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الثالثة الطبعة مقدمة

أنَّني أتخيَّل أكن لم ٢٠٠٤ أبريل يف املطابع إىل الِكتاب لهذا النهائي النص سلَّمُت عندما
والفكرية الثقافية الحياة عىل امُلهيِمن مَت الصَّ لتُمزِّق ستنفِجر موقوتة ُقنبلًة يدي بني أحِمل

عاًما. ثالثني من أكثَر منذ مرص يف
الرَّفض ُمنطَلق من العربية اللغة عن للدِّفاع ستهبُّ األقالم بعض أنَّ ع أتوقَّ كنُت
أصحاب بأنَّ نفيس أُمنِّي وكنُت مجال. أيِّ يف جديٍد أليِّ بل الضاد، بلُغة ِمساٍس أليِّ امُلسبَق

ر. والتحجُّ الُجمود لُحَجج ا ردٍّ أقالمهم سيُشِهرون االسِتنارة وُدعاة ر امُلتطوِّ الفكر
عن قناعاتي بعض يف النظر أُعيد جعَلني املاضية الثالثة األشُهر خالل حَدث ما لكنَّ

مرص. يف الثقافية الحياة تَواُزنات
الجميع، اعرتاف وهو ُمجاَدَلته، يُمكن ال واقٍع عىل تدلُّ الِكتاب أثارها التي ة جَّ والضَّ
أنَّني ولوال اآلن. العربية اللغة تُواِجه حقيقة مشكلًة هناك بأنَّ ومعاِرضني، ُمؤيِّدين من
عليه. الكثريين ثاِئرة ثارت وَلما لِكتابي أحد انتبَه َلما املكشوف الَعَصب عىل يدي وضعُت
وقد يقرءوه لم الكتاب عىل للتعليق تصدَّوا ن ممَّ الُعظمى الغالبيَّة أن أذَْهَلني ما لكن

عنوانه»! من يُقرأ «الِكتاب القائل: بامَلثل اكتَفوا أنَّهم تعليقاتهم خالل من اتََّضح
للكتاب، هت ُوجِّ التي االنتقادات أهمِّ حول امُلالَحظات من بعًضا أُبدي أن يل كان وإذا

اآلتي: يف ص تتلخَّ فإنها اِبَقتنَي، السَّ طبعتَيه يف

العامية، اللََّهجات إىل واللُّجوء الُفصحى َهْجر إىل أدعو أنَّني هو األول االتِّهام كان أوًال:
كان اللََّهجات اسِترشاء إنَّ بل تماًما، ذلك بعكس أُنادي أنَّني له يتَِّضح الِكتاب يقرأ ومن

الُفصحى. عىل ِحفاًظا الكتابة يف للتفكري َدواِفعي أهمِّ من
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سطور كلَّ أنَّ مع وتشويهها، العربية اللغة هْدم إىل أسعى أنَّني هو الثاني االتِّهام ثانيًا:
الُفصحى. عن َموضوعي ِدفاع هي وراءها، وما الكتاب،

للغاية، ُمضِحك اتِّهام وهذا النحو، بإلغاء الكتاب يف أُطاِلب أنَّني هو الثاِلث االتِّهام ثالثًا:
نيجرييا، يف «الهوسا» فلُغات وقواعد، نحٍو ِبَغري العالم يف لُغة هناك يكون أن يُمكن فال
النَّحو وتيسري تطوير هو به أُطاِلب وما تَحكمها. نَحٍو قواِعد لَديها مايل، يف و«البمربا»

العربي.

وردِّي املوضوع، هذا أتناَول حتى اللغة يف ًصا ُمتخصِّ لسُت أنَّني هو الرابع االتِّهام رابًعا:
من باآلخرين ولالتِّصال ناحية، من نفسه عن للتعبري َعَربي كلِّ وأداة أداتي هي اللُّغة أنَّ
يعِرتف الذي الحايل اللغة َوضع يف ِبرأيي ومثقًفا، كاتبًا ي، حقِّ فمن وبالتايل أخرى، ِجهٍة

مأسوي. بأنه الجميع
مثل التَّطبيقية اقرتاحاتي عىل ركَّزوا الكتاب عىل الَحمَلِة يف شاركوا من َغالبية أن خامًسا:
ك أتَمسَّ ال اجتهادات ُمجرَّد هذه إن بوضوٍح قلُت وقد ذلك، وغري النسوة ونون امُلثنَّى إلغاء
امَلجاِمع إنَّ أخرى: مرًَّة بوضوح أقول لكنَّني إقراِرها، ُسلطَة أمِلك أنَّني أدَّعي وال بها
ف والرصَّ النَّحو تطوير كيفيَّة إقرار بها امَلنوط الَوحيدة هي العربي العالم يف اللُّغوية

بينها. فيما بالتنسيق
اللغة»، «ُقدِسيَّة ساِتر خْلف يِقفون ن ممَّ جاءت التي امُلزايَدات هو راَعني ما أن عىل
ُحِسَمت قضية هذه أن مع الكريم، بالُقرآن ِمساس هو باللُّغة ِمساٍس أيَّ أن يََرون فهؤالء
من رشًطا ليست واللغة ة. الُحجَّ هذه تُفنِّد ِكتابي يف َداِمغة بأِدلَّة جئُت وقد ُقرون، منذ
اللغة تَعلُّم ُمسبًقا عليه تَشِرتط فهل اإلسالم يَعتِنق أن أجنبيٌّ أراد فإذا اإليمان، ُرشوط

العربية؟
الذين ة الجادَّ األقالم أصحاب من أغَضب لم أنَّني إال االنتقادات، ُعنف من الرغم وعىل
بعض جاء وقد امُلطَلقة. الحقيقة أمتِلك أنَّني — البعض مثل — أدَّعي ال فأنا معي، اختَلفوا
البعض لكن كثريًا، منها استفْدُت الصميم يف وأمِثلٍة َوِجيهة ِبُحَجٍج الِكتاب انتَقدوا الذين
ُمجرَّد ون يستِحقُّ ال وهؤالء العشوائية، االتِّهامات توجيه يف الدَّْرك أسفِل إىل انزَلَق اآلخر

االلتفات. وال الرَّدِّ
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التنويريَّة األقالم أصحاب من نُكوصالكثري هو أَمٍل ِبَخيبة أصابني ما فإن النهاية، ويف
فقد االنِغالق، وتيَّارات امُلحافظ االتِّجاه ُمواَجهة يف َمعركتَهم يُحاِربوا أن امُلفرتَض من الذين

للسالمة. إيثاًرا خاِرَجها؛ الرَّهيب مِت بالصَّ الذوا ثم امُلغَلقة، الُحُجرات يف بعُضهم هنَّأني
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والذي «األملناك» من السنويَّ العَدَد فتحُت عندما ٢٠٠١ مارس أيام أحد يف بصدمٍة أِصبُت
األساسيَّة املعلومات تحِمل سنويَّة مطبوعة هو و«األملناك» قليلة، بأياٍم قبَلها صاِدًرا كان
أرقام آِخر «األملناك» يف أُتاِبع أن عادتي ومن العاملية. اإلحصائيات وآِخَر املجاالت ة كافَّ يف
ِديانة كلِّ أبناء عدد وكذلك النمو، ومعدَّالت امُلدن، أكرب ويف العالم ُدول يف كان السُّ تعداد

كبرية. فائدٍة ذاَت كثرية أخرى ومعلوماٍت العالم، لُغات بأهمِّ والنَّاِطقني
العالم، يف امُلتداَولة اللُّغات أهمِّ َجدول يف بنََظري ُجْلُت عندما فكانت دمة، الصَّ عن ا أمَّ
ة عدَّ اللُّغات أهمِّ َجدول قراءة وأعدُت املطبوعة، بهذه امُلعتاد مكاِنها يف العربية أِجد فلم
سَقَطت العربية اللُّغة أنَّ أم نظري؟ أصابَْت ُمشِكلة ُهناك هل شديدة: حرية يف وأنا مرَّاٍت

ماذا؟ أم سهًوا، منهم
٢٣٠ نحَو يضمُّ والذي العالم، يف امُلنترشة للُّغات ع امُلوسَّ الجدول يف فتَّشُت وعندما
تَعتِرب تَُعد لم «األملناك» فمطبوعة أزعَجتْني، ما بقْدر أثاَرتْني التي الحقيقة أدركُت لغة،
وليست الناس بني اليومي التَّفاُهم أداة هي اللُّغة أن أساس عىل بذاتها، قائمة لُغًة العربية

واملراجع. الُكتب لِقراءة لُغًة صارت العربية أنَّ يَعتِربون وهم والِعلم، الدَّرس أداة
واملغربية. والشاِميَّة امِلرصيَّة ِمثل اللََّهجات فهي العربي العاَلم يف التَّفاُهم لُغة ا أمَّ
قلَّ أو زاد البعض، يعِرُفها التي امَليِّتة اللُّغات من العربية يَعتِربوا أن قرَّروا فُهم وباختصاٍر

