
íĆéeù]<á^ÛÃÞ<êq^Þ<ˆñ]çqíÊ^]<<< <
prix littéraires ciblés  

premios literarios apuntados 
naji naaman's  

targeted literary prizes 
  

q^â†èçŞiæ<íĆée†ÃÖ]<íÇ×Ö]<àÂ<Å^Êđ‚×Ö<á^ÛÃÞ<ëÚ<gèù]<ìˆñ^<< <
prix mitri naaman 

pour la défense et l’évolution de la langue arabe 
premio mitri naaman 

para la defensa y el avance de la lengua árabe 

 
mitri naaman’s prize 

for the defense and the advance of arabic language
 
 

<Jë‚ÃÒ<Ù^éÚ<< <
< <

ćëçÿÇ×Ö]<Ł…ç’₣ÏÖ_< <
l^q^uæ<^⁄e^f‰_< <

 

íÊ^Ïn×Ö<á^ÛÃÞ<…]< <



  
 
 
 
 
 
 
  

<Ù^éÚ<Üé×‰ë‚ÃÒ<< <
أحرز شهادةَ . ١٩٤٤ عامسرة بسكنتاوية من ُأ ) لبنان–زحلة ( قوسايا ولد في بلدة

 ، وفي العام التَّالي١٩٧٣ من الجامعة اللُّبنانية عام اللُّغة العربيةقه الدكتوراه في ِف

   .جامعة القاهرةإجازةً في الصحافة من 

يتميز . رس الكبرىالتَّعليم في الجامعات والمعاهد والمداالكتابة وإنصرفَ إلى 

 فارس المنابر وسيف الكلمة؛ له عشرات نَثره بأسلوٍب جمالي خاص؛ من ألقابه

جائزة األديب متري نعمان للدفاع عن اللُّغة :  التي حازهاجوائزالآخر . المؤلَّفات

  .)٢٠٠٨( العربية وتطويرها
 
 

 في الكتابة في تَّقصيرللقُصور اللُّغوي أسباب وأسباب، ومنها ال

الموضوع دفاعا عن لغتنا الحبيبة، وسعيا لتَطويرها، مما يزيد في 

 مؤلَّفهميشال كعدي يغلقُ بالدكتور الصديقُ الفَقيه . صورا قُهاصورقُ

 لغة الضاد قت، إفراغالحاضر ثغرةً كان من شأن تعاظمها، مع الو

متري نعمان، الوالد الحبيب، من أركانها األساسية؛ وكأنِّي به، وكما 

 اد تستَغيثُ أنلغةَ الض من أهليَأنِقذوني"من قَبُل، قد سمع ."  

á^ÛÃÞ<êq^Þ< <



 
 
  

  

íÚđ‚Ï¹_< 
اللُّغة يكون عادةً باالقِتإغناء  ديتمد ،المقتِبس باس، فاللِّسان

ساِن اَألصيِل سِة، ثم يحولُها إلى خاليا حيٍة، تندمج باللِّببالعناصر المقتَ

جمةُ في اَألنِسوتتالشى العِة، ومن ثَجعمالً طبيعي ُل االقتباسيتحو ام 

مو ِد النُّ ورواِفروريكاثِر الض يأخذُ مكانَه في التَّاوقوالً مألوفً

 .يالقِح الفكرناِء والتَّواالغِت

وِل، وهي ظاهرةُ االقتباِس قديمةٌ، ولعلَّها برزت مع اإلنساِن اَأل

 .ةِة اليوميِة، وبخاصٍة في اللُّغطَبينةُ الصلِة باَألنِش

تْ قيمةَ العناِء واِإلقباِل على المستوياتُ في هذا اِإلطاِر، كشفَ

ِة، التي تبدو في َأحواِل الكلمِة المفردِة، ومستوى َأبعاِد اللُّغِة العربي

 .ةلَنطِق المنهجيِة المتداوِة، ومركيبيالليِة، والبنى التَّنى الدالب

ةُ، من شأنه َأن يكون من نََأما االقتباس الذي تتداولُه اَأللِسو

ةئيسة إلحياِء اللُّغالمداخِل الر. 

 ئقَواصَل اللُّغوي والعالبحثُنا في امتداِد اللُّغِة العربيِة، يتناوُل التَّ 

الرئيسوفي هذا المجاِل يتفاعُل ؛ٍة ُأخرىنََألِسو ة، بين اللِّساِن العربي 

 .يحديد المطلوب، وينمو االقتباس الموضوعالقح، ويرتسم التَّالتَّ

 م بين لساٍن ولساٍن، فهذا َأمر وِإذا حصَل االقتباسنتيجةَح تَّم 

  اِك بين الشُّعوِب، وما يقوم بينهما ِمن تبادٍل يرافقُ الحضاراِت ـاالحتك
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، في فالغرب َأخذَ من الحضارِة العربيِة الكثير. ومرافقَ الحياِة اليوميِة

 .يكلِّ المجاالِت العلميِة، واعتمد تاريخَ العلوِم العربيِة، والفكر العرب

باس في الشَّرِق والغرِب كثيرةٌ، القواميس التي دلَّت ِإلى االقِت 

المفردات، التي تناقلتها اَأللسن ٍة قواميسالبو ؛وبخاص ا اقتباسنى َأم

ة، والتَّالدة، فهي ِمن النُّدرِة بمكااللينركيبي. 

ا يأخذُ ، ِإنَّما المفرداِت مجددأن اقتباسعلى َأنَّنا نشير ِإلى  

المسألةَ في ضوِء عدٍد من اَأللسنِة التي كانت مدخالً، كاللِّساِن 

واإليطالي ،واإلنكليزي ،والهندي ،ة وغير ذلك من اَأللسن،الفرنسي. 

 ال بد منها في مما ال شك فيه َأن ظاهرةَ االقتباِس، ظاهرةٌ 

 .ةًاللُّغاِت كافَّ

. رقُ اقتبس عن الغرِب ولغاتهالغرب اقتبس عن الشَّرِق، والشَّ 

 ما، يعود قصوراً في لغِتنا، وِإذا حصَل قصور هناك فهذا ال يعني َأن

 .دذلك على َأبناِء الضا

اللُّغةُ العربيةُ حضارةٌ قائمةٌ بحد ذاِتها، علينا َأن نسندها، لنحافظَ  

ِة والشِّعريِتها الكالميةعلى مكاِنها، وجمالي. 
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 .ناللُّغةُ هي نفسها اِإلنسان، واُألمةُ، والوط 

اللُّغةُ هي اليد المفتوحةُ، والصفحةُ النَّاصعةُ التي تستضيفُ  

برحابٍة وترحاٍبالم والش. رءَأالَّ نبعد يجب اللُّغوي ه، عن أن

، ة بنا، كالهم الوطني، واِإلنسانيحضارِتنا، وهموِمنا المتَّصل

واالجتماعي،ك وسوى ذل، والتربوي. 

  ن يعتقدأو م ،اللُّغةَ ال تعني اإلنسان َأن ن يعتقدنخالفُ م نحن

 في مطلِق .َأنَّها ال تساوي مظهراً أساسيا بجانب اللُّغاِت اُألخرى

 لِإلنساِن العربي وغير اَألحواِل، اللُّغةُ العربيةُ مصدر حضارٍة

 .مالعربي، كما َأشار بعض المفكِّرين في العال

 ما ، وكلُّ واَألبعادالهدفُ من عرِض الجوانِب اللُّغويِة، القيمةُ 

والولوج ،العربي واللِّسان دِة التي اتُّفقَ يعني اِإلنسانإلى اللُّغِة الموح 

 ".ىصحاللُّغة الفُ"على تسميِتها بـ 

 ِمن الجوانِب الرِإليها، جانب شارلساِن شعٍب يرتبطُ ئيسِة التي ي 

 اراثيِة والحضاريِة، وهذه من الشؤوِن التي تميز شعببأموِر الحياِة التُّ

حديد، أجمع علماء اَأللسنيِة على وعبر هذا التَّ. عن شعٍب آخر

وهناك وجه يمثُِّل كتابةَ اللُّغِة  .يراثي والحضارمحافظِة هذا اللِّساِن التُّ

  خاطِب اليومي، ، التي ُأخذَت منها لغةُ التَّ"اللُّغة الفصحى"المعروفِة بـ 
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فيِة اَأللسِن المرافقِة لكلِّ عصٍر،  في َأي حاٍل لغةٌ حيةٌ تنبض بعا،وهي

ةحِمها ثوابتُ التَّوفي رِف واالستمراريذلك تقرُأ ؛كي وقد يجعلك 

ام ثين، فهذا أبو تمحِدهضة والمعراِء القدامى، كما تقرُأ لشعراِء النَّللشُّ

 :ليقو
لً،ـب ةـما كانـِت اَأليـام تسلُ بهج

ز
ي وِض كـانالر نسح و َأنـرعم  

اه...    ـدرـفكَأنَّهــا عيــن ِإليـك تُحرٍة ترقرقُ بالنَّدى،ـِمن كلِّ 
  

 :لثم نقرُأ لشاعِر لبنان، سعيد عق
تْ! ن شردِتنـي؟ َأواهـوَأي ـ ال سَألَ

ْ،تُتَ
  ا عيناِك لي وطَـنـعيناِك عنِّي، َأن

  الوثَن؟ ماك احلولت الَّتي رخَص لوي قنطرِة الورِد المِلمِة بي،ـَأتح... 
  

احيِة الشِّعرية، التي نتوقُ ِإليها  من النَّا شاسعاال نجد فرقً 

 .يصحى، وعظمِة الشِّعِر الفنونتوخَّاها محافظةً على قيمِة اللُّغِة الفُ

 ها قادرةً على مواجهِة العصوِر، وتبقى مثُل هذه اللُّغة، تجد

ها المعنويقرناً بعد قرن، وقد تتوارثُ من كابٍر عن مفتخرةً بعلو 

 .ةيخوخت في الشَّمن هنا نرفض َأن يقاَل عنها، ِإنَّها َأمس. كابٍر

 ذلك هَأما المناداةُ بتبسيِطها، َأو اَألخذُ باللُّغِة العاميِة، َأو ما شابو 

عوات، فهو دليُل جهٍل وتقصيٍرمن هذه الد،ا العداء له َأو ِإضمار. 

 على جانٍب، مفاد وقد نقع ةَ الفُصحى، هي للفنلغتَنا العربي ه، َأن

والجنثر لُغاِت اَألرِض، سواء كان الفن بها بين ِة التي تمتازَأو امالي 

اشعرموائع كلّها التي تطلُّ على العال، والر. 
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، اوإذا نحن َأهملنا ِقيم هذه اللُّغِة، نهمُل َأصالً لنا، ونهمُل تراثً

 بشريٍة تناثرت سلطانَه بادَئ بدٍء على مجموعاٍتوشكالً ِإنسانيا بسطَ 

 .افي الدني

 .يلُّغومن غير الجائز َأن نهمَل العناية بالوجِه ال 

 اللُّغوي من غير الجائز َأن نهمَل البهاءالذي تباهى به اللِّسان  

الفارسيواليوناني والهندي ...ياِق يقوُل وفي هذا الساألديب اللُّغوي  

 :مأحمد حاطو

ص الذي يعبرون عنه ما القوُل بالقُأ"  صوِر الذي رمي به، والن
اس يقرأون بَأنَّنا نفهم لنقرأ في حين َأن النَّ"اِس ن النَّبمقولِة تَميِزنا 

  فهو طرح تبسيطي- " وهذا، في رأيهم ما ينبغي َأن يكون-ليفهموا 
سكونية "ر، معلَّقٌ في الهواء، قاِئم على سكونيٍة مثالية َأو مثاليٍة أبتَ

 لمي الِعرح الواقعي، الطَّرحظريةُ في َأرجاِئها، وَأن الطَّتضج النَّ
"...للمسألِة

َّق
بي

،ٍ

)١(  
 
 
 
 
 
 

£]íé^ 
  صفحة–بناني  دار الفكر اللُّ- أحمد حاطوم -" اللُّغة ليست عقالً"تاب  ك-١

٢٥٩. 
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هم الكلمةَ التي ؤون اللُّغويةَ، ولم تَعد في باِللقد َأهمَل العرب الشُّ 

قيق، واألصالِة التي رِبي عليها جمال، والمعنى الدتوحي بال

في هموِمهم العام دةالمحافظون، ولم تَع.  

 ا وتراثًا ولسانًا لغتَه بقصٍد َأو بغيِر قصٍد، يهمُل وجهمن يهمُل 

َأما المحافظةُ عليها فتعني كلَّ ما مر معنا من عظمٍة، و ؛وحضارةً

دنِة التي منيا والبشريِة المتَله على الداء على لساٍن ـوتعني البق

 ب وعلم الفلك والكثيراريخَ والعلوم والهندسةَ والطّذت عنه التَّـَأخ

 .رالكثي

 ِه من ، هي العنايةُ باللِّساِن وصونالمحافظةُ على وجِهنا العربي

 .مِث اَأليابصوِر الالَّحِق به، ومن عالقُ

نواِت بيِة في مناداِتها المتكررِة، وسطَ السغايةُ اللُّغِة العر 

العجاِف، وأعصِر االنحطاط، أن نشيَل بها من الدي وصلت ذِك الر

هم من هموِمنا كما كانت، وأن تلحقَ بركِب اإليه، وأن تُصبح 

وَأكثر من   .لالثِة، وأن نُبعدها عن قصوٍر قاتالحضارِة في األلفيِة الثَّ

المثقَّفين، وأن  َأطبيعي ها وهمومهموم معها، وأن ندرك ن نحس

 .نندرك معها مدى ارتباِطها بالهموم التي يشعر بها اإلنسا

 َأن َأتكلَّم على العربيِة الحديثِة، والعربيِة اروقد أجدني مضطَ 

 .ةاَألصيل
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 ؛القوُل عن َأصالِة اللُّغِة العربية، قوٌل يتنامى مع الحديِث عنها 

 .هَأما الحديثُ عن العربيِة الحديثِة، فهو كالم ال تتَّسع جوانبو

 ةُ الحديثةُ يتناولُها المفي فَهِم مشتمالِت العرقَالعربي رِة صبي

   .ة، وِإدراِكهااَألصيل

هناك جمهرةٌ من شعراِء الحداثِة، الذين َأمعنوا في تهشيِم 

اَألصالِة، وقد َأرادوها َأن تمر بمحطَّاٍت حتَّى يصلوا بها ِإلى اللَّهجاِت 

ِةالمِة المعروفِة باللُّغِة العاميؤاَل، هِل. حكيالس ياِق نطرحوفي هذا الس 

لمحكيةُ من لغاِت اللِّساِن العربي؟ وهل بإمكاِننا َأن نضعها في اللُّغةُ ا

لَِّم اللُّغاِت الحضارية؟س  

   .لفي َأي حا 

ن في مصلحِة َأحٍد من النَّاس، وال ِإن تهشيم اللُّغِة العربيِة، لم يكُ

َأحداً، فللُّغِة العربي ِة ينفعها العمل في ِإبراِز اللَّهجاِت المحكيِة قواعد

ها الجها وتراكيبها وقاموسةُ، وهذا لم يكُوخصاِئصماليان موجود 

   .للعاميِة

 ،ةَ الحديثةَ لم ينجحتبنِّي العربي إنطالقاً من هذا الواقِع نرى َأن

القوَل في تبسيطها، لم ي وَأنالمنثوع أو الشِّعر ،الحر رِل الشِّعر. 

 لم نتعصب إلى العربيِة القديمِة، القديمِة، وهنا ُأسرع َألقوَل 

 وِإذا .وِإنَّما تعصبنا لقواِعِدها الجميلة، وَأوزاِن شعِرها، وجماليِتها

سلَّمنا بما يقولون، فإنَّنا نكون بذلك قد سلَّمنا بثروٍة لغويٍة، تكونت في 

عبر القرر ِة واللِّساِن العربينوحِم الحضارِة العربي.  
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عوبة، َأن نتنازَل عن قيِمها، وثروة معانيها، ومفرداِتها من الص

في تغذية الر هناها بالعدساِت التي تُساهمِة التي شبوِح اإلنساني

الضةوئي. 

عبيريِة نى التَّتبطت بالضميِر اللُّغوي، والباللُّغةُ العربيةُ ار 

 .ةفكير والعلوِم المتقدمومجاالِت التَّ

 من اُألصوِل والقواعد، ونعني اللُّغةَ على َأن اللُّغةَ المتحررةَ 

الحديثةَ، هي بمثابِة زهرٍة ذابلٍة أمام حوٍض تنوعتْ أزهاره المتفتِّحةُ 

نادون بقتِل اللُّغِة العربيِة، ال يدرون ماذا فالم .نلى ألف لوٍن ولوع

 .ميفعلون، وال يعرفون مدى خطورِة عمِله

الشَّاعر هو سلطةٌ لسانيةٌ، فعليه أن يحافظَ عليها بما ُأوتي من  

 .ةروهم إلى هذه الثَّ بها، وَأنفذُااِس إحساسقدرٍة، ألنَّه أكثر النَّ

ساوي نادي بقتِلها أن يحافظَ على هذا اِإلرِث الذي يمعلى ال 

 .لمناجم من األحجاِر الكريمِة التي تنطوي على روائع وال أجم

صوِر الذي لحقَ بها، فالعودةُ عن الخطإ ال نريد أن نتَّهمهم بالقُ 

ناداة بتحديِث العربيِة، من باِب فُّ عن المالكَ .نفضيلة كما يقولو

اللُّغةُ ليست عباءةً نخلعها كما نشاء، أو سيارةً تخضع ف. المنطِق

ُل مع التطوفُ ويتبديتكي ،حي رللتَّحديث، مع اعترافنا َأنَّها كائن. 

علُّم التي كنولوجيا، وعملياتُ التَّطلوب يترافقُ مع التِّحديثُ المالتَّ 

رة، والكتاب الذي يجسد رقَرائقَ المربوية، والطَّتشمُل المناهج التَّ

 .ةالمنهجيةَ الحديث
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 ن يم عوةُ ِإلى فهناكالد خشى على اللُّغِة، ويخشى َأن تسيطر

 .ىكان الفصحالحداثِة، وِإحالِل العاميِة م

  ،العربي أن يزوَل اللِّسان في مطلِق اَألحواِل، ال يمكن

والمشرقي ليس من َأنصاِر اندثاِر العربية، وإن كان يؤمن بمناقشِة 

 .راألمو

فالمسألةُ نريدها بعيدةً عن االنفعاِل والعاطفِة والشُّؤوِن  

السةياسي. 

 والفُصحى، فهي مشكلةٌ ال بد من َأما مسألةُ اللَّهجاِت العاميِةو 

ت ها شاخَخلُِّص منها، واعتباِرصحى والتَّناداةُ بزواِل الفُوالم. حلٍّ لها

وهرمتت وَأصبحبح كم المِع بَأنَّها تُِة، والتَّتَيِن عيقُ مسيرةَ التَّذرمد

 .ضوالحضارة، فهذا َأمر مرفو

نين، نعمُل به منذ مئاِت السوَأما الحرفُ العربي، الذي ما زلنا  

 كلُّه، فإنَّنا ال نسمح العالم فَهٍفوعررَأن يأخذَ مكانَِلح ه آخر. 

 على نظاِم الحركاِت والض حرفَنا الذي يدور وابط، ولقد ثبتَ َأن

هو الحرفُ األكثر مالءمةً للِّساِن العربي الذي يدرس في جامعاِت 

 .موومعاهِد العالِم الي

 والصِت المسافاِت بين القارئ حافةُ في ِإطاِرها العامبقر ،

فحاِت المفتوحةَواللُّغِة، ألنَّها تمثُِّل القوَل والصبلغٍة ا يومي وتُكتب ،

واضحٍة، وَألنَّها تفرض الكالم السهَل، تصبح وسيلةً بارزةً، من 

 .يوسائِل التمرِس للِّساِن العرب
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 اللُّغةَ الص ةَ، هي بطبيعِتها، لغةٌ على َأنةَ، َأو اِإلعالميحافي

خاطِب يٍة ويجعالِنها لغةَ التَّمفهومةٌ سائغةٌ، يتناولُها اثنان ببساطٍة كلِّ

 ،اليوميةوبعيدةً عن اللُّغِة األدبي. 

ِإذا ربطنا اُألمور ببعِضها، نرى لغةَ الجرائِد هي َأفضُل مدرسٍة  

 .ىصحِإلكساِبنا اللُّغةَ الفُ

 .ءسهيِل، ولكن ال نقبُل باإللغانقبُل بالتَّ 

خاطِب المفهوِم، ولكن ال نقبُل بإلغاِء القواعِد نقبُل بالتَّ 

 .لواُألصو

 سواء كانت في ماليةُمن دوِن أن تتأثَّر الجنقبُل باالنفتاِح، 

 .رثالشِّعِر َأو في النَّ

ٍة ال تعرفُها دفر مكلَّ جديد، وكلَّواكبِة طلُّعاِت المنقبُل بالتَّ 

 .ل المستقب اختراٍع يفيد البشريةَ واستشرافَكلَّالقواميس، و
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 اللُّغةُ ملَِّم اَأللِسقولةٌ ألسنيعلى س حقيقةً ثابتةً نَةٌ تستقيم ِة، وتستقر

لها مقوماتُها ومعطياتُها في الحياِة اِإلنسانيِة وكشِف المستوياِت 

 .صبيعيِة بين اَألشخاوالفروِق الطَّ

المستوياتُ من طبيعِتها َأنَّنا نسير في ضوِئها، ومن شأِنها َأنَّها  

لُّغوية، وتسهُل حلَّ المشكالِت، وتمكِّنُنا من تنير دروب القضايا ال

 .طبسيطرِح الحلوِل ببساطٍة في ِإطاِر المعقوِل ومثاليِة التَّ

 دفع ِة واختياِر موضوِع كلُّ ذلكنا لكشِف المستوياِت اللُّغوي

 اللِّسان صُلت مجهِر المستويات التي تـالمشكالِت اللُّغويِة تح

 .يالعرب

  طبيعةَ اَأللِسندرك اإلدراِك، َأن ِة، تربطُها عالقةُ المعنى نَتمام

 اللي، على َأنواللَّفظ، َأو عالقةُ الكلمِة المرتبطِة باللِّساِن وحقِلها الد

روري القائم على الشَّكل فاعِل الضرابطَ هذا يفضي إلى التَّالتَّ

، ويةُ المكتملةُ اَألبعادَأما المنطقُ فترتديه المعاني السو ؛والمضمون

 .ة عن المواقِع السديميالبعيدةُ

فهذا في تصوِرنا، بعد طبيعي في مضموِن الكالِم، والمعاني  

الحقيقية، في سياٍق تعيشُ فيه الحروفُ النَّباضةُ، وإنسانيةُ الكلمة، 

الليال ينمو والعمقُ الد المضمون إالَّ ِإذ للمعاني، َألنِصلَتْ عروقُا و 

  ِة، وإذا بِتر معنى كلمٍة، أو قُِطعتْ ـراكيِب الحيروِق التَّـالكلمات بع
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جسٍد ال عيشَ فيه، خيوطُ الحياة فيها، ألفيتَ نفس ِإزاء معنى ك وَأمام

 .تبتوراً وِمن دوِن قسماس فباتَ مخَمد فيه النَّفَ

 .اصوِر َأرى اللُّغةَ في مقاِمها َأو هبوِطها وقصوِرهبهذا التَّ 

ضمن اللَّفظَ المعاني الكاملة، ونرتفع عن عندما نكتب يجب َأن نُ 

، ففي هذه الحالِة ، ليفهم اآلخرارء حواراً عاديقد يحتاج الم. المبتذَِل

 فالبالغي يعتبر ذلك .بعض الكلمات، ويختزُل من الكالميحرفُ 

ال على ا للَّفظ وتحريفًاتشويهِة التَّمن غم رخاطِب بين نجاِح عملي

 .نثنَيالا

َأما إذا وجدتُ نفسي مثالً في مقاٍم أدبي راٍق، َأو فكري ساٍم، و 

عابيِر، التي تتناسب مع  من الكلماِت والتَّ َأن أجمعاروجدتني مضطَ

صين، حتى ُأالوضع القائم والمقام الراللُّغةَ عن الر بعدةتاب. 

 اَألدِب نثر اوِإذا طرقتُ بابا وِشعرفمن الض ، رورِة أن يكون

  لفظيةٌ في المستوى الالَّئِق، وفرادةٌةٌسلتراكيبي وتعابيري مجانَ

ادِة المضمونيِة وروِح السياِق، ليصبحا في مكاٍن تتناسب مع الفر

وفي هذا الموقِع نشير إلى َأن اللُّغاِت . واحٍد، ومستوى تعبيري واحٍد

عوبةُ موجودةً، فِإن فاهِم، وإذا كانِت الصوترسم حدود التَُّل تتداخ

بعيٍد، ويبقى قادر غير مييِز والمعرفِة النَّ على التَّاالحدسةظري. 

  ثم ،العربي ٍة اللِّسانوبخاص ،ِإليها اللِّسان عةَ ثوابتُ يتفروثم

هو دهذا التَّتتحد ٍة، وعبرةُ اللُّغاِت بِإطاِر مستوياٍت منطقيواصِل يرى ي

  دد بصورٍة عفويٍة من مستوى ِإلى مستوى، َأو ِمن ـاإلنسان نفسه تتم
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راكيِب، في أغواِر  بالمفرداِت والتَّا وثيقًالغٍة ِإلى لغٍة، ترتبطُ ارتباطً

ةيِر العبارالمضموِن المتَّفِق مع س. 

 على مد احساس معفي نطاِق هذا االستخداِم، يندرج الكالم واإل 

ِمن هنا ال يصح أن نخلطَ ونمزج الفصحى بلغاٍت . اللِّساِن الواحِد

  .ىُأخر

ومن المفيِد َأن نقوَل، ِإن األميين في البالِد العربيِة كافَّةً،  

بِإمكانهم َأن يفسروا ما يسمعونه، ويقرأونه ببساطٍة، ويقدرون على 

 .ىسباِت من دون عائٍق يذكَر في اللُّغِة الفصحعليِق في شتَّى المناالتَّ

عليِم في المؤسساِت ِإن المتعلِّمين الذين يعانون ِمن صعوبِة التَّ 

ربويِة، يستطيعون على الرغِم من الصعوباِت الكثيرِة، َأن يستفيدوا التَّ

 َأن ، في حين ال يستطيعوناٍب مقبولٍة جدسصحى بِنمن اللُّغِة الفُ

لوا مفهومن اللِّساِن اَألجنبايحصمقبوالً م ي. 

