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  الـتـصحيح اللـغـويّ 
  كـالم فـي المـنھـج

  د. مازن المبارك                  
 :الحاجة إلى توحيد المناھج
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وّي،  وم مؤسَّسات تُعنى بالشأن اللغ ّي الي وطن العرب ا الرسميّة، تقوم في ال منھ
رادٌ  ة أف ر من القضايا اللغويّ يھم االختصاص، يَ  ومنھا األھليّة، كما يُعنى بكثي غلب عل

ع ون باللّ  والجمي ة، ويُ يُعنَ وعاتھا المختلف ة وموض ا اآلراء، وتُ غ دون فيھ دِ ب ر ص
ة ومشكورة، لت إليھا. وھي كلُّ ة القرارات التي توصَّ عنيَّ المؤسسات المَ  ھا جھود مطلوب

ا متباِعولكنّ  ا دة مبعثَھ ل منھ ا يتّص ة فيم اً، وخاّص ھا بعض الف بعض د يخ رة، وق
  ل.االستعما ح، وجوازِ بالتعريب، والمصطلَ 

ة المركزَ حاد المجامع اللّ وكان المأمول أن يكون اتّ  ه  الجامعَ  غوي ذي تصل إلي ال
ن المَ  رارات، م ات والق ين باللّ المقترح م تَ عنيّ ة، ث مه، وتُ غ ه وباس ى صدر عن م عل عمَّ

أمول أن يكون  ان الم ا ك ا.. كم ة كلّھ بالد العربيّ امع والجامعات والمراكز في ال المج
ي  يق التعريب ف راد بالتعريب.. مكتب تنس ب ال لالنف يق التعري زاً لتنس المغرب مرك

  راود اللغويّين العرب!أمالً يُ  ذلك المأمول ظلَّ  كلَّ  ولكنَّ 
ويّ  ل اللغ د العم ان توحي روفٍ  وإذا ك يراً لظ إنّ  عس رة! ف اع كثي دة  وأوض وح

لون  المناھج التي يقوم عليھا العمل كفيلةٌ  ي يتوّص ائج الت د النت ا بتوحي دٍّ م ا، إلى ح إليھ
ادَ  هْلبَ عربّي،  لغويّ  وھو األمر المطلوب. وليس عسيراً على أّي مجمعٍ  المجامع،  اتّح

ؤتمر يَ أن يدعوَ  اھجَ إلى م ه المن ا في  التي ينبغي العملُ  درس المشاركون في بموجبھ
ب، ووَ  طلَ  عِ ْضالتعري يحِ المص ردات  ح، وتفص تعمال المف واز اس امّي، وج الع

  أو الضوابط التي يُقّرون العمل بھا. ذلك القواعدَ  والتراكيب، ويضعون لكلِّ 
  :قيمة اللغة بأسلوبھا

اّدة اللّ من المعلوم أن اللّ  ا يَ غة مفردات ونَْظم، وأن المفردات ھي م ة، وأنھ نضّم غ
ى بعض باتّ  ر، تُ بعضھا إل ر مباش ر، أو غي تعمَ صال مباش ه أدواتٌ س أو حروف  ل في

ر الذي تبدو فيه المفردات بعد تآلفھا واتّساقھا في كل الظاھخاّصة. وأما النَّظم فھو الشَّ 
بٍ  يَّن. إّن اللّ  ترتي اء، مع ة بن ه.غ ردات حجارت كله  والمف اء بش ال البن ر جم ا يظھ وإنم
اء. إن اللّ ل ال بأحجاره، وإْن كانت األحجار النفيسة تَ المكتمِ  ة البن ة نسيج زيد من قيم غ

ة  وطه، وإنْ عة النسيج بخيوْ ظھر رَ والمفردات خيوطه، وال تَ  ع قيم وط ترف كانت الخي
  ج وتمام القطعة المنسوجة.سْ باكتمال النَّ  الروعة تظھر النسيج، ولكنْ 

رب اآلذان طْ ، تَ لٍ كتمِ موسيقّي مُ  حنٍ لَ كَ « -كما قال الرافعّي في أحد كتبه -غةإن اللّ 
ى حين أنّ  اظ نغماتٍ  له حين تسمعه، عل ردةً  لأللف ة حن، ال قيمفي تكوين ذلك اللَّ  مف

ك  وانسجمتْ  ظھر جمالھا إاّل إذا اتَّحدتْ ، وال يَ للواحدة منھا إذا انفردتْ  في تشكيل ذل
  »حن.في أداء ذلك اللَّ  منسجمةً  إاّل إذا اجتمعتْ  لتلك النغماتِ طرب ال تَ  حن، وأنتَ اللَّ 

نْ اللّ  إنّ  ا، ولك ا، وال بمعجماتھ ة ليست بمفرداتھ لوبھا  غ يجھا وأس ا ونس بتركيبھ
  مھا.ظْ ونَ 

                                                 
داخل ليست العنوانات في ھذه المقالة أكثر من إشارات، ألن الموضوع وحدة ت )1( تكامل مقاطعه وتت

  فقراته.
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مُّ  إن ات ينض ا تَ  الكلم ض، كم ى بع ي نِ بعضھا إل تحم ف وط وتل ّم الخي اجة نض س
ه،  الثوب فإذا ھي نسيج واحد، تساوتْ  ه، وتشابھت أجزاؤه، وانسجمت ألوان مقاطع

  فيه صفات خيوطه! غابتْ  جميلٍ  وظھر قطعةً واحدة في شكلٍ 
له عناصرُ تُ  إنتاجٍ  كلَّ  إنَّ  ه صفاته وخصائصه ال شكِّ ةُ مختلفة، تصبح ل ه،  خاّص ب

ك العناصر الجزئيّالعناصر المُ  عُ ه إياھا تجمُّ نحَ تي مَ والَّ  ه، تل لة ل كِّ ة التي غابت في ش
ك الشَّ ذي أوجدْتذل ةٌ كل ال ا فاعل ةٌ  ه، إنھ ه، غائب ي داخل اھره! وإنَّ  ف ي ظ فاتِ  ف  ص

ه وتَ  د اجتماع وع بع كُّ المجم دة، وليست ھي صفاتِ  ه، صفاتٌ لِ ش ي  جدي العناصر الت
  لك المجموع.لت ذكَّ شَ 

  بمفرداتھا وحدھا ! غة بناء أقامته مفردات، ولكنھا ليستْ د أن اللّ إننا نؤكِّ 
ا فيه ليس بخيوطه وحدھا ! ولكنَّ وك من خيوط، ولكنّ حبْ وأنھا نسيج مَ  ا تظھر ھ م

  بكاً ولوناً.ذوقاً وحَ  به بشكلھا العامّ 
ذلك اللّ  وب أو المَ وك الم المكت ة، أو الك ي الحُ غ وق، ال يكف مُ نط ه  ك ى مفردات عل
من  غويّ اللّ  شكَّل منه النصُّ ما تَ  مفرداته. إنّ  غيرُ  آخرُ  مجموعه شيءٌ  للحكم عليه، إنّ 

بتناسقھا وتتابعھا في سياقاتھا، ومن أعراف  حروف بأصواتھا وتناغمھا، ومن كلماتٍ 
وابطَ  ة وض رفيةٍ  نحوي يقيّةِ ص ن موس ة، وتَ  ، وم ات اإلعرابي غ أو يَ ب الصِّناُسالحرك

ة الصَّاألبن اءاتٍ ي ن إيح تمَ مُ  رفية، وم تعمَ  دَّةٍ س ات المس اريخ الكلم ن ت رَ م اريخ  لة عب ت
ا، ومّم ه من تعريفٍ الناطقين بھ أخير، ووَ  ا جاءت علي ديم أو ت ر، وتق أو  لٍ ْصأو تنكي

رتْ  ا ظھ رٍ  فصل، ومم ن ذك ه صراحة م ن حذفٍ  في ه م ت في رار، أو اختف أو  أو تك
ليست قيمته بقيمة قيمته ومستواه، و أو النسيج اللغويّ عطي البناء ذلك يُ  إضمار...، كلُّ 
  كم على عمومه وجملته.البيِّن في الحُ  دة فيه ذلك األثرُ للمفرَ  مفرداته ! وليس

ة الحقيقيّ ا لَ  ةُ ولو لم تكن قيمة اللغ ا أدرك العربُ بصياغة نسيجھا ال بمفرداتھ  م
ه ھي حرو ولما سلَّموا بتحّديه، ألنّ  ،إعجاز القرآن اظھموألفاظَ ،فھمحروف  ؛ه ھي ألف

  ى ظھر وكأنه من لغتھم.وأدخلوه حياتھم حتّ  بلُ وما لم يكن من لغتھم فقد عرفوه من قَ 
د إنّ  ال أح ل ق رَ  وھ ه المف رآن بألفاظ از الق يج عْ دة ؟! أال يَ إعج ذا أن النس ي ھ ن

ويّ  ذي يُ  اللغ و ال ة وجھَ ھ ا الصَّعطي اللغ الم مرتبتَويُ  ،حيحھ ات عطي الك ي طبق ه ف
  لبيان؟ا

دِّ  ى النسيج اللغويّ ولست أكتم أنني ال أستطيع أن أع م عل  د العناصر التي تحك
د عناصر الجَ ة والسالمة واإلشراقبجملته بالصحَّ  دة فيه، غير أني أقول وْ ، وال أن أحدِّ

ردُّ  ال ت ّي المُ  د إنَّ ب د العرب رِّ عن ة حِ تم ة الرفيع اليب اللغ اس بأس ة يُ  ّسً ن معرف ه م مّكن
ه أَ ھِ شوُّ رآة وجمال صفحتھا من فسادھا أو تَ مإشراق الِ  أو  ذھنيّ  مرٌ ھا أو ضبابيّتھا.. إن

  ف !!ك ولكنه ال يوصَ ف ويُدرَ يُعرَ  نفسيّ 
دَّ العرب أو مما يؤيِّ لذلك  م يتح رآن ل أتوا بمِ بد ذلك أن الق ه  لِ ْثأن ي ه، ولكن مفردات

أو كالٍم مھما يكن قصيراً أن يأتوا بطريقة إيراد مفرداته، فكان تحّديھم بحديٍث بتحّداھم 
  فقال:

  ٣٤الطور:  چٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ         ٹ  چ 
  ١٣ھود:  چٻ  پ  پ    پ  پ  ڀ      چ وقال: 
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اء والكتَّ وإنّ  كلِ اب تَ األدب تھم، وش يج لغ اليبھم، أي بنس اتھم بأس اوت درج  تف
اء اللّ لھم، وھو أمر ال يُ مَ جُ  عباراتھم، وتأليفِ  ة، أعني دركه القارئ ما لم يكن من أبن غ

ارس اللّ ممَّ راءةً ن م ة ق اتٍ  غ ذّوقھا كلم ل أن يت اً قب ذّوقاً وإحساس دَ  وت ردةً، وقواع  مف
  ، وأبنية صرفيّة..نحويّةً 

كَّ إن اللّ  د أن تتش ة بع ةً غ ديثٍ  ل مجموع ي ح واء  ف ّص، س ال أمأو ن ر، ُصقَ  أط
ا المشرق المعبِّنت منوَّ العناصر التي تك تصبح شيئاً آخر غيرَ   رُ ھا، ويصبح لھا وجھھ

  نشئھا.درة مُ تھا وعن قُ عن عبقريَّ 
ةٍ فرِّ ن ال يُ مَ  إنّ  ةً  ق بين جمل ا (عربيّ ة، أو تركيب وتركيب إذا اختلف )، وال وجمل

لَّ كلمة، ولكنِّ  ، أو صيغةِ أعني اختالفاً في إعراب كلمةٍ  ا تكون  ي أعني ك ه م ة ب الجمل
ةً  و ال يملِعربيّ اك حِ ، فھ ا لغويًّ ان يَ  ّسً و ك ليمة ول ة س اجم اللّ وال ذائق لَّ مع ظ ك ة حف غ

  حو.النّ  تونِ ومُ 
ه تَ  ّس اللغويَّ الحِ  إنَّ  ذي أدرك العرب ب رآن وإعجاز  زَ ميُّشيء آخر، وھو ال الق

  فعة أسلوبه.مه ورِ ظْ نَ 
دِّ ذين يُ وإن الَّ وم للمتح زون الي لَّ ثين والكتّجي تعملوا ك بَّ  اب أن يس ا ھ  ودبَّ  م

تْ  وه  ونطق اً للوج ردات، أو تخريج يحاً للمف ويغه تفص اولين تس ة، مح واه العاّم ه أف ب
ة، ة،حويّ النّ  والً للتراكيب الُمھْلھل ا يسيرون في طريق تشويه اللّ  أو قب ر إنم ة، وتكثي غ

ل المُ  واد الجي دِ بتَ س اليب العربيّ ع ن أس ذلك ع ل الصحيحة، وب ة، ب دة أو الرفيع ة الجيّ
فّعالة  بھا.. ويشاركون مشاركةً  اللغة واإلحساسَ  دركون به جمالَ مما يُ دون الناس جرِّ يُ 

ا تَ  ن اإلحساس بم دھم م ي تجري اليبُ تميَّف ه أس لوبُ  ز ب ة، وأس ة الراقي رآن  العربي الق
  عجز !!المُ 

ويّ  ويين بموضوع التصحيح اللغ ن اللغ ر م غل كثي د ُش ك وق ي ذل ، ووضعوا ف
(ت  الكسائيّ  ا ذلك منذ العصور األولى، عصورِ كتباً، وكتبوا أبحاثاً ومقاالت، وعرفن