اليومي. تعاُمِلهم يف يَستخِدمونها ال لكنَّهم عدُدهم،
ِبَغيِظكم وُموتوا «هيهات، صائحني: ننتَِفض أن لنا فعٍل ردِّ أول يكون أن امُلمكن ومن
ال هذا لكن يكون، لن هذا هللا شاء إن أقول: وأنا أبًدا.» يكون لن هذا َوَوهللا الحاِقدون، أيُّها
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ال كانت وإن العاَلم، يف بها يُعتدُّ التي ة الجادَّ املطبوعات من تُعتَرب امَلطبوعة فهذه يكفي.
والعَرب. اإلسالم ِحيال وخاصًة الخبيثة، األغراض من تخلو

من يَعدُّونها الغرب، يف وخاصًة العالم، يف صني وامُلتخصِّ الُكتَّاب ِكبار فإن ذلك، ومع
باالسِتخفاف العربية من امَلطبوعة هذه موِقف نأُخذ أن الخطأ فِمَن وبالتايل َمراِجعهم، أهمِّ
إلينا َرنِينُه يَحِمله ما إىل نَستِمع أن علينا إنذاٍر جْرس نَعتِربَه أن َمصلحِتنا ومن بل والتَّعايل،

ُمحتواه. َكِرهنا وإن حتى وِحرص جديٍَّة بكلِّ
بتدريس تقوم وَغريها أوروبا يف لُغات ومعاهد جاِمعاٍت هناك أنَّ ذلك إىل أضْفنا وإذا
بني العربية ِدراسة يف الرَّاغبني الطََّلبة ون يُخريِّ إنَّهم بل العربية، عن ِعوًضا اللََّهجات
مراِكز إنَّ بل املوقف. ُخطورة مدى لنا يَتَِّضح وهنا العامية، اللََّهجات وإحدى الُفصحى

لُغِتنا. تعلُّم يف امُلبتدئني األجاِنب مع اليشء نفس تفعل العربية البُلدان يف اللُّغة تعليم
لُغاٍت بمثابة تَصري حتى اللَّهجات لتَقعيد ة جادَّ ُمحاوالٍت هناك أنَّ ذلك من واألكثر

بها. ة الخاصَّ ف والرصَّ النَّحو قواعد لها األركان كاِملة
التي الُفصحى واللُّغة دائًما. َموجودًة كانت اللَّهجات فإن الكتاب، هذا يف نُثِبُت وكما
اللهم يومي، وتعاُمٍل تفاُهٍم لُغَة األيام من يوٍم يف تكن لم سيبويه بلُغة أحيانًا إليها نَرُمز
حتى استَجدَّ الذي فما العربية. بالجزيرة محدودة ُجغرافية ُرْقعٍة يف ا جدٍّ َوجيزة فرتٍة يف إالَّ

العرب؟ بني اللُّغوي التَّعاُمل ِلَحيِّز اللَّهجات اقِتحام من اليوم ننَزِعج
تلك من َموِقفنا كان وأيٍّا الَعوَلمة. عرص باسم يُعَرف عٍرص يف نعيش أنَّنا هو الجديد
الحضارات، ُمقوِّمات كلِّ وعىل اإلقليمية، الثقافات عىل سلبيًة آثاًرا بالتأكيد لها فإن العوملة،

اللُّغات. بينها ومن
عات والتََّجمُّ الدُّول بني الحدود ذََوبان واالقتصادي السيايس بمعناها والَعوَلمة
تؤدِّي قد فالَعوَلمة الشعوب. عىل تأثريًا أكثر يكون وقد عميق، الثقايف معناها لكن اإلقليمية.
التي األخرى الثقافات ُمقوِّمات انِكماش عليه يرتتَّب مما العاَلم، عىل واحدة ثقافٍة َهيَمنة إىل
الشخصيَّة ُمقوِّمات أبَرِز من اللُّغة إنَّ وبالتأكيد امُلتعاِقبة. التاريخ ِحَقب خالل من تبلَوَرت

بالَعوَلمة. تتأثَّر أن بالتَّايل بُدَّ وال اإلنسانية،
تُناِفس فهيَّة الشَّ التَّفاُهم أَدوات جعَلت الحديثة اإلعالم َوسائل أن هو أيًضا الجديد
الوسيلة كانت املايض ففي الِبساط. تحِتها من وتَسَحب أحيانًا عليها ق وتتفوَّ بل املكتوبة،
ظهَرت فقد العرشين، القرن نهاية منذ أما الِكتابة. هي املعلومات وِحفظ لالتِّصال الوحيدة
القْدر ِبهذا لها تكن لم ُكربى أهِميَّة امَلنطوقة للكلمة جعَلْت التي والبرصية معيَّة السَّ الوسائل
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وتيَّة الصَّ فالتَّسجيالت فهيَّة؛ الشَّ الثقافات عرص عندئٍذ وانطوى الكتابة، اإلنسان عَرف منذُ
للمعرفة. كَمراِجع وتَخزينها، املعلومات لنْقل حيويًَّة وسائَل األخرى هي صارت ورة والصُّ
واحًدا، يكون أن العربي للعاَلم يُريد ال من هناك أن امُلؤكَّد فمن آخًرا، وليس وأخريًا
هو العَرب بني يرِبط ما أهمَّ إنَّ وحيث العالم. هذا أواِرص تَمزيق نفسه ُقرارة يف ويأُمل
هو هذا كان وربما العربي، عاَلِمنا نهاية إىل سيؤدي اللُّغة هذه عىل القضاء فإن لُغتهم،
الحادي القرن ِبداية يف احة السَّ عىل املطروحة الغربية املرشوعات وراء من الخَفيُّ الهَدف

والعرشين.
أن إما حيوي؛ ُطُرق بُمفرتَق اآلن تمرُّ العربية اللُّغة فإن الخطرية؛ يات التَّحدِّ هذه وأمام
بالِفعل فتُواِجه نفسها، عىل تَتَقْوَقع أن أو امُلشرتكة، العَرب لُغَة دائًما فتَبقى نفَسها تَُجدِّد
األوروبية. الُوسطى الُقرون يف الالتينية للُّغة حَدث كما اللَّهجات، لِحساب الزَّوال َخَطر

العلمي. الَخيال ُدروب من ليس أنه إال بعيًدا، كان وإن االحتمال، وهذا
َفرضيَّة عىل يَقوم فهو أساسه؛ من َمغلوط اللُّغة قضية من اقِرتابنا أن هي وامُلشكلة
من وكلُّ العَرب. من بها النَّاِطقني يف تكُمن اللُّغة ُمشكلة أنَّ وهي امُلسلَّمات، من نَعدُّها
ويَستهِزئ فيها يُخِطئون من جميع ِمن يَسَخر األيام هذه اللغة عن للحديث يتصدَّى
ما يُشاِبه املوضوع هذا يف السائد فامَلنِطق اللُّغة. يف الخطأ من َمعصوم وكأنه باآلخرين،
العربي الِغناء سيِّدة َغنَّتْها التي الُحب» «سرية أغنية: يف عزيز جميل ُمريس اعر الشَّ طَرحه
يف يا فيكم «العيب تقول: حيث فيها؛ امُلتسبِّب هو ومن الُحبِّ ُمشِكالت عن كلثوم أم
يُماِرسونه من كلِّ يف وإنما الُحبِّ يف ليس إذًا فالخطأ عليه.» روحي يا الُحب، ا أمَّ حبايبكم،

خاطئ. بأسلوٍب
يُمِكن ال فإنه ُمجرَّدة، ِقيمة ألنه الُحب؛ عىل امَلقولة هذه تنطِبق أن امُلمِكن ِمن كان ولو
الزمان، تُجاري وأن الَوقت بتغريُّ تتغريَّ أن بُدَّ ال حيٌّ كائن فاللُّغة اللغة، عىل تنسِحب أن
عىل أساًسا يَقع لكنَّه العربية؛ ُمستخِدمي عىل بالكامل يَقع ال الخطأ إنَّ أقول: فأنا وبالتايل

نفسها. اللُّغة عاِتق
إجاَدته لعَدم نقص بُعقدة يشُعر أو اللغة، تعلُّم جرَّاء من يتعذَّب من لكلِّ وأقول
ُسنَّة تشَمْلها لم التي اللُّغة يف ولكنَّه فيكم، ليس فالَعيب تقلقوا؛ ال ة: تامَّ إجادة العربية
من الساِحقة األغلبيَّة بل العَرب ماليني ساحة أُبرِّئ أن هذا من انطالًقا وأستطيع التطوير.

