع َد ِم االھْ ت ِ
) (١
ون ْ
س َو َ
أخرىَ .فأمين الخولِيُّ
آخرَ ،و َرأَوا أ َّنھا َت ُھ ُّم فِ َئ ًة ُد َ
دار ٍ
أمورھا َبي َْن ِ
ِمام ِب ِ
َفرَّ قُوا في االھْ ت ِ
ِيھ ُم اللُ َغ ُة إال ِب َق ْد ِر ما َتكونُ أدا ًة
آدابھا َوالَّ َ
َي ْفصِ ُل َبي َْن َمنْ َي ْش َت ِغلُ َ
ذين ال َتعْ ن ِ
ون ِبالل ُ َغ ِة َو َعلومِھا َو ِ
ُتسْ ِعفُ ُھ ْم َعلى َع َمل ِِھ ْم أو عِ ْلم ِِھ ْمَ .فال ِّ
ت الَّتي
ص ْنفُ َّ
األو ُل يُجي ُز َل ُھ ُم ال ُخولِيُّ أنْ َي ُخوضُوا فِي االسْ ت ِْثناءا ِ
ْ
ُترْ ِب ُ
ونَ ،وأنْ َي َت َت َّبعُوا ِمنْ ْأو ُج ِه
ص ِح .أمّا
االختِالفِ لِ َمعْ ر َف ِة ال َف
راب َكما َيشاؤُ َ
ك اإلعْ َ
صيح َواأل ْف َ
ِ
ص ْنفُ َّ
ال ِّ
راب َّي ِة الَّتي فِيھا ِخالفٌ ْأو َترْ جي ٌح.
َّروريِّ إرْ با ُك ُھ ْم ِبالحاال ِ
الثانِي َفلَي َ
ت اإلعْ ِ
ْس م َِن الض ِ
َوالم َّ
ِتاب ِه َي ِج ُد أنَّ مُعْ َظ َم َقواعِ ِد الل ُ َغ ِة ال َع َر ِب َّي ِة عِ ْن َدهُ فِيھا ِخالفٌ ؛
ُطلِ ُع َعلى آرا ِء ال ُخولِيِّ فِي ك ِ
يز َنصْ ُب ُه ِبال َف ْت َحةَِ ،وال َممْ نو ُع م َِن الصَّرْ فِ أ ُ ِج َ
ث السَّال ِِم أ ِج َ
تيج ُة إ َذنْ
َف َم َثال َجمْ ُع الم َُؤ َّن ِ
صرْ فُهُ؛ َفال َّن َ
يز َ
ِّص َف َق ْط ھ َُو ال َمعْ نِيُّ
ْس م ُْل َزمًا ِبال َّت َق ُّي ِد ِبت ِْل َ
أنَّ َھذا ال ُم َت َعلِّ َم لَي َ
ك ال َقواعِ ِد ما دَا َم فِيھا ِخالفٌ َ ،وأنَّ ال ُم َت َخص َ
ْ
كار سا َعدَ ْ
ثير ِي َن.
ت َعلى غِ يا ِ
ِبھاَ .ومِث ُل َھ ِذ ِه األ ْف ِ
ب ال َّش ْك ِل لِ َع َد ِم أ َھ ِّم َّي ِت ِه في َن َظ ِر َك ِ
ْف لَ ُه أنْ ُي َقي َم لِسا َن ُه إنْ
َولكِنَّ َھذا الَّذي َت َعلَّ َم َع َد َم ال َّت َق ُّي ِد ِب َقواعِ ِد اللُ َغ ِة فِي كِتا َب ِت ِه َوقِرا َء ِتهَِ ،كي َ
ب َت ْقريرً ا َعنْ حالَ ٍة ما؟
َ
كان َطبيبًا يُري ُد أنْ َي ْك ُت َ
كان مُديرً ا لِ َش ِر َك ٍة يُري ُد أنْ ي ُْلق َِي َكلِ َم ًة أما َم َجمْ ٍع؟ ْأو َ
ْف ي َُح ِّد ُ
الع َر ِب َّي َة
و َكي َ
كان ھ َُو ال ُي ْتقِ ُنھا؟ َفالَّذي َي ْقصِ ُدهُ ال ُخولِيُّ أنَّ َ
صيح َة إنْ َ
ث ْأوال َدهُ َو ُي َقوِّ ي لُ َغ َت ُھ ُم ال َف َ
صيح َة لِل ُم َت َخ ِّ
آدابھا َف َق ْط.
ص َ
ال َف َ
صين في الل ُ َغ ِة ال َع َرب َّي ِة َو ِ
َو َق ْد أ ْبد ْ
الحاج ِة
ِّين ِمنْ أھْ ِل ال َع َرب َّي ِة آرا َء ُھ ْم في َقضِ َّي ِة ال َّش ْك ِلَ ،و َمدى
َ
َت َجما َع ٌة م َِن ال َّترْ َبوي َ
أخ َذ ْ
ت ِج ُ
إلَ ْيهِ؛ ف َم ْنصور َفھْمي َيرى "أ َّن ُه لَ ْو َ
ئين ُم ْن ُذ
البال ِد ال َع َرب َّي ِة  ...ال َّناشِ َ
ليم في ِ
ھات ال َّتعْ ِ
ُ
طفولَت ِِھ ْم إلى أنْ يَصِ يروا ُ
شبّا ًنا ِ ...بال َّت َعلُّ ِم في ُك ُت ٍ
ون
ب َم ْشكولَ ٍة ِبال َّش ْك ِل الكام ِِل ْأو ِب ِنصْ فِ ِه أو ِبما ُد َ
ك ْ
ألخ َر َج ْ
الع ْش َر َس َنوا ٍ
ت ِجيال يُحْ سِ نُ ال ُّن ْط َق".
ذلِ َ
جاو ُز َ
ت لَنا في ُم َّد ٍة َق ْد ال َت َت َ

) (٢

الح َر ُ
ِئين
ميع أجْ زا ِء ال َكلِ َم ِة لِل ُم ْب َتد َ
كات ال َق َ
ض َع َ
َو َي ْق َت ِر ُح َمحْ مود صيني أنْ ُتو َ
صير ُة َعلى " َج ِ
ت في سائ ِِر
ص ِة َكال ُّن
ت الخا َّ
َوفِي الحاال ِ
صوص القُرآ ِن َّي ِة َم َثالَ ،وي ُْك َت َفى ِب َوضْ عِھا َعلى أواخ ِِر ال َكلِما ِ
ِ

 .١الخولي ،أمين أنور )١٩٤٣م( .ھذا النحو ،القاھرة :الناشر أمين الخولي ،ص.٣١-٣٠
 .٢مجمع فؤاد األول للغة العربية ،تيسير الكتابة العربية ،ص.٦٦

) (١
ب ُّ
ت ْ
صفُوفِ األولى
ت م َِن ال ُّ
الح َركا ِ
الحاال ِ
الطالبُ َعلى َوضْ ِع َ
األخرى"َ .كما َي ْق َت ِر ُح أنْ َي َتدَرَّ َ
ُون ِبالقِرا َء ِة السَّلي َم ِة.
َوأنْ ُت ْش َك َل ال ُك ُتبُ ال َم ْد َرسِ َّي ُة َجميعُھاَ ،وأنْ ي ُْل َز َم ال ُم َعلِّم َ
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َو َي ْق َت ِر ُح ُ
ب
صبْحي الصَّالح) (٢أنْ ُت َش َك َل الحُروفُ كِتا َب ًة َوطِ با َع ًةَ ،وأنْ ال ُي َفرَّ َق َبي َْن ال ُك ُت ِ
حاج َة إلَيْھا.
الح َركا ِ
ِين َو ُك ُت ِ
الم َُؤلَّ َف ِة لِل ُم ْب َت ِدئ َ
ت الَّتي ال َ
ض َ
ب المُطالَ َع ِة لِل ُم َث َّقف َ
ِينَ ،م َع ال َّت َخ ُّففِ ِمنْ َبعْ ِ
ون
ف الكام ِِلْ ،أو ُد َ
أمَّا ا ْقتِرا ُح َم ْنصور َفھْمي َففِي ِه َس َع ٌةَ ،و َكأ َّن ُه َيرى أنَّ ال َّش ْك َل الكا ِم َل أو ِنصْ َ
تيج ًة وا ِح َد ًةَ .وال ُ
تيج ُت ُه
ون ال ِّنصْ فِ َتكونُ َن َ
ف ال َّش ْك ِل ْأو ما ھ َُو ُد َ
أظنُّ أنّ ِنصْ َ
ال ِّنصْ فِ  ،يُعْ طِ ي َن َ
ِراح صِ يني القائ ِِل ِب ْ
ت فِيما َعدا
ت َعلى أواخ ِِر ال َكلِما ِ
الح َركا ِ
االكتِفا ِء ِب َوضْ ِع َ
َكال َّش ْك ِل الكام ِِلَ .وفِي ا ْقت ِ
ص ًة .أمَّا ا ْقتِرا ُح صُبحي الصَّالِح
ِين َوال ُّن
ُك ُت َ
صوص القُرآ ِن َّي ِة َف ِب ِه َتبْقى الكِتا َب َة ال َع َرب َّي ُة نا ِق َ
َ
ب ال ُم ْب َت ِدئ َ
ت َق ْب َل َن ْش ِرھا.
الح َركا ِ
فأرى فِي ِه فائِدَ ًة إذا اسْ َت َطعْ نا أنْ َن َتأ َ َّك َد ِمنْ صِ حَّ ِة َ
ي ما
و َي ْق َت ِر ُح د .نِھاد المُوسى ال َّن َظ َر "في ُك ُت ِ
ِلون إلى َت َعلُّ ِم الفُصْ حى لِ َنسْ َت ْق ِر َ
ب ال َّناشِ َئ ِة ِممَّنْ َي ْن َتق َ
ك االسْ ِت ْقرا ِء ال َميْدانِيِّ َ .و َق ْد
َي َق ُع لَ ُھ ْم في قِرا َء ِة الكِتا َب ِة م َِن ْالتِباساتٍَ ،و َنرْ ُس َم َم ْن َھ َج ال َّ
ض ْو ِء ذلِ َ
ض ْبطِ في َ
البنى
ض ْبطِ ال َف
ُفار َق ُة ال َّ
صيح لِ َھيْئا ِ
ْس ھ َُو م َ
ُنقي ُم َفرْ َ
ضنا في َھذا االسْ ِت ْقرا ِء َعلى أنَّ َمرْ ِج َع اللَب ِ
ت ِ
ِ
ت الخِطابَِ ،و َق ْد ُنضِ يفُ إلَ ْي ِه َفرْ ضًا َ
ص َجدوى ال َّش ْك ِل في
الصَّرْ فِ َّي ِة فِي لَھْجا ِ
آخ َر َي َت َم َّث ُل في َفحْ ِ
حيح القِرا َء ِة".
َتصْ ِ

) (٣

ت كا ِملَ ًة في
الح َركا ِ
ْس َھ ّي ًناَ ،و َق ْد يكونُ أَھْ َو َن ِم ْن ُه َوضْ ُع َ
َول ِك ِّني أرى أنّ م ِْث َل َھذا االسْ ِت ْقرا ِء لَي َ
ض ْبطِ السَّلي ِم.
َمكانِھا َبعْ َد ال َّتأ ُّك ِد م َِن ال َّ
َوم َِن ُّ
األخرى الَّتي َي ْق َترحُھا د .نِھاد الموسى لِ َتعْ ليم َّ
ُق ْ
َّحيح َة أنْ َيقو َم
الطالِ ِ
ب القِرا َء َة الص َ
الطر ِ
ِ
ِ
َّ
كولَ .و ِمنْ َتجْ ر َب ِت ِه َو َج َد "أنَّ َّ
ِب َيسْ َتقي ُم لَ ُه أنْ َي ْش ُك َل َكثيرً ا ِم َن
الطال َ
الطالِبُ َن ْف ُس ُه ِب َش ْك ِل َنصٍّ َغي ِْر َم ْش ٍ
ِ
ِي
ف ِب ِه خاص ًَّة عِ ْن َد
ال َكل ِِم َش ْكال َ
أعاريب َق ْد َتضِ ُّل َع ْنهَُ ،وھ َ
َ
صحيحً اَ ،ول ِك َّن ُه مُحْ تا ٌج إلى أنْ ُي َت َو َّق َ
) (٤
األو ُل إلى َغي ِْرھا".
األعاريبُ الَّتي َق ْد َيسْ ِب ُق الخاطِ ُر َّ
صار ال ُب َّد م َِن الدَّعْ َو ِة "إلى ال َع َم ِل َعلى ] َبرْ َم َج ِت ِه[ ل َتمْ كي ِن ِه ِمنْ إضا َف ِة
ب
َوفِي َعصْ ِر الحاسو ِ
َ
ت إلى الكِتا َب ِة ال َع َرب َّي ِة َو ْف َق َقواعِ ِد ال َّنحْ ِو ال َع َربي"؛) (٥إ ِذ الغا َي ُة ِمنْ َحو َس َب ِة اللُ َغ ِة ال َع َرب َّي ِة أنْ
الح َركا ِ
َ
 .١صيني ،محمود إسماعيل )١٩٧٦-١٩٧٥م( .الكتابة العربية وأثرھا في تكوين العادات اللغوية السليمة .مجلة
كلية اآلداب بجامعة الرياض .س) ،٤م :(٤ص.٢٣٧-٢١٧
 .٢الصالح ،دراسات في فقه اللغة ،ط ،٩ص.٣٥٥
 .٣الموسى ،الثنائيات ،ص٢١٤.
 .٤الموسى ،األساليب مناھج ونماذج في تعليم اللغة العربية ،ص.١٧٢
 .٥القاسمي ،علي ،األسس اللسانية لتيسير تعليم الحرف العربي ،في :الحرف العربي والتكنولوجيا ،ص.٥٧

ب اللُ َغ ِة َو َتحْ ليلِھاُ ،ي َم ِّث ُل الرَّ سْ َم الكِتابيَّ ِباإلمْ ال ِء ،و َيعْ ِرفُ َقواعِ َد
يُصْ ِب َح الحاسُوبُ "قا ِدرً ا َعلى َترْ كي ِ

ظام الكِتابيِّ َ ،و ُي َبي َِّن ال ِّ
ص َي َغ الصَّرْ فِي َة َو َي َت َعرَّ َفھا".
ال ِّن ِ

) (١

ك إال إذا ْأد ِخ َل ْ
ت إلي ِه اللُ َغ ُة َمضْ بو َط ًة ِبال َّش ْك ِل الكام ِِل
ُوب لَنْ َي َت َم َّك َن ِمنْ ذلِ َ
ولَ ِكنْ أرى أنَّ الحاس َ
ِّينَ ،و َف ِّنيِّي حاسُو ٍ
ب
ريق ُم َتكام ٍِل ِمنْ ل ُ َغ ِوي َ
َّحيح .و َھذا َم ْط َم ُحناَ ،ولكِنَّ َتحْ قي َق ُه َيحْ تا ُج إلى َع َم ِل َف ٍ
الص ِ
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ِين ِبالحُروفِ َو َخصائِصِ ھا َح َّتى َيسْ َتطيعُوا القِيا َم ِب ِه.
عارف َ
َوطِ با َع ٍةَ ،و ِ
ف ُّ
موحات َواألمْ ُ
ُ
ت إلى الكِتا َب ِة
الط
الح َركا ِ
َوال ُنري ُد أنْ َت َت َو َّق َ
خال َ
نيات عِ ْن َد ال َّت َم ُّك ِن ِمنْ ْإد ِ
ب( َوھ َُو حِوا ٌر َم ْن ٌ
طوق ال
سان َم َع الحاسُو ِ
ال َع َر ِب َّيةَِ ،ب ْل َن ْط َم ُح أنْ َنصِ َل إلى ما أسْ َموهُ بـ ) َتحاوُ ِر اإل ْن ِ
َم ْكتوبٌ ْ .
ُون ِبم ِْث ِل ِھ ِذ ِه األبْحاثِ ،ولَكِنَّ َھذا
فإدريس َخليل) (٢يُشي ُر إلى أنَّ ال ُعلَما َء ُم ْن ُذ السَّبعينا ِ
ت َيقوم َ
ْ
َ
ُوب ال يُمْ ِك ُن ُه أنْ
َّحيح؛ ألنَّ الحاس َ
األمْ َر ال يُمْ كِنُ َم َع َكلِ َم ٍة َع َرب َّي ٍة َم ْنطو َق ٍة ِبطري َق ٍة مُخالِ َف ٍة ل ُنطقِھا الص ِ
َيم َ
توح َو َ
ِيز َبي َْن َحرْ ٍ
الح َر َك ِة.
الحرْ فِ َو َ
سورَ ،فإمْ كا ِن َّي ُة ال َّت ْق ِن َي ِة ال َتسْ َم ُح َل ُه ْأن َيرْ ِب َط َبي َْن َ
آخ َر َم ْك ٍ
ف َم ْف ٍ
أر ْدنا ل َِلع َرب َّي ِة ال ُّدخو َل في َھ ِذ ِه ال َّت ْق ِن َي ِة َعلَيْنا ْإلزا ُم أ ْنفُسِ نا ِبالكِتا َب ِة َوالقِرا َء ِة ال َم ْشكولَ ِة.
َوإذا َ
ب ال ُم َبرْ َم ِج
صيح َةَ ،ف َيقو َم ِجھا ُز الحاسُو ِ
َف َھ ْل َح ًّقا َنصِ ُل ِبال َع َر ِب َّي ِة إلى َح ِّد أنْ َن ْق َرأَ ال َع َر ِب َّي َة ال َف َ
صحيحً اَ ،و َت ْغ ُدو قِرا َءةُ ال َع َر ِب َّي ِة ُم ْت َع ًة ال مُعانا ًة.
مُبا َش َر ًة ِبكِتا َب ِة ما قُ ِرى َء كِتا َب ًة َم ْشكولَ ًة َش ْكال كامِال َ
ليم ال َع َرب َّي ِة لل َّناطِ قينَ ِب َغ ْي ِرھا:
ب .في َت ْع ِ
ب َعلى َت َعلُّ ِم ال َع َرب َّي ِة ُم ْن ُذ ْ
مان َبعي َدةٍَ ،وألسْ با ٍ
ب َعدي َدةٍ ،ال َيحْ َت ِم ُل ال َمقا ُم
أ ْق َب َل َغ ْي ُر ال َع َر ِ
أز ٍ
الع َر ِب َّي ِة
المَ .ف َق ْد
صار َت َعلُّ ُم اللُ َغ ِة َ
َ
كان ذلِ َ
ال َّت ْفصي َل فِيھاَ ،و َ
المَ ،وزا َد َبعْ َد َمجي ِء اإلسْ ِ
ك َق ْب َل اإلسْ ِ
ب.
رور ًة عِ ْن َد المُسْ لمين ِمنْ َغي ِْر ال َع َر ِ
ض َ
َ
َوال َق ْو ُل ال َّشا ِئ ُع أنَّ اللُ َغ َة

حاج ٍة إلى
صعْ َب ٌةَ ،وأ َّنھا أصْ َعبُ اللُ َغا ِ
ت َت َعلُّ ًماَ ،وأنَّ َت َعلُّ َمھا ِب َ
الع َرب َّي َة َ
َ
ول ِبصُعو َب ِة اللُ َغ ِة
َغي ِْرھاَ .يقو ُل َرشاد دار ُغوث" :أجْ َم َع َعلى ال َق ِ

َو ْق ٍ
ْن َعنْ َت َعلُّ ِم
ت َو ُج ْھ ٍد زا ِئ َدي ِ
) (٣
لحقي َق ِة".
با َ
ِب َ ...ح َّتى كا َد َھذا ال َكال ُم المُرْ َس ُل ي ُْل ِب ُس ُه َث ْو َ
دارسُوھا َوخاص ًَّة األجان َ
ال َع َرب َّي ِة ِ
 .١الحاج ،اللغة العربية ووسائل االتصال الحديثة ،ط ،١ص. ٣٢

 .٢خليل ،إدريس ،حول استعمال الحرف العربي في ميدان العلوم والتكنولوجيا ،في :الحرف العربي والتكنولوجيا،
ص٨٢.
 .٣دار غوث ،رشاد )١٩٦٧م( ،ھل اللغة العربية صعبة؟ كيف يمكن تيسيرھا؟ مجلة اللسان العربي) ،ع:(٥
ص .٦٣-٥٦مع أنّ القول بصعوبة لغة وسھولة أخرى غير منضبط ،فكل شيء يريد اإلنسان تعلّمه يرجع إلى
مدى دافعيته وإقباله عليه.

ولَ .و َلي َ
بَ .ف َنحْ نُ
ص َر َعلى األجا ِن ِ
ْت َھذا االعْ تِقا َد ا ْق َت َ
دار غوث لَي َ
َوواضِ ٌح أنَّ َ
ْس َم َع َھذا ال َق ِ
َن ِج ُد أبْنا َء ال َع َرب َّي ِة أ ْن َف َس ُھ ْم َيسْ َتصْ عِبو َنھا َو ُي َف ِّ
ون َغي َْرھا َعلَيْھا.
ضلُ َ
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ضعْ ًفا فِي القِرا َء ِة عِ ْن َد أبْنا ِء ال َع َر ِب َّيةِ،
َوغِ يابُ ال َّش ْك ِل فِي الكِتا َب ِة ال َع َرب َّي ِة ْأو َج َد ُم ْش ِكلَ ًة َو َ
ِين ِب َغي ِْر ال َع َرب َّي ِةَ .ف َق ْد ُع َّد ِمنْ أب َْر ِز ال َعوائ ِِق الَّتي
َو َطبيعِيٌّ أنْ َي َ
كون األمْ ُر ْأك َث َر صُعو َب ًة عِ ْن َد ال َّناطِ ق َ
َتقِفُ في َوجْ ِه َتعْ ليم ِِھ ْم.

)(١

ب
ت الرَّ ْف ِع َوال َّنصْ ِ
ك َي َت َطلَّبُ م َِن ال ُم َت َعلِّ ِم أنْ َي َت َعلَّ َم حاال ِ
رابي ًَّة َفإنَّ ذلِ َ
َو َك ْونُ اللُ َغ ِة ال َع َر ِب َّي ِة لُ َغ ًة إعْ ِ
الج ْزمَ .م َع َھذا َيرى ابْنُ ُع َم َر أنَّ " َتحْ في َظ َّ
ب األجْ َن ِبيِّ َقواعِ َد ال َّنحْ ِو َوالصَّرْ فِ ال ُي َم ِّك ُن ُه
الطالِ ِ
َو َ
الجرِّ َو َ ِ
ِين َي َت َكلَّ ُم ال َيسْ َت ْن ِج ُد
م َِن ْاكتِسا ِ
َّحيح ال ِّت ْلقائِيِّ ؛ ألنَّ ال َّناطِ َق األصْ لِيَّ ِبلُ َغ ٍة ما ح َ
ب القُ ْد َر ِة َعلى ال َك ِ
الم الص ِ
) (٢
ت ال َّنحْ ِو َّي ِة َوالصَّرْ ِف َّي ِة َب ْل ِب َقواعِ َد ضِ مْ ِن َّي ٍة".
ِبسِ ِج ٍّل م َِن المُصْ َط َلحا ِ
كان
فإذا َ
َوأرى أ َّنھا آ ِت َي ٌة
َول ِكنْ لِأل َسفِ ،

ك ال َقواعِ ِد الضِّمْ ِن َّيةِ،
ِين ِب َغي ِْرھا أحْ َو ُج إلى ت ِْل َ
َھذا لِل َّناطِ ِق األصْ لِيِّ لِلُّ َغ ِة فإنَّ ال َّناطِ ق َ
ضب ً
ْطا َسليمًا.
ماع ُن
ِبقِرا َء ِة ُن
ٍ
ٍ
صوص َمضْ بو َط ٍة َ
صوص َم ْش ُكولَ ٍة َش ْكال كامِالَ ،و ِب َس ِ
الحيا ِة ال َي ْو ِم َّيةَِ ،ب ْل ھي ل ُ َغ ُة َّ
"اللُ َغ ُة ال َع َرب َّي ُة الفُصْ حى لَ ْي َس ْ
ك
الثقا َفةِ؛ َولِذلِ َ
ت لُ َغ َة َ

أساليبھا َم ْكتو َب ٌة ال َم ْنطو َق ٌة َ ...وال َسبي َل إلى َف ْھمِھا َو ْإدراكِ أبْعادِھا
راكيبھا َو
َفال َّنما ِذ ُج الرّ ا ِق َي ُة ِمنْ َت
ِ
ِ
) (٣
ُد َ ْ
مام الكافِي ِب ِف ْق ِه اللُ َغ ِة ال َع َر ِب َّي ِة َوعُلومِھا".
ون اإلل ِ
إ َذنْ ال ُب َّد ِمنْ َمعْ ِر َف ِة َقواعِ ِد الل ُ َغ ِة ال َع َر ِب َّي ِة ال َم ْكتو َبةِ ،ألنَّ ما َيسْ َم ُع ُه َغ ْي ُر ال َع َر ِبيِّ فِي َي ْو ِم ِه ال
ً
ُ ً
ِّح
يُعْ طِ ي ِه ل َغة َسلي َمةَ .ولكِنَّ َھ ِذ ِه ال َمعْ ِر َف َة َوحْ دَھا ال َت ْكفِي؛ َفال ُب َّد أنْ يُرافِ َقھا ال َّنصُّ ال َم ْشكو ُل الم َُوض ِ
ك ال َقواعِ ِد.
لِت ِْل َ
ِين ِب َغي ِْرھاَ ،ع َل َ◌يْنا أنْ
الح ِريصِ َ
َوإذا ُك َّنا م َِن َ
ِين َعلى َتعْ ليمِھا لِل َّناطِ ق َ
ين َعلى ال َع َر ِب َّيةِ ،العا ِمل َ
ُن َف ِّك َر في َّ
ثيرون ِبصُعو َب ِة ذل َِكَ .-وفِي َھذا َيقو ُل َّ
الطا ِھ ُر
الطري َق ِة الَّتي ُت َس ِّھ ُل َت َعلُّ َمھا َ -بعْ َد أنْ أ َقرَّ َك
َ
َم ّكيٌّ ْ " :إدرا ُ
ِي ال ُخ ْط َوةُ األولى فِي
ك الصُّعوبا ِ
ت الَّتي ُتوا ِج ُه األجْ َن ِبيَّ فِي َت َعلُّ ِم ِه اللُّ َغ َة ال َع َرب َّي َة ھ َ
ْ
رون أنَّ ال َّنحْ َو ھ َُو أ َش ُّق ما يُوا ِج ُه ُّ
الب
وير َطرائ ِِق َت ْدريسِ ھاَ ،والواقِ ُع أنَّ َك
الط َ
ص َّو َ
ثيرين ِم َّنا َي َت َ
َ
َتط ِ
الحقي َق ُة[ أنَّ أسْ َھ َل ما يُوا ِج ُه َّ
س َقواعِ َدهُ م َُجرَّ َد ًة ،ذل َِك
ِبَ ] .و َ
األجان َ
ب األجْ َنبيَّ ھ َُو ال َّنحْ وُ إذا َد َر َ
الطالِ َ
 .١إبراھيم ،حمادة )١٩٨٧م( .االتجاھات المعاصرة في تدريس اللغة العربية واللغات الحية األخرى لغير
الناطقين بھا ،القاھرة :دار الفكر العربي ،ص.٢٣١
العربية ً
َ
لغة حية؟ بحث في إشكاليات المنھج ،ط ،١تونس :دار
 .٢ابن عمر ،محمد صالح )١٩٩٨م( .كيف ُنعلّ ُم
الخدمات العامة ،ص٧٥.
 .٣المصدر نفسه ،ط ،١ص.٧٨
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أنَّ أحْ كا َم ُه ال ُم َم ْن َط َق َة َتجْ َع ُل م َِن ال َيسير َعلى أيِّ َع ْق ٍل اسْ تيعا َبھا ،لَكِنَّ ُم ْش ِكلَ َة ال َّنحْ ِو َت ْبدَأ عِ ْندَما َيرْ َت ِب ُ
ط
ِ
) (١
ب ال َّت ْطبيقِيِّ ".
ص َّح ِبالجا ِن ِ
ِبار ٍة أ َ
ِباللُ َغةِْ ،أو ِبع َ
طاع َبعْ َد َت َعلُّ ِم ال َقواعِ ِد
َوال َم ْقصو ُد ِبالجا ِن ِ
ب ال َّت ْطبيقيِّ ھ َُو قِرا َءةُ ال َّنصِّ ال َع َربيِّ َوكِتا َب ُت ُهَ .فإذا اسْ َت َ
بَ ،فال
كون
ك ال َقواعِ ِدَ .و َح ّتى يَصِ َل إلى ذلِ َ
حاج َة لِ ِح ْفظِ ت ِْل َ
َ
الم َُجرَّ َد ِة أنْ َي ْق َرأ ِو َ◌ َي ْك ُت َ
ك َي ِجبُ أنْ َت َ
ضب ُ
ال ُّنصوصُ الَّتي ُت َق َّد ُم إلَ ْي ِه ُم َّتفِ َق ًة ِمنْ َحي ُ
ْط َم َع ما َت َعلَّ َم ُه ِمنْ َقواعِ َد.
ْث ال َّ
ب أنْ " ُت ْش َك َل ال َكل ُ
ص ٍة في
ص َف ٍة خا َّ
ريس ال َع َر ِب َّي ِة لِألجا ِن ِ
ِمات كا ِملَ ًةَ ،و ِب َ
َو َي ْق َت ِر ُح َم ِّكيّ في َت ْد ِ
أح َد
ال َمراح ِِل األولى ألنَّ ال َّش ْك َل -فِي َن َظ ِر األجْ َن ِبيِّ  -ج ُْز ٌء ِمنْ ِب ْن َي ِة ال َكلِ َمةِ ،إھْ مالُ ُه َيجْ َع ُل ال َكلِ َم َة َت ْفقِ ُد َ
َعناصِ رھاَ ،ف َيعْ ِج ُز َّ
ت َشي ًئا َف َشي ًئا إلى أنْ
الح َركا ِ
الطالِبُ َعنْ َفھ ِْم المُرا ِد م َِن اللَ ْفظِ ُ ...ث َّم َن َت َخ َّففُ م َِن َ
ِ
َي َت َع َّو َد َّ
ب ُن ْط ُق ال َكلِ َم ِة
الطالِبُ القِرا َء َة ُد َ
رور ًّيا أنْ ي ُْك َت َ
َّروريِّ م َِن ال َّش ْك ِل َ ...و َيكونُ َ
ض ِ
ون َغي ِْر الض ِ
ِبحُرو ٍ
ت قاعِ دَ ةٌ ُي َّت َف ُق َعلَيْھا".
ِلح َركا ِ
ض َع ل َ
ف التي ِن َّي ٍة فِي ال َمرْ َحلَ ِة األولىَ ،وأنْ يُو َ
ت الَّتي ُتوا ِج ُه َّ
صوص ال َمضْ َ
بوط ِة
ِقال ِمنْ قِرا َء ِة ال ُّن
الصُّعوبا ِ
الطال َ
ِ
ِب األجْ َن ِبيَّ َت َت َم َّث ُل فِي  ...اال ْنت ِ
) (٢

صوص الم َُجرَّ َد ِة ِم ْن ُه".
ِبال َّش ْك ِل إلى ال ُّن
ِ

َو َيقو ُل" :إنَّ

) (٣

ُ
ت م َِن
ت الص
ُّعوبات نات َِج ًة َعنْ ُخلُوِّ ال َكلِما ِ
البدا َي ُة ِمنْ آخ ِِر ما قا َل ُه َم ِّكيَ ،والسُّؤا ُل :ما دا َم ِ
َو ِ
ت َفلِماذا ُت َجرَّ ُد؟ األصْ ُل أنَّ ال َمرْ َء عِ ْندَما َيسْ َتطي ُع َوضْ َع َي ِد ِه َعلى ال ُم ْش ِكلَ ِة َيكونُ َق ْد ْأو َج َد
الح َركا ِ
َ
ك أَرى أ َّن ُه ال
الح ِّلَ .وما دا َم ال ُم َت َعلِّ ُم ال َع َر ِبيُّ َيحْ تا ُج إلى ال َّش ْك ِل الكام ِِل َفما بالُنا ِباألجْ َن ِبيِّ ؟ لِذلِ َ
ف َ
ِنصْ َ
ِين ِب َغي ِْر ال َع َر ِب َّي ِة.
ُب َّد م َِن ال َّ
ميع ال َمراح ِِل ال َّتعْ لي ِم َّي ِة لِل َّناطِ ق َ
ض ْبطِ الكام ِِل المُسْ َتمِرِّ فِي َج ِ
َوال أ َّتف ُِق َم َع َم ِّكيّ فِي كِتا َب ِة ال َكلِ َم ِة ِب ُحرو ٍ
ُروف
ف التي ِن َّي ٍة؛ َب ْل َعلى ال ُم َت َعلِّ ِم أنْ َي َت َعلَّ َم الح
َ
الح َركاتَِ ،فال
ُورتِھا َ
ِبص َ
البدا َي ِةَ .وأمَّا َع ِن القاعِ َد ِة الَّتي يُطالِبُ ِبھا ل َِوضْ ِع َ
الع َر ِب َّي ِة َح َّتى َيألَ َفھا م َِن ِ
ض َل م َِن القاعِ َد ِة الَّتي َنحْ نُ َعلَيھا إنْ َت َّم ْ
ييرھا
أ ْف َ
االلتِزا ُم ِبھا كا ِملَ ًة؛ ْإذ ھ َ
ِي الَّتي لَ ْم َي َت َوصَّلوا إلى َت ْغ ِ
ت الَّتي قُ ِّد َم ْ
ت.
ت َواالجْ تِھادا ِ
َم َع ُك ِّل اال ْقتِراحا ِ
َو َي ْخ َتلِفُ م َُحمَّد َطه ال َّنمِر َم َع َّ
ِين ِب َغي ِْر ال َع َر ِب َّي ِة.
الطاھ ِِر َم ِّكيّ فِي َمسْ أ َل ِة صُعو َب ِة ال َّنحْ ِو لِل َّناطِ ق َ
ب
َف ِع ْن َدهُ أنَّ الصُّعو َب َة فِي ال َّنحْ ِو ِمنْ َعوائ ِِق َتعْ ليم ِِھ ُم ال َع َر ِب َّي َةِ ،باإلضا َف ِة إلى الصُّعو َب ِة ال َّنات َِج ِة َعنْ غِ يا ِ
الع َر ِب َّي ِة َعلى األجْ َن ِبيِّ
تَ .يقو ُلَ " :تعْ قي ُد ال َّنحْ ِو ال َع َربيِّ ِ ...منْ أسْ با ِ
الح َركا ِ
ب صُعو َب ِة الل ُ َغ ِة َ
َ
 .١مكي ،الطاھر أحمد )١٩٦٧م( ،تيسير اللغة العربية لألجانب ،مجلة اللسان العربي) ،ع :(٥ص٧٢.-٦٤
 .٢المصدر نفسه) ،ع :(٥ص .٧١الشكل جزء من بنية الكلمة ليس فقط في نظر األجنبي ،ولكن نحن الذين نحاول
إغفاله استسھاال ،مما أدّي إلى صعوبة كبيرة.
 .٣المصدر نفسه) ،ع :(٥ص.٧٢

َ ...ھذا إلى ال ِّد َّق ِة ال َم ْطلو َب ِة في ُن ْطقِھا ِب َحي ُ
خار َج
ْث ُربَّما َتكونُ ِمنْ ھ ِذ ِه ال ِج َھ ِة أو َس َع لُغا ِ
ت العالَ ِم َم ِ
ف َو َح َركا ٍ
حُرو ٍ
ت ".

