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داود عبده: أكثر من االحتفاء     

قد  تكون  أال  وتتمنى  تلتقيهم  أناس  هناك   
لقاؤك  كان  لو  وتتمنى  تلتقيهم  أناس  وهناك  عرفتهم، 
من  واحد  هو  عبده  وداود  عقود،  أو  سنوات  قبل  مت  بهم 
أولئك الناس الذين تشعر كم خسرت ألنك لم تعرفه منذ 

زمن.
االحتفاء ؛  من  أكثر  تستحق  عبده  داود      شخصية 
ً فحسب، بل  ً وليس باحثا فهو ليس معلماً، وليس أستاذا
واألستاذ  املعلم  في  املتألقة  املزايا  كل  جمع  إنسان  هو 
من  الراقي  األسلوب  ذلك  وفوقها  قبلها  والباحث، وجمع 

التعامل مع كل من هم حوله. 
عند  جندها  أن  قل  خصائص  تعامله، امتلك  أسلوب  في 
أمثاله الصداقة احلقة، التواضع اجلم، الروح املرحة، الكرم 

األصيل والعطاء غير احملدود لآلخرين. 
والرصانة  باجلدية  عبده  داود  يتسم  العلم  مجال     في 
أبرز  من   ً واحدا أعماله  أصالة  جعلته  وقد  والدقة، 
معرفتي  امتدت   . العشرين  القرن  في  العرب  اللغويني 
ولكن  منتظماً،  فيها  التواصل  يكن  لم  عقود،  عدة  به 
كلما  تزداد  كانت  معرفته،  مع  ارتبطت  التي  املشاعر 

اقتربت منه وتعاملت معه.
داود  مع  أعمل  ألني  باالعتزاز  شعرت  فيالدلفيا      في 
بفيالدلفيا،  والفنون  اآلداب  لكلية   ً عميدا كنت  عبده، 

معنا،  للعمل  االلتحاق  قبل  أنه   ً جدا  ً سعيدا وكنت 
وكانت رغبته في العطاء كبيرة، ومع زهد في أن يتبوأ أي 
منصب إداري، وعندما ضغطت إدارة اجلامعة عليه ليكون 
يرغب، إذ  اللغات، فإنه قبل ذلك على غير ما  ً ملركز  مديرا
بحوثه  يتابع  وأن  الطلبة  أبناءه  يعطي  أن  همه  جال  كان 

اللغوية.
باللغة  اهتموا  الذين  أوائل  من  عبده  داود  كان     
في  دراساته  وكانت   ، احلاسوبية  استعماالتها  العربية 

علم أصوات العربية من الدراسات املميزة.
تدريس  طرق  في  بذلها  التي  جهوده  أنّ  كما      
للناطقني  العربية  اللغة  تعليم  وفي  العربية  اللغة 
لغة  بدراسة  املتميز  واهتمامه  املعجمية،  واجلهود  بها 
الطفل وعلم اللغة النفسي، جعلت منه عالمة مميزة في 

مجال اللغويات.
وأفكاره، رجل  آراؤه  تدهشك  عصري  رجل  عبده      داود 

في مثل عمره يحمل آراء ال يحملها الشباب.
التقاليد  ً ثوب  أيضا يرتدي  كان  املديد  عمره  رحلة   في 
أصدقائه  مع  وميارسها  أعماقه،  في  يحملها  التي 

وأحبائه. 
لشخص  واإلكبار  اإلجالل  بتحية  أتقدم  أن  لي  اسمحوا 

العالم فيه، ولروح اإلنسان املتفانية لديه. 
وأطال اهللا في عمرك يا أستاذنا.    

أ.د.صالح أبو أصبع 
فيالدلفيا ) جامعة  رئيس  (نائب 
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داود عبده..مجدد من عصرنا 

وملا  للعلم  تكرمي  جوهره  في  العلماء  تكرمي   
فإننا  عبده  داود  نكرم  وحني  العلماء،  أولئك  أنتجه 
عن  ونعرب  الرفيع،  اخللق  ونكرم  العالم،  اإلنسان  نكرم 
احترامنا لكل القيم واملعاني التي أكدتها رحلته العلمية 
والتعليمية اخمللصة. نكرم داود عبده أستاذنا وزميلنا هذا 
التكرمي املعنوي النابع من احترامنا له واعتزازنا بدوره عاملا 
مخلصا وإنسانا نادرا، وندعو أنفسنا وغيرنا إلى االلتفات 
العميق إلى جهوده الرفيعة في خدمة اللغة العربية منذ 
وروح  عنده  العلم  روح  نكرم  قرن،  نصف  على  يزيد  ما 
الذي  الرائد  العالم  هذا  به  متيز  مما  واإلضافة  التجديد 
العربية  أبناء اللغة  قدم اجتهادات وإضافات ال تغيب عن 

واملهتمني بقضاياها الراهنة. 
منذ عرفنا اسمه ونحن نتابع بشغف ما أجنزه وما قدمه من 
آراء جديدة، تختلف جوهريا عما نقرأه لغيره، إنه يشعرك 
بالشعارات  ال  حية  لغة  وبأنها  العربية  اللغة  بحيوية 
بتلك االجتهادات املستنيرة  وإمنا  والدفاع األعمى  واخلطب 
وباآلراء اجلديدة التي تضيف إلى رصيد علماء العربية وال 
تكرر ما قالوه أو تعيده أو تلخصه وإمنا هو يجادلهم بالتي 
اللغة  في  جديدة  وسمات  عناصر  ويكتشف  أحسن  هي 
متغير  عالم  في  الصمود  على  مقدرتها  عن  ويكشف 

متبدل.
قدم األستاذ الرائد جهودا قيمة في حقول متداخلة تنتمي 
إلى قضايا اللغة ومشكالتها في عاملنا أو عصرنا الراهن، 
وهو واحد من أقدر من سعوا إلى تطوير دراسات اللغة في 
مجاالت حيوية جديدة تنتمي إلى علم اللغة وإلى قضايا 
تعليمها ألبنائها ولغير الناطقني بها وإلى مجاالت تتصل 
بالترجمة اآللية ودرس قضايا اخلطأ على ألسنة الناس وفي 
ممتعة  مسألة  اخلطأ  دراسة  من  والتعليم، جاعال  اإلعالم 
لغوية  ظاهرة  وعلله، بوصفه  اخلطأ  أسباب  عن  تكشف 
تستحق الدرس والتعليل وليست سبيال ملعاقبة اخملطئني. 
فإن  عديدة  مجاالت  في  أغلق  قد  االجتهاد  باب  كان  وإذا 
داود عبده واحد ممن جترأوا ودقوا باب االجتهاد وفتحوه بقوة 
املعاصرة  العربية  اللغة  وقضايا  اللغة  علم  مجال  في 
للسهل  يستسلم  ال  اجلديد. عالم  العالم  في  وموقعها 
وال يركب إال املركب الصعب الذي يفضي إلى الرأي اجلديد. 
والوظيفي  العملي  على  بالتركيز  عمله  متيز  فقد  ولذلك 
منها  واسع  جانب  في  بحوثه  النظري، فكانت  من  أكثر 
ضوء  في  اللغة  تواجه  عملية  مشكالت  حل  إلى  تهدف 
التحديات الراهنة، وآية ذلك اهتمامه باللغة بني اإلنسان 

واآللة  وببرامج التدقيق اإلمالئي والنحوي آليا أو حاسوبيا، 
جتربة  وهي  الشائعة  املفردات  قوائم  بوضع  واهتمامه 
مهمة ونادرة في مجال تعليم اللغة العربية والكشف عن 
مستوياتها وتسهيل تعليمها. كما أنه خاض في اجلانب 
التعليمي جتربة مؤثرة في مجال تعليم اللغة وفق مبادئ 
الناحية  من  العربية  قواعد  بتدريس  واالهتمام  املهارات 
مفيدة  نافعة  وأساليب  طرقا  ذلك  وفق  وطور  الوظيفية 
تعليم  مشكالت  من  كثيرا  يحل  متكامال  منهجا  متثل 

اللغة العربية في هذا العصر.
ألسلوب  استخدامه  كثرة  إلى  تلتفت  رمبا  له  تقرأ  وحني 
ثناياها  وفي  البحوث  بعض  عناوين  في  االستفهام، 
األسئلة  وتلك  االستفهام  هذا  وما  الفرعية،  وعناوينها 
أن  حاول  كثيرة  والتباسات  الستفهامات  انعكاس  إال 
قلقا  باحثا  بوصفه  مشكالتها  ويعالج  مغاليقها  يفتح 
باحث  هو  وللمستقر، وإمنا  للراكد  يستجيب  ال  متسائال 
رائد يلقي أسئلته في بركة االستقرار املفتعل والطمأنينة 
ضفاف  إلى  فعال  االسئلة  تلك  حملته  وقد  الكاذبة. 