تعقيداتها. بكلِّ الضاد لُغة ناِصية تملُّك عَدم ذَنْب من العربي عب الشَّ
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أستطيع الغربية، الدُّول من وغريِها فرنسا يف التعليم بمستوى معرفتي ُمنطَلق ومن
يوازي صني امُلتخصِّ غري من املرصية الجاِمعات لخريجي اللُّغوي امُلستوى بأنَّ أجِزم أن

األم. لُغته يف هناك اإلعدادية املرحلة بداية يف تلميٍذ مستوى
ال؛ بالتأكيد عندنا؟ الِعلم ب ُطالَّ وتخلُّف الغربيِّ العاَلم تالميذ نُبوغ هذا يَعِكس فهل
ترقى التي العربية اللُّغة يف تكُمن امُلعِضلة إنما االثنني، بني ُمتقاِرب الذِّهني امُلستوى فإنَّ

صني. امُلتخصِّ غري عقول عىل امُلنغِلقة اللوغاريتمات َمرتبة إىل تعقيداتها
هناك وهل حياتنا، يف للُّغة الحيوية األهميَّة بهدوءٍ سنُناِقش الِكتاب هذا فصول ويف
تَعلُّم أجل من ب والطُّالَّ التالميذ ماليني يتعذَّب ملاذا سنُناِقش كما عاملية، لُغة اسمه يشء
سهلة لُغويٍَّة أداٍة خالل من العلوم تحصيل يف طاقاِتهم يُركِّزوا أن من بدًال العربية اللغة

األخرى. العالم دول غاِلبيَّة ب لُطالَّ بالنسبة الحال هو كما طيِّعة،
العربية، اللُّغة ة حصَّ يَكَرهون املداِرس طَلبَة بأن نعِرتف أن النِّفاق، عن بعيًدا فعلينا،
يَتجرَّعون َوشبابنا أطفاَلنا نَجعل متى فإىل أخرى. تعليمية ٍة مادَّ أيِّ من أكثر ها همَّ ويَنُعون

العرص؟ تُواِكب تَُعد ولم الزَّمن عليها عفا التي دة امُلعقَّ القواعد عذاب
العالم شخصيف يُوَجد ال يكاد حيث الجاِمعات املدارسوطَلبة تالميذ القضية وتتعدَّى
غريِهم أخطاء عىل ويَتهكَّمون اللغة عىل يَتباَكون الذين وحتى اللغة، يف يُخطئ ال العربي
صني امُلتخصِّ من معدودة مئاٍت ِبضِع باستثناء خطأ، دون والِكتابة القراءة عىل قاِدرين غري

كلِّه. العربي العالم يف
آفاًقا للعَرب فتَحت والتي الكريم، القرآن إعجاز بها نَزل التي العظيمة اللغة وهذه
العربي العقل يُكبِّل قيًدا الُقرون، مرور مع أصبحت، الفني واإلبداع الفكري ر للتَّطوُّ َرحبًة
لألسف تُسِهم وهي ويُلِجُمها. أفكاَرنا يَخِنق إساٍر إىل تَحوَّلت فاللُّغة قة، الخالَّ طاقتنا ويَُغلُّ
امَلعيشة ووسائل الحديث الِعلم يفتحها التي الرَّحبة اآلفاق إىل االنِطالق من ِحرماننا يف
بني العربي العقل يُحبَس ِسجنًا أصبحت اللُّغة فإنَّ وباختصاٍر العلمي. ر للتطوُّ امُلواِكبة

امُلستكينة. بإراَدته الحديدية ُجدرانه
منذ األساسيَّة قواِعُدها تتغريَّ لم التي اليوم العاَلم يف الوحيدة اللغة هي فالعربيَّة
اللُّغة، َرصانة عىل ودليًال واستمراريًَّة ُرُسوًخا ذلك يف البعض يرى قد كاملة. سنة ١٥٠٠
حي، كائن ُقلنا كما فاللُّغة العربي؛ العقل عىل سلبًا ينعِكس ًرا وتَحجُّ ُجموًدا فيه أرى لكنِّي
الشباب إعادة هو وَدوُرنا يموت، ما وكثريًا يشيخ، ثُمَّ وينَضج ويَِشبُّ ر ويتطوَّ ويَنمو يُوَلد
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امُلماَرسة من قروٍن بعد تراَكَمت التي التَّجاعيد إلزالة تجميٍل عمليَّات وإجراء لُغتنا، إىل
إىل يؤدِّي اللُّغة يف ر والتحجُّ العقل، يف جموٍد إىل حتًما يؤدِّي اللُّغة يف فالُجمود الناِجحة،

األذهان. تَيَبُِّس
الوقت يف ق والتَّعمُّ والحديث اث والرتُّ اللُّغة َمعرفة عىل قاِدرين النَّواِبغ كان املايض ويف
يف الالُمتناهي االتِّساع ومع اليوم، أما والرياضيات. والكيمياء، الفلك، مثل: علوٍم يف ذاته
لِدراسة حياته يُكرِّس أن إما صعب: ِخياٍر أمام نفسه يَِجد العربي اإلنسان فإن امَلعاِرف،

الحديثة. وامَلعرفة الِعلم ُفروع من فرٍع يف ص يتَخصَّ أن أو اث، والرتُّ اللغة
ُمنقطٍع ِشبَه سيكون لكنَّه العربية، يف شكَّ وال ضليًعا سيكون فإنه األوىل، الحالة ويف
ويف والِعرشين، الحادي الَقرن حياة خاِرج تَجعلُه ُمغَلقة دائرٍة يف ومحبوًسا العاَلم عن
بالعربيَّة َمعرِفته لكن أجمع، العاَلم يف الهائل الحضاري ر للتَّطوُّ ُمواكبًا يكون الثانية الحالة

بعيد. حدٍّ إىل وسطحيَّة محدودة ستكون
األخرى؛ الحيَّة واللُّغات العربية بني رسيعة ُمقاَرنة الِكتاب هذا ُفصول يف وسنَعِقد
مع الجاِمدة بقواِعِدها العربية بني امُلقاَرنة هذه من وسنشُعر الحقيقة، هذه ِصدق لنتبنيَّ
الرسيع، بالطريق ِجماًال يَمتطي كمن أنَّنا امُلتقدِّمة، عوب الشُّ تَستخِدمها التي األخرى اللُّغات
فتحصيل التقدُّم. ساحات إىل ُرسعٍة بأقىص تَنِقلُهم سياراٍت غريُنا فيه يرَكُب الذي الوقت يف
يَُعد لم ة. امُلتحرضِّ للُمجتَمعات الشاِغل ُغل الشُّ أصبح اإلنسان لنَفع تطبيقه أجل من الِعلم
عندنا، الحال هو كما الكِلمات وتعقيد القواعد صعوبة تَستلذُّ الناس يجَعل َفراغ هناك
قاِعدًة ويَتلُون لُغويٍّا، ً خطأ حون يُصحِّ عندما رسوًرا أْوداُجهم وتنتِفخ البعض يَنتيش حيث

األقَدمني. النُّحاة َوضع من أنَّها إالَّ لها قيمة ال رة، ُمتقعِّ
إلضاعة استعداٍد عىل وليست الزَّمن، مع ِرصاٍع يف امُلتقدِّمة امُلجتَمعات أنَّ حني يف هذا
والِجناس دة امُلعقَّ القواعد ويف ُمحتوى، أيِّ من الفاِرغة الرَّنَّانة الكِلمات يف الثمني وقِتها
بديعية. ناٍت ُمحسِّ من ذلك شابه وما امَلكنيَّة، وغري امَلكنيَّة واالسِتعارة وامُلقابَلة والطِّباق
والتَّالُعب اللُّغة ُزخُرف عىل وليس وامَلضمون املعنى عىل يعتِمد أصبَح العاملي األَدب حتى

باأللفاظ.
وهل بالدِّين، اللغة َعالقة هي اسة حسَّ قضيٍة إىل العقل بِمعيار أيًضا نتعرَّض وسوف
أي «اصطالحية»، لُغة أم البعض، يُريد كما السماء، من هاِبطة أي «توقيفية» لُغة العربية
كمنظومٍة واستَوت نشأت العربية أنَّ يَعَلم الُكلَّ أنَّ مع امَلنِطق؟ يُريد كما اإلنسان، ُصنع من

17



سيبويه يسقط العربية اللغة لتحيا

هللا لكن الجاهيل، العرص إىل كلُغة، تنتمي، إذن فهي الجاهيل، العرص يف ُمتكاِملة لُغويَّة
اإلعجاز. مراِتب أعىل إىل بها فَسما البَرش، إىل رساَلِته لتنِزيل َها تخريَّ وتعاىل ُسبحانه

العربي العالم تخلُّف أسباب بعض عىل أصاِبعي أضع أن حاَوْلُت العربي» اء «الدَّ ِكتاب ويف
الَقبَيل» «الِفكر هي: أساسية َمحاِور ثالثة فيه ورصدُت العاَلمي، الحضارة َرْكب عن
ِبعنوان اللُّغة عن فصًال ص أُخصِّ أن أنوي وكنُت اليقني»، و«حضارة األذُن» و«ثقافة
تَُعد لم التي اللُّغة قواِعد عىل الثَّورة رضورة عىل فيه أُشدِّد الضاد» ُحرَّاس إىل «رسالة
ر تَحجُّ وأن العربي، العاَلم تخلُّف عنارص أحد هي اللُّغة أنَّ أعتِرب فأنا زمانَنا، تواِكب
يف بتحليله قمُت الذي النَّهضة إجهاض عمليَّة أسباب من اللغة قضيَّة تناُول يف البعض
داِخل فصٍل يف تُعَرض أن من أكرب اللغة قضيَّة أنَّ وجدُت لكنَّني العربي»، اء «الدَّ ِكتاب
امُلختِلفة. جواِنبها من بها ويُحيط الظاِهرة يُحلَّل ُمستقلٍّ ُمؤلٍَّف إىل حاجٍة يف فهي كتاب؛