اِت ـوها في مستويـهذه الحقائقُ َأثبتها اَأللسنيون، ووضع 

 .وأدرجوها في مصطلحاٍت متخصصٍة (Niveaux de langue) اللِّساِن

، وهناك الكثير من (Dubois) وهنا نذكر قاموس األلسنيِة لمؤلِّفه دوبوا

اميس التي تهتم بمثِل هذه المستوياِت التي يتوافر فيها العامُل هذه القو

االجتماعي واللُّغوي، على كثيٍر من طبيعِة العالقِة بين المضمون 

 .لوالشَّك

مقولةُ المستوياِت هذه، تجسد واقع اللِّساِن العربي، وحاصَل  

ـ التي تدلُّنؤيةُالحاصل، والرـٍة تحا ِإلى شريحٍة اجتماعي اوُل ِإصالح  
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محيص، المشكالِت اللُّغويِة، كالتي تناولَها الباحثون بالدرِس والتَّ

البحِث للوصوِل نقيِب و وال بد من االستمراِر في التَّ.والمجامع العربية

لةً أِإلى الغاياِت واألهداِف ما دامِت اللُّغةُ حيةً في الحضاراِت، ومس

أخالقيةً وإنسانيةً، وما دامِت العناصر الباحثةُ تعمُل من جيٍل ِإلى جيٍل 

 .روِمن كابٍر عن كاب

خاطِب فمن المشكالِت المطروحِة، مشكلةُ العالقِة بين لغِة التَّ 

لغِة الكتابِة، وبين العاميِة والفُصحى، وما يقوم بين هذه فوي، والشَّ

 .ثالعوامِل من فوارقَ طبيعيٍة شغلتْ َأهَل البح

ومن الصعِب أن نهمَل مشكلةَ القواعِد الوظيفيِة التي وِضعتْ  

تدريس هذه نين، ومشكلةَفي خدمِة اللُّغِة والكتابِة منذ مئاِت الس 

 في جميع المراحِل التعلُّميِة، اَألساسيِة منها عامعلى نَحٍو القواعد 

قصير في أغلِب  َأنَّنا نرى التَّاانويِة والجامعيِة، ومن المؤسِف تماموالثَّ

 .ناألحياِن يقع على بعض المربي

 ويةً كما يظن البعض، كمشكلِةوقد نرى مشكالٍت ليست ثان 

طبيِق في الكتابِة، ومشكلِة  ومشكلِة التَّالحرِف الذي درج على لساِننا،

 .داِإلعراِب والقواع

 منها في لغتُنا بح رِفها وكتابتها، هي ِمن اللُّغاِت التي ال بد

الس لوها بعضاِت الطَّالعالم، وِإن حمبلغِة التَّلبي خاطِب، فيفِة، وتمتاز

ولى في هذا عِرها ونثِرها، ولعلَّها اُألوالموسيقى واإليقاِع في ِش

  .رضماالِم
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 .ةقصير ليس في اللُّغالتَّ 

عِلها بعيدةً عن اللِّساِن القومي والعربي، وعن قصير في جالتَّ 

 عن ا فشيًئا شيًئعِدِة األجنبيِة، والبنَ باَأللِسَألخِذ وا،اَألوطاِن العربيِة

حضارِتنا التي اعتبروها في ما مضى ُأم الحضارات، حتَّى وصلنا 

 .اشكيِك بمقوماِتها ومعطياِتها وجماِلهِإلى التَّ

  .لعلى َأنَّني َأقفُ ِإزاء مشكلِة اللُّغِة مع العق 

 عقد اوفي أبحاِثنا لم نجدمعقول، فمثل هذه  بالالَّ تصطدم

دي المستويات المرتبطة بمقوالِت مكن دراستُها على هتُالمشكالت 

دي الثَّوابِت والحقائِق التي أظهرتها المستوياتُ العقل، أي على ه

 .لالمنطقيةُ التي تدور في َأغواِر الحلو

 الحلوُل في النَّظِر ِإلى الد رِة التي تُقد تكوننادي عواِت المتكر

بِإلغاِء اِإلعراِب، كما يريد بعض النقَّاِد واأللسنيين العرب، فإذا فعلوا، 

ركيِب، والوقوع في العاميِة نقع بالريبِة وفقداِن الجماليِة وجوهِر التَّ

عقيد في اللَّهجاِت، وتضيفُ التي تزيد الفوضى في اللُّغِة، وتزيد التَّ

وازِن مشكلةَ الخطإ والصواِب، ومشكلةَ التَّعلى المشكالِت التي ذكرنا، 

 .رثبين الشِّعِر والنَّ

فمشكلةُ الخطإ والصواِب مثالً، قضيةٌ قائمةٌ على مستوياٍت  

   .ةمختلف

ا نتصومم ها َأكثرالتي نطالع نقرُأ .راَألخطار ها في معاجم

صٍة، وغالبحولَ مامتخص ثارفي ،ٍة ،الجدُلها ا تُبنى على قواعدوبخاص   



  

NN<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<Jë‚ÃÒ<Ù^éÚ<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
 

 يدافع اِب واِإلعالميين، وكلٌّفي المجامِع العربيِة بين اللُّغويين والكتَّ

 .هعن رأِي

لكالميِة، َأو وظائف ثُم ينشُأ االختالفُ على بعِض الوجوِه ا 

ومما ال شك فيه َأن موضوع الخطِإ والصواِب في اللُّغِة . الكالم

 ِة، يؤثِّرفالعربييها سالبج موضوع َألنَّه ،ياقاِت دبالس يغص ،شائك لي

 .ن يلفتُ في مستوياِت اللِّساا جانبمثُِّلالعارضِة، وي

 تحمُل مدلوالٍت كثيرة، في المستوياِت، مسألةُ الخطإ والصواِب، 

 ٍةبوفي اللِّساِن العربيالكتابةُ من عام وفي مجرى اللُّغِة، وما تحملُه ،

 .ةتركيبي َأبعاٍد صرفيٍة، وبالغيٍة، وصوٍر نحويٍة

 .لوفي َأي حا 

يفرض علينا َأن نعالج موضوع الخطِإ والصواِب في واقِع  

 .يبيعلُّغويِة في نصاِبها الطَّاُألمور ال
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ثُُل واقع من النَّماذِج الكالميِة، وينقسم ظاهر مخاطِب يعند التَّ 

 :نالكالِم ِإلى لغتَي

فوي، التي يطلقُ عليها اسم اللُّغِة المحكيِة، خاطِب الشَّغةُ التَّ ل- 

 َأطْلقَ عليها َأنصار شاعر لبنان سعيد عقل، اللُّغةَ َأو العاميِة، وقد

، يمنع االلتباس، ويضبطُ الكالم ِإمالء ابنانيةَ، التي َأوجد لها حرفًاللُّ

 .ةًولهج

قَ عليها ، وقد ُأطِل اللَّهجاِت العربيةَ لغةُ الكتابِة التي وحدِت- 

 ".ىصحاللُّغة الفُ"

أي والفكِر والباحثين، وجعَل  بين َأهِل الرهذا اَألمر َأوقع جدالً 

ناقض في هذه المسَألِة بين ما يثير التَّ (Parallélisme) من التوازي

زعيم الحزِب السوري القومي االجتماعي أنطون سعاده، وسعيد عقل 

ِةالذي نادى بِإحالِل العامي،وساعد أنيس فريحة، ه في ذلك اَألديب 

ت مناداةٌ ثالثةٌ لتوفيِق الحكيم تقوُل بالوسِط بين ياِق برزالسوفي هذا 

على اللُّغتَين المذكورتَين، وقد ساند ده في ذلك يوسف الخال الذي شد

ةعصرنَِة العربي. 

بعد هذه المستوياِت للُغاِت اللِّساِن العربي، تبقى اللُّغةُ الفُصحى  

  .ةجات العاميهي اللُّغةُ اُألم، وُأم اللَّه
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طور الكتساِب فوي، يعني التَّ الشَّخاطِبعلى َأن النَّظر ِإلى التَّ 

واصِل  على التَّا معينًِلتصبحمكُِّن منها،  على التَّاللُّغِة الفُصحى، والقدرةَ

، َألن بين فويةَ منها يغني المفرداِت الشَّفي اَألوطاِن العربيِة، واَألخذُ

 .مفاه للتَّ ال عد لها، مشتركةًاللُّغتيين الفُصحى والعاميِة مفرداٍت

 عام فصيح، فاالنتقاُل من تخاطٍب شفوي ِإلى تخاطٍب كتابي ،ي

ِإَأو من تركيٍب عام ِج لى تركيٍب فصيح، يجري في وسِط التَّيدر

 .ابيعي، وقد نجد بين االثنتَين شكالً متقاربالطَّ

كلُّ ما َأضْأنا عليه يشير ِإلى بطالِن ما يتوقَّفُ عنده  

 .ى للُّغِة الفُصحا عاِئقًتمثُِّلالمتوهمون، ِمن َأن اللُّغةَ العاميةَ 

نَِة المتعددِة، َأو  َأن انقسام اَأللِسكما َأنَّنا نرى بهذا المنظار، 

 مستوياِته، ِإنَّما نقسام اللِّساِن العربي الذي نحن بصدِد دراسِةاْل، قُنَِل

نَ تؤوُل ِإليه اَأللِسايمثُِّل وضعِم اللَّفِظ والحقِل الدبين ِقي ةُ بما يقوماللي 

 .ىِة بين اللَّفِظ والمعنالذي تتفاعُل فيه المادةُ من العالِئِق القائم

كلُّ لغٍة ِمن لغاِتنا في هذا المحيط، تتداخُل، هي لغةٌ لنا ضاربةٌ  

ساوي والتَّها في اَألعماق، ويقضي المنطقُ بالتَّجذور طابِق ِإلى حد

 .يفوخاطِب الشَّمقبوٍل بين لغِة الكتابِة ولغِة التَّ

 .هسليِم في ما قلناوال بد من التَّ 
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 .لاَألمر خطير في هذا المجا 

َأن تتناوَل موضوع اللُّغِة والحرِف، يعني تدعو ِإلى ِإعادِة النَّظِر  

 .نفي ِإرٍث وتراٍث عظيمي

 ن هو في الشِّعِر المغامرةُ ما كانت ِمن سعيد عقل وه، وهو محد

الشُّعراِء والمفكِّرين، تحدثوا بمثِل العربي العمودي، فهناك جمهرةٌ من 

ِة، ولكنسعيد عقل نفَّذَ وتكلَّفَ على ِإيجاِد الحرِف الالَّتينهذه الهز ي. 

 من لُّغِة الفُِل! بلى .د اللُّغِة الفُصحى  ماٍض مجيوراء صحى زمن

ما َأوولها ِمن اَألناقِة ما يكفي لغات العالم،  .خاَألدِب والِفكِر والتَّاري

ِة اللَّفظيوالعبقري ،زاتُ ففي النَّفاِذ المعنويةالممي. 

 ِة وحاللُّغاِت، ال في الجمالي بين لغةٌ َأخذَتْ مكانَها البارزس ،ب

لِم ذاِته، حيثُ وجدناها تشقُّ دربها، فسجلَتْ في وِإنَّما في محطَّاِت الِع

العلم القديم والحديثُ، وخير مثاٍل مؤلَّفاتُ  شَِهد له ا علمياالتَّاريخ تراثً

جوِم ب، ومؤلَّفاتُ الحراني في دراسِة النُّابن سينا والرازي في الطِّ

وما تحمُل من َأسراٍر، وابن البيطار في علم النَّبات ومساِرِه في 

س والفلسفِة، وغيِرهم الكثير الكثير، ائناِت، وابن رشد في عالم النَّفالك

ذين يؤكِّدون على مدى عظمِة الفُصحى الستيعاِب المعلوماِت كافَّةً الَّ

 .ةفي العلِم والمعرف
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 المفي ِعلِْم اللُّغِة، والم بتالِد المضموِنشَتَغالون ثونهم الَّذين ب ،

فَضوا المروخافوا من الجديو ،دلَّد. 

عبيِر، ضاقتْ هؤالء َأنفسهم تعالَتْ فيهم صرخاتٌ ِمن التَّ 

بالمعاجِم فكسرتْ مفاتيح اَألسِر، وشرعتْ َأبواب االنفتاِح على النَّاِس، 

تْ في ما بعديمها التي ساللُّغةَ لعلَّها هي نفسالعام ةي. 

يةُ، َأوصلِت العصر ِإلى ازدواجيٍة، ال نزاُل نتخبطُ لعاما 

 .مبمشكالِتها التي تتفاقم يوماً بعد يو

  الفُصحى وحرفُها القاِئم ِة جمودفي المسألِة َأو اِإلشكالي وقد زاد

للعام الظَّاهر إالَّ البروز فما كان من ذلك ،ِمن دوِن حركٍة تُذْكرةي. 

يةُ، التي تجري على حكيةُ، َأو اللُّغةُ العامغرو في ذلك، فالموال  

روِف واَألعماِل والحياِة والمجتمِع، وَأسهُل اَأللسنِة، هي َألصقُ بالظُّ

 .ةفي التَّواصِل ورغباِت الحاج

 ، تُذْكر، وهي وال حواشييستأنس فيها الكالم، حيثُ ال عوائقَ 

 .احذيِر واإلعراِب، من هنا سبب انتشاِرهتَّ خاليةٌ من ال،اليبالتَّ

جميد غير سبب اقتباِسها مشروع بين العامِة، َألن التحجر والتَّ 

 سريع والتقاطُ مفرداٍت خاليٍة من ابوارديِن، بل هناك استيع

 .فظريالتَّ

ثنَتَين، يكون بتبسيِط الفُصحى، واالستغناِء عن الَألحلُّ بين ا 

 ،مثالً، والدركبلةخنشليل كلفظِة الاآلداب القديمةُ اِت الَّتي تلفظُها الكلم

  اِظ الحوشيِة، واِإلبقاِء على الجماليِة فيها، َألنَّها ـر ذلك من اَأللفـوغي
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بسيِط هذا، تستمر الفُصحى، وال بد اَألجمُل في تعاطي الكتابِة، فبالتَّ

من استمراِرها على مة، باعتباِرها مالبالِد العربي دةَودلَّهجات، ال ح

 .ووتبقى المحكيةُ على نهوِضها، حيث تتالقى اللُّغتان بيسٍر وسم

 استبداَل اللُّغِة المحكي بالفُصحى، فكرةٌ ليست جديدةً، ِةقلنا ِإن 

 .لدار مناقشاٍت وجدهذه المساِئُل كانت م. فوكذلك فكرة الحر

ويجمُل َأن نذكر ما قالَه بهذا الصدِد َأحد كباِر اللُّغِة الشَّيخ  

، يوم ظَهر كتاب ا تقريبامنذ ستِّين عام" ياءالض"براهيم اليازجي في ا

 .ةحد البارزين بمحكمِة االستئناِف اَألهليِة بالقاهر، َأ"المستر ولمور"

 من قواعِد اللُّغِة ا، بعد َأن جمع بعض"المستر ولمور"حاوَل  

، فما ني قوِمه العربيةَ بىالمحكيِة المصريِة بالحرِف، لعلَّه يسهُل عل

ِإلى الع يبرز عملُه كادرِت ناظرات، وكثُلَِن، حتَّى قامِت الم

براهيم ااالجتماعات، وتحركِت المجامع، فكتب ِإبان تلك الفترِة الشَّيخُ 

 موضوع اللُّغِة ا، معالج١٩٠٢سنة " ياءالض"اليازجي على فتراٍت في 

 .والحرف

للُّغةَ العام": وفي السياِق نفِسِه، قاَل َأحدهم  يةَ َأصلح لعلَّ 
ة، وَأطوعي على اللَّفظ اَألعجمللمباح العلمي". 

ا
ِث
، تجاه ِإشكاليِة الحرِف، َألنَّها اَأما اليازجي فقد تردد كثيرو 

تفكير ُل النَّةً ودولامسألةٌ تحتاجتتحم  تائج، وِمن ناحيٍة ُأخرى، راح

إلى سبِة  من ناحيٍة، وبالنِّعجميإلى األسبِة يفكِّر بين الصعوبِة بالنِّ

 :ىعربيِة نفِسها من جهٍة أخروطاِن الاأل
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 " ِإالَّ بصورِة حركات، َألن ِة ال تُكتبالحروفَ في العربي ِإن
...  الحركاظَها ليس لفظَ الحروِف الكاملة وال داخلة في بنيِة
 ".عوِإنَّما الغرض اَألصلي منها االنتقاُل من مقطٍع ِإلى مقط

،ِ ِتلف

ثم طرح نظريةً من شأِنها تسهيُل الموضوع، والكتابة، وهي  

الطَّلب ِإلى المطابِع َأالَّ تحرك سوى الحرِف الذي يخشى التباسه، وقد 

 له محاضرةٌ في تكانَجعَل ذلك ضرورةً في كُتُِب تالميِذ المدارِس، و

   .نأالمطبعِة اليسوعيِة بهذا الشَّ

وَأن ما يمكن . ترضه عند التَّنفيذعوقد رَأى خطورةً ال بد أن تَ 

على األجنبي تسهيلُهفي هذا اَألمِر، ي جلدِتنر قُ به َأبناءاه. 

لذي ال لمسلِم، اإلى اوهنا بين الصعوباِت التي تنتظره، بالنِّسبِة  

يمكن َأن يقرَأ كُتُب الشَّرِع ِإالَّ بعد قراءِة كُتُِب الصرِف والنَّحو، وكُتُِب 

م ِإذ ذاك ضطَالقواعِد والبياِن والبالغِة، فيصبحتَيارقراء جيدن َأن ي: 

 بالحرِف الالَّتيني، انيةُالقراءةُ اُألولى بالحرِف العربي، والقراءةُ الثَّ

، خطورةَ هذه اوالحظَ الشيخُ اليازجي َأيض  .قيقبلُه المنطوهذا ما ال 

اريخ المحاولة، في الكُتُِب العلميِة والمدرسيِة، وبخاصٍة كُتُب التَّ

 .يتعذَّر ترجمتُها ونقلُها ِإلى الحرف الالَّتينيوالجغرافية وغيرها، التي 

ية، لَوجدنا َأن دظريةَ في ميزاِن الِجلو حاولنا َأن نضع النَّ 

 .ةاليازجي رآها في بادِئ األمِر محاولةً على جانٍب كبيٍر من الدقَّ

 ،والحرفُ الالَّتينيعلى الر ِته، ودراسِته دراسةً غم من َأداِء مهم

وافيةً، وكونه يجعُل اللُّغةَ في متناوِل الس ،ن يريدهولة، وفي متناوِل م  
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واصِل والغاياِت واَألهداِف، يبقى على شيٍء ويقرب المعاجم من التَّ

فناه ِمن كابٍر عن ِلراِث في الحرِف الذي َأغير قليل من البعِد عن التُّ

 .ركاب

 على العربية، وتطويرها، والعمل على فاَألجدى َأن نظلَّ 

ةالحروِف المنسجمِة مع الكالِم، والخطِّ، والكتابِة، والتقني. 

 .مالبقاء على لُغِتنا منطقٌ سلي 

  ٍة فيها الكثيرحضارٍة ومدني واستمرار عليها، توافقٌ راِئع البقاء

 .امن الحفاِظ على تاريِخنا، وعلِمن

 .ايم لحضارِتنا ونموهالبقاء عليها تدع 

 .اتقاليدنا تدعم لغتَن 

غاضي، ونسفُ الحضارِة التي وليس من السهِل التَّسليم بالتَّ 

 .ة بَأنماٍط ال تمتُّ لنا بصلنُباهي بها اُألمم، واَألخذُ

  .عاللُّغةُ من ثوابِت المجتم .لفي َأي حا 

ُل في طياِتها وكلماِتها دِخعبيِر والكتابِة، تُفهي وسيلةٌ للفَهِم والتَّ 

ةقاليِد واَألدِب والِفكِر والبيئ بالعاداِت والتَّاَأخالقَ َأهِلها مرور. 

  ها على خَلِْق اَأللفاِظ واشتقاِقها، وترافقُ اإلنسانتأثير ينعكس

في شتَّى َأحواِلِه، في نهوِضِه وهبوِطِه، في عسِرِه ويسِرِه، هكذا كان 

 .معربي في زمِن الجاهليِة حتَّى اليوحاُل اإلنساِن ال

ولو رجعنا ِإلى القروِن الغابرِة، لَوجدنا عظمةَ اإلصالحاِت  

   ني قبَل اِإلسالِم، ثُم نَهضِتاِن اَألوِل والثَّـاللُّغوية، وبخاصٍة في القرنَي
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اللُّغةُ الكبرى باِإلسالِم، فانتشرِت العلوم اللِّسانيةُ واَألدبيةُ، حيثُ نَمتْ 

 .توتطورِت المفرداتُ وكثُرِت المصطلحا

وهكذا َأدِت العربيةُ رسالتَها في الوجوِد، ومن ثَم وقفَ نموها  

ةً، وعاملةً في مساِر الحاجاِت وتعثَّرتْ خطاها، بعَأن كانت طليعي د

 .نواآلماِل واآلداِب والعلوِم وفي شتَّى َأنواِع الفنو

ِمن كلِّ ما تقدم، نجد َأن الفُصحى التي نتشبثُ بدواِمها، وال  

يوم ِة، ولم تكُنانرضى بديالً عنها، لم تقفْ بوجِه الموجاِت البشري 

ل سمحتْ باستقباِل اآلالِف ـِة، بـخيلاِت الدـالكلم في وجِه اعاِئقً

وا، وطوعوا المناسب ها العرب كما َأعطَن المفرداِت التي َأخذَـم

للَّقاح ساِنهم، وعربوه قَصد التَّواصِل بين الشَّرِق والغرِب، فكان اِلِل

ر وفي هذا المجاِل، قاَل أحمد عبد الغفو. دـمقبوالً ِإلى حد بعي

 :)١(ارعطَّ

ونحن في هذه اَأليام، على أبواب نهضة لغوية جديدة يج أن " 
   ...عريِب والوضنغذِّيها باإلحياِء والبعِث والتَّ

ب
ع

نا

ِث
،

ِب

 وضعوا لبعض المسميات مئات المفردات، وما دام َأسالفُ"
يات الحديثة التي وقفنا َأمامها لكثرتها ِعفليضالمعاصرون أسماء للمسم 
وما دمنا . ، عاجزين عن استحدا َألفاٍظ للمخترعات الحديثةدهشين

قد تقدمنا في مجاِل االستعماِل اللُّغوي واألسلوب الكتابي فلنتقدم بلغتنا 
 أسالي نحطاطاو ،التي جمدها المتأخرون منذ عصوِر فساِد اللُّغِة

  ق الوضعوذلك بأن نستقبَل الجديد ونجد أسماء له عن طري... الكتابة
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عريف َأو االشتقاق مع المحافظة على أصوِل العربية وقواعدها َأو التَّ
     ".اوأبنيته

 ال صحى من دون غيرها، من هذا الكالم، العمل بالفُالهدفُ 

ة، حتَّى نحافظَ على األصوِل، والتَّالحرف، وال العامواصل بين أبناء ي

 .دالضا

 إلى مواقِف العرِب من اوقال األديب جرجي زيدان، مشير 

 :)٢(ملغِته

 في نوا األخيرة على االتِّقد َأثَّر الوعي القومي في السو" 
مصطلحات اللُّغة، فنفر ها من الدونظَّأصحاب ،موا خيل األوروبي

للقيام بوضع مصطلحات  أنفسهم في شكل مجامع َأو لجان َأو أفراد
 عربية في شتَّى الفنون والعلوم والفنون المختلفة بثروة من

شبه أ من هذه الفنون والعلوم المصطلحات، حتَّى أصبحت لغة كلٍّ
 "...ةمستقلَّ شيء بلغة

جاهِت

 الس ؤالوهنا نطرح : ا؟في لغتنَأين العيب  

  

  
£]á^jé^ 
١-مة الصحاح مقد"مطابع دار الكتاب العربي ،بمصر، محم د حلمي المنياوي ،

 .٢٦. ، ص١٩٥٦

 .١٤. ، دار الهالل، ص" حياللُّغة العربية كائن" جرجي زيدان، -٢
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يين؟ حمَل هذا  الماِضهِل اللُّغةُ كانت تَفي َأهلَها في القرنَين 

السواُل َأكثر من عالمِة استفهاٍم في المجالَِّت العلميِة التي صدرتْ في 

 تَي عشر، وفي منتصِف القرِن العشرين، كمجلَّاسعَأواخِر القرِن التَّ

ةف، والمعرفطَقتَالم. 

الكثيرون، َأما َأهُل الفقِه، وعلماء اللُّغِة العربيِة، فقد عبر عنها و 

 :لبراهيم اليازجي حين قااوبخاصٍة الشَّيخُ 

 فيه َأصع مزاولة  الكتابةُم يمر بالكاتِب العربي عصر كانل" 
عقبات من العصر الحالي، وال َأتى على اللُّغة  وال َأوعر سبيالً وَأكثر

. بمطالب َأهلها من هذا العهِد عهد هي فيه َأضيق مجاالً وَأشد عمقاً 
 المعاني" ا يدور بينهم من  قوٍم ِإنَّما هي عبارة عموذلك َأن لغةَ كلِّ

"ضاَألغراو

بِت

و
تَ

تَ

)١(. 

كما أنَّه أبرز وضع اُألمِة العربيِة، بعد َأن تواترِت الحاجاتُ،  

 : )٢(لفقا

ما لكنَّك ِإذا نظرتَو"   ِإلى حاِل اُألمِة العربيِة في هذا العهِد 
 وجد َأنَّها قد َأمضت ِإلى حال انتقلت مدِن الغربيلتَّانتشر بينها من ا

فيها عن ُأفقها األول دفعة واحدة، وهجمت على تمدن فجائي قد نب 
 ...افي غير َأرِضها ونما في غير جوه
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فرة، ووجدت بين ها ِإليه والحالة هذه أشبه بالطّكان انتقالُف" 
ينة، رف والزأيديها من أنواع الملبس والمفرش وأدوات التَّ

ياسة، وفنون األحاديث ناعة، والسجارة، والصومصطلحات العلم، والتِّ
لى وضع مئات  ِإارضطَوَأصبح الكاتب م... صورات وغير ذلكوالتَّ

 في لسانه وال في وسعه ابل آالف من األسماء التي ال يجد لها رديفً
نقل تلك األلفاظ بصورتها ِإلى لغته لشد التباين يبن طبيعة هذه اللُّغة 

 "...مولغاِت أولئك األقوا

ة

ب

ج
أل

 لغوي، لعلَّه يبقي دوام المحافظِة على ثم شدد على ِإنشاء مجمٍع 

رسالمِة العربيمساويةً للغاِت اُألمِم المتحض ةِة، والعمل لتكون. 

ورَأى اَأللفاظَ تزداد، بازدياِد المخترعاِت والمكتشفاِت العلميِة،  

 تلحقُ افدعا المجامع العربيةَ، لتأخذَ المبادرةَ بدوِرها، وتضع َألفاظً

كِب الحضاريجماَل اللُّغبالر هة من دوِن َأن تشو. 