رين من المَ ن تَ وزمالئه ومَ ھ) 189 ال الكثي وم في أعم راه الي ا ن ا زلن م، وم ين الھ عنيّ
ا  غة في غير قطرٍ باللّ  ة ومناھجھ بھم بأسمائھا المختلف ا كت من األقطار العربيّة، وعرفن

  المختلفة، مما يعرفه المختّصون.
احثين َم امّي ن يُ وكان من الب ان الع ى بي ردات، وينصرف إل عنى بتصحيح المف
ينِ على لسان العاّمة،  دةَ منھا، وإلى ما أصاب المفرَ  ل أو أجنبيّ  وتبي ا ھو دخي ا م ، وم

ةٌ ة أو مقبولة. وكانت قِ في العربيّ  ينبغي أن يكون عليه لفظ الكلمة لتكون صحيحةً  من  لّ
ويين تُ اللُّ  اليب، وتُ غ ارات واألس ى بتصحيح العب ن نبِّعن ي بعضھا م ع ف ا وق ى م ه عل

  سات.ؤسَّ ني به أفراد ومُ ھذا وعُ  أو تغيير. وقد قام بكلِّ  انحرافٍ 
كَّ  ةِ  والش دان التفصيح والتصحيح، ومالحق ي مي كورة ف وداً مش ع جھ  أن للجمي

نَّ  ذا النشاطِ  األخطاء في المكتوب والمنطوق، ولك ع لھ وّي يقف عن المتتبّ  د أمورٍ اللغ
  ذر:يھا والحَ ن التنبّه فحسُ يَ 

  .ليس كّل ما شاع وانتشر حّجة
املين في التصحيح يتّ  من ھذه األمور أمرٌ  -1 ه بعض الع ذي يأخذ ب المنھج ال صل ب

الم ! يَ اللغوّي، وھو األخذ باألشْ  ى األلسنة واألق ع، أو بما شاع وانتشر، وغلب عل
ذا في ذَ  ذإذ كثيراً ما نقرأ ھ راراتھم، ي ل ق ه، أو في تعلي رون ا يقرِّ ل م ك ي كرون ذل
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ذي فَ حتجيِّ مُ  ذا العصر ال ه  شتْ ن بالكثرة أو مستأنسين ! وھو أمر عجيب في ھ في
م تَ حيح باللّ الصَّ مُ ْلالعِ  ة، وقلَّ يَّ مِ األُ  اب، ول ين والكتّ د المتعلّم ة حتى عن رة ْثالكَ  دِ ُعغ

رِ  دان وال غي ذا المي ي ھ اثرة ف ةً الك ى الھُ ه دالّ د هللا أن َدى والّصعل واب ! وأحم
وّي، وإذاً ألجازوا السَّالقُ  رقة ضاة ال يأخذون بمنھج أولئك المشتغلين بالشأن اللغ

ا كثُ ازوا الرّ ألنھ رُ ْشرت، وأج ذا األم رت، وھك ا انتش رٍ  وة ألنھ ي كثي ن  ف م
ات، وَصوبِ المُ  ه دق رق لَّ جالل ا ج ام:  چ  ۉۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ٷ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉچبُّن األنع

ذلك أصوالً وقواعد ال للّ  ه، وإنّ ه ويُحكمُ ضبط عملَ . إن للقاضي قانوناً يَ ١١٦ غة ك
اب قّدرھا التفريط بھا؛ ألن لذلك نتائج خطيرة ال يُ  صحُّ يَ  وا من ب كثيرون ممن دخل

واقفھم تحكم عليھم؛ فلقد تعلّمنا أن وإن مَ  ،»لغويين«ة وأصبحوا الشھادات الجامعيّ 
وم تَ -مبفتح الالَّ  -ه العالَمبعُ تْ يَ  -مبكسر الالَّ  –العالِم  اء الي م بَع، فأصبح العلم اً لمن ھ

م المَ  انوا ھ د أن ك ول بعضھم إنّ دونھم بع وعين ! ويق ه من الشيوع  تب ا يذكرون م
ذا  وكثرة االستعمال ليس لالحتجاج بل ھو لالستئناس ! ونحن نسأل أليس ذكره لھ

بالوجه الذي تريدون إقراره؟! والمنطق يقضي أن  ذِ أو لذاك إنما ھو لترجيح األخْ 
م يَ  الخطأ إذا شاع وانتشر كان أخطرَ  ا ل م يكثُ عْ ِشمم ان أحرى أنْ ول نكون  ر، وك

 أشدَّ في منعه وإنكاره.
ه يَ إن العالِ  ى الحقّ ثبُم الواثق من علم رون..  ت عل ه الكثي و خالف ه ول ذي عرف ال

دَّ  ذّكرون ال وم يت اء الي الِ وليت العلم يھم ع اه عل ذي ألق اني  مٌ رس ال رن الث ي الق عاش ف
ان من لَ لَف بن حيّان، المعروف بخَ رة، ھو خَ للھج ذي ك ف األحمر، العالم البصري ال

يخ األصمعيِّ  و ش عراً، وھ واً وش ة نح ه بالعربيّ ي بيئت ه ف م أھل زمان نِ  أعل اّلم  واب س
ه ساّلم في كتابه طبقات الشع عنه ابنُ قل ھما، فقد نَ وغيرِ  لٌ «راء أن ال قائ ف: إذا لَلخَ  ق

معتُ  ا بالشِّ س نتُ عر واسأن ا أُ تحس تَ ه فم ا قل الي م ت وأصحابُ  ب ه أن ه: إذا ك. في ال ل فق
نتَ  أخذتَ  ك الصرَّ أنت درھماً فاستحس ال ل ه رديء، ھل يَ  افُ ه، فق انُ نفُعإن ك ك استحس
» له؟! 

)1(
 

لِّ كان العلماء قديماً يأخذون باألكثر شيوعاً ألن اللّ  - ى ك ة نفسھا كانت عل لسان،  غ
نّ  ت المع ولك ر، فتراجع ر تغيّ الئق وفَسارف اللغويّاألم ت الس دت، ة، واختلّ

بحت العربيّ ةٍ وأص ي حاج يحة ف ى َم ة الفص ا ويَ ن يُ إل ا ألھلھ رحُ ترجمھ ھا ش
اطَ  د غلَللمخ ا !! لق اء األمَّبين بھ ى أبن ُل عل وَم الجھ ل وضعُ  ،ةب الي م نق فت إن ل

ت  ادِصانقطع ن المثقَّفلتھم بمص ادر م بح الن تھم، وأص الَّ ر لغ ن ط ب ين وم
ي تُ مَ  الجامعات م اللّ ن يعرف أسماء الكتب الت ة، علِّ اليبھا الرفيع ة في أس ّل أن وقَغ

غلوا عنھا وعّما فيھا بمشاغل حياتھم تجد منھم من قرأھا أو اطّلع عليھا !! ألنھم شُ 
ي  اة ف ية، وألن الحي ة والسياس م االجتماعي ات آرائھ تھم، وبخالف ؤون معيش وش

ا وال معرف نھم معرفتھ ب م ا ... وألن مُ لغتِ  ةَ عصرھم ال تتطلّ ي ھ اء ف ا ج م م عظ
يّ  بھم المدرس بيهٌ ة والجامعيّكت اتھم وبوَ  ة ش اً جَ بعصرھم وبحي امھم، حجم ات طع ب

اة السريعة بوالً بالمظھر دون الحقيقة، وبالشِّ ويُسراً، وقَ  ا الحي ع، إنھ عار دون الواق
ع ربّحضارة وال تُ  تَصنعُ وال  ،ةنشئ شخصيَّ بني فكراً، وال تُ التي ال تَ  ي جيالً يتطلّ

ذي م مستقبَ سْ أو رَ  إلى تحقيق أملٍ  ل.. إنه جيل يريد أن يعيش وكفى !! إنه الجيل ال
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ةً ماة العربيّ شيء، فإذا جاءه اليوم (حُ  ثر السھولة في كلِّ ؤْ يُ  ه لغ ين يدي  ة) ليضعوا ب
عوھا له بشيءٍ قّروا له لغتَ بل ليُ  ا،  سيرٍ يَ  ه، ويشرِّ ا وأخذ بھ ال إليھ ديل، م من التع

سَّرة.. التي ال يَ النسب، واستبدل بھا تلك المُ  وھجر العربيّة األصيلة الصحيحة ذاتَ 
حتى تصبح  ،ضعون له منھا ما يريديَ حون) صِّ فَ المُ ر وتزداد، وال يزال (تزال تكثُ 

ذلك يَ  ةَ يَ ھي الفاِش ھذه الحديثةُ  ة، وك ا يصنعون في الغالب صنعون في التراكيب م
راراً المفردات؛ تفصيحاً  ة.  وإق اِم الجامع ديُر ع ى تصبح فصاحة (م وتشريعاً حت

عب بح ص ة، فيص ي الغالب ة) ھ ّي المحلّ س قِبل يش. ومجل ى الج ُد أعل ً وقائ ى  ا عل
حونھم ويُ َص(الفُ  ذين يفصِّ ونھم أن يَ حاء) ال ي كُ فْ ربُّ رؤوا ف وا إذا ق ب الطَّ ھم  ريّ بَت

ئھا ! إنھم يقومون بعمليّة غالَ ة وبُ حاء العربيّ صَ ھم من فُ والشافعّي وأمثالِ  والجرجانيّ 
ةٌ ھا ونسيجھا لتُ عناصرَ  ھا بلْ ھا وأساليبَ رون به مفرداتِ غيِّ يُ  غةِ للّ  انزياحٍ   صبح لھا بني

 بنائھا وخيوط نسيجھا. جديدة في أحجارھا وشكلِ 
  في الفروق المعنوية

ا،  -2 ًى عاّمً ل معن ي تحم ات الت اني الكلم ين مع ون ب اب ال يفّرق ن الكتّ راً م إن كثي
وا في التصحيح ھا واحدة أو مترادِ لونھا وكأنَّ ويستعم ن كتب رين مّم م نجد كثي فة، ث

وّي يَ  ك، ويَ اللغ ون ذل انيَ طمِ قبل ون المع روقَ المختلِ  س ة والف اني  ف ين مع ة ب الدقيق
روق.. لكنّ  استعمال العاّمةِ  ة أنّ جَّ الكلمات بحُ  ة  لھا ضيَّع تلك الف العجيب أن العاّم

روق أضاعتْ  ن جَ  الف ل، ع ن عِ وأمَّھ اعوھا ع اء فأض مٍ ا العلم وه تُوأُ  ل وه وعرف
نْ  ه، ولك وا علي م يُ  ووقف الوا بطَ ل ةٍ ب س خاّص ن أدقّ  م ة العربيّ م  ةخصائص اللغ

ا اعدَ ، وأكثرِ وأحالھ ا مس ر، والصِّ ةً ھ ي التعبي ة ف ى الدقّ ف عل ي الوص دق ف
 والتصوير.

ان عَ ول أل ھل ك ا أن نس ا كتبُ بَ ن ه لن ا حفظت اً م ة ِماللّ  ث رغ اني ن الف ين مع وق ب
اميِّ قھا بعض المشتغلين باللّ حَ الكلمات التي سَ  بعض  غة انجراراً وراء االستعمال الع ل

ردات استغناءً  وإھماالً لكثيرٍ  الكلمات، ات  من المف ا مترادف ببعضھا عن بعض وكأنھ
  متطابقة !