) (١
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َ
ليم ُحروفِ ال َم ِّد
ليم اللُ َغ ِة ال َع َر ِب َّي ِة لِألجا ِن ِ
َو َيقو ُل ِ
ب "أنْ َن ْبدَأ ِب َتعْ ِ
مازن المبارك في طري َق ِة َتعْ ِ
الح َركاتَِ ... ،و َنقِفُ ھُنا َو ْق َف ًة َطويلَ ًة لِ ُن َن ِّب َه
ص ْو ًتا ْأو ُن ْط ًقاَ ،وكِتا َب ًةَ ... ،وأنْ ُن ْت ِب َع ح
ليم َ
َ
َ
ُروف ال َم ِّد ِب َتعْ ِ
ُ
ت أصْ ٌ
ُون
ين م َِن األجا ِن ِ
الح َركا ِ
ِين َي ْك ُتب َ
بح َ
ثير َ
َعلى أنَّ َ
وات ُت ْل َفظ َوال ُت ْك َتبُ َ ،وھذا َم ْوطِ نُ َزلَ ِل ال َك ِ
) (٢
ال َع َر ِب َّي َة؛ َي ُ
ص ْو ٍ
صورة".
ت
َ
ون لِ ُك ِّل َ
ظ ُّن َ
ِي أنَّ َع َد َم
ِي َكذل َِكَ ،-وھ َ
إ َذنْ الكاتِبُ َي ْطلُبُ ال َّت ْنبي َه َعلى ُن ْق َط ٍة َي ِج ُدھا في غا َي ِة األ َھ ِّم َّي ِة َ -وھ َ
الع َر ِب َّيةَِ ،وأ ْي ً
ضا َي َت َطلَّبُ ُج ْھ ًدا ِمنْ
الح َركا ِ
ِين َي َت َعلَّ ُم كِتا َب َة َ
ت ُي َش ِّك ُل صُعو َب ًة َعلى األجْ َن ِبيِّ ح َ
كِتا َب ِة َ
ُم َعلِّ ِم ِه لِ ُي َن ِّب َھ ُه على َھذا األمْ ِر الَّذي ال ُي َع ُّد َسھْال َعلى ال َع َر ِبيِّ َفضْ ال َع ِن األجْ َن ِبيِّ .
) (٣
صا ِبأبْنائِھا،
َكما
ْس خا ًّ
أشار َ
َ
ْسير الكِتا َب ِة ال َع َر ِب َّي ِة لَي َ
صال ُح ال ِّد ِ
ين الس َّْلجوقِيّ إلى أنَّ أمْ َر َتي ِ
أح ُّق ِبأنْ ُت َس َّھ َل َو ُت َيس ََّر َعلَي ِْھ ْم َطري َق ُة الكِتا َبةِ؛ ْإذ م َِن
َب ْل إنَّ م َِن ال ُّشعو ِ
ب المُسْ لِ َم ِة َغي ِْر ال َع َر ِب َّي ِة َمنْ ُھ ْم َ

صَ ،وال يُمْ ِك ُن ُھ ُم االعْ تِما ُد َعلى ال َقري َن ِةَ .و َيقو ُل
الصَّعْ ِ
ص َوالمُخلِّ ِ
ب َعلَي ِْھ ْم أنْ ُي َفرِّ قوا َم َثال َبي َْن المُخلَّ ِ
ُون ِب َكلِما ٍ
ين ِبال ِم َئ ِة ِمنْ كِتا َبت ِِھ ْم؛ لِذل َِك ُھ ْم
الثين إلى َخمْ سِ َ
ت َع َرب َّي ٍة ُت َش ِّك ُل ِمنْ َث َ
ِّين َي ْك ُتب َ
ِبأنَّ األ ْفغا ِني َ
ب التينِيٍّ ْأو َقري ٍ
الحَ ،وإال َفإ َّن ُه ي ُْخشى م َِن ا ْنقِال ٍ
ب
ِب َ
حاج ٍة ْأك َث َر ِمنْ أبْنا ِء ال َع َر ِب َّي ِة إلى ال َّتسْ ِ
ھيل َواإلصْ ِ
ِم ْن ُه.
َو َق ْد ْأوصى د .نِھاد المُوسى ِبأنْ " َن ْن ُ
ُون ال َع َر ِب َّي َة ِمنْ َغي ِْر أبْنائِھا
ظ َر في ُك ُت ِ
ب َمنْ َي َت َعلَّم َ
الوجْ ِه الَّذي
ص َعلى أنْ ُن َق ِّد َم لَ ُھ ُم الكِتا َب َة َم ْشكولَ ًة َش ْكال تا ًّما؛ ألنَّ قِرا َء َتھا ال َت َت َعيَّنُ لَ َدي ِْھ ْم َعلى َ
َف َنحْ َر َ
َي ْھدِي إلَ ْي ِه ْ
اإللفُ َ ،وأل َّن ُھ ْم ِمنْ َوجْ ٍه َ
ذون ِبھا َجميعًا .ھ ِذ ِه ُخ َّط ٌة
آخ َر َي َتلَ َّق ْو َنھا ِب َدھْ َش ِة المُسْ َت ِج ِّد َف َيأ ُخ َ
حاج ًة َحقيقِي ًَّة".
مُناسِ َب ٌة َ
روري ٌَّةَ ،فإنَّ ال َّش ْك َل ال َّتا َّم ُي َم ِّث ُل عِ ْن َد ُھ ْم َ
ض ِ

) (٤

ك َيقو ُل)ِ (٥بأ َّن ُه إذا أمْ َك َننا َتحْ دي ُد الما َّد ِة اللُ َغ ِو َّي ِة َوال ُم َّد ِة َّ
الز َم ِن َّي ِة الَّتي َنأْ ُخ ُذ ِبھا
ولَ ِك َّن ُه َبعْ َد ذلِ َ
ب.
ِبال َّش ْك ِل ال ّتا ِّمَ ،نعْ ِرفُ َمتى َن ْن َتقِ ُل م َِن ال َّش ْك ِل ال َّتا ِّم إلى ال َّت َخ ُّففِ م َِن ال َّ
ض ْبطِ َواإلعْ را ِ
س ُ
صعْ بًاَ ،وھ َُو م ُْخ َتلَفٌ فِي ِه َح ّتى
ولَ ِك ّني أرى أنْ َنبْقى َعلى الرَّ أيِ َّ
أظ ُّن ُه َ
األو ِلَ .ف َتحْ دي ُد الم ُْل ِب ِ
 .١النمر ،محمد طه )١٩٦٧م( ،مجلة اللسان العربي) ،ع :(٥ص .٩٦كانت اللغة العربية من مصادر البحث
العلمي قديما ،فلماذا ال تكون مرجعا اليوم.
 .٢المبارك ،نحو وعي لغوي ،ط ،٢ص١٣٧.
 .٣مؤتمر مجمع اللغة العربية ،مجموعة البحوث والمحاضرات ،الدورة ١٩٦٠ ،٢٥م ،ص٦٦.-٦٤
 .٤الموسى ،الثنائيات ،ص٢١٤.
 .٥المصدر نفسه ،ص.٢١٥

عِ ْن َد َتعْ ل ِِيم أبْنا ِء ال َع َر ِب َّي ِة،
الكا ِم ُل المُسْ َتمِرُّ فِي ُك ِّل

َو َت َتد َّ
ض ُل َواأل ْن َف ُع ھ َُو ال َّش ْك ُل
َخ ُل فِي ِه ثقا َف ُة الكا ِت ِ
القارى ِءَ ،واألسْ َھ ُل َواأل ْف َ
ب َو ِ
كان غِ يابُ ال َّش ْك ِل فِي ِه ال ي َُؤ ّدي إلى َت َع ُّد ِد قِراءا ِت ِهَ .وي َُؤ ِّي ُد
ال َمراح ِِل ،إال َما َ
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وير الكِتا َب ِة ال َع َر ِب َّي ِة ِبال َّش ْك ِلَ ،و ُنو ُر الكِتا َب ِة ُينِي ُر العُقو َلَ .كما أنَّ
ذلِ َ
ك َق ْو ُل َعساك َِر ِبأ َّن ُه ال ُب َّد ِمنْ َت ْن ِ
كِتا َب َتنا َغي َْر ال َم ْشكولَ ِة َت َت َطلَّبُ أنْ َيحْ ِم َل
َّحيحةِ،
ِين ِب ِه َعلى القِرا َء ِة الص َ
ض ْو َءهُ َم َع ُه لِ َيسْ َتع َ
القارى ُء " َ
ِ
جاتَ ،وال ُّنصوصُ مُسْ َت َو ٌ
َوأضْ وا ُء القُرّ ا ِء د ََر ٌ
يات".
) (٢

زيز
َو َيرى مُحَّ َمد َح َسن َعبْد ال َع ِ
ت.
ْأك َث ُر َفعالِي ًَّة َوا ْقتِصا ًدا ل َِلو ْق ِ

) (١

ك
س أ ْشكا ُل الحُروفِ فِي حاالتِھا ال َم ْش ُكو َل ِة ألنَّ ذلِ َ
أنْ ُتدَرَّ َ

ِين فِي َت َعلُّ ِم
ب ال َع َر ِب َّي ِة م َِن ال َّ
َو َي َت َعجَّ بُ َعلِيّ فُودَه نِيل ِمنْ ُخلُوِّ ال ُك ُت ِ
ض ْبطِ َم َع أ َّنھا م َُؤلَّ َف ٌة ل ِْل ُم ْب َت ِدئ َ
ب َعلى
اللُ َغ ِة ال َع َر ِب َّي ِة لِ َغي ِْر ال َع َر ِ
ب ال َع َر ِب َّي ِة لِ َغي ِْر ال َع َر ِ
بَ .و َيقو ُل ِبأ َّن ُه ال ُب َّد م َِن اال ْنتِبا ِه عِ ْن َد َتألِيفِ ال ُك ُت ِ
ب َوعِ بارا ِت ِه ِبال َّش ْك ِل ال َّتا ِّم َ ] ...ح ّتى[ َيسْ ُھ َل َعلَى َّ
ب
الطالِ ِ
ميع ُج َم ِل الكِتا ِ
ُور ِة َ
ضر َ
" َ
ض ْبطِ َج ِ
َ ) (٣
َّحيحة".
المُسْ َتعْ ِر ِ
ب القِرا َء َة الص َ
ِين ِب َغي ِْر ال َع َر ِب َّي ِة لَ ْي َس ْ
َول ِكنْ ما َن ِج ُدهُ ِمنْ ُك ُت ٍ
الحالَ ،وال َيعْ كِسُ
ت َعلى ھ ِذ ِه
ب َم ْوضُو َع ٍة لِل َّناطِ ق َ
ِ
) (٤
ضبْطٍ َ .ول ِكنْ ِم ْنھا ما
إعْ دا ُدھا االھْ تِما َم
ف َ
الالز َمَ .ف َبعْ ضُھا لَ ْم يُضْ َب ْط نِھا ِئ ًّياَ ،و َبعْ ضُھا ض ُِب َط ِنصْ َ
ِ
 .١عساكر ،خليل محمود ،الكتابة العربية بين نموّ ھا الرأسي ،ونموّ أفقي ُم ْق َت َرح ،في :أبحاث الندوة العالمية األولى
لتعليم العربية لغير الناطقين بھا ،م ،١ص.١١٤
 .٢عبد العزيز ،محمد حسن )١٤٠٠ھـ١٩٨٠/م( ،في تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بھا ،في :عبد الحميد
الشلقاني ،السجل العلمي للندوة العالمية األولى لتعليم العربية لغير الناطقين بھا ،ج١٣٩٨ ،٣ھـ١٩٧٨/م،
الرياض :مطابع جامعة الرياض ،ص.١٥٢
 .٣نيل ،علي فوده ،أساسيات النحو العربي لغير العرب ،في :أبحاث الندوة العالمية األولى لتعليم العربية لغير
الناطقين بھا ،م ،١ص.١٣٥-١٣٤
 .٤مثل كتاب :مبادىء اللغة العربية لطالب الدورات الروسية ،لعمر أحمد الھوّ اري )٢٠٠٢م( ،ط ،١دمشق:
مؤسسة الرسالة .وكتاب :العربية لغير العرب ،دراسة في أساسيات اللغة ،لنزار أباظة )٢٠٠٣م( ،ط،١
دمشق :دار الفكر .وسلسلة جامعة آل البيت لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بھا ،لمحمود الحلحولي
)١٩٩٧م( ،المفرق :منشورات جامعة آل البيت .تقول الباحثة وفاء خالد سليم بأنّ الكتب المقررة لتدريس
الناطقين بغير العربية في معھد تعليم العربية لألجانب في دمشق قد ضبطت في كتب الصفوف الثالثة،
وضبطت القاعدة واألمثلة في كتاب القواعد للصف الثاني ،أما التمرينات في الكتب األربعة فقد اقتصر الضبط
فيھا على بعض الكلمات في معظم التمرينات .سليم ،وفاء خالد )١٩٨٩م( ،الحاجات اللغوية واألخطاء الشائعة
لدى متعلمي اللغة العربية من غير الناطقين بھا) ،غير منشورة( ،جامعة دمشق ،كلية التربية ،ص.٣١

َظ َھ َر فِيھا االھْ تِما ُم َوض ُِب َط ْ
ِين ِبھا(
الح َركا ِ
الع َر ِبيَّة لِ َغي ِْر ال َّناطِ ق َ
ت الكا ِم َل ِةَ .فكِتابُ ) :اللُ َغ ُة َ
ت ِب َ
األو ُل َو َّ
الثانِي ُ
ش ِّكال َش ْكال كامِالَ ،ولَ ْم ُت ْت َركْ إال الحُروفُ الَّتي َيلِيھا
ءان َّ
ِمنْ َثال َث ِة أجْ زا ٍء ،الج ُْز ِ
) (١

ُم َك َّونٌ
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ِين .أمَّا
َحرْ فُ َم ٍّدَ .و َھذا َي ُد ُّل َعلى ال َمعْ ِر َف ِة ِب
ليم َھؤال ِء ال ُم َت َعلِّم َ
َ
الحاج ِة الما َّس ِة لِل َّش ْك ِل الكام ِِل عِ ْن َد َتعْ ِ
ال ُج ْز ُء َّ
ك أنَّ َّ
الثال ُ
صار
ترضُ فِي ِه أ َّن ُه
ِث َف َق ْد َخال م َِن ال َّش ْك ِل ُكلِّ ًّياَ .وال ْأد ِري َھ ْل َيعْ نِي ذلِ َ
َ
ِب ُي ْف َ
الطال َ
ْن؟ ال ُ
كَ .فابْنُ
قا ِدرً ا َعلى قِرا َء ِة ال ُّن
ص َ
قرا َء ًة َ
أظنُّ ذلِ َ
ِ
حيح ًة َبعْ َد إ ْنھا ِء الج ُْزأي ِ
صوص َغي ِْر ال َم ْش ُكولَ ِة ِ
اللُ َغ ِة َن ْف ُس ُه ال ي َُح ِّ
ص ُل ھ ِذ ِه ال َملَ َك َة ِبھ ِذ ِه السُّرْ َع ِة.
ضب ً
ب الَّتي ض ُِب َط ْ
ْطا كامِال كِتابُ َمحْ مود ال َّشافِعِيّ ) ُنون َوال َقلَم(َ (٢).و َق ْد َج َع َل
َوم َِن ال ُك ُت ِ
ت َ
) (٣
الكاتِبُ َم ْو
ِتاب ِه ِممّا َي ُد ُّل َعلى َمعْ ِر َف ِت ِه ِبأ َھ ِّم َّيتِھاَ ،و َفرَّ َق
ضوع الصَّوا ِئ ِ
َ
الوحْ َد ِة األولى ِمنْ ك ِ
ت فِي ِ
ير ِة ِم ْنھا َو َّ
ض َح َش ْكلَھاَ ،و َم ْوقِ َعھا م َِن الحُروفِ َ ،وأعْ طى أمْ ِث َل ًة َعلَيْھا.
وي َلةَِ ،و َسمّاھاَ ،و َو َّ
َبي َْن ال َقصِ َ
الط ِ
َكما ُ
الح َر ُ
كات َعلَى الحُروفِ مُبا َش َر ًة ال َمجا َل فِيھا ل ِْل َخ َطأ.
ط ِب َع الكِتابُ ِب َخ ٍّط واضِ ٍحَ ،وجا َء ِ
ت َ
ت عا ِت َك ُة ال َّت ّل)َ (٤بعْ َد َحصْ ِر ْ
الح َظ ْ
ِين
ُون لِل َع َر ِب َّي ِة م َِن ال ّناطِ ق َ
األخطا ِء الَّتي َي َق ُع فيھا ال ُم َت َعلِّم َ
َو َق ْد َ
ِين ِب َك ْث َر ٍة ْ
ْ
األخطا ِء الَّتي َت َكرَّ َر ْ
ِب َغي ِْرھا أنَّ م َِن
أخطا َء الصَّوا ِئتَِ ،سوا ٌء ِم ْنھا إطا َل ُة
ت َبي َْن ال ُم َت َعلِّم َ
صيرةِْ ،أو َت ْقصي ُر َّ
الطوي َل ِةَ .و َق ْد يُعْ َزى َ
ييز ال ُم َت َعلِّ ِم َبي َْن
الصَّوا ِئ ِ
ت ال َق َ
الخ َطأ فِي ذلِ َ
ك إلى َعد َِم َتمْ ِ
ت َّ
صير ِة الَّتي ِمنْ ِج ْنسِ ھا .
الصَّوا ِئ ِ
الطويلَ ِة َوال َق َ
َولَ ْو َت َع َّو َد ّ
ت ْ
صوص الَّتي َي ْق َرؤھا أللِ َفھا َولَ َقلَّ ْ
أخطاؤُ هُ فِيھا.
ت فِي ال ُّن
الح َركا ِ
الطالِبُ ر ُْؤ َي َة َ
ِ
ِمامَ ،و َع َد ُم ال َّتھاوُ ِن فِي ِه لِما لَ ُه ِمنْ أ َھ ِّم َّي ٍة َعظي َم ٍة فِي
َولِذلِ َ
ك َعلَيْنا إعْ طا ُء ھذا األمْ ِر َمزي ًدا م َِن االھْ ت ِ
الع َر ِب َّي ِة مُحْ تاجً ا إلى
ِي السَّا ِئ َد َةَ .وإذا َ
كون ھ َ
ليم ھ ِذ ِه اللُ َغ ِة ال َعظي َم ِة الَّتي َي ِجبُ أنْ َت َ
كان ابْنُ َ
َتي ِ
ْسير َتعْ ِ
الحاج َة مُضا َع َف ٌة لِل ّناطِ ِق ِب َغي ِْر ال َع َر ِب َّي ِة.
كولَ ،فإنَّ ھ ِذ ِه
َ
َنصٍّ َم ْش ٍ

 .١الھيتي ،حميد مخلف )١٩٧٩م( .اللغة العربية لغير الناطقين بھا ،ج ،١ط ،١بغداد :مطبعة العبايجي.
 .٢الشافعي ،محمود سليمان )٢٠٠٥م( .نون والقلم :مھارات القراءة والكتابة ،ط ،١عمان :دار ورد للنشر
والتوزيع ،كتاب الطالب .٢ ،١ومن الكتب المضبوطة أيضا كتاب :محمد عادل شعبان )١٩٨٣م( .القراءة
الميسرة :سلسلة في القراءة العربية لغير الناطقين بھا ،ط ،١الرياض :جامعة الملك سعود.
 .٣الشافعي ،نون والقلم :مھارات القراءة والكتابة ،كتاب الطالب ،١ص.٢٤-١٧
 .٤التل ،عاتكة أحمد محمد )١٩٨٩م( .تحليل األخطاء الكتابية لدى متعلمي اللغة العربية من غير الناطقين بھا،
رسالة ماجستير )غير منشورة( ،جامعة اليرموك ،إربد -األردن ،ص.٥٣

َو َتحْ ُ
بير ِة
ِين البُعْ َد َع ِن العا ِّم َّيةِ؛ َف َق ْد ُذك َِر م َِن ال ُم ْشكال ِ
ت ال َك َ
قيق َشيْ ٍء ِمنْ ھذا َي َت َطلَّبُ م َِن ال ُم َعلِّم َ
الَّتي َتع ُ
ضرات ِِھ ْم
ض األسا ِت َذ ِة َي ْش َرح َ
ِين ِب َغي ِْر ال َع َر ِب َّي ِة لَھا "أنَّ َبعْ َ
ُوق َت َعلُّ َم ال ّناطِ ق َ
ُون مُحا َ
ِباللُ َغ ِة العا ِّم َّي ِة"َ (١).وھ ِذ ِه العا ِّم َّي ُة ِب َّ
ب.
ت اإلعْ را ِ
الح َركاتَِ ،وخاص ًَّة َح َركا ِ
الطب ِْع خالِ َي ٌة م َِن َ
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األخير ِة قا َم ْ
ب في الجا ِم َع ِة األرْ ِد ِن َّي ِة ِب َع ْق ِد )الم ُْؤ َت َم ِر ال َّد ْولِيِّ
اآلو َن ِة
األو ِل
َّ
ت ُكلِّ َّي ُة اآلدا ِ
َ
َوفِي ِ
ِس إلى ّ
ّار َس َن َة ٢٠٠٨م في ُمدَرَّ ِج وادِي
ِن ِمنْ أي َ
ليم اللُ َغ ِة ال َع َر ِب َّي ِة لِل ّناطِ ق َ
الثام ِ
ِين ِب َغي ِْرھا( م َِن السّاد ِ
لِ َتعْ ِ
تَ .و َق ْد َح َرصْ ُ
ت الم ُْؤ َت َم ِر َواإلفا َد ِة ِم ْنھاِ .باإلضا َف ِة
ت َعلى ح
ُضور مُعْ َظ ِم َج ْلسا ِ
َر ٍّم في َمرْ ك ِِز اللُغا ِ
ِ
ك َف َق ْد أ َف ْد ُ
ض َطلَ َب ِة ال َمرْ ك ِِز،
ُشارك َ
ت ِمنْ م َ
إلى ذلِ َ
ِين في الم ُْؤ َت َم ِرَ ،و ِمنْ مُقا َبلَ ِة َبعْ ِ
ُحاو َر ِة َبعْ ِ
ض الم ِ
ً
ب الَّتي ُ
ك َّ
ط ِب َع ْ
اط َلعْ ُ
ِين ِب َغي ِْرھا.
ت َعلى َس ْلسِ لَ ِة ال ُك ُت ِ
ليم ال َع َر ِب َّي ِة لِل ّناطِ ق َ
َو َبعْ َد ذلِ َ
ت َحديثا لِ َتعْ ِ
األو ُل)َ (٢قلي ٌل ِمنْ َكلِما ِت ِه ض ُِب َط ْ
أمّا َع ِن الس ِّْلسِ لَ ِة َف ِھ َي َثال َث ُة ُك ُت ٍ
ت ِبال َّش ْك ِل الكام ِِل.
ب .الكِتابُ َّ
أمّا الكِتابُ ّ
الثانِي م َِن الس ِّْلسِ لَ ِة َف َق ْد ض ُِب َط ْ
ضبْطٍ ،
ت َبعْ ضُ ال َكلِما ِ
ف َ
ت ِبال َّش ْك ِل الكام ِِلَ ،و َبعْ ضُھا ِنصْ َ
ض ْبطِ َ .وأمّا الكِتابُ ّ
الثال ُ
صوص قِرا ِئ َّي ٍة َطويلَةٍ،
ِث َف َق ِد ا ْش َت َم َل َعلى ُن
َومُعْ َظمُھا َخال ُكلِّ ًّيا م َِن ال َّ
ٍ
َولِأل َسفِ  ،لَ ْم يُضْ َب ْط ِم ْنھا ِبال َّش ْك ِل إال ال َقلي ُل.
َوعِ ْن َدما َس ْأل ُ
ب
ِين في َتألِيفِ الس ِّْلسِ َلةَِ ،عنْ َس َب ِ
ُشارك َ
كتور َة َبسْ َم َة ال َّدجانِيَ ،وھ َ
ت ال ّد َ
ِي م َِن الم ِ
ف ّ
الح َركاتِ ،أجا َب ْ
ُروف َّأوال،
الطالِبُ الح
غِ يا ِ
ِين في ال َّتألِيفِ أنْ َي َت َعرَّ َ
ُشارك َ
ب َ
َ
ت ِبأنَّ َقنا َع َة َبعْ ِ
ض الم ِ
يابھا
ك َف ِھ َي ُتدَرِّ سُ َ
الح َركاتَِ ،ول ِك َّنھا َغ ْي ُر ُم ْق َت ِن َع ٍة ِبذلِ َ
ُث َّم َي ْن َتقِ َل إلى َ
ف َم َع َ
الحرْ َ
الح َر َك ِة َح ّتى َم َع غِ ِ
ب الَّذي َبي َْن َي َدي ّ
ب.
الطالِ ِ
فِي الكِتا ِ
ِ
حاج ِة ّ
حاورْ ُ
ب
الطالِ ِ
ت ال ّد َ
َكما َ
ُشار َك ٌة ِمنْ َق َطر ،في َمدى َ
كتور َة ا ْبتِسام َمحْ مود ناجيَ ،وھ َ
ِي م ِ
تّ :
كولَ ،فقا َل ْ
الطالِبُ ُي َف ِّ
ض ُل ال َّنصَّ ال َم ْشكو َلَ ،ول ِك َّن ُه
ال ّناطِ ِق ِب َغي ِْر ال َع َر ِب َّي ِة إلى َنصٍّ َع َر ِبيٍّ َم ْش ٍ
ب َعلى ُن
صحُفِ َ ،وما
طيع أنْ َي ْق َرأ في ال ُك ُتبَِ ،وفِي ال ُّ
حاج ٍة إلى ال َّت ْدري ِ
ٍ
ِب َ
صوص َغي ِْر َم ْشكو َل ٍة لِ َيسْ َت َ
ت الواسِ َع ِة َغ ْي ُر
ضلُ ،إال أنَّ ال َع َر ِب َّي َة في ال َمجاال ِ
كَ .وھ َ
إلى ذلِ َ
ِي َتقو ُل ِبأنَّ ال َّنصَّ ال َم ْشكو َل أ ْف َ
ون أنْ ُيدَرِّ بُوا ُّ
الب َعلى
الط َ
ُون مُضْ َطرُّ َ
آن؛ لِذا َفال ُم َعلِّم َ
َم ْشكولَةٍ؛ َفال َي ِج ُدون َم ْشكوال َغي َْر القُرْ ِ
ُن
ير َم ْشكولَ ٍة خاص ًَّة في ال َمراح ِِل ال ُم َت َق ِّد َم ِة.
ٍ
صوص َغ ِ
َوكا َن ْ
ب ِبھا ال ّدكتو ُر خالِد أبو َعمْ شة،
كار الَّتي طا َل َ
ديم َنصٍّ َغي ِْر َم ْش ٍ
كول م َِن األ ْف ِ
ت ف ِْك َرةُ َت ْق ِ
ُشار ٌ
كول
ك في الم ُْؤ َت َم ِر ِمنْ َمرْ ك ِِز )قاصد( في األرْ ُدنِّ َ ،ف َق ْد قا َل ِبأنَّ َت ْقدي َم ال َّنصِّ َغي َْر َم ْش ٍ
َوھ َُو م ِ
 .١حسين ،عبد الرحمن )١٩٨٥م( ،تجربة المنھج في معھد تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بھا ،في :مكتب
التربية العربي لدول الخليج ،وقائع ندوات تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بھا ،ج ،٣ص.٩٣
 .٢مجدوبة ،أحمد والفاعوري ،عوني والدجاني ،بسمة )٢٠٠٦م( .العربية للناطقين بغيرھا ،ط ،٢عمان :مطبعة
الجامعة األردنية.

ضلُ؛ ألنَّ ُك َّل ما َح ْولَ ُه ُنصوصٌ َغ ْي ُر َم ْشكولَ ٍةَ .ولَ ْم ي َُح ِّد ْد َع ْمش ُة إنْ
كان
َ
لِل ّناطِ ِق ِب َغ ْي ِر ال َع َر ِب َّي ِة أ ْف َ
ِينَ .و َق ْد لَقِ َي ْ
َت ْقدي ُم ھ ِذ ِه ال ُّن
ض ًة م َِن مُعْ َظ ِم
ِينْ ،أو لِل ُم َت َق ِّدم َ
صوص َغي ِْر ال َم ْشكولَ ِة لِل ُم ْب َت ِدئ َ
ُعار َ
ت ف ِْك َر ُت ُه م َ
ِ
ُضور.
الح
ِ

All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit

ت أمْ ِن َي ُت ُھ ْم أنْ َي ِج ُدوا ُنصوصًا َمضْ َ
ض َطلَ َب ِة ال َمرْ ك ِِزَ ،وكا َن ْ
ك ْال َت َقي ُ
بوط ًة ِبال َّش ْك ِل،
ْت َبعْ َ
َو َبعْ َد ذلِ َ
صوص َغي ِْر
ب َعلى ال ُّن
ون أنْ َن َت َدرَّ َ
أح ُد ُھ ْم َنحْ نُ مُضْ َطرُّ َ
َف ِھ َي ُت َي ِّس ُر َع َلي ِْھ ُم القِرا َء َة َكثيرً اَ ،وقا َل َ
ِ
ت وا ِح َدةٌ ِب َّ
فَ ،ف ُكلُّھا َغ ْي ُر َم ْشكولَ ٍةَ .وقا َل ْ
الطب ِْع
ت َوال ُّ
ب َوال َم َجال ِ
ال َم ْشكولَ ِة لِ َنسْ َت َ
ص ُح َ
طيع أنْ َن ْق َرأ ال ُك ُت َ
صحي َف ًة َم ْشكولَ ًة.
أ َت َم ّنى لَ ْو أ ِج ُد كِتابًا َم ْشكوال ْأو َ
ب
ب َوال ُّ
إ َذنْ غِ يابُ ال َّش ْك ِل في ال ُك ُت ِ
ص ُحفِ َي ْد َف ُع ال ّناطِ َق ِب َغي ِْر ال َع َر ِب َّي ِة إلى َت َحم ُِّل ُج ْھ ِد ال َّت َدرُّ ِ
صوص َغي ِْر ال َم ْشكولَ ِة.
َعلى قِرا َء ِة ال ٌّن
ِ
صوص َغي ِْر
الع َر ِب َّي ِة َعلى ُن
ٍ
ون أنْ ُيدَرِّ بُوا ال ّناطِ َق ِب َغي ِْر َ
ذين يُري ُد َ
َوأنا ِمنْ ِج َھتِي أقو ُل لِھؤُ ال ِء الَّ َ
ْس األحْ َرى ِب ِھ ْم أنْ َيضْ ِب ُ
طوا ال ُّن
ِير
َ
َم ْشكولَةٍ ،أقو ُل ألَي َ
صوص الَّتي ُت َق َّد ُم إلَي ِْھ ْمَ ،و َي ْكفُو ُھ ْم َمؤو َن َة ال َّت ْفك ِ
الح َركاتَِ ،و ُ
ِين ال َي ْنقُ ُ
ص ُھ ْم م َِن المُعانا ِة أنْ َنزي َد في مُعانات ِِھ ْم.
أظنُّ أنَّ ھؤُ ال ِء ال ُم َت َعلِّم َ
فِي َ
ت
ِين ِب َغي ِْرھا ال ُب َّد أنْ يُالق َِي اھْ تِمامًا م َِن ال ِجھا ِ
َوأخيرً ا أرى أنَّ َتعْ لي َم اللُ َغ ِة ال َع َر ِب َّي ِة لِل ّناطِ ق َ
ال َمسْ ؤولَةِ؛ ألنَّ األمْ َر لَ ْيس َم ِھ َّم َة أ ْفرادٍ؛ َوأنا َم َع ُ
ت ال َع َر ِب َّي َة
ص ْبحِي الصّالِح في َدعْ َو ِت ِه "الحُكوما ِ
َ
دان
ليم ال َع َر ِب َّي ِة لِ َغي ِْر ال َع َر ِ
ب في م ُْخ َت َلفِ ب ُْل ِ
َوجا ِم َع َة ال ُّد َو ِل ال َع َر ِب َّي ِة إلى َف ْت ِح َمراك َِز ثقافِ َّي ٍة َو َمعا ِھ َد لِ َتعْ ِ
ين
طار اإلسْ ال ِم َّي ِة َغي ِْر ال َع َر ِب َّي ِةَ ] .كما َي ْدعو إلى[ العِنا َي ِة ِبإعْ دا ِد ال ُم َت َخصِّصِ َ
العالَ ِمَ ،وال سِ يَّما في األ ْق ِ
ُ
ليم م َِن
ِين ِبھاَ ،و َتأليفِ ال ُك ُت ِ
ليم اللُ َغ ِة ال َع َر ِب َّي ِة لِ َغي ِْر ال ّناطِ ق َ
في َتعْ ِ
ب ال ُم َيس ََّرةَِ ،و َوضْ ِع ما َيصْ ل ُح لِھذا ال َّتعْ ِ
) (١
ْسير ال َع َر ِب َّي ِة ال َي ْن َبغِي أنْ ي َُخصَّ ِب ِه أبْناؤُ ھا
الم الم َ
ُص َّو َر ِة َواأل ْش ِر َط ِة الم َُسجَّ َل ِة"َ .و َيرى أنَّ َتي َ
األ ْف ِ
)(٢
َوحْ َد ُھ ْم؛ ألنَّ ھ ِذ ِه اللُ َغ َة َم ْطلو َب ٌة ِمنْ َغي ِْر َبنِيھاَ ،وما َب ِر َح األجانِبُ َي ْطلُبو َنھا ْ
راض َعدي َد ٍة.
ألغ ٍ

 .١الصالح ،دراسات في فقه اللغة ،ط ،٩ص٣٥٨.
 .٢المصدر نفسه ،ط ،٩ص.٣٥٦
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الض ْبطِ ِبال َّ
ش ْك ِل .
الع َر ِب َّي ُة َب ْعدَ
َّ
الر ِاب ُعَ :
صل ُ َّ
ال َف ْ
ْ .١
ت.
دَو ُر ال َب ْي ِ
ْ .٢
ت.
س َوالجامِعا ِ
دار ِ
دَو ُر ال َم ِ
ْ .٣
الم.
دَو ُر َوسائ ِِل اإلعْ ِ
ْ .٤
دَو ُر المُجْ َت َم ِع.
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ض ْبطِ ِبال َّش ْك ِل الكام ِِل َعلى
ْف َتكونُ حا ُل ال َع َر ِب َّي ِة ال َم ْكتو َب ِة إذا اسْ َت َطعْ نا أنْ َنصِ َل ِبھا إلى ال َّ
َكي َ
ت َوفِي ُّ
الطرُقاتِ؟
ت ال َم َحال ِ
ميع حُروفِ ال َكلِ َم ِة في ُك ِّل ما ي ُْك َتبُ َوما ُي ْن َش ُر َوما ُي َعلَّ ُق َعلى وا ِجھا ِ
َج ِ
ِين ِب َغي ِْرھا إذا َو َجدَ
ك َعلى أبْنا ِء َ
ما َتأثي ُر ذلِ َ
ْف َيصي ُر َتعْ لي ُم ال َع َر ِب َّي ِة لِل َّناطِ ق َ
الع َر ِب َّي ِة قِرا َء ًة َوكِتا َب ًة؟ َكي َ
ْف َي ْق َرأ ِّ
ال ُم َت َعلِّ ُم أنَّ ُك َّل َحرْ ٍ
الع َر ِبيُّ الَّذي َب َدأ َي َت َعلَّ ُم
الط ْف ُل َ
الح َر َك ِة الَّتي ُتناسِ ُبهُ؟ َكي َ
ف َمصْ حوبٌ ِب َ
ت َو ْ
أطرافِ ُّ
الطرُقاتِ؟ َھ ْل َي َتلَعْ َث ُم
الح
ت ال َم َحال ِ
ت َعلى وا ِجھا ِ
ْف َي ْق َرأ ال ُم َعلَّقا ِ
الح َركا ِ
َ
ت َكي َ
ُروف َو َ
صفُ ھذا ِّ
ضعيفُ
َو َي َت َع َث ُر عِ َّد َة َمرَّ ا ٍ
الط ْف ُل ِبأ َّن ُه َ
َّحيحةِ؟ َو َق ْد يُو َ
ت َق ْب َل أنْ يَصِ َل إلى القِراء ِة الص َ
رورةٌ أ ِك َيدةٌ
ض َ
أرى أنَّ الكِتاب َة ال َم ْشكولَ َة َش ْكال كامِال َ
القِرا َءةَِ ،وأنَّ مُسْ تواهُ ال َّتعْ ليمِيَّ ُم َت َدنٍّ ِ .منْ ھُنا َ
َّغيرَ ،ولِل َّناطِ ِق
لِسال َم ِة القِرا َء ِة َوالكِتا َبةَِ ،ولِ َت ْو
بير َوالص ِ
ضيح ال َمعانِيَ ،ول َِجعْ ِل القِرا َء ِة ُم ْت َع ًة لِلَ َك ِ
ِ
ْ
أو ال َّناطِ ِق ِب َغي ِْرھاَ .فما ال ِج ُ
ھار كِتا َب ٍة َع َر ِب َّي ٍة ُت ْب ِع ُد َع ْنھا
ِبال َع َر ِب َّي ِة ِ
ھات القاد َِرةُ َعلى المُسا َھ َم ِة في إظ ِ
ص؟
صِ َف َة ال َّن ْق ِ
ك ِبجُھو ٍد
َ
الح ُّق أنَّ ھ ِذ ِه َمسْ ؤولِي ٌَّة َجماعِ ي ٌَّة َعلى مُسْ َتوى األ َّم ِة ال َع َر ِب َّي ِة قاطِ َب ًةَ ،وال َيكونُ ذلِ َ
ضي ِِّق يُمْ كِنُ ال َّترْ كي ُز َعلى ِجھا ٍ
بير ٍة
ِطاق المُجْ َت َم ِع الوا ِح ِد ال َّ
ت ذا ِ
ت َعال َق ٍة َك َ
َفرْ ِد َّي ٍة ُم َتفِرِّ َق ٍةَ .ولكنْ في ن ِ
َ ْ
األساس الَّذي ِم ْن ُه اال ْنطِ ُ
ليم ال َّنشْ ِءَ ،و ُت َع ُّد
ِبال َم ْو
الق.
َ
ضوعَ ،ولَھا أث ٌر َملموسٌ فِي َتعْ ِ
ِ
ي َُو ِّ
س َوالجامِعاتَِ ،و َد ْو َر
ض ُح ھذا ال َفصْ ُل َد ْو َر ال َب ْيتَِ ،و َد ْو َر الم َُؤسَّسا ِ
دار ِ
ت ال َّتعْ لي ِم َّي ِة َكال َم ِ
ضلِي ٌَّة َعلى
المَ ،و َد ْو َر المُجْ َت َم ِع كامِالَ .وال َّترتيبُ ال َعالق َة لَ ُه ِباأل َھ ِّم َّيةَِ ،فلَي َ
ْس ل َِج َھ ٍة أ ْف َ
َوسائ ِِل اإلعْ ِ
ْ
األخ َرى؛ ْإذ ُكلُّھا ح ٌ
ض.
ِالق ُم َّتصِ لَ ٌة م َُؤ ِّث َرةٌ َو ُم َتأ َ ِّث َرةٌ َبعْ ضُھا ِب َبعْ ٍ
د َْو ُر ال َب ْي ِ
ت:
فارسُ " :ت ْؤ َخ ُذ اللُ َغ ُة
ض ُل َوسيلَ ِة َت َعلُّ ٍم ھ َ
َي ْبدَأ َت َعلُّ ُم اللُ َغ ِة م َِن ال َب ْيتَِ ،وأ ْف َ
ِي السَّمْ ُعَ .يقو ُل ابنُ ِ
اعْ تِيا ًدا َكالص َِّبيِّ ال َع َر ِبيِّ َيسْ َم ُع أ َب َو ْي ِه َو َغي َْرھُماَ ،فھ َُو َيأ ُخ ُذ اللُ َغ َة َع ْن ُھ ْم َعلى َمرِّ ْ
تَ .و ُت ْؤ َخ ُذ َتلَ ُّق ًنا
األوقا ِ
ِمنْ ُملَ ِّق ٍنَ ،و ُئ ْؤ َخ ُذ َسماعًا م َِن الرُّ وا ِة ِّ
ت َذ ِوي الص ِّْد ِق َواألما َن ِة َ ...ف ْل َي َت َحرَّ آخ ُِذ اللُ َغ ِة َو َغي ِْرھا م َِن
الثقا ِ
العُلوم أھْ َل األما َن ِة َو ِّ
الث َق ِة َوالص ِّْد ِق َوال َعدَا َل ِة".
ِ

) (١

ب ال ُم َت َعلِّ ِم ال َّت َحرِّ ي َوال َّتأ ُك ُد ِمنْ أما َن ِة َمنْ َيأ ُخ ُذ
ْس أمْ رً ا يُسْ تھانُ ِبهَِ ،ف ِمنْ وا ِج ِ
إ َذنْ َفع ِْل ُم اللُ َغ ِة لَي َ
ْ
ُ
ُلومَ .ولكِنَّ ھ ِذ ِه ال َّن ْظ َر َة ا ْف َت َق َد ْتھا اللُ َغ ُة ال َع َر ِب َّي ُة فِي أيّامِنا
َع ْن ُه الل َغ َةَ ،فھ َُو عِ ل ٌم ال َيقِ ُّل َعنْ َغي ِْر ِه م َِن الع ِ
ِي أسْ َھ ُل العُلوم َوأھْ َو ُنھا َعلى أھْ لِھاَ ،م َع َع َدم إ ْتقان ِِھ ْم لَھاَ ،ف ِّ
ون
الحالِ َّيةِ؛ ْإذ ھ َ
ون اللُ َغ َة ُد َ
الث َق ُة ِبأ َّن ُھ ْم ُي ْتقِ ُن َ
ِ
ِ
َعنا ٍء كا َن ْ
ب الّتي أ ّد ْ
ت إلى ال َّت َد ِّني الَّذي ُتعانِي ِه ال َع َر ِب َّي ُة.
ت م َِن األسْ با ِ
 .١ابن فارس ،الصاحبي ،ص.٣٤

تَ .فاللُ َغ ُة
صيح ِة َعلى عات ِِق ال َب ْي ِ
ض ُع م َُحمَّد َخلف ﷲ أحْ َمد َمسْ ؤولِ َّي َة َت َعلُّ ِم اللُ َغ ِة ال َع َر ِب َّي ِة ال َف َ
َو َي َ
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س
رأي ِه -ال ُت َت َعلَّ ُم َت َعلُّمًا " ِمنْ ُك ُت ِ
ب ال َقواعِ ِد َوالمُطالَ َع ِة َب ْل َطريقُھا الصَّحي ُح أنْ ُت ْغ َر َ
ال َق ْو ِم َّي ُة -في ِ
ِّ
الحيا ِة لِ َت ْنم َُو ِب ُنمُوِّ
بُذورُھا فِي َب
الط ْف ِلَ ،و َت ْخ َتل َِط ِبحاجا ِت ِه َو َر َغبا ِتهَِ ،و َتمْ َت ِز َج ِب َذ ْوقِ ِه َو ِح ِّسهِ،
واكير َ
ِ
ت َو َّ
ريق
َو َيسْ َم َعھا في مُناغا ِة أ ِّمهَِ ،وأحادي ِ
ث أھْ لِ ِه َو ِرفاقِهَِ ،و َيجْ ِري ِبھا لِسا ُن ُه َسلي َق ًة فِي ال َب ْي ِ
الط ِ
َوالَ َم ْد َر َس ِة".