نَّه َأشار ِإلى طواعيِة لغِتنا، من حيثُ االشتقاقُ اللَّفظي، على َأ 

 عن )٣(واتساعها، وقد سِئَل صاحب مجلَّة المقتطف يعقوب صروف

 : )٤(لحاِل اللُّغِة العربية، فوصفها بالراقيِة جداً، قا

أنَّها واسعة تكفي للتَّ اللُّغةُوصفُت"   المعاني عبير عن كلِّ 
وإذا ُأريد بالمعاني التي تستعمل في ... ير كافية لذلكبسهولة َأو غ

الزناعة، والتِّراعة، والصياسة، والفلسفة، والعلوم على جارة، والس
تماع، فاأللمانية، والفرنساوية، واإلنكليزية،  َأنواِعها، وكّل أحوال اال

صحاِبها مع. ذه األغراض كلّهاـكّل منها كاف له   نى جديد وكلَّما بدا 
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تينية، وِإذا كان له رسم في  من اليونانية َأو الالَّا جديدا لفظً لهنحتوا
 لغة أجنبية غير لغاتهم استعاروه وأضافوا ِإلى لغاتهم، كأنَّه قنية

ااكتسبوها، ولو كان صينيولذلك نجد قواميسهم تتَّسع سنة ... ا أو هندي
 "...ةبعد سنة بما يضاف ِإليها من ألوف األلفاظ الجديد

  ت مطالبرِة، تكرتْ في البالِد العربيالمجامِع التي انتشر عبر

ٍة، فتوصيِت األبحاثُ بطريقٍة جدرضلوا إلى اُألدباِء والمفكِّرين، وع

مباحثَ، َأهم ما فيها َأنَّهم رَأوا اللُّغةَ تكفي نفسها، لزعِمهم َأنَّها َأرقى 

 .اللُّغاِت وَأوفاهن بحاجات بنيها

 بينها وبين إعتقادهم هذا، كان ضربةً قاسيةً، َأصاب اللُّغةَ وحاَل 

 .بالتقدِم المطلو

النمو لنجعلَها هي بحاجٍة ِإلى  .ضلغتُنا هي كباقي لغاِت األر 

ةًحي. بها كفي تشد وارتقااهي بحاجٍة ِإلى مجامع الحاجِة  .ء هي بَأمس

 بالحاجاِت المطلوبِة، يِفِإلى رفِعها بوسائَل منطقية، ودعاِئم علمية، لتَ

وهي قادرةٌ الستيعاِب الحاجاِت، وكلِّ ما يمكن َأن يستجد في مطلِع 

 .ةلفاٍظ ومعاٍن وأبعاٍد كالميأ من  ما يستجد، وكلِّالثِةاأللفيِة الثَّ

من حقِّ اللُّغِة العربية َأن تُدافع عن نفِسها، وعن تعابيرها،  

 ن،فهي، تُعيدنا ِإلى الماضي، يوم توخَّى العرب أن يكتبوا ما يشاؤو

فية منذ فكانت لهم مطواعةً، تنقاد بطريقٍة آليٍة، وما ذلك، إالَّ َألنَّها كا

 .ن على أساٍس متياالبدِء، وكان رسوخُها ثابتً

 .ءباتُ والبقالها الثَّ 



  

ćëçÇ×Ö]<Ł…ç’₣ÏÖ_<V<l^q^uæ<^⁄e^f‰_<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<OQ<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
 

  .حاج واالشتقاقُ النَّ،غلُِّبولها المرونةُ على التَّ

ئيسِة للعربيِة، وَأصِل ِإعجاِزها، ِمن روافِد العطاِء الرالمشتقَّاتُ  

 شاررجاِت، يبقاِئها، فِإذا تفاعلَتْ بهذه الد ِمها، وسرواستمراِرها، وتقد

 .اِإليها، ويحسدها اَأللسنيون ولُغاتُ الدني

 لغوي ومظاهر ةاإلشتقاقُ تجديد. 

 ،الجماِل اللُّغوي ِتِه، وبِه ترتبطُ اَألفعاُل  ونهضوهو سر

بعض الَّة، وتصاريفُبعِضالها بواَألسماءالد اآلخَر، والمصادر  

اَألفعاِل في اَألزمنِة التي تشكُِّل جوهر الكالِم، كالمعلوِم والمجهوِل، 

المجرِد والمزيِد، والصلِة المشبهِة، وصيِغ المبالغِة، وَأسماِء الفاعِل 

فضيِل، والمكاِن والزماِن، واآللِة وغيرها كتلك فعِل التَّوالمفعوِل، وَأ

 .قالتي تتأثَّر باالشتقا

 تْ في القُ فيال شكاللُّغةَ وقَع َأن تْ عن مدبعساِرها صوِر، و

  :اَأما اَألسباب فكثيرةٌ، منهو .وانطالقاِتها

١- اللُّغاِت الم دِة في اَألصقاِع رواجِة المتعدِة، الَّتي حكيالعربي

ذَتْ عن اللُّغِة الفصيحِة والقرآِن الكريم، َأو المحرف، عن اللَّهجات ُأِخ

القوميِة، والكلماِت الدخيلِة المعربِة، واللُّغاِت اَألجنبيِة، الَّتي َأمِت 

 .ىالبالد، كمصر، وسورية ولبنان، وبعِض الدوِل اُألخر

تي أشرنا ِإليها، تداخلَتْ بسهولٍة، في لهجاِتنا الكلماتُ الدخيلةُ ال 

العامِة المطة، يِة، والمتوستْ في المدارِس االبتدائيرِة، وسحكي

  يِة في حذيِر من اللُّغِة العامالتَّمن غم رـالوالثَّانويِة، والجامعيِة، على 
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ربويِة، واحتراِزنا من سيطرِتها على العقوِل واَأللسِن المؤسساِت التَّ

 .ءش النَّفيوتأثيرها 

  ةُ منها، ولم نبتعدكتابتُنا العربي لَمغم من كلِّ ذلك، لم تَسعلى الر

عنه اَألقطا، وِإنَّما وقعنا بماعنها كلي هبا نب. 

وسطَ هذه المحاذيِر، في  قاَل األديب والشَّاعر متري نعمان، 

ياق ذاته، أسعد  وقال في الس؛)٥("أنقذوني من أهلي"كتاٍب له بعنوان 

 :)٦(خليل داغر

يِة وعدِم جدر اإلشارةُ ِإلى ضرورِة محاربِة اللُّغِة العامت"  
تحد من ترقية الفصحى، كما تقضي  ها شيوعها على هذا الوجه، َألنَّ

على تراِثنا الخالد وتشوهه بل تفسده وتدفع أصحاب األقالم ِإلى َأن 
نُّونها ظيحيدوا عن جادة اللُّغة الفصحى، باستعمالهم كلمات وتعابير ي

يحة لكثرة ورودها في ألسنته ح "...مص
   

داوُل بها، والسيما التَّإزدياد اَألشياِء الَّتي يراد كتابتُها، َأو  -٢ 

 .دتلك الَّتي يحتاجها العصر الجدي

عايشُ مع الدوِل األوروبيِة واألمريكيِة، خالطُ والتَّفَرض التَّ 

بيةُ، ناعيةُ، والطّروري، وبخاصٍة اُألمور العلميةُ، والصالقُح الضالتَّ

المرتبطةُ باإلنساني ةواَألشياء. 

 الحضارةُ آالفَ اَألشياِء الَّتي يحتاجها البشَر، من ضِتروفَ 

  عاطي مع وبحكِم التَّ. ضروريٍة ملحٍة، وغيِرها، مما َأدى للتَّعبيِر عنها
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دِة مراعاةً الشِّ العصِر الحديِث، تساهَل المحافظون، وجعلوا مع

عبرون كيفما اتَّفق، ِإما بالتَّعريِب على طريقِتهم ، وَأخذوا ياوحفاظً

ا باستخداِم اللُّغِة العامة، وِإمالخاصةي. 

عامُل الفوضوي هذا، وضع اللُّغةَ العربيةَ تأخذُ منحى ال التَّ 

قبُلي .  

من هنا انتفض علماء كثيرون، يستحثُّون الطَّاقاِت، وذوي 

ناصيف اليازجي، ومتري نعمان، وإبراهيم الشَّيخَين، الِهمِم، أمثال 

 وغيرهم، ِإلنقاِذ اللُّغِة من ،وأسعد خليل داغر، وكعدي فرهود كعدي

براثِن اللَّهجاِت العامِة، واستعماِل الكلماِت اَألعجميةي. 

 عِع تْوقد شرضفي ما بعد، جمهرةٌ من المؤلِّفين، في و 

 اصحى َأبعادمعاجم، َأشار ِإليها ُأدباء ومفكِّرون َأعطَوا اللُّغةَ الفُ

، األب حنَّا )٨(، جبران نحاس)٧(مبدعةً، أمثال يعقوب صروف

  .م، وغيره)٩(سيالفاخوري البولُ
 

يِة، والعمُل على تطويِق الفُصحى، إزدحام اللُّغاِت اَألجنب -٣  

ورواِجها في مدارِسنا، وبخاصٍة في المدارِس التي َأنشأتها الحكوماتُ 

األورةُ واألِمبةُ في بالِدنايريكي .  

اَألجانِب الم تْ معاهداللُّغات َأنشَوهكذا َأصبح ة، تنشر

 قراءةً وكتابةً اشئِةلنَّلتعلِّمها اَألعجمية، وتتقنُها بين َأبناِء الوطِن اُألم، و

  .ةوخطاب
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 بها كثير المتكلِّمون ِة، وازداداإزدادتْ ظاهرةُ اللُّغاِت الغربي ،

 اي طريِق ارتقاِء اللُّغِة العربيِة، وتحديد هذه الكثرةُ عوائقَ فمثَّلَتْمما 

 .ىالفُصح

 له تْوهنا ُأسرع َألقوَل، ِإن ما جنيناه من معارفَ وفوائد، كانَ 

نكره ناه الغريب ال ي على مستوياٍت ال بأس بها، وما ج حضاريةٌقيمةٌ

 .نَأحد من المفكِّرين األوروبيي

" ساناللِّ" هذا الكالِم بعد مراجعِة  مثَل)١٠(دياقُوقد قاَل الشّ 

 ".سالقامو"و" اجالتَّ"و

 عرض ا في قاموِسِه َألفاظً)١١( الفيروزباديثمةً لمعربي ياٍت سم

  بالفارسيِة، فعابه على ذلك، صاحبابلُها كلماتٌتُقى، وذكر كلماٍت شتَّ

  .ردبيالجاسوس على القاموس، على هذا التَّ
 

نقصد بعدِم العمِل،  و.ةديٍة وتواصٍل باللُّغعمِل بِجعدم ال -٤  

   .يلئك الَّذين يؤلِّفون، ويهتمون باإلنتاِج األدبوُأ

لئك الَّذين غاصوا في بحِر اللُّغِة، وعرفوا ونشير ِإلى ُأ

 .اَأسرارها، واستخرجوا من آللِئه

 .ةصوِر اللُّغواهِد في قُهذا جزء قليٌل من الشَّ 

على َأن .  في قلَِّة اإلنتاِج، والحصاِداألسباب هذه كانتْ سببا 

ِإلى عدِم اكتراِث الشَّرِق بمالحقِة الم ها ذلك يعودوجباِت التي يطلب

  .ءالمر



  

ćëçÇ×Ö]<Ł…ç’₣ÏÖ_<V<l^q^uæ<^⁄e^f‰_<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<OU<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
 

ر الطَّالب َأن يقبَل ِإلى حضارِة ضطُاقصيِر، ِإزاء هذا التَّ 

العصِر، ليتبحر في العلوِم التي يحتاجها، في الطِّب وعلِم القانوِن، 

 .لأليِف والكتابِة في شتَّى الحقورجمِة، واللُّغاِت الداعيِة ِإلى التَّوالتَّ

، كما هو ا بلغٍة َأو َأكثر َأحيانً من اِإللماِملَبةوكان ال بد على الطَّ 

على . ، ِإضافةً ِإلى معرفة بعض العلومالحاُل اليوم كلُّ هذا كان

ةحساِب تعليِم العربي. 

 .لفي َأي حا 

عمقَ في علوِم رورةُ التَّراجِع، تقضي الضمهما كانتْ َأسباب التَّ 

ِة، وِإنالعاملين بهالعربي ا قلَّ عدد. 

 على ما تقدم، تراجع الشُّعراِء والكتَّاِب، الَّذين يهتمون يضافُ 

 .اَأصالً بقواعِد اللُّغِة وُأصوِله

وهناك الكثير من البارعين، قد َأخطأوا في استعماِل الصيِغ  

عابيِر واأللفاِظ التي تأباها قواعد العربيِة، وراحوا بقصٍد َأو بغير والتَّ

عصيِة بألفاٍظ وكلماٍت ستَ المعاني الصعبِة والمقصٍد، يعبرون عن

مٍة يةُ النَّاس، َأو كلماٍت َأجنبيٍة، يتداولُها عامرتِّبونَها كيفما اتَّفقحكي .

 .نهم ِإلى اآلخريوهكذا تكثر مغالطُ هؤالء، فتنتقُل أغالطُ

 ةُ الكتابتْوقد ساهمة في ذلك، رداء. 

  ونُِشر ،عفُ، كلُّ ما طُِبععليه الض الحقبة، سيطر في تلك

 ركيكةَ تْ ِإلى المرسل إليهم المرسلةُوبطريقٍة غير مباشرٍة انتقل

  .بالجوان
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، يدافعون عن الحقِّ نبرى َأقطاب اللُّغِةاتجاه هذا الواقع،  

أليِف سلوِب، َأمثال كعدي كعدي، وأسعد داغر، ووصفوا حركاِت التَّالم

في الربِع اَألوِل من القرن العشرين بَأنَّها تساعد على فساِد األسلوب، 

 .ىوقهر الفُصح

 ومن الماِءسولِّدان ِإلى القركاكِة ال يانتقاَل الفساِد والر لَِّم به، َأن 

والر ِة ِإالَّ الفسادعن فساِد الذَّوِق في الكتابِة، والعام كاكةَ، ناهيك

ِة واللُّغِة الصةحيحوفقداِن الجمالي. 

 َأنَّهم يقتلون الِقيمفي ون بنشِر مثِل هذه الكتب، ال شك ـالعامل 

ـتْ ِإلى الـِة التي ارتقَفي العربياـذُّروِة ِإبالعصِر العب ان سي

 .هـوقُبيلَ

 .ةصوِر كثيرَأسباب القُ 

 عارض ههذا الخلل، نعتبر اعلى َأنَأساسي وباِإلمكاِن ا وليس ،

الح ومن ،هعلى تصحيِح َأخطاِئنا، وِإعادِة لغِتنا ِإصالح يِف ِإن لم نُقِدم

 .اِإلى مجِده

 من  فيها دور، وَأكثرناوعبر المجامِع العربيِة التي كان ل 

محاضرٍة في العديِد من البلداِن العربيِة، وجدنا همةً عند اللُّغويين، 

 .اها اَألجداد ِإرثًوغَيرةً على لغِتنا التي تركَ

 ينكب ،واليوم،صوِر  لمعالجِة هذا القُ َأهُل الِفقِْه، والعلماء

لخُطِب  في ااحكيِة، وتحديدارئ، وذلك بمكافحِة اللَّهجاِت المالطَّ

 .سوالكتابِة والمدار
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يِة بعابيِر األوروضعوا لذلك كلماٍت جديدةً، لتحلَّ مكان التَّ 

  .ةواألعجميِة، لعلَّها تفي بالغايِة المطلوب

ن الكلماِت التي استُبِدلَت، وأصبحتْ شائعةً في معاجِمنا، م 

ةًوباتَتْ مألوفةً ووضعي: 

تشريع، تحليل، تقنين، تقرير، عمود، صادرات، واردات،  

 .امحطَّة، وغيرها من األلفاِظ التي ال عد وال حصر له

غاِت كما َأنَّها ثَبتَتْ طائفةٌ كبيرةٌ من الكلماِت المعربِة عن اللُّ 

 :)١٢(داوِل، ويقوُل في هذا المجاِل َأسعد خليل داغراألجنبيِة قيِد التَّ

ذه كلُّها يجب َأن تُعرض للبحث فإما أن يتَّفَقَ على استعماِلها ه" 
عوبِة ما َأن يستبدَل بها غيرها وفيه  من الص لغلبِتِه وشيوِعه وِإما

 ".ه

،ِ
،ِ

في

بٍب
نف

ال

جمِع العلمي العربي، بدمشق سنة الم في مجلَِّة وقد جاءتْ  

إفتقار اللُّغة العربية ِإلى كلماٍت " كُتبتْ تحت عنوان ، مقالة١٩٢٨ٌ

 جمِع العلمي، وهو عضو الم)١٣(، للخوري مارون غصن"جديدة

ق بدمشالعربي ، هذا القُفيها عالج ا قالَ، صوِرَأسبابهومم: 

 ِإلى  يعود األوُلبالس: ة أسباعود هذا االفتقار ِإلى ثالثي" 
سة مؤساالشتقاقَ في العربي ِسها ذلك َألن  معلوم من د على عداللُّغة 

الصإستفعل(ووزن ) أفعل(غ المحدودة، بمعناها، من مثل وزن ي( ،
والحال َأن لدينا معاني كثيرة  .  كما هو وارد في علم الصرف

  نها بصيغ األفعال العربية، من مثِل األلفاِظ المركَّبة يمكننا أن نعبر ع
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الص ِة َألنيغة لها معنى واحد،  معنى مزدوج، في اللُّغات الفرنجي
كثير من اَأللامع َأن ة تعبنجي ر عن معنى ـفاِظ في اللُّغات الف

 (Baromètre) لـمث  ـن، مـمزدوج، َألنَّها مصوغة من جذري

ذه اَأللفاظ المنتهية ـثال ـوَأم  (Anémomètre) و  (Thermomètre)و
 ".تُعد بالمئات في لغات أهل أوروبة (mètre) باللَّفظة

ال
ر
ن

ه

و

في

جز ر

في اللُّغِة عدم وجود ِصيٍغ  أما السبب الثّاني، فيعود ِإلىو 

 :لها، فيقوالعربيِة تؤدي مدلولَ

وابق واللَّواحق،  معنى الس تؤدي َأغلبِصيغٌليس في العربيِة " 
 (Survoler) ومعناها الذي هو تحت األرض، و (Souterrain) مثالً

 فوق ارة تطيريومعناها الطَّ ،(L'avion survole Beyrouth) في مثل قولنا
ومعناها  ، (écrire dedans)ومعناها رسم ِإضافي، ،(Surtaxe)بيروت، 

أي  ،(imprévu)الً بمعنى أل في مث ،(in) فظةكتب في، ضمن، واللَّ
ها  عددوابق واللَّواحق في لغات أوروبا يتجاوزفهذه الس. غير متوقَّع

ينتِّفي الغالب الس .أداضنا َأنَّهم صاغوا بكلِّفلو فر من ثالثمائة اة نحو 
ألف كلمة، وهذا غير موجود في اللُّغة العربية، إذ  ١٨كلمة فيحصل 
ها صيغٌ  ".ي تؤدي تلك المعانليس 

 والسمارون غصن، قائالثُ الثَّبب الً الذي ساقَه:  

"عهد العلم عند العرب حاَلإن انقطاع م اللُّغة ا َأيضدون تقد 
 وقد مر على ذلك العهد قرون. ا بالفق والعوأدى ِإلى ِإصابِته

ـ فيها العقَلتوص اط آالف ـلى استنبإ - في غير بالدنا -ل البشري  



  

ćëçÇ×Ö]<Ł…ç’₣ÏÖ_<V<l^q^uæ<^⁄e^f‰_<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<PO<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
 

فبلغ عدد ... ية إلخية والتجارية والفنِّراعبيعية والزالمخترعات الطَّ
الميات في مختِلسمف العلوم والصاناعات، حدي ال يكاد ر، حص

 في موقف واحد، كأن با االجتهاد قد أوصد  في ثابتةٌوالعربيةُ
ظِر إلى  ذلك اإليصاد بالنَّوجهها، وليس في سنن الخلق ما يوج

  لى ما صارت إليه من العجز والفقإ غةُ اللُّغة، فصارللُّ

ب
ب

".رِتا
هذه األمثاُل وغيرها، الَّتي جرها َأهُل االختصاِص، ورجاُل  

 له نكُتَأن تاريخَ اللُّغاِت، لم فيها الباحثون، واللُّغويون، َأكَّدوا والفكِر، 

وابقس (Préfixes) َواحقوال ل (Suffixes) َت بل كانا للُّغاِت جذور

  .ركثليس أ

واحقَ، عبارةٌ عن َألفاٍظ وكلماٍت ابِت َأن السوابقَ واللَّومن الثَّ 

 .ة بنفِسها، ثم تنامتْ مع الجذوِر، فصارتْ مستقلَّقائمٍة

في اللُّغاِت الفرنجيِة تكاثرِت اَأللفاظُ وزادت، مع مئاٍت من  

ابقِة َأو الالَّحقِة، لزيادِة اَأللفاِظ المطلوبِة والمالسةعاني األصلي. 

لو استخدمِت اللُّغةُ العربيةُ، ما استخدمته اللُّغاتُ الفرنجيةُ،  

 .لينا العربيةَ بثالثِة آالِف لفظة َأو َأكثر بقليألغنَ

 ومن حقِّنا ِإدخاُل اللَّواحِق الضِة لعالِم الضرورياِد، واقتباس 

رةً في جذوِر العربيِة، ـمتوافن واصِق من لغاٍت َأجنبيٍة، إن لم تكُاللَّ

 وهكذا ؛تينيِة واليونانيِةن الالَّـج ِإلى لغاِتهم مـذَ اإلفرنـكما َأخ

ةَ قادرةً على ـواعيوا الطَّـن، ليجعلـراك واألرمـَل األتـفع

 .رعبيالتَّ
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صِف  يكون برالنلفتُ في هذا اِإلطاِر، ِإلى َأن إحياء العربيِة،  

وِء نميِة ِإلقاء الضَأفكاٍر عربيٍة من صنِع الخارج، وإنَّما الهدفُ من التَّ

على لغِتنا ِمن داخِلها، باعتباِرها ِمن اللُّغاِت المتقدمِة في اُألصوِل 

 .ةاقوالعر

 ِمن معجِمها، وهي ا اليوم، َأن تخصص َألفاظًيعوز العربيةَ 

مستلزماِت العصر، وتكفي مستحدثاِت العلوِم والفنوِن قادرةٌ أن تكفي 

وهذا ما فعلَه العرب َأنفسهم في صدِر اِإلسالِم والعصِر . قنياِتوالتّ

لعربيِة والكثير من المجامِع العباسي، وهذا ما يريده اآلن مجمع اللُّغِة ا

 .تالَّتي تنوي تحقيقَ هذه الغايا

 اللُّغةَ هي الص عن باِلنا، َأن أالَّ نُبعد ورةُ الواضحةُ ويجب

 تجسد حالةَ الحضارِة التي ايضأ وهي ،المعالِم للوطِن والبالِد واُألمِة

 .دقاليخالِق والعاداِت والتَّعرفَها َأجدادنا، ورسموا حاالِتها المتمثِّلِة باَأل

 تْ فيها الرلَكاتُها توافَرىؤم. 

 العربية، وضعوا لها ما يكفيها من ومعلوم َأن واضعي مبادِئ 

والص لوا العلوموكلَّ ما يحتاجونَه من حاجاٍت، فسج ،واآلداب نائع

 يقوُل َأمثاٍل وخُطٍَب وخواطر، ومعاٍن سخَّروها في خدمِة المجتمِع،

  ": والعصراللُّغة"براهيم اليازجي في ايخُ الشَّ

  َأهَلاعي هذه اللُّغة، كانوا قوممعلوم َأن العرب واِضو"...  
واألديم عرهم الشّبادية، بيوتُ

،

ر

، )١٦( والبالس)١٥(هم الباري ومفرشُ)١٤(
ـهم الكساء والولباسحىداء، وَأثاثُر   هم ــ وآنيتُ)١٨(درـ والِق)١٧(هم ال
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ا  يكادون يعدونه في حلٍّ  ذلك مم، ِإلى ما شاكَل)٢٠( والجفنة)١٩(القَعب
  من اتِّساِع مذاهبفأين هم وما نحن فيه لهذا العد. وال ترحال

يدينا من أرِف واليساِر، وكثرة ما بين الحضارة، واالستبحار في التَّ
بسِط في مناحي فضالً عما بلَغَ إليه َأهُل هذا العصر من التَّ... صنوف

ةناعالعلِم والص..." 

ال

ا وقعوا فيه من ممغِم رالومهما ِيكُن من َأمٍر فإن اَألوائَل، على 

درك لغتَهم تقصيٍر في اَأللفاِظ، لم يراٍب حضاري وفاقٍة وـاضط

 .زعج

والنَّاظر في اللُّغاِت، يشاهد َأن العربيةَ في ِصباها وريعاِن  

 َألن تجاري دةٍٍتتمتَّع بقوٍة جيكانت شباِبها، وهي في َأوِل قفزاِتها، 

 .تغاكبرى اللُّ

 .انكر خلالً ما، َأصاب لغتَننحن ال نُ 

قدِم خلُِّف في ميداِن التَّواِئِب والتَّها من بعِض الشَّوما َأدركَ 

 والمدنيِة الغربيِة، يعود ِإلى اُألمِة، َألن اللُّغةَ تنتفض قنيةالحديِث، والتِّ

الي تعجز عن َأداِء هِلها، بشيِبها وشباِبها، وتشيخُ وتهرم بهم، وبالتَّأب

ُل  وهنا نُنبه َأن االستعانةَ بغيِرها، يجع.هداِف اإليجابيِةاألالغاياِت و

 ،ُل في ما بعدُل، وجمالَها يبهتُ، وهيَئتَها تزول، وتتحوديباجتَها تتبد

في بمطالِب العصِر المطلوِب من اُألمِة، وال تمثُِّل ِإلى لغٍة ناقصٍة، ال تَ

 .اَألفاظَه

  :يبراهيم اليازجايخُ وفي هذا المجاِل قاَل الشَّ 
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 عع دفعةً واحدة وِإنَّما كان يوضبديهي َأن اللُّغةَ لم توضو..." 
. يِء على قدر ما تدعو إليه حاجة المتكلِّمين بها الشَّيء بعدمنها الشَّ

وقد اختصٍة عزت هذه اللُّغة بمزيأن توج د أكثر في غيِرها، وهي َأن 
للَّ فظي أو المعنوي، بحيث صارت ِإلى ما ألفاظها مأخوذة باالشتقاق 

 تضاهيها فيه لغة، على كوِنها ساع الذي  تكادرت ِإليه من االتِّاص
ر  وأبنيةً، وهو الس؛ إالَّ َأنَّها من أكثرهن ِصيغاًاَأقّل اللُّغات أوضاع من

ا فيها من تشعب طرق ساع العجيب فضالً عمفي قبوِلها هذا االتِّ
 ."المجاز

،ً

ا
ال

 .احاُل اللُّغِة في زماِنها لم تنضب موارده 

ففي زمِن الجاهليِة خَدمتْ َأهلَها، وكذلك في صدِر اِإلسالِم،  

 .يفي العصِر العباسو

رجماِت، وعليه مةُ لطلِب العلوِم، والتَّاُألاريخ، تنبهِت في ذلك التَّ 

تبسطتْ في فنوِن الحضارِة، وقدروا بسهولٍة َأن يخرجوا بلغِتهم من 

 .رالخشونِة والبداوِة، ِإلى َأبعد مذاهِب المدنيِة، من دوِن تغييٍر يذكَ

على َأنَّهم َأحاطوا بكلِّ ثقٍة بصناعاِت فارس، واليونان، وبقدرِة  

ألعماِل، َأضافوا الكثير من مصطلحاِت اُألمم التي افتتحوها، الواثِق با

ثم زادوا على المعارِف تلك ما عرفوه عن قرٍب، وما استنبطوه 

 .مبأنفِسه

 كثيرة، اعفُ على اُألمِة، كما يصير لُألمِم َأحيانًَأةً توالى الضفج 

  ارِة، وخبِت الم الحضـ، فاندرست َأع)٢١(دونـوكما يحدد ذلك إبن خل
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واَأللس ،نَالعلوممنها اليوم ما بقي ِن ةُ، حتى بقيالمثم فزاَل بعض ،

  .امنه

، فإنَّما هو في اُألمِة، ال وباختصاٍر فالهرم الالَّحقُ باللُّغِة العربيِة 

ولكن بالمستطاِع أن نجاري العصر واَأللفيةَ . في اللُّغِة، كما يقولون

  .االثةَ ِإذا َأردنالثَّ

  

  

  

  
ş£]ê]çêÞ^Ãş¹]æ< 
، المجلَّد الثاني، ١٥، الجزء ١٩٠٠ أبريل ١٥، "ياءالض"براهيم اليازجي،  إ-١

 .٤٤٩ .ص

 .ينُهاالصفحة عمصدر نفسه،  ال-٢

مع فارس نمر عام " فطَقتَالم"أسس . )م١٩٢٧-م١٨٢٥(وف عقوب صر ي-٣

غة  العلمي، وأضاف إلى اللُّمقدجارى فيها التَّ. وانضم إليهما مكاريوس. ١٨٧٦

   .مف العلو في مختِل علميةً واصطالحاٍتاالعربية ألفاظً

 ،قتَطَف "لمزيٍد من المعلومات حوَلتُمكنة: "مراجعة ،"المحافة العربيدليل الص" ،

 ،من ضمن موسوعة العالم العربي المعاِصر، لناجي نعمان، دار نعمان للثَّقافة

 .١٩٨٨ جونيه، لبنان،

ابع، ، الجزء الر١٩٢٢، نوفمبر "فطَقتَالم"، "باب المسائل"وف، عقوب صر ي-٤

  .٤٠٦ .، ص٦١المجلَّد 
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  جونيه، لبنان،دار نعمان للثَّقافة،، "أنقذوني من أهلي"تري نعمان، كتاب  م-٥

١٩٧٩. 