نُدرك أن األوان آن فقد العربي»، «الداء يف إليه َسعيُت ملا تكِملًة الكتاب هذا ويأتي
هذا نقول أن األوان وآن العربي، العقل انِطالق سبيل يف العَقبات إحدى أصبَحت اللغة أن
بالتحديث. يُنادي من كلِّ وترويع عقولنا عىل الَحْجر يُريدون من َوجه يف ِبشجاعٍة الكالم

الُحروف اسِتخدام أو العامية، اللَّهجات لِحساب العربية اللغة هْجر تماًما ِذهني عن وبعيٌد
عن الُفصحى نُكوص أدَركوا الذين بعض طَرَحها اقِرتاحاٍت من ذلك شابَه وما الالتينية،
فاللُّغة َمطَلِبهم، تَِبعات يُدركون ال العربية َوأِد إىل يَْدعون فالذين الحايل، واِقِعنا عن التَّعبري
ال العاَلميَّة اآلداب تاريخ يدرس ومن اإلنسانية، اإلبداعات أهمِّ من بعًضا أنتَجت العربية
حيَّان أبي ونثر نُواس، وأبي العالء، وأبي امُلتنبي، أشعار أمام بإجالٍل ف يتوقَّ أن إالَّ يََسْعه

محفوظ. نجيب ألدب تحيًَّة يَنحني أن إال يمِلك ال كما التوحيدي،
الجماعية الذَّاكرة من العظيم اث الرتُّ هذا كلِّ َمحو ببساطٍة معناه العربية اللغة وترك
ورشذََمتُها العربية األمة تفتيُت معناه الحارضفإن عن ا أمَّ التاريخ، عن هذا العربي. للشعب
أقطاره أن نِجد اليوم العربي الوطن إىل نَظْرنا فإذا ُمتناِفرة. وربما ُمستقلٍة ِكياناٍت إىل
يجَمع الذي الوحيد الجانب التجارة. يف وتتناَفس االقتصاد يف وتتناَفر السياسة يف تختِلف
رصًحا نهِدم فإنَّنا الجانب هذا تحت من الِبساط سَحبْنا فإذا والثقافة؛ اللُّغة هو العرب بني

رءوسنا. فوق امَلعبد نهِدم وكأنَّنا العرب ة كافَّ يُظلُّ
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أساسها، من العربية هْدم إىل الدَّاعني مع أِقف أن يُمِكنُني ال فإنه الحيثيَّات ولهذه
طاقات لتفجري الًة فعَّ أداًة لتُصِبح للَُغتنا؛ األساسية القواعد يف النَّظر بإعادة أطالب لكنَّني

امُلقدَّس. اللغة هيكل يف امُلحتَبسة العربي العقل
أهتف وأنا العرب، ماليني نفوس يف الدَّفينة املشاعر أُترِجم أنَّني من ثقٍة عىل وأنا

سيبويه. يَسُقط قائًال:
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األول الفصل

بابل برج

يُواِجُهها التي الثانوية أو الهاِمشيَّة القضايا من اللغة قضية أن ر يتصوَّ من كثريًا يُخطئ
أن البعض يرى وقد امُلتعددة. قضاياه بني من ة هامَّ قضية ُمجرَّد أنها حتى أو املجتمع،
الحيوية املوضوعات من ذلك غري أو االجتماعية، أو االقتصادية للقضايا التعرُّض األجدى
نرتكه أن ينبغي تََرٌف فهي اللغة قضية أما العربي. لإلنسان اليومية الحياة تَمسُّ التي

اللُّغوي. الِفقه وعلماء صني للُمتخصِّ
العربية الُهوية تحديد يف حاسم بشكٍل ستُسِهم حيوية قضية اللغة أن فالحقيقة
علماء عىل ِحكًرا وليست يَستخِدُمها من لكلِّ ِملك أنها كما الحايل. القرن يف ثقافتنا ر وتطوُّ
وكيف الخليقة، بَدء منذ اإلنسان حياة يف اللُّغة أهميَّة إثبات الفصل هذا يف وسنُحاول اللغة.

لها. الجماعي الوجدان وتشكيل املجتمعات ر تطوُّ يف مؤثًِّرا ُعنًرصا كانت
اللغة. َمضمون والفكر الفكر، وعاء فاللغة جَدليَّة؛ َعالقٌة والِفكر اللغة بني وهناك
لُغوية وتركيبات كلماٍت خالل من يفكِّر وإنما ُمجرَّدة بطريقٍة يُفكِّر أن يستطيع ال واإلنسان
الِكتابة. أو الكالم طريق عن سواء باللغة دائًما يكون األفكار فنقل عقِله. ثنايا يف تتفاَعل
األحاسيس من شحناٍت فتنِقل مثًال واملوسيقى الرسم مثل األخرى التعبري وسائل أما
من الفكر إيصال عن عاجزة اللغة عىل تعتمد ال التي الوسائل هذه كل لكن واملشاعر.
لعدم نظًرا الحيوان؛ إىل أقَرَب السنني من اآلالف ملئات اإلنسان ظلَّ وقد آخر. إىل إنساٍن

ِجنِسه. بني من اآلَخرين وبني بينَه للتَّفاُهم أداٍة تبلُور
املجتمعات وتقدُّم اللغة ر تطوُّ بني امُلتواِزية العالقة يؤكِّدون األنثروبولوجي وعلماء
حياِتهم تطوير يف نَجحوا كلَّما بينهم، فيما يتفاَهموا أن الناس استطاع فكلَّما اإلنسانية؛
واإلفالس الفكري التخلف أن دائًما ثبت فقد صحيح، والعكس معيشتهم. ومستوى

اللغة. اضمحالل إىل بالرضورة يؤديان الحضاري
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لإلدراك تحجيٍم إىل ويؤدِّي الحضاري ر التطوُّ عن العقل يُعيق اللغوي والتخلُّف
للُمجتمع. ماديٍّا وحتى معنويٍّا يعِكسفقًرا ما كثريًا اللُّغوي فالفقر للتقدُّم؛ ِزمني الالَّ والَخيال
اإلنسان بني الرئييس فالفاِرق ناِطق، َحيوان أنه هو لإلنسان الشائع والتعريف
يستطيع وال نفسه، عن التَّعبري يَستطيع ال الحيوان اللغة. أي: النُّطق، هو والحيوان
عن وِعلمه َمعاِرفه كلَّ ينِقل الذي اإلنسان عكس عىل بعده، ِلَمن وتَجاِربه ِخربتَه يُورِّث أن

اللغة. طريق
الذي البُدائي اإلنسان عند رها وتطوُّ ونشأتها اللُّغات، أصل يف عديدة نظريَّات وهناك
علماء لكن وُمتطلَّباته. مشاعره عن تعربِّ راقيٍة لُغٍة إىل ل توصَّ حتى نني السِّ ماليني ظلَّ
يف دة ُمجسَّ كُصوٍر البداية، يف األشياء يُدِرك كان األول اإلنسان أن حون يُرجِّ األنثروبولوجي
يُصِدر بدأ حتى كذلك وظلَّ أمامه، منهما كلٌّ فيتمثَّل نهر، أو أَسٍد يف مثًال فيُفكِّر عقله،
اللغة. بدأت هنا ومن لَغريه. ونْقَلها اسِتْحضارها يريد التي األشياء تلك عن للتَّعبري أصواتًا
التحاُور؛ لغة ن تتكوَّ لم طاَلما الَحيوان تفكري إىل وأقرب ا قاِرصً اإلنساني التفكري وظلَّ
يُساِعد والُجوع الَخوف ِمثل الَغريزيَّة واألحاسيس املحسوسة املاديَّة األشياء يف فالتفكري
ر التطوُّ لكن عنها، للتعبري ُمقتَضبة كلماٍت ثم أصوات، من تتكوَّن بُدائية لغٍة َخْلق عىل
أكثر وسيلًة يستلِزم كان األرض، عىل وجوده من األوىل املراحل بعد اإلنسان عَرفه الذي
وبالتوازي ُمجرَّدة. أفكاًرا د وتُجسِّ ر وتتطوَّ تنمو اللغات وبدأت والتفاُهم. للتَّعبري تعقيًدا
اإلنسان أمام انفتَحت ومشاعر أحاسيس من صدره يف يَجيش ا عمَّ التعبري وسيلة تطوُّر مع

والحضارة. التقدُّم آفاُق
ها أهمَّ تكن لم إن البرشيَّة، تاريخ عَرَفها التي الثقافية الثَّورات أهمِّ من الِكتابة وكانت
لحاِجز وتَخطِّيها فهيَّة الشَّ اللُّغة بتثبيت أي: ِبالِكتابة، يبدأ نفسه التاريخ إن بل اإلطالق، عىل
اخرتاع هو التاريخ وعصور التاريخ قبل ما بعصور ى يُسمَّ ما بني الفاِصل والخطُّ الزَّمن.
الكتابة اخِرتاع فضل لها كان التي الحضارة حول الُعَلماء اختالف من الرَّغم وعىل الِكتابة.
فاصلة، تاريخيَّة لحظًة كان التَّدوين بَدء أن عىل اإلجماع أن إالَّ السومرية؟ أم املرصية، أهي