) (١

ِي الَّتي َي ْن َتقِ ُل ِبھا إلى ال َم ْد َر َسةَِ ،فإذا كا َن ْ
ت َكما أرادَھا م َُحمَّد
ھ ِذ ِه اللغ ُة الَّتي َت َعلَّ َمھا فِي ال َب ْي ِ
تھ َ
َخ َل ِّ
الط ْف ُل ِبلُ َغ ٍة َقري َب ٍة م َِن اللُ َغ ِة الَّتي ُتعْ َرضُ َعلَ ْيهَِ ،وإنْ كا َن ْ
َخلَف ﷲ أحْ َمد د َ
ِي في أيّامِنا-
ت َ -كما ھ َ
ُّور ِة ال َم ْلحو َن ِة َت ْد ُخ ُل إلى قِرا َء ِتهِ،
َبعي َد ًة ُك َّل البُعْ ِد َع ِن ال َفصيح ِة َو َع ِن ال َّ
َّليم َفإ َّنھا ِبھ ِذ ِه الص َ
ض ْبطِ الس ِ
ت َوما ي ُْطلَبُ ِم ْن ُه في ال َم ْد َر َس ِة.
َو َي ْبدَأ الصِّرا ُع َبي َْن ما َت َعلَّ َم فِي ال َب ْي ِ
ت الحاضِ َرةُ؛ ْإذ ال َيسْ ُھ ُل
ِي حال ُة ال َب ْي ِ
َو َيقو ُل أسْ َع ُد داغِ ر)ِ (٢بأنَّ َموان َِع ْاكتِسا ِ
بير ھ َ
ب َملَ َك ِة ال َّتعْ ِ
َعلى ّ
كان َل ُه َم ْد َر َس ًة اسْ ِتعْ دا ِدي ًَّة َ
ب ْاكتِسابُ ھ ِذ ِه ال َملَ َك ِة ما لَ ْم َي ُكنْ َق ْد َن َشأ فِي َب ْي ٍ
أخ َذ فيھا م َِن
الطالِ ِ
ت َ
ِئ ْ
َّحيح ِة.
األلفاظِ الص َ
ْن َمباد َ
الوالِ َدي ِ
) (٣
صيح ٍة
وس أبو صال ٍِح ِبأ َّن ُه إذا َت َكلَّ َم األبُ َواأل ُّم َوأ ْفرا ُد األسْ َر ِة ِبلُ َغ ٍة َع َر ِب َّي ٍة َف َ
َو َيقو ُل َع ْب ُد القُ ُّد ِ
ُفاجأ ِباللُ َغ ِة الَّتي ُت َق ِّدمُھا لَ ُه ال َم ْد َر َس ُة.
صيح ٌةَ ،فال ي َ
َد َفعْ َنا إلى ال َم ْد َر َس ِة ِبطِ ْف ٍل َم َع ُه لُ َغ ٌة َف َ

َو َي َرى ابْنُ ُع َم َر أنَّ ل ِْل َب ْي ِ َ
صيحةَِ ،يقو ُل :إنَّ "ال َع َر ِب َّي َة
ليم ال َع َر ِب َّي ِة ال َف َ
ت أثرً ا واضِ حً ا فِي َتعْ ِ
ت اللُ َغ َة األ َّم ل ِّ
ك َي ْك َتسِ بُھا خِال َل َف ْت َر ٍة َو َ
جيز ٍة ال َت َت َع َّدى ال َمرْ َح َل َة
ْس ِ
ِلط ْف ِل ال َع َر ِبيِّ َو َم َع ذلِ َ
الفُصْ حى لَي َ
ك إذا َتلَ ّقى َت ْكوي ًنا لُ َغ ِو ًّيا مُناسِ بًا فِي َمرْ َح َل ِة ما َق ْب َل
ليم اال ْبتِدائِيِّ ْ ،أو َح ّتى أق َّل ِمنْ ذلِ َ
األولى م َِن ال َّتعْ ِ
) (٤
ال َم ْد َر َس ِة".
ص َّو َرھا ابْنُ ُع َم َرَ ،فال أعْ َتقِ ُد أنَّ قُ ْطرً ا
َولَكِنَّ الواق َِع الَّذي َنحياهُ ال َيقو ُل ِبھ ِذ ِه
الحال الّتي َ
ِ
ص َل إلى ھذا المُسْ َتوى القائ ِِل ِبأنَّ ِّ
صيح َة في ُم َّد ِة َتعْ لي ِم ِه اال ْبتِدائِيِّ .
ب ال َف َ
الط ْف َل فِيھا ْاك َت َس َ
َع َر ِبيًا َو َ
ْت لَ ْم يُكوِّ ِن ِّ
صيح َة لَ ْي َس ْ
ك ألنَّ ال َبي َ
ت َبعي َد ًة َع ِن
الطف َل َتكوي ًنا ل ُ َغ ِو ًّيا مُناسِ بًاُ .ث َّم إنَّ اللُ َغ َة ال َف َ
َوذلِ َ
 .١أحمد ،محمد خلف ﷲ )١٩٦٣م( ،كلمة األستاذ محمد خلف ﷲ أحمد ،مجلة مجمع اللغة العربية ،القاھرة،
)ج :(١٤ص٢٩٤.-٢٧٨
 .٢داغر ،أسعد )١٨٨٧م( ،نجاح العرب بتحسين لغتھم ،المقتطف ،س) ،١٢ج :(٢ص .٨١بتصرف
 .٣أبو صالح ،عبد القدوس )١٤١٨ھـ١٩٩٧ ،م( ،ازدواج اللغة العربية في المدارس والجامعات ،في :جامعة
اإلمام بن سعود اإلسالمية ،بحوث ندوة ظاھرة الضعف اللغوي في المرحلة الجامعية١٤١٦ ،ھـ١٩٩٥ ،م،
م ،١الرياض ،ص١٣٩.
 .٤ابن عمر ،كيف نعلّم العربية لغة حية؟ ط ،١ص.٨٣

العا ِّم َّي ِة الّتي َت َعلَّ َمھا ِّ
ك ُي ْف َھ ُم أنَّ
ت لِ َد َر َج ِة ال َق ْو ِل ِبأ َّنھا لَ ْي َس ِ
الط ْف ُل فِي ال َب ْي ِ
ِين يُقا ُل ذلِ َ
ت اللُ َغ َة األ َّمَ ،فح َ
ِي لُ َغ ٌة غي ُر ال َع َر ِب َّي ِة.
اللُ َغ َة األ َّم ھ َ
َو َيأْ َسفُ األبْراشيُّ ) (١ألنَّ ِّ
البي َئ ِة الم َ
ُحيط ِة ِبهَِ ،ف ُك ُّل
صيح َة َ◌ فِي ال َب ْي ِ
الط ْف َل ال َيسْ َم ُع ال َف َ
ت َوفِي ِ
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ول ال َم ْد َر َس ِة َف َي ْبدَأ َي َت َعلَّمُھا َعلى
َمنْ َيطوفُ َ
صيح ُة ي َ
ون العا ِّم َّي َةَ ،وھ ِذ ِه ال َف َ
ون ِب ِه َي َت َكلَّ ُم َ
ُفاجأ ِبھا عِ ْن َد ُد ُخ ِ
صار الس ُّْخفُ ال َّت َكلُّ َم
أ ّنھا لُ َغ ٌة َغري َب ٌة َع ْن ُهَ .كما َيأْ َسفُ لِ َت َعلُّ ِق المُجْ َت َم ِع ال ِمصْ ِريِّ ِب َغي ِْر ال َع َر ِب َّيةَِ ،ح ّتى
َ
صيح ِة.
ِبالعا ِّم َّي ِة ال ِمصْ ِر َّيةَِ ،وأسْ َخفُ الس ُّْخفِ ال َّت َكلُّ ُم ِبال َف َ
َو َيقو ُل أسا َم ُة ْ
ف "اللُ َغ ِة لَدى ال َّنشْ ِء َيعُو ُد إلى ْ
ازدِوا ِج َّي ِة اللُ َغ ِة الَّتي َيعي ُ
شو َنھا
ضعْ َ
األلفيّ  :إنَّ َ
فِي ُ
ْن
طفولَت ِِھ ْم ما َبي َْن عا ِّم َّي ٍة فِي ال َب ْي ِ
ِج ال ِّدراسِ َّي ِة َ ...وت ِْل َ
ك ِجنا َي ٌة م َِن الوالِدَ ي ِ
ت َوفُصْ حى فِي ال َمناھ ِ
على ْ
ِين ُي ْبعِدان ِِھ ْم َعنْ َمصْ د َِر قُ َّوت ِِھ ُم ال ُم َت َم ِّث ِل فِي لُ َغ ِة دِين ِِھ ْمَ ،و َت ْزدَا ُد ھ ِذ ِه ال ِجنا َي ُة سُوءًا
أطفال ِِھما ح َ
ْ
ْ
فال ِب َدسِّ َكلِما ٍ
ِين َي ْزھُو َبعْ ُ
ض ُھ ْم أما َم
ھار ال َّت َق ُّد ِم
ح َ
ت أجْ َن ِب َّي ٍة َبي َْن عِ بارات ِِھ ْم في م َ
األط ِ
ُحاو َل ٍة إلظ ِ
) (٢
َوالرُّ قِيِّ ".
َو َمسْ ؤولِ َّي ُة ال َب ْيتَِ ،كما ھ َُو واضِ حٌ ،لَ ْي َس ْ
ت األھْ ِل َغي ِْر
صرُّ فا ِ
ثير ِمنْ َت َ
ت َبسي َط ًة؛ َف َق ْد َيكونُ لِ َك ٍ
جيع أبْنائ ِِھ ْم َعلى ال َّت َكلُّ ِم ِب َغي ِْرھا.
ال َم ْقصو َد ِة أحْ يا ًنا أ َث ٌر واضِ ٌح في إضْ عافِ ال َع َر ِب َّي ِة ال َف َ
صيحةَِ ،و َت ْش ِ
ِي
ِعون؛ ْإذ ھ َ
جليز َّي ِة َن ِج ُد أنَّ األھْ َل َت ْغ ُم ُر ُھ ُم ال َفرْ َح ُة َ ،ويُعْ َجبُ ِب ِه السَّام َ
َف َمثال ح َ
ِين َي َت ّكلَّ ُم طِ ْف ٌل ِباإل ْن ِ
صفُ ِبالرَّ جْ ِع َّيةَِ ،و َق ْد
ِين َي َت َكلَّ ُم طِ ْف ٌل ال َف َ
إشارةُ َت َق ُّد ٍم َو َت َمي ٍُّز .أمّا ح َ
َ
صيح َة َفإِ َّن ُه يُسْ َت ْق َب ُل ِبالس ُّْخ ِر َي ِة َويُو َ
عيش ُ
دون ُع َق ٍد.
طفولَ َت ُه َ
ي ُْطلَبُ ِمنْ أھْ لِ ِه أنْ َيسْ َمحُوا لَ ُه أنْ َي َ
الط ْف ِل أ ّنى لَ ُھ ْم أنْ يُعلِّمُوا ِّ
ون ِب ِّ
َوھؤال ِء الم ُ
صيح َة َ◌ إذا كا ُنوا ُھ ْم ال
ُحيط َ
الط ْف َل اللُ َغ َة ال َف َ
ُ
ُ
الم سا َع َد ْت ُھ ْم َعلى امْ تِالكِ ھ ِذ ِه الل ُ َغةَِ ،و ُھ ْم
َيعْ ِرفُو َنھاَ ،فال ال َم ْد َر َسة َوال الجا ِم َعة َوال َوسا ِئ ُل اإلعْ ِ
بون أبْنا َء ُھ ْم َكما خا َط َب ُھ ْم آباؤُ ُھ ْمَ ،و َتبْقى ال َّدائ َِرةُ ُم ْف َر َغ ًة.
يُخاطِ َ
َوأنا ال أ َت َو َّق ُع أنْ َنصِ َل إلى ال َّت ُ
صيح ِة
خاط ِ
ب فِي َحياتِنا العا َّم ِة َم َع أبْنائِنا َوأصْ دِقائِنا ِبال َع َر ِب َّي ِة ال َف َ
ال َمضْ َ
بوط ِة ِبال َّش ْك ِلَ ،و َح ّتى ال ُم َت َخ ِّ
ك ،إال ما َند ََر .ول ِكنْ ما
ِرون ذلِ َ
الع َر ِب َّي ِة ال ي ُْؤث َ
ُون في اللُ َغ ِة َ
صص َ
ِدان ِمنْ َتصْ حيح َخ َطأ لُ َغ ِويٍّ َي َق ُع فِي ِه ِّ
ُحاو ُل َعنْ َغي ِْر َقصْ ٍد
الط ْف ُل ح َ
ِين ي ِ
أ َت َم ّناهُ ھ َُو أنْ َي َت َم َّك َن الوال ِ
ِ
ال َّت َح ُّد َ
وال َزوالُھا ِمنْ بُيوتِنا،
ث ِبال َف َ
صيح ِةَ .كما أرى أنَّ العا ِّم َّي َة ال يُمْ كِنُ ِب ٍ
حال م َِن األحْ ِ
ين ُبلَي ِْبل في َق ْولِ ِه ِبأنَّ العا ِّم َّي َة في َحيا ِة األ َم ِم واقِ ٌع ال يُمْ كِنُ ُن ْكرا ُنهَُ ،ف ِھ َي
ور ال ِّد ِ
َوفِي ھذا أ َّتف ُِق َم َع ُن ِ
 .١األبراشي ،محمد عطية )١٣٦٦ھـ١٩٤٧ ،م( .لغة العرب وكيف ننھض بھا ،ط ،١القاھرة :مكتبة النھضة
المصرية ،ص١٦.-١٥
 .٢األلفي ،أسامة )٢٠٠٤م( ،اللغة العربية وكيف ننھض بھا نط ًقا وكتابة ،القاھرة :الھيئة المصرية العامة للكتاب،
ص.٤٧

) (١
ون َ -على األ َق ِّل-
إيجابيّاتِھاَ .ول ِكنْ أ َت َطلَّ ُع إلى أنْ يَصِ َل ال ُم َث َّقفُ َ
ُت َم ِّث ُل ج ُْزءًا م َِن ال َّش ْخصِ َّي ِة ِب َس ْل ِبيّاتِھا َو ِ
ص
كون بُعْ ُد ال َّت َخ ُّ
إلى القُ ْد َر ِة َعلى ال َّت َح ُّد ِ
كَ ،وأنْ ال َي َ
ث ِبالفُصْ حى عِ ْن َدما َيت َطلَّبُ ال َم ْوقِفُ ِم ْن ُھ ْم ذلِ َ
ص ِ
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الم ال َمضْ بوطِ ِب َقواعِ ِد
َعنْ ع ِ
ُلوم ال َع َر ِب َّي ِة ُم َبرِّ رً ا لِ َع َد ِم َمعْ ِر َفتِھا ،و َع َد ِم القُ ْد َر ِة َعلى الكِتا َب ِة السَّلي َم ِة َوال َك ِ
ال َع َر ِب َّي ِة.
س َوالجامِعا ِ
ت:
دار ِ
د َْو ُرال َم ِ
س لِلُّ َغ ِة ال َع َر ِب َّي ِة َبعي ٍد في َت َخصُّصِ ِه َع ْنھاَ .وھذا أمْ ٌر
دارسِ نا وُ جو َد ُمدَرِّ ٍ
ما ِز ْلنا ُنعانِي فِي َم ِ
س ال َّت ِاب َع ِة ل َِوكا َل ِة َ
صوص؛ َف َق ْد ُي َكلَّفُ ُم َدرِّ سُ
ث ال َّد ْولِ َّيةَِ ،على َوجْ ِه ال ُخ
الغ ْو ِ
ِ
دار ِ
اعْ تِيادِيٌّ في ال َم ِ
ص ِّف َّي ٍة ْ
دريس اللُ َغ ِة ال َع َر ِب َّي ِة لِ ُ
ال َّترْ ِب َي ِة االجْ تماعِ َّي ِة َو ُم َّدرِّ سُ ال َّترْ ِب َي ِة اإلسْ ال ِم َّي ِة َت
ِصاب ِه م َِن
َ
شعْ َب ٍة َ
إلك ِ
مال ن ِ
س َغي ِْر
ال ِح َ
ص ِ
كارھًاَ ،و َيأتِي الرِّ ضى ِمنْ ِج َھ ِة أنَّ َتولِّ َي مُدرِّ ٍ
صَ ،وھذا ال ُم َعلِّ ُم َي ْق َب ُل راضِ يًا أو ِ
ون " َح َرجً ا في أنْ
ُم َت َخص ٍ
ثير َ
ِين ال َي ِج ُد َ
ين م َِن ال ُم َعلِّم َ
ِّص فِي ال َع َر ِب َّي ِة َت ْدري َسھا لَ َعلَّ ُه َيرْ ِج ُع إلى أنَّ َك ِ
أصول
ض ِب َط ًة ِب
َي َت َولَّوا َت
ك أنَّ ُم َعلِّ َم الل ُ َغ ِة ال َع َر ِب َّي ِة ال َي َت َم َّي ُز ِبأ َّن ُه َي َت َ
دريس اللُ َغ ِة ال َع َر ِب َّيةِ؛ ذلِ َ
ناو ُل ما َّد ًة ُم ْن َ
َ
ٍ
ال َيجْ َت ِرى ُء َعلَيْھا إال َمنْ َو َعى عِ ْل َم ذلِك َ ُكلِّ ِه".

) (٢

ِّص
حاج ٍة إلى ُم َت َخصِّصِ َ
َف َع َد ُم ال َمعْ ِر َف ِة ِبقي َم ِة ال َع َر ِب َّي ِة َوأ َّنھا ِب َ
ينَ ،وأ ّن ُه ال يُمْ كنُ لِ َغي ِْر ال ُم َت َخص ِ
ُول َت ْدريسِ ھا.
القيا ُم ِب ِعبْ ِء َت ْدريسِ ھا َجرّ أ َغي َْر ال ُم َت َخصِّصِ َ
ين َعلى االسْ تِھا َن ِة ِبھا َو َقب ِ
ين ِبھا را ِج َع ٌة إلى َع َد ِم
الع َر ِب َّي ِة ِمنْ َغي ِْر ال ُم َت َخصِّصِ َ
َفھ ِذ ِه ال َّن ْظ َرةُ إلى سُھولَ ِة َتناوُ ِل اللُ َغ ِة َ
ُلوم ْ
إعْ َطائِھا القِي َم َة الَّتي َتل ُ
األخرى؛ ْإذ ال َتجرُؤُ
ير
إدارةٌ َم ْد َرسِ ي ٌَّة َت ْك َ
َ
ليف أيِّ مُدرِّ ٍ
س َغ ِ
ِيق ِبھا َبي َْن الع ِ
جليز َّي ِة َم َثال َتولِّي َت ْدريسِ ھا.
ُم َت َخص ٍ
ِّص في اللُ َغ ِة اإل ْن ِ
نين،
ِّص فِي ال َع َرب َّي ِة ِبق َِرا َء ِة ال ُّن
صوص القِرا َء َة الَّتي َت َع َّودَھا ُم ْن ُذ سِ َ
َو َي ْبدَأ ال ُم َدرِّ سُ َغي ُر ال ُم َت َخص ِ
ِ
غير َمضْ بُو َط ٍة ِبال َّش ْك ِلَ ،وفِيھا م َِن ْ
ِساب َل ُهَ .و ُي َبرِّ ُر لِ َن ْفسِ ِه َ
الخ َطأ فِي القِرا َء ِة
قِرا َء ًة َ
األخطا ِء ما ال ح َ
َّ ُ
عليم ال َع َر ِب َّي ِة الم ُْز ِم َن ُة َت َت َم َّث ُل ِمنْ ِج َھ ٍة
ليم ِبالعا ِّم َّي ِة أ َّن ُه َغ ْي ُر ُم َت َخص ٍ
ِّص في اللُّ َغ ِة ال َع ِ
َوال َّتعْ ِ
رب َّي ِةَ .و"عِ لة َت ِ
العا ِّم َّي ِة".
يح َة ِب َ
َرئِي َس ٍة في أ َّن َنا ُن َعلِّ ُم ال َفصِ َ

) (٣

) (٤
يح ِة أنْ ال
َو َيرى ِر َ
ُور الَّتي َق ْد ُتساعِ ُد َعلى سُرْ َع ِة َت َعلُّ ِم ال َفصِ َ
ضا الس َُّو ْيسِ يُّ أنَّ م َِن األم ِ

 .١بليبل ،نور الدين )١٤٢٢ھـ٢٠٠١،م( .االرتقاء بالعربية في وسائل اإلعالم ،ط ،١سلسلة كتاب األمة ،ع،٨
س ،٢١الدوحة :وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية ،ص١١٣.
 .٢الموسى ،اللغة العربية  ...قيم الثبوت ،ص.٧٣
 .٣المصدر نفسه ،ص.٧٨
 .٤السويسي ،رضا )١٩٨٣م( ،من المنطلقات اللسانية واللسانية النفسية في طرق تدريس اللغة العربية ألبنائھا =

ض أيَّام األسْ بُوعَ ،وإ ِّنما َي ِجبُ أنْ َي َت َس َّنى ل ّ
ب َت ْوظيفُ
َي ْن َحصِ َر اس ِتعْ َمالُھا فِي س َُو ْي َعا ٍ
ِلطالِ ِ
ت َقلي َل ٍة فِي َبعْ ِ
ِ
ِ
يح ِة ال َمضْ بو َط ِة ِبال َّش ْك ِل َطوا َل َي ْو ِم ِه فِي ال َم ْد َر َس ِة.
ال َفصِ َ
َو َي ْق َت ِر ُح ِجرْ ِجس َحاوي
َّحيح ِة.
الص َ

) (١

ث فِي ِه ال َّتالم ُ
ف ِمنْ ُك ِّل َي ْو ٍم َي َّت َح َّد ُ
َّص َو ْق ٌ
ت كا ٍ
ِيذ ِباللُ َغ ِة
أنْ ي َُخص َ
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صل ِبأنَّ اللُ َغ َة الَّتي َي َت َعلَّ ُم َھا َّ
َو َيقو ُل ُ
الطالِبُ فِي ال َم ْد َرسِ ِة َغ ْي ُر اللُ َغ ِة الَّتي َيسْ َم ُع َھا فِي
ش ْكري ف ْي َ
الجيرانَ ،وأ َّن ُه َح ّتى فِي ال َم ْد َر َس ِة َن ْفسِ ھا َق ْد َي َت َكلَّ ُم ُم َدرِّ سُ
ب َو ِمنْ ْأوال ِد
ار ِ
ال َب ْي ِ
ِ
ار ِع َوعِ ْن َد األ َق ِ
ت َوال َّش ِ
ْ
ْس لَ ُھ ْم
ُداو ُم َعلَيْھاَ ،و ُمدَرِّ سُو ال َموا ِّد
الو ْق ِ
ت ِبال َفصِ َ
ض َ
الل ُ َغ ِة ال َع َر ِب َّي ِة َبعْ َ
األخرى لَي َ
يح ِة َول ِك َّن ُه ال ي ِ
الوضْ ُع فِي َر ِأي ِه ُي ْش ِب ُه قِرْ َب ًة َم ْق ُ
طو َع ًة " ُتمْ أل ِمنْ أعْ ال َھا َف َي ْن َھ ِم ُر الما ُء ِمنْ
يحةَِ ،وھذا َ
َعال َق ٌة ِبال َفصِ َ
َج َوان ِِبھا ال ُم ْھ َت ِر َئ ِة".

) (٢

صيح ِة عِ ْن َد أبْنا ِء ال َع َر ِب َّي ِة أ َّنھا
َو َيرى َمحْ مُود إسْ َماعيل َعمَّار أنَّ ِمنْ أسْ با ِ
ب َع َد ِم َت َم ُّك ِن ال َف َ
ُتدَرَّ سُ َعلى أ َّنھا لُ َغ ٌة "وافِ َدةٌ َولَ ْي َس ْ
ض ُع لَھا ِحص ٌَّةَ ،وي َُخصَّصُ لَھا َز َمنٌ َ ...فإذا ا ْن َتھى
ت أصْ لِي ًَّةُ ،تو َ
ت ْ
رور َّي ٍة َب ْل َي ِج ُدو َنھا َم ْوضِ َع
َزمانُ ال ِح َّ
ص ِة عا َد ِ
العا ِّم َّي ِة َ ...و ُھ ْم َي ِج ُدو َنھا َغي َْر َ
األلسِ َن ُة إلى َ
ض ِ
ْ
الح َ
راح ٍة َويُسْ ٍر َبعي َد ًة
دون
ديث ِبھا فِي َغي ِْر ِح َّ
ضى ِب َ
أمور ُھ ْم ُت ْق َ
َ
صتِھاَ ،و َي ِج َ
فور إنْ أرادوا َ
ازد َِرا ٍء َو ُن ٍ
) (٣
َع ْنھا".
ض َع ]ال َم ْد َر َس ُة[
ك ِبأنْ " َت َ
ِي ال ُم ْن َطلَ َق لِ َبدا َي ِة َث ْو َر ِة الفُصْ َحى؛ َوذلِ َ
ون ال َم ْد َر َس ُة ھ َ
َو َي ِجبُ أنْ َت ُك َ
ُ
الل ُ َغ َة الفُصْ َحى َم ْوضِ َعھا َّ
الطبيعِيَّ َ ...ف َي ِج ُد ال َّت
لون مُجْ َت َم َع◌ً ا
الميذ ُم ْن ُذ َي ْد ُخلُ َ
ون ال َم ْد َر َس َة أ َّن ُھ ْم َي ْد ُخ َ
) (٤
َّس في ال َم ْد َر َس ِة َج ٌّو
َ
ارسُ َحيا َت ُه َجميعًا ِبالفُصْ َحى"َ .و َيرْ جو دِ .ن َھاد المُوسى أنْ ي َُؤس َ
صغيرً ا ُي َم ِ
ِّ
ِوار َّي ٍة َح َي ِو َّي ٍة َط َ◌بي ِع َّي ٍة
بيرَ .كما َيرى أنَّ "إعْ دَا َد َمواق َ
َطبيعِيٌّ لِلفُصْ َحى ي َُؤث ُر فِي المُجْ َت َم ِع ال َك ِ
ِف ح ِ
ب
ص َة ْاكتِسا ِ
ُموم ال ُم َت َعلِّم َ
ِين فُرْ َ
الحياةَِ ،و َجعْ لِھا َنما ِذ َج ُتحْ َت َذى َس ُي َھيِّ ُء لِل ُم َت َعلِّم َ
ِين َو َ
ُم َّتصِ لَ ٍة ِبھ ِ

= على مستوى الثانوي ،في :مركز الدراسات واألبحاث ،أشغال ندوة اللسانيات في خدمة اللغة العربية،
تونس١٩٨١ ،م ،سلسلة اللسانيات عدد ،٥تونس :المطبعة العصرية ،ص.١٨٠
 .١حاوي ،جرجس )١٨٩١م( ،نظر في )تأخرنا العلمي وأسبابه( ،المقتطف ،س) ،١٥ج :(٨ص٥٣٩.-٥٣٣
 .٢فيصل ،شكري )١٩٨٣م( ،قضايا اللغة العربية المعاصرة ،المجلة العربية للدراسات اللغوية ،م) ،٢ع:(١
ص.٢٤
 .٣عمار ،محمود إسماعيل )١٩٩٧م( ،تقويم مناھج اللغة العربية من مراحل التعليم العام ،في :جامعة اإلمام محمد
بن سعود ،بحوث ندوة ظاھرة الضعف اللغوي في المرحلة الجامعية ،م ،٢الرياض ،ص٣٩٤.
التحول إلى الفصحى في العالم العربي الحديث ،ط ،١ص.١٢٤
 .٤الموسى ،قضية
ّ

) (١
ْ
ِمام ال ُم َت َعلِّ ِم،
اإلعْ را ِ
ب َعلى َھذا ال َّنحْ ِو"َ .و َيرى أنْ " َي َ
كون اإلعْ رابُ مُل َت ِحمًا ِبال َّنصِّ ُم َّتصِ ال ِباھْ ت ِ
) (٢
ِين َكالسَّلي َق ِة".
يُؤ َّدى أدا ًء ًّ
حارا ُم َعبِّرً اَ ... ،ي َت َسرَّ بُ إلى ال ُم َت َعلِّ ِم َع ْف ًواَ ،ويُصْ ِب ُح فِي ِه َبعْ َد ح ٍ
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ِج الل ُ َغ ِو َّي ِة ال َم ْدرو َس ِة ِبعِنا َي ٍة ِمنْ قِ َب ِل
َويُوصِ ي ال َقحْ طانِيُّ بـ " َتصْ ِ
ميم َع َد ٍد م َِن ال َبرام ِ
ت االجْ تِماعِ َّيةَِ ،و َق ْب َل ُھ ُم ْ
ْ
ّون
ت ال َّترْ َب ِو َّيةَِ ،واللِسا ِنيَّا ِ
ت ال َّن ْفسِ َّيةَِ ،واللِسا ِنيّا ِ
اختِصاصِ يِّي اللِسا ِنيّا ِ
اختِصاصِ ي َ
ب َم َلك ِة الل ُ َغ ِة"َ (٣).كما
ليم ال َّنحْ ِو إلى ْاكتِسا ِ
فِي اللِسا ِنيّا ِ
ِج َتحْ وي ُل َتعْ ِ
ت ال َع َر ِب َّيةِ ،و َيكونُ ِمنْ َھ َدفِ ال َبرام ِ
) (٤
ب ال َم ْد َرسِ َّي ِة َجميعِھا َق ْب َل إحالَتِھا إلى ال َم ْط َب َع ِة.
ض ْبطِ ال َّش ْك ِل في ال ُك ُت ِ
قيق َ
يُطالِبُ ِب َت ْد ِ
َو َي ْق َت ِر ُح أبو مغلي أنْ َت ْل َت ِز َم الجام ُ
صيح َةَ ،وأنْ ي ُْل ِزمُوا
ِين ال َع َر ِب َّي َة ال َف َ
ِعات َو َمعا ِھ ُد ال ُم َعلِّم َ
" ُ
ُ
ُ
ريق َجماعا ٍ
ھوض ِبالل ُ َغةِْ ،أو
ماعات الل ُ َغةِْ ،أو َج
ت يُمْ كِنُ أنْ ي ُْط َل َق َعلَيْھا َج
ماعات ال ُّن ِ
طال َب ُھ ْم َعنْ َط ِ
ت َومُسا َبقا ٍ
ريق َن ْدوا ٍ
ب ال ُم َقرَّ َر ِة
صيح ِة"َ (٥).و َي ْق َت ِر ُح أنْ ُتق َّد َم في ال ُك ُت ِ
ت َت ْل َت ِز ُم ِباللُ َغ ِة ال َف َ
َعنْ َط ِ
) (٦
ص َو ْ
ٌ
" َم ْق
ِبارَ ،وإ َّنما
ميل َوالقِ َ
طوعات م َِن ال َّن ْث ِر َ
ص ِ
ص األد َِب َّي ِة َوالع ِْل ِم َّي ِة"َ ،وال َتكونُ لِل َفحْ ِ
الج ِ
االخت ِ
الطري َق ِة َترْ قى لُ َغ ُة ّ
للقِرا َء ِة َواالسْ ِتمْ تاعَ .ف ِبھ ِذ ِه َّ
ب.
الطالِ ِ
ِ
ِسان ُك ِّل ُم َت َعلِّ ٍم َع ْف ًواَ .ولكِنَّ ھذا َيحْ تا ُج إلى ال َّتكا ُتفِ ِمنْ
ك َتجْ ِري ال َع َر ِب َّي ُة الص َ
َو ِبذل َ
َّحيح ُة َعلى ل ِ
قيق ال َھدَ فِ .
ميع ال ِجھا ِ
ت لِ َتحْ ِ
َج ِ
ِير لِ َمنْ يُري ُد َت َعلُّ َم الكِتا َب ِةَ .فھ َُو َيرى
قيس َت َعلُّ َم اللُ َغ ِة ال َف َ
َويُمْ كِنُ أنْ َن َ
صيح ِة َعلى ما َق َّد َم ُه ابْنُ األث ِ
ض َل ُّ
كثير م َِن ْ
حول ال ُّش َعرا ِء
بار ال َّن َب ِو َّيةَِ ،وعِ َّد ٍة ِمنْ َد
أنَّ أ ْف َ
واوين فُ ِ
رآن َو ٍ
ُق َتكونُ ِب ِح ْفظِ "القُ ِ
الطر ِ
ِ
األخ ِ
) (٧
ب َعلى شِ عْ ِر ِه اإلجا َدةُ في ال َمعانِي َو ْ
األلفاظِ ".
ِممَّنْ َغلَ َ
األثير َق ْو ٌل الب ِ ْ
َ
ْن
كالم
الج ِّي ِد َتكونُ ِب ِح ْفظِ
ليم َ
َوي َُؤ ِّي ُد َق ْو َل اب ِ
ِ
ْن َخل ُدون َيرى فِي ِه أنَّ طري َق َة ال ّتعْ ِ
ِ
ب فِي
الجاري َعلى
القُ َدما ِء "
حول ال َع َر ِ
كالم ال َّسلَفِ َ ،ومُخا َطبا ِ
آن َو َ
ت فُ ِ
أساليب ِھ ْم ،م َِن القُرْ ِ
ِ
ِ
الحديثَِ ،و ِ
ِين أ ْيضًا فِي سائ ِِر فُنون ِِھ ْم؛ َح ّتى َي َت َن َّز َل لِ َك ْث َر ِة ِح ْفظِ ِه لِكالم ِِھ ْم
كالم الم َُولَّد َ
أسْ جاعِ ِھ ْم َوأ ْش ِ
عارھِمَ ،و ِ
التحول إلى الفصحى في العالم العربي الحديث ،ط ،١ص١٢٢.
 .١الموسى ،قضية
ّ
 .٢المصدر نفسه ،ص١٢٢.
 .٣القحطاني ،عبد المحسن بن فراج )١٤١٨ھـ١٩٩٧ ،م( ،أثر المجتمع واألسرة في االزدواج اللغوي بين
الفصحى والعامية ،في :جامعة اإلمام بن سعود اإلسالمية ،بحوث ندوة ظاھرة الضعف اللغوي في المرحلة
الجامعية١٤١٦ ،ھـ١٩٩٥ ،م ،م ،١الرياض ،ص٩٣.
 .٤المصدر نفسه ،ص.١٢٨
 .٥أبو مغلي ،في فقه اللغة ،ص.١٥٢
 .٦المصدر نفسه ،ص.١٥٢
 .٧ابن األثير ،المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر ،ج ،١ص.١٢٦

ِبار َة ِم ْن ُھ ْم".
ثور َم ْن ِزلَ َة َمنْ ن َشأ َب ْي َن ُھ ْمَ ،ولَق َِن الع َ
ظوم َوال َم ْن ِ
م َِن ال َم ْن ِ
وانين
َو َت َعلُّ ُم اللُ َغ ِة السَّلي َم ِة ال َيكونُ ِب ِح ْفظِ َقواعِ ِد ال َّنحْ ِوَ ،وإ َّنما َكما َيقو ُل ابْنُ َخ ْل ُدون" :الع ِْل ُم ِب َق
ِ
ھابذ ِة ال ُّنحا ِة ...
اإلعْ را ِ
س ال َع َم ِلَ .وكذلِ َ
ْس ھ َُو َن ْف َ
ب إ َّنما ھ َُو عِ ْل ٌم ِب َك ْيفِ َّي ِة ال َع َم ِل َولَي َ
ك َت ِج ُد َكثيرً ا م َِن َج ِ
ين ْ ...
َّواب َو ْأك َث َر اللَحْ َن َ ...وكذا َن ِج ُد َكثيرً ا ِممَّنْ يُحسِ نُ ھ ِذ ِه
أخ َطأ فِيھا الص َ
إذا ُس ِئ َل في كِتا َب ِة َس ْط َر ِ
) (١
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عول".
ثورَ ،وھ َُو ال يُحْ سِ نُ إعْ َ
راب الفاعِ ِل م َِن ال َم ْف ِ
ال َملَ َك َة َو ُي ِجي ُد ال َف َّني ِ
ظوم َوال َم ْن ِ
ْن م َِن ال َم ْن ِ
حال ھ ِذ ِه ال َم َل َك ِة
ض ال َم َھ َر ِة فِي صِ نا َع ِة اإلعْ را ِ
َول ِكنْ َ -على االسْ ت ِْثنا ِءَ -ق ْد " َن ِج ُد َبعْ َ
ب َبصيرً ا ِب ِ
) (٢

َوھ َُو َقلي ٌل َوا ِّتفاقِيٌّ ".