  غة:م لنا اللّ حين تقدِّ 
ي المَ  ا وحَ ج وحَ رَ ي: دَ ْشف ال وتبخْ َسرَ ج ودَ ف وھَلَر ودَ طَل وخَ َجب ر ف واخت ت

  ى.ول وتھادَ رْ وھَ 
  ق إليه.فه وحدَّ رَ جه واستشْ دَ ه وحَ ظَ ه ولحَ مقَ ر: رَ ظَ وفي النَّ 

عار.رَ صة والضَّ مَ خْ ى والمَ وَ وفي الجوع: السََّغب والطَّ    م والسُّ
  وام.واألُ ى والُغلَّة دَ أ والصَّ مَ ش: الظَّ طَ وفي العَ 
ام؟  عن الحقيقة، وإبالغِ عيننا على بلوغ الدقّة في التعبير تُ  أليستْ  الغاية في اإلفھ

لُّ يَ  الوصف باالمتالء اليومَ  إنَّ  الم! فك نة واألق دنا مُ  شيءٍ  مأل األلس ئٌ عن آلن، أو َم متل
راً أم اً أم نھ اً أم بيت اً أمرْ مَ  سواء أكان كأس رَ  كب ك ! أّم غي ا شأن آخرا العربيّذل  ،ة فلھ

  ففيھا:
اقٌ  أس ِدھ افِ . والنَّ الك ر ط رٌ . والبحٌ ھ وادي زاخ اٍم. وال ر ط . حونٌ ْشك مَ ْل. والفُ ح

  ...والمجلس غاصٌّ 
دون أن يُ  م يري ولَ إنھ وم الق وا الي أنَّ  بيح ة يُ  ب اع؛ ألن الباع ى أب اع بمعن ون ب علن
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وا الصَّلْ بلغ عِ بلغتھم، وھي مَ  اس عاّمةً للنّ  و عرف تثمروه للتَّ مھم، ول ين واب الس فريق ب
ل يَ  وم ع صحُّ بضائعھم؛ فھ زل الي اةً لْ ن عِ أن نن ا مراع م؟ أو أنّ  من األفضل أن  لجھلھ

حَ نشرح لھم ونُ  ى أن الشيء  دلُّ ا (أباع) فتَ البيع قد وقع، وأمّ  عني أنّ أن (باع) تَ  وضِّ عل
ع. وفي (اللسان): ا القاموس للبيع. وفي معروضٌ  ه: عرضته للبي لمحيط وغيره: أبعت

  ح. أي بمعرَّض للبيع.فمن يبْع فرساً فليس جواُدنا بُمبا
يم األُ  ة) بضمِّ مَّن بمعنى (الُمھِ يْ ة) بفتح الميَمويريدون أن يجعلوا (الَمھمَّ  ى الم ول

ا الُحتْ وفَ  اموس المحيط معناھ ا جاء في الق ى كم ة، مع أن األول سى، زن واألَ ح الثاني
ا وَمھَمَّة: حَ  . وما حاجتنا إلى التَّزنه، قال: ھَمَّه األمُر ھّمً تح الميَمكأھمَّه فاھتمَّ ن، يْ ي بف

فة، أي أن إحداھما وھل صحيح أنھما للتفريق بين االسم والصّ  مَّة.ما دامت عندنا الُمھِ 
ة وھي التي بالفتح، والثانية صفة، وھل يريدوننا أن نقول إن فال ،اسمٌ  ناً ذھب في َمھمَّ

ة ! ميّ ُمِھمَّ ين الوصفيّة واالس ق ب ان التفري ى ك ى اختالفٍ . ومت اج إل ة  ة يحت في حرك
ة (عادل) اسماً البناء،  لُّ  ه صفةٌ وھي في الوقت نفِسأليست كلم ذلك ك  للقاضي؟ وك

اعلين الَّ  ماء الف تُ أس ي اس ماًء وصفاتٍ ملَ عْ ت ارس، وغيرِ  ت أس د وثابت وف ن كخال ا م ھ
  ف بھا.ات التي يوصَ شتقَّ المُ 

ةٌ  رُ  إن طمس الفروق المعنوية بين الكلمات سياس دة في  غي ة، وليست مفي حكيم
دان اللّ  ة عامي ة، فكيف إذا كانت اللّ غ ة أصالً كاللّ ّم ة العربيَّغ ي  موصوفةً  ةِ غ ة ف بالدقّ

يه،  حالة يمرُّ  لكلِّ  ع كلمةٍ ضْ من وَ  دقّة أكثرُ  التعبير؟ وأيّ  بھا الكائن في َخلقه، وفي مش
ي أَ  لِّ كْ وف ي ك رابه، وف ي ش ه، وف غي ل أن حيوانص أنه أو ش ن ش رة م ه، أو رة أو كبي

وحيَ وتيَ ة أُ بيئته؟! إن العربيّ  مع أو اللسَّ ت من الدقّة في التعبير ما تقوى معه على أن ت
ارئ بصورةٍ  ًى خاصٍّ تَ  الق دَّدة وبمعن م والوقوفِ بلُمح ه أعمق درجات الفھ ى  غ ب عل

  المدلول.
دِ  ات، وتحدي اني الكلم ين مع روق ب اء الف ى إحي اظ  ونحن اليوم في حاجة إل األلف

ة التي يُ ا لِ راد الدالّة على المعاني الدقيق ر عنھ ةً ملِنَ التعبي ة تَعلميَّ ك لغ ى  دلُّ ة دقيق عل
نا  ر عن أحاسيس روق للتعبي ذه الف ى ھ ي حاجة إل ل نحن ف دقيق ألصحابه. ب ر ال الفك

  ومشاعرنا وأفعالنا المتفاوتة الدرجات.
إلى ھذه  بين والمترجمين واألطبّاء والعلماء عاّمةً المعرِّ  ولعّل أھّم من ذلك حاجةُ 

ي روة اللغويالثَّ وم ونَ يْ مِ نُ ة الت ا الي دھا بتھ دئ اؤوا للبحث عن  توحي ى إذا ج ا حت معانيھ
ةَ   كلمة عربية يعبّرون بھا عّما وجدوه في لغة أجنبيّة من معنًى دقيق لم يجدوا إاّل جمل

ا أرادوه بينَّنا لھم إنھا مترادفات!! ولو قلْ  مفرداتٍ  روق لوجدوا م ا من ف ا بينھ م م ا لھ
  وسھولة. سرٍ بيُ 

ذين حَ وھل كا وا ِعن سلَفنا في ھذا العصر من العلماء ال ادرين  ءَ بْ مل التعريب ق
  دقيقة؟!غة على ما بين كلماتھا من فروق لمھم لوال محافظة اللّ على تعريب عِ 

م يجدوا عبِّ صين من أطبّائنا أن يُ من أين للعلماء المخلِ  و ل م ل ائق علمھ روا عن دق
ا كالرُّ  المعاني وغيرِ  اربةِ من المفردات المختلفة األلفاظ المتق ثروةً  ة فيھ ة المتطابق عون
ة والحُ والبَ  ا بَيان والھَ ذَ والھَ هِ تَواس... وكالعَ ْسَوس والوَ ق والھَْمالھ ي كلّھ ل... أھ

د جُ  رُ نون؟! رحمھم هللا كم بذلوا من الوقت والجھ روق، وغي ا من ف ا بينھ وا م ھم ليبيِّن
 -كما يّدعون -بين المتفّرقات، تيسيراً  تلك الفروق، ويجمعَ  طمسَ يبذل الوقت والجھد ليَ 
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ه  ا يطلب تجابة لم ى وصل بعض فرسان االس ين، حت اً للحرج عن المتكلّم للّغة، ورفع
ور  ويّ الجمھ ي التصحيح اللغ ل) ف ل وال تق ريم (ق ى تح ر إل لوب غي ه أس ال إن !! وق

ى رأي (الشارع) أي السُّ ب، وتَ تربوّي!! فأنت يجب أن تنزل عل ى عوق والطَلَ ن تخلّ
ى غة وضبَ اللّ  رأي (الشارع) الذي شرع لك بابَ  ا، وأرشدك إل ط لك أصولھا وأحكامھ

ه  ثلَ صبح فيھا مِ أن تُ  ربِّين تَ أصحابھا... وحسبنا أن نقول له إن ما حّرمت ى الم ر عل رَّ ك
  مئة مرة !!في كتاب رّب العالمين نيِّفاً وأربعين وثالثَ 

  ن.فاستغفر ربَّك و(قل): الحمد  رّب العالمي
ال:  د ق احظ؛ فق م هللا الج رة اللّ «ورح تقاقاتھا، كثي ي اش عة ف ة واس ة العربيّ غ

ةٌ  ة، غنيّ ا المُ  المرون ة والمُ تبايِ بألفاظھ يَ ترادفَن ا أُت ن ھن ا تَّالكُ  ة. وم راً م اب، فكثي
ة، بعَض الواجب  ھا في مواضع بعض، مع أنّ يستعملون األلفاظ المترادفة والمتواطئ

ع عل ب إذا وق ى الكات ةٍ عل اظ مختلف ةِ  ى ألف باب  متقارب ن أس ث ع اني، أن يبح المع
ّق عِ  اختالفھا، ثم يستعملَ  ا دام من ح م المعنى أن يكون االسمُ كاّلً في موضعه م ه  ل ل

راً وال مشترَ ضوالً، وال مُ فْ ِطْبقاً، وأاّل يكون له فاضالً وال مَ  ً ضمَّ كاً وال مُ قصِّ  »نا
)1(

  
ه، وأثقب فَ   ان أبلغ ا ك ه هللا، م ه، وأرھف حسَّھْ رحم ان يُ م د ك رِّ ه ! فلق ين ف ق ب

روقٍ ن يخدم العربيَّ فكيف لو رأى اليوم مَ  ،المترادفات ا من ف ين مفرداتھ  ة بطمس ما ب
  في المعاني ؟!

ذين  اني، وال ة المع اظ المتقارب ين األلف ة ب روق المعنوي ون الف ذين يطمس إن ال
ة، يس اني المختلف ى المع ة عل د للّدالل ظ الواح ي خَ يضعون اللف اني، اھمون ف اء المع ف

دودھا، بعِض داخل ح ا، وت بعض، ويَ واختالطھ ةٍ ُضقْ ھا ب ى خاّص ل  ون عل ن أجم م
ى الُم ن المعن دقيق ع ر ال ي التعبي ا، وھ ة وأدقّھ ائص العربي ن خص ي م راد، وھ

اتھم العلميّ اء في كتاب ا العلم تفيد منھ ا المُ ةِ الخصائص التي يس تفيد منھ ترجمون ، ويس
ر عن أدقِّ وواضعو المصطلحات اء في التعبي ا األدب تفيد منھ نفس خلَ  ، كما يس جات ال

  ومشاعرھا، وعن أدّق الحركات وأنواعھا.
 .غنًى عّما سواه -إذا وجد -في العربيّ 

و شاع  اللَّفظ إن -3 العامّي الذي يوجد له بديل في الفصحى، ال حاجة إلى تفصيحه ول
  .األجنبّي الذي له مقابل في العربيّةوانتشر، وكذلك 

أً، إن كثيراً من زمالئنا في الوطن العربي يُ  ة خط ه العامَّ ا تنطق ب ى م نبّھون عل
اءھم رٌ  ،فيصّححون أخط ذا أم ا، وھ ات بنائھ ردة أو حرك ة المف ي بني ت ف واء أكان  س

لِ ن يُ حَس ة تعلي ا محاول ه. وأم كرون علي ا يَ  ش اتٍ م ن كلم تعملونه م ه أو يس ون ب  نطق
ائعاً و جعلھا فصيحةً  ومحاولةُ  ،عاميّة المبالغة في ذلك، فنحن في غنًى عنه ولو كان ش
يَّ  كثيرَ  وفّر االنتشار، وذلك ألن البديل العرب ة  ،مت اظ العاميّ وع من األلف ذا الن وألن ھ

ھا مواضعَ  ھا، استمرأھا الناس وأقبلوا عليھا، وأخذتْ ب استعمالُ رت وغلَ إذا كثُ  خيلةِ الدّ 
اتھم وھحُ على ألسن الناس وفي صُ  ا، والّ لَ قابِروا الفصيح المُ َجفھم وكتاب م لھ و ل ذي ل

ان ھو ع لھم استعمالَ شرِّ نُ  نتھم وفي ُص -أي الفصيح –ھا ك ى ألس ا عل فھم حُ في مكانھ
اتھم. وإذا كثُ كوكتاب دُ  ر ذل كٍّ الجدي ال ش يكثر ب ويّ ة اللّ ھمَّبِ  ، وس ه ،حينين الُمفصِّغ  فإن

زلغويّ  من إلى انزياحٍ من الزَّ  ي بعد مّدةٍ يؤدّ س ةٌ ، تن ه لغ ا  اح ب ة تراثن فصيحة، ھي لغ
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ال يجوز  نا نحن على نشرھا وشيوعھا، وھو أمرٌ جديدة ساعدْ  محلّھا لغةٌ  حلُّ وأدبنا، وتَ 
  ماة اللغة أن يساعدوا عليه، وأن يكونوا فرسان ميدانه !لحُ 

يَّ  ، والُمستكَرهَ جين الرديَّ فظ الھَ إن اللَّ «قال الجاحظ  ان، وآلَف الغب ُق باللّس ، أعل
مع، لل ظ النَّ سَّ ن اللف ب م اً بالقل ّد التحام ريم وأش ع الك ى الرفي ريف والمعن ه الش .» بي
دنيءَ « م يَ  واعلموا أن المعنى الحقير الفاسد، وال ب، ث ش في القل م يْ بِالساقط يُعشِّ ض ث
إذا ضرب بجِ يُ  خ، ف رِّ ادُ ف تفحل الفس ه، اس ن لعروق ه ومّك زَ  ران لُ مكَّل، وتَ وب  ن الجھ

 »دواؤه. متنعُ قوى داؤه، ويَ وقرح، فعند ذلك يَ 
)1(

   
ه: » إنعاش العربيّة«، فقد كتب مقاالً بعنوان رحم هللا األستاذ سليم الجنديّ  قال في

ة وسيرَ خير وسيلة تضمن إنعاش اللّ  ويلوح لي أنّ « ة العصر الحاضر، غ ھا مع مدنيّ
ظُ وتَ  رُّ  حف ن تس ا م ائبة العُ ب الخلَجوھرھ ن ش نقَّح م ه، أن تُ ة والرّ جْ ل إلي ةم ». كاك
ا العُ وْل ين صفتين ھم ه هللا ب ع رحم ي خاّصنالحظ كيف جم ة، وھ المفردات،  ةٌ جم ب

ة، وھي خاّصوالرَّ  ال:  ةٌ كاك م ق ارات والتراكيب. ث دَّ  صارَ وأاّل يُ «بالعب ى ال خيل أو إل
تعمالھا يُفضي  العامّي إاّل عند العجز عّما يراد فھماً من الفصيح، ألن التسامح في اس

ا، تِ غة وتكثيرھا بغير فائدة، والْ إلى إفساد الل باس الفصيح بغيره، وانتشار الفوضى فيھ
  والدليل على ذلك من وجوه:

ا أنّ   ًى بالوَ  منھ وعة لمعن ت موض ة إذا كان يّ ْضالكلم داولت ع العرب م ت ، ث
ول بجواز اللَّ  ا أن نق ى، فإّم ك المعن ى ذل دّل عل ة أخرى ت ة كلم اً فيكثُالعام ر فظين مع

تخلُّ سعَ غاء في ھذا العصر، ويَ لَ وھذا ما يأباه البُ  ،اتسواد المترادف ا ون لل ه، وإّم ص من
تفظَ  ھمل العربيَّ أن نُ  ة ونح اميِّ  العريق في العربيّ ذا ال يرتضيه َمبالع رب ن َض، وھ

اجم والكتب حذَ  زال المعنى الصحيحُ ستلزم أن يُ م، ألنه يَ لْ في العِ  بسھمٍ  راً من من المع
تعمالِ اللَّ نقضَ جور، وأن يَ المھ بس واس ه، ويُ اج ب لُّ  بطل االحتج ا بُ  ك ن م ه م ي علي ن

ّدد الوضع ثر، ويستلزم فوق ما تقدَّم أن يَ ظم والنَّ نات في النَّ ضروب البالغة والمحسِّ  تع
ول: » مصر وإقليم. في كلِّ  م يق م يبقَ «ويضرب األستاذ الجندي أمثلة عمليّة لذلك ث  فل

دم  كِ التمسُّ  غيرُ  ال ترتّبالفصيح الصحيح لع ه. ويق ذكورة علي ب شيء من المفاسد الم
دَّ  ذا في ال ارُ خيل ويُمثل ھ ه إيث ى العربيّ  األعجميّ  زاد علي ة ظاھرة وال  عل ر علّ لغي

  حكمة مدَركة.
اظَ ومنھا أنَّ  ذه األلف ل  ا إذا أضفنا ھ اجم اختلط الحاب ا في المع ى م دة إل الجدي

ه أو ّربْتر تمييز الفصيح من غيره، وما عَ ابل، وعسُ بالنَّ  ا عّرب ه أو وضعته العرب مم
ونَ  تلزم أاّل يك ذا يس ا، وھ اً لِ  وضعه غيرھ الم فصيحاً أو بليغ د شرط الفصاحة فَ الك ق

و الوَ  ه، وھ ة في يّ ْضوالبالغ لِّ ع العرب د ك ير عن ا أن نش و أردن ى واضعه  ! ول ظ إل لف
  لخرج األمر عن حّد اإلحاطة به.

ا أن الشِّ  ديم َمومنھ ھا ومُ اللّ  نُ تْ عر الق ة، وأساس ا وقِ حكَّ غ و مھ ھا، ول سطاس
دَّ  تعمال ال امحنا باس لٍ تس د قلي ك بع ه ألدَّى ذل ى ھَ  خيل وأخي ة، ر اللّ ْجإل ة القديم غ

وس نَ  دة، ألن النف ة الجدي ا باللغ تغناء عنھ ه كُ زَّ واالس ا في راح م ى اطّ ة إل ةٌ لْ اع ، ف
ب السَّ اِم بالقري ى مَ واالعتص ذا يُفضي إل ة القدو اللّ ْحھل، وھ ى غ اء عل ة، والقض يم

  بنيّة على ھذا األساس.اآلداب العربية بجملتھا ألنھا مَ 
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م يَ «ويقول:  إذا ل  جدْ إن الباحث ال يجب عليه أن يجد بل يجب عليه أن يبحث، ف
ى حُ ھا لجأ إلى الدّ قاربُ حاجته أو ما يُ  ا عل رورة. وال م الضَّْكخيل أو العاّمي ونزل فيھم

ذه األّمإاّل إذا كثُ  غة أن تستعيد مجدھايتسنَّى للّ  يح لھ ا ة أن يكثُر الباحثون. ولو أت ر فيھ
ع البشريّ  ة في المجتم ة اللغ ون الشاعرون بمكان ى المتعلّم ا عل ، وينھجوا في إحيائھ

اجرُ لَ الطبيب مثالً عن أسماء العِ  قاعدة توزيع األعمال؛ فينقِّبَ  ا  ل واألمراض، والت عّم
ه، والصانعُ  ي تجارت ه ف اج إلي تّص بحِ  اعمَّ يحت الِ يخ ه، والع اعر م والمؤلِّرفت ف والش

ى مَ  منھم، لنھضت في وقتٍ  فتقر إليه كلٌّ والكاتب عّما يَ  ة.اللّ  صافِّ قصير إل ة الحيّ » غ
)1(  

ن  نھم اب ان م ه، وك وقد تنبّه على ھذا األمر بعض العلماء من القدماء ونبَّھوا علي
ّراج (ت  ال: 316الس ذي ق ـ) ال لِّ وْ األَ «ھ ى لواضع ك ةٍ ل ل د  أنْ  غ م الواح ي باالس يكتف

ى َم )2(»عنى الواحدللمَ  ديماً إل ان يُ كما انتبه العلماء ق ر أو يَ حّرف، ويُ ن ك ر غيّ ل بغي قب
أين َم م. ف د، ورفضوا األخذ عنھم أو االحتجاج بھ  نھجُ الصحيح، واتّھموھم بلين الِجْل

ى اللّ السّراج في وضع المفردات؟ وأين منھج األستاذ الجندي في المحا ابنِ  ة فظة عل غ
د وصل أمر التسوالدخيل ممَّن ينادي اليوم بفتح باب السَّ  ھا العاميَّ وتجنيبِ  امح ماع؟ لق

ومَ بعض الكتّاب إلى اعتماد السَّ  دعااليوم إلى درجة اإلباحة ف د ْيه من قَ وإطالقِ ماع الي
ّق المُ  اً لح ان احترام ان والمك ى الزم ريص عل ه ح ع!! إن ف المجتم ن طوائ َدثين م ح

ة« ي اللّ » الديمقراطي ي العِ ف ة وف ل  ،مْلغ اھير.. وھ ات الجم ة طلب ى تلبي وحريص عل
ة؟  في األفھام شيءٌ  صحُّ يَ  وم كافّ إذا أخذنا آراء جماھيره من طوائف المجتمع في العل

  باحات؟! غة فمن باب المُ أم أن العلوم اختصاصات وأما اللّ 
ادي  ديمقراطي«ھل فّكر ھذا المن ة سنة إذا اللّ كيف سيكون حال » ال د مئ ة بع غ

  راث التي نفھمھا نحن اليوم؟التُ  استجبنا لندائه ؟! ھل سيفھم أحفاده وأحفادنا لغةَ 
ّددة، المحرَّف، وفيھا الدَّ  فيھا العربيّ  ،مختلطة إن العاميّة لغةٌ  خيل من لغات متع

من  وفيھا تحريف لإلعراب، وتشويه لألبنية، وإھدار لسالمة التركيب، فماذا بقي فيھا
د األدبيّ  د اللغويّ العربيّة؟! ألم يكن الناق الم بالشِّ، أو الناق ةِ ، أو الع الكالم،  عر ومعرف

ى د سماعه؟ ألم تكن أحكام أكثرِ جرَّ ه من مُ عر وعصرِ قادراً على معرفة بيت الشِّ  ھم عل
ه مُ  يهِ فْ من الشعر إلى قائله أو نَ  نسبة بيتٍ  تنِ عن ٍة وردتْ  ةً دَ س ى كلم ى في البيت أو  إل إل

  ه؟!نظمِ  أسلوبِ 
ه بعض اللّ لَ أرأيت لو أن علماء السّ  وم ب ا يق م ف قاموا بم و أنھ وم، أو ل ويين الي غ

ى َصاستجابوا إلى بعض ما نُدعَ  ادرين عل انوا ق وم، أك ل أكانت ن اللّ وْ ى إليه الي ة؟ ب غ
عُ  ك الروائ وم تل دنا الي ات اللغويّاألدبيّ عن لتْ ة والعبقريّ ي وص ا  ة الت ا بفضل م إلين

  وحفظ؟ يانةٍ انوھا به، وما أحاطوھا وبذلوا لھا من رعاية وصِ ص
   .ال تصحيح وال تجديد إال تحت سقف األصول

فات، ن المخالَ وَ ه، وھو أھْ بترك اإلعراب وحدَ  مخالفة اللغة الفصيحة ليستْ  إنّ  -4
ولكنھا تكون بما ھو أقبح من ذلك، وھو مخالفة  ،بول العامّي فقطوليست بقَ 

عرف أصولھا وال دالالتھا، وتكون جديدة ال تُ  أبنيةٍ  نية، وابتداعُ غ أو األبيَ الصِّ 
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ً بما ھو أخطرُ  التعبير،  من ھذا وذاك، وھو مخالفة النَْسج وأسلوبِ  أيضا
  الجملة أو التركيب! وصياغةِ 

ر ومتنّوعة، وھي تَ  ة، وأساليب تعبيريّة، كثيرةً إن للعربية قوالب لغويّ  تَّسع للتعبي
ة، ِمعن المواقف المختلف د أحداث لَ ن أدّق خَ ة واألوضاع المتباين ى أعق نفس إل جات ال

ا الفُ  لُ مثِّ ن، وھي ما نقول إنه النَّظم الذي يُ وْ الحياة ومظاھر الكَ  ا وعنھ ر بھ صحى ويعبّ
ا تَ  ا وم ه من صفاتٍ وعن حقيقتھ عِ  تصف ب ا وجمي ا ومفرداتھ ي حروفھ ا يتّ  ف صل م

ة وقواعدھا، وال ر تحت سقف أصول اللّ م أو أسلوب قابل للتطوّ ظْ بصفاتھا... وھو نَ  غ
داعُ تطلَّيَ  د.  ب اإلب ك األصول والقواع اً عن تل ذوذاً أو خروج ره ش ائه أو تغيي ي إنش ف

يّ  ا األدب ي تراثن اه ف ك وعرفن ا ذل الل رأين ّوره خ ا تط عرّي، وعرفن رّي والش ، النث
ة ما وصل إلى قّمة وحات اللغويّ عصٍر من اللَّ  العصور األدبيّة المختلفة، ورأينا في كلِّ 

عن العصر  ه، ومختلفٌ بقَ للعصر الذي سَ  مخالفٌ  عصرٍ  ة، وھو في كلِّ البالغة اللغويّ 
  قه! حِ الذي لَ 

لوبھا ونَ  ة بأس ا ولعّل أبرز ما يدّل على أن اللغ ا، ال بكلماتھ أليف كلماتھ ا وت ظمھ
ذي ِس بمفردةً، أن القرآن لم يتحدَّ العرب بمفرداته، وال بإعرابھا، بل بالقالَ  ه يْ ال قت في

  األلفاظ أو المفردات، على نحو ما رأينا في آيات التحّدي التي سبقت.
ويّ  ون مُ وكذلك رأينا النقّاد من األدباء واللغ تنكرين الخروجَ ين يقف عن أصول  س
الوا إن التعبير، وعن القواعد األسلوبيّة في كالم مَ  ن خرج عن ذلك كالفرزدق، الذي ق

  لث اللغة، وعابوا عليه قوله:ظ ثُ ه فقد حففظ شعرَ ن حَ مَ 
ه ِمٍكلِإلى مَ  ا أمُّ ارٍبم ت كُ  ن ُمح وه وال كان اھِ تُ  بٌ ْيلَ أب  هرُ ص

  ه: وقولَ 
ه في النَّثْ وما مِ  ً ملَّكاس إال مُ لُ و أمِّ ا يٌّ هِ أب وه يُ  ح  هقاربُأب

أليف ھأن للّ  -ما يرون وحقٌّ  –رون إنھم يَ  اً في الت اً، أو منھج و غة أسلوباً ونظم
ام، ويَ  ا المشرقة، ويُجَ رسم مرآتَ الذي يشّكل نسيجھا الع ذا  يلّھ ّل ھ إذا اخت صفحتھا، ف

ه وجهُ تَ النسيج    رآتھا.غة، وغاب صفاؤھا، وانطفأ أو خبا إشراق مِ اللّ  شوَّ
القدماء كان بينھم لغويّون كثيرون، في  غة، أنّ إلى اللّ  ولعّل مما يؤيد ھذه النظرةَ 

لِّ  ن عصورھم، فل ك ٍر م مَ م يُ عص نھم اس ٍد م ى أح وا عل ه  طلق ان ل ب إاّل إذا ك األدي
  ) صار به أديباً، أو ظھر فيه أدبه!(تأليفٌ 

 مين، ترجموا إلى العربية من لغاتٍ ترجِ من أشھر المُ  وكان بعد ذلك عندھم عددٌ 
م يُ  ة، فل ي عصور مختلف ة، وف بَ مختلف نھم لق ٍد م ى أح وا عل فوه  طلق ب، أو وص أدي

ى نحو صوغ ويُ ف ويَ قل أو الترجمة، بل يؤلِّ ن ال يكتفي بالنَّ ن كاباألدب، إاّل مَ  نشئ عل
ه ولكنْ  ءبن المقفَّع فكان أديباً من أدباما فعل ا بأسلوبه وبصياغته  العربيّة، ال بترجمت

  التعبير العربية. األسلوب والصياغة وطريقةِ  المتميِّزة، أي بامتالكه ناصيةَ 
ي إنّ  و ف ا ھ يحة وم اليب الفص ر األس ى مِ فَ  ھج ا وعل ا، وقَ لكھ ولَ نوالھ اليبَ  ب  أس
 إلى الفصيح أخطرُ  مرورٍ  وجوازَ  فصاحةٍ  ھا شھادةَ حَ نْ ، ومَ فةٍ حرَّ ھتھا أو مُ جْ عن وِ  معدولةٍ 

اظ العربيّدة تَ المفرَ  جديدة؛ ألنّ  فردةٍ مُ  بولِ ن إدخال كلمة أو قَ مِ  ة، ضيع في آالٍف من األلف
اء اللغة  وألن المفردة ليستْ  ا أو نسيجھا. وإنّ أصالً في بن ا  أو نظامھ أخطر من ذلك م
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وم بعض الدَّ  احثين في اللّ يقوم به الي رٍ ارسين والب ول تعبي ف نحرِ أو أسلوب مُ  غة من قب
ديلٍ تَّبَ ة الصحيحة المُ به عن األصول العربيّ معدولٍ  ؤدِّ يُ  عة مع وجود ب ه، وي ي غني عن

  معناه، مما سنرى مثاالً منه بعد قليل.
غة من النقد الذي يالحق اإلعراب، ق األسلوب أجدى على اللّ الحِ ي يُ قد الذالنَّ  إنّ 

  الحق المفردات.من النقد الذي يُ  مُ وَ وأقْ 
ا ندرسه في  وّي، كنّ وھذا الذي نفتقده اليوم في كثير من مجاالت التصحيح اللغ

ر اسمه  م مع التَّ  ،»اإلنشاء«المدارس االبتدائية واإلعدادية في مقرَّ د،ث  طوير والتجدي
آخر  ساعاته لإلعراب أو ألّي شيءٍ  لَّتْ ثم عند التطبيق استُغِ » .. التعبير«صار اسمه 
  إاّل اإلنشاء!