األمام. إىل ِعمالقة قفزًة تقِفز اإلنسانيَّة جعلت
وهذا جيل. إىل ِجيٍل من َشفاهًة كلها تنتِقل والِخربات املعلومات كانت ذلك قبل
حقيقية. معرفٍة أو ِديٍن بوجود يَسَمح وال الثقافة يطِمس أن شأنه من مِعيُّ السَّ التَّواُرث
عن امَلنقول وليس ِدين، كلِّ رسالَة تحِمل التي الُكتُب هي كلِّها السماوية األديان فِقوام
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ُشيِّدت التي األُُسس هي والقرآن واإلنجيل فالتَّوراة جيل. بعد جيًال ْمع بالسَّ أنفسهم األنِبياء
عند املحفوظ الَوحيد الِكتاب هو الكريم القرآن وكان الثالث. السماوية يانات الدِّ عليها

األعىل. الرَّفيق إىل ملسو هيلع هللا ىلص محمد سيِّدنا انِتقال بعد العرب
ببساطة: هي اإلجابة فإن الثقايف؟ وبُرتاِثنا بماضينا يَرِبُطنا الذي ما أنُفسنا: سألنا وإذا
نيا، الدُّ يف جيلِنا وجود قبل حَدث ما كلِّ مَلعِرفة األساسية الوسيلة هي فاللُّغة اللُّغة؛
واألَدب اث الرتُّ أنَّ كما َلف، السَّ تَركها التي الُكتب من نَستِقيها املايض عن فمعلوماتُنا
قبَلنا. عاشوا من قرأها كما اليوم ونقَرؤها بها ُدوِّنوا التي باللُّغة كلُّهم َمرهونون والِفكر

والقطع والقصور، واملساجد، الهول، وأبي األهرام مثل: الباِقية اآلثار طبًعا هناك
والقريب البعيد املايض ُمخلَّفات كل لكن ذلك، وغري والُحِيلِّ واألواني التَّماثيل مثل: األثرية،
لم اء صمَّ أحجاًرا ظلَّت مثًال القديمة الفرعونية فاآلثار اللُّغوي؛ الَفهم ِغياب يف معناها تفِقد
اللُّغة َفْهم عَدم بسبب طويلة لقروٍن املرصيني من ُمتعاِقبة أجيال ومعناها ِقيمتَها تَعِرف
فصاِحب األهرام، بناء حول غريبة َفتاوى يُفتون العَرب وكان عليها. امَلنقوشة الهريوغليفية
السالم، عليه إدريس بناهما بمرص، أَزلِيَّان ِبناءان الهَرَمني «إن مثًال: يقول القاموس امُلعجم

الشلشل.» بن ِسنان بناء أو الطوفان، من فيهما العلوم لِحفظ
بتفكيك أمر ٨٣٢م عام مرص إىل قِدم عندما املأمون الخليفة أن إىل األمر وَوَصل
وأحجامها األحجار ثقل ولوال جديدة. ُمنشآٍت بناء يف اسِتخدامها بهَدف األهرام أحجار
عجائب إحدى أجمع والعاَلم مرص لفقَدت املأمون، أوامر تنفيذ دون حاَلت التي خمة، الضَّ
نيا الدُّ عجائب من هذا يَوِمنا إىل الباقي الَوحيد هو خوفو هَرم إن بل القديمة. بع السَّ نيا الدُّ

القديمة. بع السَّ
وتِمثال رودس، وِعمالق امُلعلَّقة، بابل وحدائق اإلسكندرية، فنار وهي: األخر، الستُّ أما
تهدَّمت فقد هاليكارناس، ورضيح الرُّومان) عند األرض (حاِمية أرتميس ومعبد زيوس،

األخرى. الطبيعية والعوامل والحرائق، الزالزل، بِفعل جميًعا
الزَّمن تحدَّى الذي األصليَّة بْع السَّ نيا الدُّ عجائب من الوحيد البناء هو إذًا األكرب فالهَرم

عنه: يقول اعر الشَّ جعل ا ممَّ الهْدم، عوامل كلِّ عىل وانتَرص

م��ص��ر َه��َرَم��ي بُ��ن��ا بُ��ن��ي��اه��ا يُ��ش��اِب��ُه ب��ن��ي��ة ال��س��م��اء ت��ح��ت م��ا َخ��ل��ي��َل��يَّ
ال��دَّه��ر َس��ط��وَة دائ��ًم��ا ي��خ��ش��ى األرض ع��ل��ى م��ا وك��لُّ م��ن��ه ال��دَّه��ر ي��خ��اف ب��ن��اءٌ
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رأس عىل ويُوَضع األرض، وجه عىل بناءٍ أهمَّ اليوم يُعتَرب الذي العظيم ح الرصَّ وهذا
يزول كاد الدولية، اليُونِسكو ُمنظَّمة تحتِضنُه والذي ِحمايته، الواِجب العاملي اث الرتُّ قائمة

باللُّغة. الَجهل بسبب
عرش التاسع القرن بداية يف الهريوغليفية طالِسم فكِّ يف شامبليون نَجح وعندما
الحضارات أُمَّ اليوم أجمع العالم يَعتربُها التي القديمة، امِلرصية الحضارة أرسار َفت تكشَّ
التي اء مَّ الصَّ األحجار ِقيمة لَفهم الوحيد؛ امِلفتاح هي اللغة كانت وقد كلها. اإلنسانية

الفراِعنة. عصور يف أجداُدنا تَرَكها
الُقرآن قراءة نستطيع لن فإنَّنا بالعربية، َمعرِفتَنا فجأًة فَقْدنا أنَّنا جَدًال افرتَْضنا ولو
اتِّصاٍل أيَّ سنفِقد كما ِديننا، عن بذلك وسننقِطع الرشيفة، النبويَّة واألحاديث الكريم،
حتى أو البُحُرتي أو امُلتنبِّي مثل بُعظماء يرِبُطنا الذي فما العظيم. والثقايف األَدبيِّ بُرتاِثنا

أيًضا. اللغة إنها حسني؟ وطه شوقي أحمد
عاِجزين ولِرصنا هؤالء؛ أبَدعه ما نفَهم أن استَطْعنا ملا العربية؛ نَعِرف نكن لم ولو
من شعبًا تُواِجه أن يُمِكن كاِرثٍة أكرب هو املايض عن واالنِقطاع بماضينا. االرتِباط عن
ك بالتَّمسُّ وليس للُّغة؛ وجريء رسيٍع بتطويٍر يَمرُّ اليوم اث بالرتُّ املطلوب والَوْصل عوب. الشُّ

العربية. عىل النَّتائج أخطر إىل يؤدِّي قد بغباءٍ هي كما بها

فإن األجيال، عْرب وانتقاِله اث الرتُّ لِحفظ وحيدة كوسيلٍة األسايس َدورها إىل وباإلضافة
اتِّصاٍل وأول مكان. كلِّ يف اإلنسانية وللُهوية للحضارة امُلكوِّنة العنارص أهمِّ أحد هي اللُّغة
إىل واالقتصاد السياسة وِرجال الزُّعماء ويحتاج اللغة. طريق عن يتمُّ وآَخَر إنساٍن بني
صعبًا التَّفاُهم لكان لُغٍة من أكثر يُجيدون الذين امُلرتِجمون هؤالء ولوال للتَّفاُهم، ُمرتِجمني
الذي الِوعاء أيًضا لكنَّها للتَّفاُهم، األساسية األداة هي فاللُّغة ُمستحيًال. يكن لم إن للغاية،
للثقافة امُلشكِّل الُعنرص هي اللُّغة فإن وبالتَّايل للحياة؛ ورؤيته اإلنسان ِفكر فيه يتبْلَور

واآلداب. والفلسفة وللِفكر
أثبَت وقد البرشية. أبناء بني األساسية التفاُهم أداة هي اللُّغة فإنَّ هذا إىل وباإلضافة
ِبلَِساِن إِالَّ َرُسوٍل ِمْن أَْرَسْلنَا ﴿َوَما تعاىل: يقول حني للُّغة الحيوية األهميَّة الكريم القرآن
عن غريبة أو ُمختِلفة بلغٍة الرُّسُل تحدَّث لو أنَّه أي ٤)؛ إبراهيم: (سورة َلُهْم﴾ َ ِليُبنَيِّ َقْوِمِه
الُقرآن ويؤكِّد سماوية. رسائل من بنقِله ُكلِّفوا ما لهم بيَّنوا وما لهم أوَضحوا ما قوِمهم
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َكانُوا َما َعَليِْهْم َفَقَرأَُه * اْألَْعَجِمنَي بَْعِض َعَىل نَزَّْلنَاُه ﴿َوَلْو يقول: عندما امَلعنى هذا الكريم
و١٩٩). ١٩٨ (الشعراء: ُمْؤِمِننَي﴾ ِبِه