) (٢

ت اللُ َغ ُة َسوا ٌء أ َعلِ َم ِب َق
وانين اإلعْ را ِ
ت ال َملَ َك ُة عِ ْن َد ال ُم َت َعلِّ ِم َسلِ َم ِ
َفإذا اسْ َت َو ِ
ب أ ْم لَ ْم َيعْ َل ْمَ .ولِ ِح ْفظِ
ِ
صوص ال َق ِّي َم ِة َفوا ِئ ُد َعظي َم ٌةَ .فالقُرآنُ ال َكري ُم ُ
ش ِّكلَ ْ
ال ُّن
ك مُعْ َظ ُم ال ِّشعْ ِر
ت حُروفُ ُه َش ْكال كامِالَ ،و َكذلِ َ
ِ
ضب ً
ال َع َر ِبيِّ فِي ال َعصْ ر الجا ِھلِيِّ َ ،فال ُم َت َعلِّ ُم َيحْ َف ُ
ظ ُنصو ً
صحيحً ا ُتساعِ ُد َعلى
ْطا َ
صا َق ِّي َم ًة َمضْ بو َط ًة َ
ِ
ويم لِسا ِن ِه.
َت ْق ِ
ب م َِن َ
ب
َوالع ِْل ُم ِبال َقواعِ ِد يُساعِ ُد فِي َمعْ ِر َف ِة الصَّوا ِ
ب ْاكتِسا ِ
ك إلى جا ِن ِ
كون ذلِ َ
الخ َطأَ ،على أنْ َي َ
َّحيح ِةَ .ف َت َعلُّ ُم ُه َط ٌ
ريق إلى َسال َم ِة اللُ َغ ِة ال َم ْكتو َب ِة
ريق السَّمْ ِع لِلُّ َغ ِة السَّلي َم ِة َوالقِرا َء ِة الص َ
ال َملَ َك ِة َعنْ َط ِ
ْس غا َي ًة في َح ِّد ذا ِت ِه.
َوال َم ْنطو َقةَِ ،و َلي َ
زار َة ال َّترْ ب َي ِة َوال َّتعْ ليم با ْنتِزاع ال ُخرا َف ِة القا ِئلَ ِة بأنَّ " َن ْش َر الفُصْ حى َم ُن ٌ
وط
َويُطالِبُ األفغانِيُّ ِو َ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِبال َّت َم ُّك ِن م َِن ال َقواع ِد ال َع َر ِب َّي ِة َف َحسْ بٌ  ،لِ َي ِح َّل َم َحلَّھا القانونُ َّ
الطبيعِيُّ العا ُّم َوھ َُو أنَّ اللُ َغ َة َ◌ ُت َت َعلَّ ُم
ُمار َس ِة َّأوال َفال َن َت َكلَّ ُم إال ِبھا فِي مَدارسِ نا َو َمجالِسِ نا الرَّ سْ ِم َّي ِة َ ...وم َ ُ
َّحيح َح ّتى
ِبالم َ
ُمار َسة ال َك ِ
الم الص ِ
ون
يُصْ ِب َح َملَ َك ًة ُد َ
ِين أنَّ ِح ْف َظ ال َقواعِ ِد ُد َ
ون َمعْ ِر َف ِة ال َقواعِ َد مُوصِ ٌل إلى ال َھ َدفِ فِي ُك ِّل ٍ
حالَ ،على ح ِ
) (٣
َّحيح َغ ْي ُر مُجْ ٍد ال َب َّت َة".
م َ
ُمارسِ ِة ال َك ِ
الم الص ِ
) (٤
ب َقديمًا
" َوالسَّمْ ُع أبو ال َملَ َكا ِ
ت اللِسا ِن َّي ِة" .ھذا ما قالَ ُه ابْنُ َخ ْل ُدونَ ،ودَلي ُل صِ حَّ ِت ِه أنَّ ال َع َر َ
صاح َة َوال َبال َغ َة؛
حابھاَ ،و َي ْك َتسِ بوا ال َف َ
اعْ تادوا إرْ سا َل أبْنائ ِِھ ْم إلى البا ِد َي ِة لِ َيسْ َمعوا اللُ َغ َة ِمنْ أ ْفوا ِه أصْ ِ

ك ال ُب َّد ِمنْ أنْ ُن َو ِّف َر ألبْنائِنا ال َي ْو َم َوسا ِئ َل ُتسْ ِم ُع ُھ ُم ال َفصي َح م َِن اللُ َغ ِة ال َع َر ِب َّي ِة ،لِھذا ْأوصى
لِذلِ َ
 .١ابن خلدون ،المقدمة ،ط ،١ج ،٢ص ،٥٠٠و ص٥٠٤.
 .٢المصدر نفسه ،ط ،١ج ،٢ص٥٠٢
 .٣األفغاني ،سعيد )١٩٧١م( .من حاضر اللغة العربية ،ط ،٢دمشق :دار الفكر ،ص٢١٧.
 .٤ابن خلدون ،المقدمة  ،ط ،١ج ،٢ص.٤٧٥

د .نِھاد المُوسى ِبأنْ يُرْ َبط " ُك ُّل كِتا ٍ
ب َم ْد َرسِ يٍّ ُم َقرَّ ٍر فِي ال َمرْ َحلَ ِة اال ْبتِدا ِئ َّي ِة األولى ِبأ ْش ِر َط ٍة ُم َسجَّ َل ٍة
ُ
لِ ُن
الميذ
ِين"َ (١).و ِبھذا َ -كما قا َل د .نِھاد الموسىَ -ي ْبدَأ ال َّت
ب ُت َسجَّ ُل ِبأصوا ِ
صوص ال ُك ُت ِ
ِين ُم ْتقِن َ
ت ُم َعلِّم َ
ِ
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ِّص فِي
ضعيفٍْ ،أو َغي ِْر ُم َت َخص ٍ
حيح ٍة َفال َيسْ َمع َ
ص َ
ُور ٍة َ
ِبالفُصْ حى َعلى ص َ
ُون لُ َغ ًة َم ْلحو َن ًة ِمنْ ُم َعلِّ ٍم َ
رون فِي صُعو َب ِة القِرا َءةَِ ،و ِبھذا أ ْيضًا يُعْ ِم ُل ال ِّت ْل ُ
ب ال َّن َظ ِر.
ميذ السَّمْ َع إلى جا ِن ِ
ال َع َر ِب َّيةَِ ،وال َي َت َع َّث َ
ت ا َّ
لطويلَ ِة فِي ال َبحْ ِ ُ
ليم
حاب ال ِخبْرا ِ
َو َيقو ُل ُع َم ُر ُع َبيْد َح َسنة ِبأنَّ أصْ َ
ث الل َغ ِويِّ َواللِسانِيِّ َو َتعْ ِ
ض َل َطري َق ٍة لِ َتعْ ليم اللُ َغ ِة َوأ ْي َس َرھا َوأ ْق َر َبھا إلى مُسا َي َر ِة َّ
الطبي َع ِة ھ َُو َخ ْل ُق ِبي َئ ٍة
ال َع َر ِب َّي ِة َق ْد َب َّي ُنوا "أنَّ أ ْف َ
ِ
صيح ُة".
َسماعِ َّي ٍة ُت ْن َط ُق ِبھا ال َع َر ِب َّي ُة ال َف َ

) (٢

َ
) ْ (٣
ض عُقوبا ٍ
دار َّي ٍة
ِزام اللُّ َغ ِة ال َف َ
البي َئ ِة ال َم ْد َرسِ َّيةَِ ،و َفرْ ِ
صيح ِة فِي ِ
ت إِ ِ
َويُطالِبُ أبو صال ٍِح ِبالت ِ
الجوِّ ال َم ْد َرسِ يِّ .
َعلى ُك ِّل َمنْ ال َي ْل َت ِز ُم الفُصْ حى في َ
) (٤
ِين َجميعًا الفُصْ حى َح ّتى ال َيسْ َم َع ال ِّت ْل ُ
ميذ
ين عامًا ِب ْالت َِز ِام ال ُم َعلِّم َ
ب األب َْراشِ يُّ َق ْب َل سِ ّت َ
َكما طا َل َ

ب ِبأنْ ي َ
ُؤاخ َذ ال ُمدَرِّ سُ الَّذي ُي َق ِّ
ص ُر فِي َتوظِ يفِ الفُصْ حى فِي
فِي َ
الجوِّ ال َم ْد َرسِ يِّ َغي َْرھاَ ،وطالَ َ
ال َم ْد َر َس ِة.
ب َن ْفسِ ِهَ .فھا ھ َُو
َول ِك َّننا َح ّتى ال َيوم ،لَ ْم َنسْ َتطِ عْ ْإلزا َم ال ُم َعلِّ ِم ِبالفُصْ حىَ ،وما ِز ْلنا ُنطالِبُ ِبال َم ْطلَ ِ
) (٥
كون إ ْتقانُ
ليم ال َم ْد َرسِ يِّ َوالجا ِمعِيِّ َ ،وأنْ َي َ
ِزام الفُصْ حى فِي ال َّتعْ ِ
ذا د .نِھاد الموسى يُطالِبُ ِبالت ِ
ً
يين فِي ھ ِذ ِه ال ِم ْھ َن ِة .أَمَّا َعنْ م َ
س الَّذي ُي َق ِّ
ص ُر فِي َت ْوظيفِ الفُصْ حى
الفُصْ حى َشرْ طا لِل َّتعْ ِ
ُؤاخذ ِة ال ُمدَرِّ ِ
ص ُغ َر ْ
تَ ،وال ي َ
فِي ال َم ْد َر َس ِة َفالواقِ ُع أ َّن ُه َق ْد ي َ
ُؤاخ ُذ َعلى َت َخلِّي ِه َع ِن
ُؤاخ ُذ َعلى ُك ِّل َھ ْف َو ٍة َم ْھ َما َ
ُ
ص ِة
يح ِة َح ّتى في ال ِح َّ
الف َ◌صِ َ
َ
ير ال َفصِ َ
يح ِةَ .فالَّذي َن ِج ُدهُ أنَّ ُمدَرِّ َ
س اللُّ َغ ِة ال َع َرب َّي ِة يُخاطِ بُ طال َب ُه ِب َغ ِ
َّ
ار ال َم ْد َر َس ِة َو َح َر ِم
ال َّ
أو المُحا َ
ص ِّف َّي ِة ِ
ض َر ِة الجا ِم ِع َّيةَِ ،م َع أنَّ األصْ َل أنْ ال َيسْ َم َع الطالِبُ دا ِخ َل أسْ َو ِ
يح ُة َملَ َك ًة ال َقواعِ َد ُتحْ َف ُ
ظ َو ُت ْنسى؛ ْإذ م َِن
كون ال َع َم ُل َعلى أنْ ُتصْ ِب َح ال َفصِ َ
يح َةَ .و َي َ
الجا ِم ِع ِة إال ال َفصِ َ
ال َمآ ِخ ِذ َعلى ُ
ُق َتعْ ل ِِيم القاعِ َد ِة ال َّنحْ ِو َّي ِة أَ َّننا ُنلِ ُّم القاعِ َد َة َن َظرً اَ ،ول ِكنْ عِ ْندَما ُت َو َّظفُ َع َمال
طر ِ
 .١الموسى ،الثنائيات ،ص.١٣٧
 .٢بليبل ،االرتقاء بالعربية في وسائل اإلعالم ،ط ،١سلسلة كتاب األمة ،ع ،٨س ،٢١التقديم ص٣٧.
 .٣أبو صالح ،عبد القدوس )١٤١٨ھـ١٩٩٧ ،م( ،ازدواج اللغة العربية في المدارس والجامعات ،في :جامعة
اإلمام بن سعود اإلسالمية ،بحوث ندوة ظاھرة الضعف اللغوي في المرحلة الجامعية١٤١٦ ،ھـ١٩٩٥ ،م،
م ،١الرياض ،ص.١٢٣
 .٤األبراشي ،لغة العرب وكيف ننھض بھا ،ط ،١ص١٨.
 .٥الموسى ،الثنائيات ،ص.١٣٧

ُ
الميذ )ال َّنحْ َو( نِظامًا َع ْقلِ ًّيا ُي َبرْ ِم ُج ُه ال َّتعْ لي ُم
َيأتِي ال َّت ْوظيفُ م َُخالِ ًفا لِلقاعِ دَ ةِ؛ لِذا َي ِجبُ "أنْ َيسْ َتد ِخ َل ال َّت
) (١
َكما َيحْ ُد ُ
حال ْ
ب ".
االكتِسا ِ
ث فِي ِ
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كون اللُ َغ ُة ال َم ْكتو َب ُة الَّتي َي ْق َرؤُ ھا َّ
الطالِبُ
َوھذا ِمنْ أسْ با ِ
ب مُطالَ ِب ِة دَ .محْ مود حُسْ ني ِبأنْ َت َ
) (٢
ثير ٍة َم ْكتو َب ٍة َب ْل َو َم ْشكولَ ٍة
" ُم ْن َس ِج َم ًة َم َع القواعِ ِد الَّتي َي ْد ُرسُھا"َ ،و َيعْ َت ِرضُ َعلى وُ جو ِد " َمنا ِھ َج َك َ
) (٢
ك َي ْق َت ِر ُح أنْ
الح َركا ِ
ِب َ
طيرةٌ َومُرْ عِ َب ٌة؛ لِذلِ َ
ت كِتا َب ًة خاطِ َئ ًةَ ،و َش ْكال خاطِ ًئا"َ ،ويَصِ فُھا ِبأ َّنھا ظاھ َِرةٌ َخ َ
ُوض ُع َبي َْن أ ْيدِي َّ
ُون في اللُ َغ ِة ال َع َر ِب َّي ِة لِي َ
ك فِي َتأليفِ أيِّ كِتا ٍ
ب ُم َت َخ ِّ
ُصاغ
الطالِ ِ
" ُي ْش َر َ
صص َ
ب َم ْن َھ َجيٍّ ي َ
) (٢
ضب ً
ْطا َسليمًا".
صِ يا َغ ًة َسلي َم ًةَ ،ويُضْ َب َط َ

َوم َِن األسالي ِ َّ
ليم ال َع َر ِب َّيةِ،
ليم ال َّنشْ ِء "ال َّت َدرُّ ُج فِي َتعْ ِ
ب التي َي ْق َت ِرحُھا أحْ َم ُد دَرويش فِي َتعْ ِ
طالق ِممّا َيألَفُ ال ِّت ْل ُ
ُ
َواال ْن
ميذ فِي لُ َغ ِة َحيا ِت ِه  ...إلى ما ھ َُو أق ُّل ْإل َف ًة إ َل ْي ِه" (٣).أيْ أنْ َن ْبدَأ م َِن العا ِّم َّي ِة
ِّ
ار ِع إلى لُ َغ ٍة َترْ َتقِي َقلِيال إلى السَّلي َم ِةَ .ولكِنَّ م ِْث َل ھذا َيجْ َع ُل
الَّتي َيسْ َتعْ ِملُھا الط ْف ُل َم َع أ َب َو ْي ِه َوفِي ال َّش ِ
ِّ
ك َبي َْن لَ ْف َظ ٍة عا ِّم َّي ٍة
ْف لَ ُه أنْ ُي َمي َِّز َبعْ َد ذلِ َ
مييزَ ،ف َكي َ
الط ْف َل َيسْ ِتعْ ِم ُل لُ َغ ًة َسلي َم ًة َم َع عا ِّم َّي ٍة ُد َ
ون َت ٍ
ك األولىَ ،و ُي ْبق َِي َعلى َّ
َو ْ
الثا ِن َيةِ؟.
صيحةٍ ،لِ َي ْت ُر َ
أخرى َف َ
صيح ِة ال َّس ْھلَ ِة المُناسِ َب ِة لِ َمراح ِِل
َويُطالِبُ م َُحمَّد َعبْد القادِر أحْ َمد ال ُم َعلِّم َ
مال ال َع َر ِب َّي ِة ال َف َ
ِين ِباسْ ِتعْ ِ
ُنمُوِّ ِّ
الم ال َع َر ِبيِّ ] َوإ َّنما[
ِين َتراكي ِ
الط ْف ِلَ ،ويُشي ُر إلى أ َّن ُه ال َي ْقصِ ُد ِبالسُّھولَ ِة "ال َّتھاوُ َن فِي َقوان ِ
ب ال َك ِ
ْ
ْ
فال َوال َمألُو َف ِة لَدَ ي ِْھ ْمَ ،وال َّشا ِئ َع ِة فِي
داولَ ِة َعلى ْألسِ َن ِة
ِيار ال َكلِما ِ
َّحيح ِة ال ُم َت َ
ت ال َع َر ِب َّي ِة الص َ
اخت َ
األط ِ
) (٤

َحديث ِِھ ْم ال َي ْومِيِّ ".

ريس ِبالفُصْ َحى أ َق ُّل َم ْط َل ٍ
ميع
ب يُمْ كِنُ أنْ ي َُوجَّ َه إلى ال ُم َدرِّ سِ َ
َوآ ِخ ُر ال َق ْو ِل أنَّ ال َّت ْد َ
ين فِي َج ِ
ُ
ً
ت ال َّتعْ لي ِم َّي ِة
ميع الم َُؤسَّسا ِ
ال َّت َخصُّصا ِ
ت َفضْ ال َعلى َت َخص ِ
ُّص الل َغ ِة ال َع َر ِب َّيةَِ ،و َيكونُ ھذا عا ّما فِي َج ِ
ت .م ِْث ُل ھذا َيجْ َع ُل َّ
صيح ًة ما دا َم فِي م َُؤ َّس َس ِت ِه ال َّتعْ لي ِم َّي ِة.
ميع المُسْ َت َويا ِ
ِب َيعيشُ لُ َغ ًة َف َ
الطال َ
َو َعلى َج ِ
ضب ً
َكما أنَّ وُ جو َد كِتا ٍ
ْطا كامِال َح ٌّق لِل ُم َت َعلِّ ِم ال َيجو ُز ال َّتھاوُ نُ فِيهِ،
ب َتعْ ليمِيٍّ َمضْ بوطٍ ِبال َّش ْك ِل َ
َو ِمنْ َح ِّق اللُ َغ ِة َعلى أھْ لِھا أنْ َي َت َولّى َت ْدري َسھا ُمدَرِّ سٌ ُم َت َخصِّصٌ َو ُم ْت ِقنٌ لَھاَ ،وأنْ َي ْل َت ِز َم َجمي ُع
 .١الموسى ،الثنائيات ،ص.٧٨
 .٢مغالسة ،محمود حسني )١٤٠٩ھـ١٩٨٨ ،م( ،ظاھرة االزدواجية في العربية بين الماضي والحاضر ،في:
مجمع اللغة العربية األردني ،ندوة االزدواجية في اللغة العربية٢٤-٢٢ ،شعبان ١٤٠٧ھـ ٢٣-٢١ ،نيسان
١٩٨٧م ،عمان ،ص١١٩.
 .٣درويش ،إنقاذ اللغة من أيدي النحاة ،ط ،١ص٣١.
 .٤أحمد ،محمد عبد القادر )١٩٨٢م( .طرق تعليم اللغة العربية للمبتدئين ،ط ،١القاھرة :مكتبة النھضة المصرية،
ص.٢٠-١٩

ت كا َّف ًة ِبال َع َر ِب َّي ِة السَّلي َم ِة فِي إعْ طا ِء ُدروسِ ِھ ْم ،وُ مُطالَ َب ِة ُّ
ب ِب ْالتِزامِھا.
الطال ِ
ين َعلى المُسْ َت َويا ِ
ال ُمدَرِّ سِ َ
الم:
د َْو ُر َوسائ ِِل ْ
اإلع ِ
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َيقو ُل د .نِھاد الموسى :إنَّ "لُ َغ َة الصِّحا َف ِة ٌ ِ ...
صيح ٌة
ظام اللُ َغ ِويِّ  ،إ َّنھا َف َ
جار َية َعلى َقواعِ ِد ال ِّن ِ
) (١
ِي َغ ْي ُر َم ْشكولَ ٍة".
ِبالقُ َّوةِ؛ ْإذ ھ َ
صيح ًة ِبالفِعْ ِلَ ،ول ِك َّنھا لَ ْي َس ْ
ك؛ "ألنَّ َجمْ َھ َر َة َمنْ
ت َكذلِ َ
صير َف َ
صيح ُة ِبالقُ َّو ِة يُمْ كِنُ أنْ َت َ
َوال َف َ
ً ) (٢
حيحة".
ص َ
ون قِرا َء َتھا قِرا َء ًة َ
ؤون ِبال َع َر ِب َّي ِة ي ُْخطِ ُئ َ
َي ْق َر َ
ت ال َع َر ِب َّيةِ،
ت المُجْ َت َمعا ِ
صحا َفتِناَ ،وواقِ ُع قُرّ ائِناَ .فالصَّحي َف ُة ال َي ْو ِم َّي ُة َت ْد ُخ ُل مُعْ َظ َم بُيو ِ
ھذا واقِ ُع َ
تاع ِبقِرا َء ِة
ُون ما َيزي ُد َعلى السَّا َع ِة َي ْو ِم ًّيا فِي َت ْقلي ِ
ب َ
َو َكثي ٌر م َِن القُرّ ا ِء يُمْ ض َ
ص ْفحاتِھا َواالسْ ِتمْ ِ
ص ُّفحً ا َسريعًا م َّ
ين َف َق ْطَ .وغِ يابُ ال َّش ْك ِل فِي
َم ْوضوعاتِھاَ ،و ِم ْن ُھ ْم َمنْ َي َت َّ
ُطلِعًا َعلى َ
ص َفحُھا َت َ
ناو ِ
الع ِ
الح َر ُ
ك َكثيرً ا ما َي َق ُع
ال ُّ
الحرْ فُ م ُْل ِبسًا؛ َولِذلِ َ
كان َ
كات َح ّتى لَ ْو َ
ض ُع َ
صحُفِ ال َع َر ِب َّي ِة ھ َُو األصْ لَُ ،وال ُتو َ
القارى ُء فِي َ
كان َتحْ صيلُ ُه ال ِّدراسِ يُّ َ ،و َق ْد َيحتا ُج أحْ يا ًنا إلى إعا َد ِة القِرا َء ِة السْ
تيضاح
الخ َطأ َمھْما َ
ِ
ِ
ال َمعْ نىَ ،و َفھ ِْم َ
الخ َب ِر.
القارى َء "ال َي ِج ُد ل َِح َر َك ِة
َوھذا َتأيي ٌد لِما قا َل ُه َك
ين َيقو ُل ِبأنَّ
َ
اق مُحْ يي ال ِّد ِ
ثيرون ،ف َع ْب ُد الرَّ ّز ِ
ِ
الحرْ فِ أدا ًة َم ْكتو َب ًة ضِ مْ َن ال َكلِ َم ِة ال َم ْكتو َب ِة ِب َحي ُ
ْث َي ْنطِ قُھا َمضْ ب َ
الح َر َك ِة َ ...ولِذل َِك
َ
ُوط ًة ِب َت ْوجي ٍه م َِن َ
ت الم ُْخ َت ِل َف ِة".
الح َركا ِ
القارى ُء مُضْ َطرٌّ أنْ َي ْھ َتد َ
ِي إلى َح َر َك ٍة َغي ِْر َم ْكتو َب ٍة َف َي َت َر َّد ُد َبي َْن َ
َف ِ
الم ْ
ب اللَھْجاتِ،
" َوحْ َد ِة الكِتا ِ
األخرى َس ُت َم ِّكنُ ِ ...منْ َتقا ُر ِ
ليم َو َوحْ َد ِة َوسائ ِِل اإلعْ ِ
ب ال َم ْد َرسِ يِّ فِي ال َّتعْ ِ
) (٣

َو َي َرى أنَّ

َّام َعلى إيالفِ الفُصْ حى المُعْ َر َب ِة".
َو َت ِ
حقيق ال َف ِ
وار ِق َب ْي َنھاَ ،و َس ُتساعِ ُد ِبمرو ُر األي ِ

) (٤

زيز َفھْمي َيقو ُلَ " :يلو ُح لِي أنَّ
روع َع ْب ِد ال َع ِ
َوھذا ما َيراهُ َم ْنصور َفھْميَ .ففِي َر ِّد ِه َعلى َم ْش ِ
طاب َع َو َغي ِْرھا َس ُت َقرِّ بُ َبي َْن م ُْختلَفِ
َ
البال ِد ال َع َر ِب َّي ِة ِمنْ إذا َع ٍة َو َ
صحا َف ٍة َو َم ِ
أساليب ال َّتواص ُِل َبي َْن ِ
ت ال َع َر ِب َّي ِة َو ْ
ت فِي الرُّ ْق َع ِة الَّتي َي ْل َھ ُج أھْ لُھا ِبل ُ َغ ِة
واق ال َف ِّن َّي ِة فِي َرسْ ِم الحُروفِ َوال َعالما ِ
اللَھْجا ِ
األذ ِ
ْجات َو َت َتدا َنىَ ،و َي َتالقى َّ
قاربُ اللَھ ُ
سين الحُروفِ َوال َّش ْك ِل
ال َع َربَِ ،وعِ ْن َد ِئ ٍذ َت َت َ
الذ ْو ُق فِي َتحْ ِ

 .١الموسى ،اللغة العربية  ...قيم الثبوت ،ص١١٠.
 .٢المصدر نفسه ،ص١١٣.
 .٣محيي الدين ،عبد الرزاق )١٩٦٧م( ،تطور العربية رھن بتطور الفكر العلمي عند العرب ،مجلة اللسان
العربي) ،ع :(٥ص١٠٠.
 .٤المصدر نفسه) ،ع :(٥ص.١٠٢-١٠٠

َو ِّ
الطبا َع ِة".

) (١
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َوي ُْد ِر ُ
الم السَّمْ ِع َّي ِة َوال َمرْ ِئ َّي ِة فِي َن ْش ِر ال َع َر ِب َّي ِة َوالمُساع َد ِة َعلى
ك القُ َبيْديُّ فا ِئ َد َة َوسائ ِِل اإلعْ ِ
ْ
الوسيلَ ُة اإلعْ ال ِم َّي ُة ال َفضا ِئ َّي ُة الَّتي َنب ُُّثھا إلى العالَ ِم
مارھا " َوال سِ يَّما َ
َف ْھمِھا؛ لِذلِ َ
ك ال ُب َّد م َِن اسْ تِث ِ
كون َوسيلَ ًة لِ َف ْھمِھا َوالقُ ْد َر ِة َعلى
قون ِبالضّا ِد َف َت َ
ير ال َع َر ِبيِّ ِممَّنْ ال َي ْنطِ َ
َجمي ِعهِ؛ لِ َت َ
كون َوسيلَ ًة لِ َت َعلُّ ِم َغ ِ
) (٢
ك َيرى د .نِھاد الموسى)َ (٣ع َد َم ال َب ِّ
فاز إال
ِين ما يُذا ُع َو ُي ْن َش ُر" .لِذلِ َ
ث فِي اإلذا َع ِة ِ
َفھ ِْم َمضام ِ
أو ال ِّت ْل ِ
ين.
ِبالفُصْ حىَ ،وال َع َم َل َعلى َت ْدري ِ
ِين َ
ب العا ِمل َ
ص ْو ِت ًّيا َولُ َغ ِو ًّيا ِباالسْ تِعا َن ِة ِبال ُم َت َخصِّصِ َ
) (٤
الم ال َمسْ مو َع َة َوال َمرْ ِئ َّي َة يُمْ كِنُ أنْ ُتسْ ِھ َم ِبد َْو ٍر
َو َي َرى َر َمضانُ َعبْد ال ّت َوا ِ
ب أنَّ َوسا ِئ َل اإلعْ ِ
ّال فِي
كون م َُوجِّ َھ ًة ال م َُوجَّ َھ ًة؛
الوصول إلى َن َ
تيج ٍة مُرْ ضِ َي ٍة فِي َت َعلُّ ِم الفُصْ حىَ .و َي ْطلُبُ ِم ْنھا أنْ َت َ
َفع ٍ
ِ
ُ
ين فِي ال َعصْ ِر
ْإذ ھ َ
ك ِب َد ْو ِر ال ُم َغ ِّن َ
ض ِلَ .و ُي َدلِّ ُل َعلى ذلِ َ
ھور َو َتقو ُدهُ إلى األ ْف َ
ِي الَّتي َتأ ُخذ ِب َي ِد الجُمْ ِ
صيحَ ،و َيقو ُل ِبأ َّننا َنسْ َم ُع َقصائ َد ُت َغ َّنى فِي َعصْ ِرنا الحاضِ ِر
ال َعبّاسِ يِّ َ ،ف َق ْد كا ُنوا َي َت َغ َّن ْو َن ِبال ِّشعْ ِر ال َف
ِ

َوما َن َف َر ِم ْنھا الجُمْ ھو ُر.
ض ِل -ما
ُحاوال ِ
َول ِكنْ ما َنراهُ فِي وسائ ِِل إعْ المِنا َ -م َع ُك ِّل الم َ
قيق األ ْف َ
ت َوالجُھو ِد ال َمبْذولَ ِة لِ َتحْ ِ
األخطا ِءَ ،وأنَّ مُعْ َظ َم ْ
َنراهُ ھ َُو َك ْث َرةُ ْ
الم.
األخطا ِء ال َّشا ِئ َع ِة َمصْ درُھا َوسا ِئ ُل اإلعْ ِ
بيع ُة الكِتا َب ِة ال َع َر ِب َّي ِة الَّتي ال َتسْ َم ُح ِب ْ
ْ
اكتشافِ َ
الخ َطأ إال
ب َك ْث َر ِة
َو ِمنْ أب َْر ِز أسْ با ِ
األخطا ِء " َط َ
)( ٥
تقال إلى َكلِ َم ٍة ْ
أخرى".
َبعْ َد َتجاوُ ِز ِه َواال ْن ِ
َوال َم ْقصو ُد ِب َطبي َع ِة الكِتا َب ِة ھ َُو الكِتا َب ُة َغ ْي ُر ال َم ْشكولَةَِ ،ف َل ْو كا َن ْ
ت ھ ِذ ِه ال َكلِ َم ُة َم ْشكو َل ًة َش ْكال ال
َيسْ َم ُح ِبقِرا َءتِھا إال َعلى َوجْ ٍه وا ِح ٍد ما َو َق َع المُذي ُع في َ
راج َوھ َُو َي ْق َرأ َعلى
الخ َطأَ ،وما َت َعرَّ َ
ض لِإلحْ ِ
ْ
ُون
ال َھوا ِء مُبا َش َر ًةَ .ويُشي ُر أحْ َم ُد م ُْختار ُع َمر) (٦إلى أنَّ َكثيرً ا م َِن
األخطا ِء الَّتي َي َق ُع فِيھا المُذيع َ
ك َك َ
الخ ْلطِ َبي َْن َكلِما ٍ
ض ْبطِ
ض ْبطِ الما َّد ِة الَّتي َي ْق َرأو َنھاَ ،وذلِ َ
نا ِج َم ٌة َعنْ َع َد ِم َ
ت َي َتشا َب ُه ُن ْطقُھاَ ،ك َع َد ِم َ
ْن الفِعْ ِل ُّ
الثال ِثيِّ الم َُجرَّ دَِ ،و َغي ِْرھاَ .و َي ْل َجأ المُذي ُع َكثيرً ا
حُروفِ الم َ
ُضار َعةِْ ،أو َعي ِ
 .١مجمع فؤاد األول للغة العربية ،تيسير الكتابة العربية ،ص٦٨.
 .٢القبيدي ،رشيد عبد الرحمن ،وموقع اللغة العربية بين اللغات البشرية ،في :مكانة اللغة العربية ،ص-١٤٢
١٦٢.
 .٣الموسى ،الثنائيات ،ص١٤٠.
 .٤عبد التواب ،دراسات وتعليقات في اللغة ،ط ،١ص.٢٣٨-٢٣٧
 .٥عمر ،أحمد مختار )١٩٩١م( .أخطاء اللغة العربية المعاصرة عند الكتاب واإلذاعيين ،ط ،١القاھرة :عالم
الكتب ،ص٤٩.
 .٦المصدر نفسه ،ط ،١ص.٣٩

كينَ ،كأنْ َي ْق َرأَ " :ھ َد ْفھا إسْ ْ
ص ّدا ْم حسينْ َوإنشاءْ
ص ِمنْ َح َر َك ِة اإلعْ را ِ
قاط نِظا ْم َ
لِل َّت َخلُّ ِ
ب إلى ال َّتسْ ِ
) (٢
َعالقهْ َجدي َد ْه"َ (١).و")اجْ َع ْل َھ َد َفكْ واضِ حْ (َ .و ) َج َمعْ ن ْ
ِقاط أكثرْ (".
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) (٣
ْنَ ،ف َيضْ َّط ُر
تيج َة غِ يا ِ
ب ال َّش ْك ِل ي َ
َو َن َ
كين ِبالتِقا ِء سا ِك َني ِ
ُفاجأ ھذا المُذي ُع الَّذي لَ َجأ إلى ال َّتسْ ِ
ص م َِن التِقائ ِِھما إلى َح َر َكةٍَ ،تكونُ َعلى ْ
ب.
األغلَبِ ،مُخالِ َف ًة لِإلعْ را ِ
لِل َّت َخلُّ ِ

قوع فِي َ
األخير،
الحرْ فِ
ض ْبطِ َ
الخ َطأ عِ ْن َد َ
ب َن ْف َس ُه الوُ َ
َوھ َُو مُضْ َطرٌّ إلى ھ ِذ ِه الق َِرا َء ِة لِي َُج ِّن َ
ِ
عول ِمنْ َغيْر ُّ
ُذيع أ ْيضًا فِي َ
الثالثِيِّ َ .و َق ْد
َوغِ يابُ ال َّش ْك ِل يُوقِ ُع الم َ
الخ ْلطِ َبي َْن اسْ ِم الفاعِ ِل َواسْ ِم ال َم ْف ِ
ِ
) (٤
كان ال َّنصُّ َم ْشكوال َش ْكال كامِال لَ َق َرأ ال ُمذِي ُع َم َع
كَ .فلَ ْو َ
ثير ًة َعلى ذلِ َ
ْأو َر َد أحْ َم ُد م ُْختار ُع َمر أمْ ِثلَ ًة َك َ
ون َت َر ُّد ٍد.
ال َّ
ض ْبطِ ُد َ

ْ
ب ال َّش ْك ِل َو َع َد ِم َمعْ ِر َف ِت ِه
َوم َِن
ِيج َة غِ يا ِ
ثير ِة الَّتي َي َق ُع فِيھا ال ُمذِي ُع َنت َ
األخطا ِء ال َّنحْ ِو َّي ِة ال َك َ
ك َم َثال َق ْولُ ُه َت َمي ََّز ْ
ِبقاعِ َدتِھا ال َّنحْ ِو َّي ِة َنعْ ُ
ت
ت َجمْ ِع المُذ َّك ِر السَّال ِِم َوال َممْ نو ُع م َِن الصَّرْ فِ ِ .منْ ذلِ َ
ْ
ثير ٍةَ .كما َت ْكشِ فُ َبعْ ضُ
ِيع َو ُت َعرِّ ُ
راجَ .ف َق ْد
ثير ًة( َوالصَّوابُ َك َ
) ِب َمعالِ َم َك َ
األخطا ِء َج ْھ َل ال ُمذ ِ
ض ُه لِإلحْ ِ
)(٥

َق َرأ ُمذِي ٌعَ " :خلي ُج َعمَّان" َوفِي ھذا َ -كما يقو ُل أحم ُد مختار ُع َمر-

ض ْبطِ َجھْال
َج َم َع إلى َخ َطأ ال َّ

الج ْغرا ْفيا.
ِب َ
ت ال ُم َترْ َج َم ِة أل َّنھا َم ْكتو َب ٌة
ب فِي لُ َغ ِة الصِّحا َف ِة َوال ُم َس ْل َسال ِ
َو" َيسْ َت ْخفِي َكثي ٌر ِمنْ أ ْخطا ِء اإلعْ را ِ
األخطا ِء َّ
ْ
أخواتِھا إذا َت َّ
كان َو َ
َغ ْي ُر َم ْشكولَ ٍة َ ] ...وم َِن
أخ َر َ ...و َر ْف ُع اسْ ِم إنَّ
الظاھ َِر ِة[ َنصْ بُ اسْ ِم َ
)( ٦
أخواتِھا إذا َت َّ
َو َ
أخر".
ت
ِين فِي اإلذاعا ِ
ياب ال َّش ْك ِل ھ َُو ال َّس َببُ فِيما " َي َت َعرَّ ضُ لَ ُه َبعْ ضُ ال ُم َت َح ِّدث َ
َو َيقو ُل َعسا ِك ُر ِبأنَّ غِ َ
 .١عمر ،أخطاء اللغة العربية المعاصرة عند الكتاب واإلذاعيين ،ط ،١ص٥١.-٥٠
 .٢الحاج ،وليد إبراھيم )١٤٢٧ھـ٢٠٠٧ ،م( .اللغة العربية ووسائل االتصال الحديثة ،ط ،١األردن -عمان :دار
البداية ،ص١٧٩.
 .٣عمر ،أخطاء اللغة العربية المعاصرة عند الكتاب واإلذاعيين ،ط ،١ص٥١.-٥٠
 .٤المصدر نفسه ،ط ،١ص.٧٩
 .٥المصدر نفسه ،ط ،١ص.٢٠٩ ،١٥٥ ،١٥٤
 .٦الموسى ،الثنائيات ،ص .١١٨-١١٧ويعرض أحمد مختار عمر كثيرا من مثل ھذه األخطاء التي تكون في
الصحف ،أو على الشريط المكتوب في الشاشة المرئية .عمر ،أخطاء اللغة العربية المعاصرة عند الكتاب
واإلذاعيين ،ط ،١ص .٢١٨-٢١٣كما جمع د .جعفر عبابنة عددا من أخطاء وسائل اإلعالم وص ّنفھا ،بعد أن
أشار إلى أنّ أخطاء وسائل اإلعالم المكتوبة غير مكشوفة في معظم األحيان ألنھا غير مشكولة ،عبابنة،
جعفر)٢٠٠٠م( ،األخطاء النحوية والتركيبية ،في :ندوة اللغة العربية ووسائل اإلعالم ،اللغة العربية ووسائل
اإلعالم ٣٠-٢٩ ،أيار ،جامعة البترا ،كلية اآلداب ،عمان -األردن :دار المناھج للنشر والتوزيع ،ص.١٢٢

ال َع َر ِب َّي ِة َ ...واألجْ َن ِب َّي ِة الَّتي ُتذي ُع َبرام َِجھا ِباللُ َغ ِة ال َع َر ِب َّي ِة".

) (١

ت " َت َعلُّال ِبالواقِ ِع َّيةِ،
ت َت َّتخ ُِذ ال َلھْجا ِ
َكما أنَّ ال َّترْ َج َم َة ال َم ْكتو َب َة إلى اللُ َغ ِة ال َع َر ِب َّي ِة فِي ال َفضا ِئيَّا ِ
الح ِّد ْ
األدنى م َِن ال ُج ْھ ِد"َ (٢).و َيرى َوليد إبْراھيم الحا ّج أنَّ " :اللُ َغ َة ال َع َر ِب َّي َة
َو ُر ُكو ًنا إلى ت ِْلقا ِئ َّي ِة األدَا ِء ِب َ
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ت الَّتي ُت ْك َتبُ َعلى شاشا ِ ْ
الم
فِي َتدَھْ وُ ٍر مُسْ َتمِرٍّ ال سِ يَّما فِي ال َّترْ َجما ِ
ِج َواأل ْف ِ
ت ال َّتل َف َز ِة لِلبرام ِ
) (٣
األجْ َن ِب َّي ِة".
إن ا ْق َت َر َب ْ
يح ِة َف ِھ َي َكسائ ِِر كِتاباتِنا َغ ْي ُر َم ْشكولَ ٍةَ .كما أنَّ ھذ ِه
ص َ
ت م َِن ال َف َ
َوت ِْل َ
ك ال َّترْ َج َم ُة َو ِ
ْ
الم
كان َتالفِيھا لَ ْو ُع ِم َل ِبم ِْث ِل َم ْطلَ ِ
األخطا َء َ
كان ِباإلمْ ِ
ب َسميح أبي مغلي ،فِي َدعْ َو ِت ِه َدوائ َِر اإلعْ ِ
ِشار ِة ُخبرا َء فِي اللُ َغ ِة ال َع َر ِب َّيةِْ ،أو َتعْ يين ِِھ ْم لِل َّت ْد ِ ُ
حيح
ص َعلى اسْ ت َ
َوال َّن ْش ِر "أنْ َتحْ ِر َ
قيق الل َغ ِويِّ َوال َّتصْ ِ
قارى َء ْ
بار َي ْل َحنُ ْ ،أو ُم َق ِّد َم َبرا ِم َج ي ُْخطِ ى ُء" (٤)،خاص ًَّة َوأنَّ الل ُ َغ َة
َوال َّت ْش ِ
أخ ٍ
كيل َح َّتى ال َنسْ َم َع ِ
ال َمحْ ِك َّي َة) (٥عاد ْ
الحدي َثةِِ ،ممّا َي َت َطلَّبُ ِزيا َد َة
َت لِ ُت َس ْيطِ َر َم َح َّل اللُ َغ ِة ال َم ْكتو َب ِة ِب َفضْ ِل َوسائ ِِل ال َّت ْق ِن َي ِة َ
ضب ً
صحيحً ا؛ َح ّتى ُت َق َّد َم ِبلُ َغ ٍة َسلي َم ٍة.
ْطا َ
ض ْب َطھا َ
ِمام ِبالما َّد ِة ال َم ْكتو َب ِة المُق َّد َم ِة َش َف ِو ًّياَ ،و َ
االھْ ت ِ
ْ
العزيز َش َرف
األخطا ِء ال َّشا ِئ َع ِة َمصْ َدرُھا الصِّحا َف ُة َواإلذا َع ُة إال أنَّ َع ْب َد
َو َم َع أنَّ مُعْ َظ َم
ِ
َيقو ُل ِبأنَّ الصِّحا َف َة َواإلذا َع َة أصْ َب َح ْ
ت َتحْ ِرصُ َعلى ال َقواعِ ِد المُصْ َطلَ ِح َعلَيْھا فِي ال َّنحْ ِو َوالصَّرْ فِ .