االستنارة والتجديد وحداثة القول واالجتهاد اللغوي. 
إنه أقرب علماء عصرنا إلى عالم قدمي هو ابن جني، مؤلف 
اخلصائص ، يقاربه في روح التجديد التي تستوطن أعماق 
من  مثال  غير  على  التأليف  أسلوب  في  ويقاربه  عمله، 
الشائع أو املعروف، لقد جدد ابن جني بتلك الروح اخملتلفة 
أولئك  من  نبضها  تستمد  جديدة  بروح  عبده  داود  وجدد 
واملطروق  للسهل  يستسلمون  ال  الذين  العلماء اجملددين 
وإمنا يبحثون عن اجلديد وعن معاجلة املشكالت احلقيقية 

وعدم الهرب منها إلى املألوف. 
اللغوية  واجملامع  العربية  اجلامعات  لندعو  مناسبة  إنها 
تعليما  العربية  اللغة  بقضايا  املعنية  واجلهات  واملراكز 
وحوسبة وترجمة أن تلتفت إلى جهود هذا العالم وتنظر 
ففي  إليه  وصل  ما  تكرر  وال  أوال  لتفيد  فيه  اجتهد  فيما 
بحوثه وكتبه حلول لكثير من املشكالت فضال عن املنهج 
الذي ميكن أن يستعيره الباحثون والدارسون حلل مشكالت 

أخرى مشابهة أو جديدة.
لقد وظف داود عبده معرفته الدقيقة باللغويات والدراسات 
اللغة  خدمة  في  ووضعها  واحلديثة  القدمية  اللسانية 
الندوة  ومهمة، وهذه  جديدة  نتائج  إلى  وانتهى  املعاصرة 
ليست إال أقل الواجب جتاه عالم متتع بصفات علمية نادرة 
فضال عن صفاته األخالقية العالية، فقد جمع إلى علمه 
صورا أصيلة من التواضع والتسامح والعطاء والبساطة 

  . ومحبة الناس

د.محمد عبيد اهللا
فيالدلفيا ) والفنون- جامعة  األداب  كلية  (عميد 
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داود عبده:
 اإلنسان، وعالم اللغة (شهادة)

تراهنتُ  والكمال،  بالتمام   ً عاما أربعني  قبل   
حول  السواحري)  (خليل  الراحل  القاص  الصديق  مع 
من  حول  بيننا،  احتدَّ  احلوار  أنَّ  ومبا  لغوية)،  (مسألة 
ح، قال لي (خليل): هل تقبل أن يكون (داود عبده)  هو األصّ
ً بيننا. قلت: أقبل طبعاً، بشرط تنفيذ الشرط، وهو  حكما
أنَّ اخلاسر، يدفع ثمن الغداء في مطعم فاخر، قمنا بتحديد 
اسمه. لم أكن قد رأيت داود عبده قبل ذلك. وكنت أتوهم 
السواحرة –  بلدته (عرب  إلى (خليل)، ابن  ينحاز  قد  أنه 
ً موهوباً، هو (محمود  أيضاً، قاصا أجنبت  القدس)، التي 
عبده)،  (داود  أعلن  حني  تبدَّدت،  أوهامي  لكنَّ  شقير). 
فقد  منَّا،  واحد  كلّ  ة  حجَّ إلى  استمع  أن  بعد  حكمه، 
(خليل)،  على  االنتصار  بنشوة  وشعرت  (الفائز)،  كنت 
شرح  في  عبده)  (داود  أفاض   ً طبعا (الغداء).  وربحت 
يقلُّ أهمية  الرجل، ال  هذا  أن  اللغوية، فتأكدة  املسألة 
ة في اللغويات،  جَّ عن أستاذنا ابراهيم أنيس في (كلية حُ

آنذاك، وله كتب عديدة أصبحت مشهورة.
(علم  أنَّ  أتوهم  املاضي،  القرن  من  الستينات  في  كنت 
كل  عن  اإلجابة  يحسم  الذي  هو  التقليدي)،  النحو 
ملحق  مجرد  هو  اللغة)،  (فقه  وأنَّ  اللغة،  مشكالت 
ل للنحو. وكنت أتوهم أنَّ (علم اللسانيات احلديث)،  مكمّ
بنظريات أعالمه املشهورين في الغرب، مثل: دي سوسير 
اللغة).  (1916)، وتشومسكي (1956)، يشطب (فقه 
والصحيح أنَّ (علم اللسانيات) هو (علم اللغة)، أو علم 
ً. وكما هو  وصف اللغة، سواءٌ أكان املوضوع قدمياً، أو حديثا
العرب] إلبن  العربية، هو [لسان  املعاجم  معروف: أشهر 
منظور، ولهذا، فإن استخدام مصطلح (علم اللسانيات)، 
أنَّ  أعرفه  اللغة)، هو شيء واحد, وما  أو مصطلح (علم 
مخطوطة  عام 1913، ترك  توفي  اخلالدي)، الذي  (روحي 
مفقودة، وأنَّ املقدسي  تزال  األلسنة)، ما  بعنوان: (علم 
القرن  ثالثينيات  ً في  كتابا الدومينيكي)، نشر  (مرمرجي 
العشرين، بعنوان (علم اللسانيات). ومع انتصار مصطلح 
توهم  اللغة)،  (علم  مصطلح  على  اللسانيات)  (علم 
البعض أنَّ (علم اللغة) قدمي، وأنَّ (علم اللسانيات) حديث. 
لكنَّ (داود عبده) يصرُّ على استخدام (علم اللغة)، رمبا ألن 
اللغة، وألنَّ (اللسان) هو  اللسان، هو  حصيلة ما ينتجه 
املنطوقة!!. أقول: رمبا، ألنني  واللغة  العقل  الوسيط بني 
املكتوبة)،  اللغة)، ألنَّ (اللغة  مصطلح (علم  إلى  أميل 

اللسان،  بحاسة  املرور  الورق، دون  إلى  العقل  من  تتتدفق 
تكتب!!. وبالتالي:  اليدُ التي  األداة، هي  تكون  كأداة، بل 

ميكن تسمية (فقه اللغة)، (علم اللسانيات القدمي).
يُعرّف (مازن الوعر)، (اللسانيات) بأنها: [الدراسة العلمية 
من  قوم  بكل  اخلاصة  األلسنة  خالل  من  البشرية  للغات 
في  املستخدمة  التقنية  واملقاييس  املعايير  أي  الأقوام، 
والبيولوجية.  والكيماوية  الفيزيائية  النظريات  ضبط 
واملقاييس هي حسب (توماس كون): املالحظة، التجريب، 
(الوعر)،  ويحدد   .(10 (ص:   – واملوضوعية  الضبط، 
علم  النظري،  اللسانيات  [علم  بأنها:  اللسان،  حقول 
علم  النفسي،  اللسانيات  علم  التطبيقي،  اللسانيات 
األنثروبولوجي،  اللسانيات  علم  االجتماعي،  اللسانيات 
الرياضي،  اللسانيات  علم  البيولوجي،  اللسانيات  علم 
علم اللسانيات احلاسوبي] (ص 19) – (مازن الوعر: علم 

اللسانيات احلديث، 1988).
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ً (عام 1973)،  ان)، فقد أصدر كتابا أما أستاذنا (متام حسَّ
 ً ن فصوال بعنوان: (اللغة العربية: معناها ومبناها)، تضمَّ
الصوتي،  النظام  األصوات،  واللغة،  الكالم  عناوين:  حتت 
السياقية،  الظواهر  النحوي،  النظام  الصرفي،  النظام 
ً (1973)، صدر  املعجم، الداللة). وفي العام نفسه أيضا
العام  العربية. وفي  اللغة  كتاب (داود عبده): أبحاث في 
عبدالتوَّاب)، أستاذنا:  (رمضان  كتاب  ً صدر  أيضا نفسه 
العربية. وفي عام (1976)، نقرأ  اللغة  فصول في فقه 
كتاب (نهاد املوسى): في تاريخ العربية. وقبل ذلك، أي في 
عبدالرحمن  ألساتذتنا:  عديدة  كتب  صدرت  الستينات، 
ان، ورمضان  أيوب، وكمال بشر، وابراهيم أنيس، ومتام حسَّ
عبدالتواب. كما صدر كتاب ابراهيم السامرائي: (التطور 
اللغوي التاريخي، 1966). وصدر كتاب أحمد مختار عمر: 
دراسة الصوت اللغوي (1976). وهنا، ال بُدَّ أن نشير إلى 
الذي  صالح)،  احلاج  (عبدالرحمن  اجلزائري  اللغة  عالم 
أعماله  ونشرت  اجلزائر،  في  اللسانيات)  (مركز  س  أسَّ
على  مجلدات، عام 2007، مشتملة  أربعة  ً في  مؤخرا
 .ً تقريبا الستينات  منتصف  سابقاً، منذ  منشورة  أبحاث 
في  ودراسات  بحوث   .1 هي:  اجمللدات  هذه  وعناوين 
العرب،  عند  العلمي  اللغوي  اللسان. 2. السماع  علوم 
اللسانيات  في  ودراسات  بحوث   .3 الفصاحة.  ومفهوم 
اللسانيات  في  ودراسات  العربية (اجلزء األول). 4. بحوث 
العربية (اجلزء الثاني). أما منذ (بداية الثمانينات)، فيشهد 

الكتب: أسماء بعض  ً، فنقرأ  اللغوي) ازدهارا (البحث 
والكالم (1980) السمع  مصلوح: دراسة  1.سعد 

احلديث)  اللغة  (علم  األلسنية  زكريا:  2.ميشيل 
(1980)

والتحويلية،  التوليدية  األلسنية  زكريا:  3.ميشيل 
وقواعد اللغة العربية، 1982.

واللغة  اللسانيات  الفهري:  الفاسي  4.عبدالقادر 
العربية، 1985.

حديثة،  عربية  لسانية  نظرية  نحو  الوعر:  5.مازن 
.1986

تطبيقية، 1989. لسانية  الوعر: دراسات  6.مازن 
احلديث، 1988. اللسانيات  الوعر: علم  7.مازن 

احلضارة  في  اللساني  التفكير  املسدي:  8.عبدالسالم 
العربية، 1981.