ّي المُ يوھذا الذي نسمِّ  ين في ه اإلنشاء، وھو أن تنشئ على وفق األسلوب العرب ب
ة  1918الكتابة، ھو الذي دعا الحكومة العربية األولى في دمشق عام  إلى إيجاد وظيف

لِّ » نشئمُ « ي ك ى أن تَ داإوزارة أو  ف ة، حرصاً عل بُ صدُ رة حكومي ميّة  ر الكت الرس
ةغَ عربّي سليم، وقد َش بأسلوبٍ  ذه الوظيف ردم بك ل ھ ل م تاذ خلي ليم و ،األس تاذ س األس

ان المنشئ الجندي، واألستاذ شفيق جبري، واألستاذ عز الدين التنوخي، وغيرُ  ھم. وك
ى  ى إل از يرقَّ ائه وحُ وْ لج» زمميِّ«الممت اليب السَّدة إنش ين األس زه ب ن تميي ليمة س

  وطبقاتھا.
  .مثال من الفتاوى

  واحد ھي: في العربية ثالثة تعبيرات عن معنىً  -5
  للجامعة. األميُن العامُّ . 1
  .العامُّ  أميُن الجامعةِ  . 2
  للجامعة. أميٌن عامٌّ  . 3

اً ونحواً، موھي كلُّ  ة تركيب ة، مقبول ا صحيحة فصيحة خفيف ى عبِّھ رة عن المعن
احثين المُ  وّي، ومن أفاضل الب ل اللغ املين في الحق راد، ومع ذلك اشتغل عدد من الع
اً جيزوا وجھاً رابعاً ھو قولھم (أمين عام الجامعة). وقد بذلوا كلُّ ليُ  ھم في سبيل ذلك وقت

من لجانھم، وغاصوا في بطون الكتب  م ومناقشاتھم جلساتٍ طويالً، وأخذت مذاكراتھُ 
ةَ النّ  وا الموضوعاتِ وجٍه ولو نادراً لتخريج ھذا التعبير، واستقَص اولين إيجادَ مح  حوي

ا ن، وبجواز إضافة النَّ فيْ تضايَ ل بالفصل بين المُ التي تتصِّ  أّولوا م ه .. وت عت إلى منعوت
ة تُ  وى نحويّ أنَّ تأّولوا في سبيل الوصول إلى فت ه، وك وَّ ر المش ذا التعبي ز ھ المشكلة  جي

  ة إعراب كلمة (عام).ف على صحَّ توقَّ ة تَ نحويَّ  ب مشكلةٌ في التركي
ا دام في  ه م ألوا أنفسھم عن مدى الحاجة إلي م يس ذين أجازوه ل والعجيب أن ال

ائع، ستعمَ غني عنه... ولم يجدوا باعثاً على ضرورة إجازته سوى أنه مُ اللغة ما يُ  ل، ش
ام)  ة (ع ّي لكلم ه إعراب اد وج ي إيج وا ف ا تعب ر !! وم ب ُسمنتش ة دًى ألن العامَّذھ

ل قه معرَ طْ نُ  ستسغ أحدٌ  ساكناً، ولم يَ ه إاّل قُ نطِ له ال تَ  لةَ مستعمِ الُ  م قب اً بھ ان حريّ باً! .. وك
اً  ه! وثاني أن ينظروا في الوجه اإلعرابّي المھجور أصالً أن يبحثوا أوالً في الحاجة إلي

  في صحة معناه !
ي ة) بمعنى (األم ام الجامع ين ھل معنى (أمين ع ة) أو بمعنى (أم ام للجامع ن الع

  الجامعة العام)؟
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  األعلى للمبنى)؟ ھل معنى (حارس أعلى المبنى) بمعنى (الحارسُ 
  للمدينة)؟ بليُّ القِ  لّي المدينة) بمعنى (المجلسُ بْ ھل معنى (مجلس قِ 

ا يَ  ة) كم ام الجامع ين ع ه مستعمِ أليس التركيب الذي أجازوه وھو (أم لوه نطق ب
ھا، وليس الجامعة كلِّ  عمومِ  (عام) يدّل على أن الموصوف بذلك ھو أمينُ كون كلمة سُ بِ 

  أميناً لبعض كليّاتھا ؟
جيزوا ما ال حاجة إليه أصالً ما دام له في ھم ليُ ف علماؤنا األفاضل أنفسَ لماذا يكلِّ 

  ة فصيحة ؟!بل بدائل عربيّ  العربية بديلٌ 
الم وه الك ن وج اً م ة وجھ تعمل العاّم ي أن تس ل يكف ى  ھ اً عل ى يصبح واجب حت

ان العربيّ دخِ فرس تَ ة أن يُرضوھم، وأن يُ وَّ لوا لغ اء حِ ھم المش اليبھم العرج ى ھة وأس م
  الفصحى، وأن يمنحوھا الشرعيّة، ولو أساءت إليھا وشّوھتھا ؟

اة الفصحى االستجابة لطلب الجمھور؟ وھل ھل أصبح عمل حُ  لَّ م ا  نأخذ ك م
دعُ جْ ر لنَ ھم وانتشمالقشاع على ألسنتھم أو أ م ت و ل اً، ول د في تجويزه شرعاً وقانون  ھ

  حاجة إليه ؟
ى، ضعيفٌ  بوله غيرُ وا بقَ فتَ إن التعبير الجديد الذي أَ  من  صحيح من حيث المعن

من  ت في بحر طامٍ طَ قِ نادٍر أو جملة عوراء التُ  له ببيت شعرٍ  حتجُّ ياغة، ال يُ حيث الصِّ 
هيعرفون إعراب ما ينطقون به ويُ الذين يقولون ذلك  نَّ أل، وكمَ روائع الجُ  .. ، !ظھرون

سيء إلى النسيج المألوف في العربيّة، وما أظن أحداً ينطق به على وجھه إنه تركيب يُ 
  حيح الذي تعب مجيزوه في البحث عن تخريجه في ضوئه.الصَّ 

ا وال  ا ال حاجة بن إن عصرنا عصر اقتصاد واختصاص، فكلّما قلّلنا من قبول م
ه بلُ  ا إلي رداتغتن نّا. إن تفصيح المف د أحس الً  -فق ن فصيحة أص م تك ي  -إن ل ان ف وك

وَّ  العربية بديل عنھا ال حاجة بنا إليه. وإنّ  ة، إذا ھة أو منحرِ قبول تعبيرات جديدة مش ف
ا يُ  ة م ي اللغ ان ف اك ي عنھ ر مَ  ملٌ عَ  ،غن ة غي ام األكثريّ ة، ونظ ول. وإن الديمقراطي قب

دان العِ واألقليّة الذي يصارع تحت شعاره  يّون، ال يصلح في مي م، وال يجوز ْلالسياس
ة من بين اللغات على الخصوص، ولو سار غة العربيّ األخذ به وال االحتجاج به في اللّ 

ى ُس دماء عل ا الق ا المُ علماؤن ض علمائن دَ نّة بع نھجِ ح ا ثين وم ت عربيّتن ا كان ھم لم
  تراثنا.لة حميمة بلغة أدبنا والفصيحة اليوم على ما ھي عليه من صِ 

  .العالِم رسالة وموقف
اتھم، وإنّ  العلماء مصابيحُ  إنّ  م يَ لْ عِ  الھدى في مجتمع يھم أن يَ مھ وا ظلُّفرض عل

ابعين.. وإذا تَ  وعين ال ت وا متب ع، وأن يكون ادة المجتم وا ثابتين في مواضعھم من قي بع
  وإاّل حقائق علمھم. تبعون إاّل الحقَّ فال يَ 

تم أن ھل يسمح علماؤنا األفاضل أن ي ال، ولست أك قفوا معي على أمٍر أراه ذا ب
ي دعتْ  ه ھي الت يأھّميت ى ن لَّ  إل ب ك ر  أن أكت ان األم و ك أكتب، إذ ل ا س ت وم ا كتب م

ازة تركيبٍ  ى إج هِ  مقصوراً عل راً أَ  أو توجي ان أم ن أنْ  ونَ ْھإعراب لك ده  م نقف عن
نَّ  طيلَ ونُ  ه. ولك رة اإلجازات للمع في الحديث عن ذي أراه أن كث ه أو ال دول عن وجھ
يُ  العرب على سماعه وكثرةِ  دَ عوُّ ف عن الجاّدة، وتَ نحرِ للمُ  تعماله س فقدھم اإلحساس اس

الفَ  ين الصَّب ه وب تعملونه، إن غلَ رق بين ه أو يس ودوا يعرفون م يع ذي ل ة واب ال ة اللغ ب
ةِ  اسَ تُ  المحَدث د الن ّذةَ  فق يحةِ اللّ  ل ة الفص ى أنّ غ ر اآلن إل ل األم د وص م َممُ  ، لق ن عظ
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م طاّلب الجامعات عظَن الطاّلب، ال يفھمونه ! وأن مُ يسمعون القرآن من العرب، ومِ 
اني التي وردتْ سنوات، ال يُ  ھذا بنفسي عدةَ  بتُ اليوم، وقد جرَّ  راً من المع  دركون كثي

تھم كلماتٌ للطّ  في نصوصٍ  م واجھ دان، ألنھ  بري في تاريخه، ولياقوت في معجم البل
ومَ راد منھا !! أفنُ ل لم يفھموا المُ مَ دموا بجُ ، وصُ لم يألفوھا على سھولتھا  ساعد نحن الي

لٍ  اد جي ى إيج د كثُ عل نة، وق ين س د خمس أتي بع لِّ ي ا لك ال يَ  رت إجازاتن د، ف م جدي فھ
هِ مَّ ه ما في تراث أُ معظمُ  ابَ  ت ول كت نا نُ  ؟! وال أق ه ؟ ألس رِّ ربّ ا تجويزَ ج اس بعملن  د الن
ين  استعماله، من اإلحساس أو القدرةِ ھم على سماعه وه، وتعويدَ المشوَّ  ى التفريق ب عل

ه ؟!   السوّي الجميل والوليد المشوَّ
انوا ال يَ - م ك رواة أنھ ة وال ا يُ وون إاّل رْ أليس في تاريخ الرواي افق وعجبھم ويُ  م
وا من شعر عديّ ھه وأفما خالفھا نفَوْ  ؛سالئقھم م يترك د ؟ ومن  ملوا روايته! أل ن زي ب

شعره  طخلِ ه كان يَ ولكنّ  ،ل؟ ومن شعر األعشى، وھو شاعر فحْ ياديّ واد اإلدُ شعر أبي 
 واة يفعلون ذلك بدافع ما في نفوسھم من إحساسٍ ألم يكن الرُّ  …ة فارسيّ  أحياناً بألفاظٍ 

  وون ؟رْ لغوّي، وبصيرة نافذة فيما يسمعون ويَ  صادق وذوقٍ 
ام في نفوسھم من صدقٍ  إنّ  ذي ق ذا ال ذي عرف ھ د وذوق وبصيرة ھو ال اه عن ن

ه ، وبالسَّ طرة تارةً عنه بالفِ  ْرناالعرب عاّمة، وعبَّ  وا ب ذي عرف ليقة تارة أخرى، وھو ال
معوا ودُ  ازه، فس وا إعج رآن، وأدرك لوب الق وا وَصھِ أس ّديدَ ش اوزوا التح  -عوا وتج

وكأْن لم يكن، وتواَصوا فيما بينھم بتجاوزه والخروج أو النأي عن سماع القرآن حتى 
  !!..٢٦فصلت:    ۇۆ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ تأثيره  قعوا تحتال يَ 

ول:  من النقّاددامة وھو الذي جاء بعد عدد قد أن قُ ثم أليس في تاريخ النَّ  وقف ليق
ه، وغريبِوعَ  عر، وزنهِ إنھم كتبوا في أقسام الشِّ « ه، روضه، وقوافيه ومقاطع ه وإعراب

رَ كنَّومعانيه ومقاصده، ول م ي داً كتب عن تخليص ه ل ه، وھو قسم ئيردمن  هديِّج أح
د الَّ لُ ْث. ومِ »عر من سائر األقساملى بالشِّوْ أَ  راه عن ا ن وا بالنَّ ذين عُ ذلك م د اللغويّ ن  ق

ا وإعرابھ يقاھا ودالالتھ جامھا وموس ا وانس اظ بحروفھ ى األلف وا إل ديث؛ ذھب ا الح
ا، وھو نسيجھا حينا ھو أولى باللّ موعروبتھا وفصاحتھا، وقّصروا في صبح تُ  غة منھ

  غة !ّصاً حيّاً تحيا فيه الحياة وتشرق فيه اللُّ نَ 
لوه إلى ما سبق لَّ ض، وحين تناولوا األسلوب حَ رَ فظ والمعنى والغَ تناولوا اللّ  إنَّھم

  ھو ھي مجتمعةً ! ، واألسلوبُ دةً روا الحديث عنھا مفرَ من عناصر فكرَّ 
اء النَّ  ه كالم ذي رّق وعُذب، وأُ ر، امْيإنه األسلوب الذي يتسلسل الكالم في م حِكل

حةً  افياً واض اء ص تحكم فج ةً ه، مُ كلماتُ فاس ت مَ قراتُفِ  تالحق ه وأوصلت قاطُعه، ائتلف
  مباديه إلى خاتمته.