)(٦

ت
َو َيعْ ِرفُ َك
يرھا؛ َفيُطالِبُ األ َفغانِيُّ اإلذاعا ِ
الم َو ُي َق ِّد َ
َ
رون َمدى َتأث ِ
ثيرون أ َھ ِّم َّي َة َوسائ ِِل اإلعْ ِ
الع َر ِب َّي ِة ال َيفو ُت ُه َف ْھ ُم
ال َع َر ِب َّي َة ِبال َّت َخلِّي َع ِن اللَھْجا ِ
البال ِد َ
أح ًدا م َِن األ ِّمي َ
ت ال َم َحلِّ َّيةَِ ،وي َُؤ ِّك ُد أنَّ " َ
ِّين فِي ِ
َشيْ ٍء م َِن ْ
بار المُذا َع ِة ِبالفُصْ حى َف ْھمًا َج ِّي ًدا".
األخ ِ

) (٧

) (٨
ُ
َويُوصِ ي ُبلَي ِْبل
الم ال َع َر ِب َّيةَِ ،كما يُوصِ ي
ِبأنْ َت َ
ميع َوسائ ِِل اإلعْ ِ
كون الفُصْ حى ل َغ َة َج ِ
ت ِب ْ
الع َر ِب َّي ِة َو َن ْش ِر ْأو إذا َع ِة َت ْوصِ ياتِھا.
ِمام ال ُّ
صحُفِ َواإلذاعا ِ
ض َ
ِب َ
بار ال َمجام ِِع َ
أخ ِ
رور ِة اھْ ت ِ

 .١عساكر ،خليل محمود )١٤٠٠ھـ١٩٨٠ /م( ،الكتابة العربية بين نموّ ھا الرأسي ،ونموّ أفقي ُم ْق َت َرح ،في :محمد
حسن باكال ،أبحاث الندوة العالمية األولى لتعليم العربية لغير الناطقين بھا ،م ،١الرياض :مطابع جامعة
الرياض ،ص .١١٣
 .٢الموسى ،اللغة العربية  ...قيم الثبوت ،ط ،١ص.٩٣
 .٣الحاج ،اللغة العربية ووسائل االتصال الحديثة ،ط ،١ص.١٤٦
 .٤أبو مُغلي ،سميح )١٩٨٦م( .األساليب الحديثة لتدريس اللغة العربية ،ط ،٢عمان -األردن :مجدالوي للنشر
والتوزيع ،ص .١١٣أبو مُغلي ،في فقه اللغة ،ص.١٤٩
 .٥بركة ،فاطمة ،نظرية األلسنية ،ص٥٠.
 .٦شرف ،عبد العزيز )١٩٩٩م( .اللغة اإلعالمية ،ط ،١بيروت :دار الجيل ،ص١٦٢.-١٦١
 .٧األفغاني ،من حاضر اللغة العربية ،ط ،٢ص٢١٨.
 .٨بليبل ،االرتقاء بالعربية في وسائل اإلعالم ،ط ،١سلسلة كتاب األمة ،ع ،٨س ،٢١ص.١٣٠
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صيح ِة
كون لَھا دَ ْو ُر ال ُم َعلِّ ِم ِللُّ َغ ِة ال َف َ
الم يُمْ كِنُ أنْ َي َ
َو َي َرى د .نِھاد الموسى أنَّ َوسا ِئ َل اإلعْ ِ
ٌ ْ
ْ
َ
الم ُتناغِ ي ِه َو ُت َدرِّ ُب ُه
ِبطري َق ٍة تِلقا ِئ َّي ٍة م َُح َّب َبةٍَ ،كأنْ َي ِت َّم إعْ دا ُد َبرْ نا َم ٍج ُت َق ِّد ُم ُه أ ٌّم )حا ِن َية( لِط ْف ٍل فِي ِبدا َي ِة ال َك ِ
ْ
حيح َع ْذ ٍ
فال فِي لَع ِِب ِھ ْم،
ِوار َّي ٍة ُت َم ِّث ُل َحيا َة
َعلى ال َكلِما ِ
ت األولى ِبأدا ٍء َ
األط ِ
ب َطبيعِيٍّ َ ،و َبرا ِم َج ح ِ
ص ٍ
) (١
الح إلخ.
صيحةٍَ ،و َمواق َ
ِف أ َس ِر َّي ٍة ُم َت َنوِّ َع ٍة ِبلُ َغ ٍة َف َ
َو َمواق َ
ِف َحيا ِت َّي ٍة لِبائ ٍِع َولِ َف ٍ
ِّ
ِّ
الح فِي َم ْز َر َع ِتهِ،
َفھ ِذ ِه ال َبرا ِم ُج -فِي َر ِأي ِهُ -ت َعل ُم ال َع َر ِب َّي َة لِأل ِّم فِي َب ْيتِھاَ ،ولِلط ْف ِل فِي لَع ِِبهَِ ،ولِل َف ِ
ُتناو ِل إلى الفِ َئ ِة الَّتي َل ْم ُي َتحْ لَ َھا ال َّتعْ لي ُم ال ُم ْن َت َظ ُمَ .و َكأ ِّني ِبأسْ تاذِي د.
َو ُتصْ ِب ُح ال َع َر ِب َّي ُة السَّلي َم ُة َقري َب َة الم َ
الع َر ِب َّي ُة
صيح َة إلى ُك ِّل َشرائ ِِح المُجْ َت َم ِعَ .و َح ًّقا َف َ
نِھاد الموسى يُطالِبُ ِب َث ْو َر ٍة شا ِملَ ٍة ُتوصِ ُل ال َف َ
صيح ُة لَنْ َتسو َد ِب َغي ِْر ھذا.
ال َف َ
َو َي ْق َت ِر ُح َوليد إبراھيم الحا ّج)ْ (٢
ِّين المْ تِحانا ٍ
صار َم ٍة َق ْب َل
ت لُ َغ ِو َّي ٍة
ِين َوالص ََّحفِي َ
ضاع المُذيع َ
إخ َ
ِ
صحِّ ُح ْ
ين ُم ْش ِر ٍ
األخطا َء.
َتعْ يين ِِھ ْمَ ،و َ
ُتاب ُع َو ُي َ
الحركاتَِ ،وتعْ ِي َ
ض ْب َط ُك ِّل حُروفِ ال َكلِ َم ِة ِب َ
ف لُ َغ ِويٍّ َق ٍ
دير ي ِ
ً
َو َي ْق َت ِر ُح أ ْي ً
ين فِي أيِّ
عي ِ
ضا َجعْ َل اللُ َغ ِة ال َع َر ِب َّي ِة الفُصْ حى َشرْ طا م َِن ال ُّشروطِ ال َم ْطلو َب ِة ِمنْ أجْ ِل ال َّت ِ
) (٣
َوظي َف ٍة إعْ ال ِم َّي ٍة.
ﷲ ُ
ِماعَ ،و ُعلُما ِء الل ُ َغةَِ ،ولِمجام ِِع اللُ َغ ِة ال َع َر ِب َّي ِة
َكما يُطالِبُ َع ْب ُد ِ
ش َريْط أنْ َي َ
كون لِ ُعلَما ِء االجْ ت ِ
صحِفِ َوما َت ْن ُ
ِّين َو ُھ ْم ما ُھ ْم
ب َعلى ال ُّ
ك أمْ ُر اللُ َغ ِة "لِمبا َدرا ِ
َد ْو ُر الرَّ قي ِ
ت الص ََّحفِي َ
ش ُرهَُ .وأنْ ال ُي ْت َر َ
ضعْ فِ المُسْ َتوى فِي ال َموا ِّد الع ِْل ِم َّي ِة َوفِي ال َموا ِّد الل ُ َغ ِو َّي ِة".
َعلَ ْي ِه م َِن َ

) (٤

بيرةٌ؛ َف ِھ َي لَ ْم َت ْق َتصِ رْ ِبل ُ َغتِھا الرَّ كي َك ِة ال َم ْلحو َن ِة
طور َة اإلعْ النا ِ
ت ال َم ْكتو َب ِة َك َ
َوأخيرً ا َفإنَّ ُخ َ
ت َمرْ ِئ َّيةٍَ ،ب ْل امْ َت َّد ْ
ف َوإذاعا ٍ
ص ُح ٍ
الم ِمنْ ُ
ت إلى
ال َممْ َ
زوج ِة ِبالحُروفِ الالتِي ِن َّي ِة َعلى َوسائ ِِل اإلعْ ِ
ُ
صالتَِ ،وھ ِذ ِه اإلعْ
ض ٌة َعلى
َوسائ ِِل اال ِّتصاال ِ
ِي َم ْفرو َ
ميع؛ َب ْل ھ َ
ض ٌة ل َ
النات َمعْ رو َ
ت َوالمُوا َ
ِلج ِ
قار ًئا َلھاَ .ف َك ْم َيكونُ أ َث ُر
ِين َتأتِي إلى َش ْخ ٍ
َبعْ ضِ نا؛ َفح َ
ريق ھا ِتفِ ِه ال َمحْ ِ
ص َعنْ َط ِ
مول ال َي ِج ُد َن ْف َس ُه إال ِ
صيح ٍة لَ ْو كا َن ْ
حيح ٍة َمضْ بو َط ٍة ِبال َّش ْك ِل؟!
ھ ِذ ِه اإلعالنا ِ
ص َ
ت ُت ْك َتبُ ِب َع َر ِب َّي ٍة َ
ت واضِ حً ا فِي َن ْش ِر َع َر ِب َّي ٍة َف َ
ب ال َّت َح ُّد َ
ث ِبلُ َغ ٍة َسلي َم ٍة فِي َتبا ُد ِل ھ ِذ ِه الرَّ سائ ِِل َعلى األ َقلِّ؟!
يل ال َّشبا ِ
َو َك ْم ُت َس ِّھ ُل َعلى ِج ِ
صيح ٍة َم ْشكولَ ٍة
المَ ،وأ ْيضًا اال ِّتصاالتَِ ،كبي ٌر فِي َن ْش ِر َع َر ِب َّي ٍة َف َ
َفال َّتعوي ُل َعلى َوسائ ِِل اإلعْ ِ
صحيحً اَ ،وھذاِ ،ب َّ
ت ال َمسْ ؤولَ ِة.
الطب ِْعَ ،ي ُكونُ ِبال َّتعاوُ ِن َم َع سائ ِِر ال ِجھا ِ
َش ْكال َ
 .١الموسى ،الثنائيات ،ص.١٣٨
 .٢الحاج ،اللغة العربية ووسائل االتصال الحديثة ،ط ،١ص.١٤١
 .٣المصدر نفسه ،ط ،١ص.١٥٦
 .٤شريط ،عبد ﷲ )١٣٩٤-١٣٩٣ھـ١٩٧٤-١٩٧٣/م( ،مشكلة اللغة والمجتمع ،مجلة األصالة ،الجزائر ،س،٤
)ع  :(١٨-١٧ص.١٦٠

د َْو ُر ال ُم ْج َت َم ِع:
حاو َل األ ْفرا ُد َوالم َُؤس ُ
ھوض
َّسات ال َفرْ عِ َّي ُة ال ُّن
لَنْ يَصِ َل أمْ ُر ال َّش ْك ِل فِي الكِتا َب ِة ال َع َر ِب َّيةَِ ،مھْما َ
َ
ك ِبأمْ ٍر ِمنْ س ُْلطا ٍ
ت عُليا َت ُسنُّ لِھذا األمْ ِر
تيج ٍة مُرْ ضِ َي ٍة ُك َّل الرِّ ضى إذا لَ ْم َي ُكنْ ذلِ َ
ِبهِ ،لَنْ يَصِ َل إلى َن َ
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الحلِّ؛ َفال ُت َعلَّ ُق الفِ َت ٌة إال ِبلُ َغ ٍة َع َر ِب َّي ٍة َسلي َم ٍة
قانو ًنا ُي َّت َب ُع َويُتا َب ُعَ .وھذا َيحْ تا ُج إلى مُسا َند ِة أھْ ِل ال َع ْق ِد َو َ
ضب ً
ت.
ْطا ال َيسْ َم ُح ِب َت َع ُّد ِد القِراءا ِ
صحي َف ٌة إال ِب َ
َمضْ بو َطةٍَ ،وال ُت ْن َش ُر َ
ض ْبطِ مُعْ َظ ِم حُروفِ َكلماتِھا َ
ض ْب َط الكا ِم َلُ ،ث َّم َت ْدقيقُ ُه َبعْ َد ِّ
فكير فِي طِ با َع ِة كِتا ٍ
الطبا َع ِة َق ْب َل
ض ْبطِ ِه ال َّ
ب َي ِجبُ ال َّتأ ُّك ُد ِمنْ َ
َو َق ْب َل ال َّت ِ
ِراض َس َيكونُ َعلى ال َّنا ِح َي ِة اال ْقتِصا ِد َّيةَِ ،ول ِكنْ يُمْ كِنُ الرَّ ُّد َعلى ذل َِك ِبأنَّ ما
ك أنَّ االعْ ت
َن ْش ِر ِهَ .وال َش َّ
َ
يُھ َد ُر ُك َّل َي ْو ٍم ِمنْ ِحب ٍْر َو ِمنْ
غير ٍة م َِن ال َّدوائ ِِر الحُكو ِم َّي ِة فِي أيِّ قُ ْط ٍر َع َر ِبيٍّ
ص َ
أوراق فِي دائ َِر ٍة َ
ٍ
ب َعلى َتجاوُ ِز ال َّنا ِح َي ِة اال ْقتِصاد َّيةِ ،إذا أرادواِ ،منْ أجْ ِل ِح ْفظِ ھ ِذ ِه
َيجْ َع ُل ال َمرْ َء ُم َت َي ِّق ًنا ِمنْ قُ ْد َر ِة ال َع َر ِ
وال العا َّمةَِ ،فإنَّ ال َقضِ َّي َة اال ْقتِصا ِد َّي َة َلنْ
إدار َة
ون َوأحْ َسنوا َ
الل ُ َغ ِةَ .ولَ ْو َت َن َّب َه ال َمسْ ؤولُ َ
األمور فِي األمْ ِ
ِ
ت إلَ ْي ِه َوال يُحا َف ُ
المال العا ِّم ال ي ُْلت َف ُ
ظ َعلَ ْي ِهَ .ف َنحْ نُ
الحجْ ِم الَّذي َن َتص ََّو ُرهُ؛ ألنَّ َكثيرً ا م َِن
كون ِبھذا َ
َت َ
ِ
األوراق الَّتي
ت
ب فِي الجام َِع ِة األرْ ِد ِن َّي ِة مِئا ِ
ت الحاسُو ِ
ِثال فِي م ُْخ َت َب ٍر ِمنْ م ُْخ َت َبرا ِ
بيل الم ِ
َنرى َعلى َس ِ
ِ
الطالِبُ أمْ َر ِّ
َت ْذ َھبُ َھ ْدرً ا؛ َكأنْ يُعْ طِ َي َّ
ت ِ -ب َّ
ون َقصْ ٍدْ -أو أنْ
الطبا َع ِة ل َِلو َر َق ِة الوا ِح َد ِة عِ َّد َة َمرَّ ا ٍ
الطب ِْع ُد َ
األورا ِق َغي َْر واضِ َح ِة ِّ
ب َ
موع ٌة م َِن ْ
ص ال ِحب ِْر ْأو أليِّ َس َب ٍ
آخ َرَ ،ف ُتعا ُد طِ با َع ُتھا.
َت ْخ ُر َج َمجْ َ
الطبا َع ِة لِ َن ْق ِ
كان َمحْ دودٍَ ،ويُمْ كِنُ القِياسُ َعلَ ْي ِه ِبأضْ عا ٍ
ت ال َّدائ َِرةُ.
ف مُضا َع َف ٍة ُكلَّما ا َّت َس َع ِ
َوھذا مِثا ٌل فِي َم ٍ
َو َقضِ َّي ُة ْ
راج ُن
ھوض ِبھاَ ،ف ِھ َي
صوص َمضْ بو َط ٍة ِبال َّش ْك ِل َقضِ ي ٌَّة ال َتسْ َتطي ُع ِج َھ ٌة ِب َع ْينِھا ال ُّن
ٍ
َ
إخ ِ
ك َجما َع ٌة ِمنْ أھْ ِل ال َع َر ِب َّي ِةَ .ف َسعيد األ َفغانِيّ )َ (١ي ْق َت ِر ُح أنْ
ت الحا ِك َمةَِ ،و َق ْد
َم َھ َّم ُة الس ُّْلطا ِ
أشار إلى ذلِ َ
َ
نع الس ُّْل ُ
ت ال َم َحلِّ َّيةَِ ،وأنْ ُت ْل ِز َم مُؤلِّفي ھذا ال َّن ْو ِع
ھور ِباللَھْجا ِ
طات َعرْ َ
َتمْ َ
ض ف ِْل ٍم ْأو َمسْ َر ِح َّي ٍة َعلى الجُمْ ِ
س َوال َمحاك ِِم
نع اللَھْجا ِ
سيرةَِ ،ويُطالِبُ الحُكو َم َة ِبأنْ َتمْ َ
ِبالفُصْ حى ال َي َ
ت ال َم َحلِّ َّي َة َ◌ ِمنْ ُد ِ
دار ِ
خول ال َم ِ
ت ِبأنْ َتمْ َن َع ُك َّل
ت الحُكو َم ِة َوال َّنوادي َوالصِّحا َف ِة َواإلذا َع ِةَ .ويُطالِبُ الس ُّْلطا ِ
َو َمصال ِِح ال َبري ِد َوإدارا ِ
َن ْش َر ٍة ِب َغي ِْر الفُصْ حى.
ب َل َج َع ْل ُ
ھابيُّ َ " :ل ْوال َ
ت
الخ ْوفُ ِمنْ أنْ أ َّت َھ َم ِبال َّت َع ُّ
ب الحُكوما ِ
ت ِمنْ وا ِج ِ
ص ِ
َو َيقو ُل مُصْ َطفى ال ِّش ِ
طاب َع ِمنْ َطب ِْع ُك ُت ٍ
ب ْأو َرسا ِئ َل ِبالعا ِّم َّيةِ،
ال َع َر ِب َّي ِة المُسْ َت ِقلَّ ِة الَّتي َتغا ُر َعلى لُ َغتِھا ال َق ْو ِم َّي ِة أنْ َتمْ َن َع ال َم ِ
ت ال َّت ْل َف َز ِة َواإلذا َعةَِ ،ح ّتى فِي
سار ِح َو َم َح َّطا ِ
دار ِ
س َوال َم ِ
َوأنْ َتمْ َن َع ال َّت َكلُّ َم ِبھا فِي ال َم ِ

 .١األفغاني ،من حاضر اللغة العربية ،ط ،٢ص.٢١٧-٢١٦

ت".
ك ال ُحكوما ِ
َدوائ ِِر ت ِْل َ

) (١

ب أليِّ م َُؤلِّ ٍ
َو َيرى أبو مغلي أنْ َتعْ ِم َد ُدو ُر ال َّن ْش ِر إلى َع َد ِم َن ْش ِر أيِّ كِتا ٍ
صحِّ َح ُه
ف إال َبعْ َد أنْ ُي َ
َ ) (٢
َويُرا ِج َع ُه َخ ِبي ٌر ِباللُ َغ ِة ال َع َر ِب َّي ِة َ ،و ِبھذا ال َت َق ُع أعْ يُنُ القُرّ ا ِء َعلى َ
الخطأ.
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ْ
رار ال َتسْ َتطي ُع ُدو ُر ال َّن ْش ِر أنْ ُتباشِ َر ِب َت ْطبيقِ ِه َعلى مُسْ ًتوى واسِ ٍع ٍ◌ إال إذا
َولكِنَّ مِث َل ھذا ال َق ِ
ور ال َّن ْش ِر.
صد ََر ِبھذا َقرا ٌر حُكومِيٌّ يُجْ ِب ُر َعلى ذلِ َ
َ
كَ .فاألمْ ُر ْأك َب ُر ِمنْ َمسْ ؤولِ َّي ِة ُد ِ
ليم اللُ َغ ِة ألبْنائِھا ْأو
ليم اللُ َغ ِة َعلى المُجْ َت َم ِع َسوا ٌء
َو َي َ
َ
أكان ذل َِك لِ َتعْ ِ
ض ُع ابْنُ ُع َم َر َمسْ ؤولِ َّي َة َتعْ ِ
الح َّي ِة فِي م َُؤ َّس َس ٍة عا َّم ٍة ْأو
ُوج َد َتعلي ٌم نا ِج ٌح لِلُ َغ ٍة م َِن اللُغا ِ
ت َ
ِين ِب َغي ِْرھاَ ،و ِبھذا "ال يُمْ كِنُ أنْ ي َ
لِل ّناطِ ق َ
ث َت ُ
ك اللُ َغ ِة َت َت َح َّد ُد َمھامُّھا
خا َّ
كيز َخلِ َّي ٍة لِل َبحْ ِ
ين[ في ت ِْل َ
ِّين ] ُم َت َخصِّصِ َ
ِّين م ُْخ َتص َ
ض ُّم لِسا ِني َ
ص ٍة ُد َ
ون َترْ ِ
الخلِ َّي ِة أنْ َت َّتسِ َع فِي َمرْ َحلَ ِة ْ
ويم َوال َّتھْذيبَِ ،ويُمْ كِنُ لِھ ِذ ِه َ
ِيار ال َموا ِّد ال َّتعْ لي ِم َّي ِة
اخت ِ
فِي المُتا َب َع ِة َوال َّت ْق ِ
) (٣
جار ِب ِھ ْم".
َو َتأليفِ ال ُك ُت ِ
ض ِل ال ُمدَرِّ سِ َ
ب ال َم ْد َرسِ َّي ِة لَ َت ْش َم َل ُن ْخ َب ًة ِمنْ أ ْف َ
ِفاع ِب َت ِ
ين لِال ْنت ِ
) (٤
ض أيِّ خِطا ٍ
َويُطالِبُ أبو
صيحةَِ ،ومُرا َق َب ِة َوسائ ِِل
ب ْأو مُكا َت َب ٍة ِب َغي ِْر ال َف َ
صالح ال َّد ْولَ َة ِب َر ْف ِ
ٍ
ار َس َة ِم ْھ َن ِة الصِّحا َفةَِ ،و َع ْق ِد َد ْورا ٍ
ِين
المَ ،وأنْ ُتو َ
ت لِلمُذيع َ
ض َع قُيو ٌد ُم َش َّد َدةٌ َعلى َمنْ يُري ُد ُم َم َ
اإلعْ ِ
ِين.
َوال ُم َعلِّق َ

ْ
فال كأنْ َت ْن َشأ مُؤ َّس َس ٌة
ب
ِمام َبأ َد ِ
ض َ
َو َيرى د .نِھاد الموسى أنَّ َعلى المُجْ ت َم ِع َ
األط ِ
رور َة االھْ ت ِ
ْ
فال َتعْ مي َم
ك َعلى
لِذلِ َ
ميم ذلِ َ
األط ِ
ك " َتعْ َم ُل َعلى َت ْھ ِي َئ ِة الما َّد ِة المُناسِ َب ِة ِم ْن ُه ِبال َع َر ِب َّي ِة الفُصْ حىَ ،و َتعْ ِ
) (٥
ْ
عيم".
الحلي ِ
َ
ب َوال َّتط ِ
َولِل َّن َظ ِر فِي َقضِ َّي ِة ال َّش ْك ِل فِي الكِتا َب ِة ال َع َر ِب َّي ِة َيقو ُل د .نِھاد الموسى ِبأنْ " َن َّت ِخ َذ أل ْنفُسِ نا َنھْجً ا فِي
ك عِ ي َن ًة ِمنْ َموا ِّد القِرا َء ِة لِ َسوا ِء القُرّ ا ِء:
اسْ تِقرا ِء َمزال ِِق القِرا َء ِة لَدى َجمْ َھ َر ِة أبْنا ِء ال َع َر ِب َّي ِةَ ،ن َّت ِخ َذ لِذلِ َ
ت َّ
ت الرَّ سْ ِم َّي ِة فِي ُ
الحيا ِة العا َّمةِ،
م َِن الرَّ سائ ِِل َوال ُّ
ص َوالمُعا َمال ِ
صحُفِ َوال َم َجال ِ
الثقافِ َّي ِة َوالقِ َ
ؤون َ
ص ِ
ش ِ
ْ
َ
ليم
ك َع ِّي َن ًة ِمنْ َسوا ِء القُرّ ا ِء ِمنْ ْأوساطِ ال ُم َت َعلِّم َ
َو َن َّت ِخ َذ لِذلِ َ
ِين؛ َتالميذ أ ْن َھوا َشط َر ال َّتعْ ِ
 .١الشھابي ،مصطفى )١٣٨٤ھـ١٩٦٤ ،م( ،مشكالت العربية واقتراح المرحوم أحمد أمين ،مجلة المجمع العلمي
العربي ،دمشق ،م) ،٣٩ج :(٤ص.٥٣٣
 .٢أبو مُغلي ،األساليب الحديثة لتدريس اللغة العربية ،ط ،٢ص١١٣.
 .٣ابن عمر ،كيف نعلّم العربية لغة حية؟ ط ،١ص٨٧.
 .٤أبو صالح ،عبد القدوس )١٤١٨ھـ١٩٩٧ ،م( ،ازدواج اللغة العربية في المدارس والجامعات ،في :جامعة
اإلمام بن سعود اإلسالمية ،بحوث ندوة ظاھرة الضعف اللغوي في المرحلة الجامعية١٤١٦ ،ھـ١٩٩٥ ،م،
م ،١الرياض ،ص١٤٤.
 .٥الموسى ،الثنائيات ،ص.١٣٧
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ِّينَ ،و َن ْن ُ
ِباس األ ْب ِن َي ِة فِي
ال َم ْد َرسيِّ َو َمنْ ُھ ْم فِي م ِْث ِل مُسْ َتوا ُھ ْم م َِن ال َع َم َل ِة َوال ِحرْ ِفي َ
ظ َر فِي مَواضِ ِع ْالت ِ
س َما َّد َة َتحْ ليال ٍ
ت َوم َُؤلَّفاتٍَ ،و َم ْوضِ َع عِنا َي ٍة
سَ .و َنجْ َع َل الم ُْل ِب َ
ض َع ُخ َّط ًة فِي َ
قِرا َءت ِِھ ْم لِ َن َ
ض ْبطِ الم ُْل ِب ِ
) (١
ب ال َّتعليم َو َب َرامِج ال ّت ْل َف َزةَِ ،وسائِر َوسائ ِِل ال َّت ْوعِ َي ِة اللُ َغ ِو َّي ِة َو َّ
الثقافِ َّي ِة".
خا َّ
ص ٍة فِي ُك ُت ِ
ِ
ِ
ِ
ْس َبعْ َد َرصْ دِھا َرصْ ًدا نِظا ِم ًّيا ُي َم ِّث ُل َت ْدبيرً ا إصْ ال ِح ًّيا
ُث َّم َيرى أنَّ " َ
ض ْب َط مَواضِ ِع اللَّب ِ
مُناسِ بًا".

) (٢

ريق َع َم ٍل ُم َتكام ٍِلَ ،و َق ْد َيكونُ األ ْي َس َر ِمنْ ھذا
َولكِنَّ ھذا ال َع َم َل َيحْ تا ُج م َِن المُجْ َت َم ِع إلى َف ِ
االسْ ِت ْقرا ِء َ ُ
ميع ال ُحروفِ ؛ ألنَّ م ِْث َل ھذا االسْ ِت ْقرا ِء َيحْ تا ُج إلى جُھو ٍد َعظي َمةٍَ ،و َكثيرً ا ما
ضبْط َج ِ
َت ْنقُصُھا ال ِّد َّق ُةَ .كما أنَّ الرَّ صْ َد ال ِّنظامِيَّ ال َّد َ
ْس ِباألمْ ِر ال َّسھ ِْل.
قيق لَي َ
َوال ِج ُ
ت إلى م َُؤسَّسا ٍ
ھات الَّتي ذ َكرْ ناھاِ ،منْ َب ْي ٍ
ت
الم إلى كا َّف ِة ال َھيْئا ِ
ت َتعْ لي ِم َّي ٍة إلى َوسائ ِِل إعْ ٍ
ض
توح ٌة َعلى َبعْ ضِ ھاَ .فلَ ْو كا َن ِ
َوال َّدوائ ِِر فِي المُجْ َت َم ِعُ ،كلُّھا َم َناف ُِذ َم ْف َ
البدا َي ُة م َِن ال َم ْد َر َس ِة ِبأنْ ُي ْف َر َ
ت ِ
خار َجهُُ ،ث َّم مُتا َب َع ُة ُمدَرِّ سِ ي
َعلى مُعلِّ ِم اللُ َغ ِة ال َع َر ِب َّي ِة ْالتِزا ُم اللُ َغ ِة ال َف َ
صيح ِة دا ِخ َل َدرْ سِ ِه َو ِ
الجميع مُحا َد َث َة ُّ
ْ
ْ
ت
صيح ِةُ .ث َّم َي ْن َتقِ ُل ھذا األمْ ُر َم َع
ال َّت َخصُّصا ِ
الطال ِ
ب ِبال َع َر ِب َّي ِة ال َف َ
األخرىَ ،وإلزا ُم َ ِ
ت ال َم ْكتو َب َة ِب َع َر ِب َّي ٍة َغي ِْر َم ْشكولَةٍَ ،وال َيسْ َم ُع ِمنْ
طالِ ِ
ب ال َم ْد َر َس ِة إلى َح َر ِم الجام َِع ِة َفال َي َرى الالفِتا ِ
مُحاضِ ٍر لُ َغ ًة َغي َْر َمضْ بو َطةٍَ ،وال َي َت َكلَّ ُم العا ِّم َّي َةُ .ث َّم ھذا َّ
الطالِبُ الَّذي أ ْنھى َمرْ َحلَ َت ُه الجا ِم ِع َّي َة َوا ْن َت َق َل
جال
الحيا ِة َ
إلى َ
الع َملِ َّي ِة َفإ َّن ُه فِي َع َملِ ِه َو َم َع ُز َمال ِئ ِه ال َي َت َكلَّ ُم إال ال َع َر ِب َّي َة السَّلي َم َةَ ،وإذا َع ِم َل فِي َم ِ
صار أبًا َفإنَّ ِبم ُْك َن ِت ِه َت ْوجي َه ْ
حيح ًةَ ،و َي ْنطِ ُق ُن ْط ًقا َسليمًاُ .ث َّم إذا
أطفالِ ِه إلى
َ
ص َ
الم َفإ َّن ُه َي ْك ُتبُ كِتا َب ًة َ
اإلعْ ِ
دار ْ
َام ِبما ُي َع ِّك ُر َنقا َءھا
اللُ َغ ِة السَّلي َم ِةِ .بھذا َتكونُ ھ ِذ ِه اللُ َغ ُة َق ْد َ
ت فِي دائ َِر ٍة َسلي َم ٍة ُد َ
ون االصْ طد ِ
َو َسال َم َتھاَ ،وأ ِم ّنا َعلى أبْنا ِء ال َع َر ِب َّي ِة م َِن ال َع َر ِب َّي ِة الرَّ كي َك ِة َو ِمنْ َتداوُ ِل َغي ِْر ال َع َر ِب َّي ِة َعلى ْألسِ َنت ِِھ ْم.
ت
صيح ِة َيعو ُد إلى أ َّنھا " ُم ْھ َم َل ٌة فِي ال َب ْي ِ
ضعْ َ
َو َي ْن َتھي األبْراشيُّ إلى أنَّ َ
ف ال َع َر ِب َّي ِة ال َف َ
) (٣
َوالمُجْ َت َم ِعَ ،والعِنا َي ُة ِبھا أق ُّل م َِن العِنا َي ِة ِباللُ َغ ِة األجْ َن ِب َّي ِة فِي ال َم ْد َر َس ِة".
ك اإلھْ ما َل لِل َع َر ِب َّي ِة فِي
ف َوذلِ َ
َولِأل َسفِ َ ،و َبعْ َد سِ َّت ِة عُقو ٍد ِمنْ َكال ِم ِه ما ِز ْلنا ُنعانِي ھذا الضَّعْ َ
ت ال َع َر ِب َّي ِة.
المُجْ ت َمعا ِ
َوي ُْد ِر ُ
الجماعِ يِّ َ ،فھ َُو َيرى أنَّ ُم ْش ِكلَ َة الكِتا َب ِة َوالعا ِّم َّي ِة
ك م َُحمَّد َخلف ﷲ أحْ َمد قي َم َة ال َع َم ِل َ
 .١الموسى ،الثنائيات ،ص.٢١٥
 .٢المصدر نفسه ،ص٢١٦.
 .٣األبراشي ،لغة العرب وكيف ننھض بھا ،ط ،١ص.٢٩

بُ " :
ث ُ
ش َع ٍ
ب َو َتعْ ليم ِِھ ْم فِي
ُوع ال َّشبا ِ
َوالفُصْ حى َتحْ تا ُج إلى ُخ َّط ٍة َتسي ُر في َثال ِ
شعْ َب ٍة َت َّت ِج ُه إلى ُجم ِ
عليمَ ،و ُ
ِبار َوقا َد ِة َھيْئات ِِھ ْم َو ُم َن َّظمات ِِھ ْمَ ،وثالِ َث ٍة إلى
شعْ َب ٍة َت َّت ِج ُه إلى َج
ماھير المُواطِ َ
نين الك ِ
ِ
َمراح ِِل ال َّت ِ
ِبي َئ ِة ال َم ْن ِز ِل َواألسْ َر ِة".