الفصحى، 1986. إلى  التحوُّل  املوسى: قضية  9.نهاد 
احلديثة،  العربية  اللغوية  الباب: النظرية  دك  10.جعفر 

.1996
اللغوية، 1995. ستيتية: املشكالت  11.سمير 

لغوية، 2003 األسد: حتقيقات  12.ناصرالدين 
وحتليله، 1984 أيوب: الكالم: انتاجه  13.عبدالرحمن 

املعرفية،  وأسسها  املسدّي: اللسانيات  14.عبدالسالم 
1986

اآلخر، 2005. مرآة  في  العربية  املوسى: اللغة  15.نهاد 
العربية،  اللغة  قضايا  في  الثنائيات  املوسى:  16.نهاد 

.2003
هؤالء  معظم  أنَّ  الكتب،  هذه  خالل  من  نالحظ  ونحن 
الفرنسية،  أو  اإلجنليزية،  أجنبية:  لغة  يتقن  الباحثني، 
األلسنية  املنجزات  على  لعون  طّ مُ وهم  كلتيهما.  أو 
ً منهم، ليست  األوروأميركية بشكل عام. وبالتالي، فإنَّ أيّا

لديه (عقدة اخلواجا).
الرائد في  اجليل  ذلك  إلى  ينتمي  عبده)، فهو  ـ أما (داود 
مجال علم اللغة، جيل: ابراهيم أنيس، وعبدالرحمن أيوب، 
السامرائي، وأحمد  وابراهيم  ان،  حسَّ بشر، ومتام  وكمال 
يتقن  وهو  وغيرهم.  عبدالتواب،  ورمضان  عمر،  مختار 
العربية، واإلجنليزية، لهذا، فهو شغوف بعلم اللغة املقارن، 
النفسي، ويركز  اللسانيات  العربية، وعلم  أصوات  وعلم 
في دراساته التطبيقية على اللسانيات الوظيفية، ولغة 

األطفال، وعلم اللسان احلاسوبي، وغيرها.

صدرت لداود عبده الكتب التالية:
العربية، 1973. اللغة  في  1.أبحاث 

العربية، 1979. اللغة  في  الشائعة  2.املفردات 
العربية (جـ 1 + جـ 2) أصوات  علم  في  3.دراسات 

النفسي، 1984 اللغة  علم  في  4.دراسات 
وظيفياً، 1990 العربية  اللغة  تعليم  5.نحو 
التجويد، 1990 أحكام  بعض  في  6.دراسة 

العربية، 2005 اللغة  قضايا  7.من 
واجلملة، 2008 الكلمة  في  8.أبحاث 

واآللة، 2010 اإلنسان  بني  العربية  9.اللغة 
حلو): سلوى  مع  له (باالشتراك  10.وصدر 
الطفل (1) – املفردات، 1991 لغة  1.في 
الطفل (2) – اجلملة، 1991 لغة  2.في 

اآللي، 1995 احلاسب  3.مصطلحات 
الوظيفية، 1997 4.   العربية 

عبده) في (جامعة  ثانية)، التقيت (داود  ـ في (محطة 
شعرية  املناسبة، صباحية  البنات)، عام 1993. كانت 
شاهدت  اجلمهور،  أمام  املنصة  امتطيت  إن  وما  لي، 
داود  تذكرته: إنه  أره منذ عشرين عاماً، لكنني  ً لم  وجها
العاميات)، قد  ظاهرة (تفصيح  أن  النقاد  عبده. ويعرف 
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أصبحت ظاهرة معروفة في قصائدي، عندئذ، وبصراحة، 
أكن  ولم  اللغة،  عالم  عبده،  داود  من   (ً (خائفا كنت 
إال  هي  وما  سابقاً،  الظاهرة  هذه  معه  ناقشت  قد 
عبده، ابتسم  داود  بالطمأنينة، ألن  شعرت  دقائق، حتى 
واضحة  كانت  ومحبة  بحماس  املصفقني  مع  لي  ق  وصفَّ
في عينيه وكفيّه. وبعد الصباحية الشعرية، تناقشنا في 
ظاهرة تفصيح العاميات في شعري، فأظهر إعجابه بها، 
دون  الطريق  مواصلة  في  عني  شجَّ ّا  عليها، مم وموافقته 
خوف من أولئك السلفيني اللغويني، الذين ال يرون من اللغة، 
الوحيد  النموذج  العرب، باعتباره  ما جاء في لسان  سوى 
الفصيح،  مقياس  حول  اختلفت  أنَّ العرب  عندهم، مع 
واللهجي. لقد سبق لي أن قلت: [اللهجات العربية، هي 
املنجم الذهبي للفصحى]، إذا أردنا تطوير اللغة، حتى ال 

تتحول إلى متحف.
ـ (احملطة الثالثة) في صداقتي لداود عبده، هي الزمالة في 
التي  املرحلة  هذه  فيالدلفيا)، وفي  التدريس في (جامعة 
امتدت عدَّة سنوات، كان (داود عبده)، هو املعلم األكبر لنا 

في قسم اللغة العربية وآدابها:
 ً ً: مثل كل العلماء احلقيقيني، أصبح داود عبده، صديقا أوال
غير  الطبيعي  والتواضع  اخللق،  بدماثة  يتميز  وهو  لنا، 
مرجعي  عبده)، هو  لي، كان (داود  املصطنع. وبالنسبة 
في مجال (النحو، واللسانيات)، فهو شخصية  العلمي 
أن  يرى  كان  ألنه  اللغة)،  في  التيسير  (تيار  إلى  متيل 
(التعقيد)، هو الذي يجعل الناس تنفر من اللغة العربية. 
ً ما يضع أمامك عدّة حلول، لكنه ينصحك باحللّ  وهو غالبا
ـِ (األخطاء  ى ب ً ما كان يقول لي، بأنَّ ما يسمّ األقوى، وكثيرا
الشائعة)، ليست كلها أخطاء. وأتذكر أنني عندما كنت 
أكتب كتابي: [إشكاالت قصيدة النثر]، واجهتني مشكلة 
مرتكزا  يكون  أن  ميكن  (النبر)،  بأن  النقاد)  (أحد  ادّعاء 
ً لباحث آخر، يضع (عالمات  لقصيدة النثر، بل وجدت مرجعا
العمودي)،  األبيات من (الشعر  من  النبر) على مجموعة 
عبده، وافقني  داود  ألن  فرحت  األمر, وكم  في  وشككت 
على هذا الشك، بل ساعدني في وضع (النبر) الصحيح 
على نفس األبيات عند هذا الباحث. وقال ليس بأن القراءة 
العربية، ولهذا في متنوعة، وال ميكن  باللهجات  مرتبطة 
فرنسي  قرأت ملستشرق  قد  الشعر. وكنت  في  تقعيدها 
العشرين،  القرن  أوائل  في  ظهر  غويار)،  (ستانسالف 
 ً يطالب بقراءة الشعر العربي، وفق (النبر االرتكازي)، بدال
من تفعيالت العروض املعروفة. وثبت أن نظريته ال تصلح 

للشعر العربي.
ً: رغم أنني كنت قد تعلَّمت (نظام املهارات) في اللغة  ثانيا

املفتوح) بجامعة  منهجية (التعليم  خالل  من  العربية 
ً لقسم اللغة العربية  القدس املفتوحة، عندما كنت رئيسا
ًّ أنني تعلَّمت  وآدابها في هذه اجلامعة (1994-1991)، إال
(نظام املهارات الوظيفي) على يدي  داود عبده، عندما بدأنا 
بالتفكير في االنتقال من الطريقة التقليدية إلى الطريقة 
احلديثة، حيث أعدَّ أساتذة (قسم اللغة العربية وآدابها) 
العربية (1))،  اللغة  فيالدلفيا، كتاب (مهارات  بجامعة 
سابقة  جتارب  له  كانت  الذي  عبده)،  (داود  إشراف  حتت 
كله،  الكتاب  بتحرير  الرجل  قام  فقد  اجملال،  هذا  في 

وراجعته مراجعة نهائية.
ً: مشكلة هذا الرجل، هي ذلك [الزهد احلقيقي] في  ثالثا
قليل  اللغة، فهو  مجال  في  العلمي  منجزه  عن  الدفاع 
العلماء  من  املنجز. هناك كثيرون  أهمية هذا  الكالم عن 
داود  منجز  بأهمية  يعترفون  اللغة،  مجال  في  العرب 
إلى  الفهري)، يرجع  الفاسي  أنَّ (عبدالقادر  عبده، يكفي 
ً من الباحثني، يرجعون إلى  كتابني من كتبه، كما أن كثيرا
أنني  العلمية. وأتذكر  اجملالت  في  املتناثرة  وأبحاثه  كتبه 
ً لقسم اللغة العربية آدابها (جامعة  عندما كنت رئيسا
الزمالء األساتذة)، أوّل (املتوسلني  فيالدلفيا)، كنت (مع 
اجملالت  في  املتناثرة  الكثيرة  أبحاثه  يجمع  لكي  إليه)، 
ً في كتب مستقلة، مع إعادة  العلمية طيلة أربعني عاما
البداية، ولم  ً في  القدمية. لكنه كان عنيدا طباعة كتبه 

.!!ً َّ متأخرا يبدأ في ذلك إال
خدم  اللغة، الذي  عبده): اإلنسان، وعالم  هو (داود  هذا 
خدم  كما  كثيرة،  أردنية  جامعات  في  اجلامعي  التعليم 

.ً اللغة العربية في املستوى الدولي أيضا

أ.د.عز الدين املناصرة
فيالدلفيا ) وآدابها - جامعة  العربية  اللغة  (قسم 
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التحديات التي تواجه اللغة العربية:
تواجه اللغة العربية التحديات التالية:

أصبحت  العوملة  عصر  األجنبية: بعد  اللغات  1. تنافس 
حتى  العربية  تنافس  التي  األولى  اللغة  اإلجنليزية  اللغة 
أن  كوبر  روبرت  يقول  حيث  وأهلها،  مستخدميها  بني 
الشجيرات  كل  تخنق  ضخمة  عمالقة  شجرة  اإلجنليزية 

الصغيرة التي تنمو بجانبها.
للتداول  تستعمل  محكية  محلية  لهجات  ظهور   .2

اليومي.
اخلليج  في  ظهرت  التي  كتلك  هجني  لهجات  3. ظهور 
ما  واخلدم، كلغة «طاش  اخلادمات  وجود  بسبب  العربي 
والعربية  العاميات  من  خلطة  اللهجات  وهذه  طاش» 

واللغات األجنبية.
الفصيحة  العربية  استعمال  نحو  السلبية  4. االجتاهات 

في التخاطب اليومي وفي مختلف اجملاالت اخملتلفة.
أن  املتغربنون  من  كثير  يزعم  العلمي:  التحدي   .5
العلم  لغة  تكون  أن  تصلح  ال  الفصحية  العربية 
االنترنت  وعصر  املعرفي  التفجر  عصر  في  والتكنولوجيا 

القرية الكونية.
الهجني  اللهجات  إلى  الشباب  جيل  انصراف   .6

واللهجات احمللية وعدم تفضيلهم للعربية الفصيحة.
حيث  من  املدارس  في  العربية  اللغة  مناهج  عسر   .7

عدم مالئمتها ألذواق النشئ والطلبة وصعوبة النحو.

