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  ّتعقيب األستاذ مروان البواب
، )العربية لغة العلم(قرأت مقال الدكتور حممد حسان الطيان املعنون بـ 

ُودققت النظر يف الفقرة املتعلقة مبي زة موافقة املنطوق للمكتوب يف العربية،  َّ
األخبار (ي رواها السيوطي يف كتابه  ُّي قصة أيب األسود الدؤيل الت فحضرتن

ي  ي أيب حدثن حدثن: وقال ابن األنباري((: ، فقال)املروية يف سبب وضع العربية
كتب معاوية إىل زياد يطلب عبيد اهللا : ي رمحه اهللا  قال العتب:أبو عكرمة قال

ًابنه، فلما قدم عليه كلمه فوجده يـلحن، فرده إألى زياد وكتب إليه كتابا يلومه  ََّ َ ْ ّ
  أمثل عبيد اهللا يضيع؟: فيه ويقول

َيا أبا األسود إن هذه احلمراء : فبعث زياد إىل أيب األسود فقال له
ُرت وأفسدت من ألسن العرب، فلو وضعت شيئا يصلح  قد كث] ي العجم يعن[ ً َ ُ ْ ْ ْ

َبه الناس كالمهم ويعربون به كتاب اهللا، فأىب ذلك أبو األسود ُ َ ُ.  
ًفوجه زياد رجال وقال له َّاقعد يف طريق أيب األسود، فإذا مر بك فاقرأ : َّ ْ

َشيئا من القرآن وتعمد اللحن فيه ْ َّ
ِ َّ َسود رفع َّفلما مر به أبو األ. ففعل ذلك. ً

َالرجل صوته فقرأ  فاستعظم - ّ باجلر -ِن ورسوله  ٌإن اهللا بريء من املشركي: ُ
ِعز وجه اهللا أن يـبـرأ من رسوله، مث رجع من فوره إىل : ذلك أبو األسود وقال ََ َْ

ِ ُ ْ َ َّ
ُيا هذذا قد أجبتك إىل ما سألت، ورأيت أن أبدأ بإعراب القرآن، : زياد فقال َ َ ُ

ّفابعث إيل ثالثي َ رجال، فأحضرهم زياد، فاختار منهم أبو األسود عشرة، مث ن ْ ْ ً
ًمل يزل خيتارهم حىت اختار منهم رجال من عبج القيس فقال خذ املصحف : ْ

ُ
ِ ّ

ُوصبـغا خيالف لون املداد، فإذا فتحت شفت ِ َ ً ْ ًي فانقط واحدة فوق احلرف، وإذذا  ِ ْ
ا ف ُضممتها فاجعل النقطة إىل جانب احلرف، فإذذا كسر َ ِ َاجعل النقطة من ُ ِ

ْأسفل احلرف، فإن أتبعت شيئا من هذه احلركات غنَّة فانقط نقطتي ً ً َفابتدأ . ن ُ



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٥٦٢  )٣(اجلزء ) ٨٠( ا

  .))باملصحف حىت أتى على آخره
ْنستدل من هذه الرواية أن عالمات الشكل  َّ ْإمنا وضعت ) الصوائت(ُّ

َّلضبط النطق وضمان صحته ْوبذلك فإن النص العريب إذا أضيفت إليه . ِ ُ َّ َّ
ْات الشكل أصبح تعبيعالم َّ ًرا حقيقيا عن منطوقه، وغدا صورة مكتوبة هلذا  ُ ً ً ً

مع بعض القواعد الصوتية (ٌاملنطوق به فهذه العالمات إذن الزمة وكافية 
ًللنطق بالنص نطقا سسليما) واالستثناءات القليلة َّإن النص : ونستطيع القول. ً

َالعريب املشكول يكتب كما ينطق به، وينطق به ُ   . كما يكتبَّ
ذه املي ْعلى أن اللغة العربية ليست اللغة الوحيدة اليت تفردت  زة؛  ّ

  . تقرأ كما تكتب، وتكتب كما تقرأ-ً مثال -رية املشكولة  فالعب
ذه املي ًزية مثال، فهي ال  زة، كاإلنكلي وباملقابل هناك لغات ال تتمتع 

للغة كلمات هلا تقرأ كما تكتب، وال تكتب كما تقرأ؛ إذ تتضمن هذه ا
مثال ذلك أزواج الكلمات . َصوائت خمتلفة، ومع ذلك فهي تنطق بوجه واحد

  :اآلتية
sale sail hair harre bale bail 
see sea here hear bear bare 
sheer shear eye I byte bite 
sheer shear no Know bouy boy 
thyme time Iiar Iyre deer dear 
two too made maid dye die 
whale wail nun none dun done 
weight wait peer pier hale hail 

ٌوبالعكس، توجد يف اإلنكليزية كلمات هلا صوائت متماثلة، ومع ذلك 
  :؛ مثل)الصوامت(دون النظر إىل السواكن [فهي تنطق بأوجه خمتلفة 

Mint Mind Doom Door Heard beard 
Shone Phone Food Foot Moon Book 
Pub Put Tour Four Bought Bough 
Read Read Mood Good Bow Bow 
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sheer sheep Ham Hall Come Code 
  head heap mien diet 

: رمسني خمتلفني؛ حنو) الصوامت(يضاف إىل ذلك أن لبعض السواكن 
)f, ph(و ،) :k, c(وأن لبعضها لفظني خمتلفني حنو ،) :th( و ،)s( و ،)c.(  

ذلك يدل على أن النطق بالكلمات يف اللغة اإلنكليزية ال تنتظمه كل 
 من العودة إىل املعجم – كما أشار الدكتور حسان –ّقوعد حمددة، بل البد 
  .الذي يرسم رموز النطق

الالم : أما القواعد الصوتية العربية اليت أشار إليها الدكتور حسان، فأمهها
ّق، ومهزة الوصل والقطع، وحروف املد، وهاء القمرية والشمسية، والتفخيم والرتقي

  ..التأنيث، والتقاء الساكنني، والوقف، وألف التفريق، والتنوين
ْوأما القائمة اليت شذت ألفاظها عن هذه القواعد الصوتية، فمبثوثة يف  َّ

عمرو، أولئك، أولو، أويل، أوالت، : (كتب اإلمالء العريب، وأهم هذه األلفاظ
م، لكن، هذا، هذه، هذان، هؤالء، ابن، ابنة، امرؤ، اسم، مائة، اهللا، الله

  ).اثنان، اثنني، اثنتان، اثنتني، امرأة
َّبناء على ماتقدم، أرى أن ماذكره الدكتور حسان عن مطابقة املنطوق 

 زيادة يف االحرتاز –وميكن . ٌبه للمكتوب يف العربية صحيح وال غبار عليه
يف السطر األول من ) للمكتوب(د كلمة بع) املشكول( إضافة كلمة –والدقة 

  ).١٣(الصفحة 
  .يرجى التفضل باالطالع ولكم الشكر اجلزيل

  مروان البواب