َلْوَال َلَقالُوا أَْعَجِميٍّا ُقرْآنًا َجَعْلنَاُه ﴿َوَلْو ِبَجالء: املعنى هذا ح تُوضِّ التي اآلية هذه ثم
ومعنى .(٤٤ (فصلت: َوِشَفاءٌ﴾ ُهًدى آَمنُوا ِللَِّذيَن ُهَو ُقْل وََعَرِبيٌّ أَأَْعَجِميٌّ آيَاتُُه َلْت ُفصِّ
أُنِزل الذين القوم لُغة عىل بناءً جاء للعربيَّة وتعاىل ُسبحانه هللا اختيار أن بوضوٍح هذا

الِكتاب. عليهم
كان بَرشٍ إىل وتعاىل ُسبحانه هللا تَحدُّث عن الُقرآن يف امَلذكورة الَوحيدة والواِقعة
َفاْخَلْع َربَُّك أَنَا إِنِّي * ُموَىس يَا نُوِدَي أَتَاَها ا ﴿َفَلمَّ هللا: كتاب ويقول موىس؛ النبيُّ بَطلُها
.(١٣ ،١٢ ،١١ (طه: يُوَحى﴾ ِلَما َفاْستَِمْع اْخَرتْتَُك َوأَنَا * ُطًوى اْلُمَقدَِّس ِباْلَواِد إِنََّك نَْعَليَْك
موىس؟ عبده إىل هللا تحدَّث لُغٍة بأيِّ نتساءل: أن ولنا طه. ُسورة يف معروفة اآليات وباقي
العربية، أما القديمة. امِلرصية اللُّغة يتحدَّث وكان بها وعاش مرص يف تربَّى فموىس
قرنًا. َعرش بسبعِة األنبياء خاتَم قبل عاش فموىس آنذاك؛ األرض عىل وجود لها يكن فلم
أو َقرٍن قبل إالَّ القرآن به نَزل الذي ثَوبَها تَتَِّخذ لم اد الضَّ لُغَة أنَّ عىل اللُّغة ُعَلماء ويُجِمع

الدَّعوة. قبل األكثر عىل ونِصف قرٍن
ِبيَِمينَِك ِتْلَك ﴿َوَما سأله: فقد ربُّه؛ قاَله ا ممَّ كلمٍة كلَّ َفِهم موىس أن به امُلسلَّم ومن
ُمحدَّدًة بأوامر هللا ألقى ثم طه، سورة يف واِرد هو كما النبيُّ فأجابَه (١٧ (طه: ُموَىس﴾ يَا
ِسريَتََها َسنُِعيُدَها تََخْف َوَال ُخذَْها ﴿َقاَل ثم: (١٩ (طه: ُموَىس﴾ يَا قال:﴿أَْلِقَها حني
أُْخَرى﴾ آيًَة ُسوءٍ َغرْيِ ِمْن بَيَْضاءَ تَْخُرْج َجنَاِحَك إَِىل يََدَك ﴿َواْضُمْم ثم: (٢١ (طه: اْألُوَىل﴾
خاِلِقه عىل موىس أجاب وقد .(٢٤ (طه: َطَغى﴾ إِنَُّه ِفْرَعْوَن إَِىل ﴿اذَْهْب ثم: (٢٢ (طه:
عىل أجاب إنه بل بها، نُوِدي التي اللُّغة تماًما َفِهم أنه أي الَفور، عىل األوامر هذه كلَّ ذَ ونفَّ
َوِيلَ َغنَِمي َعَىل ِبَها َوأَُهشُّ َعَليَْها ُ أ أَتََوكَّ َعَصاَي ِهَي ﴿َقاَل قال: ما بني من فقال بالكالم هللا

.٣٥ إىل ٢٥ من اآليات يف بالرَّجاء ربِّه إىل ه تَوجَّ كما ،(١٨ (طه: أُْخَرى﴾ َمآِرُب ِفيَها
وهما: ثاِلث لُهما يكون أن عب الصَّ من احِتماَلني ُهناك أنَّ لَوجْدنا عقَلنا أعَمْلنا وإذا

القديمة. امِلرصيَّة وهي يَفهَمها التي الوحيدة باللُّغة موىس مع الِحوار يكون أن إما •
ُمعيَّنة. لُغٍة إىل اللُّجوء ُدون امَلعاني إليه أوحى قد هللا يكون أن أو •
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امِلرصيَّة وهي األمِّ ِبلُغِته تحدَّث قد الثانية الحالة يف حتى موىس إنَّ يقول امَلنِطق لكن
القديمة.

معانيه، ويُدِرك يفهُمه بأسلوٍب موىس إىل تحدَّث هللا أنَّ الِعربة فإن األحوال كلِّ ويف
األوامر. يُطيع أن استطاع وما َفِهم ملا مثًال؛ بالعربية إليه تحدَّث ولو

للُمجتمعات، الجماعي مري الضَّ نْسِج يف ِمحوريٍّا دوًرا التاريخ فْجر منذ اللُّغة َلِعبِت وقد
اللغة. نفس يتحدَّثون الذين الواحد امُلجتمع أبناء بني أي داخِليًَّة اسِتخدام أداة ظلَّت لكنَّها
أسلوب يف واحٍد ِبنيَِويٍّ بهيكٍل وَربِطها امُلجتمعات تَماُسك يف كبريًة اللغة أهميَّة فكانت
بسهولٍة ُمتاَحني ل والتنقُّ َفر السَّ يكن ولم ُمتداِخلًة، السابق يف امُلجتمعات تكن ولم التفكري.
الذي الُجغرايفَّ الفضاء وحَدها تَتسيَّد التي هي ُمجتَمع كلِّ لَُغُة فظلَّت اليوم؛ الحال هو كما
يدور وال للتَّفاُهم، واحدة لُغًة إال يَعرفون ال الواحد املجتمع أبناء وكان أفراده. كلَّ يضمُّ

ناِدرة. باستثناءاٍت إالَّ أخرى، لُغًة يتعلَّموا أن بخَلِدهم
امُلجتمعات بني تَفاُهم أداة اللُّغة وأصبََحت ِجذريٍّا، ورة الصُّ َت تغريَّ فقد اليوم أما
أن العاَلم يف َدولٍة أيَّة عىل والعرشين الحادي الَقرن بداية يف امُلمِكن من يُعد ولم امُلختلفة.

عنها. ُمختِلفًة لُغًة تتحدَّث أخرى بدولٍة االتِّصال ُدون واحًدا يوًما تعيش
قديم منذ موجودة كانت والتي َجمة الرتَّ ِمهنة أصبََحت أن ذلك نتائج من وكان
من امُلجِزية امِلَهن أكثر من أيًضا أصبَحت وقد العاَلم، يف امِلَهن وأخَطر أَهمِّ من الزَّمان
ُمرتِفعًة يوميَّة مكافأًة الدولية املؤتَمرات يف الَفوريُّ امُلرتِجم يتقاىض حيث املادية؛ الناحية

الحاِرضين. بني تفاُهٌم حَدث ملا ولواله االجتماعات، نَجاح ُمقوِّمات أهمِّ من ألنَّه نظًرا
وِوفاق. وانِسجاٍم تَوحيٍد أداة هي اللُّغة أنَّ العصور أقدم منذُ اإلنسان أْدَرك وقد
يف كانوا الناس إن فتقول املجتمعات، ترابُط يف اللُّغة أهميَّة تؤكد ِقصًة التَّوراة وتروي
نمرود يُدعى طاِغية ملٌك بابل يف ظَهر ثُمَّ واحدة. لغًة يتكلَّمون واحًدا قوًما البرشيَّة بدايات

اآللهة. ُمناَطحة عىل قاِدر أنه ر تصوَّ
اآلِلهة إىل يِصل حتى السماء َعنان إىل به يرتِفع شاِهٍق بُرٍج بناء يف امَلِلك هذا ورشع
أن وأراد ماء، السَّ يف التي اآلِلهة من أقوى نفَسه يعتِرب امَلِلك هذا كان فقد اهم؛ ويتحدَّ
لُغاٍت يتكلَّمون الُربج بناء يف العاِملني جَعَل أن إالَّ الخاِلق ِمن كان فما لَقومه، ذلك يُثِبَت
بدًال يتشاَجُرون وأَخذوا الِخالفات ودبَّت بينَهم فيما التَّفاُهم اختفى الفور وعىل ُمختِلفة.
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َوضع يف نمرود وأخَفق البناء. إكمال بالتايل، يستطيعوا، ولم الُربج، بناء يف العمل من
التنفيذ. موِضع امَلجنون مرشوعه

لُغاٍت وجود وأنَّ الناس، بني التَّفاُهم أساس هي اللغة أنَّ هي ة الِقصَّ هذه وُخالصة
بابل. بُرج بناء وهو ُمشرتَك مرشوٍع يف عي السَّ عن عاِجزين الناس جعل ُمختِلفة

ِنعمة هي ُمختِلفة لغاٍت وجود أنَّ امُلؤكَّد فِمن التَّوراة يف الواِردة ة الِقصَّ هذه وبَرغم
أنَّها كما غريها، عن تختِلف للحياة َورؤيٍة ِبذاتها ثقافٍة عن تُعربِّ لغٍة فكلُّ هللا؛ ِنَعم من
تماًما انَدثََرت التي اللُّغات آالف وهناك اإلنسانية. حضارات تُثري ِفكريًَّة َمنظومًة تعِكس
هذه عَدِد إحصاء اللُّغة علماء يَستطيع وال شيئًا، عنها يَعِرفون اللُّغات علماء يَُعد ولم
فكأن امُلجتمع. احتياجات عن تعبريًا أكثر أخرى لُغاٍت لِحساب عادًة اختَفْت لكنَّها اللُّغات