) (١
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إ َذنْ األمْ ُر َيسْ َت ْل ِز ُم َحمْ لَ ًة َجماعِ ي ًَّة ُم َك ّث َف ًة َت ُ
الحمْ لَ ُة َتحْ تا ُج إلى
ميع فِئا ِ
ض ُّم َج َ
ت المُجْ َت َم ِعَ .وھ ِذ ِه َ
ت ال َمسْ ؤولَةَِ ،ومُتا َب َعت ِِھا ُم َّد َة َت ْنفي ِذ ال ُخ َّط ِة.
مُسا َن َد ِة ال ِجھا ِ
قيق ال َھدَ فِ ذا ِت ِه َيرى ال َّن ْكديُّ ) (٢أ ّن ُه ال ُب َّد ِمنْ َتكا ُتفِ ِجھا ٍ
ت َو َت ْن َتھي
ت َعدي َد ٍة َت ْبدَأ م َِن ال َب ْي ِ
َولِ َتحْ ِ
نوس م َِن ْ
األلفاظِ ،
ِبالصِّحا َف ِة .فدَ ْو ُر ال َب ْي ِ
قين أبْنائ ِِھ ُم الصَّحي َح ال َمأْ َ
ْن َعلى َت ْل ِ
ت َيكونُ ِب َع َم ِل الوالِ َدي ِ
حون َوال َم ْغلوطِ .
َوإبْعا ِد ِھ ْم َع ِن ال َم ْل ِ
كون اللُ َغ ُة الفُصْ حى العُمْ َد َة فِي ْإلقا ِء
َي ْكمُنُ فِي أنْ َت َ

َو َد ْو ُر ال َم ْد َر َس ِة -في َرأيِ ال َّن ْكديّ -
ْ
كون لَھا ال َّنصيبُ
ال ُّد
ت
األو َف ُر في المُحادثا ِ
روس َوفِي م َ
ُراج َعت ِِھاَ ،وفِي المُذا َك َر ِة فِيھاَ .وأنْ َي َ
ِ
حيح ًة َسلي َم ًةَ ،كما ھ َُو واقِ ٌع فِي ُكلِّ◌ّ لُ َغ ٍة
َوال ُمعا َمال ِ
صير َملَ َك ًةُ .ث َّم َيرى أنْ َت َ
ت لِ َت َ
ص َ
كون لُ َغ ُة ال َقضا ِء َ
) (٣

واوينَ ،ولُ َغ ُة الصِّحا َف ِة َواإلذا َع ِة
ياب َّيةَِ ،ولُ َغ ُة ال ُج ْن ِد َّيةَِ ،ولُ َغ ُة ال َّد
عِ ْن َد ُك ِّل أ َّم ٍةَ .و َكذلِ َ
ك لُ َغ ُة ال َمجال ِ
ِ
ِس ال ِّن ِ
ت العا َّم ِة.
ت فِي ال ُم ْن َت َديا ِ
َوالخِطابا ِ
ُّوق َوإلى ال َمعْ َم ِل َوإلى
َو َيرى ال َّن ْكدي أنَّ ھذا ي ُْخ ِر ُج اللُ َغ َة َ◌ الفُصْ حى ِمنْ خ ِْد ِرھا إلى الس ِ
جار ِة َوالصِّنا َع ِة َو ِّ
ت الحُجَّ ُة َع َليْنا ِبأنَّ اللُ َغ َة
الزرا َع ِةَ .وإال كا َن ِ
ير لُ َغ َة أصْ حا ِ
ال َم ْز َر َع ِة .ل َتصِ َ
ب ال ِّت َ
صنا ِئعِھم م َِن
ين َو َ
ِي حُجَّ ُة المُسْ َتعْ م ِِر َ
الفُصْ حى لُ َغ ٌة َغري َب ٌة َع ّنا َن َت َعلَّمُھا َت َعلُّ َم َنا لِلُّ َغ ِة األجْ َن ِب َّيةَِ ،وھ َ
) (٤
ب.
ِينَ ،وأ ْتباعِ ِھ ْم م َِن ال َع َر ِ
المُسْ َت ْش ِرق َ
ْنَ .ن ْف َخ ُر أ َّننا َنجْ َھ ُل
َو ِمنْ َتعْ ليقا ِ
ْنَ ،و َن ْخ َج ُل َمرَّ َتي ِ
ت ال َّن ْكديِّ السَّاخ َِر ِة َق ْولُ ُهَ " :نحْ نُ َن ْف َخ ُر َمرَّ َتي ِ
لُ َغ َتناَ ،وأ َّننا َنعْ رفُ ل ُ َغ ًة أجْ َنبي ًَّة ْأو َش ْي ًئا ِم ْنھاَ ،و َن ْخ َج ُل أ َّننا َنجْ َھ ُل لُ َغ ًة أجْ َنبي ًَّة ْأو ْأل ً
فاظا ِم ْنھاَ ،وأنْ
ِ
ِ
ِ
) (٥
َّحيح َة ال َمأنو َس َة".
ار َج ِة األلفا َظ ال َع َر ِب َّي َة الص َ
َنسْ َتعْ ِم َل فِي لُ َغ ِتنا ال َّد ِ
َوھ ِذ ِه الف ِْك َرةُ الَّتي َعب ََّر ال َّن ْكديُّ َعنْ ضِ يقِ ِه ِم ْنھا َق ْب َل ِنصْ فِ َقرْ ٍن ما زالَ ْ
ت فِي َتزا ُي ٍد مُسْ َتمِرٍّ .
 .١أحمد ،محمد خلف ﷲ )١٩٦٨-١٩٦٧م( مستقبل الفصحى ،في :مجمع اللغة العربية ،البحوث والمحاضرات
للدورة الرابعة والثالثين ،القاھرة ،ص١٦٨.
 .٢النكدي ،عارف )١٩٥٦م( اللغة العربية بين الفصحى والعامية ،في :مؤتمر المجامع اللغوية العلمية األول،
المؤتمر األول للمجامع اللغوية العلمية ،دمشق :مطابع جريدة الصباح ،ص.١٠٠-٩٩
 .٣المصدر نفسه ،ص١٠١.-١٠٠
 .٤المصدر نفسه ،ص٩٨.
 .٥المصدر نفسه ،ص.١٠٢

رب َّي ِة ال
ليل م َِن ال ُم ْفردا ِ
ض الَّ َ
َو ِممّا ي ُْؤ َسفُ َل ُه أنَّ َبعْ َ
ذين َي َتبا َھ ْو َن ِب َمعْ ِر َف ِة َق ٍ
ت َغي ِْر ال َع ِ
أحبُّوا لُ َغ َت ُھ ْم َو ْ
أخلَصوا فِي َت َعلُّم ِِھاَ ،وال
ك اللُ َغةَِ ،فال ُھ ْم َ
أو المُحا َد َث َة ِبت ِْل َ
َيسْ َتطيع َ
أو الكِتا َب َة ِ
ُون القِرا َء َة ِ
ُھ ْم أ ْت َق ُنوا اللُ َغ َة الَّتي َي َت َ
ْس َمعْ نى ھذا أ َّنني ضِ ُّد َت َعلُّ ِم لُغا ٍ
ت َغي ِْر
ون ِباال ْنتِما ِء ال َّش ْكليِّ إلَيْھاَ .ولَي َ
فاخ ُر َ
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كون
رور ًّيا أحْ يا ًناَ ،ول ِكنْ ب َشرْ طِ أنْ ال َي َ
ال َع َر ِب َّيةَِ ،ب ْل إنَّ َت َعلُّ َم لُ َغ ٍة ْأو ْأك َث َر َغي ِْر اللُ َغ ِة األ ِّم َيكونُ َ
ض ِ
ب ال َع َر ِب َّيةِ؛ ألنَّ َتعْ لي َم ِّ
الط ْف ِل ال َع َر ِبيِّ لُ َغ ًة ثا ِن َي ًة َوھ َُو ال ُي ْتقِنُ لُ َغ َت ُه ال َع َر ِب َّي َة ي َُؤ ِّخ ُر فِي
ك َعلى حِسا ِ
ذلِ َ
إ ْتقا ِن ِه لَھا.
َ
ُ ُ
ار ال َع َرب َّي ِة اھْ تِما َمھا ِباللُ َغ ِة ال َع َر ِب َّيةِ،
َو َرجاؤُ نا ال َي ْو َم أَنْ ُت ِ
ميع األ ْق َط ِ
عاو َد ال َمجا ِم ُع الل َغ ِو َّية فِي َج ِ
ُ
َوال َّت ْن َ
ناع أبْنائِھا ِبقُ َّوتِھا َوفاعِ لِ َّيتِھا.
سيق فِيما َب ْي َنھا لِلحِفاظِ َعلى الل َغ ِة َواالرْ تِقا ِء ِبھاَ ،وإ ْق ِ
ِضان
الع َرب َّي ِة لِ َت َت َم َّك َن م َِن احْ ت
ب ال َع َر ِ
ب َف ِمنْ وا ِج ِ
َو ِبما أ َّننا فِي َعصْ ِر الحاسُو ِ
ب َت ْطوي ُر اللُ َغ ِة َ
ِ
ت َ -كما يَصِ فُھا َسعيد َي ْقطين-
جال ال َمعْ لوما ِ
ور ِة ال َمعْ لوما ِ
َث َ
تَ .و ِممَّا ي ُْؤ َسفُ لَ ُه أنَّ اللُ َغ َة ال َع َرب َّي َة فِي َم ِ
ط َقواعِ دِھا ال َّنحْ ِو َّي ِة َواإلمْ ال ِئ َّيةَِ ،فال ي َ ُ
) (١لُ َغ ُة َركي َك ٌة ال ُتحْ َت َر ُم أَ ْب َس ُ
ِمام ْأو أيُّ ُج ْھ ٍد
ُالحظ فِيھا أيُّ اھْ ت ٍ
وين اللُ َغ ِويَّ َو َّ
ضعيفٌ
الثقافِيَّ لِل َمسْ ؤول َ
ك ِبأنَّ ال َّت ْك َ
إ ْبداعِ يٍّ َ ،و ُي َف ِّس ُر َسعيد َي ْقطين ذلِ َ
ِين َعنْ ھ ِذ ِه ال َّت ْق ِن َي ِة َ
ير
ِج ًّداَ .و ُدخو ُل ال َع َر ِ
حيل إذا كا َن ِ
ضعي َف ًة َو َغ َ
ت اللُ َغ ُة ال َع َرب َّي ُة َ
ب َعصْ َر ال َّت ْق ِن َي ِة مُسْ َتحي ٌل ْأو شِ ْب ُه مُسْ َت ٍ
ِّين ْإذ َعلَي ِْھ ْم أنْ يُبادِروا لِلمُسا َھ َم ِة
ض ُع َسعيد َي ْقطين ال َمسْ ؤولِ َّي َة َعلى ال ُم َث َّقف َ
َم ْدرو َس ٍةَ .و َي َ
ِين َوالجا ِم ِعي َ
جال الصِّنا َعةَِ ،ح ّتى يُمْ ك َِن
ار َو ِر ِ
ير ِھ ْم م َِن ال ُّتجّ ِ
الفاعِ َلةَِ ،و َعلَي ِْھ ْم أنْ ال َي ْت ُر ُكوا ال َفضا َء َفسيحً ا لِ َغ ِ
َ
َّ
ييرَ .كما َيأ ُخ ُذ َعلى المُسْ َتعْ م ِِل ال َع َربيِّ َع َد َم
لِل َعم ِِل الثقافِيِّ أنْ َيحْ َت َّل َم َكا َن َت ُه األساسِ َّي َة فِي َع َملِ َّي ِة ال َّت ْغ ِ
مال المُعْ َج ِم
قُ ْد َر ِت ِه َعلى اإلفا َد ِة م َِن ال َبرْ َم ِجيّا ِ
أو اسْ ِت َع ِ
حيح ال َّنحْ ِو َواإلمْ ال ِء ِ
ت ال َم ْك َت ِب َّي ِة ال َع َرب َّي ِة فِي َتصْ ِ
ون
فِي الكِتا َب ِةَ .وھ ِذ ِه األُمو ُر َتحْ تا ُج إلى َتكا ُتفِ ال َمجْ ھُودا ِ
ليم ُد َ
ت ال َع َر ِب َّي ِة َعلى مُسْ َتوى ال َّترْ ِب َي ِة َوال َّتعْ ِ
ت َوم َُؤسَّسا ٍ
ميع :حُكوما ٍ
ت أكادي ِم َّي ٍة َو ِم ْھ ِن َّي ٍة َوأ ْفرا ٍد.
ُشار َك ِة َ
كم َ
أخيرَ ،و َكذلِ َ
أيِّ َت ٍ
الج ِ
َو َق ْد َت َم َّنى َمحْ مود َتيْمور)َ (٢ق ْب َل أَ ْك َث َر ِمنْ ِنصْ فِ َقرْ ٍن أَنْ َت ُع َّم الكِتا َب ُة ال َمضْ بو َط ُة الَمْ َد َر َس َة
القارى ِء إلى قِرا َء ِة "كِتا َب ٍة َمضْ َ
َوال َبي َ
بوط ٍة
ْت َوالم ِْذ َ
ياع َو ُك َّل ما ُي ْق َرأَ .و َيقو ُل إذا اسْ َت َطعْ نا أنْ َنصِ َل ِب ِ
صرْ ًفا فِي ُك ِّل ما َت َق ُع َعلَ ْي ِه َع ْي ُن ُه  ...ارْ َت َقبْنا أَنْ َتصِ َل ِب ِه الحا ُل إلى أنْ يُصْ ِب َح ال ُّن ْط ُق
َنحْ ًوا َو َ
ب َسلي َق ًة لَه".
ِبالصَّوا ِ

) (٣

 .١يقطين ،سعيد )٢٠٠٥م( .من النص إلى النص المترابط ،ط ،١الدار البيضاء -المغرب :المركز الثقافي العربي،
ص.٨٣-٨١
 .٢تيمور ،مشكالت اللغة العربية ،ص٥٤.-٥٣
 .٣المصدر نفسه ،ص .٢١وتيمور ،ضبط الكتابة العربية ،ص.١٣

ك األمْ ن ُ
حاج ٍة إلى
ِيات؛ ألنَّ األمْ َر َ -كما َيرى د .نِھاد الموسىِ -ب َ
اآلن لَ ْم َت َت َح َّق ْق ت ِْل َ
َول ِكنْ إلى َ
ِّ
راح العا ِّم َّي ِة إلى غا َي ِة
اس َعلى ال َف َ
رار سِ ياسِ يٍّ َيجْ َم ُع ال َّن َ
َق ٍ
صيح ِة ِبغَرْ سِ ھا " َو َت ْن ِم َيتِھا َوم ِّد ظِ اللِھاَ ،واط ِ
ِسار"َ (١).ود .نِھاد الموسى ي ُْد ِر ُ
ْس ِباألمْ ِر ال َّسھ ِْلَ ،وأ َّن ُه
ِسان ال َع َر ِبيَّ لَي َ
ك أنَّ َجعْ َل الفُصْ حى الل َ
اال ْنح ِ
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ظيم الَّذي ي َُو ِّف ُر
َسي َ
اس َس ُيقِرُّ َ
عاب َر ًة َوآ ِني ًَّةَ ،وأنَّ ال َّن َ
ُواج ُه ِب َث ْو َرةٍَ ،ول ِك َّن ُه َيراھا ِ
ون ِب َجدوى َھذا الفِعْ ِل ال َع ِ
َعلى َّ
ضائ َِع فِي َتحْ
ِير َة َبي َْن ما َي َت َعلَّ ُم
ب ال َع َر ِبيِّ ال ُجھْدَ ال َّ
الطالِ ِ
ربيِّ الح َ
ِ
صيل ال َع َر ِب َّيةَِ ،و َعلى َغي ِْر ال َع ِ
) (٢

َوما َيسْ َم ُع فِي الحِيا ِة ال َي ْو ِم َّي ِة.
ْس إلى َت َعلُّمِھاَ ،وھ ِذ ِه المُحاو َل ُة َي ِجبُ أنْ
حاج ٍة إلى ْاكتسا ِ
الع َر ِب َّي ِةَ ،ولَي َ
ب اللُ َغ ِة َ
َو َنحْ نُ َح ًّقا ِب َ
ِطاق فِي ا ْن
سجام َبي َْن ال َم ْد َر َس ِة َوالمُجْ َت َم ِع ِمنْ َح ْولِھاَ ،و َبي َْن ال َم ْد َر َس ِة َو ُك ِّل َوسائ ِِل
َت َ
كون " َعلى ُك ِّل ن ٍ
ٍ
الم".
اإلعْ ِ

) (٣

ب ْ
الخ ْي َم ِة ْإذ أصْ د ََر ْ
أس َ
ض
ت فِي
األلفيُّ ِبما َق َرأهُ َع ِن الس ُّْلطا ِ
َ
َو َق ْد أعْ ِج َ
ت " َقرارً ا ِب َفرْ ِ
إمار ِة َر ِ
الن ْأو َشريطٍ دِعائِيٍّ
َغرا َم ٍة ُتعا ِد ُل َنحْ َو ِم َئ ٍة َو َخمْ َ
سين دُوالرً ا َعلى ُك ِّل َخ َطأ لُ َغ ِويٍّ فِي أيِّ إعْ ٍ
َمسْ مو ٍع ْأو َمرْ ئِيٍّ َو َكذا وا ِج ُ
واق".
ھات ال َم َحال ِ
جار َّي ِة َواألسْ ِ
ت ال ِّت ِ

) (٤

ت:
زيزھا فِي ُك ِّل ال َمجاال ِ
َوأ ِخيرً ا "ال َّنجا ُح َ
ِشار اللُ َغ ِة َمرھونٌ ِباسْ تِعمالِھا َو َتعْ ِ
الحقيقِيُّ ال ْنت ِ
الحُكو َم ِة َو
ليم".
القانون َواال ْقتِصا ِد َو َ
ِ
ْش َوال ِّد ِ
الجي ِ
ين َوال َّتعْ ِ

) (٥

ِين َلھاَ ،سوا ٌء َعنْ َقصْ ٍد ْأو َعنْ َجھ ٍْل
َو َي َت َطلَّبُ ِحرْ صُنا َعلى َسال َم ِة لُ َغتِنا مُعا َق َب َة ال ُم ْفسِ د َ
ض مُخالَ َف ٍة مالِ َّي ٍة َعلى ُك ِّل َمنْ ي ُْخطِ ى ُء في اللُ َغ ِة َكالَّتي ُت ْف َرضُ
ِبقواعِ دِھا اسْ ِتھْتارً اَ ،ولَ ْي َتنا َنسْ َتطي ُع َفرْ َ
دير.
َعلى َمنْ َي َق ُع في مُخالَ َف ِة ال َّسي ِْر َم َثال َعلى أق ِّل َت ْق ٍ
ت َوطالَ َب ْ
ب الَّتي َك َت َب ْ
ضعْ ھا إال فِيما
لح َركا ِ
َو ِممّا يُثي ُر ال َع َج َ
ت ِب َوضْ عِھا لَ ْم َت َ
ت َع ِن ا َ
ب أنَّ ال ُك ُت َ
ت َغدا
الح َركا ِ
ض ُع َقواعِ َد َف َق ْط َوال ُن َط ِّبقُھا َح ّتى َعلى أ ْنفُسِ نا؟ أ ْم أنَّ َوضْ َع َ
ك أ َّننا َن َ
َند ََرَ .ف َھ ْل َمعْ نى ذلِ َ
ِي َعلَيْھا؟.
ُّور ِة الَّتي ھ َ
مُسْ َتحيال ِبالص َ

 .١الموسى ،الثنائيات ،ص.١٣٥
 .٢المصدر نفسه ،ص.١٤٠
 .٣فيصل ،شكري )١٩٨٣م( ،قضايا اللغة العربية المعاصرة ،المجلة العربية للدراسات اللغوية ،م) ،٢ع:(١
ص.٢٤
 .٤األلفي ،اللغة العربية وكيف ننھض بھا نط ًقا وكتابة ،ص.١٢٥
 .٥كولمان ،اللغة واالقتصاد ،ص.٢٣٥

الخا ِت َم ُة
ت ال ِكتا َب ُة ال َع َرب َّي ُة َغ ْي ُر ال َم ْشكول ِة ُعلَما َء ال َع َرب َّي ِة َقديمًا َو َح ً
ديثاَ ،و َق ِد اجْ َت َھ َد َكثي ٌر ِم ْن ُھ ْم
لَ َق ْد َش َغلَ ِ
ِ
ْ
ِص ًة.
ِي ِمنْ َغي ِْر َش ْك ٍل ُت َع ُّد ناق َ
مال الكِتا َب ِة ال َعر ِب َّيةِ؛ ْإذ ھ َ
إلك ِ
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ب لِل َّنحْ ِو
راس ُة فِي ال َفصْ ِل َّ
َبدَأ ِ
الع َر ِ
اريخِيِّ لِلكِتا َب ِة ال َعر ِب َّيةَِ ،و َمعْ ِر َف ِة َ
ت ال ِّد َ
األو ِل ِب َت َتب ُِّع ال ُبعْ ِد ال َّت ِ
ب َمعْ ِر َفت ِِھ ْم لَ ُهَ .و َب َّي َن ْ
ت َ
الج ْز ُم فيھاَ ،وأ َّن ُه َمرَّ ِب َمرا ِح َل
ت أنَّ بِدايا ِ
ال َع َر ِبيِّ َ .وأسْ با ِ
الخ ِّط ال َع َر ِبيِّ َيصْ عُبُ َ
ُ
ضوع أ ْق َربُ إلى َ
َيصْ عُبُ َتحْ دي ُدھا ِب ِد َّقةٍ؛ إ ِذ الرِّ
وايات فِي َھذا ال َم ْو
ك َكثي ٌر
ب إلى ذلِ َ
يال َ -كما َذ َھ َ
الخ ِ
ِ
الحقي َق ِة فِي
ك الرِّ وايا ِ
ت لَي َ
حيص لِت ِْل َ
ارسِ َ
ْس لَ ُه َكبي ُر فا ِئ َدةٍ؛ ألنَّ الوُ صو َل إلى َ
ينَ .-و َك ْث َرةُ ال َّتمْ ِ
م َِن ال َّد ِ
ضوع َيبْدو مُسْ َتحيال؛ إ ِذ ال َمصا ِد ُر ال ُتسْ عِفُ .
َھذا ال َم ْو
ِ
األو ُل فِي ھذا
كان لَ ُه ال ُج ْھ ُد َّ
َوأمّا َعنْ َوضْ ِع ال َّنحْ ِو َفيُمْ كِنُ ال َق ْو ُل ِبأنَّ َعلِ ًّيا َ -كرَّ َم ﷲُ َوجْ َھ ُهَ -
الحاج َة إلِ ْي ِه َف ْ
ك
أك َم َل ما َب َدأ ِب ِه َعلِيٌّ  .أمّا َيحْ َيى بْنُ َيعْ َمر َونصْ ُر
َ
األمْ ِرَ ،وأنَّ أبا األسْ َو ِد ال ُّد َؤليَّ ْأد َر َ
ْ
جامَ .وأمّا ال َّش ْخصِ ي ُ
األخرى َف َق ْد
َّات
كان ُج ْھ ُدھُما م ُْخ َت ًّ
ابْنُ عاصِ ٍم َف َق ْد َ
صا ِب َن ْقطِ ال َمصاحِفِ َن ْق َط إعْ ٍ
كا َن ْ
جالَ ،ول ِكنْ ال يُقا ُل ِبأنَّ لَ ُھ ُم ْ
األولَ ِو َّي ُة فِي َوضْ ِع عِ ْل ِم ال َّنحْ ِو ،ما َعدا
الم فِي َھذا ال َم ِ
ت م َِن األعْ ِ
َ
ت ال َّش ْك ِل
العر ِب َّي ِة ِبأنْ ْأو َج َد َح َركا ِ
أحمْ َد ال َفراھِيديَّ َف َق ْد َ
بن َ
الخلي َل َ
ھيل الكِتا َب ِة َ
كان األ َس َب َق إلى َتسْ ِ
َّ
ب كا َن ْ
ت عِ ْن َد ُھ ُم األصو ُل
جامَ .ول ِكنْ ال ُب َّد م َِن ال َّت َنب ِه َعلى أنَّ ال َع َر َ
التي َتمْ ي ََّز ِبھا ال َّش ْك ُل َع ِن اإلعْ ِ
ك َنقا ُء السَّلي َق ِة عِ ْن َد ُھ ْم.
ُدور ِھ ْم َوعُقول ِِھ ْمَ .و َي ُد ُّل َعلى ذلِ َ
ال َّنحْ ِو َّي ُةَ ،ول ِك َّنھا فِي ص ِ
ت ْ
إن ْ
ُ
َوالرِّ
اختالفا ٍ
ت
وايات َعنْ َس َب ِ
اخ َتلَ َف ِ
ب َوضْ ِع ال َّنحْ ِو ُم َت َكرِّ َرةٌ فِي َك ٍ
ثير م َِن ال َمصاد ِِرَ ،و ِ
رآن م َِن ال َلحْ ِن َوال َّتصْ حيفِ ؛
سير ًةَ .ول ِكنْ يُمْ كِنُ َترْ جي ُح ال َّس َب ِ
َي َ
ب القائ ِِل ِبأنَّ ال َّنحْ َو وُ ضِ َع لِحِما َي ِة القُ ِ
صا َد ً
ب َفرْ عِ َّي ٍة كا َن ْ
ب أسْ با ٍ
فة.
ك لِ َك ْث َر ِة وُ رو ِد ِه في الرِّ واياتِ ،إلى جا ِن ِ
ت مُصا ِح َب ًة لھذا ال َّس َب ِ
وذل َ
ب ُم َ
ت ال ِّدراسِ ُة فِي ال َفصْ ِل
ناولَ ِ
أح ُد مُسْ َت َويا ِ
رب َّيةِ؛ لِھذا َت َ
ِي َ
رب َّي ُة ال َم ْكتو َب ُة َغ ْي ُر ال َم ْشكولَ ِة ھ َ
ت ال َع ِ
َوال َع ِ
َّ
رب َّي ِة ْ
األخرى.
ض مُسْ َت َويا ِ
الثاني َعال َق َتھا ِبال َلحْ ِنَ ،و ِب َبعْ ِ
ت ال َع ِ
ْدال
كان ال َّترْ كي ُز َعلى ال َلحْ ِن ال َّنات ِِج َعنْ غِ يا ِ
الحدي ِ
ب َ
ث َع ِن ال َلحْ ِن َ
َوعِ ْن َد َ
أو اسْ ِتب ِ
الحركاتِِ ،
رب َّي ِة.
كان لِھذا ال َّن ْو ِع م َِن ال َلحْ ِن أث ٌر فِي غِ يا ِ
ْف َ
ضَ ،و َكي َ
ب ال َّش ْك ِل م َِن الكِتا َب ِة َ
َبعْ ضِ ھا ِب َبعْ ِ
الع ِ
أمّا مُسْ َت َو ُ
رب َّي ِة ال َم ْكتو َب ِة َغي ِْر ال َم ْشكو َل ِة ِبھا َف ِھي:
رب َّي ِة الَّتي َب َّي َن ِ
ت ال ِّد َ
راس ُة َعال َق َة ال َع ِ
يات ال َع ِ
ت ْ
األخرى؛
ناو ِل المُسْ َتويا ِ
ِي أ ْش َھ ُر مُسْ َت َويا ِ
رب َّي ِةَ .ولَ ْم َت َت َ
صيح ُةَ ،والعا ِّم َّي ُةَ ،والوُ سْ طى؛ ْإذ ھ َ
ال َف َ
ت ال َع ِ
أغلَ ِبھاُ -م َت َفرِّ َع ٌة َعنْ ھ ِذ ِه َّ
أل َّنھا -فِي ْ
الثال َث ِة.
ت ال ِّدرا َس ُة إلى أنَّ َقضِ َّي َة ال َّش ْك ِل َبقِ َي ْ
ك ِمنْ
سينَ ،سوا ٌء
صلَّ ِ
أكان ذلِ َ
َ
ار َ
َو َق ْد َت َو َ
ِمام ال َّد ِ
ت َم َح َّل اھْ ت ِ
ص َو َ
ب َتمْ ھي ًدا لِل َقضا ِء َعلَيْھا َو ِمنْ َث َّم
الخ ْوفِ َعلى َبقا ِء ال َع َر ِب َّيةِ ،أ ْم ِب ِن َّي ِة َك ْشفِ العُيو ِ
ُم ْن َط َل ِق ال ِحرْ ِ
َعلى أھْ لِھا.

صعُو َب َة قِرا َء ِة ال َع َر ِب َّي ِة الخالِ َي ِة م َِن ال َّش ْك ِل كا َن ْ
راس ُة أنَّ ُ
ت م َِن ال َمنا ِف ِذ ال َّس ْھلَ ِة الَّتي
َو َب َّي َن ِ
ت ال ِّد َ
اآلخ ُر ال ُّدخو َل ِم ْنھا ل َّ
َ
ِلطعْ ِن ِبھ ِذ ِه اللُ َغ ِة الَّتي أسا َء إلَيْھا أھْ لُھا َولَ ْم َي ْق ِدروھا َح َّق َق ْد ِرھا.
طاع
اسْ َت َ
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ب ال َّش ْك ِل أنَّ ال َّش ْك َل ُي ْفقِ ُد الكِتا َب َة ال َعر ِب َّي َة سِ َم َة ْ
ِزالَ ،وأ َّن ُه يُضاعِ فُ َو ْق َ
ت
ب غِ يا ِ
َو َذ َكروا ِمنْ أسْ با ِ
االخت ِ
الكِتا َبةَِ ،و ُي َش ِّت ُ
ت ف ِْك َر الكا ِتبَِ ،وھ َُو لِصِ َغ ِر ِه ُي ْتعِبُ ال َّن َظ َرَ ،وقالوا َق ْد يُوقِ ُع فِي َ
الخ َطأ إذا لَ ْم َن َت َو َّخ ال ِّد َّق َة
ض ُع َعلى َحرْ ٍ
قوع فِي
ال ّتا َّم َة فِي َوضْ ِعهَِ ،ف َق ْد يُو َ
ْس لَ ُهَ .وقالوا ِبأنَّ ال َّش ْك َل ُي َعرِّ ضُ الكات َ
ف لَي َ
ِب لِلوُ ِ
ْ
الح َر ِج عِ ْن َد
ض ال ُك ّتا ِ
ب َخ ْش َي َة َ
األخطا ِء ال َّنحْ ِو َّي ِة َوالصَّرْ فِ َّي ِةَ .و َق ْد َيكونُ َس َببًا فِي َترْ كِ الكِتا َب ِة عِ ْن َد َبعْ ِ
قوع فِي َ
أكان َعنْ َسھ ٍْو أ ْم َعنْ َجھ ٍْلَ .و ِبھذا يَشِ ي ُع َ
الخ َطأ ال ّنا ِت ُج َعنْ َش ْك ٍل َغي ِْر
الخ َطأ َسوا ٌء
َ
الوُ ِ
كات ُت ْثقِ ُل الكِتا َب َةَ ،و َت َت َطلَّبُ َو ْق ًتا ْ
الح َر ُ
أط َو َل.
َ
حيح فِي الكِتا َب ِةَ .وقالوا َ
ص ٍ
رور ًّيا،
ولَ ِكنْ َم َع ُك ِّل الصُّعوبا ِ
ِلحرْ فِ ال َع َر ِبيِّ َي ْب َقى ال َّش ْك ُل َ
ت الَّتي ُتوا ِج ُه َع َملِ َّي َة ال َّش ْك ِل ل َ
ض ِ
َو َيبْقى غِ يا ُب ُه آ َف ًة َي ِجبُ ال َّت َخلُّصُ ِم ْنھا.
كان ال َّتركي ُز فِي ال َفصْ ِل َّ
رب َّي ِة ال َم ْكتو َب ِة َغي ِْر ال َم ْشكولَ ِة م َِن ا ْقتِصا ِد َّيةٍ،
الثالِ ِ
َو َ
ث َعلى أبْعا ِد ال َع ِ
َو َت ْطبيقِ َّيةٍَ ،و َترْ َب ِو َّي ٍة.
ض ْبطِ ِبال َّش ْك ِل أما َم الكِتا َب ِة
َف َق ْد َت ْو َّ
ت الَّتي َتقِفُ فِي َوجْ ِه ال َّ
ت ال ِّدرا َس ُة إلى أنَّ مُعْ َظ َم ال َع َقبا ِ
صلَ ِ
ال َعر َ◌ ِب َّي ِة أصْ لُھا بُعْ ٌد ا ْقتِصادِيٌّ ِ ،باإلضا َف ِة إلى َع َد ِم ا ِّتخا ِذ َم ْوقِ ٍ
ت ال َمسْ ؤولَ ِة.
ف جا ٍّد م َِن ال ِجھا ِ
ت ال ِّدرا َس ُة َطويال فِي ھذا ال َفصْ ِل عِ ْن َد ال ُجھو ِد الَّتي ُب ِذ َل ْ
ص َع ِن
َكما َت َو َّق َف ِ
ت إلبْعا ِد صِ َف ِة ال َّن ْق ِ
ْدال ال ُحروفِ الالتي ِن َّي ِة ِبحُروفِھاْ ،أو َدعْ و ٍة إلى َترْ كِ
الح لِھ ِذ ِه الكِتا َبةِْ ،أو إب ِ
الكِتا َب ِة ال َعر ِب َّي ِة ِمنْ إصْ ٍ
ت لَ ْم َت ْل َق َنجاحً اَ ،ولَ ْم َي ِت َّم
ُحاوال ِ
ْدال العا ِّم َّي ِة ِبھاَ .وا ْن َت َھ ِ
ال َف َ
ت ال ِّدرا َس ُة إلى أنَّ ُك َّل الم َ
صيح ِة َواسْ ِتب ِ
ص ُل إلى َح ٍّل لِ ُم ْش ِكلَ ِة الكِتا َب ِة ال َع َر ِب َّي ِة ال َم
ت ال ِّدرا َس ُة َت ْقدي َم َطري َق ٍة ُت َي ِّس ُر َوضْ َع
ال َّت َو ُّ
حاولَ ِ
َ
نقوص ِةَ .و َق ْد َ
ت َمفاتي ُح خاص ٌَّة.
ِلحركا ِ
الح َركا ِ
َّص ل َ
ت فِي الكِتا َب ِة ال َعر ِب َّي ِة ِبأنْ ي َُخص َ
َ
ليم ال َعر ِب َّي ِة ألبْنائِھا :قِرا َء ًة َوكِتا َب ًة،
ت ال ِّدرا َس ُة فِي البُعْ ِد ال َّترْ َب ِويِّ أ َث َر غِ يا ِ
َو َب َّي َن ِ
ب ال َّش ْك ِل في َتعْ ِ
صلَ ْ
ت إلى أنَّ
ِين ِب َغي ِْرھاَ ،و َت َو َّ
ت الصُّعوبا ِ
َكما َوض ََّح ِ
رب َّي ِة م َِن ال َّناطِ ق َ
ت الَّتي يُوا ِجھُھا ال ُم َت َعلِّم َ
ُون لِل َع ِ
ْسير ال َع َر ِب َّي ِة ال َي ْن َبغِي أنْ ي َُخصَّ ِب ِه أبْناؤُ ھا َوحْ َد ُھ ْم؛ ألنَّ ھ ِذ ِه الل ُ َغ َة َم ْطلو َب ٌة ِمنْ َغي ِْر َبنِيھاَ ،وما
َتي َ
ب َي ْطلُبُو َنھا ْ
راض َعدي َد ٍة.
َب ِر َح َغ ْي ُر ال َع َر ِ
ألغ ٍ
الع َر ِب َّي ِة إلى كِتا َب ٍة َم ْشكولَ ٍة َش ْكال كامِال؛ لِ َت ْغ ُد َو قِرا َءةُ
َوما َن ْط َم ُح إلَ ْي ِه ال َي ْو َم ھ َُو أنْ َنصِ َل ِب َ
ِين ِب َغي ِْرھا ُم ْت َع ًة ال مُعانا ًة.
ال َع َر ِب َّي ِة ألبْنائِھاَ ،ولل َّناطِ ق َ
ت الَّتي َو َجد ْ
َت أنَّ لَھا
حاو َل ِ
ض ال ِجھا ِ
َو َ
ت ال ِّدرا َس ُة فِي ال َفصْ ِل الرَّ ِاب ِع َتسْ لي َط الض َّْو ِء َعلى َبعْ ِ
ْ
رب َّي ٍة َم ْكتو َب ٍة َم ْشكولَ ٍة َش ْكال كامِالَ ،و َب َّي َن ْ
ت ال َّتعْ لي ِم َّيةِ،
ت َوالمُؤسَّسا ِ
ت َمسْ ؤولِ َّي َة ال َب ْي ِ
ھار َع ِ
َد ْورً ا في إظ ِ
المَ ،والمُجْ َت َم ِع عام ًَّة.
َو َوسائ ِِل اإلعْ ِ

ْف َتكونُ حا ُل ال َع َر ِب َّي ِة
َو َق ْد
أثار ِ
ت ال ِّدرا َس ُة فِي ھذا ال َفصْ ِل َمجْ مو َع َة َتساؤالتٍِ ،م ْنھاَ :كي َ
َ
ميع حُروفِ ال َكلِ َم ِة فِي ُك ِّل ما
ال َم ْكتو َب ِة إذا اسْ َت َطعْ نا أنْ َنصِ َل ِبھا إلى ال َّ
ض ْبطِ ِبال َّش ْك ِل الكام ِِل َعلى َج ِ
ُي ْك َتبُ َوما ُي ْنش ُر َوما ُي َعلَّ ُق فِي ُّ
ْف يَصِ ي ُر
العر ِب َّي ِة قِرا َء ًة َوكِتا َب ًة؟ َكي َ
ك َعلى أبْنا ِء َ
الطرُقاتِ؟ ما َتأثي ُر ذلِ َ
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ِين ِب َغي ِْرھا إذا َوج َد المُت َعلِّ ُم أنَّ ُك َّل َحرْ ٍ
ف
الح َر َك ِة الَّتي ُتناسِ ُبهُ؟ َك َي َ
ف َمصْ حوبٌ ِب َ
َتعْ لي ُم ال َع َر ِب َّي ِة لل َّناطِ ق َ
َي ْق َرأ ِّ
ت
الح َركا ِ
ت ال َم َحال ِ
ت َعلى وا ِجھا ِ
ْف َي ْق َرأ ال ُم َعلَّقا ِ
ت َكي َ
الط ْف ُل ال َع َر ِبيُّ الَّذي َبدَأ ِب ِت َعلُّ ِم الحُروفِ َو َ
َو ْ
أطرافِ ُّ
الطرُقاتِ؟ َھ ْل َي َت َلعْ َث ُم َو َي َت َع َّث ُر ِع َّد َة َمرَّ ا ٍ
حيحةِ؟
ت َق ْب َل أنْ يَصِ َل إلى القِرا َء ِة ال َّ
ص َ
َونِھا َي ُة ال َق ْو ِل أنَّ الكِتا َب َة ال َم ْشكولَ َة
ضيح ال َمعانِيَ ،و َجعْ ِل القِرا َء ِة ُم ْت َع ًة
َولِ َت ْو
ِ

رورةٌ أكِي َدةٌ لِ َسال َم ِة القِرا َء ِة َوالكِتا َبةِ،
ض َ
َش ْكال كامِال َ
رب َّي ِة َوال َّناطِ ِق ِب َغي ِْرھا،
َّغيرَ ،ولِل َّناطِ ِق ِبال َع ِ
بير َوالص ِ
ل ِْل َك ِ

ون اسْ ت ِْثنا ٍء.
رب َّي َة قاطِ َب ًة ُد َ
َوال َمسْ ؤولِ َّي ُة في ھذا األمْ ِر َمسْ ؤولِي ٌَّة َجماعِ ي ٌَّة َت ْش َم ُل األ َّم َة ال َع ِ
َو ُتوصِ ي ال ِّدرا َس ُة ِبأنْ ال َي َت َولّى َت
دريس ال َع َر ِب َّي ِة إال مُدرِّ سٌ ُم َت َخصِّصٌ َو ُم ْتقِنٌ لِلُّ َغ ِةَ .وأنَّ
َ
ريس ِبالفُصْ حى أق ُّل َم ْطل ٍ
ت َفضْ ال َعلى
ميع ال َّت َخصُّصا ِ
ب م َِن ال ُمدَرِّ َ
ب يُمْ كِنُ أنْ ي ُْطلَ َ
ال َّت ْد َ
سين فِي َج ِ
ُ
ً
ِين أنْ
ميع الم َُؤسَّسا ِ
ت ال َّتعْ لي ِم َّي ِةُ .ث َّم َعلى ال ُم َعلِّم َ
َت َخص ِ
ُّص الل َغ ِة ال َع َر ِب َّيةَِ ،وأنْ َيكونُ ھذا عا ّما فِي َج ِ
ي ُْلزمُوا ُّ
الب ال َّت َح ُّد َ
صيح ًة ما دا َم فِي م َُؤ َّس َس ِت ِه
الط َ
ث ِبال َع َر ِب َّي ِة السَّلي َمةِ؛ َو ِبھذا َي َت َكلَّ ُم َو َيسْ َم ُع لُ َغ ًة َف َ
ِ
ضب ً
ال َّتعْ لي ِم َّي ِةَ .كما أنَّ وُ جو َد كِتا ٍ
ْطا كامِال َح ٌّق لِل ُم َت َعلِّ ِم ال َيجو ُز ال َّتھاوُ نُ
ب َتعْ ليمِيٍّ َمضْ بوطٍ ِبال َّش ْك ِل َ
فِي ِه.
ض َل ِمنْ َوضْ عِھا
الح َركا ِ
ت َف َق ْد َيكونُ َوضْ ُعھا َبعْ َد اال ْنتِھا ِء ُكلِّ ًّيا م َِن الكِتا َب ِة أ ْف َ
أمّا َعنْ َوضْ ِع َ
ْ
ْ
ْ
َّ
الح َر َك ِة المُناسِ َبةَِ ،كما
كير فِي َ
كار َنت َ
ِيج َة ال َّت ْف ِ
أثنا َء الكِتا َبةِ؛ إذ ِبھ ِذ ِه الطري َق ِة ال َي ُكونُ َقط ٌع لِ َت َس ْلس ُِل األ ْف ِ
أنَّ َح َر َك َة ال َي ِد َت ْب َقى فِي مُسْ َت ًوى وا ِح ٍد َفال َت ْن ِز ُل لِ َكسْ َر ٍة َوال َترْ َتفِ ُع لِ َغي ِْرھا أثنا َء الكِتا َبةَِ ،والكاتِبُ ِبھ ِذ ِه
َّ
ب
يير الكا ِت ِ
الح َر َك ِة الَّتي َك ِثيرً ا ما َي ْط َرأ َعلَيْھا َت ْغيي ٌر َنت َ
الطري َق ِة َيضْ َمنُ -إلى َح ٍّد ما -صِ حَّ َة َ
ِيج َة َت ْغ ِ
الجدي ِد ل ِْل َكلِ َم ِة.
ب ال َم ْوق ِِع َ
الح َر َك ِة َح َس َ
يير َ
بارةٍَ ،و َق ْد َي ْنسى َت ْغ َ
لِف ِْك َر ٍة ْأو عِ َ
ِّ
ت َبعْ َد اال ْنتِھا ِء م َِن الكِتا َب ِة
الح َركا ِ
ھاز الحاسُو ِ
كون َوضْ ُع َ
ب يُمْ كِنُ أنْ َي َ
َوفِي الطبا َع ِة َعلى ِج ِ
ك ألنَّ ال َي َد َتعْ تا ُد الض َّْغ َط َعلى َمفاتي َح َمحْ دو َد ٍة
الح َر َك ِة مُبا َش َر ًة؛ َوذلِ َ
الحرْ فِ ُث َّم َ
ثير ِمنْ كِتا َب ِة َ
أسْ َر َع ِب َك ٍ
ت.
قار َب ٍة خا َّ
الح َركا ِ
ص ٍة ِب َوضْ ِع َ
ُم َت ِ

َث َب ُ
ت المصادر والمراجع
 .١أباظة ،نزار )٢٠٠٣م( ،العربية لغير العرب ،دراسة في أساسيات اللغة ،ط ،١دمشق :دار
الفكر.
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.٢

األبراشي ،محمد عطية )١٣٦٦ھـ١٩٤٧ ،م( ،لغة العرب وكيف ننھض بھا ،ط،١
القاھرة :مكتبة النھضة المصرية.