املعطيات واملسلمات النظرية للتخطيط اللغوي:
يتمتعون  الذين  األفراد  يتفوق  النامية،  الدول  1.في 
بها،  يتمتعون  ال  الذين  األفراد  على  لغوية  مبهارات 
ال  اللغة  مجال  في  املعوقون  أو  احملرومون  األفراد  وكذلك 

.ً يتقدمون اقتصاديا
ذات  للغة  الفرد  معرفة  تساعد  النامية،  الدول  2.في 
حتسني  على  والفرنسية)  (كاإلجنليزية  واسع  انتشار 

.ً ً ونوعا مستوى الدخل كما
مع  يتكيفوا  أن  األفراد  أراد  إذا  النامية،  الدول  3.في 
أن  عليهم  فإن  والصناعي،  املهني  النمو  في  التغيرات 
ومعرفة  اللغوي،  باالستعمال  ووعي  اطالع  على  يكونوا 

باللهجات واملصطلحات التخصصية.
معرفة  الدولية  التجارة  تتطلب  النامية،  الدول  4.في 

لغات ذات انتشار واسع.
5.في الدول النامية، يؤدي التجانس اللغوي إلى التجانس 

االجتماعي، واملهني، والوظيفي.
احلديث  االقتصادي  النمو  أن  جند  النامية،  الدول  6.في 
االقتصادي، والنمو  النمو  اللغوي، وأن  النمو  على  سابق 

اللغوي عمليتان متتاليتان.
وتعد  لغوياً،  متقدمة   ً اقتصاديا املتقدمة  الدول  7.تعد 

.ً ً نامية لغويا الدول النامية اقتصاديا
اللغوية،  مشكالتها  حتل  أن  النامية  الدول  أرادت  8.إذا 

فعليها أن حتذو الدول املتقدمة في جتاربها.
تبني  حيث  اللغوي  للتخطيط  االقتصادية  النظرة   .9

ما يأتي:
Instrumental Attach-) املادي  االرتباط   أ-أن 

إلى  ويقود  املعنوي  االرتباط  يقوي  باللغة   (ment
 Sentimental) لها  والوالء  بها  العاطفي  التعلق 

.(Attachment
القومي  والدخل  الثروة  مصادر  ً من  مصدرا اللغة   ب-تعد 

املادي.
 Cost-) والفائدة  الكلفة  حتليل  نظرية  تطبيق   ج-أن 
Benefit Analysis) عند التخطيط لرسم السياسة 
موضح  هو  كما  الكثير،  والنفع  بالفائدة  يعود  اللغوية 

بالشكل التالي:
 

شكل (1)
حتليل تكلفة – ربح التخاذ العربية لغة تواصل عاملي

 

دور التخطيط اللغوي في تحقيق األمن اللغوي



50

اخلالصة:
إن العربية لغة وجود ورمز هوية وعامل توحيد ولغة تخاطب 
عاملي وأن قوة شخصية الفرد من قوة لغته وأن كثير من 
الشباب ليست في أذهانهم صيغ لغوية اصطالحية ثابتة 
تتناول مكونات الهوية. إن قوة اللغة ومتكن أهلها تزيد في 
فهم املتلقي وحتريكه، فإذا فهم املتلقي ما يقرأ ومتكن من 
 ً ً واقتصاديا ً ثقافيا التعبير بلغة قوية جزلة جتعل له حراكا
ً ال نظير له. وإني ألعرف شخصيتني،  ً وسياسيا واجتماعيا
معالي  والثانية  الروابده  الرؤوف  عبد  األستاذ  دولة  األولى 
األستاذ الدكتور خالد الكركي حيث متكنا من يكونا قادة 
باإلضافة  وبالغتهم  وفصاحتهم  اللغوية  قوتهم  بسبب 
إلى  يعزى  تقدم  من  لهما  حصل  أخرى. فما  أسباب  إلى 
املاء على  مجرى  جتري  العربية  أن  حيث  هام  لغوي  جانب 
لسانيهما. وأن ما يقاس على األشخاص يقاس على الدول، 
 ً ً وثقافيا ً وعلميا ً متقدمة اقتصاديا فالدول املتقدمة لغويا
حس  عن  يقل  ً ال  ً لغويا حسا نطور  أن  ً. ويجب  وسياسيا
األعرابي الذي كسرت رجله وقال أمام من أحلن وهو يتحدث، 

اهللا». هاء رسول  كسر  من  علي  أهون  رجلي  «لكسر 
فيجب علينا أن نعظم العربية في النفوس وتقدم العربية 
حديثة  واضحة  وبلغة  وسهلة  يسره  بطريقة  وعلومها 
 ً معاصرة قريبة إلى قلوب طلبتنا، لتأخذ من قلوبهم مكانا
 ،ً ً كثيرا ً، وأن من ملك العربية ملك خيرا ومن فكرهم حيزا
وكم من قارئ للقرآن والقرآن يلعنه، حيث أنه ال يفهم ما 

يقرأ وال يتفاعل مع النص القرآني حق التفاعل والتدبر.
الفردي  الدخل  مصادر  من  مصدر  العربية  أن  إدراكنا  أن 
تتبوأ  العربية  يجعل  مشكالتنا  من  مشكل  ال  والقومي 
. إن األزمة التي  مكانة مرموقة في النفوس وما بني الدولُ

تعاني منها العربية اليوم هي أزمة في نفوس أهلها ال بها، 
فإذا واجهنا التحديات اآلنفة الذكر بتخطيط لغوي رصني 
لغوية  خطة  في  والنتائج  والوسائل  األهداف  بنيّ  واضح 
قابلة للتطبيق نكون قد جنحنا في حل األمة املزعومة ألن 

احلروب القادمة هي حروب لغوية ال عسكرية.
أردت  وإذا  للجميع  التخطيط  هو  للغة  التخطيط  إن 
ً فعليك بالتخطيط لكل اجملتمع، وأن  ً ناجحا ً لغويا تخطيطا
دور التخطيط اللغوي في خدمة العربية يقوم على خطة 
مبا  والرسالة  الرؤية  وضوح  من  تأتي  لغوية  استراتيجية 
الدولة  هرم  رأس  من  ابتداء  والتعريب  بالعربية  يتعلق 
لها  الدولة، ويشرع  واجملموعات، ترسمها  وانتهاء بالفرد 
مجلس األمة، وتستجيب لها الشعوب متمثلة بالشكل 

اآلتي:

 

فإذا أحكمت هذه اخلطة االستراتيجية وتسلّحت باإلدارة 
القرارات  صنع  وآلية  التسويق  بعلم  واإلملام  الرشيدة 
إدارة السياسيني، فإن املشروع النهضوي سوف  ورافقتها 
يكتب له النجاح، كما جنحت جتارب التخطيط اللغوي في 

البالد اخملتلفة.

الزبون احلق  عبد    أ.د.فواز 
البيت ) ال  اآلداب - جامعة  كلية  (عميد 

شكل (2)
مراحل التخطيط اللغوي
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الفاضل معالي رئيس اجلامعة راعي هذا احلفل التكرمييّ،
السادة العلماء األجالء،

أيّها احلفل الكرمي،
طا احلقّ خطاكم، أسعد اهللا أوقاتكم وسدّد على خُ

اسمحو لي أن أبادر بالتهنئة، وتقدمي الشكر اجلزيل لذوي 
ها اهللاـ  كلٍّ في  األفضال هؤالءِ بجامعة فيالدلفياـ  حرَسَ
موقعه على عقد هذه التظاهرة العلمية املبهجة والرائدة 
بلسانيّ ضليع، وتربويّ متمرس،  امليمونة، فيُحتفى فيها 
ر من أركان التدريس اجلامعيّ، وخبيرٍ حصيف  ورُكن مشتَهِ
في اإلشراف والتحكيم لألطاريح والرسائل واألبحاث. إنه 
الدكتور (داود عبده عطيه) أطال اهللا في  األستاذ  جناب 
ثلُهُ في الناسِ أهلٌ ألن  ة والعافية، ومِ ه مع بقاءِ الصحّ رِ مُ عُ

يؤكرما . 
التكرمي  شخصه، ذاك  لنبوغِ األردنيِّ في  تكرمي  ً هو  فأوّال
املتجدِّد  اعتراف بعطائه  يزال منقوصا. وثانيًا هو  الذي ما 
رائع  الزمن، وفي ذلك مثال  يزيد على بضعة عقود من  ملا 
هو  رها. وثالثًا  ليعمُ لِق  احلياة، واملرءُ خُ رسالة  فهم  على 
يقال  وأن  ّا،  يُضار أن  مخافةَ  وللمعرفة  للعلم  احترام 
 ، األدبُ سوقها  أنّ أكسدَ بضاعةٍ في  من  قيل  ما  فيهما 

وهكذا دواليك رابعا وخامسا...