الصغري. الكبري يَبتِلع املاء يف مك السَّ مثل القديمة اللُّغات
إىل امُلختِلفة اللََّهجات عرشات هناك كانت الجاِهليَّة ِخالل العربية الجزيرة يف حتى

العَرب. بني للتَّفاُهم أداًة ُقريش لُغُة إالَّ تبَق ولم كلُّها فانزَوْت القرآن جاء أن
تينية الالَّ أشَهَرها ولعلَّ صني. للُمتخصِّ معروفًة الزالت لكنَّها انَدثََرت لُغاٌت وهناك
واإليطالية الفرنسية مثل: اليوم، عاَلم لُغات أهمِّ من حيَّة لغاٍت لِعدَّة األمَّ اللغَة تُعدُّ التي
بها أبدَع التي القديمة اليونانية اللغة هناك أنَّ كما والرومانية. والربتغالية واإلسبانية
يف للحياة اإلنسان نظرة وا َغريَّ ممن وغريهم وسوفوكليس وأُرْسطو وأفالطون هومريوس

امَلسيح. ُظهور عىل الساِبقة القرون
تقدُّم يف حيوي َدور عنها ة امُلعربِّ واللُّغِة الحضارات تلك من حضارٍة لكلِّ وكان
كان ملا اللُّغة ولوال امَلعارف. تراُكم بِفعل اآلن عليه هي ما إىل ووصولها وُرِقيِّها اإلنسانية

ُمتاًحا. ذلك

يف بُوَلنْدي طبيٍب ِذهن عىل طرأت عوب، الشُّ بني الَعالقات يف اللُّغة ِبُخطورة منه ووعيًا
أهمِّ من َمزيج هي تماًما جديدًة لُغًة َوَضع فقد عبقريَّة؛ ِفكرة عرش التاسع القرن ِنهاية

العاَلِميَّة. اللغة باسم ١٨٨٧م عام ها ونَرشَ «إسبريانتو» اسم عليها أطَلق العاَلم، لُغات
وال ثقافٌة وراءها يكن فلم النِّسيان، طيِّ يف وسَقَطت أُهِملت ما ُرسعان الِفكرة لكنَّ

تَحميها. قويَّة دولٌة
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رضورة البَعض رأى امُلروِّعة، الثانية العاملية الحرب صدمة من النَّاس أفاق وعندما
بني التَّفاُهم ُجسور مدَّ وأرادوا البرشيَّة، أبناء بني امُلواَجهة َفتيل لنَْزع َوسائل عن البَحث
ُشعوب كلُّ تحدَّثَت إذا أنه أساس عىل اإلسربانتو إىل اليشء بعض الرُّوح فعادت الناس،
يف الكاِمنة ِّ الرشَّ ونََزعات النفسيَّة الَعوائق إذابة إىل ذلك يؤدِّي فسوف واِحدًة لُغًة العاَلم

عنه. ُغَرباء يَعتربُهم من ِتجاه اإلنسان نفس
هي للعاَلم واِحدة حكومٍة إقامة ِفكرة أنَّ كما بالَفَشل، باءت امُلحاَولة هذه لكن
االتِّحاد ُدول فحتى املنظور، امُلستقبل يف تحقيُقها يُمِكن ال التي الَورِديَّة األحالم من ُحلم
إنشاء عن — بينها فيما الِوحدة يف ِمها تقدُّ ِبَرغم — اآلن حتى عاِجزًة الزالت األوروبي
األسبق الفرنيس الرئيس وكان األعضاء. الدُّول كلُّ له تَْخَضع الَفوقي الُحكم أنواع من نَوٍع
لكن األوروبية، امُلتَّحدة للواليات رئيٍس َل أوَّ يكون بأن يحلُم ديستان جيسكار فالريي
تتغريَّ ِعنَدما البعيد امُلستقبل يف ق تتحقَّ وقد عَرصها تَسِبق اإلسربانتو مثل أفكار هناك

البرشيَّة. امُلجتَمعات ُظروف

أنَّ نِجد اللُّغة ألهميَّة اإلنسان إدراك يعِكس الِعرشين الَقرن من آَخر مثاًال أَخذْنا وإذا
باألملانية النَّاِطقني كلِّ بتوحيد يحلُم كان (١٨٨٩–١٩٤٥م) هتلر أدولف النازي الطاِغية
البُولنِدية امَلناِطق غزا ثم األملانية، يتحدَّثون وأهلها النِّمسا بغزو قام وقد أوروبا. يف
وسكانها اِبقة، السَّ تشيكوسلوفاكيا جنوب السوديت منطقة ذلك وبعد باألملانية، الناِطقة

باألملانية. الناِطقني من كانوا أيًضا
يَتَِّضح العرشين القرن من الثالثينيَّات نهاية يف النازي الجيش تحرُّك يُتاِبع ومن
امُلكوِّنات أحد يَعتِربُها كان التي اللغة عىل أساسه يف يقوم كان الذي هتلر ُمخطَّط له
من تتَِّخذ التي امُلجتمعات لخريطة ُمطاِبقة كانت التحرُّك فخريطة للِجنس؛ األساسية

للتفاُهم. لغًة األملانية
الَحرب انِدالع إىل أدَّت واسِتعماريَّة عية تَوسُّ أطماع الحال بطبيعة لهتلر وكان
الُعنرص أبناء كلَّ تضمُّ إمرباطورية ِقيام كانت الرئيسية ِفكرته لكن الثانية، العاَلمية
ضمَّ ١٩٣٨م عام ميونيخ اتِّفاِقيَّة يف الُحَلفاء عىل فَرض وقد باألملانية. الناِطقني األملاني
األملانية. يتحدَّثون أهَلها أن أساس عىل الساِبقة، تشيكوسلوفاكيا بجنوب السوديت منطقة
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لُغويٍّ منظوٍر من االستعمار ِحقبة ِبتحليل ُقمنا إذا العربي: العاَلم من آخر مثال
الَقرن ِبداية إىل تأثريه تحت واِقعني العَرب الزال ا هامٍّ َدوًرا َلِعبَت اللُّغة أنَّ لنا يتَِّضح

والِعرشين. الَواِحد
عرش التاِسع القرن من الثاني النِّصف ُمنذ العربي العالم عىل الَهيَمنة تقاَسم وقد
فإنجلرتا واللُّغوية؛ الثقافية ِرسالتها عن الخاصُّ َمفهوُمها ِمنُهما لكل أوروِبيَّتان، َدولتان
ِبخريات واالنِتفاع املادية االستفادة امُلستعَمرات عىل سيطرتِها َفْرض من تهِدف كانت
ثقاَفِتها أو لُغِتها لفرِض بريطانيا تَْسَع ولم ُممكن، حدٍّ أقىص إىل احتلَّتْها التي األرايض

مرص. رأِسها وعىل العربي العاَلم يف استعمرتْها التي الدُّول عىل
حريصًة كانت فقد املاديَّة؛ االسِتفادة إىل باإلضافة آخر هاِجٌس لها فكان فرنسا أما
براِثِنها. تحت َوَقَعت التي وَغريِها واإلفريقية العربية الدُّول يف ولَُغِتها ثقاَفِتها نَْرش عىل
لتقِليِصها تسعى أو العربية، وتُحاِرب املدارس يف لَُغتَها تفِرض الفرنسية لطة السُّ وكانت
وكان لها. الخاِضعة عوب الشُّ أبناء بني الِبدائي للتَّفاُهم لهجًة وَجْعِلها امُلستطاع، ِبَقْدر
وهؤالء الغاِليُّون، ُهم أجداَدهم أن املدارس يف يتعلَّمون وامَلغرب وتُونس الجزائر أبناء

وحَدهم. الِفرنسيِّني أجداد ُهم الحال بطبيعة
العقل، عىل يطَرة السَّ أراَدت لكنَّها األرض، عىل يطَرة بالسَّ تَكتِف لم إذًا فرنسا
سوء برغم الواِضح، ومن اللُّغوية. الحالة ِخالل من تمرُّ العقليَّة الَهيَمنة أنَّ واكتشَفت

صواب. عىل كانت أنَّها نواياها،
الزالت العربي امَلغِرب شعوب أنَّ فرنسا انتَهَجتْها التي اللُّغوية السياسة نتيجة وكانت
الفرنيس امِلنهاج من تفِكريِها ِمنهاُج ويقِرتب بفرنسا، وثيًقا ثقافيٍّا ارتِباًطا ُمرتبطة اآلن إىل
من للتخلُّص جبَّارًة ُجهوًدا يَبذُلُون الحايل الجيل أبناء أن صحيح العربي. إىل منه أكثر
لكن األصيلة، العربية ِبثقافِتهم بها يَلتِحمون ِصيغٍة إىل ل والتَّوصُّ الفرنيس التأثري سيطرة