 .٣إبراھيم ،حمادة )١٩٨٧م( ،االتجاھات المعاصرة في تدريس اللغة العربية واللغات الحية
األخرى لغير الناطقين بھا ،القاھرة :دار الفكر العربي.
 .٤األبياري ،إبراھيم )١٩٥٨م( ،تيسير الكتابة العربية ،القاھرة :مطبعة االستقامة.
 .٥ابن األثير ،ضياء الدين )ت٦٣٧ھـ( ،المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر ،ج) ،١ق ّدم
له وحققه وعلّق عليه أحمد الحوفي ،وبدوي طبانة( ،القسم األول ،مكتبة نھضة مصر
ومطبعتھا ،القاھرة ،د-ت.
 .٦أحد القراء )١٨٩٣م( ،صور الحروف العربية ،المقتطف ،س) ،١٧ج :(١٠ص-٦٨٩
.٦٩٠
 .٧أحمد ،محمد خلف ﷲ )١٩٦٣م( ،كلمة األستاذ محمد خلف ﷲ أحمد ،مجمع اللغة العربية،
)ج :(١٤ص.٢٩٤-٢٧٨
 .٨أحمد ،محمد خلف ﷲ )١٩٦٨-١٩٦٧م( ،مستقبل الفصحى ،الدورة  ،٣٤في :مؤتمر مجمع
اللغة العربية )محرر( ،مجموعة البحوث والمحاضرات ،القاھرة ص ،١٦٨و ص-٢٥١
.٢٧٢
 .٩أحمد  ،محمد عبد القادر )١٩٨٢م( ،طرق تعليم اللغة العربية للمبتدئين ،ط ،١القاھرة:
مكتبة النھضة المصرية.
 .١٠األسد ،ناصر الدين )١٩٨٨م( ،مصادر الشعر الجاھلي وقيمتھا التاريخية ،ط ،٧بيروت:
دار الجيل.
 .١١األفغاني ،سعيد )١٩٧١م( ،من حاضر اللغة العربية ،ط ،٢دمشق :دار الفكر.
 .١٢األلفي ،أسامة )٢٠٠٤م( ،اللغة العربية وكيف ننھض بھا نط ًقا وكتابة ،القاھرة :الھيئة
المصرية العامة للكتاب.
 .١٣أمين ،أحمد )١٩٦١م( ،ضحى اإلسالم ،ط ،٦ج ،٢القاھرة :مكتبة النھضة المصرية.
 .١٤أمين ،أحمد )د-ت( ،فيض الخاطر ،مجموع مقاالت أدبية واجتماعية ،ط ،٥ج ،٢القاھرة:
مكتبة النھضة المصرية.
 .١٥أمين ،قاسم بك )١٩٠٨م( ،كلمات ،مصر :مطبعة الجريدة.

 .١٦أمين ،محمد شوقي )١٩٧١م( ،في مجال التطبيق العملي الختصار صور الحروف
الطباعية ،في :المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم )محرر( ،اللجنة الفنية
لدراسة أحرف الطباعة العربية ،القاھرة .ص.١٤١-١٣٨
 .١٧أمين ،محمد شوقي )١٩٧٧م( ،الكتابة العربية ،القاھرة :دار المعارف.
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 .١٨أمين ،محمد شوقي )١٩٧١م( ،كيف تعالج قضية الشكل في الطباعة العربية ،في :المنظمة
العربية للتربية والثقافة والعلوم )محرر( ،اللجنة الفنية لدراسة أحرف الطباعة
العربية ،القاھرة .ص.٧٠-٦٠
 .١٩أمين ،محمد شوقي )١٩٧١م( ،مراحل البحث في تيسير أحرف الطباعة ،في :المنظمة
العربية للتربية والثقافة والعلوم )محرر( ،اللجنة الفنية لدراسة أحرف الطباعة
العربية ،القاھرة .ص.١١٥-١٠٤
 .٢٠األنباري ،أبو بكر محمد بن القاسم بن بشار )ت٣٢٨ھـ( ،األضدادُ ) ،عنِي بتحقيقه محمد
أبو الفضل إبراھيم( ،دائرة المطبوعات والنشر ،الكويت١٩٦٠ ،م.
 .٢١األنباري ،أبو بكر محمد بن القاسم بن بشار )ت٣٢٨ھـ( ،كتاب إيضاح الوقف واالبتداء
في كتاب ﷲ َ
عز وجل) ،تحقيق محيي الدين عبد الرحمن رمضان( ،مجمع اللغة
العربية ،دمشق١٩٧١ ،م.
 .٢٢ابن األنباري ،كمال الدين أبو البركات عبد الرحمن بن محمد )ت٥٧٧ھـ( ،أسرار
العربية) ،تحقيق محمد بھجت البيطار( ،المجمع العلمي العربي ،دمشق١٩٥٧ ،م.
 .٢٣أنطون ،فرح )١٩٥٠م( ،فرح أنطون :حياته ،أدبه ،مقتطفات من آثاره ،بيروت :مكتبة
صادر.
 .٢٤أنطون ،فرح ) ٢٠٠٤م( ،اللغة العربية الجديدة واللغة القديمة ،في :محمد كامل الخطيب
)محرر( ،اللغة العربية ،القسم الثاني ،الفصحى والعامية ،دمشق :منشورات وزارة
الثقافة .ص.٣٨-٣٣
 .٢٥أنيس ،إبراھيم )١٩٦٣م( ،داللة األلفاظ ،ط ،٢القاھرة :مكتبة األنجلو المصرية.
 .٢٦أنيس ،إبراھيم )١٩٦٦م( ،من أسرار اللغة ،ط ،٣القاھرة :مكتبة األنجلو المصرية.
 .٢٧بدوي ،السعيد محمد )١٩٧٣م( ،مستويات العربية المعاصرة في مصر ،القاھرة :دار
المعارف بمصر.
 .٢٨برباري ،نسيم )١٨٩٣م( ،صور الحروف العربية ،المقتطف ،س) ،١٧ج :(٩ص-٦٢٢
.٦٢٤

 .٢٩بركات ،إلياس )١٨٩٣م( ،صور الحروف العربية ،المقتطف ،س) ،١٨ج :(١ص-٤٩
.٥٠
 .٣٠بركة ،فاطمة الطبال )١٩٩٣م( ،نظرية األلسنية عند رومان جاكوبسون ،دراسة
ونصوص ،ط ،١بيروت -لبنان :المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر.
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 .٣١بشر ،كمال )١٩٩٨م( ،دراسات في علم اللغة ،القاھرة :دار غريب للطباعة والنشر
والتوزيع.
 .٣٢البصير ،عبد الرزاق )١٩٧٨م( ،بين العامية والفصحى ،مجمع اللغة العربية) ،ج:(٤١
ص.١٦١-١٥٥
 .٣٣بعلبكي ،رمزي منير )١٩٨١م( ،الكتابة العربية والسامية ،دراسات في تاريخ الكتابة
وأصولھا عند الساميين ،ط ،١بيروت :دار العلم للماليين.
 .٣٤البالذري ،أبو العباس أحمد بن يحيى بن جابر) ،ت٢٧٩ھـ( .فتوح البلدان) ،تحقيق عبد
ﷲ أنيس الطباع ،عمر أنيس الطباع( ،دار النشر للجامعيين ،بيروت١٩٥٧ ،م.
 .٣٥بليبل ،نور الدين )٢٠٠١م١٤٢٢/ھـ( .االرتقاء بالعربية في وسائل اإلعالم ،ط ،١سلسلة
كتاب األمة ،ع ،٨س ،٢١الدوحة :وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية.
 .٣٦البھنسي ،عفيف )١٩٨٤م( ،الخط العربي ،أصوله نشأته ،انتشاره ،ط ،١دمشق :دار الفكر.
 .٣٧بيال ،شارل )١٩٦٧م( ،اللغة العربية والعالم الحديث .اللسان العربي) ،ع :(٥ص-٤٨
.٥٥
 .٣٨ترزي ،فؤاد حنا )١٩٦٩م( ،في أصول اللغة والنحو ،بيروت :دار الكتب.
 .٣٩تيمور ،محمود )١٩٥١م( ،ضبط الكتابة العربية ،ط ،١القاھرة :مطبعة االستقامة.
 .٤٠تيمور ،محمود )١٩٦١م( ،العامية الفصحى .مجمع اللغة العربية) ،ج :(١٣ص-١٢٣
.١٤٣
 .٤١تيمور ،محمود )١٩٥٦م( ،مشكالت اللغة العربية ،القاھرة :مكتبة اآلداب.
 .٤٢تيمور ،محمود )١٩٣٣م( ،النزاع بين الفصحى والعامية في األدب المصري الحديث،
الھالل ،س) ،٤١ج :(٩ص.١١٨٨-١١٨٥
 .٤٣الجاحظ ،أبو عثمان عمرو بن بحر )ت٢٥٥ھـ( ،البيان والتبيين ،ط ،٢ج ،٢ج) ٣تحقيق
وشرح عبد السالم ھارون( ،مكتبة الخانجي بمصر ،القاھرة١٩٦٠،م.
 .٤٤الجرجاني ،أبو الحسن علي بن محمد بن علي الحسيني الحنفي )ت٨١٦ھـ( ،التعريفات،
ط) ،١وضع حواشيه وفھارسه محمد باسل عيون السود( ،دار الكتب العلمية،
بيروت -لبنان٢٠٠٠ ،م.

َ
غاية النھاية في طبقات
الدين أبو الخير محمد بن محمد )ت٨٣٣ھـ(،
الج َزري ،شمس
َ .٤٥
ِ
القراء ،ج ،١مكتبة الخانجي بمصر ،القاھرة١٣٥١ ،ھـ١٩٣٢/م.
الج َزري ،محمد بن محمد الدمشقي )ت٨٣٣ھـ( ،النشر في القراءات العشر ،ج،١
 .٤٦ابن َ
)أشرف على تصحيحه ومراجعته علي محمد الضَّباع( ،دار الفكر ،القاھرة ،د-ت.
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 .٤٧الجمحي ،محمد بن سالّم )ت٢٣١ھـ( ،طبقات فحول الشعراء ،السفر األول) ،قرأه
وشرحه محمود محمد شاكر( ،مطبعة المدني ،القاھرة ،د-ت.
 .٤٨جمعة ،إبراھيم )١٩٤٧م( ،قصة الكتابة العربية ،سلسلة اقرأ  ،٥٣القاھرة :دار المعارف
بمصر.
 .٤٩الجمعية األدبية الدمشقية )١٨٨٢م( ،نجاح العربية في لغتھا األصلية ،المقتطف ،س،٦
)ج :(٩ص.٥٥٦-٥٥١
 .٥٠الجنابي ،أحمد نصيف )١٩٨١م( ،مالمح من تاريخ العربية ،بغداد :دار الرشيد للنشر.
 .٥١الجندي ،أنور )د-ت( ،الفصحى لغة القرآن ،بيروت :دار الكتاب اللبناني.
 .٥٢الجندي ،أنور )١٩٨٣م( ،المعارك األدبية في مصر منذ ١٩١٤م١٩٣٩-م ،القاھرة:
مكتبة أنجلو المصرية.
 .٥٣ابن ِج ِّنيٍّ  ،أبو الفتح عثمان )ت ٣٩٢ھـ( ،الخصائص ،ج ،١ج) ،٢تحقيق محمد علي
النجار( ،دار الكتاب العربي ،بيروت -لبنان ،د-ت.
 .٥٤ابن ِج ِّنيٍّ  ،أبو الفتح عثمان )ت٣٩٢ھـ( ،سر صناعة اإلعراب ،ط ،١ج) ،١تحقيق
مصطفى السقا ومحمد الزفزاف وإبراھيم مصطفى وعبد ﷲ أمين( ،شركة مكتبة
ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأوالده بمصر ،القاھرة١٩٥٤ ،م.
 .٥٥ابن ِج ِّنيٍّ  ،أبو الفتح عثمان )ت٣٩٢ھـ( ،المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات
واإليضاح عنھا ،ج) ،١تحقيق علي النجدي ناصف ،عبد الحليم النجار ،عبد الفتاح
إسماعيل شلبي( ،المجلس األعلى للشؤؤن اإلسالمية ،القاھرة١٣٨٦ ،ھـ.
 .٥٦الجھشياري ،أبو عبد ﷲ محمد بن عبدوس )ت٣٣١ھـ( ،الوزراء وال ُك ّتاب ،ط) ،١تحقيق
مصطفى السقا ،إبراھيم األبياري ،عبد الحفيظ شلبي( ،مطبعة مصطفى البابي الحلبي،
القاھرة١٩٣٨ ،م.
 .٥٧ابن الجوزي ،أبو الفرج عبد الرحمن )ت٥٩٠ھـ( ،تقويم اللسان ،ط) ،١حققه وق ّدم له
عبد العزيز مطر( ،دار المعرفة ،القاھرة١٩٦٦ ،م.
 .٥٨الحاج ،وليد إبراھيم )١٤٢٧ھـ٢٠٠٧ /م( ،اللغة العربية ووسائل االتصال الحديثة ،ط،١
األردن -عمان :دار البداية.

 .٥٩حاجي خليفة ،مصطفى بن عبد ﷲ القسطنطي الرومي )ت١٠٦٧ھـ( ،كشف الظنون عن
أسامي الكتب والفنون ،ج ،١الفيصلية ،مكة المكرمة ،د-ت ،و ج ٥طبعة دار الفكر،
١٩٨٢م ،وأُعيد طبعه ١٩٩٠م.
 .٦٠حامد ،عبد القادر )١٩٦٠م( ،دفاع عن األبجدية والحركات العربية ،مجمع اللغة العربية،
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)ج :(١٢ص.١٠١-٧٣
 .٦١حاوي ،جرجس )١٨٩١م( ،نظر في )تأخرنا العلمي وأسبابه( ،المقتطف ،س) ،١٥ج:(٨
ص.٥٣٩-٥٣٣
 .٦٢أبو حديد ،محمد فريد )١٩٥٣م( ،موقف اللغة العربية العامية من اللغة الفصحى ،مجمع
اللغة العربية ،ج) ٨-٧ج :( ٧ص .٢١٨-٢٠٥
الغواص في أوھام الخواص،
 .٦٣الحريري ،أبو محمد القاسم بن علي )ت٥١٦ھـ( ،د َُّرة ّ
ط) ،١تحقيق وتعليق عِ رْ فان ِمطرْ جي( ،مؤسسة الكتب الثقافية ،بيروت١٩٩٨ ،م.
 .٦٤حسام الخطيب )١٩٧٦م( :ھموم اللغة العربية في عصرنا ،المعرفة) ،ع:(١٧٨
ص.٨٢-٦٥
 .٦٥حسان ،تمام )٢٠٠١م( ،اللغة العربية بين العوربة والعولمة ،في :المجلس األعلى للغة
العربية )محرر( ،مكانة اللغة العربية بين اللغات العالمية ،الجزائر .ص.١٩٤-١٧٣
 .٦٦حسان ،تمام )١٩٨٥م( ،اللغة العربية معناھا ومبناھا ،ط ،٣القاھرة :الھيئة المصرية
العامة للكتاب.
 .٦٧حسين ،طه )١٩٦٠م( ،خصام ونقد ،ط ،٢بيروت :دار العلم للماليين.
 .٦٨حسين ،طه )١٩٩٣م( ،مستقبل الثقافة في مصر ،القاھرة :دار المعارف ،تاريخ المقدمة
١٩٣٨م.
 .٦٩حسين ،طه )١٩٦٠م( ،مناقشة طه حسين لكلمة وزير التربية والتعليم ،الدورة  ،٢٥في:
مؤتمر مجمع اللغة العربية )محرر( ،مجموعة البحوث والمحاضرات ،القاھرة ص.٧١
 .٧٠حسين ،عبد الرحمن )١٩٨٥م( ،تجربة المنھج في معھد تعليم اللغة العربية لغير الناطقين
بھا بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية ،في :مكتب التربية العربي لدول الخليج
)محرر( ،وقائع ندوات تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بھا ،ج ،٣الرياض :جامعة
اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية  ،ص.١٠٨-٦٣
 .٧١حسين ،محمد محمد )د-ت( ،االتجاھات الوطنية في األدب المعاصر ،ج ،٢االسكندرية:
المطبعة النموذجية ،مكتبة اآلداب ومطبعتھا.
 .٧٢الحسيني ،إسحاق موسى )١٩٦٦م( ،األدب والقومية العربية ،القاھرة :معھد البحوث

والدراسات العربية.
 .٧٣الحصري ،ساطع )١٩٥٨م( ،آراء وأحاديث في اللغة واألداب ،ط ،١بيروت :دار العلم
للماليين.
 .٧٤الحكيم ،توفيق )١٩٥٦م( ،الصفقة ،القاھرة :مكتبة مصر.
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 .٧٥الحكيم ،توفيق )د-ت( ،الورطة ،القاھرة :مكتبة اآلداب ومطبعتھا.
 .٧٦الحلحولي ،محمود )١٩٩٧م( ،سلسلة جامعة آل البيت لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين
بھا ،المفرق :منشورات جامعة آل البيت.
 .٧٧خاكي ،أحمد )١٩٤٤م( ،قاسم أمين ،القاھرة :دار إحياء الكتب العربية ،عيسى البابي
الحلبي وشركاه.
 .٧٨الخطابي ،محمد محمد )١٩٧٦م( ،اللغة العربية بين الواقع واالدعاء ،اللسان العربي،
م) ،١٤ج :(١ص.١٤٣-١٣٩
 .٧٩ابن خلدون ،ولي الدين عبد الرحمن بن محمد )ت٨٠٨ھـ( ،كتاب ال ِع َبر وديوان المبتدأ
والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرھم من ذوي السلطان األكبر،
ط ،١ج ،٢الكتاب األول :المقدمة) ،قرأه وعارضه بأصول المؤلِّف ،وأع ّد معاجمه
وفھارسه إبراھيم شبّوح ،إحسان عباس( ،القيروان للنشر ،تونس٢٠٠٧ ،م.
 .٨٠ابن خلكان ،أبو العباس شمس الدين بن محمد بن أبي بكر )ت٦٨١ھـ( ،وفيات األعيان
وأنباء أبناء الزمان) ،حققه إحسان عباس( ،دار الثقافة  ،بيروت ،د-ت.
 .٨١خليفة ،الجنيدي )د-ت( ،نحو عربية أفضل ،بيروت :دار مكتبة الحياة.
 .٨٢خليل ،إدريس )١٩٨٨م( ،حول استعمال الحرف العربي في ميدان العلوم والتكنولوجيا ،في:
أكاديمية المملكة المغربية )محرر( ،الحرف العربي والتكنولوجيا ،الرباط :مطابع
عكاظ .ص.٨٢-٧٩
 .٨٣الخوارزمي ،محمد بن أحمد بن يوسف )ت٣٨٧ھـ( ،مفاتيح العلوم ،ط) ،٢حققه وق ّدم له
ووضع فھارسه إبراھيم األبياري( ،دار الكتاب العربي ،بيروت١٩٨٩ ،م.
 .٨٤الخوري ،شحادة )٢٠٠١م( ،واقع اللغة العربية عربيا ً ودوليا ،في :المجلس األعلى للغة
العربية )محرر( ،مكانة اللغة العربية بين اللغات العالمية ،الجزائر .ص.٣٨٥-٣٦٧
 .٨٥الخوري ،فارس )١٩٢٩م( ،استبدال الحروف العربية بالحروف الالتينية ]استبدال الحروف
الالتينية بالحروف العربية[ ،المجمع العلمي العربي ،م) ،٩ج :(٧ص.٤٣٨-٤٣٣
 .٨٦الخولي ،أمين أنور )١٩٤٣م( .ھذا النحو ،القاھرة :الناشر أمين الخولي.
 .٨٧دار غوث ،رشاد )١٩٦٧م( ،ھل اللغة العربية صعبة؟ كيف يمكن تيسيرھا؟ اللسان العربي،

)ع :(٥ص.٦٣-٥٦
 .٨٨داغر ،أسعد )١٨٨٢م( ،استحالة الممكن إذا أمكن ،المقتطف ،س) ،٦ج :(٩ص.٥٦٠-٥٥٦
 .٨٩داغر ،أسعد )١٨٩١م( ،تأخرنا العلمي وأسبابه ،المقتطف ،س) ،١٥ج :(٥ص.٣٩١-٣٨٨
 .٩٠داغر ،أسعد )١٩٠٢م( ،اللغة المكتوبة واللغة المحلية ،المقتطف ،م) ،٢٧ج :(٣ص-٢٥٧
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.٢٦٣
 .٩١داغر ،أسعد )١٨٨٧م( ،نجاح العرب بتحسين لغتھم ،المقتطف ،س) ،١٢ج :(٢ص-٧٧
.٨٣
 .٩٢ال ّداني ،أبو عمرو عثمان بن سعيد )ت٤٤٤ھـ( ،المحكم في نقط المصاحف) ،تحقيق عِ ّزة
حسن( ،مطبوعات مديرية إحياء التراث القديم ،دمشق١٩٦٠ ،م.
 .٩٣ال ّداني ،أبو عمرو عثمان بن سعيد )ت٤٤٤ھـ( ،المقنع في معرفة مرسوم مصاحف أھل
األمصار مع كتاب النقط) ،تحقيق محمد أحمد دھمان( ،دار الفكر ،دمشق ،تصوير
١٩٨٣م ،عن ط١٩٤٠ ،١م ،بعد تنقيحھا وتصحيحھا.
 .٩٤دروزةّ ،
عزة )١٩٨١م( ،العامية والفصحى ،في :لجنة من الباحثين )محرر( ،في اللغة
العربية ،ط ،١بيروت :مؤسسة ناصر الثقافية .ص. ٢٦٠-٢٥١
 .٩٥دروزةّ ،
عزة ) ٢٠٠٤م( ،العامية والفصحى ،في :محمد كامل الخطيب )محرر( ،اللغة
العربية ،القسم الثاني ،الفصحى والعامية ،دمشق :منشورات وزارة الثقافة .ص-١٠٧
.١١٣
 .٩٦درويش ،أحمد )١٩٩٩م( ،إنقاذ اللغة من أيدي النحاة ،ط ،١دمشق -سوريا :دار الفكر.
 .٩٧ابن دريد ،أبو بكر محمد بن الحسن األزدي البصري )ت٣٢١ھـ( ،كتاب جمھرة اللغة،
مكتبة الثقافة الدينية ،القاھرة ،د-ت.
 .٩٨الدسوقي ،عمر )١٩٧٣م( ،في األدب الحديث ،ط ،٧ج ،٢القاھرة :دار الفكر.
 .٩٩الدسوقي ،محمد علي )١٩٢٠م( ،تھذيب األلفاظ العامية ،ط ،٢القاھرة :مطبعة الواعظ.
 .١٠٠الرافعي ،مصطفى صادق )١٩٧٤م( ،تاريخ آداب العرب ،ط ،٤ج ،١بيروت-لبنان :دار
الكتاب العربي.
العامي على الفصيح ،صيدا :دار العرفان.
 .١٠١رضا ،أحمد )١٩٥٢م( ،ر ّد
ّ
الرضي على
 .١٠٢الرضيّ األستراباذي ،نجم الدين محمد بن الحسن )ت٦٨٦ھـ( ،شرح
ّ
الكافية ،ط) ،٢تصحيح وتعليق يوسف حسن عمر( ،منشورات جامعة قار يونس،
بنغازي١٩٩٦ ،م.
 .١٠٣رنتيس ،إلياس )١٩٦٧م( .إقليمية اللھجات العامة أكبر حجة على عدم صالحيتھا ،اللسان

العربي ،ع :٥ص.٧٦-٧٣
 .١٠٤الزبيدي األندلسي ،أبو بكر محمد بن الحسن )ت٣٧٩ھـ( ،طبقات النحويين واللغويين،
ذخائر العرب ) ،٥٠تحقيق محمد أبي الفضل إبراھيم( ،دار المعارف بمصر،
القاھرة١٩٧٣ ،م.
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 .١٠٥الزبيدي األندلسي ،أبو بكر محمد بن الحسن )ت٣٧٩ھـ( ،لحن العوام ،ط) ،٢تحقيق
محمد أبي الفضل إبراھيم( ،مكتبة الخانجي ،القاھرة٢٠٠٠ ،م.
 .١٠٦الزجاجي ،أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحق النھاوندي )ت٣٣٧ھـ( ،كتاب اإليضاح في
علل النحو) ،تحقيق مازن المبارك( ،مكتبة دار العروبة ،مطبعة المدني ،القاھرة،
١٩٥٩م.
 .١٠٧زيدان ،جرجي )١٩٥٧م( ،تاريخ آداب اللغة العربية ،ج ،١مراجعة د .شوقي ضيف،
القاھرة :دار الھالل.
 .١٠٨زيدان ،جرجي )١٩٠٢م( ،اللغة العربية الفصحى واللغة العامية ،الھالل ،س) ،١٠ج:(٩
ص.٢٨٣-٢٧٩
 .١٠٩زيدان ،جرجي ) ٢٠٠٤م( ،اللغة الفصحى واللغة العامية ،في :محمد كامل الخطيب
)محرر( ،اللغة العربية ،القسم الثاني ،الفصحى والعامية ،دمشق :منشورات وزارة
الثقافة .ص.٦-٣
 .١١٠زيدان ،جرجي )١٨٩٣م( ،اللغة الفصحى واللغة العامية ،الھالل ،س) ،١ع :(٦ص-١٧٦
.١٨٠
 .١١١زيدان ،جرجي )١٩٣٢م( ،ھل ينبغي تغيير الحروف العربية؟ الھالل ،س) ،٤٠ج:(١٠
ص.١٣٨٩-١٣٨٨
 .١١٢السامرائي ،إبراھيم )١٩٦٨م( ،فقه اللغة المقارن ،بيروت :دار العلم للماليين.
 .١١٣السامرائي ،إبراھيم )١٩٧١م( ،مباحث لغوية ،النجف األشرف :مطبعة اآلداب.
 .١١٤السجستاني ،أبو بكر عبد ﷲ سليمان بن األشعث ابن أبي داود )ت٣١٦ھـ( ،كتاب
المصاحف ،ط) ،١صححه ووقف على طبعه آثر جفري( ،المطبعة الرحمانية بمصر،
القاھرة١٩٣٦ ،م١٣٥٥/ھـ.
 .١١٥سعيد ،ن ّفوسة زكريا )١٩٦٤م( ،تاريخ الدعوة إلى العامية وآثارھا في مصر ،ط،١
االسكندرية :دار نشر الثقافة.
 .١١٦السكاكي ،أبو يعقوب يوسف بن محمد بن علي )ت٦٢٦ھـ( ،مفتاح العلوم ،ط) ،١تحقيق
عبد الحميد الھنداوي( ،دار الكتب العلمية ،بيروت -لبنان٢٠٠٠ ،م.

 .١١٧ابن السكيت ،أبو يوسف يعقوب بن إسحاق )ت٢٤٤ھـ( ،إصالح المنطق) ،تحقيق أحمد
محمد شاكر ،عبد السالم ھارون( ،دار المعارف بمصر ،القاھرة١٩٤٩ ،م.
 .١١٨ابن سالمة ،البشير ) ،(١٩٧١اللغة العربية ومشاكل الكتابة ،تونس :الدار التونسية.
 .١١٩السويسي ،رضا )١٩٨٣م( ،من المنطلقات اللسانية واللسانية النفسية في طرق تدريس
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اللغة العربية ألبنائھا على مستوى الثانوي ،في :مركز الدراسات واألبحاث)محرر(،
أشغال ندوة اللسانيات في خدمة اللغة العربية١٩٨١ ،م ،سلسلة اللسانيات عدد،٥
تونس :المطبعة العصرية .ص.١٨٣-١٧٧
 .١٢٠سيبويه ،أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر )ت١٨٠ھـ( ،الكتاب ،ج ،١ج) ،٤تحقيق عبد
السالم محمد ھارون( ،عالم الكتب ،بيروت ،د-ت.
 .١٢١السيد ،أحمد لطفي )١٩٤٥م( ،المنتخبات ،ج ،٢مصر :مطبعة المقتطف والمقطم.
 .١٢٢السيد ،أحمد لطفي )١٩٤١م( ،مھمة المصلح االجتماعي .الشؤون االجتماعية ،األعداد
) ،(٦-١س) ،٢ع :(٢ص.١١-٨
 .١٢٣السيد ،عبد العزيز )١٩٧١م( ،كلمة عبد العزيز السيد المدير العام للمنظمة العربية للتربية
والثقافة والعلوم ،في :المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم )محرر( ،اللجنة الفنية
لدراسة أحرف الطباعة العربية ،القاھرة .المقدمة ،ص.١٤-١٢
 .١٢٤السيرافي ،أبو سعيد الحسن بن عبد ﷲ )ت٣٦٨ھـ( ،أخبار النحويين البصريين
ومراتبھم وأخذ بعضھم عن بعض ،ط) ،١تحقيق محمد إبراھيم البنا( ،دار االعتصام،
القاھرة١٩٨٥ ،م.
 .١٢٥ال ُّسيُوطِ يّ  ،عبد الرحمن جالل الدين )ت٩١١ھـ( ،األشباه والنظائر في النحو ،ج،١
)تحقيق عبد اإلله نبھان( ،مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق ،د-ت.
 .١٢٦ال ُّسيُوطِ يّ  ،عبد الرحمن جالل الدين )ت٩١١ھـ( ،المزھر في علوم اللغة وأنواعھا،
)تعليق محمد أحمد جاد المولى وعلي محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراھيم(،
ج ،١مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه ،القاھرة ،د-ت.
 .١٢٧بنت الشاطىء ،عائشة عبد الرحمن )١٩٦٩م( ،لغتنا والحياة ،القاھرة :معھد البحوث
والدراسات العربية.
 .١٢٨الشافعي ،محمود سليمان )٢٠٠٥م( ،نون والقلم :مھارات القراءة والكتابة ،ط ،١كتاب
الطالب ،٢ ،١عمان :دار ورد للنشر والتوزيع.
 .١٢٩شرارة ،عبد اللطيف )١٩٨١م( ،المقدمة ،في :لجنة من الباحثين )محرر( ،في اللغة
العربية ،ط ،١بيروت :مؤسسة ناصر الثقافية .ص ،٣١ص.٢٤

 .١٣٠شرف ،عبد العزيز )١٩٩٩م( .اللغة اإلعالمية ،ط ،١بيروت :دار الجيل.
 .١٣١شريط ،عبد ﷲ )١٣٩٤-١٣٩٣ھـ١٩٧٤-١٩٧٣/م( ،مشكلة اللغة والمجتمع ،األصالة،
س) ،٤ع  :(١٨-١٧ص.١٦١-١٤٩
 .١٣٢الشريف ،حسن )١٩٣٨م( ،تبسيط قواعد اللغة العربية ،الھالل ،س) ،٤٦ج:(١٠
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ص.١١١٩-١١٠٨
 .١٣٣الشريف ،محمد صالح الدين )١٩٨١م( ،أثر األلسنية في تجديد النظر اللغوي ،في :مركز
الدراسات واألبحاث )محرر( ،أشغال ندوة اللسانيات واللغة العربية ١٩٧٨م،
سلسلة ،٤الجامعة التونسية ،تونس :المطبعة الثقافية .ص.٥٨-٤١
 .١٣٤شعبان ،محمد عادل )١٩٨٣م( ،القراءة الميسرة :سلسلة في القراءة العربية لغير
الناطقين بھا ،ط ،١الرياض :جامعة الملك سعود.
 .١٣٥شفيق ،محمد )١٩٨٨م( ،قضايا بيداغوجية في تدريس اللغة العربية ،في :أكاديمية المملكة
المغربية )محرر( ،الحرف العربي والتكنولوجيا ،الرباط :مطابع عكاظ .ص.٥٣-٤٥
 .١٣٦الشھابي ،زھير )١٩٢٩م( ،مشروع كتابة الحركات بحروف عربية ،واستعمال أبجدية
واحدة للطبع والكتابة ،خالصة مقال بعث به السيد الفاضل بالقدس ،المجمع العلمي
العربي ،م) ،٩ج :(١١ص.٦٦٠-٦٥٤
 .١٣٧الشھابي ،مصطفى )١٩٦٤م( ،مشكالت العربية واقتراح المرحوم أحمد أمين ،المجمع
العلمي العربي ،م) ،٣٩ج :(٤ص.٥٣٤-٥٣١
 .١٣٨شوقي ،إسماعيل )١٩٧١م( ،السمات التي يجب أن تتصف بھا حروف الطباعة ،في:
المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم )محرر( ،اللجنة الفنية لدراسة أحرف
الطباعة العربية ،القاھرة .ص.١٠٣-٩١
 .١٣٩صابات ،خليل )١٩٦٦م( ،تاريخ الطباعة في الشرق العربي ،ط ،٢القاھرة :دار
المعارف.
 .١٤٠صالح ،إلياس )١٨٩٣م( ،صور الحروف العربية ،المقتطف ،س) ،١٧ج :(٨ص-٥٥٦
.٥٥٨
 .١٤١الصالح ،صبحي )١٩٨١م( ،دراسات في فقه اللغة ،ط ،٩بيروت :دار العلم للماليين.
 .١٤٢أبو صالح ،عبد القدوس )١٤١٨ھـ١٩٩٧ ،م( ،ازدواج اللغة العربية في المدارس
والجامعات ،في :جامعة اإلمام بن سعود اإلسالمية )محرر( ،بحوث ندوة ظاھرة
الضعف اللغوي في المرحلة الجامعية١٤١٦ ،ھـ١٩٩٥ ،م ،الرياض) .م،(١
ص.١٤٧-١٠٥

 .١٤٣صالحاني ،أنطون ) ٢٠٠٤م( ، ،خطر جسيم أو اللغة العامية ،في :محمد كامل الخطيب
)محرر( ،اللغة العربية ،القسم الثاني ،الفصحى والعامية ،دمشق :منشورات وزارة
الثقافة .ص -٧٤ص.٨٧
 .١٤٤صروف ،يعقوب )١٩٨١م( ،اللغة العامية توأمة اللغة الفصيحة ،في :لجنة من الباحثين
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)محرر( ،في اللغة العربية ،ط ،١بيروت :مؤسسة ناصر الثقافية .ص.٢٨٩-٢٧٥
 .١٤٥صروف ،يعقوب ) ٢٠٠٤م( ،اللغة العامية توأمة اللغة الفصيحة ،في :محمد كامل
الخطيب )محرر( ،اللغة العربية ،القسم الثاني ،الفصحى والعامية ،دمشق:
منشورات وزارة الثقافة .ص.٦٧-٥٨
 .١٤٦الصفھاني ،حمزة بن الحسن )ت٤٦٠ھـ( ،التنبيه على حدوث التصحيف ،ط) ،١تحقيق
محمد حسن آل ياسين( ،مكتبة النھضة ،بغداد١٩٦٧ ،م.
 .١٤٧الصوري ،عباس )١٩٨٨م( ،إصالح الخط العربي ،ومشاكل تعليم القراءة والكتابة ،في:
أكاديمية المملكة المغربية )محرر( ،الحرف العربي والتكنولوجيا ،الرباط :مطابع
عكاظ  .ص.٧٠
 .١٤٨الصولي ،أبو بكرمحمد بن يحيى )ت٣٣٥ھـ( ،أدب ال ُك ّتاب) ،تصحيح محمد بھجة
األثري ،محمود شاكر اآللوسي( ،المكتبة العربية ،بغداد١٩٢٢ ،م.
 .١٤٩الصيداوي ،يوسف )٢٠٠١م( ،اللغة العربية في تحديات العصرنة ،في :المجلس األعلى
للغة العربية )محرر( ،مكانة اللغة العربية بين اللغات العالمية ،الجزائر .ص-٣٢٧
.٣٣٩
 .١٥٠صيني ،محمود إسماعيل )١٩٧٦-١٩٧٥م( ،الكتابة العربية وأثرھا في تكوين العادات
اللغوية السليمة ،كلية اآلداب ،،جامعة الرياض ،س) ،٤م :(٤ص.٢٣٧-٢١٧
 .١٥١الضباع ،علي محمد )د-ت( ،سمير الطالبين في رسم وضبط الكتاب المبين ،ط) ،١قرأه
ونقحه وأذن بتدريسه محمد علي خلف الحسيني( ،القاھرة :ملتزم الطبع والنشر عبد
الحميد أحمد حنفي بمصر.
 .١٥٢ضومط ،جبر )١٩٧٩م( ،فلسفة اللغة وتطورھا ،مصر :مطبعة المقتطف.
أمان لو تتحقق ،بيروت:
 .١٥٣طرزي ،فؤاد )١٩٧٣م( ،في سبيل تيسير العربية وتحديثھا:
ٍ
الناشر :فؤاد طرزي.
 .١٥٤الطناحي ،طاھر أحمد )١٩٣٤م( ،ھل يمكن إصالح الحروف العربية؟ الھالل ،س،٤٢
)ج :(٧ص٨٣٣-٨٢٩
 .١٥٥أبو الطيب اللغوي ،عبد الواحد عليّ الحلبي )ت٣٥١ھـ( ،مراتب النحويين ،ط،١