وما من وكدي في هذه التظاهرة أن أعطف بالكالم  إلى 
أو تقييما لألعمال اجلليلة  أجواء البحث األكادمييّ، تقوميا 
واملتنوّعة التي قام بها واليزال الدكتور (داود عبده) وقصاراي 
وال  مطعونتني  ال  إفادة  أو  شهادة  أُعطي  أن  املقام  ذا  في 
مجروحتني، فقد عرفت الدكتور ( داود عبده) معرفة رُؤياويّةً 
ال رُؤيويّة، وخِلسةً أبصرت عيناي الرجلَ قبل عامني مبجمع 
لةَ رَحِمي العلمية به ترجع  اللغة العربيّة األردنيّ لكنّ صِ
إلى النّصف الثاني من عقد السبعينات من القرن الفائت. 
عيدةُ  بيَ احلظوظُ السّ ت  طوَّحَ قد  ا  يافعً فتًى  كنت  وقد 
وأطال  أعلى  الكويت،  بجامعة  العربيّة  اللغة  ألتعلّم 
العربيُّ  اللغويُّ  الدرس  كان  ووقتذاك  صروحها.  في  اهللا 
التقليد  بني  حائر  مناخ  في  املشرق_  في  ةٍ  وبخاصّ  _
باملزاوجة  وليس  اآلخر  على  ألحدهما  ًا  انتصار والتجديد، 
كانت  نحضرها  كنا  التي  النحو  دروس  أن  بينهما. فأذكر 
نحن  وعلينا  السيبويهيّ،  الفكر  بإطار  أدجلةً  متخمةً 
بها  التالمذةَ واملتطلعني إلى العالمة رقم (واحد) وما يعقُ
لبةَ األرادنةَ  من مكافأة ماديّة، كانت حاجتنا لها نحن الطّ
املاء - أقولُ كان  إلى  العطشى  األرض  ا كحاجة  خصوصً
علينا أن نتمرّنَ على استنساخ أساتذتنا في أنفسنا، كما 
حتى  ا  وهبوطً قبلهم  ّن  مم خوا  استُنسِ قد  هم  بدورهم 

الرائد في مجال الكتابة الصوتية 
(شهادة )
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سيبويه، كذلك كانت دروس خديجة احلَديثيّ، وعبد العال 
السالم هارون، فالنحوُ  سالم، وحتّى شيخِ األشياخ عبد 
ر شيئًا سوى  يُبقِ األوّلُ لآلخِ جَ واحترق، ولم  نضِ لمٌ قد  عِ

احلفظ واالستنساخ.
أستدرك فأقول: معاذَ اهللا أن يكون في كالمي هذا طعنٌ 
على هؤالء بالشائنات، فتاهللاِ لقد أفدتُ منهم وعشقتُ 
رُّ  رَيّ لَيَهِ شقهم محبّةَ التراث، وإنّ أحدَهم كان في ناظِ لعِ
ا قد أكرمه  ا أو فيضً ا بالتراث وأصوله، فال إخالُه إال فتحً لمً عِ
ا  أنّ ذاك قد كان ملك العلم فيهم موضوعً اهللا به، على 

ومنهجا . 
ثم إنّه بإزاء تلك الدروس النمطيّة من ناحية، والتراثيّة من 
ر، وبخاصة في علمي الصرفِ  ناحية أخرى كان ثمة دروسٌ أُخَ
وعلمِ اللغة وفقهها. وقد كانت تلك الدروس تُشعر ألوّل 
تُقارنُ  إذْما  للعربيّة،  َةٍ  رْجنَ وفَ للتراث  مبناهضةٍ  وهلة 
الدروس بالدروس، وهذه بتلك. وبآيةِ ما تكن املقارنة فقد 
كان مساقُ الشرح فيها جيّدا، ورِباط احلوادث فيها متينًا 
ملحوظة.  واجلِدّةُ  معدومٌ  فيها  فاالستنساخُ  قا،  عمّ ومُ
ُوَلِ متكُّنًا في املوضوع  مني لها كانوا كاأل ً عن أنّ املتزعِّ فضال
واملنهج، منهم: عبد الصور شاهني ومحمود حجازي وعبد 
العزيز مطر. وعليه كان الشأن بالنسبة لي وآلخرين غيري 
لُ املعرفة ) جتاه  أن أُخِذنا بسحر هؤالء اجلُدُد، وتغيّر فينا (فِعْ
ر  تُفسَّ أن  التي ينبغي بها  القواعد  العربية ونوعيّة  اللغة 

الظواهر الصوتية والصرفية والنحوية وغيرها.
ا، ابتدأ التعرّف على (داود عبده) منوذجا إجنازيًّا  ووقتذاك أيضً
ً لهؤالء املستنيرين بشمس األصالة وآللئ العصرنة،  مماثال
وبأبحاثه  به  إشاداتٍ متكرِّرة  إلى  ذلك  والفضلُ يرجع في 
كان يستحضرها وينوِّه بها صاحبُ الدّماثة واخللق الرفيع 
ارٍ داخليّ  أستاذنا د. محمود حجازي، فكان ذلك مبعثَ فَخَ
دعاةً  مَ رْفٍ خفيٍّ كان  طَ الطلبةَ األرادنة. ومن  نحن  فينا 
علم  في  عبده  داود  الدكتور  بكفاية  والوثوق  للتسليم 
الشهادةُ  تعدُ  لم  احلقّ  وفي  العربيّ،  واللسان  اللغة 
باألمس  كمثلي  عادت  بخائبةٍ رِكابٌ لو  عادت  وال  محلَّها 
يُحرِّره من أعمالٍ بحثيّةٍ يُذكرُ  زال  إلى ماحرّره وما  واليوم 
منها: أبحاثٌ في اللغة العربية، ودراسات في علم أصوات 
تعليم  النفسيّ، ونحو  اللغة  في علم  العربية، ودراسات 

ا، وهلمّ غير ذلك. اللغة العربية وظيفيًّ
ريادته  إلى  يُشار  أن  عبده  حقّ داود  في  الشهادة   ومن 
املعتاد  بالرسم  الصوتية)  (الكتابة  متثيل  مسألة  في 
الالتينيّة،  احلروف  بواسطة  وليس  العربية.  الكتابة  في 
مُ  وامت، ثم يُرسَ مُ الصّ ا فيه تُرسَ ا طريفً فقد اختطّ منهجً
لَه احلركةُ املطلوبة. بعدها خطٌّ أفقيٌّ توضعُ فوقَه أو أسفَ

الوصفيّ التفسيريّ، ال  اإلعجابُ مبنهجه  الشهادة  ومن 
نا بكفايةٍ تفسيريّةٍ  الوصفيِّ التقريريِّ، والذي فيه يطالعُ
باهرةٍ في شرح الغموض التركيبيّ في بعض أبواب النحو 
العطف، واإلضافة، واالشتغال...) ومثله  ركّب  العربيّ (مُ
الكَلِم  بنية  في  صرفية)  (الصوت  التحوّالت  شرح  في 
مسائل ( اإلعالل، واإلبدال، واإلدغام، والنبر  العربيّ في 
القدماءُ  يكن  في ضوء مفاهيمَ حديثةٍ لم  ...) وكلُّ ذلك 
على  وإيّاهم  هو  يتالقى  بأنّه  ا  لمً أصحابَها، عِ سلفنا  من 
التقدير.  ولزوم  القاعدة  عموميّة  مببدأ  االحتفاظ  ضرورة 
نظريّ وتطبيقيّ في  صاحبُ مشروع  أنّه  الشهادة  ومن 
مجال اإلصالح التربويّ، وذلك من خالل اهتمامه بالعربيّة 
الوظيفيّة التداوليّة، واهتمامه بحصر املفردات الشائعة.

وشهادةُ الشهاداتـ  وأنا أُبصرُه اليومَ من كثبـ  أنّه هو هو 
في اخمليالِ والواقعِ ملءُ العنيِ وَسامةً ودماثة. 

ونفع  عبده  داود  الدكتور  رَ  مُ عُ الصاحلاتِ  في  اهللا  أطال 
بعلمه األجيال. 

أ.د.عبد احلميد األقطش 
اليرموك ) (جامعة 
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العلميّة  وأبحاثه  عبده  داود  ألعمال  ل  يُسجَّ ّا  مم  
وتشكّل  عليها،  تغلب  تكاد  ة  مهمّ مبيزة  متتاز  أنّها 
امليزة  العالِم، وهذه  بال هذا  الذي يشغل  األكبر  الهاجس 
تعليمها  العربيّة،  تعليم  بقضيّة  الكبير  اهتمامه  هي 
ألبنائها وللناطقني بغيرها. وال يخفى ما يعانيه متعلّمو 
العربيّة ومعلّموها على حدّ سواء من صعوباتٍ ومشكالتٍ 
تكاد تبلغ أقصى غاياتها في مقابل ما تلقاه اللغات األخرى 

من سبل التيسير وعمليّات اإلصالح.

اإلمكانات  عن  بالبحث  عبده  داود  أبحاث  اتّسمت  وقد 
إلى  ل  العربيّ للتوصّ والنحو  العربيّة  اللغة  في  الكامنة 
آراء علميّة يساعد األخذ بها وتطويرها على تيسير تعلّم 
العربيّة،  اللغة  عالمٌ يعشق  أنّه  وتعليمها؛ ذلك  العربيّة 
علميّة،  أسس  على  املبنيّ  التيسير  إلى  بطبعه  ومييل 
هُ فيها العنايةُ باثنني: اللغة واإلنسان، وال ينبغي  نطلقُ مُ
أطروحاته  اآلخر. فكانت  على  يبغي  ألحدهما، عنده، أن 
ف  قترحات، تساعد اإلنسان وتخفّ ً ومُ منارات، وآراؤه حلوال
ا، وحتافظ على نقاء اللغة وجوهرها  ا ومتعلّمً علّمً معاناته مُ
وسالمتها. ومن أبرز القضايا التي تبنّى فيها داود عبده آراءً 
إصالح  اجلادّ في  التفكير  النوعيّ لدى  وزنها  لها  ة  مهمّ

النحو العربيّ وتطويره:

الفعليّة  للجملة  العميقة  البنية  تكون  أن  اختياره   •
(فاعل + فعل + مفعول)، وليس  العربيّة  اللغة  في 
شائع، ثمّ دفاعه  هو  (فعل + فاعل + مفعول) كما 

باألدلّة العلميّة عن هذا الرأي.