ابع، ، الجزء الر١٩٢٥، سنة "فطَقتَالم"، "اللُّغة العربية"سعد خليل داغر،  أ-٦

 .٦٦ المجلَّد

، ١٢، العدد ١٨٨١ار سنة يأ، "فطَقتَالم"، "باب اقتراح" صروف، عقوب ي-٧

سادالمجلَّد الس. 

 ".ةمعجم المطبوعات العربية والمعرب"اس، بران نح ج-٨

 .٣٤ ، المجلَّد٢، العدد ١٩٤٨، "رةسالم"سي، ا الفاخوري البولُاألب حنَّ -٩

 ".وسالجاسوس على القام"دياق، حمد فارس الشّ أ- ١٠

 .ل، الجزء األو"القاموس المحيط"فيروزبادي،  ال- ١١

، ٦٦، الجزء الخامس، المجلَّد ١٩٢٥ار  أي١، "فطَقتَالم"للُّغة العربية،  ا- ١٢

 .٥٠٤ .ص

ناصري اللُّغة ، أديب وشاعر، من م)١٩٤٠-١٨٨١(ارون غصن  م- ١٣

ة، وس اللُّغة العرالعربية في مدربلد في بيروت ودرسة الحكمة، وجامعة القديس ي

 .فيوس

 .غ أي الجلد المدبو،دم وآداماألديم، جمعها ُأ - ١٤

 .بنسوج من القصالحصير الم: لباري ا- ١٥

 .رالبساط من شع: لبالس ا- ١٦

 .نالطاحو: لرحى ا- ١٧

 .هطبخ في يها قدور، أي وعاءجمع: لِقدر ا- ١٨

 .مخالقدح الض: لقعب ا- ١٩

 .ةطَِسعة الكبيرة المنبالقص: لجفنة ا- ٢٠

  ".المقدمة"بن خلدون،  إ- ٢١
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 ها َألسناللُّغةُ كلماتٌ وَألفاظٌ تترجم.  

 اللُّغةُ تتَألَّفُ منها الجمُل والعباراتُ، والمنشُئ يطلقُها صرخاٍت 

 .رتجوُل معبرةً عما يجوُل في الخاطِر والنَّفِس واَألفكا

 .نكلُّ ما يقاُل هو بمثابِة وظيفٍة، تكون بخدمِة اِإلنسا 

 .احاجٍة لهفي المتأمُل  

 .هالشَّاعر يستخدمها لتطلُّعاِت 

  على نَحٍوواِإلنسانعام ها من الوظائِف الرئيسِة في ، يعتبر

 .هى وفاِتحياِته منذ طفولِتِه حتَّ

 نا على الكالِم بدافٍع فطريتدفع الحوافز .  

راكيب، فهي كون منها التَّطلقُها، ونَُأما اَألصواتُ التي نُو

فاهِم، ورموز في مخبآت الخاطِر، محطَّاتٌ نستغلُّها في حاالِت التَّ

 .ةاكروالذَّ

 مثالً، الر ،هقرع كالجرِس الذي تنتظر ،كالَّتي تأمر موز

 بين  طبيعيةً وصالٍت،كيِر به، يحمُل مدلوالٍت ذاتيةًففوجوب التَّ

ننياالنتظاِر والر. 

 يفالر هنفس مثُِّلنينعليه ا، ا، َأو عرفًا، َأو قانونًا رموز صطلح

 .ةي المجتمعاِت البشريـالمجتمع، فهذا مثٌَل ِمن ألوٍف ف

 .ةوتيأن نفسه في األصواِت اللُّغويِة والنَّبراِت الصهو الشَّ 
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 امعِإلى اآلذاِن ،الس وَألفاظُه ،َأن يصَل صوتُه ،هكلُّ ما يريد 

  .ببوضوٍح ومرونٍة تؤدي المطلو

ِت ، عليها َأن ترتبطَ باألهداِف والغايااَأللفاظُ هذه، حتَّى تنجح 

ها من مكوناِت الذَّاِت، ، َألن اإلنسان عبر العصور اعتبرا وثيقًاارتباطً

موِز الساِموالرةي. 

 فَ َأهمرع ،رعندما لَفَظَ ونَطقَ وعب ،البشري ةَ الكائني

الالت يره حقيقةَ الدالِوجداِن، وشعر باالعتزاِز، وصور له ولغَ

 .يوالمعان

ةَ ـرفَ داللـ وع،اِةـور في الحيـآلدمي، تطذا اـهك 

 .ىغبتَى وصَل ِإلى الم حتَّا فشيًئاشيًئ  (Sémantique)اَأللفاِظ

وإذا . فالحياةُ في اللُّغِة، هي عين الحياِة في اُألمِة، والبشِر 

انظرنا ِإليها ِمن دوِن َأهِلها، وجدناها َأمرفيها تافه ا، وجثَّةً ال روح. 

جز، طور، واللُّغةُ التي يؤمها العمو، والتَّاللُّغةُ الحيةُ تعني النُّف 

 .رتعني االندثا

 على نَحٍواريِخ لغاتٌ َأصابها االنحالُل، وظَهر عليها في التَّ 

مباشٍر الهالتَّر وَأعراض م ِر، فبدا على َأبناِئها االضمحالُل، وعدمغي

 .تي حواضِر القاراواصِل فالقدرِة والتَّ

 نلمح الحياةَ اريِخ، واَألزمان الغابرةَ،وإذا تصفَّحنا قرون التَّ 

 .ثالعربيةَ، قد تطورتْ ِإلى حد بعيٍد في العصِر الحدي

 .ةطور في َأكثر من ناحيالتَّ 
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. ِس، واَألثاِث، والمنازِللبطور في المآكِل، والعاداِت، والمالتَّ 

مو، َألن قدم والنَُّل التَّبيعي بامتياٍز أن يحصفهذا اَألمر طبيعي، والطَّ

 .لاِإلنسان قابٌل للتَّغيير نحو اَألفض

 لمظاهِر اد تطورتْ، وتبدلتْ َأحوالُها تبعمن هنا رَأينا اللُّغةَ ق 

ةٌ، َألن َأصحابها ماتوا، َأو انطفَأتْ تَيوهناك لغاتٌ م .ةالحياِة الجديد

ما قالَه فهذا ولم يبقَ ِمن هذه اللُّغاِت، إالَّ االسم، . فيهم شُعلةُ البقاِء

 .االمؤرخون فيه

 لماذا االنطفاء هذا؟ 

 .امامها َأحياء يشعرون وينطقون بهَألن ليس َأ 

 .قليس َأمامها شعب يتكلَّم بها، ويعيدها إلى اَألذهاِن واَألذوا 

َأما اللُّغاتُ الباقيةُ، الصامدةُ بوجِه اَألعاصيِر واَألحداِث، و 

 طوِب، فِإنَّها وقَفَتْ وقفةَ عز، فظلَّتْ حيةً، تتحرك بمرونٍة،وتقلُِّب الخُ

 .ا َأصواِتها ودالالِتها ومعانيها وتراكيِبهوسطَ

طرائقُ : وقفةُ العز هذه، َأطلقَ عليها األلسنيون، عناوين منها 

 .ننميِة للُّغِة الحيِة، لغة الحياة وغيرها من العناويالتَّ

 ةَ لغاتٌ تختلفُ عن لُغِة الضٍة في تفاعِل التَّثمةنمياِد، وبخاص. 

للُّغاِت اُألخرى، تُستعمُل اللَّفظةُ والكلمةُ في محيٍط ال في بعِض ا 

في المكاِن والقريِة والعائلِة، وَألنَّها تعيشُ في هذه الد دائرتُه ائرِة تتَّسع

مفعولُها في اللُّغِة والكتابِة، الض يندثر وبذلك ،قِة، ال تلبثُ أن تندثري

 .موالمحيِط العا
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داوِل، بين اَألفراِد  لهذه الكلماِت، َأن تبقى في التَّايتيسر َأحيانً 

والجماعاِت، َألنَّها قريبةٌ للذَّوِق، وعلى الرتبقى دون غم من ذلك 

 للكلماِت تْية، وهكذا َأصبحك العامالمستوى، فيطلقُ عليها ِإذ ذا

ِة، الَّتي يمن احتراِمها على الجانبي القلُِّل الناسشيوِعها، من غم ر

الي لم تُدون في يِة، وبالتَّ غير مهمٍة، ثم تُفْرد في الخانِة العاممكانةٌ

ام الكافي، المراجِع والقواميِس، بعكِس الكلماِت التي يتوافر لها االحتر

فتدخُل المراجع والقواميس، وتُدرس في المدارِس والجامعاِت، 

 .ععراِء وغيرهم في المجتمويتبنَّاها َأهُل الفكِر والكتَّاِب والشُّ

غاِت الفرنجيِة كلِّها، فإذا شاعِت الكلمةُ فعالً هذا ما يحدثُ في اللُّ 

الناِس، واعترفتْ لها اَألكاديمي تْ وداتُ، وَأخذت مكانَها في اكتسب

  . معاجمال

ويِل، لذلك َأما موقفُ العربيِة، فيختلفُ بسبِب تاريِخها الطَّو

ى َأيضافنشأةُ الكلمِة في لغِتنا، تُسمتنميةً، وتطوير  األلفاظ، َألن 

قابةَ المستمرةَ، فرضتْ على اللُّغويين منذُ غويةَ، والراإلصالحاِت اللُّ

نميِة واالرتباِط، وظروِف الكتُِب عصِر العباسي، َأن يأخذوا بالتَّال

ةالديني. 

 دائم نِة، باعتباِرها التُّاوعلينا َأن نثمراثَ حقيقةَ اللُّغِة العربي 

 .االغالي علين

  ! بلى 

 .فلغتُنا تراثٌ ثمين، إنتقَل من السلِف ِإلى الخل
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  َأن نحافظَ عليها، بوفاِئنا وضميِرنا، َألن لُغتُنا وديعةٌ يجب

نا كحاِل فريطَ بها، يوصلُنا ِإلى االنحالِل، واالندثاِر، ويصير حالُالتَّ

اللُّغاِت المعملِتمن هذا القبيِل .ةتَي ،ةُ بكلِّ ما ُأ المالعربي تْ ِتوجامعي

من قوٍة ومثابرٍة، ومحاوالت مستمرة، إلغناِء اللُّغِة العربيِة، وتوسيِع 

 .تَأبواِبها على استيعاِب العلوِم كافَّةً واآلداِب والثقافا

 :افيلِة للشَّيِل بالعربيِة من كبوِتهِمن الوسائِل الكَ 

راثيِة التي ال ودةُ ِإلى اُألصوِل والمراجِع، والكتُِب التُّ الع-َأوالً  

 .دتُحصر بعد

 ِة، وتاريِخ العلوِم  مطالعةُ األبحاِث التَّ- اثانيِة والفلسفياريخي

ةالعربي. 

 قراءةُ كُتُِب الفالسفِة، والخوارزمي، وابن العوام، وكتِب - اثالثً 

بن رشد، والبتَّاني، وابن الهيثم، الجاحظ، والفارابي، والغزالي، وا

وابن سينا، والرازي، والشُّعراِء والمؤرخين، والكتَّاِب، وغيرهم 

 ...رالكثي

 العمُل على توليِد المصطلحاِت، والوقوفُ على اشتقاِق - ارابع 

لها تأثير في ااَأللفاِظ، َألنة توسيِع اللُّغِة العربي. 

 ِإلى ن- اخامس جوعاِت،  الرِة، التي تنامتْ على الثُّنائيشَأِة العربي

واَألصواِت، وزيادِة الروابِط، واالقتباِس، حتَّى َأخذَت مدارها األوسع، 

 ونَهج البالغة لإلمام علي بن )١(موِمن ثم ازدانت بلغِة القرآِن الكري

   .أبي طالب
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الشتقاقُ عندي على ا... " :)٢(ق باالشتقااوقد قال ابن جني معرفً 
ضينرب :فالص ،وصغير اس وكتبهم، كأن غير ما في َأيدي النَّكبير

اه فتجمع بين معانيه، وإن اختلفت  تأخذ َأصالً ِمن األصوِل فتتق
، فإنَّك تأخذ منه معنى "س م ل"وذلك كتركيب . يهصيغه ومع

المة في تصرفه، نحو سلم، ويسلم، وسالم، وسلمان، وسلمى، الس
المة، والس  َأصالً من  فهو أن تأخذَأما االشتقاقُ األكبرو ...ميوال

 جتمعت، اى واحدتَّة معنًالثية فتعقد عليه وعلى تقاليبه الساألصول الثُّ
 "...ه واحد منها علي من كلِّفُ وما يتصرةَتَّ السراكيبالتَّ

ر
ان

لس

أينا َأن هذا الباب يتَّسع رها، لَ االشتقاق كلَّولو راجعنا أمثلةَ 

ٍة توافرتْ فيها المةُ التي يقبلُها الذَّوقُ صلمجاالٍت تنمويطلحاتُ العلمي

 .يبنظر

 إالَّ ؤخَذْ، ولم يشتقاقَ السماعي اال لم يجد إالَّعصب العربيالتَّ 

ين العباسي وصدر  ِإلى العصر القارَئأعادواقد ه العرب، وتبما قالَ

 المتحررين َأمثال علي الفارسي، هم في ذلك بعض خالفَثماِإلسالم، 

على التَّوابن جني، وغيرهما مم عِع واالشتقاق، واالقتباس ن يشجوس

 في غُّلَهاهضوي، وتوون نمو لغِتنا في ِإطاِرها النَّنَّهم يرعريب، َألوالتَّ

النَّرامي الِعالم ِة التي ترافقُ عصورةهضلمي. 

جمِع  في مااريخ، وتحديد، وما قبَل هذا الت١٩٥٥َّوفي سنِة  

اللُّغِة العربيِة في القاهرة، رأى المجتمعون َأن االشتقاقَ ضرورةٌ، وإالَّ 

في القُ وقع رصوالعرب. 
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 لهذا االشتقاِق تْصِر، وكانوقد َأخذوا أفعاالً من علوِم الع 

  ومن كلمة،"بكهرباء، كهر"وا من كلمة فاشتقُّ.  كما يقولونضرورةٌ

  فكانتْقَّ الكلماِت التي اشتُأما عددو ."س أو مغطَطَمغنطيس، مغنَ"

اكثيرالمعاني والمصادر، فأخذوا  أسماِء عن مشتقَّاِت، ناهيك 

تْحف من المستشفى من االستشفاف، والجامعة من الجمع، والم

  .)٣(الاإلتحاف، ويقوُل إبراهيم أنيس في هذا المج

ن تنمو وتكثر حين الحاجة إليها وقد يسبق  فالمشتقَّا... " 
األفعاَل َأو بعضها بعضاً في الوجود، ولهذا يجدر بنا أن نتصو ر َأن

اهاتُ حين عرفت في نشأتها عرفت معها مشتقَّالمصادر  

إذتُ

."
حتَ في لغِتنا العربيِة، هو من األموِر التي وهنا نلفتُ إلى َأن النَّ 

النَّحت، يعني ": ء في لساِن العرِب البن منظورتوسع اللُّغةَ، وقد جا
والنَّحتُ في مجاِل االصطالِح، يعني انتزاع كلمٍة من . "شر والقشرالنَّ

بشميات ِمن عبد الع: نأخذُ لذلك مثالً. كلماٍت تتماشى مع اللَّفِظ وفيه

ة إالَّ باللّه،شمس، وسبحَل من سبحان اللِّه، وحوقَل من ال حول وال قو 

ـذا ما استعملـوه.  من الحمد للّهمدَلوحه األورون، فقالبالًوا مثـي: 

(Géographie)وهي مأخوذةٌ من ، (gê) وَأرض ،(graphô)  ٌصفو

آالفُ الكلماِت هناك و". وصفُ األرض"، ومعنى الكلمة بالكتابة

و. نحوتِة من معاني الجذوِرالمةُ التي اكتسبا األلفاظُ الفارسيتها َأم

ة َأو َأي الهام" سر"كلمةُ طربوش من : العربيةُ فهي كثيرةٌ، مثالً

رنك"، وةوتَعني ستَّ" شش"، وشطرنج من "لبس"أس، وبوش تعني الر "  
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  المركَّبةُاللُّعبةُ هي والكلمة بمعناها المألوف.  النَّوعون أوويعني اللَّ

مأخوذة من " روزنامة" وهذا حاُل ؛من ستَِّة َأنواٍع من الِقطَِع المتحركَِة

 .بسالة أو الكتاتعني الر" نامة"َأي يوم و" روز"

 :يهابيقوُل مصطفى الشّ 

 نحن في حاجٍة إلى النَّح في ترجمة بعض اَألسماِء... " 
 ما تكون ترجمة ا فكثير... إلى ذوق يحتاجح النَّمية، ولكنالِع

الكلمة اَألعجمية بكلمتَين عربيتَين َأصلح وأدّل على المعنى من نحت 
ٍة واحدٍة يها كلمٍة عربيجىوقُ ويستغلُّون فيها المعنالذَّم." 

ِت
تَل

ن

لم

 ِإلى التَّ- اسادس عريِب، لما له، من تال اللُّجوء ،قٍح فكري

وهنا ننوه بَأن استخدام األلفاِظ اَألعجميِة، شيء يعود ِإلى . وتوسٍع

ه بين ُأمٍة عريب له مكانتُوَألن التَّ. بعضها بالبعض اآلخَراتِّصاِل األمِم 

مِن هذا وكلِّ زمٍن، َأن يؤخذَ بالتَّوُأخرى، فال ضفي الز عريِب كلَّما ير

الظَِّت الحادع جةُ، وكلَّما تعذَّر رفُ على إيجاِد كلماٍت تتناسب

 .روالعص

 :بعريبراهيم اليازجي في التَّإيقوُل  

 عنها لمكا  بصيٍغ وهيئات ال متَّسعم ِإن اَأللفاظَ العربية مقيدةٌث" 
 فظة األجنبية بينها وإجراء اللَّصريف واإلعراب، فال يمكن إتمامالتَّ

 "...ا عليها ما  توافقهَأحكامها
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 في باب معرفة مذاهب العرب في استعمال )٤(ويقوُل الجواليقي 

من الحروف ما كان إاَألعجمي العربي رهما معناه، ما غي االَّ قريب 

 .ملقوِلهم وكالِمهم، ومخارِج حروفه

 .لفي أي حا 

 زباِب اللُّغِة َأخذَ حي اتوسيعا واسعٍة في ا وحديثًا قديموبخاص ،

 .ملميِة وتعريِبها اليوترجمِة المصطلحاِت الِع

نميِة وهكذا بِإمكاِن لغِة الضاِد أن تَبقى على حاِلها، في التَّ 

. وجمع ما يلزمها من الكلماِت الَّتي تراها مناسبةً لواقِعهاواالشتقاِق، 

بتأديِة الص ر، وعلى َأنَّها تظلُّ اُألولى بين اللُّغاِت اُألخرى ألنَّها تمتاز

وبعِد الخياِل، والجةمالي.  

  

  

  

  
ê]ç£]< <

١- Henri Fleisch, traité de philogie arabe... Beyrouth, 1979, tome 1. 
 .يانشر، بيروت، الجزء الثَّباعة والنَّ، دار الهدى للطِّ"الخصائص"إبن جني،  -٢

 .١٩٥٨ ،، مطبعة لجنة البيان العربي"من أسرار اللُّغة"براهيم َأنيس،  إ-٣

، تحقيق أحمد "المعرب من الكالم األعجمي على حروف المعجم"لجواليقي،  ا-٤

١٩٦٦ د شاكر، طهران،محم.  
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عاداِتها وتقاليِدها، وَأن  المفترض َأن تُحافظَ األوطان على 

 .اى عما ال يحلُّ َأو عما يضر مجتمعهتتخلَّ

ومهارةُ اُألمِة، أن تستفيد من مثيالِتها، وَأن تأخذَ منها ما  

 .ديستحب، وترفض ما ال يفي

 ٍة ال تعرفُ اإلصالوَأيُأم الر وثوابتَ الحقيقِة، ومناهج ،ح قي

خطًأ حضاري لغتَها، ترتكب ب يورثُها المتاعاالذي يفيد. 

 والم الحكَّام ،اسيون في العصر العبواللُّغوي واُألدباء صلحون

عندما وجدوا تخمةَ الدخيِل على العربيِة، َأصبحتْ في غير مكاِنها، 

، وهناك ما ان رَأوا اَأللفاظَ اَألعجميةَ، أصبحتْ عبًئةَ شر، وحيبلَجوم

يغني عنها في لغِتنا، عهد ِإلى بلغاِء العصِر ليعيدوا النَّظر في 

ا رجماِت، والمصطلحاِت، ويأخذوا من العربيِة ما وجب َأخذه حفاظًالتَّ

 .ا اللُّغِة وسجاياهعلى خصائص

ةُ في الكالِم العربي، هي كاِإلنساِن راكيب واَأللفاظُ اَألجنيبالتَّ 

في وطٍن عرباَألجنبي ي. 

المنطقُ يقضي برفِض القوِل اَألعجمي، والعمُل بعودِة اللُّغِة ِإلى  

 .اصراِطها اَألصيِل، والشَّيُل بها ِإلى َأصالِته

اللُّغةُ العربيةُ، بحاجٍة ِإلى َألفاٍظ، تجدد المعاني، ولكن نريدها  

تحافعربي ،ـةَ المنشِإ ِإذا َأمكن ظُ على اُألصول والقواعِد، وهذا ما َأكَّد  
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مِة، وما عليه َأهُل الفكِر، والعلماء، وما قيَل في المجامِع اللُّغويِة القائ

 .ةسيقاُل في المجامِع الالَّحق

 هو التَّفي مطلِق اَألحواِل، الهدفُ الر ،ُل ِإلى كرامِة ئيسوص

وتوسيِعها، وسالمةُ اللُّغاِت ال يكون إالَّ بالمحافظِة وسالمتها، اللُّغِة 

اِتها، وروعِة بعطياِتها وِإرِثها وخصوصياياِنها وجماِلهعلى م. 

 .رطولُّغةُ ِإالَّ بالتَّال تحيا ال 

 من الجموِد ِإالَّ بر ِة، ِإذ ذاك تنطلقُ ِإلى وال تسلَمفِعها من الهو

عبيِر عن اَألفكاِر ومستحدثاِت الحضارِة والمدنيِة المرونِة، والتَّ

 .ةالجديد

  :)١(ييخُ عبد القادر المغربقاَل الشَّ 

 في سبيل روثة يقفُفال ندع االستمساك بأهداب لغتنا المو... " 
تطوالتَّرها، وال نساير طووندخُلر للَّهجات ِإلى حد  على  َأن يطغَ 

 اا معهميتُ وتُلغتنا الفصحى ويعمال على تحطيمها فتموتُ

ياا
".ن

 هدفَ جهابذِة اللُّغِة وِإقامةَ المجامِع دائم باللُّغة ، العنايةُاعلى َأن 

لوم كافَّةً، ومالئمةً لحاجاِت البشِر  بالعها وافيةًوسالمِتها، وجعلُ

والعصِر، وحتَّى يتحقَّقَ ذلك علينا أن ننظر في قواعِدها، لنضبطَ 

 .ةعابير الهادفالتَّ

 ةٌ إبداعفللمةجامِع َأهمي٢ (ي(. 

الٍت كبيرةً، والمجالَّتُ الصادرةُ عن المجامِع، تحمُل دال 

   في غة، ِإضافةً إلى مسمياٍت، أغنِت اللُّا، وصيغًاءـومصطلحاٍت وَأسم
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، )ملَّحاجز الس: رابزينالد(، )نسيراألس: المصعد(ثل فِة، من ِمالشُّؤوِن المختِل

)هوالب :اإلضبارة(، )الونالص :هييوسالد(.... 

ا، ب أورع العلوِم الحديثِة، حمَل علماءوهنا نشير ِإلى َأن اتِّسا 

فتيِش عن آالِف الكلماِت لتكون في خدمِة العلِم والمعرفة، في حين للتَّ

وتنم العرب، تأخَّروا بوضع وسائَل تفيد علماء يَأن . مع العلِم َأن

االكتشاِف، واالالز هو زمن مختصاِص وتحسين العلومن. 

 للُغِة الضاد، وما بإمكاِن العرِب َأن يحقِّقوا الحاجاِت المطلوبةَ 

 تخدم اَألبحاثَ العصريةَ، التي بةً معرا عربيةً، َأو َألفاظًاتحتاجه َألفاظً

ختَتتناوُل الممن مصنوعار ستجدتعاِت وما ي. 

كلماِت الجديدِة التي تمتُّ إلى ضمِت القواميس الحديثةُ آالفَ ال 

به. العلم والفن ال بأس ٍة، تصُل باِإلنساِن ِإلى فواِئدلغٍة أجنبي افإتقان. 

  وَأرباب دنا الفقهاءِة، لَوجالعربي علماء ولو حاولنا أن نُبرز

حو والبيان والبديع وعلِم اللُّغِة، الذين َأبدعوا في علِم الصرِف والنَّ

وِض، ولكنَّهم ال يعرفون عمقَ العلوِم التي ظهرتْ في القرِن العر

على َأنَّنا نشهد لما عرضوه وَأثبتوه في . الثِةالعشرين وَأوائِل األلفيِة الثَّ

ِة والحضارِة، وما حقَّقوه من َأهداٍف وغاياٍت عن طريِق مساِر المدني

 بالمصطلحات صما يختَأما في و .)٣(هماللُّغِة التي انتفضت على َأيدي

تْ في زمِن بة، فقد ظهرالعلمياس، حينما استعانوا بالمرجمين تَني العب

بيِة، والحسابيِة، وكتِب لترجمِة الكتُِب العلميِة، والفلكيِة، والطِّ

ات، والفيزياِء والكيمياِء وغيرهالراياضي. 
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ريانيِة واليونانيِة والهنديِة والفارسيِة رجماتُ ُأِخذَتْ من السالتَّ 

رياِن، وكان كلُّ كتاٍب رجمون فمعظمهم من الستََأما المووغيرها، 

ذهب ثقلُه دفعي ترجمايمرجتَ للم. 

أينا الفرقَ بوضوح، راريخ، بعلوِم اليوِم لَسنا علوم ذلك التَّولو ِق 

فالعلماء ِإبان تلك الحقبِة عرفوا طريقَ العلِم، وحددوا معالمه، ولكنَّهم 

 وِء، والكهرباِء، َألنوِت، والضالقوانيِن، كقوانيِن الص جهلوا بعض

 لهاآلالِت الحديثةَ الموجودةَ اليوم ملم تتوافر. 