الصحيح الفصيح حتى  ال يقف على األسلوب العربيّ  غويّ وق اللّ صاحب الذّ  إنّ 
ا في جه من قّوة وإحسْ ما في صياغته وفنّه من روعة وجمال، وما في نَ  يدركَ  كام، وم

اة ه من إشراق وحي ه أو صفحة وجھ ذي تَ  ،ديباجت ئس األسلوب ال و عن السَّنْ وب مع ب
ه من ةٌ بيَّ معناھا َص بُ حجِ من كلماته، أو تَ  واحدةٌ  لُّ و تَ  ،مفردات ةٌ  خت ه جمل أو يختبئ  في
  ف أو استكراه..ف أو تعسُّ ظھر فيه تكلُّ ل أو سوقّي .. أو يَ تعبير مبتذَ  لهِ مَ بين جُ 

لِّ مِ لغتك  اٍف أن لك ر خ رھم، وغي لوباً  رآة عقلك، ولغة القوم صورة تفكي وم أس ق
تھم يُ  ي لغ رھم، ويُ بِّعف ا تَ صوِّ ر عن مسارب تفكي ولھم وم زِ ر عق ا ن، ونفوَسخت ھم وم
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رون تَ  ا يتطّورون ويتغيّ ى حسب م م عل اليب كالمھ ذلك تتطّور أس ه... وك نطوي علي
ه، و عصرٍ  عبر العصور؛ فلكلِّ  ى األصول األمَّ لكنّ أسلوبه وذوق ة تبقى محافظة عل

  عصورھا.. أساليبھا وتتابعْ  ختلفْ تبين أجيالھا مھما  أو تَجمع دوحِّ التي تُ 
  :حاتبين وواضعي المصطلَ مع المترجمين والمعرِّ  -6
ً بذلوا معظم جھودھم ذين اھتمّ الّ  إن ً وحديثا المفردات؛  فيوا بالتعريب قديما

خيل منھا ة، وصنّفوا الدَّ ة من مفردات أجنبيّ ربيّ ھم ما دخل إلى العتبُ فأحصت كُ 
التي دخل منھا، وحاولوا وضع  ، وحّددوا اللغاتِ بحسب أصوله أو انتمائه األجنبيّ 

  لجواز دخول الغريب... ضوابطَ 
وه بالتعريب دماء  -والشك أن ھذا الذي سمَّ ين الق ه ب ى اختالف تطّور مدلول عل

اكِ رِ غات وتجاوُ قاء اللّ تِ ھو أثر واحد من آثار الْ  -ثينحدَ لمُ وا ا واحتك بعض..  ھ بعضھا ب
ن ِم لتحليل والدراسة، ألنَّ عة واتابَ أخرى كثيرة في حاجة إلى زيادة المُ  وما زالت آثارٌ 

ا، وفي ِص قاء اللغات أيضاً تأثرَ تِ آثار الْ  ا، يَ بعضھا ببعض في أصوات حروفھ غ أبنيتھ
 اة ومجموعة.ثنَّ دة ومُ فرَ ثة، ومُ نَّ ؤرة ومُ ذكَّ وفي أجناس كلماتھا وأنواعھا بين مُ 

رَ المُ  عافُ ل ضِ مَّ ورأينا كيف حَ  ةً غي اٍت عربيّ رجمين كلم ا، وأشاعوھا ت  ،معانيھ
ه، بَ ِعوزادھا اإلعالم شيوعاً وانتشاراً، كاستعمال فعل (لَ  ام ب ) بمعنى أّدى دوراً أو ق

يئة؛ ألن اللَّ  ة س ه ضاللَّ  رينُ ة قَعب في العربيّوھي ترجم و، وألن  دّ ّد الِجھ
)1(

ا  . ورأين
ا كطبيبٍ  الوا: أن ر موضعھا فق بيه في غي ى التش ة عل وا الكاف الدالّ أنصح  كيف أدخل

ذلك بَّه الشيء ب بيه، وھل يُش ة أن الكاف للتش ك بحّج ازة ذل ى إج ون إل ، وسارع الُمفت
. وكيف ذكروا الضمير قبل ما يدّل عليه فقالوا: من جھته صّرح فالن بكذا ... بنفسه؟!

ة المُ  ملٍ وجُ  غير ذلك من تراكيبَ  إلى ا العربيّ ه بيْ تأباھ ع في ا يق ّم م ّل من أھ ة .. ولع ن
اليبَ ر بين اللغات بعِضالتأثُّ  بعض، أس ر وتركيبَ  ھا ب م يأخذ َمالجُ  التعبي ا ل ل، وھو م
د المُ حقَّ دماء وال عن د الق ة ال عن ن الدراس ألن دَ ْحه م ه ف دماء في ر الق ثين ! وإذا قّص

حمي حفظ ألساليبھم عروبتھا وأصالتھا، وتَ ة لغويّة تَ ثقافيّ  ناعةٍ مَ  نت ذاتَ ھم كامجتمعاتِ 
ة والھَ ألسنتھم وأقالمھم من الرَّ  ة وعُ لْ كاك ةِ جْ ھل ر! وأّم م د تسّربت ْحا المُ التعبي َدثون فق

، وال يعبّر إلى لغاتھم مئات التعابير والتراكيب مما ال يرقى إلى مستوى البيان العربيّ 
ة ليقة، وضَ السَّ  ياعِ ، وضَ بين، وكان ذلك لتدنّي المستوى اللغويّ به اللسان المُ  عف الذائق

رةِ  ة، وكث ة، وقَ اللُّ  اللغوي ة الدخيل ات الغازي ولِ غ اليبِ  ب رجِ المُ  أس ذين غَ ت في  لبتْ مين ال
اليبُ  اتھم أس ة اللغويّ كتاب ى الثقاف ة عل ات األجنبي اليبِ ة العربيّاللغ ليمة أو  ة واألس الس
ّميه بتطوّ تعبير. ونحن ال نَ الفصيحة في ال ا نس ذلك م ا من عني ب اليب واختالفھ ر األس

ة أو طُ َصإلى عصر، كقِ  عصرٍ  ا، واستقاللِ ر الجمل ھا عن بعص أو الجمل بعِض ولھ
الِ داخُ تَ ن تغ ھا، وم وال م ف واألح ه المواق روفٌ يُّتتطلّب ذلك مع وال، ف اليب األق  ر أس
وُّ تَ  اة وتَ الِحره المُ ط وُّ ق لتطّور الحي ن  رِ ط اله م ا ت ى م اھلي إل ذ العصر الج ر من الفك

ر في  عصور، كان فيھا لكل عصرٍ  اليب التعبي وم من أس أسلوبه. إننا نعني ما نراه الي
                                                 

اج العروس):  فعل (لعب) بكّل تصّرفاته ضدّ  )1( دي في (ت بي ال الزَّ ). وق دَّ لِّ من عمل «(َج ال لك يق
ه  اللعب وجاء» عمالً ال يُجدي عليه نفعاً إنما أنت العب. في القرآن مقترناً باللَّھو. وكّل ما يُلعب ب

ا  ؤّدي فيھ ك ي ؤتمرات، فتل اّدة والم الس الج يس المج ي، ول ب والمالھ ا المالع ة. ومكانھم لُعب
  ارھم وال يلعبون.المشاركون أدو
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رٍ  ت جُ  كثي ي تخلخل رين الت ات المعاص ن كتاب ا وركَّم ات ملھ اس اللغ ت لب ت، ولبس
اً بع الفاعل ذكر صاحبه، أو ذكرِ لم يُ  ھا كالبدء بضميرٍ األجنبية فقلّدتْ  د ذكر الفعل مبنيّ

وّي. أو لبستْ  أو غيرِ  بالغّي، دون داعٍ للمجھول  ّي اللغ ذوق العرب ا يخالف ال  ذلك مم
اً من بأسلوبھ العاميّة وصاغتْ  باسَ لِ  ر وجھ فوا للتعبي ين) ليكتش أتي دور (الُمفت م ي ا، ث

  وجوه اإلعراب!
ردات، أخطرُ إن ھذا  ة من دخول مف ى اللغ ا عل ا رأين ردات كم أحجار  ألن المف

لٌ غيِّ تأخذ مكانھا في البناء، ولكنھا ال تُ  ا ذاك فتحوي اء وأسلوب  ر شكله. وأم لشكل البن
ا ضيع بين المفردات العربيّدة الدخيلة تَ المفرَ  ته ! وألنّ ويَّ ھُ ل إقامته وتغييرٌ  راً م ة، وكثي

 ا ليستْ مون بأنھحكُ كثيرة يعرفھا المختّصون ويَ  من صفاتٍ  ھا بصفةٍ جمتَ عُ  نةً لِ عْ تبقى مُ 
، »ليس في لغة العرب«ه في كتابه يْ وَ من لغة العرب، وذلك على نحو ما فعله ابن خالَ 

ردات في ضوء ضوابطَ وكذلك ما يَ  اء من المف ه العلم ين وضعوھا للتّ  نظر إلي ز ب ميي
  األصيل والدخيل.

ضعون المصطلحات بأن الذين يَ  عن الترجمة القولَ  ق الحديثَ لحِ وجدير بنا أن نُ 
الً م ى أصل نق رون إل رجمين ينظ ّرد مت وا مج وز أن يكون ة ال يج ات األجنبي ن اللغ

 حق أو تقدَّم عليه من لواحقَ تيني وما يدّل عليه، ثم إلى ما لَ ح، وإلى جذره الاّل صطلَ المُ 
اه،  ه وإدراكَ َمھْ ه، أعني فَ نقذنا منه إاّل تعريبُ ع ذلك في خطأ ال يُ أو سوابق، فقد يوقِ  معن

ه اللة على مفھومه ومعناه. ألن الغرَ بة للدّ العربيّة المناسِ  الكلمةِ  عَ ضْ ثم وَ  ض من تعريب
ة، يَ  واضحَ  اح عربيًّ صبح المصطلَ أن يُ  م الطالبُ الدالل ه  العربيّ  فھ اه ألن والباحث معن

رتْ  ةٌ  عبّ ه كلم ةٍ  عن ة حيّ ه ودخلتْ  من لغ ة في ذاكرت ذلك يَ ثقافتَ فاعل ستطيع أن ه، وب
ا ويَ  ا،  لَ تمثَّيفھمھ ة، وتكونَ معناھ ه العلميّ ه أو من معرفت  وأن تصبح جزءاً من ثقافت

  طين العلوم.وْ خطوة أولى نحو تَ 
  توطين العلوم

ى المَ  إنّ  ة جْ عل ين للعربيّ املين المخلص اء الع امعيين والعلم ين والج معي
ى تَوألصحابھا أن يَ  وا عل ا إاّل إذا أصبحتْ وْ عمل تّم توطينھ ن ي وم. ول ةَ  طين العل  وطنيّ

ومَ ربيّة اللغة، وعند ذلك يَ غة، عاللّ  ك ملك الطاّلب والمختّصون عل د ذل تھم، وعن ھم بلغ
ك يَنتِ يُ  د ذل تھم، وعن م بلغ ون العل ي تَ ج م الت لك األم ي س نع الحضارات. دخلون ف ص

اح لغويّ  وضوابطَ  ونعني بعربيّة اللغة أن يبقى عملھم ضمن شروطٍ  ، ال تسمح بانزي
تمرارھا  ى اللغة محافظةً بقَ وال تسمح بتجاوز األصول التي ال تَ  على وحدتھا وعلى اس

  وعلى ارتباط حاضرھا بماضيھا إاّل إذا بقيت محافظة عليھا.
دَّ  لِ ثْ إن على العلماء اليوم أن يقوموا بمِ  وا إلى  ذير الّوْ ال ه أسالفھم حين نقل ام ب ق

ومَ ة علوم َمالعربيَّ  ان قَ ن عاصرھم، وعل م يُ بْ من ك م والشعوب، ول وا حُّ َضلھم من األم
ّرد مُ  وا مج م يكون تھم، ول رجِ بلغ وا ت وا وتعّمق وا وعرف ل اطّلع اقلين، ب ّرد ن مين، وال مج