ا واحدًا يتألّف  وترجيح هذا الرأي يجعل اجلمل العربيّة نوعً

ً من نوعني: اسميّة وفعليّة. (مع أنّ داود  من مبتدأ وخبر بدال
انع من اإلبقاء على مصطلح «اجلملة الفعليّة»  عبده ال ميُ
فعل  على  حتتوي  التي  اجلملة  معناه  يكون  أن  على 

بصرف النظر عن موقع هذا الفعل).

• اختياره أن تكون واو اجلماعة وألف االثنني ونون النسوة 
ضمائر،  وليست  عالماتِ مطابقة  بالفعل  اتّصالها  عند 
الفاعل  أنّ  على  تدلّ  التي  التأنيث  كتاء  ذلك  في  وهي 
ور  باحملِ صلة  ذات  القضيّة  وهذه   .ً فاعال تُعرب  وال  مؤنّث، 
 ً حتليال العربيّة  اجلملة  مع  التعامل  ل  تُسهّ إذ  السابق؛ 

ا. ودراسةً وتدريسً
فاجلمل من مثل:

ذهب الرجالُ

ذهبت النساءُ

ذهب الرجالنِ
الرجالُ ذهبوا

َ النساءُ ذهنبْ
الرجالن ذهبا

) في كلِّ هذه  الفاعل هو (الرجالُ – والنساءُ – والرجالنِ
اجلمل. 

في  الفاعل  ظهر  إذا  الفعل  بعد  فاعل  تقدير  • رفضه 
مبرّر  فال  ضميرًا،  أم  ا  صريحً ا  اسمً أكان  سواء  اجلملة 

لتقدير فاعل آخر غير الفاعل الظاهر في جمل مثل:
الصحيفة. -الرجلُ قرأ 

الصحيفة. قرأ  -هو 
بخالف جملة (قرأ الصحيفة) فإنّ الفاعل ضمير مستتر 

تقديره (هو)، وال بدّ من تقديره.

داود عبده وتعليم العربّية
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عبده  داود  أبحاث  مراجعة  الورقة  هذه  وستحاول 
قواعد  لتيسير  اقترحها  التي  احللول  بعض  واستخالص 
وتعليمها.  بتعلُّمها  املتعلّقة  املشكالت  وحلّ  العربيّة 

وستقف عند قضيّتني:

الكتابة * نظام 
النحويّ  * النظام 
ً. نظام الكتابة: أوال

على  الصوتيّة  للكتابة  كبيرة  فضيلةً  عبده  داود  يرى 
الكتابة العربيّة املعروفة، وهو في هذا السياق ال يستعمل 
الصوتيّة كما هو شائع في  الكتابة  الالتينيّة في  احلروف 
العربيّة  احلروف  يستعمل  ا  وإمنّ الصوتيّة،  الكتابة  نظام 
وحركاتها، ويرى أنّها تُغني عن حروف الالتينيّة، ويدعو إلى 
تطبيق مبادئ الكتابة الصوتيّة في الكتابة العربيّة على 

النحو اآلتي :

ا. دائمً احلركات  رموز  • كتابة 
أصواتًا.  متثّل  ال  التي  الرموز  كتابة  • عدم 

بني  متييز  دون  السطر  على  األصوات  رموز  جميع  • كتابة 
حرف وحركة.

كان  مهما  صوت  كلّ  لرمز  واحد  بشكل  االحتفاظ   •
موقعه في الكلمة.

نظام  في  املبادئ  هذه  تطبيق  فائدة  عبده  داود  بنيّ  وقد 
من  نتخلّص  أن  ميكن  أنّنا  بذلك  العربيّة، مؤكّدًا  الكتابة 
من  يرافقها  وما  القائمة،  العربيّة  الكتابة  مشكالت 
نُلغي  أن  ا  أيضً النظام  بهذا  وميكننا  تعليميّة،  صعوبات 
محلّ  الالتينيّة  احلروف  إحالل  إلى  دعت  التي  احلاجة 

احلروف العربيّة.

ُقترح لتطوير الكتابة العربيّة على  وال شكّ في أنّ هذا امل
قدرٍ كبير من األهميّة، ولكنّه على قدرٍ كبير من اخلطورة 
التي لم تكن غائبةً عن بال الدكتور داود عبده حني ناقش 
ة مشكلتني  مسألة الكتابة واقترح هذا النظام. إذ إنّ ثمّ

رئيسيّتني تعترضان هذا النظام في الكتابة:
ختزلة في  األولىـ  أنّ الكتابة العربيّة في صورتها احلاليّة مُ
طوّلٌ ويحتاج إلى كثير من الوقت  ُقترح مُ حني أنّ النظام امل

ّا حتتاجه الكتابة احلاليّة. واملوادّ أكثر مم
مثال على وفق نظام الكتابة العربيّة:

نُحبّ أن نتعلّم
ُقترح: املثال نفسه على وفق النظام امل

ـَ ـَ م  ـَ ل ل  ـَ ع  ـَ ت  ـَ ن    ن  ـُ   ء  ـِ ب ب  ـُ ح  ن 
إنّ  إذ  والتراث؛  الكرمي  بالقرآن  لة  الصّ ـ  األخرى  املشكلة 
لة بلغة  استعمال نظام جديد في الكتابة سيقطع الصِّ

. القرآن الكرمي والتراث العربيّ

ويردّ داود عبده على دُعاة االختزال واالقتصاد بأنّه « لو كان 
ى في سبيله بإتقان اللغة لطبّقه  االختزال جديرًا بأن يُضحّ
ّا نطبع من كتب وصحف  ضاعفةً مم ا مُ من يطبعون أضعافً
عف الناشئ من مشكلة نظام  ومجالّت في العالم. والضّ
الكتابة له تكلفة ماديّة ندفعها ثمنًا للوقت الذي نُضيعه 
في تدريس مسائل لغويّة كان من املمكن إتقانها في جزء 
يسير من الوقت املهدور دون جدوى في كثير من األحيان» .
لة بالقرآن الكرمي والتراث فال يرى  ا مشكلة انقطاع الصّ وأمّ
ل في  داود عبده أنّها ستكون؛ إذ إنّ احلروف التي ستُستعمَ
التي  نفسها  احلروف  عربيّة، وهي  حروف  املقترح  النظام 
التدريب  من  وبقليل  والتراث،  الكرمي  القرآن  بها  كُتب 

ميكن للمتعلّمني أن يقرؤوا النصوص القدمية. 

من  وهما  واالقتصاد  االختزال  مشكلة  جتاوزنا  إذا  ولكن، 
األهميّة مبكان في عالَمٍ بات االقتصاد يتسنّم أعلى درجات 
لة بالقرآن الكرمي والتراث  سلّمه الهرميّ، فإنّ مشكلة الصّ
العربيّ قمينةٌ بأن نقف عندها بشيء من الرويّة والتأنّي، 
التساؤالت عنها وحولها  أُثير بعض  أن  أنّي محتاج  وإخال 
ُكرّم. وتبرز هذه التساؤالت على  نا اجلليل امل في حضرة عاملِ

النحو التالي:

إذا كان املتعلّم يعاني اليوم مشكلةَ تعلّم نظام الكتابة 
العربيّة القائم فإنّه سيعانيـ  مع النظام اجلديدـ  مشكلةَ 
ُقترح (اجلديد)، ثمّ النظام القائم  تعلُّم نظامني: النظام امل
أو (البائد) باعتبار ما سيكون إليه حاله. وال شكّ في أنّ 

ني.  تعليم نظام أفضل وأسهل من تعليم نظامَ
تعليم  أنّ  من  عبده  داود  الدكتور  ذكره  مبا  سلّمنا  وإذا 
النظام القدمي سيكون يسيرًا بعد أن يتعلّم املتعلّم نظام 
املقترح  النظام  أنّ تعلّم  يعني  ُقترح، فإنّ ذلك  امل الكتابة 
بشيء يسير  ممكنًا  القدمي  النظام  تعليم  جعل  الذي  هو 
من التعليم. والسؤال الذي يتبادر إلى اخلاطر هنا هو: ملاذا 
لتيسير  وسيلةً تعليميّة  ُقترح  امل الكتابة  نظام  يكون  ال 
ً عنه؟  تعليم نظام الكتابة بصورته احلاليّة وال يكون بديال
التعليم  الكتابة في مناهج  النظام من  أن يدخل هذا  أي 
فهم  على  املتعلّم  تساعد  لغويّ  حتليل  وسيلة  بوصفه 

املسائل اللغويّة.
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ا ستواجه مجتمع املتعلّمني بعد  ُشكلة التي رمبّ ثمّ إنّ امل
سات  املؤسّ قدرة  في  تتمثّل  ُقترح  امل الكتابة  نظام  شيوع 
هذا  ببذل  املتعلّمني  ترغيب  على  والتربويّة  التعليميّة 
(اجلهد اليسير) لتعلّم النظام القدمي ما داموا قادرين على 
ننسى  إليه. وال  الرجوع  بدون  والكتابة  والتعلّم  التواصل 
من  اجلدوى  جامعاتنا، اليوم، عن  في  الطلبة  أسئلة  هنا 
أنّهم ال يحتاجون  ة  الفصيحة بحجّ العربيّة  اللغة  تعلّم 
لهم بالعاميّة أو بلغة العلم الذي يتعلّمونه  إليها ألنّ تواصُ
يبدو  التي  الفصيحة  العربيّة  اللغة  تعلّم  عن  يُغنيهم 
األيّام  من  ا  يومً استعمالها  إلى  يحتاجون  ال  أنّهم  لهم 
خارج قاعات الدرس واالمتحان. فكيف ميكن، واحلالةُ هذه، 
أن نُقنع املتعلّمني بضرورة تعلّم نظامٍ من الكتابة جدواه 