وِإذا َأمعنَّا النَّظر في نهضِتنا العلميِة في هذا العصِر، نجد َأنَّها  

ِإلى  النُِّتأبصر عزى النَّجاحوبالِد الشَّاِم، وي ٍة في مصربشفافي ور

، في القرِن  بعامٍة ولبنانمدارِس اِإلرسالياِت التي نشأتْ في بيروتَ

ياِت الخيريِة اإلسالميِة في دمشقَ ولبنان، ومن الماضي، وِإلى الجمع

الثَّابِت َأن هذه النَّهضةَ، نقلتْ معظم العلوِم الحديثِة ِإلى اللُّغِة 

ةالعربي... 

بنانيِة، خدمِت اللُّغةَ المؤسساتُ العلميةُ، في بيروتَ، والمدِن اللُّ 

وكان من َأهداِفها تعقُّب . سيةَ فيهاالعربيةَ، َألنَّها كانِت اللُّغةَ اَألسا

من اللُّغاِت الم تقنونَهِة، ِإضافةً ِإلى ما كانوا يِة العربيصطلحاِت العلمي

 .ةلذلك كانِت األمور سهلةً في ترجمِة اَأللفاِظ ترجمةً دقيق. اَألجنبيِة

 .لوفي َأي حا 

  ،اليوم العلوم تَّسعِتاإنِف ، في مختِلا ملحوظًا اتِّساع

 .تاالتِّجاها
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 الض رورةَ تقضي، بتعديِل بعِض المفاهيم، من هنا، على َأن

بجِع المصطلحاِتتْوضِع وِة، لتتبوالعمل بها  ِإقامةُ المجامِع العلمي ،

  .ةبدقَّ

  

  

  

ê]ç£] 
مجمع اللُّغة "ة ، مجلَّ"هامجامعنا اللُّغوية وَأوضاع"، بد القادر المغربي ع-١

  .١٢٣ .ابع، ص، الجزء الس١٩٥٣، مطبعة وزارة المعارف العمومية، "العربية

م، المجمع المجمع العلمي للسيد عبد اهللا ندي: قامت مجامع كثيرة، نذكر منها -٢

 ١٩٠٧، ثم أنشئ في القاهرة عام )١٨٩٢(الذي ينسب ِإلى السيد توفيق البكري 

، )١٩١٧(نادي دار العلوم برئاسة محمد حنفي ناصيف، مجمع أحمد لطفي السيد 

 ا ، )١٩١٩(وفي دمشق نشأ المجمع العلمي العربية بمصر وأممجمع اللُّغة العربي

مجمع اللُّغة "ه  وكان اسم١٩٣٢كانون األول عام فقد ُأنشئ بمرسوم صدر في 

مجمع "، ثم صار " اَألول للُّغة العربيةؤادمجمع ف"ه ، ثم صار اسم"العربية الملكي

  .)١٩٤٧( "اللُّغة العربية، المجمع العلمي العراقي

محيط "نذكر من علماِئنا مثالً، المعلِّم بطرس البستاني، صاحب قاموس  -٣

دياق، يخ إبراهيم اليازجي، أحمد فارس الشّ، الشَّ"دائرة المعارف"، و"طالمحي

، أمين معلوف، أحمد عيسى، محمد "فطَقتَالم"يعقوب صروف صاحب مجلة 

ين الخطيب، هابي، إبراهيم مدكور، إبراهيم أنيس، محيي الدشرف، مصطفى الشّ

علي بدر الواحد وافي، الجواليقي، عبد القادر المغربي ،بيدي، إبن منظور، الز

ريوطي، مارون غصن، عبد اهللا األمين، إبن جني، وغيرهم الكثيالس. 
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 ِمن المثابتٌ س ٍة، هي عنصرٍة، َأو ُأماللُّغةَ لكلِّ قومي لَِّم به، َأن

 .بيتحرك في عمِق وحياِة الشُّعو

فاهم، وتعتز عاون، ويعجز التَّالتَّواصُل ويزداد باللُّغِة يتم التَّ 

النَّلَاَألنشطةُ المتباد ةُ الاِس في جميع المجاالِت كافَّةً، اةُ بينجتماعي

ةُ والتَّوالسةُ وسوى ذلياسيكربوي. 

  ِإلى وسيلِة تفاهٍم، وَأجدر المرء وفي مطلِق اَألحواِل يحتاج

عامِل، واللُّغةُ هذه يطرُأ فاهِم والتَّ التَّالوسائِل هي اللُّغةُ، ألنَّها وسيلةُ

ِم االجتماعيِة ظُ للظروِف والنُّاغييراِت، وفقًبدالِت والتَّعليها بعض التَّ

 .ةالساِئد

وَألن اللُّغةَ مقياس للمجتمِع اإلنساني، ال بد من دراسِة شؤوِنها  

، واَأللفاِظ ا َأيضومعطياِتها، في كلِّ الحاالِت، ودراسِة المصطلحاِت

 .ةالتي تستعملُها اَألنظمةُ القريبةُ والبعيد

 َأقدمنا على دراسِة لُغِة َأمٍر ما، دراسِة موضوٍع نقدي مثالً، فلَو 

 .ه تالِئماص َألفاظًسنجد للنَّ

 .هص العلمي التواصلي له َألفاظُه وتقنياتُالنَّ 

 .ه ومجازاتُه، وأسلوبه الذي يمتاز بص اَألدبي له تعابيرهوالنَّ 
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  ِننا، لها من الكلماِت ما يتناسبمد الالَّفتاتُ التي تمُأل شوارع

 .امع واقِعه

ِة والمجالَِّت اُألسبوعيِة،  في الصحِف اليوميإلعالناتُا 

والفصليِة، واِإلذاعاِت ووساِئِل اِإلعالِم كافَّةً لها كلماتُها وإشاراتُها 

 .ةتاً في الحياِة العاملِف دوراً ممثُِّلورموزها، التي ت

 هذه اَألنشطِة الم ٍر في عبرمن حدوِث تطو نوطِة باللُّغِة، ال بد

ِم االجتماعيِة والحاالِت، وكتابِة ما يوافقُ ظُ النُّبسحبداللِة اَأللفاِظ، 

 .ةاَألذواقَ، والمنطقةَ، والمحافظ

 .س في النَّااللُّغةُ تخضع للحياِة الحالَِّة 

 و رةُ عن َأفراِد وتسيرفقَ ِإرادِة اِإلنساِن، َألنَّها الوسيلةُ المعب

 .ةقِة للمجموعالبيئِة والمجتمِع، وتتكيفُ باَأللفاِظ المواف

 ُل، فالدتتبد ،بلٍد عربي ةُ في َأيبالالتُ اللَّفظيحب معطياِتها س

لمستوى الج مغايرةً لما ولهجتها، َألنَّها تخضع ماعِة، فهذه مثالً تكون

 .نيكتَب في لبنا

 وهذا حاُل لغِة الرساِئِل، والم روِل، فهي تتغيراسِم في الد

 .ءؤسا الربسحبباستمراٍر، 

فيقاُل مثالً في بعِض الدوِل، فخامة الرئيس، وفي دوٍل أخرى  

قاُل السيد الرسئيي. 

وفي مناصب أخرى، يقاُل للموظَِّف الكبير، سعادة، وسيد،  

 .كوغير ذل
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طوِر المستمر، ماذج، نرى َأن األلفاظَ قابلةٌ للتَِّمن خالِل هذه النَّ 

وَأن اللُّغةَ تتماشى مع العصوِر، ومستجداِتها، وتأخذُ بالجديِد مسايرةً 

ن لها كُتطوِر، ثم نجد َأن اَأللفاظَ هذه في دالالٍت جديدٍة، لم للواقِع والتَّ

 .ُلَأمكنةٌ من قب

قُ طوهكذا نستنتج َأن اللُّغةَ تواكب َأبناءها ومحبيها، وتن 

بَأحوالهم وعيِشهم ونُظِمهم، وتتكيفُ مع حياِتهم، شرطَ َأن يساعدوها 

 .ةبالمرونِة المطلوب

وقد طوِر الداللي الالَّحِق باَأللفاِظ، معظم علماِء اللُّغِة يقولون بالتَّ 

دان عوامَل يكونذلك في ِإطاِر االستعماِل والحاجِة، اللَّذين يجس 

 .ةًكثير

 ِر، ويمجاالِت التطو ِإلى َأن اَألقطاب المجتمعات كافَّةً تصُلشير 

 .ا َأو دينيا َأو فكريا برمتها، سواء كان الميدان اجتماعيوالحياة

 .عِعلْم الداللِة واس 

 المعارِف، وَأشكاِل النُّوقد نخرج بخالصٍة ِمن شأِنها تبيان  مو

 .عقدِم في المجتموالتَّ

 اَأللفاِظ بعض المعاجِم العربيِة، ومصادِرولدى قراءِتنا  

المستحدثَِة، الحظنا َأنَّها ضروريةٌ، وقريبةٌ من المدنيِة الحديثِة، فنحن 

عترفين للُّغاِت ِل، ماود بحكم التَّسلَّمنا بها، والعلماء َأخذوها ووضعوها

اَألجنبيِة بحسن الجميل، وما لبثَت َأن تطورتْ وَأخذتْ مكانَها بلغِتنا، 

ٍة وعفويةبطريقٍة آلي. 
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" الفلسفة" معربةٌ، وافقَِت اللِّسان العربي، ككلمِة وهناك كلماتٌ 

، وكلمة )فارسية(" اإلبريق"، وكلمة )التينية(" ينارالد"، وكلمة )يونانية(

: بحسب متري نعمانأكيٍد  من أصٍل يوناني التينيوإنَّما ، إنكليزية(" لفازالتِّ"

 .)"ن بعدعرأى "ِره، وتعني رأى بالالَّتينية؛ أي يِدڤ، وتعني بعيد باليونانية، وتيِله

 الستخداِمه مدلوالً حي فكان ،العربي ككلمِة اومنها المولَّد ،

ارة، والهاتف، والجريدة وغير ذلالقطار، والسكي. 

وهي " لوقَجم"نحوتةُ، فقد وجدناها في كلمة َأما الكلماتُ المو 

" ةال أدري" و)نقل + جو(جتا في كلمٍة واحدٍة من عبارةٌ عن كلمتَين ُأدِم

  ...)يأدر+ ال (

ه ففي ترجماِت. ه ناجي نعمان وترجماِتكما وجدناها في كتاباِت

 في ما بين  القائمِةالعالئقُ البيحكومية، بمعنى العالئِق: نقرُأ مثالً

مثلها  و،)relations intergouvernementales(  المختَِلفَِةالحكوماِت

ية، والبظيفيوية، والبيِصناعيةالبيبة... أورونقرُأ في كتاباته األدبي 

 ، بالمعنى األقرب إلى السرمدية،)أبد+ أزل ( الحبيبة األزبدية: الِفكريةو

   ...)مكانال+ مان زال(، والزمكان )الوجود+ العدم (والعدجود 

ائِع، بدلتْ وحولَتْ طريقَها صوب االستعماِل الشَّوثمةَ َألفاظٌ ت 

، فهذه اللَّفظةُ ال "كأس"ومن ثَم تغلَّبتْ على اللَّفِظ اَألصيِل، كقوِلنا مثالً 

تْ كوبى كذلك، ِإالَّ إذا كانتْ مَألى بالماِء، وإالَّ اعتُبروكم من اتُسم ،

 .لالكلماِت في هذا القبي

 .معميطوِر والتَّالتَّاس يميلون إلى النَّ 
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 عجِم الكلماِت التي تحمُل أكثرمن معنًيميلون ِإلى م  ى، ويأخذون

 .ةناِس لُعبةً فنيبالِج

هني، ي إلى الذِّ، تتقدم األلفاظُ من الحسوبتقدِم المجتمِع ورقيِه 

ةَ، وتساعد هذا الواقع نَطقَ واَأللِسويحصر المجتمع بَألفاٍظ تحكُم النُّ

 .ةنتج ِإفادةً للبشريترجماتٌ وثقافاتٌ تتفاعُل وتتالقح، فتُ

ثِة،  الكتاباِت الحديفيالليةُ، تؤثِّر بقصٍد َأو بغير قصٍد نى الدفالب 

ائعِة، والمعاصرِة، حتى باتَتْ في بعِض المواضِع من اَألخطاِء الشَّ

 ...يوهو في الحقيقِة خطٌأ لغوي ونحو

وهي في " رِجع"وكم من اَألخطاِء تُرتكب باسِم اللُّغِة، كلفظة  

، هذا عدا "حوالى"، وهي في األصل "حوالي"، وكلمة "رجع"اَألصل 

ميِر ِإلى متأخٍِّر، َأو ِإسقاِط يفي، َأو ِإعادِة الضر الكَأخيقديم والتَّعن التَّ

الر مِل والمفرداِت، وغير ذلك من اُألموِر، التي تثيروابِط بين الج

 .ص في النَّوال يفصُل في ذلك إالَّ السياقُمشكالٍت في طرِح المعاني، 

 .ةفي ّأي حاٍل، المجتمع له تأثير كبير في اللُّغ 

أثير حتمي، فعلينا َأن نقر من جانٍب ذا سلَّمنا جدالً، ّأن هذا التَّوِإ 

 .ةوازن ينعدم في أحياٍن كثيرآخر، بَأن التَّ

ن لغةُ على َأنَّنا نُسرع لنقوَل، ِإن التطور سنَّةٌ طبيعيةٌ، ولم تكُ 

 .هى عنالضاِد على مد وجوِدها، بمنًأ

ويِل، كيفَ تُؤثِّر وتتأثَّر، وكيف عبر عمِرها الطَّلُغتُنا عرفتْ  

 .اتتفاعُل مع مثيالِتها من اللُّغاِت، التي تواصلَتْ معه
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 .ي الكاِئِن البشروقد ثَبتَ َأن اللُّغةَ هي مرآةٌ لبيئِة 

بيعي ه، فمن الطَّعاللُّغةُ صورةُ اإلنساِن، فإنَّها تجسد بيئتَه ومجتم 

جداً، َأن ينمو بنموها، ويشعر بقدرِتها ومكانِتها، ويتحرك وفْقَ 

 .توجهاأثيراِت والتَّالتَّ
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ن القرن إ العصر العباسي اِإلصالحاِت اللُّغويةَ، فِإذا عرفَ 

 وحركةً لغويةً، ال مثيَل لها، شارك فيها ااسع عشر، شهد انبعاثًالتَّ

بِإكباٍر، ع ادتطلَّعتْ ِإليهم الض ،عِن سواهم، َأهَل ينا بهم ولم نَنََأقطاب

 .نالِفكِر والعلِم واللُّغِة في لبنا

  ِة، وِإحياِئها، حتَّى اللُّلقد َأسهمون، في تجديِد اللُّغِة العربيبناني

فقد تهيَأتْ، للحركِة  .ةعبيِر الحي، ومواصلِة الحياِة الحديثتمكَّنتْ بالتَّ

  :االلُّغويِة في لبنان، َأسباب نهضويةٌ كاملةُ الجوانِب، من أبرِزه

  وطنيةرفع المدارِس ال -١

   الثقافيةُ األجنبيةالياتُاإلرس -٢

  باعةوجود الطِّ -٣

   إنتشار المكتبات-٤

  فيةنهضةٌ ِصحا -٥

٦-ُة الج وجودِة واَألدبياِت العلميمعي  

٧- شرقونستَالم  

  رق والغربالقح الفكري بين الشَّالتَّ -٨

   المسرح-٩

  هضةُ العلميةحركةُ المهاجرين والنَّ -١٠

١١- ةُ القريبةُ من العصريالقضايا الساسي 
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   المدارس الوطنية-١

 هذه المؤسساتُ مثَّلَتإنطلقت في لبنان المدارس الوطنيةُ، وقد  

بنانيين، الذين َأخذوا البرامج عن  اللُّ في تعليِماربويةُ دوراً مهمالتَّ

ةالمدارِس اَألجنبي. 

في " الثة األقمارالثَّ"ائفةُ اُألرثوذكسيةُ، مدرسةَ أنشَأِت الطَّ 

 .١٨٨٠ عام" زهرة اإلحسان"، ومدرسة ١٨٦٥بيروت عام 

 .١٧٩٧عام " بزمار"وَأقام اَألرمن الكاثوليك مدرسة  

 والرومكما َأنَّهم ١٨١١عام " عين تراز "مدرسةَ  الكاثوليك ،

 من اللُّغاِت ِإلى جانِب اودرسوا فيها عدد" المخلِّص "َأنشأوا مدرسةَ

 ؛ والمدرسةَ البطريركيةَالعربيِة، الفرنسيِة، واليونانيِة بحكم الهوتهم

ه خليل مطران وغيرياسة، أمثاَلالتي تالميذُها من كبار األدب والس. 

مدرسةُ ، وأقدمها لبنانيا، ف مدارِس الموارنةشهرا من أموأ

   .ةعين ورق

 ؛١٨٩٧وُأقيمِت الكليةُ الوطنيةُ اإلسالميةُ في طرابلس، سنة  

الخيريِة اِإلسالميِة، مكانةٌ  لجمعية المقاصِد ت فكانأما في بيروتَو

 .م في نشر العلكبيرةٌ

يخ  اِإلسالميةُ، التي تولَّى رئاستَها الشَّوهناك الكليةُ العثمانيةُ 

 .يأحمد عباس األزهر

 المعلِّم بطرس البستاني ومن َأشهِر المدارس الوطنية، مدرسةُ 

 .١٨٦٣ َأنشَأها سنةالتي 
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    لياتُ الثقافيةُ اَألجنبيةاِإلرسا -٢

بشيريةُ األجنبيةُ في قافيةُ والتَّعليميةُ والثَّتُ التَّاتشرِت اِإلرساليإن 

ٍة في لبنانوبخاص الشَّرِق العربيوسورية، منذ أوائِل القرن الس ابع 

عشرا، وَأخذتْ مركززا وحيتصِف القرن التَّ، في منا مبدعاسععشر  ،

اٍت كاثوليكيها ِإرساليةًوكان معظم. 

 وبيروتَ، عم ،اتُ وحلَّتْ في جبل لبنانرت هذه اِإلرسالي

 دمشقَ وحلب، ومصر، ومن القيمين عليها، ا تحديد،وسوريةَ

 يسوشيون، راهبات القدعازاريون، الكبلّاليسوعيون، الفرنسيسكان، ال

ون، القدسة، فنسان ده بول، اإلخوة المريمييس يوسف، العائلة المقد

اتُالرقدمت في ما بعد اِإلرسالي الح، ثمة من پـ الاعي الصتَنْتيروِتس

 .اكا، وألمانيا، وإنكلتريرأِم

قافي واألدبي، ونشطَ جديد الكلماِت في قاح الثَّ تم اللَّ،وهكذا 

 .ةعمِق اللُّغ

بادِل ، ولما رَأوا نجاح التَّاثم َأسهمِت اِإلرسالياتُ في تعليِم لغاِته 

 سنة "مدرسة روما المارونية"يِة، َأقاموا قافي والمعرفِة الكلِّالثَّ

ثم ُأنشَئت المدارس الوطنيةُ لتقلِّد المدارس اَألجنبيةَ في . )١(١٥٨٤

ربوي، ومن َأشهِر المدارِس الكاثوليكيِة التي  والتَّقافيعاطي الثَّالتَّ

، التي بنيت على َأيدي "عينطورا"قامتْ في تلك اآلونِة مدرسةُ 

، كما َأن اليسوعيين ١٧٣٤ائفِة المارونيِة سنة اليسوعيين بمساعدِة الطَّ

  ، ثم نقلوها إلى "غزير" في ١٨٧٤  عاميس يوسفَ القدةَـَأنشأوا جامع
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 في إقامِة مدرسِة نْتروِتستَپلـوكان فضل ا". بيروت"عاصمة لبنان 

، والمدرسِة ١٨٤٧كيةُ عام يرالتي أسستها اِإلرساليةُ األِم" عبيه"

 .)٢(١٨٦١نجيليِة عام اِإلنكليزيِة، واِإل

شرقيين، لقيِن الملهذه المدراِس َأثر بارز، وقدوةٌ تربويةٌ في تَ 

 ا عامةً، وفنونًاقافِة الغربيِة، فعرفوا آدابوِإعطائهم درجةً واسعةً من الثَّ

 .اواسعةً، ولغاٍت كانوا يجهلونَه

 ا َأخذوه، ومممم لوا ِإلى َأبعدا َأدخلوه إلى كما َأنَّهم توص

العربيِة، لقد تمكَّنوا من بعِث حياٍة جديدٍة، ونهضٍة علميٍة واسعٍة 

 عن اجم بحثًالقَ، ثم انصرفوا لتأليِف المعَأرسِت اِإلبداع والخَ

في اَألنِشالمفرداِت والم مِة، لتُستخدطَصطلحاِت العلميةِة اللُّغوي. 

أليِف في زدهرتْ مجاالتُ التَّاطلُّعاِت، بهذه الحركاِت والتَّ 

 .ةًواحي العلميِة كافَّالنَّ

  

  باعةوجود الطِّ -٣

، وشاركَتْ في نهضِة المدارِس، طليعيا راالمطابع دوأدِت  

 .ةعليميوانتشاِر الوسائِل التَّ

باعةُ تثبيتَ الكُتُِب المدرسيِة، وكانتْ ُأولى البذوِر سهلِت الطِّ 

التي اهتمت بها المطبعةُ البولُسيةُ في جونيه، " وقشَسلسلةُ الم"اجحِة النَّ

من ِمثل  البولُسيين، باءآلفين على نجاِحها بعض اوكان من الواِق

  ان، ـري نعمـ متواألستاذُاج، ـاخوري وإميل الحـن حنَّا الفـاألبوي
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البولُسيين هذا، باإلضافة إلى مجلَّة . والشَّقيقان بهيج وإبراهيم عطا اللَّه

ُأمِسياتُ  "تهموسلسل، )حاليا بإدارة األب جورج باليكي( "المسرة" العريقة

 بإشرافعادل تيودور خوري، ب طالقُها ببادرٍة من األإُأعيد ( الواِعدة "األحد

شتراك مع المكتب التَّربوي في مدرسة القديس بولُس ال، بااألب ساِمر نعمانمن 

 .) فيطرون–

 .ةوسِع في امتداِد الحضارباعةُ ِإلى االنفتاِح والتَّبادرِت الطِّ 

، هو كتاب  في الشَّرق العربيَأوُل كتاٍب طُِبعولَِئن كان  

في باعةَ الطِّ، فإن )سورية( ، في مطبعِة حلب١٧٠٦نة المزاميِر س

 أخذَتلبنانزا حيُل في اِإلبداع، ا كبيراألو العمِل، وكان لبنان في فن 

جليِد وجسم الحرِف، وفي تلك اَألثناِء ظهرت مطبعة وبخاصٍة في التَّ

 .ةريانية فالعربي الس، قزحيا، فعملت في اللُّغتَينردير ما

مطبعة دير : ثم توافرِت المطابع في َأنحاِء لبنان، نذكر منها 

يس جاورجيوس وير، ومطبعة القدايغ في الشُّ يوحنَّا الصرما

، والمطبعة الكاثوليكية ١٨٣٤كية عام يركسية، والمطبعة األِماُألرثوذُ

 .)٣(ا، وغيره١٨٤٨عام 

ِع المعرفِة بتنويِر األفكاِر، وهكذا ساعدِت المطابع، وكلُّ َأنوا 

 .موانتشاِر العل

 لَبِةالميِذ والطَّ التي سهلتْ على التَّجماوبعد ذلك، طُبعِت المع 

على َأن . بنانيونحقيقةَ اللُّغِة، والسيما تلك التي ألَّفها المفكِّرون اللُّ

  .ة مستقلَّنت لها نهضةأليِف المعجمي كاحركةَ التَّ
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 إنتشار المكتبات -٤

واعتنِت الجماعاتُ المثقَّفةُ  .بإعتنِت المكتباتُ باختياِر الكتُ 

على تطويِر حضارِة العربي ةباقتناِء َأفضِل الكُتُِب، التي تساعد. 

ِمعِت اَأللفاظَ الجديدةَ، فجالقديمةُ المفيدةُ، والحديثةُ التي ضم ِت الكتب

ةواللُّغاِت اَألجنبي. 

 مكتبةً )٤()١٧٣٢-١٦٧٠(ففي حلب، َأسس جرمانوس فرحات  

صيتُها في أور ةُ ذاعالعربي ندثتْ عنها المرائدةً، تحدفيها ب ا، جمع

ها أكثرسة، وانتقلِت العدوى ِإلى  مخطوطة٢١٠٠  منمؤسعربي 

لَّفَ الرهبان الكثير من المكتباِت في ديِر البلمند مثالً، ودير أاَألدياِر، ف

 .االمخلِّص للكاثوليك، وعين ورقة، وغيره

  :ام انتشرت في لبنان مكتباتٌ كثيرةٌ، من أبرزهومن ثَ 

  .)١٨٨٠( وترقيةُ، َأنشأها اليسوعيون في بيرالمكتبةُ الشَّ -١

  .تكيِة في بيرويرمكتبةُ الجامعِة األِم -٢

  .)١٩٢١( طرازيدي فيليب " الكونت"أسسها ، بنانيِةدار الكتُِب اللُّ -٣

ومن حسناِت المكتباِت هذه، َأنَّها ساهمتْ في الحفاِظ على اللُّغِة 

ِة وقواعِدها، والمخطوطاِت والدالعربيارسين راساِت التي أتاحتْ للد

 ...ةالحصوَل على المراجِع والمصادِر المتوافر

  

 نهضةٌ ِصحافية -٥

 .ة ريادي لها نهضةٌتالصحافةُ كان 
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 في نهضِة اللُّغِة العربيِة، اِعالً فا دورمثَّلَتْهي اُألخرى،  

 هحافظتْ على ما أنتج من َألفاٍظ، ثم اِتها كلَّ ما استجدوَأدخلتْ في طي

 .بالقح بين الشَّرِق والغرالتَّ

د  محماالتي اهتم بها شخصي" الوقائع"فأصدرتْ مصر جريدةَ  

 ، وكانتْ األولى في الشَّرق العربي، صدرت١٨٢٨ْعلي سنة 

ركيِة والعربيِة، وبعد فترٍة من ِإصداِرها استقلَّتْ باللُّغِة العربيِة بالتُّ

 .)٥(فقط

بنانيين على الصحافِة المصريِة، هنا ال بد أن نذكر فضَل اللُّ 

قر عن قرٍب، فحملوا َأقالمهم، وسافروا والسيما ُأولئك الذين ذاقوا الفَ

ك العلِم، مزودين باللُّغاِت اَألجنبيِة، والفكِر رِإلى مصر، ليخوضوا معتَ

األوريب. 

 في لبنان، فكان توالِتثم ت الجرائد:  

، التي أسسها خليل الخوري، ثم ١٨٥٨، سنة "حديقة األخبار "-

برجيس باريس"نة نفِسها ظهرت في الس."  

  .١٨١٥ سنة، يخ عبد القادر القباني للشَّ،"ثمرات الفنون "-

، وفي السنة نفِسها ظهرت ١٨٧٠  لبطرس البستاني،،"الجنان "-

  .باء اليوسوعيينآل ل،"البشير"

-" فطَقتَالم"،١٨٧٦وف وفارس نمر،  ليعقوب صر.  

-" طَّمقَالم"،اوف وفارس نمر ليعقوب صر١٨٨٩،  أيض.  

 .١٨٧٧ لخليل سركيس، ،"لسان الحال "-
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كا، فهي غنيةٌ ير التي صدرتْ في أِمهجريةُ المحفُأما الصو 

  :ةومتنوع

  .١٨٩٥ لصاحبها سليم بالش، ،"الفيحاء"جريدة  -

-" ١٨٩٧، "قيبالر.  