ان عِ  بين ثم أخرجوا ما نقلوه وتمثّلوه بثوبٍ ستوعِ وتمثّلوا مُ  اً جديد شكالً ومضموناً، فك لم
ه النّ  د، وفي ه الجدي ديم وفي ه الق لِّ في روا عن ك د والتصحيح، وعبّ لِّ  ق وم  ذلك وفي ك العل

ّي مُ  وعلى اختالف شعوبھم بلسانٍ  يْ عرب تُ ن، حَ ب ه لغ وم من ملت ب ه العل ا عرفت لَّ م ھم ك
تألت كُ  د ام داع. ولق ن إب ا أضافوه م لَّ م ّوع، وك بھم العلميّتن ة والفلَ ةُ ت ي الجغرافي ك ف

آالف  ّب ب ريح والط ي التش اء، وف اء والفيزي ة والكيمي ر والھندس اب والجب والحس
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ا مترجَ ْضا وضعوه وَ المصطلحات، مّم ر منھ ن كثي م يك ا عاً ول ا جعلھ ة، مم اً ترجم م
ة ومَ متداوَ  ئين والقُل ول الناش اة لعق وفِ رق دلوالتھا والوق ى إدراك م اّق  ّراء إل ى ح عل

لَّ مُ  ه المصطلحات، ألن ك ون علي ا يجب أن تك و م ا، وھ ان يُ رادھ ياء، إنس درك األش
درك الَك ا يدركوْ ويدرك ما حوله، وي ه، وم اظ ن من خالل لغت ه بألف ا ال يدرك ه بألفاظھ

د عاشت عرفھا ذاكرته، وأمّ في ذھنه، ال تَ  غيرھا، إن ألفاظ غيرھا جامدةٌ  ه فق ا ألفاظ لغت
ةً سْ ھي أو جذورھا وأُ  ة عْ في وَ  رتھا في ذاكرته، وبقيت حيّ يس صحيحاً أن معرف ه. ول ي

هما يقابله في العربيّ عَ ووضْ  الجذور الالتينية للمصطلح األجنبيّ  ارئ  ة يجعل اً للق مفھوم
  العربّي.

اءَ سات اللغويّ واجه علماء اللغة والمؤسَّ إن أكبر تحدٍّ يُ  ّل  ة، كما يواجه العلم في ك
وم التي تتطَّقْ العلوم ھو نَ  الَ ل العل ة في الع ين ور بسرعة عظيم ا لنضعھا ب م من حولن

ا وأَ  ي عرفوھ تھم الت ا بلغ دي أبنائن ألَ لِ أي ا، لي ا، فوا العِ فوھ د بھ م الجدي ذلك يَ ل ه وب فھمون
ريّ تمثّلونه، ويستوعبونه، وتَ ويَ  ك عبق ه، واإلضافةِ تُ ظھر بعد ذل ادة من ه،  ھم في اإلف إلي

التي  غة األمِّ ه، ال يكون إاّل باللّ ھِ نْ طبيعته وكُ  وتطويره. إن إدراك حقيقة الشيء ومعرفةَ 
بيلَ رَض ا س اء المتعلِّمون واستعملوھا، وكانت مفرداتھ ى إدراعھا األبن ن، وْ ك الَكھم إل

  حيط بھم.ما يُ  وإدراك كلّ 
  مقترحات

اء  ما أرى األخذَ  وأذكر فيما يأتي أھمَّ  ه العلم وم ب ذي يق وّي ال ه في العمل اللغ ب
ا  رارات، مم دار الق ن إص ات، وم ديم اآلراء والمقترح ن تق ين، م رادى أو مجتمع ف

ى تب ة بالوسائل المشروعة حت دقيق، وتوسعة اللغ ى التصحيح والت ة يساعد عل ى لغ ق
ا  ى تطّورھ ى عل وم، وتبق ات العل اء بمتطلَّب ر والوف ة العص ى مواكب ادرة عل ة ق حيّ

ؤدِّي  بجذورھا، محافظة على أصولھا. واتساعھا متصلةً  اھج يُ َد المن أن تَْوحي راً ب ذكِّ م
  إلى تقارب أو توحيد النتائج:

 ،نكارھاعني خطأھا أو إال يَ  ،ما زيادة مفتوح، وعدم إيراد المعجم كلمةً باب ال -1
  العرب. فالمعجمات لم تستوعب لغةَ 

 من وسيلتين: أبرز وسائل الزيادة أن يستفيد اللغويُّ  -2
داً  يٍد لم يأتِ زمَ  بفعلٍ  جيءُ األولى: المَ   .في لغة القدماء إاّل مجرَّ

، غايرةٍ جديدة إلى كلمة استُعملت قديماً بداللة أخرى مُ  والثانية: إضافة داللةٍ 
 لتين القديمة والمحَدثة مناسبة.العلى أن تكون بين الدّ 

ة؛ ذلك أن العرب لم يستعملوا كثيراً المستعملَ  مكن إحياء آالف المفردات غيرِ يُ  -3
 د منھا عندھم سوى تقليبٍ رِ بعضھا لم يَ  ة، بل إنّ من تقاليب الجذور الثالثيّ 

واحد، على حين أنھم استثمروا بعضھا بجميع تقاليبه مثل (بجر، برج، ربج، 
ستعمل داللةً قريبة من المعنى جرب)، ويمكن إعطاء ما لم يُ رجب، جبر، 

قريبة. فقد أعاد ابن فارس بعض األصول في  ل، أو غيرَ للجذر المستعمَ  العامّ 
مقاييسه إلى سبعة أصول أي سبع دالالت ! وإننا كلّما أحيينا جذراً أو تقليباً فقد 

  أحيينا معه جميع مشتقَّاته.
من الكلمات، من االستئناس باستعمال األدباء  ال مانع لمعرفة داللة كلمة -4

ستشھَد بھم من المختّصين والكتّاب لھا بعد عصر االحتجاج، على أن يكون المُ 
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كالجاحظ والتوحيدي وابن المقفع وأمثالھم. وال عبرة باستعمال غير 
 رت الكلمة عندھم آالف المّرات.المختّصين ولو تكرَّ 

عني والعصر الحاضر، ليس حّجة، وال يَ  شيوع الكلمة في العصور المتأخرة، -5
 ضرورة األخذ بھا أو إقرارھا.

 صّحتھا عربيةً. دمَ ة للكلمة ال يعني عَ استعمال العامَّ  -6
طلقونھا للداللة قد يستعمل العاّمة كلمة قديمة لھا داللتھا ومعناھا لمعنًى جديٍد يُ  -7

ل استعمال العاّمة بِ قُبلْت وقُ  عليه، فإذا كانت بين المعنيين أو الداللتين مناسبةٌ 
 لمرادھم، وإاّل فال.

 قه الصحيح.طْ قھا إلى أصله ونُ طْ ة بنُ حّرفته العامّ  الفصيح الّذييمكن إعادة  -8
كثرة الجديد  أن لىمرغوبة، وإ زيّةً مَ  دْ عُ ترادفات لم تَ نظراً إلى أن كثرة الم -9

إذا كان له  ل تؤدِّي إلى ھجر القديم، فإنه ال حاجة إلى قبول الجديدالمستعمَ 
 ل بالمعنى نفسه.بديل عربّي مستعمَ 

واحد، ولكّن بينھا  اللة على معنًى عامٍّ ة كلمات كثيرة تشترك في الدّ في العربيّ  - 10
ً دقيقة في المعنى الذي تختّص كلٌّ  ستعمل أكثر منھا بنوٍع متميٍِّز فيه. ويَ  فروقا

كذلك، وبذلك على أنھا مترادفات، وليست ھي  الناس اليوم ھذه الكلماتِ 
منھا، وھي خاّصةٌ من أبرز  والفروق المميِّزة لكلٍّ  طمسون المعاني الدقيقةَ يَ 

خصائص العربية، وأدلّھا على دقّة العربية وقدرتھا على التعبير. ونرى أن 
اتّباع العامة  على تلك الفروق، وعدمَ  الواجب يقضي على اللغوّي المحافظةَ 

تان من ماّدة لغوية واحدة مثل: باع وأباع. . وذلك سواء أكانت الكلمفي طمسھا
ق مْ ل والحُ بَ يان والبالھة والھَ ذَ مختلفة مثل: الھََوس والھَ  أو كانتا من أصولٍ 

ن لواضعي المصطلحات وللمترجمين في وْ ونحوھا. وسيكون في ذلك عَ 
 اختيار الكلمة المناسبة للمعنى الذي يريدون التعبير عنه بدقّة.

التعبير في سلّم البيان  مل، وارتقاءَ ب، وصياغة الجُ إن صّحة التراكي - 11
 تصحيحوالفصاحة، ال يقّل قيمةً، بل ھو أخطر وأبعد أثراً من وجوب 

أسلوبھا،  قيِّ بصحة العبارات وصفائھا، ورُ  المفردات ! لذلك تجب العنايةُ 
 ، ولو كان له وجه من وجوهجسْ ل النَّ ھلھَ كيك أو مُ الضعيف أو الرَّ  بولِ قَ  وعدمُ 

عه  شيوعه على ألسن العاّمة ال يوجب علينا أنْ  وإنّ  اإلعراب. نقبله ونشرِّ
 ونقنِّنه.

المصطلح العربّي الذي يوضع في مقابل مصطلح أجنبّي يجب أن يكون  - 12
باً) يدّل على المعنى ويراعيه، وليس (مترَجماً) يراعي األصل األجنبّي  (معرَّ

القارئ العربّي يحفظ المصطلح بلفظه أو الاّلتيني للّفظ األجنبي، وإاّل فإن 
. وإذا تُرِجم هُ ھَ نْ ٍك كُ درِ له وال مُ  لٍ تمثِّ مُ  ويستعمله بحسب تعريفه، وھو غيرُ 

تدّل على معناه وتراعيه أكثر من  المصطلح فال بّد أن تكون الترجمة بكلمةٍ 
  مراعاتھا ألصله ولفظه.

ما ھو في لغته، فال ه كطقِ وأما ترجمة المصطلح كترجمة أسماء األعالم؛ أي نُ 
ً للقارئ العربي. وأخطر من ذلك أن نشتقَّ  من االسم األجنبي  يعطي مدلوالً واضحا

(بَْيلج) كما  لَ عْ فِ  (البيولوجيا) ونترك (علم الحياة)، ثم نشتقَّ  أفعاالً وأسماًء؛ فنأخذَ 
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 ة) بكلِّ ر)، وكما بدأت قنوات (عربيّ ھَّ م أو طَ قَّ تر) من (باستور) بدل (عَ سْ اشتققنا (بَ 
ه وھكذا...!! وإن ذلك كلَّ  actionأسف تستعمل (فَْوتر) من الفاتورة، و(أكشن) من 

» رسالة االشتقاق«ع ضَ اج، فقد كان وَ رَّ معقول وال مقبول. ورحم هللا ابن السَّ  غيرُ 
)1(  

ً عنوانه   اه، ويحترسَ توقَّ اظر في االشتقاق أن يَ باب ما يجب على النّ «وعقد فيھا بابا
 في لغة العرب لشيءٍ  شتقَّ ر، أن يَ ذَ الحَ  حذره غايةَ فمّما ينبغي أن يَ «وقال فيه: ». منه

!!»وتالح دُ لَ ير وَ عى أن الطَّ ن ادَّ بمنزلة مَ  جم، فيكونَ قد أُخذ من لغة العَ 
 )2(

. وقد أثنى 
  أبو الفتح بن جنّي. على ھذه الرسالة العالم اللغويّ 

ه نستعملْ ه على حاله، ولْ قِ بْ فلنُ  طلح األجنبيّ إننا إذا لم نجد في العربية مقابالً للمص
ة ر وتوالد عندنا فستكون لدينا عائالت لغويَّ ا االشتقاق منه فإذا كثُ ، وأمّ بلفظه األجنبيّ 

جين حتى تصبح باآلالف، وتعّم الفوضى في ھْ تتكاثر مفرداتھا بالتوالد واالشتقاق والتَّ 
ن النابل.. وقد سمعنا من بعض مَ ، والحابل بباألعجميّ  معاجمنا، ويختلط العربيّ 

حيون اللغة العربية !! مع أن عّربون الفكر العربي، ويُ لھم ھذا يُ يرتكبون ذلك أنھم بعمَ 
الحياة نفسھا ال تقبل ذلك، وقد عرفوه وعرفوا نتائجه حين ضربت لھم الحياة نفسھا 

عن فصيلة  ب الختالف فصيلة األبسَ النَّ  مثالً منه حين أولد التھجين بغالً مقطوعَ 
  األم.