  ! تتمثّل في قراءة املاضي فقط؟

ثانيًا. النظام النحوي:
يقول النّحاة إنّ األصل في الفعل املاضي أن ينتهي بفتحة 
د إلى  (مبنيٌّ على الفتح)، وقد يُبنى على السكون إذا أُسنِ
تاء الفاعل أو نون النسوة أو (نا) الفاعلني. ويرون أنّ األصل 
به  يتّصل  لم  ما  ة  بضمّ ينتهي  أن  املضارع  الفعل  في 

شيء، أو يسبقه ناصب أو جازم.
ل الرأي في  ويُخالف داود عبده النّحاةَ في هذا الرأي، ويفصّ
أنّ  يرى  وبه، فهو  املرء له  ش  بذكاء حادّ يُدهَ املسألة  هذه 
ره، وأنّ الفعل ينتهي باحلرف  األصل في الفعل سكون آخِ
ّ عالمة  إال التي تظهر على آخره  الفتحة  األخير منه، وما 
الغائب، وليست  املذكّر  املفرد  الفاعل  تدلّ على  طابَقة  مُ
ى ضمائر الرفع هي عالمات  جزءًا من الفعل كما أنّ ما يُسمّ
مطابقة ال تختلف في وظيفتها هذه عن تاء التأنيث التي 

هي عالمة تدلّ على املؤنّث.
وميثّل على ذلك بالفعل (كتب) مع إحلاق عالمات املطابقة 

من خالل كتابتها صوتيًّا على النحو التالي :

ـُ (أنا) كَتَبْتُ = كَ تَ ب + ت 
ـَ (نا) ـَ  (نحن) كَتَبْنا = كَ تَ ب + ن 

ـَ (هو) كَتَبَ = كَ تَ ب + 

ـَ ـَ  (هما) كَتَبا = كَ تَ ب + 
ـُ و) ـُ (  ـُ  (هم) كَتَبوا = كَ تَ ب + 

ـَ ت (هي) كَتَبَتْ = كَ تَ ب + 
ـَ ـ َ ـَ ت  (هما) كَتَبَتا = كَ تَ ب + 

ـَ  َ = كَ تَ ب + ن  ) كَتَنبْ نّ (هُ
يتبنيّ من هذا التوضيح أنّ الفعل في ذاته ال ينتهي بحركة، 
بل ينتهي باحلرف، وكل ما يليه لواحق تدلّ على الفاعلني، 

وأنّ

فتحة. الغائب هي  املذكّر  املفرد  تدلّ على  التي  •العالمة 
ألف  هي  الغائب  املثنّى  املذكّر  تدلّ على  التي  •العالمة 

وألف). فتحة  (وليست 
فتحة  هي  الغائب  املفرد  املؤنّث  تدلّ على  التي  •العالمة 

وتاء، وليست تاء فقط.
ة  ضمّ هي  الغائب  املذكّر  جمع  تدلّ على  التي  •العالمة 

ة. طويلة أو واو مسبوقة بضمّ
تتألّف  الغائب  املثنّى  املؤنّث  على  تدلّ  التي  •العالمة 

من عالمتني:
ـَ ت) الغائب ( املفرد  املؤنّث  -عالمة 

( ـَ ـَ  املثنّى ( - وعالمة 
ساكنةً أواخرها  جاءت  التي  املاضية  فإنّ األفعال  ولذلك 
َـ  كتبْتُم ...) قد  ـ  كتبْناـ  كتنبْ ـ  كتبْتِ ـ  كتبْتَ (كتبْتُ
التي تظهر في مثل (ذهبَتْ  جاءت على األصل، والفتحة 
عالمة  جزء من  أو  مطابقة  عالمة  ـ ذهبَا ـ ذهبَتا) هي 

مطابقة.

اعتبرنا  إذا  العربيّة  تعليم  تُعيق  التي  املشكالت  *  ما 
األصل في الفعل الفتح ال السكون؟

الفعل  نهاية  في  الفتحة  أنّ اعتبار  عبده  داود     يرى 
ا  مخالفً كونه  عدا  نفسه،  الفعل  من  جزءًا  املاضي 
مشكالت  عليه  يترتّب  السليم،  العلميّ  للتفسير 

تعليميّة متعدّدة أبرزها :
عالمات  أو  الرفع  (ضمائر  اللواحق  تقسيم   .1

املطابقة) إلى ثالث فئات:
ـَ ت) تاء التأنيث ( مثل  الفتحة  معها  ذف  حتُ ال  •لواحق 

ونون  التاء املتحرّكة  مثل  الفتحة  معها  ذف  حتُ •لواحق 
النسوة.

واو  وهي  الفتحة  محلّ  ة  الضمّ فيها  حتلّ  •الحقة 
اجلماعة.

وعدم وجود الحقة تدلّ على املفرد املذكّر الغائب.
املتعلّمني ـ  مقبول ـ يُقنع  علمي  تفسير  وجود  2.عدم 

حلذف الفتحة مع التاء املتحرّكة ونون النسوة.
املتعلّمني  يُقنع  ـ  مقبول  علمي  تفسير  وجود  3.عدم 
بواو  الفعل  اتّصال  عند  الفتحة  محلّ  ة  الضمّ حللول  ـ 

اجلماعة.
يكون  أن  من  العربيّة  تعليم  يجنيها  التي  الفائدة  * ما 

األصل في الفعل السكونَ ال الفتح؟

ا إذا اعتُبرت الفتحة في نهاية الفعل  يقول داود عبده: « أمّ
ردًا  املاضي عالمة مطابقة، فإنّ تصريف الفعل يصبح مطّ
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جزء منه،  ر  آخِ هي  ً: المُ الفعل  سهال تدريسه  ويصبح 
واحلركة التي تلي المَ الفعل هي عالمة مطابقة للمذكّر 
) وجزء من عالمة املطابقة في مثل  الغائب في مثل (فرحَ

تا)» .  رحَ ) و(فَ تْ (فرحَ
ا ختامً

لهذا  وال مجاملة  فيها  صانعة  مُ ال  وإجالل  تقدير    حتيّة 
العربيّة  اللغة  خلدمة  حياته  نذر  الذي  اجلليل،  العالم 
ولم  احلياة  هموم  عزمه  تثن  ومتعلّما. لم  ا  ومعلّمً ًا  عامل

تشغله شواغلها وما أكثرها في هذا الزّمان!

والذكاء الفهم  ً في  مثاال * درَسَ فكان 
والعطاء البذل  ً في  مثاال * ودرّسَ فكان 

واالنتماء التجديد  ً في  مثاال * وألّفَ فكان 
والوفاء التواضع  ً في  مثاال * وصادقَ فكان 

د. إسماعيل القيّام
وآدابها - جامعة  اللغة  العربية  قسم  (رئيس 

فيالدلفيا )
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              فصل الكتابة العادية والكتابة الصوتية:   
من كتاب دراسات في علم أصوات العربية 

أكثر ما يلفت االنتباه في دراسات داوود عبده الصوتية هو 
تعريفه للدارس العربي بالكتابة الصوتية والتمييز بينها 
وبني الكتابة العادية ، فقد أشار في هذا الفصل إلى أهم 
الكتابة  العربي، وعرض صفات نظام  املشكالت في اخلط 

املثالي في أية لغة من اللغات وهي :
شكله  يتغير  ال  واحد  كتابي  رمز  لغوي  صوت  1.لكل 

مهما كان موقعه في الكلمة
يجوز  ال  فقط، و  واحدا  لغويا  ميثل صوتا  الكتابي  2.الرمز 

استعماله لتمثيل صوت لغوي آخر. 
التي  اللغوية  األصوات  رموز  من  رمز  أي  حذف  يجوز  3.ال 

تتألف منها الكلمة .
ال  رموز  اللغوية  األصوات  رموز  بني  يكون  أن  يجوز  4. ال 
صوتية  ظواهر  متثل  كانت  إذا  إال   ) لغوية  أصواتا  متثل 
الصوتية  الكتابة  في  مكان  فال  ولهذا  مثال)،  كالنبر 
من  غيرها  و  الوصل  همزة  و  املدة  و  الشدة  و  للسكون 

عالمات الضبط.
بني  متييز  دون  على سطر  الى جنب  جنبا  الرموز  5.تكتب 
فالعلل  (احلركات).  العلة  وأصوات  الصحيحة  األصوات 

أصوات مستقلة وليست تابعة للصحاح.

تتوفر فيها جميع شروط  ال  العادية  الكتابة  أن نظم  ومبا 
الكتابة  نظام  إلى  اللغويون  يلجأ  لذا  املثالية  الكتابة 
الصوتية لبيان اللفظ الصحيح و كتابة القواعد الصوتية.
أن  يجد  عبده  داوود  فإن  املثالية  الكتابة  لشروط  وطبقا 
الكتابة العربية أفضل من الكتابة املستعملة في اللغة 
احلروف  في  ليست  املشكلة  أن  السابقة، وبني  اإلجنليزية 
العربية أو احلروف الالتينية، وإمنا في أنظمة الكتابة التي 

تستعمل هذه احلروف أو تلك.