  .١٨٩٧، "األصمعي "-

  .١٨٩٩، "المناظر "-

-" ١٩٠٠، "وابالص.  

  .١٨٩١ لنجيب عربيلي، ،"كواكب أميركا "-

 .ل صدرتْ في البرازي،"العصبة "-
 

وكان للصحافِة دور في تعزيز اللُّغِة العربيِة وتجديِدها، وقد  

عن فيها  ما شذَّ اياِء، منتقد الضبراهيم اليازجي، في مجلَِّةايخُ أشار الشَّ

 .)٦(ء، وما شاع من َأخطاقواعِد اللُّغِة

  
٦- اِت الِع وجودةالجمعيِة واَألدبيلمي  

 .تاِإلئتالفُ ميزةٌ ِإيجابيةٌ في الجماعا 

 .ااِإلئتالفُ في العرِب َأزهر تواصالً وتآلفً 

 وبما َأن العرب عاشوا تحت وطأِة الظُّلِم العثماني من دوِن رأٍي 

  أالَّ يهتموا بتأليِف رابطٍةابيعي جدن الطَّيذكر، َأو جرَأٍة، كان م

 .ا فيهابدون رأي يتجمعهم َأو جمعيٍة
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 اسعولكن بعد انفتاِحهم على الغرِب في منتصِف القرِن التَّ 

التَّعشر ونَ، َأثمر ،ما االطِّالقح على نَحٍوالعظلحو م. 

نميِة  والتَّكَِةتْ في ما بعد الجمعياتُ، التي اهتمت في الشَِّرأونش 

  :ت من هذه الجمعيا.كامِلوالتَّ

١-" ةُ السةُالجمعيوري"َأنشَأها الم ،ون في بيروتَيرلون األِمرسعام كي 

١٨٤٧.  

 من أعضاِئها أديب .)٧(١٨٧٣ ُأسست سنة ،"زهرة اآلداب"جمعيةُ  -٢

 اللُّغِة ِةبتَ من كَ والكثير،ينيونخلة التُّوإسكندر عازار، وإسحق، 

ةالعربي.  

  .١٨٦٩، "شمس البر"جمعية  -٣

  .١٨٩٠النادي األدبي، ُأنشىء في طرابلس عام  -٤

٥- المالِعجمع ُأنشى الشَّلمي ،٨(١٨٨٢ء في بيروت سنة رقي(.  

 ةُ، هجر اللُّكما أنشأ في المات كثيرة، منها اَألدبيون، جميعبناني

 .ةكييريريةُ، وذلك في البرازيل، وفي األنحاِء األِمواالجتماعيةُ، والخَ

حيي اللُّغةَ، كانت هذه الجمعياتُ ترفع المستوى األدبي، وتُ 

بج ِة، وتُمِع اَأللفاِظوتهتمبتكَرالم الحفالِت وتمثيَل الر واياِت، ونقل قيم

 .١٨٨٢التي قامتْ عام " العروة الوثقى"رقية، كجمعية  الشَّالبذور

لميِة واَألدبيِة، عِملَتْ في جمِع البحوِث د الجمعياِت الِعوجو 

غويِة والمعجميِة ِة اَألدبيِة والعلميِة واللُّطَِف اَألنِشوالدراساِت ومختِل

  .ةهضالتي َأدتْ دورها على َأيدي رواِد النَّ
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٧- شرقينستَحركةُ الم 

 بنسبٍة صوراإلستشراقُ زاد في النَّشاِط اللُّغوي، وَأبعد القُ 

 .لمقبولٍة، وحرك العقو

لَّ ستشرقون جوقد صرفَ الم .ةرافقَ االستشراقُ تطور اللُّغ 

. اهتماِمهم، ليجعلوا من لُغِة الضاِد قضيةً متحركةً، تنبض بالعافية

لذلك نشروا المباحثَ القيمةَ، التي تدعم مواقفَ اُألدباِء والمفكِّرين، 

لك الحكوماتُ العربيةُ، فأنشأِت المنابر في وقد ساندتهم في ذ

 .تعليميِة الكبرى والمعاهِد، والجامعاالمؤسساِت التَّ

.ه في تنسيِق المعجِم العربي وجمِع مادِتاوكان االهتمام ملفتً 

  
  ح الفكري بين الشَّرِق والغربالقُالتَّ -٨

عوِب، ةٌ رئيسةٌ، في حياِة الشُّالقح الفكري سنََّأثبتَ الواقع َأن التَّ 

 .نكما هو في عالِم النَّباِت، وعالِم الحيوا

القح تموتُ الحياةُ، ولم يبقَ فيها ِإالَّ الجامد غير ولوال التَّ 

 ...حرِك، منذُ اِإلنساِن اَألولالمت

 لو َأخذنا مثالَنا الشَّ،واليوم  ا ال شك؟ ممرق والغرب، ماذا نجد

 .رِر، منذ آالِف العصوشَفاعَل القائم بين البجد التَّفيه ن

 تأخذُ لقاح ،ةُ التي يموتُ فيها العطاءنتَااُألمٍة ممن ُأم ٍة، ِفض

 الضعِف، لتفتح فتستفيقُ بعد وقٍت من الزمِن، وبذلك تطوي صفحةَ

تفاعالً بالقو جاهزةً لتكون ،ةصفحةً بيضاء. 
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  :)٩(يقوُل ميخائيل نعيمه 

وال الصين ونتاج الِفكِر الصيني ولوال الهند ولقاح الخياِل ل" 
لوال فارس وجماُل الفن الفارسي ولوال العر وتوقُّ  ،الذِّهِن الهندي د

العربي ولوال مصر وحضارةُ فراعنِة مصر، لما كان الغر وال 
سب َأن نذكر َأن كولومبس ما اكتشفَ أميركا ِإالَّ وح. حضارةُ الغرِب

د في الوصوِل إلى الهنِد، وكنوِز الهناطمع... 

،
ب ، و

ب ،
نا

يب

،ُ ِت
،ُ ال

ال

ر

ِه وإنتاِجِه  أيام كان الشرقُ في َأوج نضِج"برا"قد كان الغر ل" 
والمعنوي كانت تربةُ . المادي اموكانت تربةُ الغرِب قاحلةً شحيحةً َأي

ينيةُ، وكان الفتوحات ساالتُ الدفكانِت الر. الشَّرِق فياضةً بالخيرات
 تؤكُل، وأثماراً  تؤكل ولكنَّه افيثمر َأثمار" يتطعم"وإذا بالغرب 

 ".يثمر

 فتنموهكذا تمر تعود بهبوٍط، ثم و اُألمم. 

فِإذا هبطَ الشَّرقُ، يسنده الغرب، ويسخِّر كلَّ طاقاِته الفكرية،  

ه من مصطلحاٍت، وألفاٍظ، وها اليومة، وما أنتجيحاوُل الشَّرقُ والعلمي 

ما فقده من عقوٍد، ويقوُل َأيض عيدميخائيل نعيمه في هذا اَأن ي 

  :)١٠(المجال

القح، ِإن في عالِم اَألجساِد َأو في عالِم تزاُل سنَّةُ التَّ " 
اَألرواِح، َأبعد من َأن نفهمها ونتسلَّطَ عليها، حسبما تشاء، فهي تعمُل 

ين، وآنً ماونحن نطيعها آنً. عملَها فينا، شئنا َأم َأبينا هين، كر ماختا
 ". عن وعي وآخر عن غير وعيحينًاو



  

TL<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<Jë‚ÃÒ<Ù^éÚ<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
 

  حالمسر -٩

صوِر، وجود من البواعِث المشجعِة لِإلصالِح وعدِم القُ 

بناني من َأسبِق المسارِح في الشَّرِق، وكان المسرح اللُّ .حالمسر

االاواَألعظم نجاح َألن ،سبب الستعماِل اختالطَ باإلفرنج كان 

المصطلحاِت الحديثِة، ودخوِل كلمات جديدة، وإتقاِن اللُّغاِت، 

ةحالِت المنتظمواالستفادِة من الر. 

 لُغِة الضاِد، وذلك بتثبيِتها ومساعدِتها فيالمسرح َأثَّر بإيجابيٍة  

عرفَ المسرح  .ءماطوِر والنَّعلى بقاِء حضارِتها وتواصِلها في التَّ

 بعيٍد، على يِد راِئِد المسرِح العربي نهضةً مقبولةً ِإلى حد العربي

بناني شاع خبر المسرِح اللُّ .ت في بيرو)١٨٥٥-١٨١٧(مارون نقَّاش 

في البالِد األوربةُ، قبَل المحلِّيحفُ العالميه الصِة، وتناقلَتْ َأخبارةي. 

 .ل، في تفتُِّح اآلفاِق والعقواناني عالماتٌ ناجحةٌ جدللمسرِح اللب 

 َأهُل الر الغرِب، فاكتبسوا َألفاظًقصد اوايِة بالد ،الوطن تفيد 

" أبو الحسن المغفَّل"و" البخيل"وَألَّفوا رواياٍت جديدةً إلى جانِب رواية 

 .اوغيره" رواية الحسود"و

 والم المقتِبس لبناند، لم جبعد وفاِة مارون د همِل المسرحي

قاش، ليكمَل نهضةَ خشبِة المسرِح، فقد جاء ابن َأخيه سليم النَّ. قاشالنَّ

 ...ت عنها مسرحياتنبثقَافمثََّل مسرحياٍت عديدةً، 

 لتحطَّ الر ،اتُ من لبنانحاَل في بعِض البلدان إنطلقِت المسرحي

  ر العمُل المسرحي في َأواخِر ـذا كثُوهك .رالعربيِة، وبخاصٍة في مص



  

ćëçÇ×Ö]<Ł…ç’₣ÏÖ_<V<l^q^uæ<^⁄e^f‰_<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<TM<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
 

، وما زال حتَّى اليوم في انتفاضاٍت ملحوظٍة،  عشراسعالقرن التَّ

 الذي )١٩٥٩-١٨٨٠(ج َأبيض ونخص ِإبان تلك الفترة بالذِّكِر جور

ياِق نشير ِإلى وفي هذا الس. طور المسرح ولقَّحه بأسٍس غربيٍة حديثٍة

ِة كانت مترجالعربي اِت التي مثََّل فيها َأبناءالمسرحي عظمم َأنةً َأو م

اٍت َأجنبيةً عن مسرحي١١(يقوُل جرجي زيدان .ةمقتبس(: 

واية يخ خليل اليازجي، هي الرللشَّ" وءة والوفاءالمر"ن رواية إ" 
  عامها ببيروتَوقد شهد تمثيلَ. عرية الوحيدة في اللُّغة العربيةالشِّ

١٨٧٨١٨٧٦ ، وألَّفها اليازجي عام ."
، مما دعِت الحاجةُ ا أجنبيا الرواياتُ العربيةُ لقاحوهكذا عرفَِت 

  .ة وَأجنبي عربيٍةجماِإلى تأليِف مع

  
    هضةُ الِعلميةحركةُ المهاجرين، والنَّ -١٠

بناني الحديثُ من اَألدِب العربي القديم، وَأخذَ إستفاد اَألدب اللُّ  

من م غِم من الوفيروعلى الر ،عيِنِه، كما َأنَّه َأخذَ من اَألدِب األجنبي

ِه ومميزاِتِه، وَأكسب نفسه طابع يِتو على هاهذا االقتباِس، ظلَّ محاِفظً

بنانيةَ فريدةً في خصيةَ اللُّالريادِة في محيِطِه العربي، وجعَل الشَّ

 .يعطاِئها الشُّمول

ِإطاللةُ لبنان على الغرِب، غيرتْ بعض المفاهيِم في الشَّرِق،  

سي، واالجتماعي، ياغييراتُ التي حصلَتْ َأثَّرتْ في الواقِع السفالتَّ

  .سلمو معلى نَحوٍٍقافي واالقتصادي، والثَّ
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 اسعُل بين الشَّرِق والغرِب، في القرنَين التَّقافي المتبادقاح الثَّفاللَّ 

ِة الثَّ والعشرين، والتَّ،عشرةً واصُل في اَأللفيالشَّرقَ هز الثِة، هز

 .نأيقظتْه من سباِتِه، وانتقلتْ به من مكاٍن ِإلى مكا

،  عشراسعاني من القرن التَّصف الثَّلقد ابتدأِت الهجرةُ قُبيَل النّ 

وصَل راِئد الهجرِة هو َأنطون البشعالني، فقد  .هواشتدتْ في َأواخر

١٨٥٤ سنة ركِإلى نيوي١٢(، وبعد وصوِله بسنتَين توفِّي هناك(. 

 من ظلِم ااريخ، بدَأِت الهجرةُ على َأشدها، هربومنذُ ذلك التَّ 

ين، وطلباالعثمانيوسوري للر المهاجرين من لبنان ةزق، وأكثر. 

 البالِد وَأهِلهم، كما َأنَّهم ح هم، وهمومملوا في حملوا معهم هموم

 ،ةَ، فنظموا الشِّعرةَ والشِّعريهم اَألدبيوأمور قلِبهم وذاكرِتهم لُغتَهم اُألم

وَألَّفوا الكتُب، وَأسسوا المجالَّت، وَأصدروا الجرائد والمنشوراِت، 

وا اهتمامم بجذوِرهم وتاريِخها بالغًاواهتم. 

 .ةًِت اَألدبيِة كافَّجديد في المجاالوعلى أيديهم قامت محاوالتُ التَّ 

حرِر من قيوِد القديِم، واَألساليِب هجريةُ، بالتَّورةُ المفتمثَّلِت الثَّ 

 يةَ، وحبيِة المستقلَِّة، والحنيِن ِإلى اَألرِض التي تنشَّقوا فيها الحرالفنِّ

 :)١٣(ماالتأمِل وغير ذلك من الج التَّبيعِة، ونزعةَالطَّ

، وقد حقَّقَ جبران، اريين تجلَّتْ عطاء فكريهجالممحاوالتُ  

وأبو ماضي، وفوزي المعلوف، وشفيق المعلوف، وغيرهم العشرات، 

وفي هذا المضماِر، نشير ِإلى َأنَّهم، طبعوا اللُّغةَ العربيةَ  .ممبتغاه

  د ـصور اللُّغوي بعودِتهم ِإلى اَألصالِة، وقوا القُـبطابٍع خاص، وَأوقف
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َأفادوا من اللُّغاِت التي اكتسبوها، ومن المنهجيِة المعجميِة، واَأللفاِظ 

ةخيلالد.  ا ال شكفيه وممالحركةَ الص ةَ، شكَّاحَأنلتْ بدوِرها حركةً في

  .ةلغويةً الفت

 
١١- ةالقضايا السياسي 

 ةُ، خالصلِت اليقظةُ العربيين اسجمن استبداِد اَألتراِك بالشَّعب 

   .ياللُّبناني والسور

ومن حسناِت ذلك الظُّلِم، َأن ظهرتْ وتنامتْ بسرعٍة فكرةُ  

م ِة، ووقفَ العربِة العربيتكاالقومي ،تفين بوجِه االحتالل العثماني

ياسلتحقيِق انتصاِرهم السي. 

  ِة، سواءِة العربيمن القومي ،وافر نصيب وكان للشَّعِب اللُّبناني

عن طريِق اَألحزاِب الساِت السِة، َأو الجمعيياسيحافِة، َأو رِة، أو الصي

 هم َأواصراَألدِب بكامِل فروِعه، تشدةاللُّغِة، ومعطياتُ الحياِة العربي.  

   .ه ظاهرةٌ تسترعي االنتباوثمةَ 

بالقوميِة ا ظاهرةُ المسيحيين آنذاك، حيث كانوا َأكثر تعلُّقً

محافظةً على اللُّغِة العربي ِة، وَأكثرِة، من بعِض الفئاِت العربي

 ...اإلسالمية

 في لبنان، وبوقٍت بسيٍط ا واسعازدهاراوقد عرفَتْ لُغةُ الضاِد،  

 ركي، الذي َأراد أناستعادتْ قوتَها وانتشارها، وتغلَّبتْ على الِفكِر التُّ

 .ة العربييطِفَئ بوادر العلِم، واللُّغةَ



  

TP<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<Jë‚ÃÒ<Ù^éÚ<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
 

بنانيين، وبخاصٍة المسيحيون، َأعاد عناصر نشاطُ اُألدباِء اللُّ 

ان الحركِة المعجميِة، وتأليفَ المعاجِم، وقد تجسد كلُّ ذلك بتمسِك لبن

 .ا على كياِنها، وماضيها، وحضارِتهِةباللُّغِة اُألم، والمحافظ

  
 

ê]ç£]< <
، وتم ١٥٨٤الث عشر، عام ريغوريوس الثَّها البابا غ أعمدتَسسها ورفع أ-١

  .م بعد ِإنشاِئها على ِإرسال لبنانيين ِإلى روما لتلقِّي العلواالتفاقُ

 .عاب، دار الهالل، الجزء الر"تاريخ آداب اللُّغة العربية"ع جرجي زيدان، راِج -٢

دليل " مجلَّد  لمزيٍد من المعلومات حوَل الطِّباعة والصحافة وعالِمهما، راِجع-٣

لناجي نعمان، موسوعة العالم العربي المعاِصر، دار نعمان " الصحافة العربية

  .١٩٨٨للثَّقافة، 

  .٥٥. ، ص"هضة العربية الحديثةلبنان والنَّ"ع جبران مسعود، راِج -٤

 .٥٢ .ابع، ص، الجزء الر"تاريخ آداب اللغة العربية"ع جرجي زيدان، راِج -٥

٦- ينُهاالحظةُ الم٣( كما في ع.(  

  .٦١ .ابع، ص، الجزء الر"غة العربيةتاريخ آداب اللُّ"ع جرجي زيدان، راِج -٧

  .٥٠ .، الدكتور حكمت كشلي، ص"تطور المعجم العربي"ع راِج -٨

  .، لميخائيل نعيمه"صوت العالم"ع كتاب راِج -٩

١٠ - هالمرجع نفس.  

  .١٤١. ابع، ص، الجزء الر"ةتاريخ آداب العربي"رجي زيدان،  ج- ١١

. ، ص١٩٥٩قافة، بيروت، ، دار الثَّ"اريخلبنان في التَّ"ع فيليب حتِّي، اِج ر- ١٢

٥٧٧.  

 .٢٨ .، ص١٩٧٠، "ريهجنظرة ِإجمالية في األدب الم"اعوري، يسى النَّ ع- ١٣
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بشيريِة، ِر البعثاِت التَّراثُ اللُّغوي قفزةً نوعيةً، على َأثشِهد التُّ 

الم وكانون في طليعِة القادمين ِإلى الشَّرِق، حيث يرلون األِمرسكي

 دعوِتهم بثََّأما الغايةُ من ذلك، فكانتْ و ؛َأسهموا في انبعاٍث يلْفَتُ ِإليه

 .رَأكثر من َأي شيٍء آخ

ع اليسوعيين ، شجنْتيروِتستَپـكيين بالمذهِب اليرتبشير اَألِم 

، فنافسوهم، وعلى الفوِر فتحوا المدارس، ونشروا تهممناهضعلى 

الكتب، وَألَّفوا المعاجم، واهتموا بوساِئِل اِإلعالِم المكتوبِة في بادِئ 

 .)١(اَألمر، وَأسسوا المطابع

راثُ إلى نتعشِت اللُّغةُ العربيةُ، وانطلقَ التُّااريخ، في ذلك التَّ 

عازاريون، وخفَّوا ِإلنشاِء معهِدهم في بلدِة ل فعَل اآلباء الذاِة، وهكالحيا

كيون بالثِّقِل، رَأوا َأن التَّعليم يروعندما شعر األِم .ن بكسروااعينطور

باإلنكليزيِة ال يكفي لنشِر ما يريدون نشره، فقرروا تعليم اللُّغِة العربيِة 

ِض اَألساتذِة اَألقطاِب، من المسلمين وآداِبها، فاستعانوا ببع

 ين، ومعلِّمي اَألدياِر، فطرقوا َأبوابعين "، و"دير المخلِّص"والمسيحي

وارِة والكتُِب، ثم وقد َأنشأوا المطبعةَ األميركانية، لطبِع التَّ ".ورقة

 الكبار، فكان والمبشِّرين، والمعلِّمين ازدادتْ حاجتُهم ِإلى المترجمين

يخ ناصيف اليازجي، الَّذي كان قدوةً في مدارسهم، ن بين ُأولئك، الشَّم

٢( بتصحيِح مطبوعاِتهماوكان طليعي(. 
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ٍة على ديلقديمِة، وعملوا بِجقافِة اتدارس رواد النَّهضِة َأبعاد الثَّ 

يخ ناصيف اليازجي هضِة الشَِّإحياِء اللُّغِة، وكان من بين َأركاِن هذه النَّ

دياق  وأحمد فارس الشّ)١٨٩٠-١٨١٥( ويوسف اَألسير )١٨٧١- ١٨٠٠(

، باِإلضافة )١٨٨٣-١٨١٩( والمعلِّم بطرس البستاني )١٨٨٧- ١٨٠٤(

 .ساحاتهم الواسعة في هذا المضمارإلى كتَّاٍب كباٍر، ومعلِّمين لهم 

كما شرحها ابن عقيل " ألفية ابن مالك"وكان ِمن مراجِع اللُّغِة  

 اوغيرها من المراجِع، التي كانت مرجع" اآلجرومية"واألشموني، و

٣(سيناِرللد(.  

لين الكباِر بالعلوِم، المعلِّم بطرس ال بد من ذكِر َأحِد العاِم 

 يوسف هير الشَّ ناصيف اليازجي، واللُّغوييخَ ذكرنا الشَّالبستاني، كما

 .ذاك الكبير،  ابراهيم اليازجي، والشَّيخَراَألسي

  

 )١٨٨٣- ١٨١٩(بطرس البستاني  -١

 بطرس البستاني رجمة، من عمالقِة اَألدِب واللُّغِة والتَّ )٤(المعلِّم

 .ةِحقَ بالعربيصوِر اللُّغوي الذي لَحمَل على نفِسِه ِإصالح القُ

 الغربيون، فترجم لهم، لونرسستعان به المابعد ِإثباِت وجوِده،  

 .موَأدار َأعمالَه

 اتُ التي ُأوِكلَتْ ِإليه، لم تُثِْنِه يومعن التَّأليِف الغزيِر، ولم االمهم 

، حريِر، وعن ِإصداِر الكتُِب المدرسيِةتُبِعده عن الصحافِة والتَّ

 .سوالمعاجِم، وِإدارِة المدار
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يةَ، جزء من هضوي كان يرى َأن اللُّغةَ العامهذا الرائد النَّ 

  :)٥( في هذا المجالقوُلالمؤامرِة على العربيِة وَألفاِظها، ي

 عن ا كثيرهكذا تولَّدت عند العرب لغة دارجة بينهم، تختلفُو" 
ارجة تراها تهد دائلغة الكتب، وهذه اللُّغةُ الدللُّغةَام وإذا .  األصلية 
  من ألفاظها فوق ما أماتته، فيلتزما كثيرطال الحال عليها هكذا تمي

 ة كما فعَل اليونان، العرب في آخر اَألمر أنيفعلوا باللُّغِة العربي
للُّغة الد  اللُّغة األصلية، ارجة محلَّواألرمن، بلغاتهم األصلية، ويعطوا 

للُّغةُ األصليةُ لغةَ فتيش فقط كاللُّغة  العلماء، وأصحاب التَّفتصير 
 ".جتينية عند اإلفرنالالَّ

اد
تُ

،ِ
ا

ا

صور  من القُا البستاني، دائم بطرس المعلِّمكان ينبه! بلى 

اللُّغويادا، وكان حريصعلى لغِة الض . 

 دوم ِة، وَأحيانًالقد كان يغمزي ا من قناِة شكِل العربيسمكان ي 

 في مجلَِّة ، ثم تابع"نفير سورية"سماِئها، في نشرٍة سماها أاَألشياء ب

، ) أيضا١٨٧٠(" الجنَّة"، وجريدة ١٨٧٠ي َأنشأها في عام تال" الجنان"

 .١٨٧٥دور عام التي توقَّفت عن الص" الجنينة" َأنشأ ١٨٧١وفي سنة 

  ،هذا، المحافظةُ على اللِّساِن العربي البستاني حاٍل، هم في َأي

اِت النَّافعِة لها، وكانت له آخرصرخٍة قبل َأن يفارقَ ونقُل المستجد 

ل أيالحياةَ في مساِء َأوعن اللُّغِة دوا القُ، َأبِع١٨٨٣ ار عام صور

ه األديب والشَّاعر متري نعمان، عن لساِن وهنا نتذكَّر ما قالَ. العربيِة

  :)٦("ذوني من َأهلينِقَأ"لُّغِة العربيِة، في كتابه ال
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ها  حرمتَراعي َأن نُامن حقِّ لغتنا العربيِة علينا جميعف... " 
كرامتَها، ونحافظَ على تراِثها الحضاري والثَّونصون الثَّقافي  

 كان  قافِة العربيِة عهد وكم غرفَ الغر من الثَّالحافِل بالعظائم 
  من بعض المؤلَّ اقتبسغاِته وكِملُ ِليزال يسعى وراء المفردا

 ونعمُل على -...! ياضيات والروالسيما في حقول الطّالعربيِة 
هتوعية العاِب  ...اثين 

،ر
-ال،ب

ِتفاِ،ِت
ب

ب
،ُ

-ِت
،ً

بِث
ٍتِت

ِت
ن

تُال
تِّ

ل

غتُنا العربية وقد غدت لغةً دوليةً ينطقُ بها مئاتُ الماليين من ل"
ها على اِإلطالق  ِإلَّم تكن َأجملَ-ر، من أجمِل لغا العالم شَالب 

  ...تومترادفاٍت ومفردا اوَأنصفَها ديباجة وَأغناها اشتقاقً

ميطُ لنا تُ منها، لَِة لغات، والسيما اُألمهاتِإن معرفتَنا لعدو... " 
نَتْ بغيرها من اللُّغاِت، فِإنَّها لم ثام عن غنى لغِة الضاِد ِإذا ما قوِراللِّ

ِة كالطِّ حتَّى باألاتضقْ ذرعبحا العلميات والرلغٍة ... ياضي وأي
 من َألِف بي ظِم ملحمٍةفي العالِم يتوفَّر فيها من المفردا ما يكفي لنَ

عاجزةٌ في الشِّعِر ِإن اللُّغا اَألجنبيةَ لَ... من الشِّعِر على قافيٍة واحدة؟
 !يهما قافيتان مؤنَّثتاعن ِإيجاِد َأكثر من قافيتَين مذكَّرتَين تل

المعجم العربي "حيُل القارئ، في هذا المجاِل على نُ... " 
كتور خليل الجر، الذي تجنَّد مع من لمؤلِِّفه الد"   روس،الحديث
 سنوات، ذلك المعجم  سصحيحه في المطبعة البولُسية زهاءتجنَّد لتَ

دفي تَالفريد في نوعه الذي لم يترد نِّبة التي صطَي الملحات اَألجنبي
غتُنا بعد َأن َأسبغَ عليها صبغةً عربيةً مـتحت   : ومنها. ساغةستَاج ِإليها 
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   Χ ο ρ ο ς، عن اليونانية-س الخور... بصما معكرونة، رشْتَه،"
، وهكذا نتفادى "جوقة المرنِّمين"ين من البيعة،  خدمة الدتعني مقامو

 ".كلمٍة واحدة عبير عناللُّجوء ِإلى جملٍة كاملٍة للتَّ

-

  

 )١٨٧١-١٨٠٠(الشَّيخ ناصيف اليازجّي  -٢

 .ي باللُّغِة إلى المستوى الراق)٧(شاَل الشَّيخُ ناصيف اليازجي  

 ِة، كُتُبفي خدمِة العربي ةًاوضعرِف والنَّ مهمحِو،  في الص

فِع اللُّغِة من لِم والشِّعِر بر، وطالب اُألدباء وَأهَل الِع)٨(واللُّغِة، والشِّعر

ثم عِمَل بكلِّ ما  .رعابيراكيِب والتَّصوِر ِإلى متانِة التَّاالنحطاِط والقُ

هذيِب اللُّغِة، لتكون ملك الجميع، وفي متناوِل  تَُأوتي من قوٍة، من َأجِل

 ".ةسيد العربيِة وباعثُ فيها الحيا"العرِب َأجمعين، حتَّى َأطلقنا عليه 

لقد طلب ِإلى المسلمين والمسيحيين َأن يتخلَّصوا من االنحطاِط،  

َأطل في ِإحياِء التُّاويسهموا مع ثم ،واللُّغوي راِث اَألدبياكنين قَ في الس

 .)٩(دعوةً مفادها الوعي القومي، واليقظة العربية

 رسالم مخَدلينبعريصحيح والتَّ، بالتَّ األجانب. آثار كاوتر 

براهيم، كما ايخ  بخطِّ ابِنه الشَّمحفوظةً بخطِّ يِده، وعليها استدراكاتٌ

كتاب ١٠(فرحاتللمطران جرمانوس " بحث المطالب "َأنَّه نقَّح(.  