أو فتوى نحويّة ال حاجة إليھا،  لغويّ  ينبغي عدم المسارعة إلى إصدار ُحكمٍ  - 13
على  بَّقةٍ طَ فكيف إذا كانت تفتح باب الفوضى والَخلَل في قاعدة نحويّة جارية مُ 

ألسنة القّراء والكتّاب، كتلك الفتوى العجيبة اليوم بإجازة حذف عالمة الرفع 
ويلعبون) بحجة بعض الشواھد التي وصلت إلينا! ونحن في نحو (تكتبون، 

مما وصل إلينا،  نعلم أنَّ الذين وضعوا القواعد يعرفون من الشواھد أكثرَ 
تھا، ولكنَّ وأنھم ھم الذين رَوْوھا وحفظوھا، ولم يُنكروا صِ  ً على رْ ھم حِ حَّ صا

م القاعدة لقلَّتھا، كالقاعدة، رأوا أنه ال بدَّ من إخراجھا من حُ  دِ رْ إحكام البناء وطَ 
ً أو علميّاً، ألنه ال يستطيع استيعابَ ن يضع حُ وھذا ما يفعله كلُّ مَ  ً قانونيّا  كما

 ُحكمٌ  فات من الحاالت القليلة الخارجة عن الحكم العاّم، وإاّل لما صحَّ تخالِ المُ 
إفساد القاعدة  قاعدة. ثم ما الفائدة التي نجنيھا من ھذه الفتوى غيرَ  وال اطّردتْ 
ھا في القرآن أتْ فة في المدارس والجامعات، وقرھا األجيال المثقَّ التي عرفتْ 

  وكتب التراث؟!
عرفھا القدماء كما عرفوا غيرھا  ن لھجةٍ مِ  لقد أدخلوا اليوم إلى َحَرم النحو لغةً  
ً على الضَّ  لّتھا إذا قيستْ ولكنھم تركوھا كلَّھا لقِ  ،ھجاتمن اللَّ  بط إلى غيرھا.. حرصا
و حتى ال تبقى فيه قاعدة حْ ھا َحَرم النَّ جات وإدخالِ ھَ ش اللَّ بْ م، أفنأتي اليوم إلى نَ واإلحكا

  د؟!رِ طَّ م مُ كْ ة وال حُ طَ منضبِ 
دنا كلَّ استثناء وكلَّ شاذٍّ وألحقناه بقواعد لغتنا، كان عندنا في كل  إننا إذا قعَّ

تون فْ استشھد به المُ قاعدة حكمان متناقضان ! ولم يكن النحويّون القدماء غافلين عّما 
ع أو واضعٍ مُ  صنعه كلُّ اليوم من الشواھد، ولكنھم صنعوا ما يَ  لقانون؛ أخذوا  شرِّ
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ظوا ما خرج عن القاعدة من قليٍل أو الكثير المنتشر ووضعوا القاعدة على وفقه، وحفِ 
لوال جات، ولكنھم منعوا القياس عليه، وھَ نادٍر أو شاّذ، واعترفوا به ممثِّالً إلحدى اللَّ 

ا كان في العربية ولھا على الكثير لمَ  وتھذيب وتشذيب، واقتصارٍ  ما فعلوه من ضبطٍ 
  خالفھا !!خل كلَّ قاعدة ما يُ دَ م من البناء النحوّي، ولَ حكَ المُ  ھذا الصرحُ 

ه أن يجمع ه حين ألھمه ربُّ ه وأبعد نظرَ ورحم هللا عثمان بن عفّان ما كان أحكمَ 
ھم القرآنيّة، حدتَ ليحفظ للناس وَ ما عداه،  قَ حرِ وأن يَ ، واحدٍ  صحفٍ ة على مُ األمَّ 

... إن كثيراً مّما كان واحد، دون إنكار ما كان من غيره ھم على مصحفٍ ويجمعَ 
ً معروفة في  بعد استقرار األحكام والقواعد  –أوائل نشأة العلوم أصبح أحكاما

  تاريخاً من تاريخ تلك العلوم ! - والقوانين
مكن لھم العرب كلَّھا فيه، وال يُ  ھجاتِ يستوعب واضعوه لَ  إن النحو العربي لم

ة قواعدھا على األكثر واألشھر ذلك الختالف تلك اللھجات.. فوضعوا للعربيَّ 
ظ حفَ ) أو (لھجة) تُ وه (لغةً ھم عدُّ أو شّذ، ولكنَّ  سوا ما قلَّ مِ طْ قوا أو يَ حرِ ع، ولم يَ يَ واألشْ 

ً وال يُ   القواعدُ  نھدمَ المتناقضات وتَ  رَ فات وتكثُ لمتخالِ ر اقاس عليھا حتى ال تكثُ تاريخا
  واألحكام.

في  ة من قواعد اإلعراب لنُدخلَ عليه األمَّ  ج عّما اجتمعتْ خرُ أفنأتي اليوم لنَ 
األحكام  كمة في صناعة وفي صياغة كلِّ الحِ  نخالفَ القواعد الُمحَكمة ما يخالفاھا ؟! ولِ 

  والقواعد والقوانين ؟!
 جيز حذف النون من األفعال الخمسة في حال الرفع غيرُ تُ  إن ھذه الفتوى التي

تبعھا غة.. وقد تَ اللّ  حو وضوابطِ النَّ  بناءِ  قضِ صريحة في نَ  ل خطوةٍ وھي أوَّ  ،موفَّقةٍ 
 من القواعد قاعدةً  استثناءٍ  ضعون لكلِّ ھم فيھا، فيَ بدع فيھا (حماة اللغة) إبداعَ طوات يُ خُ 
شوا قبور ما بُ نْ ھا أنكاثاً، وليَ زلَ غَ  تي نقضتْ ليكونوا كالَّ ه، ه، وبضدِّ ُحكمِ قه بأصلِ حِ لْ تُ 

له النحاة، وإاّل الفوضى فيما صَّ أھمله النحاة ليُحيوه، وليس في حياته إاّل الموت لِما أَ 
  ه.عَ ضْ أحكموا وَ 
نا أن نقول إن فتواكم ال فائدة حسبْ  ولكنْ ما جاء به الُمفتون مردود عليه،  كلَّ  إنّ 

المرفوع بالمنصوب  لطِ خلة األحكام، وخَ لْ فوضى في القواعد وخَ منھا سوى خلق ال
عراء لھم باألحكام ال ينتظرون فتاواكم، وإن الشُّ الجاھلين  والمجزوم..، وإنَّ 

حذف النون في األفعال  ذلك كلّه، إنّ ه وبعد ضروراتھم. ونقول لھم قبل ذلك كلِّ 
اللھجة الشائعة المشھورة،  من لھجات العرب، وھي غيرُ  الخمسة في حال الرفع لھجةٌ 

باب «في » فتح الباري في شرح صحيح البخاري«ر في كتابه جَ روى ابن حَ 
كذا ! فيه «ثم قال: » ھم بالشِّرك يأتوناأنَّ ھنا أقواماً حديثاً عھدُ «ما جاء من » التوحيد

شديد يكون بت أنْ  مع الرفع، وجّوز الكرمانيُّ  ونَ النُّ  حذفُ ن يَ واحدة، وھي لغة مَ  بنونٍ 
»للّغة المشھورة، ولكن التشديد في مثل ھذا قليل. النون مراعاةً 

 )1(
  

اشية المشھورة الف تكن ھي اللغةَ بعينھا، ولم  أو لھجة لقبيلةٍ  فإذا كان ذلك لغةً 
، فھل كان والشعريّ  في كتاب هللا وحديث نبيّه، وفي تراث العرب النثريّ  التي ثبتتْ 

تستوعب  مكن أنْ توعبوھا في قواعدھم؟ وھل يُ سراعوھا، وأن يَ على النحاة أن يُ 
ما من قاعدة إاّل  الحاالت على تباينھا واختالفھا ؟ والقوانين كلَّ اللھجات وكلَّ  القواعدُ 
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 ثم نضع ُحكماً آخرَ  نضع لكلِّ شيٍء قاعدةً فَ أَ  ،عن أحكامھا شذُّ خرج عنھا أو يَ وفيھا ما يَ 
  ما نصَّت عليه القاعدة؟ سَ جيز عكْ يُ 

بّع القواعد ونقص أحكامھا بتجويز القياس على ما خرج وشّذ عنھا، ھو تت إنّ 
صحيح كتب التّ  أصحابَ  بعمل الذين تتبّعوا أول الوھن وأول الھدم، وھو شبيهٌ 

بول ما أنكروه.. وعجباً ما قالوه، وقَ  عليھم ونقصِ  غوي، وراحوا يحتالون للردِّ اللّ 
 إبداعھم في جديدٍ  يُبدعون، ولكْن ال يكونُ  ن يعملون في ميادين اللغة والنحوممَّ  لكثيرٍ 

ه، وإنما يكون إبداعھم في الرّد يُسھِّلون به معرفة القديم أو إتقانَ  يأتون به، أو جديدٍ 
على قديم سبقھم أو التعليق عليه، أو التعقيب أو التذييل أو محاولة الرّد والتسفيه !! 

  غة وقواعدھا.في منظومة اللّ  وليس ذلك إال أول الوھن وبداية السبيل إلى الفوضى
لتھا بعد اقتناع. ما قصدت إليھا بعد تفّكر وأناة، وسجَّ  آراء وصلتُ وبعد، فھذه 

 ألحدٍ  ت إليھا عصبيّةً وْ بھا ودعَ  من عمل، وال أخذتُ  ، أو االنتقاصَ على أحدٍ  بھا الردَّ 
ا بين أيدي غة العربيّة، وإيمان بأنھا لصالحھا. أضعھھا عصبيّة للّ أو على أحد، ولكنّ 

سات، فما وجدوه فيھا من السادة العاملين في حقول اإلصالح اللغوّي، أفراداً ومؤسَّ 
ً وْ صواب ارتضَ  وه، أو ناقصاً ردُّ  ه وأيّدوه، ومالوا إلى العمل به، وما وجدوه خطأ

  فاً عدلوه.نحرِ أضافوا إليه، أو مُ 
ھلھا وعاشوھا، كما عرفھا أ ةُ ى العربيّ بقَ ولم يكن لي فيه من غرض سوى أن تَ 

ع علوم، وكما تركھا لنا علماؤھا وأدباؤھا وشعراؤھا، آيةَ بيان، ومرآةَ فكر، ومستودَ 
إعجاز، ولنبقى سائرين على درب  حضارة، ولتبقى كما ھي في كتاب ربِّنا دليلَ ولسان 

ن تحّدث بھا ھم إلينا معھا، وأسقطت مَ ذين حفظوھا فحفظتھم، وأوصلوھا إلينا، فأوصلتْ الَّ 
لم يصل إلينا أو كتب أو نسج على غير منوالھا؛ فن قال مَ  كلَّ  ستھيناً بأصولھا، وأھملتْ مُ 

بھا إاّل َمن أحسن القول وأتقن نسجه، وكذلك نحن اليوم؛ نترك الناس ليتكلم كلُّ صاحب 
امل قلم، وال نشّرع لھم وال نقنِّن، بل نترك للزمان أن يغربل لسان، وليكتب كلُّ ح

  يقول:ويصطفي ولسانه 
وت رديُء هِ ْبن قَ ِمعِرالشِّيم ُدوجَ  ل أھل ى وإنْ ه يَ يّ ات قائلُ بق  هم

نشده ھا على الزمان حتى وصل إلينا اليوم؛ نُ غة وفصيحُ اللّ  جيّدُ  ألم يرتفعْ 
بل ا قيل بعده بقرون؟ كثيراً ممّ  ھملُ نسى أو نُ ه، ونَ قولَ  لذُّ ونَ  ،ونستشھد به، بعد قرون

عشناه أو  قريبة أو في زمانٍ  ه في عصورٍ ن عاش أصحابُ ھمل األقرب إلينا ومَ نُ 
  نعيشه؟!

 ،غة، والعارفين بھا وبحقيقتھا وبقيمتھاإني ما كتبت إاّل للزمالء المعنيِّين باللّ 
ة الفرد وفكره، وفي حياة المجتمع ووحدته، وفي حياة كين آلثارھا في شخصيِّ درِ والمُ 

ما عبّرَت  ون أن كلَّ رَ يَ الّذين و ،قدرھا للغة حقَّ ذين لم يقدروا اا الّ األمة ومستقبلھا. وأمّ 
للتفاھم،  وسيلةٍ  دُ مجرَّ  - عندھم –غة اللّ  تكفيك؛ ألنَّ  به أو أفھمَت به أو فھمتَه فھو لغةٌ 

ھم رَ  فھؤالء ال أكتب لھم. كما ال أكتب للذين يفتحون باب اللغة لكلِّ  رج الحَ  عُ فْ دخيل، ھمُّ
ين ينتظرون فتاواھم!! وإنما أكتب للذين يؤمنون أن المتكلم مين، وكأنَّ عن المتكلِّ 

َمن خلق وما خلق من أصحاب  ز اإلنسان من بين كلِّ يَّ الخالق سبحانه وتعالى مَ 
 نه مِ وترك غيرَ   ، نالرحم چچ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  چ  األصوات بما سّماه (بياناً)، فقال

  التفاھم بينھا بأصواتھا. يجريمخلوقاته  أحياء
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لق، وأن نَّته بالخَ ته علينا بالبيان بعد مِ نَّ تذكير هللا لنا بمِ  بنا أن نقف عند أليس جديراً 
ھا في القرآن، ذكرِ  ددُ مرة، وھو عَ  ةَ رَ ) إحدى عشْ نقف عند تكرار الوصف بـ (العربيّ 

عب أو شَ  واحدة في وصف فردٍ  مرةً  (العربّي) درِ للّسان! لم تَ  ھا وصفٌ وھي فيھا جميعِ 
نا بالتدبّر رْ مِ مرنا بتذّكره وتالوته وتدبّره، فھل أُ لك في كتاب هللا الذي أُ ! إنھا كذ! قومأو 

  إاّل لندرك ما وراء القول من حقائق؟
  ھدينا سواء السبيل، والحمد  رب العالمين.د خطانا، وأن يَ سدِّ نسأل هللا أن يُ 