مطابقتها  ومدى   ، العربية  الكتابة  عن  عبده  يتحدث 
الكتابة  بأن  املثالي ، ويرى  الكتابة  لنظام  مخالفتها  أو 
تلك  أن  إال   ، السابقة  الشروط  جميع  تخالف  العربية 
واخلامس-محدودة  الثلث  الشرطني  –باستثناء  اخملالفة 

ومن السهل التغلب عليها.
بتلك  وطباعتها  احلروف  كتابة  إلى  يدعو  ال  بهذا  وهو 

حيزا  تأخذ  ألنه  اخملتلفة  والكتابات  املقاالت  في  الطريقة 
كبيرا، ولكنه يدعو إلى تطبيق املبادئ التي طبقت فيها، 
وهي كتابة رموز احلركات دائما وعدم كتابة الرموز التي ال 
السطر  على  جميعا  األصوات  رموز  أصواتا، وكتابة  متثل 
دون متييز بني حرف و حركة، واالحتفاظ بشكل واحد لرمز 
جلانا  الكلمة، ويطالب  في  موقعه  كان  مهما  صوت  كل 
بإنشاء  اآللي  احلاسب  ومبرمجي  واخلطاطني  العلويني  من 

تفاصيل مصممة تصميما مالئما ال يأخذ حيزا كبيرا.
وهو ال يعترض على كتابة احلروف املنفصلة ، فهي موجودة 

ال يختلف عليها اثنان.
حاجات  مع  يتالءم  عبده  به  يطالب  ما  أن  جند  سبق  مما 
أهل تلك اللغة فقد سئم أبناءنا من التشديد احلادث في 
طرق تعليم  العربية و ال سيما في نظام الكتاب العربية 
املفروض من مناهج القدماء ، فأصبح من الضروري تصيير 
نظام حديث يتناسب مع عقلية منطقية واقعية ،ألبناء 
و  اللغة  ألسنية  اللغة في ثوب عصري ينسجم مع  تلك 
صوتها املسموع مبعنى آخر أن يحدث انسجام بني كتابة 

اللغة وواقعها الصوتي املسموع .
ميزات الكتابة الصوتية على الكتابة العربية العادية:-

يوضح داوود عبده ميزات الكتابة الصوتية مبا يلي:-
دون  لها  األصوات  املمثلة  عدد  يساوي  الرموز  عدد  • أن 
بدون  كتبت  إذا  (أن)  مثل  كلمة  فمثال  نقصان  أو  زيادة 

رموز
فهي  حرفان فقط (ان)، في حني أنها تتألف من خمسة 

أصوات بوضع الرموز عليها ( ء-ن ن-) .
الضبط  وعالمات  السكون  و  صوتا  متثل  ال  التي  • األلف 

األخرى تختفي كلها تلقائيا  .
الهمزة،  كتابة   : مثل  الكبرى  اإلمالئية  املشكالت   •
والتميز   ، املقصورة  واأللف  املمدودة  األلف  بني  والتمييز 
والتنوين،  النون  بني  والتمييز  املربوطة،  والتاء  التاء  بني 
وكتابة ألف خطأ بعد الواو األصلية مثل نرجو أو واو جمع 
في  اخللط  و  املدرسة،  معلمو  في  كما  السالم  املذكر 
الكتابة بني الياء التي تليها همزة في آخر الكلمة كما في 
ياء غير منقوطة كما في،  التي تكتب مع  بريء، والهمزة 

برئ ، هذه املشكالت تزول نهائيا .
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هناك  يكون  فال  كثيرا،  يقل  احلروف  بني  التشابه   •
و  الواو  وبني   ، فوقها  التي  الهمزة  و  األلف  بني  تشابه 
على  التي  والهمزة  الياء  وبني  الواو  على  التي  الهمزة 
تختلف  واحدة  بصورة  تكتب  منقوطة، فالهمزة  ياء غير 
باأللف  يسمى  ما  يعد  ولم  والياء.  والواو  األلف  عن 

املقصورة: ويزول اخللط بينها وبني الياء.
احلالي  الكتابة  نظام  يخفيها  التي  اللغوية  • احلقائق 

الدراسات  في  الصوتية  الكتابة  أهمية  عبده  داود  أظهر 
الصوتية والصرفية :

تظهر الكتابة الصوتية بوضوح تركيب الكلمات وحقيقة 
عليها، ويتضح  تطبق  التي  والصوتية  الصرفية  القواعد 
القدماء  عند  القواعد  هذه  صياغة  مقارنة  من  هذا 

بصياغتها بصورة علمية أدق:
القدماء قالوا إن أصل قال : قول، وأصل(باع): بيع (وهم على 
حق ) ,وعند صياغتهم القاعدة التي حتوّل األصل (البنية 
السطحية)أخطئوا  اللفظ(البنية  ظاهرة  العميقة) الى 
ألنهم اعتمدوا في صياغتها على الكتابة العادية ، فرأوا أن 
الواو في (قول)والياء في (بيع)حتولتا إلى ألف وأظهر عبده 
القدماء كما  العلمي في قولهم هذا لعدم إشارة  اخلطأ 
لهما . ويرى  وجود  ال  وكأن  والواو  القاف  لفتحتي  حدث 
ملا  صوتية  كتابة  قال، وباع  كلمتي  كتابة  مت  لو  أنه  عبده 
الصوتية  القاعدة  مالحظة  عليهم  اخلطأ، ولسهل  وقع 
الكلمتني  العميقة (األصل )لكل من  البنية  التي حولت 

إلى البنية السطحية (ظاهر اللفظ)  : 
ق  - - ل-   - ق – و – ل 

ب- ي – ع -                      _َ _َع_َ
تسقطان  والياء  الواو  أن  الصوتية  الكتابة  من  فيظهر 
لوقوعها بني حركتني متماثلتني ,وليس كما يراه القدماء 
الفتحتني نشأ منهما  ألف ,وتوالي  الى  أنهما متحولتان 

فتحة طويلة هي األلف . 
)إلى (يَدْعو),  وُ ً مثل (يَدْعُ فعال حتول  ذاتها  القاعدة  وهذه 
الواو مرده  وكان قول القدماء إن عدم ظهور الضمة على 

الى الثقل في حني الكتابة الصوتية تُظهر غير ذلك:
ي _َ د ع _ُ و _ُ              ي _َ د ع _ُ _ُ

بعد   , طويلةٌ ضمةٌ  القصيرتني   الضمتني  من  ينشأ  إذ 
سقوط الواو لوقوعها بني ضمتني متجانستني .

من هنا لم مييز القدماء في الكتابة بني الواو في مثل (وَلَد) 
وْض) وهي شبه علة (شبه صامت) وال تختلف عن  ,و (حَ
األصوات الصحيحة وظيفيا , فهي حترك وتسكن , وتشدد 
ال  حركة  وهي  ول  يدعو, ويقَ مثل  في  الطويلة  , والضمة 

رك رغم وجوب هذا التفريق . حتَ

العلة) في  الياء (شبه  الكتابة بني  القدماء في  ولم مييز 
مثل (بيع )  في  الطويلة  ) والكسرة  (يَد), (بَنيَ) و(بَنيْ

و(نرمي).
لتحقيق  اخلاطئ  القدماء  تفسير  عبده  أوضح  كذلك 
التضعيف في كلمة (يرد) التي يرى القدماء _وهم على 
الكتابة  على  اعتمادهم  ْدُدُ) ,ولكن  أصلها (يَر حق _ بأن 
العادية جعلهم يرون أن ما حدث هو نقل حركة حرف الدال 
تطبيق  حدث  ما  أن  لها , والصحيح  السابق  احلرف  إلى 
األولى واحلركة  الدال  قاعدة صوتية وهى قلب مكاني بني 
إلى  توالي الصحيحني  يؤدي  التالية لها ,وهذا  القصيرة 

املثلني كما يلي:
ي _َ ر _ُ د د _ُ ي _َ ر د _ُ د _ُ  

احلركة  كانت  إذا  إال  تطبق  ال  القاعدة          وهذه 
قر            مَ في  كما  مثلني  صحيحني  بني  تفصل  القصيرة 

.ٌ رَر قْ مَ
م _َ ق ر _َر _ُ ن            م _َ ق _َ ر ر _ُ ن .

يُظهر عبده أيضا  مناقضة القدماء ألنفسهم باعتبارهم 
دَدَ) أي أن اإلدغام ليس أصال , ثم يتحدثون  د) هو (مَ أصل (مَ
)وكان اإلدغام هو األصل  .  َدَدْنَ عن فك اإلدغام في مثل (ر
َدَدْن) قد جاءت على أصلها وليس هناك فك  واحلقيقة أن (ر
الكتابة  نظام  تأتي لهم من  اخللط  أن هذا  إدغام .  ويرى 

العربية الذي ال يوضح احلقائق اللغوية .
جتد أيها الباحث أن أستاذنا هنا قد ركز الضوء على حقائق 
أمضى  العربية , الذي  للغة  املتعلم  بال  تُشغل  علمية 
زمن تعلمه وهو يتلقن من كتب القدماء , ويتخذ آراءهم 
أو مناقشة  أو مخالفتها  احلياد عنها  حقائق ال يستطيع 
أسباب وضعها . ولقد أسهم القدماء في وضع األسس 
العلمية لدراسة اللغة العربية من نحو وصرف ونقد وأدب 
يتطور  العلمي  والبحث  اإلنساني  العقل  ولكن  وأصوات 
ولعل  العلمية  العصر  معطيات  مع  ويتساوق  الزمن  مع 
الكتابة الصوتية إلي اقترحها داوود عبده لتكون معتَمدَا 
أساسيا في تدريس الصوتيات والصرف هي احدى املنجزات 
 , القدمية  الدراسات  في  االعوجاج  تقوم  التي  العلمية 
وتصوب مسارها وتسهل فهم قوانني الصوت والصرف في 

تدريس اللغة العربية . 

د.هالة العبوشي 
فيالدلفيا ) وآدابها - جامعة  العربية  اللغة  (قسم 

،جامعة  ربابعة  :د.يوسف  للنشر  الندوة  أعدَ 
فيالدلفيا