 للكثير منهم، اإتَّصَل بَأشهِر ُأدباِء ذلك العصر، وكان مرجع 

أليِف، طُلب ِإليه أن يدرس اللُّغةَ العربيةَ في وهو في غمرِة التَّ

 .يِة األميركية الوطنيِة، والمدرسِة البطريركيِة، والكلِّالمدرسِة
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 فيه الم ٍة ستَلقد َأكبروالمقدرةَ، وبخاص ،هدشرقون الج

  .)١١(ي ساسي دهير البارون سلفسترالمستشرقُ الشَّ

حو، رف والنَّيخ ناصيف مجموعة مؤلَّفات، في الصللشَّ 

 .اته َأبد والشِّعر، خلَّدب،واُألصول، والمنطق، والطِّ
  

  )١٢()١٨٩٠- ١٨١٥(الشَّيخ يوسف اَألسير  -٣

، ونقَّح كُتُب نظارِة "إستنبول"علَّم في داِر المعلِّمين في  

المعارِف، وبعد مجيِئه ِإلى بيروت، درس اللُّغةَ العربيةَ في المدرسِة 

 .يِةالبطريركيِة، ومدرسِة الحكمِة، والكليِة األميرك

، "ثمرات الفنون" كثيرةً، في اكتَب في الصحافِة، ونشر َأبحاثً 

ترك بعض اَألبحاث الغنيِة في الفقِه، وصحح  ".لسان الحال""و

لين األِمللميررسين كُتُبةًاكيعربي .   

" هبشرح كتاب أطواف الذَّ"، و"رائض الفرائض"من آثاِره، 

يخ ناصيف للشَّ" في نقد كتاب نار القرىإرشاد الورى "للزمخشري، و

ة وسواها من الكتُ باقاته الشِّاليازجي، وديوان شعر يجميعبعري. 

 ؛إمتاز الشَّيخُ يوسف اَألسير، بسيرِته الحسنِة، وصفاِته الكريمِة 

 .)١٣(َأما صداقتُه فكانت تطوُلو
  

  )١٤(براهيم اليازجياالشَّيخ  -٤

  .ى يبارلغوي ال يجارى وال 

 .ةيرصفُ اَأللفاظَ في مواقِعها، كصاِئغ اَألحجاِر الكريم
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، لمناسبة الذِّكرى المئوية ١٩٤٧قاَل فيه متري نعمان سنة   

  :األولى لمولده
  

جمتـي وبيانـيج يرما ـع  ـى من 
دقـ

اا
يتًات

:

ر

ـاِن ،"الضيا"في إمـام    أميِر البي
ي اللُّغـالريـاضـي العـاِلـِم الفلَك ِّـــِق الِملسـاِنـــ  ـوي الم

  ـى وفـن في حلبة الميـداِنــرا وموسيقــلمجـلِّي نَثــرا وشعـ
  م فـي خدمـة األوطــاِنمستَ السياســي الحــاِذق المَفـاني

  ...اِنـحسوغنـى نَفٍس فـذٍَّة ِم فَقـر حطـاٍم الفقيــِر الغنــي
ـُر   ذالِن؟ـ ذلِّ التَّقصير والخـغي ى من عجمتـي وبيـانيجهل ي

 

 ةٌ جدقوي تُهاد، احجفاِع عن لُغِة الضمعركةَ الد فِإنَّه خاض ،

دياق في ميدان  َأحمد فارس الشّا، مهاجمودافع عن آراِء والِده

   ...الفُصحى

  العطاِء استدع وهو في عزِة للروِم ته ِإدارةُ المدرسِة البطريركي

 االكاثوليِك في بيروت، ليتولَّى قيادةَ تعليِم اللُّغِة العربيِة فيها، خلفً

 لهم مكانتُهم َألبيه، فتخرجت على يديه كوكبةٌ من اُألدباِء والشُّعراِء،

 َأسس مع صديقَيه بشارة زلزل، وخليل سعاده مجلَّةَ .ةفي ساِح الكلم

كتور باالشتراك مع الد" يانالب "، ثم َأصدر في مصر مجلَّةَ"بيبالطَّ"

 ا راِئدا دورمثَّلَتْ، التي "ياءالض"زلزل، وقد استقلَّ في ما بعد بمجلَّة 

للرجِل جوالتٌ واسعةٌ  .)١٥( لها خدمات جليلةفي خدمِة العربية، وَأدتْ

  ذَه الكثير مثاالً في هذا الموضوع، ـاِع عن العربيِة، وقد اتَّخـفي الدف



  

UN<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<Jë‚ÃÒ<Ù^éÚ<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
 

، وذكره الشَّيخ "ذوني من أهلينِقَأ"ومنهم، متري نعمان، صاحب 

 .االعالَّمة، عبد اللَّه العاليلي وغيرهم

، حيثُ انتقد الشَّاِئع "غةُ الجرائِدل"؛ "اللُّغةُ والعصر" :همن مقاالِت 

اللُّغةُ "؛ "أغالطُ العرب"؛ يفي الصحِف السيارِة من الخطِإ اللُّغو

ةُ واللُّغةُ الفصحالعامَأصُل اللُّ"؛ "ىيةاِمغات السَأغالطُ المولّدين"؛ "ي."  

َأبحاثٌ كثيرةٌ، ِإضافةً ِإلى اوله َأيض "ائد وشرعة نجعة الر

 في، وهو عبارةٌ عن معجم لغوي "الوارد في المترادف والمتوارد

كما َأن له َأمثلةً جاءت عن َألفاٍظ محرفٍة عن الفصيح،  .ثالثِة َأجزاء

. ، وسوى ذلك"هفافاشف للشِّالشّ"، و"طّطَّة للشَّلشَّا"أو عن المولّد كلفِظ 

 كان يشتمُل على مأنوِس الكالِم عند العرِب، ا معجمويجب اَالَّ نغفَل

 ".الفراِئد الحسان من قالِئد اللِّسان"فقد سماه 

 .)١٦(لقد رصد بالغةَ القرآن الكريم، فطعم كتابتَه بذلك الجمال 

  

  

  
ê]ç£]< <

، المطبعة األدبية، بيروت، "تاريخ الصحافة العربية"دي طرازي، فيليب  -١

  .٤ .، الجزء الرابع، ص١٩٣٣

، الجزء "الهالل"يخ إبراهيم اليازجي، مجلَّة ع جرجي زيدان، الشَّراِج -٢

  .١٩٠٧ شباط، عام ١الخامس، 
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، المطبعة "اسع عشراآلداب العربية في القرن التَّ"ع لويس شيخو، راِج -٣

  .١٩٢٤الكاثوليكية، بيروت 

دائرة المعارف "بطرس البستاني بن بولُس بن عبد اهللا البستاني، صاحب  -٤

ذَ ـ، وّأخ"يةبالد"ة ـ في قريدـالع، ول، من العلماِء الواسعي االطِّ"العربية

ادَئ العربيِة فيها على َأيدي أقرباء له، وفي بيروت تلقَّى آداب العربية، وأتقن ـمب

ة، واإليطالية، والالَّتينية، والعبرية، وَأجاد ـريانيالس: دة منهاـلغاٍت عدي

ةاليوناني.  

  .١١٧ .، ص"داِب العربيةبنانيين في نهضِة اآلأعالم اللُّ "-٥

كتاب في األخطاِء العربية الشَّائعِة، وضع بأسلوٍب شيق مقرٍب من العامِة،  -٦

 صفحات من ١٠٤في جونيه، لبنان، ، عن دار نعمان للثقافة، ١٩٧٩نُشر عام 

  .رالحجم الصغي

عاشَ في ، ١٨٠٠ آذار سنة ٢٥ولد ناصيف اليازجي في قرية كفرشيما، في  -٧

  .مكان والده من األطباء المشهود له. ُأسرة امتازت بالعلم واألدب واللُّغة

 .، الجزء الثَّاني، ص"راسة األدبيةمصادر الد"ع يوسف أسعد داغر، اِج ر-٨

٧٥٢.  

  .المرجع نفسه، الصفحةُ عينُهايوسف أسعد داغر،  -٩

  ".ربية والمعربةمعجم المطبوعات الع"ليان سركيس، إع يوسف اِج ر- ١٠

  .٢١، العدد "وائعالر"فؤاد أفرام البستاني،  - ١١

١٢ - هو يوسف عبد القادر بن محمد الحسينياألزهري ني األسير من ب . ،فقيه

رعية، ثم  المحكمة الشَّتولَّى في طرابلس رئاسةَ. ولغوي كبير، ولد في صيدا

اِإلفتاء في عكَّا، كماتولَّى منصب عيمد نيا َأنَّه عأربع ا عام في جبل لبنان زهاء 

  .تسنوا

  ".هضة الحديثةرواد النَّ"مارون عبود،  - ١٣
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أتقن لغاٍت . ١٨٤٧روت عام  بييخ ناصيف اليازجي، ولد فيهو ابن الشَّ - ١٤

عريِب، رجمِة والتَّالفرنسية، واِإلنكليزية، واَأللمانية، عمَل في التَّ: ، منهاعديدةً

مرجع َأعالِم البالغِة في دنيا العراوكان ة، وَأحدب للقواعِد العربي.  

، "اسع عشررق في القرن التَّتراجم مشاهير الشَّ"ع جرجي زيدان، راِج - ١٥

  .١٤٤ .الجزء الثَّاني، ص

١٦ - بدمشق"د كرد علي، إبراهيم اليازجي، مجلَّة محم العربي المجمع العلمي" ،

 .٢٨، العدد األول، المجلَّد ١٩٥٣
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  .ةظريفَ في الكتابِة العربيفرض علماء اللُّغِة التَّ 

 خرفةُ في طبيعِة لغِتنا، أم لها اتِّصاٌل بما قَِدم األرضالز هِل 

  من فُرس ويونان؟العربيةَ

هناك مراجع تُثبتُ َأن النَّثر الفنِّي وجد عند العرِب في العصوِر  

ةالجاهلي. 

 الز تقوُل ِإن ةَ آراءمن الفُرِس، وَأخذَ ثم العرب فَهخرفَ عر

 .اه في ِمداِد اُألدباِء عندنَأرضيةً ل

 ن َأثبتَ اوهناك من يقوُل زاعمم ِإنَّه وصَل من اليوناِن، وَأكثر 

ِة، على ستَذلك المالشرقون الَّذين ُأعجبوا باللُّغِة العربيمغِم رم ا ُأشيع

 دون بَأن البالغةَ العربيةَ، تَأثَّرتْ إلى حد بعيٍد بالبالغِة اليونانيِة، من

يانيِة أثير باآلداِب الفارسيِة، واَألخذَ منها فنون األالعيِب البَأن ينفوا التَّ

 .باِق والسجِع وغير ذلكوريِة والطّناِس والتَّوألوان البديِع كالِج

والعرب في مجامعهم ال ينكرون َأنَّهم تأثَّروا بأدِب الفُرِس، َألنَّه  

القح بين شعبين وَأن تتأثَّر اللُّغةُ بعقوٍل م التَّ أن يتا جدبيعيمن الطَّ

ير في واصِل واالغتراِب وقراءِة آداِب الغَوعناصر جديدٍة، بسبِب التَّ

 .رِف األقطامختِل
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 اُألمكممِةاةُ حِم المتقدعن  وآدابها وفنونها تُؤخذُ بحضارِة اُألم ،

ِل المعارِف والعلوِم والستياحاطريِق االختالِط، وتباد. 

ئيسِة في اللُّغِة ن الزخرفَ من العناصِر الرَإفي مطلِق األحوال،  

 .مناه في القرآِن الكريأالعربيِة، بدليِل ما قر

لمجاِل، ال يمكن الفرار من االقتناِع بأن القرآن ونحن في هذا ا 

 .ةن هناك دليٌل بَأنَّه متأثِّر بغيِره َأو بآداٍب أجنبيِة، ولم يكُيعربي الحِل

ثريةَ فهل نستطيع بعد هذه القناعِة، إالَّ أن نسلِّم بَأن الصور النَّ 

نا القرآن الكريم، والخطب العربيةَ مأخوذةٌ من جمالياِتها؟ فلو َأخذ

ثِر خرفَ الفنِّي في النَّجدنا َأن الزوثِر القديِم، لَكلَّها، وما جاء في النَّ

ما هو حقيقةٌ ثابتةٌ في لغِة وإنََّ. العربي لم يأِت عن طريِق الفرِس

واصَل مع اُألمِم  التَّالضاد، وقد تطور مع الزمِن في ُأطٍُر لم تمنِع

 .امثَُّل بجديِدها، ونموهخرى، واالعترافَ بتقدِمها وتطوِرها، والتَّاُأل

بعد هذا ينبغي َأن نقفَ ِإزاء نشأِة العلوِم العربيِة، كالنَّحِو  

روِض وجوفي رأيي . رِسه وِإيقاِعِهوروعِتِه، والبالغِة ومكانِتها، والع

جد َأنَّها لم تنشْأ كلُّها بعد القرآِن لٍع وقارىٍء في اللُّغِة العربيِة، َأكمطَّ

خو األدِب العربيمؤر واإلسالِم، كما يظن .نشأةَ اوفي ظنِّي َأيض َأن ،

ليُل ، قديمةٌ ِقدم الشِّعِر الجاهلي، والنَّثِر الجاهلي، فالدهاالبالغِة وجمالَ

   . في ما بعدقاطع بَأنَّها سبقِت القرآن وخطب الخلفاِء، ثم تطورت

عراء كلُّ ذلك كان يجري ببساطٍة، ومن َأجِل ذلك رَأى الشُّ 

  ر ُأخذوا بالجديد، وهنا ال بد من ـثُسرو اآلداِب َأن الكُفَاب ومـوالكتَّ
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السبسرعٍة، َأم كان موجود في قصائِد اؤاِل، هل نشأ البديع روتطو ،

 .)١( عراِء؟الشُّ

ك في أقواِل في هذا اِإلطاِر ُأنوه، َأن ما يحملُنا على الشَّ 

كيف يكونون كذلك، وكان لهم . يينقليديين، َأن العرب كانوا ُأمالتَّ

 ، وأن يكون خطواِته الجبارةَإلسالِم َأن يخطولكيف البدع كلُّه؟ بل 

ٍة؟اتاجٍة وفلسفيٍة وأخالقيٍة واجتماعيةٍِ وأدبيلثروٍة علمي  

دويِن فهذا ال يعني َأن عرب روفُ آنذاك بالتَّ الظُّوإذا لم تسمِح 

 بين اتٌ لهم مشاعر وقدرنأدبية، ولم تكُةٌ  لهم حيانذلك العصِر، لم تكُ

 .ماألم

اريخ أدب يمتاز بالجماليِة وروِح الكتُِب للعرِب في ذلك التَّ 

السِة، حيث مِة والهدايِة والفصاحماويالِجد ةواِطن. 

 إلى جانِب الس فيكان لهم القوُل الجريء. 

 َأما َأدبهم فِإنَّه في َأرقىو ؛ صرفدينيةٍٍالجاهليةُ مجرد تسميٍة  

عراء العرب والخطباء وَأهُل الحكمِة، َأخذوا القوَل الشُّ .همناِط

 .سفو لها َأبعادها في النُّ،شذراٍت

 لألدِب الجاهلي امتداد اِإلسالمي اَألدب بكلِّ َأصناِفِه، واعتبروه 

ِة، فكان الشُّامرِجعون  في ضبِط َأساليِب اللُّغِة العربياِإلسالمي عراء

من أقواليتذو الكثير ة، ويحفظونالجاهلي شعرائهاقون اآلداب ، 

 بالوقوِف على اَألطالِل، اعر الحكمي، الذي كان يبتدُأ غالبوالسيما الشِّ

 .دقاليويثَمن بالعاداِت القديمِة والتَّ



  

UT<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<Jë‚ÃÒ<Ù^éÚ<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
 

 به الم الذي تَأثَّر ،ستَوقد نشَأ عن فنِّهم النَّقد ،شرقون والغرب

وكان منهم من يهتم بغربلِة اَألقواِل، ثم توضع األشياء على دروِب 

 .داول ما يبقى في التَّ وكلُّخَذَ الجميُلؤوِق، ليالذَّ

ةً تعبر نَطاِق، وَألِس واسع النِّادببعد هذا العرِض، َأرى َأن هناك َأ 

 تصلح لتكون ا ونضج، وعقوالً ناضجةً وآراء قويمة، وحكمبفهٍم

امقياسة في قيادِة اُألم. 

 ماذا بقي من تلك المعارِف؟. وقد يسَأُل 

 يِف، أن نقوَل، فتِّشوا عنها في مكتبات العالم الكبرى، من الح

منها، المؤر واخون والشُّالتي استفاد وداِرألعراء سو اآلداِب، وإذا دباء

 .ابها تُحفظُ هناك، وتضيع هن

 الد ولعلَّنا نسأُل بدوِرنا، أينرالتي جمع ام من مكتبِة رها أبو تم

أحِد األمراِء مثالً؟ وَأين المتخير من ديواِن الحماسة الذي اشتمَل على 

ين، هذا األدِب الذي كان له فيسِة مختاراِت النََّأجمِل المن أدِب الجاهلي

  على بالِد الجواِر وغيرها؟ األعمالفضُل

وليس أبو تمام وحده، الذي جمع ذهب الكالِم وجودتَه، فهناك  

عموا آدابهم، من طَوِع ليمؤلِّفون كثُر من شرٍق وغرٍب، اهتموا بهذا النَّ

 .يان الجماِل والخياِل والبديِع والبا لغةُلغٍة َأقّل ما يقاُل فيها ِإنَّه

ِإن العرب في الصدِر األوِل لِإلسالِم، تناسوا الكثير من أدِب  

صرانيِة، وفي هذا المجاِل شواهد كثيرةٌ، تبرز صرانيِة، وغير النَّالنَّ

ٍةنِسَأقواالً أصبحت شبه ميم للخلفاِء الرون من اشدين الذين كانوا يتشاء  
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نا، من دوِن أن يبرزوا الحسناِت، هذا ال يعني أروايِة األدِب الجاهلي 

 .مع العداوات والحزازات، وحكم شيخ القبيلة، وسوى ذلك

ا مر معنا، ال يعتقد َأن العرب عاشوا من دوِن من َأجِل كلِّ م 

قاَل، وم والفُمعرفٍة ِإلى َأن اتَّصلوا بالررس، ولكن من المنطق َأن ي

  .)٢( بالبعض اآلخَرهمعضِإنَّهم تَأثَّروا ب

. ثر الفنِّي في كلِّ العصوِر، كان يوقظُ العرب لنشِر معارِفهمالنَّ 

هر منهم رجاُل فكٍر وشعراء، وخطباء، وكان فانطلقتْ ألسنتُهم، وظ

راِتهم الفنيةمن دواعي بالغِتهم، حاجتهم لالقناِع بمهاراِتهم وقُد. 

 اوالذي يلفتُنا دائم بين كلِّ تلك المعارِف، وقد ساعد هو اللَّقاح 

يبة على تحديِد األنماِط التي سادتْ في تاهرِة ابن قفي توضيِح هذه الظَّ

 .ةالقديمالعصوِر 

 الخيال، وقد ظهر دجديِد ِإبان تلك الفترِة تعمومن مظاهِر التَّ 

اشدين، وحكم الواعظين والنُّذلك في خطِب الخلفاِء الراك، س

ِع بِدظهر من مظاهِر الفن الموهذا األسلوب م .جومنشورات الخوار

 .هالذي ال ينسى، َألن األمم وقَفَتْ عنده وَأخذتْ عن

  
uá^jé^< <
١- ال -ناعتين يذكر َأبو هالل في كتاب الصَأن أكتم بن صيفي - ٣٥١فحة ص 

إفصلوا بين كّل منقضى معنى، ": ابهكان إذا كاتب ملوك الجاهلية يقول لكتَّ
   وأن الحارث بن تمر الغساني كان؛" بعضه ببعضاوصلوا إذا كان الكالم معجونً
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إلى االبتداء بغير ما أنت فيه فافصل  إذا نزع بك الكالم": يقول لكاتبه المرقش
ِنَّك إن مذقت َألفاظك بغير ما يحسن أن تمذق نفرت  بينه وبين تبيعته من األلفاظ 

عيها وملّتها ا  ."واةألسماع واستثقلتها الرالقلوب عن 
فإ

و

ثُ

ائ
م

الر وفي أمثال هذه الكلمات على َأنين َأحكامفي صناعِة اواة نقلوا عن الجاهلي 

 .عالكالِم وفي ذلك ما يصلح لالستئناس به في هذا الموضو

وليشكم ن يشاءلفهم نقَّاد  صورةٌ حاٍلصوص فهي على كلِّة هذه النُّ في صح 

  .ة الجاهلي عليه أهُلالعرب لبعض ما كان

   :ع َأبا األسود الدؤليراِج -٢

"تْ مررسالةٌةًكُِتب عن األدب المصري ها جريدة  قبل الحرب فأبت أن تنشر
وم، َأما الغايةُ فجاءت من أجل ريان والرصال العرب بالس عن اتِّ، تتحد"البالغ"

 .تغاالقح بين اللُّتبيان عنصر التَّ
عيين، وكانت  التَّقدةً في طرافٌ ُأخرى َأن اللُّغةَ العربيةَ كانت موحوثمة أهد"

  ".صوٍر ما ل تخضع لقُشراق ِإن العربيةَ األهداف، من هنا قال أهل االسِتمتشعبةَ
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َأديا ِإلى راكيِب في لغِتنا العربيِة الجودةُ في الصياغِة، وقيمةُ التَّ  

 ."احرياِن لَِسإن ِمن الب"اِإلبداع، فانطلقتْ َأقواٌل تُثبتُ ذلك، كقوِلهم 
من َأشار بقصٍد َأو بغيِر قصٍد ِإلى تعصبنا للُّغِة العربيِة، لغِتنا،    

بن تعصحدنا مبتْ . نقوُل له، لسنا وكثيرة، سبقَ وتعص بل هناك ُأمم

َل آدم من تربِتهم، للُغِتها، فاَألرمنبقد ج ،اللَّه مثالً، كانوا يعتقدون َأن 

برانيون كانوا يقولون، ِإن لغتَهم هي اُألولى، وِإنَّها لغةُ اِإلنساِن والِع

لاَألو. 

 .لفي َأي حا   

ماعاِت ِة من الجثَِعنبواهِر اِإلنسانيِة، المتبقى اللُّغةُ من الظَّ   

اِرهم المتجددِة التي تتواكب مع اَألجياِل من كابٍر عن وحاجاِتهم، وَأفك

 .ركاب

 .ةلغتُنا سامي   

  .مهي من َأرقى اللُّغاِت في العال   

فقد .  واَألدِب،أليِفهذه اللُّغةُ تُكتَب وتُوظَّفُ في الكتابِة، والتَّ

 .رخدمتْ كلَّ َأنواِع الفك

 :ةائعجاء في كتاِب اَألخطاِء الشَّ   

وَأما نسبها .  شبه الجزيرة العربيةا اَألوُلغةُ العربية، موطنُللُّا"  
   أبناء سام الذين سكنوا  إلى آرام، أحِدود ِإلى اللُّغة اآلرامية، نسبةًـعيف

ه
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عت لغتهم وتولَّد عنها اللُّغة العربية الجنوبية شبه  الجزيرة العربية، فتن
 العربية والقتبانية والحبشية، ثم ولهجاتها المعنية والسبئية والحضرمية 

سميها العربية البائدة ولهجاتها التمودية والصالشَّ فوية مالية 
ة الباقية المتمثِّلة باللَّهجات العربية المتعددة  والعربي،حيانيةواللّ

 من أختها وقد قُدر للقرشية أن تنتشر أكثر. ميميةكالحجازية والتَّ
  لغةَا واقتصادية، وهي تمثِّل أيض ودينيٍة واجتماعيٍة سياسيٍةألسبا

 ... القبائلاالنفتاح على كلِّ

و

بق

ٍب
)١(. 

قافيِة م باللُّغِة فهو نمو المجالِس األدبيِة والثََّأما الذي تقدو   

د في البالد العربية، كعكاظ، والمربد، والحلقاِت التي كانت تُعقَ

على َأن التطور الذي َأصاب العربيةَ، َأدى إلى  .اوالمجنة، وغيره

ماِل  بالِد اآلراميِة، والشَّ،انتشاِرها في مناطِق الهالِل الخصيِب

ة موطِن،اإلفريقيالبربري . ِر أيضدخوُل بعِض اومن َأسباِب التطو 

قافاِت وطرائِق اَأللفاِظ والمعاني على اللُّغِة، واختالِط العاداِت والثَّ

القِح اللُّغوي، وتطبيِع عبير الكتابي، وتوافِر اَألجواِء المالئمِة للتَّالتَّ

 تفاعُل اومن المعروِف تمام .عالمواضياأللفاِظ واستخداِمها في سياِق 

 .اللُّغِة العربيِة مع ثقافاٍت كثيرٍة، كالفارسيِة، والهنديِة وغيرهما

ويجب أالَّ نغفَل العوامَل الجغرافية، التي ساهمتْ في نشِر 

ِة، والتَّ لألقاليِم، والتَّااللَّهجاِت، تبععاِت البشريوطبيعِةجم ،بادِل التجاري 

وكذلك البيئةُ تفرض . واصِل والعيِش التَّئِقالعمِل، والمواطنِة، وعال

اطابعا خاص. 
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بقاِت  بين الطَّا مشتركًاومن حسناِت كلِّ ذلك َأنَّها تشكُِّل جامع

ةاالجتماعي.  