)تحقيق محمد أبي الفضل إبراھيم( ،المكتبة العصرية ،صيدا -بيروت٢٠٠٢ ،م.
 .١٥٦عبابنة ،جعفر )٢٠٠٠م( ،األخطاء النحوية والتركيبية ،في :ندوة اللغة العربية ووسائل
اإلعالم )محرر( ،اللغة العربية ووسائل اإلعالم ٣٠-٢٩ ،أيار ،جامعة البترا ،كلية
اآلداب ،عمان -األردن :دار المناھج للنشر والتوزيع .ص.١٢٨-١٢١
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 .١٥٧عبابنة ،يحيى )٢٠٠٠م( ،التطور السيميائي لصور الكتابة العربية ،دراسة تاريخية
مقارنة بين العربية والكتابات السامية ،ط ،١الكرك :جامعة مؤتة.
 .١٥٨عبادة ،عبد الفتاح )١٩٨١م( ،تاريخ اللغة العامية ومن كتب بھا ،في :لجنة من الباحثين
)محرر( ،في اللغة العربية ،ط ،١بيروت :مؤسسة ناصر الثقافية .ص.٢٧٤-٢٦١
 .١٥٩عبادة ،عبد الفتاح )١٩١٧م( ،تاريخ اللغة العامية ومن كتب بھا ،الھالل ،س) ،٢٥ج:(٤
ص.٢٨٧-٢٨٠
 .١٦٠عبد التواب ،رمضان )١٩٨٨م( ،بحوث ومقاالت في اللغة ،ط ،٢القاھرة :مكتبة الخانجي.
 .١٦١عبد التواب ،رمضان )١٩٩٤م( ،دراسات وتعليقات في اللغة ،ط ،١القاھرة :مكتبة
الخانجي.
والتطور اللغوي ،ط ،٢القاھرة :مكتبة
 .١٦٢عبد التواب ،رمضان )٢٠٠٠م( ،لحن العامة
ّ
زھراء الشرق.
 .١٦٣عبد الرازق ،جمال )١٩٨٨م( ،الحرف العربي والتكنولوجيا محاولة لطرح جديد
للموضوع .في :أكاديمية المملكة المغربية )محرر( ،الحرف العربي والتكنولوجيا،
الرباط :مطابع عكاظ  .ص.١٥٧-١٥٦
 .١٦٤ابن عبد ربه األندلسي ،أبو عمر أحمد بن محمد )ت٣٢٧ھـ( ،العقد الفريد) ،تحقيق
أحمد أمين ،أحمد الزين ،إبراھيم أبياري( ،دار األندلس ،بيروت١٩٩٦ ،م.
 .١٦٥عبد العزيز ،محمد حسن )١٤٠٠ھـ١٩٨٠/م( ،في تعليم اللغة العربية لغير الناطقين
بھا ،في :عبد الحميد الشلقاني )محرر( ،السجل العلمي للندوة العالمية األولى لتعليم
العربية لغير الناطقين بھا ،ج ،٣الرياض :مطابع جامعة الرياض .ص.١٥٨-١٣٩
 .١٦٦عبد القادر ،حامد )١٩٦٠م( ،دفاع عن األبجدية والحركات العربية ،مجمع اللغة العربية،
)ج :(١٢ص.١٠١-٧٣
 .١٦٧عبده ،داود )١٩٧٣م( ،أبحاث في اللغة العربية ،بيروت :مكتبة لبنان.
 .١٦٨عساكر ،خليل محمود )١٤٠٠ھـ١٩٨٠ /م( ،الكتابة العربية بين نموّ ھا الرأسي ونموّ
أفقي ُم ْق َت َرح .في :محمد حسن باكال )محرر( ،أبحاث الندوة العالمية األولى لتعليم
العربية لغير الناطقين بھا ،م ،١مطابع جامعة الرياض .ص.١٢٠-٩٢
 .١٦٩العسكري ،أبو أحمد الحسن بن عبد ﷲ بن سعيد )ت٣٨٢ھـ( ،شرح ما يقع فيه

التصحيف والتحريف ،القسم األول) ،تحقيق السيد محمد يوسف ،مراجعة أحمد راتب
النفاخ( ،مجمع اللغة العربية ،دمشق ،د-ت.
 .١٧٠عطار ،أحمد عبد الغفور )١٩٦٤م( ،آراء في اللغة ،جدة :المؤسسة العربية.
 .١٧١العكبري ،محبّ الدين أبو البقاء )ت٦١٦ھـ( ،مسائل في النحو) ،حققه وق ّدم له محمد
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خير الحلواني( ،د-ن ،د-ت.
 .١٧٢عمار ،محمود إسماعيل )١٤١٨ھـ١٩٩٧ ،م( ،تقويم مناھج اللغة العربية من مراحل
التعليم العام .في :جامعة اإلمام بن سعود اإلسالمية )محرر( ،بحوث ندوة ظاھرة
الضعف اللغوي في المرحلة الجامعية١٤١٦ ،ھـ١٩٩٥ ،م ،الرياض) .م،(٢
ص.٤٣٤-٢٨٣
 .١٧٣عمر ،أحمد مختار )١٩٩١م( ،أخطاء اللغة العربية المعاصرة عند الكتاب واإلذاعيين،
ط ،١القاھرة :عالم الكتب.
 .١٧٤عمر ،أحمد مختار )١٩٨١م( ،العربية الصحيحة دليل الباحث إلى الصواب اللغوي ،ط،١
القاھرة :عالم الكتب.
 .١٧٥عمر ،أحمد مختار )١٩٨١م( ،المصطلحات األلسنية في اللغة العربية ،في :مركز
الدراسات واألبحاث )محرر( ،أشغال ندوة اللسانيات واللغة العربية ١٩٧٨م،
سلسلة ،٤الجامعة التونسية ،تونس :المطبعة الثقافية .ص.٢٥٨-٢٤٥
 .١٧٦عمر ،محمد صالح )١٩٩٨م( ،كيف نعلّم العربية لغة حية؟ بحث في إشكاليات المنھج،
ط ،١تونس :دار الخدمات العامة.
 .١٧٧عمر ،محمد صالح )١٩٨٧م( ،مؤامرة ،المستقبل العربي ،س) ،١٠ع :(٩٩ص.٧٦-٦٥
 .١٧٨عون ،حسن )١٩٥٢م( ،اللغة والنحو دراسة تاريخية وتحليلية ومقارنة ،ط،١
اإلسكندرية :مطبعة رويال.
 .١٧٩عيّاش ،منذر )١٩٩١م( ،قضايا لسانية وحضارية ،ط ،١دمشق :دار طالس.
 .١٨٠عيد ،محمد )١٩٨٠م( ،المظاھر الطارئة على الفصحى ،القاھرة :عالم الكتب.
 .١٨١عيد ،محمد )١٩٧٩م( ،الملكة اللسانية في نظر ابن خلدون ،القاھرة :عالم الكتب.
 .١٨٢ابن عيسى ،أبو الحسن نور الدين علي بن محمد )ت٩٠٠ھـ( ،شرح األشموني على
ألفية ابن مالك ،ط ،١ج) ،١ق ّدم له ووضع ھوامشه وفھارسه حسن حمد ،إشراف
إميل بديع يعقوب( ،دار الكتب العلمية ،بيروت-لبنان١٩٩٨ ،م.
 .١٨٣غزال ،أحمد األخضر )١٩٨٨م( ،الحرف العربي والتكنولوجيا ،في :أكاديمية المملكة
المغربية )محرر( ،الحرف العربي والتكنولوجيا ،الرباط :مطابع عكاظ  .ص-١٣

.٤١
 .١٨٤غزال ،أحمد األخضر )١٩٧١م( ، ،الحلول المجدية لمشاكل الطباعة العربية ،في:
المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم )محرر( ،اللجنة الفنية لدراسة أحرف
الطباعة العربية ،القاھرة .ص.٩٠-٧١
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 .١٨٥غزال ،أحمد األخضر )١٩٦٢م( ،الطريقة المعيارية للطباعة العربية ،الرباط :ثانوية
ال ُك ّتاب.
 .١٨٦غصن ،مارون )١٩٢٥م( ،حياة اللغات وموتھا ،اللغة العامية ،بيروت :المطبعة
الكاثوليكية.
 .١٨٧غصن ،مارون )١٩٢٥م( ،في متلو ھ ْل ْكتاب؟ ج ،١بيروت :مكتبة صادر.
 .١٨٨ابن فارس ،أبو الحسين أحمد بن زكريا القزويني )ت ٣٩٥ھـ( ،الصاحبي في فقه اللغة
العربية ومسائلھا وسنن العرب في كالمھا ،ط) ،١تحقيق أحمد حسن بسج( ،دار
الكتب العلمية ،بيروت-لبنان١٩٩٧ ،م.
 .١٨٩ابن فارس ،أبو الحسين أحمد بن زكريا القزويني )ت ،(٣٩٥مقاييس اللغة ،ج) ،٥تحقيق
وضبط عبد السالم محمد ھارون( ،الدار اإلسالمية ،بيروت١٩٩٠ ،م.
 .١٩٠الفرّ اء ،أبو زكريا يحيى بن زياد )ت٢٠٧ھـ( ،معاني القرآن ،ط ،٢ج ،١عالم الكتب،
بيروت١٩٨٠ ،م.
 .١٩١الفراھيدي ،الخليل بن أحمد )ت١٧٠ھـ( ،كتاب الجمل في النحو ،ط) ،١تحقيق فخر الدين
قباوة( ،مؤسسة الرسالة ،بيروت١٩٨٥ ،م.
 .١٩٢الفرماوي ،عبد الحي )١٩٧٨م( ،قصة النقط والشكل في المصحف الشريف ،القاھرة :دار
النھضة العربية ،مطبعة حسان.
 .١٩٣فروخ ،عمر )١٩٦١م( ،القومية الفصحى ،ط ،١بيروت :دار العلم للماليين.
 .١٩٤فريحة ،أنيس )١٩٦١م( ،أثر لغويي السريان في وضع قواعد الصرف والنحو العربيين،
األبحاث ،س ) ،١٤ج :(١ص.٦٠-٣٩
 .١٩٥فريحة ،أنيس )١٩٥٢م( ،حروف الھجاء العربية ،نشأتھا تطورھا مشاكلھا ،األبحاث،
س) ،٥ج :(١ص. ٣٢-١
 .١٩٦فريحة ،أنيس )١٩٦١م( ،الخط العربي ،نشأته -مشكلته ،بيروت :الجامعة األمريكية.
 .١٩٧فريحة ،أنيس )١٩٨٠م( ،في اللغة العربية وبعض مشكالتھا ،بيروت :دار النھار للنشر.
 .١٩٨فريحة ،أنيس )١٩٥٥م( ،نحو عربية ميسرة ،بيروت :دار الثقافة.

 .١٩٩فريحة ،أنيس )١٩٧٣م( ،نظريات في اللغة ،ط ،١بيروت :المكتبة الجامعية األلسنية ،دار
الكتاب اللبناني.
 .٢٠٠فك ،يوھان )١٩٥١م( ،العربية :دراسات في اللغة واللھجات واألساليب ،نقله إلى العربية،
وحققه ،وفھرس له عبد الحليم النجار ،القاھرة :مكتبة الخانجي ،مطبعة دار الكتاب
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العربي.
 .٢٠١الفھري ،أحمد فارس )١٩٨٨م( ،إصالح الحرف العربي ودوره في تبادل وترويج
المعطيات ،في :أكاديمية المملكة المغربية )محرر( ،الحرف العربي والتكنولوجيا،
الرباط :مطابع عكاظ  .ص.١٠١
 .٢٠٢فھمي ،عبد العزيز )١٩٤٤م( ،الحروف الالتينية لكتابة العربية ،القاھرة :المطبعة
المصرية.
 .٢٠٣الفيروزآبادي ،مجد الدين محمد بن يعقوب )ت٨١٧ھـ( ،القاموس المحيط ،ط،٦
مؤسسة الرسالة ،بيروت -لبنان١٩٩٨ ،م.
 .٢٠٤فيصل ،شكري١٩٨٣) ،م( ،قضايا اللغة العربية المعاصرة ،العربية للدراسات اللغوية،
م) ،٢ع :(١ص.٣٦-٩
 .٢٠٥القاسمي ،علي )١٩٨٨م( ،األسس اللسانية لتيسير تعليم الحرف العربي ،في :أكاديمية
المملكة المغربية )محرر( ،الحرف العربي والتكنولوجيا ،الرباط :مطابع عكاظ.
ص.٥٧-٥٥
 .٢٠٦القالي البغدادي ،أبو علي إسماعيل بن القاسم )ت٣٥٦ھـ( ،كتاب األمالي ،ط ،٣ج،١
مطبعة السعادة بمصر ،القاھرة١٩٥٣ ،م.
 .٢٠٧القبيدي ،رشيد عبد الرحمن )٢٠٠١م( ،موقع اللغة العربية بين اللغات البشرية ،في:
المجلس األعلى للغة العربية )محرر( ،مكانة اللغة العربية بين اللغات العالمية،
الجزائر .ص.١٦٢-١٤٢
 .٢٠٨ابن قتيبة الدينوري ،أبو محمد عبد ﷲ بن مسلم )ت٢٧٦ھـ( ،الشعر والشعراء أو
طبقات الشعراء ،ط) ،١حققه وضبط نصه ووضع حواشيه :محمد مفيد قميحة،
ومحمد أمين الضناوي( ،دار الكتب العلمية ،بيروت-لبنان٢٠٠٠ ،م.
 .٢٠٩ابن قتيبة الدينوري ،أبو محمد عبد ﷲ بن مسلم )ت٢٧٦ھـ( ،عيون األخبار ،ط ،١ج،٢
)شرحه وضبطه وعلّق عليه وق ّدم له ورتب فھارسه يوسف علي طويل( ،دار الكتب
العلمية ،بيروت-لبنان١٩٨٦ ،م.
 .٢١٠القحطاني ،عبد المحسن بن فراج )١٤١٨ھـ١٩٩٧ ،م( ،أثر المجتمع واألسرة في

االزدواج اللغوي بين الفصحى والعامية ،في :جامعة اإلمام بن سعود اإلسالمية
)محرر( ،بحوث ندوة ظاھرة الضعف اللغوي في المرحلة الجامعية١٤١٦ ،ھـ،
١٩٩٥م ،الرياض) .م ،(١ص ،١٠١-٧٥وص.١٢٨
 .٢١١القِفطي ،جمال الدين أبو الحسن علي بن يوسف )ت ٦٤٦ھـ( ،إنباه الرواة على أنباء
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النحاة ،ج) ،١تحقيق محمد أبي الفضل إبراھيم( ،مطبعة دار الكتب المصرية،
القاھرة١٩٥٠،م.
 .٢١٢القِفطي ،جمال الدين أبو الحسن علي بن يوسف )ت ٦٤٦ھـ( ،إنباه الرواة على أنباء
النحاة ،ج) ،٢تحقيق محمد أبي الفضل إبراھيم( ،مطبعة دار الكتب المصرية،
القاھرة١٩٥٢ ،م.
 .٢١٣القلقشندي ،أحمد بن علي )ت٨٢١ھـ( ،صبح األعشى في صناعة اإلنشا ،ج) ،٣تحقيق
محمد حسين شمس الدين( ،دار الفكر ،بيروت -لبنان ،د–ت.
 .٢١٤الكتاني ،حمزة )١٩٨٨م( ،الحرف العربي أداة لتبليغ التكنولوجيا ،في :أكاديمية المملكة
المغربية )محرر( ،الحرف العربي والتكنولوجيا ،الرباط :مطابع عكاظ  .ص.٩١
 .٢١٥بو كراع ،رضا )١٩٨١م( ،المعنى األيدولوجي لتطبيق النظرية األلسنية على اللغة
العربية ،في :مركز الدراسات واألبحاث )محرر( ،أشغال ندوة اللسانيات واللغة
العربية ١٩٧٨م ،سلسلة ،٤الجامعة التونسية ،تونس :المطبعة الثقافية .ص-٤٠٣
.٤١١
 .٢١٦الكرملي ،أنستاس )١٩٣٢م() ،طرحت سؤاال( ،ھل ينبغي تغيير الحروف العربية؟ الھالل،
س) ،٤٠ج :(١٠ص.١٣٨٩-١٣٨٥
 .٢١٧الكسائي ،أبو الحسن علي بن حمزة )ت١٨٩ھـ( ،ما تلحن فيه العامة ،ط ،١سلسلة كتب
لحن العامة)) ،(٢حققھا وق ّدم لھا ووضع فھارسھا رمضان عبد التواب( ،مكتبة
الخانجي ،القاھرة١٩٨٢ ،م.
 .٢١٨كولمان ،فلوريان )٢٠٠٠م( ،اللغة واالقتصاد ،ترجمة أحمد عوض ،مراجعة عبد السالم
رضوان ،الكويت :المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب.
 .٢١٩ابن مالك ،جمال الدين أبو عبد ﷲ محمد بن عبد ﷲ الجياني )ت٦٧٢ھـ( ،تسھيل
الفوائد وتكميل المقاصد ،دار الكاتب العربي ،القاھرة١٩٦٧ ،م.
 .٢٢٠ابن مالك ،جمال الدين أبو عبد ﷲ محمد بن عبد ﷲ الجياني )ت٦٧٢ھـ( ،شرح
التسھيل ،ط ،١ج) ،١تحقيق عبد الرحمن السيد( ،مكتبة األنجلو المصرية،
القاھرة١٩٧٤ ،م.

 .٢٢١المبارك ،مازن )١٩٨٥م( ،نحو وعي لغوي ،ط ،٢بيروت :مؤسسة الرسالة.
 .٢٢٢مجدوبة ،أحمد والفاعوري ،عوني والدجاني ،بسمة )٢٠٠٦م( ،العربية للناطقين بغيرھا،
ط ،٢عمان :مطبعة الجامعة األردنية.
 .٢٢٣مجمع فؤاد األول للغة العربية )١٩٤٦م( ،تيسير الكتابة العربية ،مؤتمر المجمع سنة
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١٩٤٤م ،بالقاھرة :المطبعة األميرية.
 .٢٢٤مجمع اللغة العربية )١٩٥٧م( ،تحت باب تقريرات وأخبار ،تيسير الكتابة العربية :مراحل
دراسة الموضوع في مؤتمر المجمع ومجلسه ولجانه ،مجمع اللغة العربية) ،ج:(٩
ص.٢٨٦-٢٨٣
 .٢٢٥محيي الدين ،عبد الرزاق )١٩٦٧م( ،تطور العربية رھن بتطور الفكر العلمي عند
العرب ،اللسان العربي) ،ع :(٥ص.١٠٢-١٠٠
 .٢٢٦المخزومي ،مھدي )١٩٦٦م( ،في النحو العربي قواعد وتطبيق على المنھج العلمي
الحديث ،ط ،١القاھرة :مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأوالده بمصر.
 .٢٢٧المخزومي ،مھدي )١٩٥٨م( ،مدرسة الكوفة ومنھجھا في دراسة اللغة والنحو ،ط،٢
القاھرة :مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأوالده بمصر.
 .٢٢٨ابن مخلوف ،نور الدين )١٩٨٨م( ،الحرف العربي وتكنولوجيا المعلومات ،في :أكاديمية
المملكة المغربية )محرر( ،الحرف العربي والتكنولوجيا ،الرباط :مطابع عكاظ.
ص.١٥٢-١٣٩
 .٢٢٩مدكور ،إبراھيم )د-ت( ،المجمع اللغوي في ربع قرن ،الدورة  ،٢٦في :مؤتمر مجمع
اللغة العربية )محرر( ،مجموعة البحوث والمحاضرات ،القاھرة ص)ج(.
 .٢٣٠مدكور ،إبراھيم )١٩٦٢م( ،المجمع اللغوي في ربع قرن ،مجمع اللغة العربية) ،ج:(١٥
ص.١٢٤-١١٥
 .٢٣١مراياتي ،محمد )١٩٩٦م( ،تعامل األجھزة والمعدات مع الحرف العربي ،في :المنظمة
العربية للتربية والثقافة والعلوم )محرر( ،استخدام اللغة العربية في المعلوماتية،
تونس .ص.١١٧-٧٦
 .٢٣٢مرتاض ،عبد الجليل )٢٠٠١م( ، ،ھذه العربية واقع وآفاق ،في :المجلس األعلى للغة
العربية )محرر( ،مكانة اللغة العربية بين اللغات العالمية ،الجزائر .ص-٤٣٣
.٤٥٩
 .٢٣٣المسدي ،عبد السالم )١٩٨١م( ،الفكرة العربية واأللسنية ،في :مركز الدراسات واألبحاث
)محرر( ،أشغال ندوة اللسانيات واللغة العربية ١٩٧٨م ،سلسلة ،٤الجامعة

التونسية ،تونس :المطبعة الثقافية .ص.٣٤-١١المسدي ،عبد السالم )١٩٩٧م(،
مباحث تأسيسية في اللسانيات ،تونس :مطبعة كوتيب.
 .٢٣٤مسعود ،محمد )١٩٣٢م( ،ھل ينبغي تغيير الحروف العربية؟ الھالل ،س) ،٤٠ج:(١٠
ص.١٣٨٦
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 .٢٣٥المشرق )١٩٢٥م( ،ردود حضرة الخوري مارون غصن على البشير والمشرق،
المشرق ،س) ،٢٣ع :(٣ص.١٧٦-١٧١
 .٢٣٦مصطفى ،إبراھيم )١٩٥٩م( ،إحياء النحو ،القاھرة :لجنة التأليف والترجمة والنشر.
 .٢٣٧مصطفى ،إبراھيم )١٩٤٨م( ،في أصول النحو ،كلية اآلداب ،جامعة فؤاد األول ،القاھرة،
م) ،١٠ج :(٢ص.٧٤-٦٩
 .٢٣٨مصطفى ،إبراھيم )١٩٥٣م( ،في أصول النحو ،مجمع اللغة العربية) ،ج:(٨-٧
ص ،١٠١-٧٣ص.١٤٦-١٣٦
 .٢٣٩ابن مضاء القرطبي ،أبو العباس أحمد بن عبد الرحمن )ت٥٩٢ھـ( ،الرد على النحاة،
)تحقيق شوقي ضيف( ،دار الفكر العربي ،القاھرة١٩٤٧ ،م.
 .٢٤٠مطر ،عبد العزيز )١٩٦٦م( ،لحن العامة في ضوء الدراسات اللغوية الحديثة ،القاھرة:
الدار القومية.
 .٢٤١معلوف ،اسكندر )١٩٠٢م( ،باب المراسالت ،اللغة الفصحى واللغة العامية ،الھالل،
س) ،١٠ج :(١٢ص.٣٧٧-٣٧٣
 .٢٤٢معلوف ،اسكندر ) ٢٠٠٤م( ،اللغة الفصحى واللغة العامية ،في :محمد كامل الخطيب
)محرر( ،اللغة العربية ،القسم الثاني ،الفصحى والعامية ،دمشق :منشورات وزارة
الثقافة .ص.٤٨-٤٤
 .٢٤٣معلوف ،عيسى اسكندر )١٩٣٦م( ،اللھجة العامية العربية ،مجمع اللغة العربية) ،ج:(٣
ص.٣٧١-٣٤٩
 .٢٤٤معلوف ،عيسى اسكندر )١٩٣٧م( ،اللھجة العامية في لبنان وسوريا ،مجمع اللغة العربية،
)ج :(٤ص.٣١٥-٢٩٤
 .٢٤٥معلوف ،عيسى اسكندر )١٩٣٤م( ،اللھجة العربية العامية ،مجمع اللغة العربية) ،ج:(١
ص.٣٦٨-٣٥٠
 .٢٤٦معلوف ،عيسى اسكندر )١٩٣٥م( ،مؤلفات القدماء في اللھجة العامية العربية أو الدخيلة
والمعربة ،مجمع اللغة العربية) ،ج :(٣ص.٣٥٦-٣٤٩
 .٢٤٧مغالسة ،محمود حسني )١٩٨٧م( ،ظاھرة االزدواجية في العربية بين الماضي والحاضر،

في :مجمع اللغة العربية األردني )١٤٠٩ھـ١٩٨٨ ،م( )محرر( ،ندوة االزدواجية
في اللغة العربية٢٤-٢٢ ،شعبان ١٤٠٧ھـ ٢٣-٢١ ،نيسان ،عمان ،ص.١١٩
 .٢٤٨أبو مغلي ،سميح )١٩٨٦م( ،األساليب الحديثة لتدريس اللغة العربية ،ط ،٢عمان-
األردن :مجدالوي للنشر والتوزيع.
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 .٢٤٩أبو مغلي ،سميح )١٩٨٧م( ،في فقه اللغة وقضايا العربية ،ط ،١عمان-األردن :دار
مجدالوي للنشر والتوزيع.
 .٢٥٠المقتطف )١٩٠٣م( ،حروف الطبع العربية ،المقتطف ،م) ،٢٨ج :(٤ص.٢٨٧-٢٨٦
 .٢٥١المقتطف )١٩٠٢م( ،العربية المحكية في مصر ،المقتطف ،م) ،٢٧ج :(٢ص.١٩١-١٨٧
 .٢٥٢المقتطف )١٩١٢م( ،اللغة العامية توأمة اللغة الفصيحة ،المقتطف ،م) ،٤١ج:(٦
ص.٥٨٢-٥٧٥
 .٢٥٣المقتطف )١٨٨١م( ،اللغة العربية والنجاح ،المقتطف ،س) ،٦ج :(٦ص.٣٥٤-٣٥٢
 .٢٥٤مكاوي ،محمد علي)١٩٧١م( ،الكتابة العربية واألدوار التي مرت بھا ،في :المنظمة
العربية للتربية والثقافة والعلوم )محرر( ،اللجنة الفنية لدراسة أحرف الطباعة
العربية ،القاھرة .ص.٥٨-٥٣
 .٢٥٥مكي ،الطاھر أحمد )١٩٦٧م( ،تيسير اللغة العربية لألجانب ،اللسان العربي) ،ع:(٥
ص.٧٢-٦٤
 .٢٥٦الممكن )١٨٨٢م( ،استحالة الممكن إذا أمكن ،المقتطف ،س) ،٦ج :(١٠ص.٦٢١
 .٢٥٧الممكن )١٨٨٢م( ،مستقبل اللغة العربية ،المقتطف ،س) ،٦ج :(٨ص٤٩٤-٤٦٩
 .٢٥٨المنجّ د ،صالح الدين )١٩٧٢م( ،دراسات تاريخ الخط العربي منذ بدايته إلى نھاية العصر
األموي ،ط ،١بيروت -لبنان :دار الكتاب الجديد.
 .٢٥٩ابن منظور ،جمال الدين أبو الفضل محمد بن مكرم )ت٧١١ھـ( ،لسان العرب،
المطبعة األميرية ،القاھرة١٨٨٩ ،م.
 .٢٦٠مؤتمر مجمع اللغة العربية )١٩٦٠م( ،الدورة  ،٢٥في :مؤتمر مجمع اللغة العربية
)محرر( ،مجموعة البحوث والمحاضرات ،القاھرة ص ،٥٨ص ،٦٦-٦٤ص-٧٧
.٨٢
 .٢٦١مؤتمر مجمع اللغة العربية )د-ت( ،الدورة  ،٢٦في :مؤتمر مجمع اللغة العربية )محرر(،
مجموعة البحوث والمحاضرات ،القاھرة ،ص.٢٦٤-٢٣٥
 .٢٦٢موسى ،سالمة )١٩٦٤م( ،البالغة العصرية واللغة العربية ،القاھرة :الناشر :سالمة
موسى للنشر والتوزيع ،مطبعة التقدم.

 .٢٦٣موسى ،سالمة ) ٢٠٠٤م( ،اللغة الفصحى واللغة العامية ورأي السير ولكوكس ،في:
محمد كامل الخطيب )محرر( ،اللغة العربية ،القسم الثاني ،الفصحى والعامية،
دمشق :منشورات وزارة الثقافة .ص.١٠٦ -١٠٠
 .٢٦٤موسى ،سالمة )١٩٢٦م( ،اللغة الفصحى واللغة العامية ورأي السير ولكوكس ،الھالل،
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س)) (٣٤ج :(١٠ص .١٠٧٧-١٠٧٣
 .٢٦٥الموسى ،نھاد )٢٠٠٣م( ،األساليب مناھج ونماذج في تعليم اللغة العربية ،ط ،١عمان-
األردن :دار الشروق.
 .٢٦٦الموسى ،نھاد )٢٠٠٣م( ،الثنائيات في قضايا اللغة العربية من عصر النھضة إلى عصر
العولمة ،ط ،١عمان -األردن :دار الشروق للنشر والتوزيع.
 .٢٦٧الموسى ،نھاد )١٩٧١م( ،ظاھرة اإلعراب في اللھجات العربية القديمة ،األبحاث ،س،٢٤
)ج ،(٤-١كانون األول  ،ص.٨٢-٥٥
 .٢٦٨الموسى ،نھاد )١٩٧٦م( ،في تاريخ العربية أبحاث في الصورة التاريخية للنحو العربي،
عمان :الناشر :نھاد الموسى.
التحول إلى الفصحى في العالم العربي الحديث ،ط،١
 .٢٦٩الموسى ،نھاد )١٩٨٧م( ،قضية
ّ
عمان :دار الفكر.
التحول،
 .٢٧٠الموسى ،نھاد )٢٠٠٧م( ،اللغة العربية في العصر الحديث قيم الثبوت وقوى
ُّ
ط ،١عمان -األردن :دار الشروق للنشر والتوزيع.
 .٢٧١مولوي ،أحمد زكي )د-ت( ،العربية الجديدة :إصالح كتابة العربية وتسھيل طباعتھا،
عمان :شركة الطباعة الحديثة.
 .٢٧٢ناصف ،حفني )١٩٥٨م( ،تاريخ األدب ،أو حياة اللغة العربية ،الكتاب األول ،ط،٢
القاھرة :مطبعة جامعة القاھرة.
 .٢٧٣ناصف ،حفني )١٨٨٦م( ،كتاب مميزات لغات العرب وتخريج ما يمكن من اللغات العامية
عليھا ،وفائدة علم التاريخ من ذلك ،ط ،١بوالق -مصر :المطبعة األميرية.
 .٢٧٤النحاس ،أبو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل )ت٣٣٧ھـ( ،صناعة ال ُك َّتاب ،ط،١
)تحقيق بدر أحمد ضيف( ،دار العلوم العربية ،بيروت-لبنان١٩٩٠ ،م.
 .٢٧٥ابن النديم ،محمد بن إسحاق) ،ت٣٨٥ھـ( ،الفھرست ،المطبعة الرحمانية بمصر،
١٣٤٨ھـ.
 .٢٧٦النقاش ،زكي )١٩٥٤م( ،قضيتنا اللغوية ،اآلداب ،س) ،٢ع :(١١ص.٧٨
 .٢٧٧النكدي ،عارف )١٩٦٣م( ،تسھيل اإلمالء ،المجمع العلمي العربي ،م) ،٣٨ج:(٤

ص.٧٢١-٧١١
 .٢٧٨النكدي ،عارف )١٩٥٦م( ،اللغة العربية بين الفصحى والعامية ،في :مؤتمر المجامع
اللغوية العلمية األول )محرر( ،المؤتمر األول للمجامع اللغوية العلمية ،دمشق،
مطابع جريدة الصباح  .ص.١٠٤-٨٩
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 .٢٧٩نللينو ،كارلو )١٩٣٦م( ،الحروف الالتينية ھل تصلح للكتابة العربية ،الھالل ،س،٤٤
)ج :(٥ص.٥١٩-٥١٧
 .٢٨٠نھر ،ھادي )١٩٨١م( ،آراء حول إعادة وصف اللغة العربية ألسنيًا ،في :مركز الدراسات
واألبحاث )محرر( ،أشغال ندوة اللسانيات واللغة العربية ١٩٧٨م ،سلسلة،٤
الجامعة التونسية ،تونس :المطبعة الثقافية .ص.١٤٢-١٢١
 .٢٨١نيل ،علي فوده )١٤٠٠ھـ١٩٨٠ /م( ،أساسيات النحو العربي لغير العرب ،في :محمد
حسن باكال )محرر( ،أبحاث الندوة العالمية األولى لتعليم العربية لغير الناطقين
بھا ،م ،١مطابع جامعة الرياض .ص.١٣٥-١٢٦
 .٢٨٢ابن ھشام ،جمال الدين أبو محمد عبد الملك بن ھشام الحميري )ت٢١٣ھـ( ،السيرة
النبوية ،ط ،١ج) ،١أشرف على تحقيقه ،وقدم له مصطفى بن العدوي ،ح ّققه وخرّ ج
أحاديثه :سيد بن رجب( ،دار ابن رجب ،المنصورة٢٠٠٣ ،م.
 .٢٨٣ابن ھشام ،أبو القاسم عبد ﷲ بن أحمد بن أبي الحسن الخثعمي السھيلي )ت٥٨١ھـ(،
الروض األُنف في تفسير السيرة النبوية ،ط ،١ج) ،١علّق عليه ووضع حواشيه
مجدي بن منصور بن سيد الشوري( ،دار الكتب العلمية ،بيروت-لبنان١٩٩٧ ،م.
 .٢٨٤الھوّ اري ،عمر أحمد )٢٠٠٢م( ،مبادىء اللغة العربية لطالب الدورات الروسية ،ط،١
دمشق :مؤسسة الرسالة.
 .٢٨٥الھيتي ،حميد مخلف )١٩٧٩م( ،اللغة العربية لغير الناطقين بھا ،ط ،١ج ،١بغداد:
مطبعة العبايجي.
 .٢٨٦وافي ،علي عبد الواحد )١٩٦٥م( ،عود إلى مشكالت الرسم العربي ،الرسالة ،س،٢٢
)ع :(١١١١ص.٩-٦
 .٢٨٧وافي ،علي عبد الواحد )١٩٦٢م( ،فقه اللغة ،ط ،٥القاھرة :لجنة البيان العربي.
 .٢٨٨الوعر ،مازن )١٩٨٨م( .قضايا أساسية ،علم اللسانيات الحديث ،ط ،١دمشق :دار
طالس.
 .٢٨٩ولفنسون ،إسرائيل )١٩٢٩م( ،تاريخ اللغات السامية ،ط ،١القاھرة :لجنة التأليف
والترجمة والنشر مطبعة االعتماد بشارع حسن األكبر بمصر.

 .٢٩٠اليازجي ،إبراھيم ) ٢٠٠٤م( ،اللغة العامية واللغة الفصحى ،في :محمد كامل الخطيب
)محرر( ،اللغة العربية ،القسم الثاني ،الفصحى والعامية ،دمشق :منشورات وزارة
الثقافة .ص.١٣-٧
 .٢٩١اليازجي ،خليل )١٨٨١م( ،اللغة العربية والنجاح ،المقتطف ،س) ،٦ج :(٧ص-٤٠٤
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.٤٠٥
 .٢٩٢يافث ،نعمة أفندي شديد )١٨٨٧م( ،نجاح العرب بتحسين لغتھم ،المقتطف ،س) ،١٢ج:(١
ص.١٦-١٢
 .٢٩٣ياقوت ،أحمد سليمان )١٩٩٤م( ،ظاھرة اإلعراب في النحو العربي وتطبيقھا في القرآن
الكريم ،اإلسكندرية :دار المعرفة الجامعية.
 .٢٩٤ياقوت الحموي ،شھاب الدين أبو عبد ﷲ ياقوت بن عبد ﷲ الحموي الرومي البغدادي
)ت٦٢٦ھـ( ،معجم األدباء ،إرشاد األريب إلى معرفة األديب ،ط) ،١تحقيق إحسان
عبّاس( ،دار الغرب اإلسالمي ،بيروت– لبنان١٩٩٣ ،م.
 .٢٩٥ياقوت الحموي ،شھاب الدين أبو عبد ﷲ ياقوت بن عبد ﷲ الحموي الرومي البغدادي
)ت٦٢٦ھـ( ،معجم البلدان ،ج ،١دار إحياء التراث العربي ،بيروت -لبنان،
١٩٧٩م.
 .٢٩٦ياقوت ،محمود سليمان )١٩٩٥م( ،فن الكتابة الصحيحة :قواعد اإلمالء ،عالمات الترقيم،
األخطاء الشائعة ،لغة اإلعالنات الصحفية ،روائع الشعر والنثر ،اإلسكندرية :دار
المعرفة الجامعية.
 .٢٩٧بو يحيى ،الشاذلي )١٩٦٦م( ،العرب وأدبھم .الفكر ،س) ،١١ع :(٨ص.٩٠٠-٨٨٢
 .٢٩٨ابن يعيش الموصلي ،موفق الدين أبو البقاء يعيش بن علي )ت٦٤٣ھـ( ،شرح المفصل
للزمخشري ،ط،١ج) ،١ق ّدم له ووضع حواشيه وفھارسه إميل بديع يعقوب( ،بيروت:
دار الكتب العلمية٢٠٠٠ ،م.
 .٢٩٩يقطين ،سعيد )٢٠٠٥م( ،من النص إلى النص المترابط ،ط ،١الدار البيضاء -المغرب:
المركز الثقافي العربي.
 .٣٠٠يوسف ،أحمد )٢٠٠١م( ،اللسانيات العامة وواقع اللغة العربية ،في :المجلس األعلى للغة
العربية )محرر( ،مكانة اللغة العربية بين اللغات العالمية ،الجزائر .ص.٢٦٩-٢٤٩
 .٣٠١يوھان فك )١٩٨١م( ،العربية واإلسالم ،في :لجنة من الباحثين )محرر( ،في اللغة
العربية ،ط ،١بيروت :مؤسسة ناصر الثقافية .ص.١١١

الرسائل الجامعية:
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 .١التل ،عاتكة أحمد محمد )١٩٨٩م( .تحليل األخطاء الكتابية لدى متعلمي اللغة العربية من
غير الناطقين بھا ،رسالة ماجستير )غير منشورة( ،جامعة اليرموك ،إربد ،األردن.
 .٢سليم ،وفاء خالد )١٩٨٩م( .الحاجات اللغوية واألخطاء الشائعة لدى متعلمي اللغة العربية
من غير الناطقين بھا ،رسالة ماجستير )غير منشورة( ،كلية التربية ،جامعة دمشق ،دمشق،
سوريا.

المؤتمرات:
 .١المؤتمر الدولي األول لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرھا ،الجامعة األردنية ،كلية اآلداب،
 ٨-٦أيار ٢٠٠٨م.
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ABSTRACT
Scholars of Arabic language, Orientalists and their followers among the Arabs,
considered the undiachritised Arabic writing as incomplete. Through this shortcoming,
they could penetrate to convince the Arabs that their classical Arabic is not suitable as a
writing language, and that they should replace it with the colloquial, in order to be able
to invent, and to keep up with present sciences, so that their effort and energy are not
wasted in transforming the writing language into the colloquial to achieve the
understanding, or transforming the colloquial into the classical, with which they can
write their ideas.
The orientalists have managed to install these ideas into the minds of some Arabs
untill they believed these ideas were their own.
In this study, I tried to track the historical dimension of the Arabic writing and
Arabic syntax. I realized that the tales about the origination of the Arabic handwriting,
as described by many scholars, are more fancy than fact, and that the Arabic syntax has
beginnings and origins that appeared in an organized manner only by the effort of Ali
Bin Abi Talib, with the help of Abi Al-Aswad Al-Do'ali, for reasons which relate to the
protection of the Qur'an from solecism.
Thereafter, the study dealt with the relation between undiachritised written Arabic
and the type of solecism which is only related to the short- vowel marks, and the
relation between the main levels of Arabic, namely: classical, colloquial and
intermediate. The study showed that undiachritised written Arabic is most common
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written media and in modern writing,and that only Qur'an and some school books are
diachritised.
The study discussed in details the linguistic dimensions of the undiachritised
the economical dimension has a great effect on the absence of diachritisation. As for the
applied dimension, this required a rather long discussion of the various suggestions
which intend to overcome the shortcomings resulting from undiachritised writing. One
opinion suggests replacing the Arabic letters with Latin letters, another suggests
drawing figures among the body of the word denoting the short-vowel marks, ..., etc.
In discussing the educational dimension, the study attempted to highlight the
effect of the absence of diachritisation in Arabic writing on teaching Arabic to natives
and non natives. I came out with the conclusion that diachritisation is a necessity, and
rising to a fully diachritised written Arabic entails hard efforts at all levels. This connot
be realized except by patience and hard work.
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written Arabic; the economical, the applied, and the educational. It appeared clear that