بقاِت البشريِة، َأنَّها ومن المسلَِّم به َأن انفتاح العربيِة على الطَّ

شخَتخطَِّت المصرجاِت الراقيةَ في التَّةَ، لتحتلَّ الد ،عبيِر الفكري

لميِة في المجتمعاِت التي استقرتْ فيها ياراِت الِعقافِة، والتَّومجاالِت الثَّ

 .نطور المعلَاَألبعاد اللُّغويةُ والتَّ

 النَّاِس وفي مطلِق األحواِل، اللُّغةُ ترقى وتنمو برقيهمنمو ،

 .افهي من َأهِلها، وَأهلُها له

    والنَّاومن َأسباِب نمو ،ِة، العامُل القوميلعربيفالعامُل . حوي

اس، وفي االنتفاضاِت ند النَّالقومي، بلغَ ذروتَه في غمرِة اَألحاسيِس ع

الوطنيِة العربيِة، اتُّخذَتْ قراراتٌ ومواقفُ تندد باَأللفاِظ والعباراِت 

 ،العربي ها اِإلنسانِة، التي يحتاجِة، إالَّ من الكلماِت الوضعياَألعجمي

 :فبقيت مصطلحاتٌ ال بد منها، يقوُل إبراهيم مدكور

 من هذه القيود، اأن يفك كثير )لُّغة العربيةمجمع ال( استطاع لقِد"
عريب، وَأجاز قل والمجاز والتَّضمين والنَّ اللُّغة، فقال بالتَّ سراحويطلقَ
سبة ِإلى جموع  من أسماء الجواهر واألعيان كما أجاز النِّاالشتقاقَ

اللة على  للدا، وَأقر صيغًناعيع في المصير الصكسير، وتوسالتَّ
٢("وتالحرفِة والمرِض والص(.  

 في تعليِم اللُّغِة العربيِة ا بارزا دورمثََّلحوي، فأما العامُل النَّو   

ٍة بعد اِإلصالحاِت اللُّغويةوبخاص. 



  

MLP<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<Jë‚ÃÒ<Ù^éÚ<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
 

 :ائيسِة منهى َأن االنتقاَل اللُّغوي، تنتابه بعض العوامِل الرعل

 إختالفُ النُّطِق من جيٍل إلى جيٍل، ومن منطقٍة إلى منطقٍة، -أ  

 تواتر اَألخطاِء -ب ؛ حلقِّي غير النَّاجِإضافةً إلى الخطِإ في اللَّفِظ والتَّ

؛ لحيِحها، وبخاصٍة عند اَألطفااِس وعدِم تصاللُّغويِة والشَّائعِة بين النَّ

س دري طرائقُ التَّ-د ؛  اِإلنسانية العيوب المتوارثةُ في المجتمعاِت-ج 

 الصراع القاِئم بين اللَّهجاِت -ه ؛ في اَألقطاِر، واختالفُ المناهج

ِة، واللُّغِة الفُصحىالعامي. 

ِم االجتماعيِة ظُالنُّ جديِد، وسطَغيِر، ال بد من التَّوفي زمن التَّ

 الحديثِة، والعلوِم المتجددِة، قنيةواهِر التِّالحديثِة، ووسطَ الظَّ

ن اللُّغةَ العربيةَ إوالمصطلحاِت التي واكبِت اللُّغة، وهنا ُأسرع َألقوَل 

 .لكامما كانت مقصرةً في دورها، وِإنَّما هي لغةُ االنفتاح والتَّ

 .لغِة الضاِد، فهو في تقدٍم مستمرَأما مستقبُل و   

 بين لغاِت العالِم، ألنَّها ا مرموقًاُأتيح لهذه اللُّغِة أن تحتلَّ مكانً   

القح، وحضارات اُألمم، وقد كغيِرها َأخذت وَأعطت، وتالءم فيها التَّ

ها لكلِّ حديٍث وجديدَأثبتتْ َأصالتَها عبر القرون، واستيعاب. 

تَنا جمعتْ إلى جانِب جودِتها ومكانِتها، أحقيتَها في على َأن لغ   

ِة في المدِن العالميِة، لَداوتَرجماِت المالعالم، وفرضتْ وجودها في التَّ

 . هذه األقطارين، وغيِر والص،ا، واليابانبكا، وأوريرأِممدن ك

من هنا، وعبر تثبيتها بين لغاِت العالِم، تمكَّنتْ من عوامِل 

 .فتيت التَّةً عنها عوامَلدبِعوحيِد، ملتَّا
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ومن الضجد أالَّ تبقى َأسيرةَ اَألهواِء، في وقٍت، اروري ،

َأما الغايةُ من و ؛طريِقها إلى اَألماِمتمددِت الحركةُ الكونيةُ، وهي في 

   .طِّي المعبر عن الجديدمذلك، فهي تثبيتُ الواقِع، والتَّ

للغِتنا هذه، من مواكبِة الفُصحى، تبع ِر  للتَّافلذا، ال بدطو

منا على َأجمل لغٍة في العالم اإلنساني والمجتمعي، وإالَّ نكون قد حكَ

حنا للُّغاِت األجنبيِة، ، وبملِء إرادِتنا نكون قد سمخلُِّف والفشِلبالتَّ

 لغةَ العصر الحديث في ها، وتصبحواللَّهجاِت المحلِّية، أن تأخذَ مكانَ

 .الثةاأللفية الثَّ

حديِث ماشاِة العصِر، والتَّأما تطوير لغِة الضاِد، فيكون، بمو   

وتوسيِع المعاجِم، واالختصاِص السليم، وتنشيِط المجامِع العربيِة، 

 .ملطلُِّع إلى آفاِق الِعخيِل، والتَّعريِب والمولِِّد والدالواسِع في التَّ

يجب أن نطالب  عليها، اوِإذا َأردنا أن ننتصر للعربية، خوفً

قيِد بالموروِث، والغَب من ها الجميل، من خالل التَّبِإحياِئها وتراث

في ، البعيدِة عن التَّافيِةموارِدها الص تتجذَّر ،عقيِد، فإذا فعلنا كما نشاء

ِة نَحياِتنا، وحياِة أوالِدنا، وتبقى حيةً في ضمائِرنا، ومتداولةً على ألِس

  .شعوِبنا

المجموعاتُ "يقوُل ناجي نعمان في مقدمة مجلَّده المعنون 

  :"العرقيةُ والمذهبيةُ في العالم العربي

 في ما  نؤِمن بالعربية الفصحى لغةً نرتضيها لتجمعأ )علينا("
   – بعد تحديثها وتبسيطها وتطويعها وتوحيد معانيها بيننا، ونؤمن لها 
ن

-
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 ، إن نحن لقَّـنَّاها أوالدنا، هذا السبيلوال ضير في. مجاَل االنتشار
ة وهم، بعدالفصحى، بعد زمن فصحى ومحكي و العود، فتغدوطَر ،

        ."في آٍن واحد

،
،ٍ ِي

ال
حابا

د س
ِف ا

  : ويضيفُ نعمان في هذا المجال

.  لتوحيد العالم العربي األمكنإن اللُّغةَ الفصحى تبقى السبيَل"
لمحكية في بعض الكتابات، والسيما الشِّعرية وأما اعتماد اللَّهجات ا

منها، على اعتبار أن المحكيةَ لغةُ القلب، فال ضير منه، طالما  
قصدةيللُّغة العربي  للُّغة أن تُعلى أنّه يج.  منه هدم دث،  على هذه 

لها االنتشار معانيها، حتَّى يتم ع، وتوحط، وتُطو  الالَّزم، وتحلَّ وتب
لمختل- مع الوقت والممارسة -  .)٣("ة محلَّ اللَّهجات المحكية 
  

  

  
£]ê]ç< <
١- إعداد ماجد الصة، دار الفكر اللُّايغ، وإشراف الدبناني، كتور عفيف دمشقي

  .١١ .ص

، دار ٣٣٧، صفحة "إقرأ"، مجلَّة "في اللُّغة واَألدب"إبراهيم مدكور، . د -٢

  .١٩٧١ بمصر، المعارف

، من ضمن "المجموعاتُ العرقيةُ والمذهبيةُ في العالم العربي" ناجي نعمان، -٣

 . ١٩٩٠، دار نعمان للثقافة، جونيه، لبنان، "موسوعة العالم العربي المعاِصر"



  

  
  

₣¤]ÿ‘øí 
 َأسباب البحثَ في موضِع القُصوِر اللُّغوي اِإن وحاجاٍت، يفرض 

 .اعنى الكلمِة ومشتقَّاِتها، وتطوِرهالبحثَ عن م

قدم قاح، وقيم االصطالِح، مواضيع من شأِنها التَّطور واللَّالتَّ 

اِإليجابي للُّغِة، واالنتقاُل بها، من حاٍل ِإلى حاٍل َأفضَل، والمحافظةُ 

 .نعليها، َألنَّها تساوي بمدلوالِتها اُألمةَ واللِّسان والكيا

 هذه المعطياِت، ال بد من االنفتاِح على المجتمعاِت في ضوِء 

كافَّةً، وهذا ما فعلَه العرب، عندما شقُّوا الدروب على شعِب فارس، 

  .روروما في بالد بابل، والشَّام، ومص

لقد قُيض لهم َأن يتَأثَّروا بالحضاراِت القريبِة والبعيدِة، فأخذوا  

نوا بقدرِة قادٍر، َأن يطوروا َأوضاعهم من كلِّ شيٍء، فأترفوا وتمكَّ

  .)١(قافية الثَّئقُالسياسيةَ واالجتماعيةَ واالقتصاديةَ وبخاصٍة العال

وبعد استتباب اَألوضاِع، َأخذوا عن اُألصوِل اَألعجميِة كلَّ ما  

قاليِد، واَألطعمِة، هو ضروري، والسيما في مجاِل العاداِت، والتَّ

 .ةقضايا الحضاريوال

 اعرفَِت الحضارةُ َأغوارمن ه ضِم العلوِم،  مكَّنَِت اِإلنسان

ِة بالمعرفِة والِعواستبداِل اُألملمي. 

لم من اُألمِم اُألخرى، وهكذا راحوا بكلِّ قواهم، يطلبون الِع 

   ، التيليهم َأبواب المعارِف الشَّاملةون، وانفتحتْ عءفتيسر لهم ما يشا
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في قافِة الِهرامي الثَّوجدوها في م واَألديار هباننها الرِة التي َأملِّيني

 ...العراِق، وبالِد الشَّاِم، ومصر، وَأنطاكية وبعِض المناطِق اُألخرى

 الم الفلسفة، وعلم ةُ ضروبنطق، من هنا اكتسبِت اللُّغةُ العربي

اِت، والفلك، والحساب، والهندسة، والفيزياء، والطَّوالرات، ياضيبيعي

 العربيِة، رجمِة ِإلى اللُّغِةوعرفَ المسلمون ِإلى جانِب ذلك حركةَ التَّ

واستفادوا من السةَ بطَجيدون رياِن باعتباِرهم يالقٍة، فضالً عن العربي

 .ةليونانياِإجادِتهم 

 واضحةَ اارـالمعارفُ تلك التي َأتقنَها العرب، تركتْ آث 

ةَ نحو التَّـعالماُألم فعوقد د ،ِم، والتَّالِم على العقِل العربيِر، قدطو

تأثير على كثيٍر من المناحي، وَأثَّر الميادين  فاعالً في عمِقاالذي فُتح 

 .ةقافيالثَّ

هل يدخُل في باِل أحٍد، والحالةُ هذه، َأن تتأثَّر لغةُ الضاِد  

 صور؟بالقُ

 .مناهيك عن االختالِط باَألعاج 

فلهذا الموضوِع، موضوِع االختالِط باَألعاجِم، عالقةٌ مباشرةٌ  

ِم العلميِر اللُّغِة، والتقدبتطو. 

 ةَ، عنينا في هذا الكالِمما ياللُّغةَ العربي الذي َأصاب القصور ،

 .نا للدفاِع عنهاا دعلعلَّه األمر الذيبعد العز الذي مرتْ به، و

 ِإلى ذلك َأيض وَأديب ،رتوني، سعيد ورشيد الشَّاوقد ناشد 

ستَإسحق، والم٢(كتور كورنيليوس فانديكشرق الد(.  
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هؤالء وغيرهم ناشدوا علماء ومفكِّري َأبناِء الضاد، أن ينهضوا  

 .صوِر عن لغِتنابهمٍة عاليٍة لرفِع القُ

 ِة، والرالمساِئِل اللُّغوي ِإلى القواعِدكما َأنَّهم عالجوا بعض جوع 

اَألساسيِة، والمعاجِم، ألن هناك ما يربطُ بين اللُّغِة وكلِّ ما يمتُّ ِإليها 

 .مبصلة، وبخاصٍة المعاج

على َأن العمَل المعجمي في لبنان وهو الريادي في لُغِة الضاِد  

كما َأشرنا، يكفي ليعيدنا ِإلى اَألصالِة، ويزودنا بمئاِت اَأللفاِظ التي 

 .عدها العرب، لتكون في متناوِل الجميعَأ

وال بد من معاجم حديثٍة، تواكب العلم والحضارةَ، تلك التي  

، يةَ والفنِّ، والمصطلحاِت العلميةَ اللُّغويةَجماتحوي في مضموِنها المع

  .تعارفَ عليهاسةَ الموترافقُ اَألقِي

 للعربي علينا َأن نعرفَ، َأن ها ثمها الخالد، وحاضرِة قديم

 بالحيويِة والجماليِة، ومستقبلَها الذي ينتظرنا لننقذَها من باضالن

 .هرصور والقَالقُ

  

  
 

  
á^jé^£]< <

  ".مقدمة ابن خلدون"ع راِج -١

 .ل، المجلَّد األو١٨٧٣ أيار عام ١٥، الجنان، "دائرة المعارف"ع راِج -٢



  

  
 

…^’¹]<Œ†ãÊ 
، دار "لسان العرب"ين محمد بن مكرم، أبو الفضل جمال الد: ن منظورب إ-١

  .تصادر، بيرو

شر، بيروت، الجزء باعة والنَّأبو الفتح عثمان، دار الهدى للطِّ: بن جني إ-٢

  .األول

، المطبعة األدبية، بيروت، "المقدمة"حمن بن محمد، عبد الر: إبن خلدون -٣

١٩٠٠.  

  .١٨٧٠، مكتبة لبنان، بيروت، "محيط المحيط"رس، المعلِّم، بط: البستاني -٤

  . ١٩٠٠، "دائرة المعارف"بطرس، المعلِّم، : البستاني -٥

  . ١٩٣٠، المطبعة األميركية، بيروت، "فاكهة البستان"عبد اهللا، : لبستاني ا-٦

  ".بيينالبيان والتَّ"أبو عثمان عمرو بن بحر، : الجاحظ -٧

، "المعرب من الكالم اَألعجمي" منصور موهوب بن الخضر، َأبو: الجواليقي -٨

  .١٩٣٨مطبعة دار الكتب المصرية، القاهرة، 

٩- يوطيالس :جالل الدالمزهر "حمن بن الكمال َأبي بكر، ين َأبو الفضل عبد الر

  .، دار إحياء الكتب العربية، الجزء األول"عهاافي علوم اللُّغة وأنو

، مطبعة "غائب في منتخبات الجوائبكنز الر" أحمد فارس، :دياقالشّ - ١٠

  .الثالجوائب، اآلستانة، الجزء الثَّ

، "واردأقرب الموارد في فُصح العربية والشَّ"سعيد عبد اهللا، : رتونيالشَّ - ١١

  . م١٨٨٩المطبعة اليسوعية، بيروت 

  .ع، غير مطبو"مفاتيح اللُّغة"فرهود كعدي، : كعدي - ١٢

  .١٩٦٣، بيروت، ، دار المعجم العربي"المرجع"عبد اهللا، : عاليليال - ١٣

  .١٩٦٧، مطبعة العاني، بغداد، "كتاب العين"الخليل بن أحمد، : الفراهيدي - ١٤
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، "القاموس المحيط"، يرازيد بن يعقوب الشِّين محمجد الدم: الفيروزبادي - ١٥

  .دار العلم للجميع، بيروت

، مكتبة لبنان، "بنانيةية في اللَّهجة اللُّمعجم اَأللفاظ العام"َأنيس، : فريحة - ١٦

  .١٩٧٣بيروت، 

  .١٩٠٨، المطبعة الكاثوليكية، بيروت، "المنجد في اللُّغة"لويس، : علوف - ١٧

، "دف والمتواِراِئد وشرعة الوارد في المتراِدنجعة الر"إبراهيم، : ليازجي ا- ١٨

  .١٩٧٠مكتبة لبنان، بيروت، 

  

  

  

ÊÄq]†¹]<Œ†ã 
باعة  للطِّبناني، دار المنهل اللُّ"تطور المعجم العربي"حكمت، . د: شلي ك-١

  .٢٠٠٢بعة األولى، شر، الطَّوالنَّ

  .بناني، بيروت، لبنان، دار الفكر اللُّ" عقالًاللُّغة ليست"أحمد، : حاطوم -٢

، دار الفكر العربي، بيروت، لبنان، "حو العربيتطور النَّ"طالل، . د: المة ع-٣

  .١٩٩٣بعة األولى، الطَّ

  .١٩٨١، مطبعة خليفة، بيروت، لبنان، "جمالية العربية"ميشال، . د: كعدي -٤

وائع ، الر"براهيم اليازجي في اللُّغة واألدبايخ الشَّ"فؤاد أفرام، : البستاني -٥

  .١٩٥٢، المطبعة الكاثوليكية، بيروت، ٤١

  .١٩٥٩قافة، بيروت، ، دار الثَّ"اريخلبنان في التَّ"فيليب، : حتِّي -٦

  .١٩٥٦سالة، القاهرة، ، مطبعة الر"المعاجم العربية"عبد اللَّه، : درويش -٧
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، منشورات جمعية َأهل القلَم، "راسة األدبيةمصادر الد"يوسف أسعد، : داغر -٨

  .١٩٧٣لبنان، 

الجزء ، دار الهالل، القاهرة، "تاريخ آداب اللُّغة العربية"جرجي، :  زيدان-٩

لاألو.  

  .، دار الهالل" حياللُّغة العربية كائن"جرجي، : زيدان - ١٠

، مطبعة الجوائب، "الجاسوس على القاموس"أحمد فارس، : دياقلشّ ا- ١١

  .القسطنطينية

١٢ - ركليالز :١٩٥٩اهر، ، الظَّ"األعالم"ين، خير الد.  

طبعة ، الم"اسع عشراآلداب العربية في القرن التَّ"لويس، : شيخو - ١٣

  .١٩٢٤الكاثوليكية، بيروت، 

، دار العلم للماليين، "َأدبنا وأدباؤنا في المهاجر األميركية"جورج، : صيدح - ١٤

  .١٩٥٧بيروت، 

، المطبعة األدبية، بيروت، "حافة العربيةتاريخ الص"فيليب، : طرازي - ١٥

١٩٣٣.  

، "ف نضع المعجم الجديدمقدمة لدرس لغة العرب وكي"عبد اللَّه، : العاليلي - ١٦

  .١٩٣٨المطبعة العصرية، القاهرة، 

، دار نعمان للثَّقافة، جونيه، لبنان، "أنِقذوني من أهلي"متري، :  نعمان- ١٧

١٩٨٠.  

، من ضمن موسوعة العالم العربي "دليل الصحافة العربية"ناجي، : نعمان - ١٨

  .١٩٨٨المعاِصر، دار نعمان للثَّقافة، جونيه، لبنان، 

، من ضمن "المجموعاتُ العرقيةُ والمذهبيةُ في العالم العربي"، ناجي:  نعمان- ١٩

  .١٩٩٠، دار نعمان للثقافة، جونيه، لبنان، "موسوعة العالم العربي المعاِصر"

٢٠ - ١٩٥٠، دار المكشوف، بيروت، "صقر لبنان"مارون، : ودعب.  
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، المطبعة البولُسية، جونيه، لبنان، "تاريخ األدب العربي"حنَّا، : اخوري ف- ٢١

١٩٥٠.  

  .١٩٠٧، مطبعة الهالل، مصر، "االشِتقاق والتَّعريب"عبد القادر، :  المغربي- ٢٢

  .١٩٦٣، القاهرة، "عربيةمجمع اللُّغة ال"إبراهيم، :  مدكور- ٢٣

، منشورات مجلَّة الورود، بيروت، "الحركة اللُّغوية في لبنان"أمين، : خلة ن- ٢٤

١٩٥٨.  

  

  
 

‚ñ]†¢]æ<lø]<Œ†ãÊ 
  .١٨٩٧لبيان،  ا-١

  .١٨٨٠الجوائب،  -٢

  .١٨٨٣الجنان،  -٣

٤- ١٩٠٥، ١٩٠٣، ١٩٠٠، ١٨٩٩ياء، الض.  

  .١٩٥٠العرفان،  -٥

  .١٩٤٤، ١٩٢٨، ١٩٢٧، ١٩١٢لغة العرب،  -٦

  .١٩٥٠، ١٩٤٣، ١٩٤١، ١٨٨٣، ١٨٨٢، ١٨٨١ف، طَالمقتَ -٧

٨- ١٩٣٣، ١٩٢٦، ١٩٠٤شرق، الم.  

، ١٩٤٦، ١٩٣١، ١٩٢٨، ١٩٢٧، ١٩٢٤ بدمشق،  العربيلمجمع العلمي ا-٩

١٩٥٣، ١٩٤٧.  

  .١٩٥٧، ١٩٥١، ١٩٣٥مجمع اللُّغة العربية، القاهرة،  - ١٠

  .١٩٣٣المنار،  - ١١
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١٢ - المة، س١٩٤٨ر.  

  .١٩٠٧، ١٨٩٦الل، الِه - ١٣

  

  

Ãq†Úá^<á^Ćéfßq_< <
1 - Fleisch: Henri, "L'arabe classique esquisse...", Imprimerie 
Catholique, Beyrouth, 1956. 
2 - Monteil: Vincent, "L'arabe moderne", Paris, 1960. 
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  ".المحكم والمحيط اَألعظم في اللُّغة"بن سيده ،  إ-١

٢- د هارونمحم.  

  .إسماعيل بن حماد الجوهري -٣

٤- عبد الرحمن جالل الديوطيين الس.  

  .إبن دريد -٥

  .رياألزه -٦

٧- عبد السد أحمدميع محم.  

٨- يمخشرالز.  

٩- ارحسين نص.  

  ".هضة العربيةلبنان والنَّ"جبران مسعود،  - ١٠

١١ - اعي، علي الر"المسرح في الوطن العربي."  
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  ".نظرة ِإجمالية في األدب المهجري"اعوري، عيسى النَّ - ١٢

  .وليم الخازن - ١٣

  .يوسف إليان سركيس - ١٤

  ".معجم المطبوعات العربية"جورج أنطونيوس،  - ١٥

١٦ - د الحسينييوسف عبد القادر بن محم.  

  .يوسف أسعد داغر - ١٧

  .رينهات دوزي الهولَّندي - ١٨

١٩ - د كرد عليمحم.  

٢٠ - حمن بن عيسى بن حماد الهمذانيعبد الر.  

  ".فقه اللُّغة"عالبي، الثَّ - ٢١

٢٢ - د عبد الغني حسنمحم.  

  .ميخائيل صوايا - ٢٣

  ". بين الماضي والحاضرالمعجم العربي"دنان الخطيب،  ع- ٢٤

  .نسيم نصر - ٢٥

  .أحمد تيمور - ٢٦

  .إبراهيم السمرائي - ٢٧

٢٨ - األب أنستاس الكرملي.  

  ".البحث اللُّغوي عند العرب"حمد مختار عمر، أ - ٢٩

  .محمد جميل الخاني - ٣٠

  .بطرس الخوري البستاني - ٣١

  .أمين نخله - ٣٢

  ".باب اإلعراب عن لغة اإلعراب"برائيل بن فرحات مطر،  ج- ٣٣

٣٤ - أحكام باب اإلعراب عن لغة اإلعراب"حداح، رشيد الد."  
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  .سليم البستاني - ٣٥

  .قأديب إسح - ٣٦

٣٧ - فطَالمقتَ"وف، يعقوب صر."  

٣٨ - اسجبران نح.  

  ".واردأقرب الموارد في فصح العربية والشَّ"رتوني، سعيد عبد اللَّه الشّ - ٣٩

٤٠ - المعجمات الحديثة"ي، د جميل الخانمحم."  

٤١ - ةرشيد شاهين عطي.  

٤٢ - وق عيسى، رز"ةالمعاجم العامة في اللُّغة العربيي."  

  ".من أوهام المنجد"مصطفى جواد،  - ٤٣

  .ايخ أحمد رضالشَّ - ٤٤

٤٥ - المعتمد"، عبد القادر المغربي."  

  .فأمين معلو - ٤٦

  .هابيمصطفى الشّ - ٤٧

  ".ية، وعالقتها بالعربية الفصحىربية العامالع"إدوار مرقص،  - ٤٨

  .علي عبد الواحد وافي - ٤٩

  .جورج الكفوري - ٥٠

٥١ - ين الخطيبمحيي الد.  

  .إبراهيم مدكور - ٥٢

  .أنيس المقدسي - ٥٣

  ".شرح إبن عقيل على ألفية ابن مالك"إبن عقيل،  - ٥٤

  .سيبويه - ٥٥

٥٦ - ة"ودا، يوسف الساألحرفي."  

  ".حويين واللُّغويينطبقات النَّ"بيدي، زال - ٥٧
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  ".الفهرست"ديم، إبن النَّ - ٥٨

٥٩ - جاجي، الز"أماني الزجاجي."  

  ".ضحى اإلسالم"أحمد أمين،  - ٦٠

٦١ - دراسات في فقه اللُّغة"لح، اصبحي الص."  

  .يعقوب بن اسحق - ٦٢

  ".شرح مقامات الحريري"ريشي، لشّا - ٦٣

  

  

 .ر من األسماء التي لم تُذكَ هناك مئاتٌ:لحوظةَم
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     ٧.....  ...............................................................المقدمة

  ٩..... ..................................................ساسيةُ للُّغةالجوانب األ

  ١٢....... ................................................واقع الكتابة المقروءة

   ١٧...... .....................................................كشفُ المستَويات

  ٢٣..... .................................................فُصحى والبين العامية

ةُ والحرفُ الالَّتينيي٢٥...... .............................................العام  

  ٣٢...... ......................................أسبابا وحاجات: صور العربيةقُ

  ٤٩..... .................................................ماهيةُ اللُّغة وتطويرها

  ٥٨...... .........................................دور المجامع العربية وقيمتُها

  ٦٣...... .......................................................اللُّغةُ وأنِشطَتُها

  ٦٩. ...................................................ةاللُّبنانيون وبواِعثُ اللُّغ

  ٨٥..... .........................................................إحياء العربية

قبل القُصور اللُّغوي الفنِّي ٩٥.. ...........................................النَّثر  

  ١٠١.... ..........................................................إنسانيةُ اللُّغة

  ١٠٧.... .............................................................خُالصةال

  ١١١...... .....................................................فهارس مختِلفَة

  ١١٩ ...............................................................المحتَويات
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Dr. Michel Ki'di 
Né à Qussaya (Zahlé – Liban) en 1944, il termine ses études secondaires 
chez les Pères Blancs à Rayak (1964), avant de décrocher un doctorat en 
langue arabe de l'Université Libanaise (1972) et une licence en journalisme 
de l'Université du Caire (1973). Avec plus de 20 livres publiés à son actif, 
plusieurs manuscrits et études, et un grand nombre d'articles, il est lauréat 
de plusieurs prix dont le Prix Mitri Naaman pour la Défense et l'évolution de 
la langue arabe (2008). 
Born at Qussaya (Zahlé – Lebanon) in 1944, he achieved his secondary 
studies at Pères Blancs high school at Rayak (1964), and obtained a Ph.D. 
in Arabic language from the Lebanese University (1972) and a BA in 
journalism from Cairo University (1973). He published more than 20 books, 
and wrote several manuscripts and studies, as well as many articles. 
Laureate of many prizes including Mitri Naaman's Prize for the defense and 
the advance of Arabic language (2008). 
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