امَلغاربي. العقل عىل الَوطأة شديَد الزال االسِتعمار سنوات ترَكتْه الذي الثقايف األثر
بعد كثريًا أفاَدها قد بالفرنسية امَلغاربية الشعوب تأثُّر أن امُلؤكَّد من فإنه ذلك ومع
القرن نهاياِت منذ الدُّول هذه تعيشها التي االنِتعاشة يف وانعَكس االسِتعمار، مرحلة

العرشين.
يَنعِكسان زاال ال واللُّغة الثقافة لقضية واإلنجليزي الفرنيس امَلفهوَمني أنَّ والَغريب
تتَعاَمل فإنجلرتا فيهما؛ امُلقيمة األجنبيَّة الجاِليات من الدَّوَلتني َموِقف عىل هذا يوِمنا إىل
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يف تَُصبُّ أنَّها طاَلما ولُغاِتها بثقاَفِتها ُمستقلَّة َوَحدات وكأنَّها بها، األجنبية الجاِليات مع
التي أحياؤهم لهم مثًال فالهنود العام؛ األمن صفَو تُعكِّر وال اإلنجليزي، االقتصاد نفع

نيودلهي. أو بومباي يف وكأنهم بلندن، فيها يعيشون
الثقافة يف ُمتجاِنٍس ُمجتمع إيجاد إىل وتسعى ٍة بشدَّ امَلنِطق هذا فرتُفض فرنسا أما
أيِّ ِقبَل من اللُّغوي أو الثقايف للتَّميُّز ُمحاوَلٍة أيِّ إىل القَلق بعني وتنُظر وامِلزاج، واللغة

أجنبية. جاليٍة
منذ الفرنسية امَلداِرس يف الِحجاب قضيَّة انِفجار يف السبب هو املفهوم هذا وكان

الِعرشين. القرن من الثمانينيَّات

ووْعي للُّغة، الحيَويَّة األهمية تأكيد وهو واِحٍد قاَلٍب يف تصبُّ امَلواِقف هذه كلَّ ولعلَّ
إيجابًا. أو سلبًا به تقوم أن يُمِكن الذي الخطري بالدَّور امُلتقدِّمة امُلجتمعات

فيُحسُّ لُغتَها؛ يُجيد ال غريبة بالًدا يَُزور عندما اللُّغة بأهميَّة اإلنسان إحساس ويتزايد
ملواِقف يتعرَّض وقد به، بامُلحيطني االتِّصال عن بالَعجز ويَشُعر تماًما، وضائع تاِئٌه وكأنَّه

باللُّغة. َجهله بسبب ألخطاٍر أو صعبٍة
العربية امُلجتمعات فإن اإلنسانية، مستوى عىل اللُّغة بأهميَّة الجميع تسليم ومع
منذُ فاللُّغة منها. تَقِرتب ال بل أخرى، لُغٍة أيُّ تَطالُها ال ة خاصَّ مكانٍة يف اد الضَّ لُغَة تََضع
الَعالقات تحديد يف تُسِهم كانت كما العَرب، حياة يف ِمحوريٍّا َدوًرا تلَعُب الجاهيل الَعرص
املال. وَوْفَرة النََّسب َرشف مع جنٍب إىل جنبًا امُلجتَمع، طبَقات تحديد ويف بل الناس، بني
الثانية. امَلرتَبة يف والُخَطباء أوًال عراء، الشُّ بها يَحظى كان التي األهميَّة َوصف يف أُطيل ولن
كانت التي األخرى امُلجتَمعات كلِّ عكس عىل الشعر، رواية يَستنِكفون األَُمراء يكن ولم
وامُلعتِمد الحَمداني، ِفراس وأبو القيس، فامرؤ للعامة؛ إالَّ تَجوز ال هواية واألَدب الفنَّ ترى

الَحرص. ال امِلثال سبيل عىل َقوِمهم أَُمراء من كانوا عبَّاد، بن
ُسفيان أبي بن ُمعاوية بن يَزيد وهو بنفسه، عر الشِّ يَقُرض كان خليفًة هناك إنَّ بل
البالغة عىل بها يُستَدلُّ التي األبيات أشَهِر ِمن بيٌت إليه ويُنَسب أُميَّة، بني ُخلفاء ثاني

فيه: يقول العربية

ب��ال��بَ��َرد ال��ِع��نَّ��اب ع��ل��ى ��ْت وع��ضَّ ورًدا وس��َق��ْت ن��رَج��ٍس م��ن ل��ؤل��ًؤا وأم��ط��َرْت
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يُوَجد فال األزل، قديم منذ العالم شعوب ة لكافَّ بالنِّسبة اللُّغة أهميَّة كانت ومهما
ما بقْدر اللُّغة لُحسن ينتيش فالَعَربي العربي، عب الشَّ مثل لُها ويبَجِّ لغتَه يعَشق شعب
غري ِبصوَرٍة العربي العقل عىل حريَّة السِّ سيطَرتَها تُحِكم واللغة املوسيقى. لنََغمات يطَرب

العالم. ثقافات ة كافَّ يف موجودة وغري َمسبوقٍة
الكشاف (دار العرب» «تاريخ ِكتاب يف بلَُغِتهم العَرب افِتتان حتِّي فيليب ص ويُلخِّ

يقول: حيث ١٩٦٥م) بريوت والطباعة، للنَّرش

وتأثُِّرهم باألَدب، إعجاِبهم ة شدَّ يف كالعَرب شعبًا األرض أَُمم بني تَِجد أن وَقلَّ
ِبجمال كبريان وُهيام َشَغف ولهم امُلخاطبة، َمجاِلس يف يُْلقى الذي األنيق بالكالم
بما العربية اللغة تَمتََّعت حتى بآذاِنهم َسِمعوها أو َمكتوبة، رأوها سواء اللُّغة،
أفئَدِتهم، عىل يطَرة والسَّ الناس، عقول عىل االستيالء من أخرى لُغٌة به تَتمتَّع لم
بعضها، يفهمون دة ُمعقَّ قة ُمنمَّ لُغٍة يف أحيانًا يَِرُد األَدب هذا أن من بالرَّغم

… اآلخر البعض عليهم ويُغِلق
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عاملية؟ ُلغة هناك هل

الدولة لقوَّة انعِكاًسا اللُّغة بها تحظى التي األهميَّة كانت امُلتعاِقبة التاريخ ِحَقب طوال
لُغة كانت الجاهيل العرص ِخالل العربية الجزيرة يف حتى تَستخدمها، التي الحضارة أو
ُطُرق من ومَلوِقعها والَحجيج، للتجارة كمركٍز َمكَّة ألهميَّة نَظًرا اللُّغات أهمُّ هي ُقريش
ويُحيل ُقريش لغة ق تَفوُّ ليُؤكِّد الكريم الُقرآن جاء حتى كذلك وظلَّت التجاري. التَّباُدل

الجزيرة. يف القبائل بني ُمتداَولة كانت التي األخرى اللُّغات كلَّ النِّسيان طيِّ إىل
عاملية؟ لُغٌة ُهناك هل هو: اليوم اللُّغات مجال يف الجَدل بعض يُثري الذي والسؤال
مفهوًما ويكون العاَلم يف مكاٍن أيِّ يف اسِتخداُمها لإلنسان يُمِكن لُغة هناك هل أي
جورنال سرتيت الوول صحيفة تحرير رئيس َكتَب التِّسعينيَّات بداية يف الجميع؟ من

اإلنجليزية.» هي العاملية «اللُّغة حرفيٍّا: فيه يقول مقاًال األمريكية
األهميَّة برغم الصحيفة، هذه تحرير رئيس َمقولة يف ُمغاالة هناك أنَّ شكَّ وال
الدَّقيق فاملعنى األمريكية، اللُّغة أَدقَّ بمعنًى أو اإلنجليزية، اللُّغة بها تحظى التي الُكربى
اإلنجليزية، عن ا ِجدٍّ بعيد وهذا العالم. يف الناس كلُّ يفهُمها لُغة أنها عاملية لُغة لكِلمة
كلُغٍة اليوم باإلنجليزية امُلتحدِّثني وعدد العصور. من عٍرص أي يف أخرى لُغٍة أيِّ وعن

التايل: الجدول من يتَِّضح كما مليونًا ٣٤١ يتعدَّى ال أوىل

أم. كلُغٍة العاَلم لُغات بأهمِّ الناِطقني عدد

بامِلليون العدد اللغة

٨٧٤ (مندارين) الصينيَّة
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بامِلليون العدد اللغة

٣٦٦ هندي
٣٤١ إنجليزي
٣٢٢ إسباني
٢٤٠ عربي
٢٠٧ ِبنغايل
١٧٦ برتغايل
١٦٧ رويس

التقدير لكن ة، بدقَّ َمعرفته يُمِكن فال العالم يف اإلنجليزية يُجيدون الذين عدد أما
الخمس. العاَلم قارَّات يف يعيشون إنساٍن ِمليار هو امُلتداول الُجزايف

األُخرى اللُّغات عىل ق تتفوَّ لُغة العصور كلِّ يف هناك كانت اإلنساني التاريخ ويف
للُّغة بالنِّسبة الحال هو هذا كان العالم. يف امُلسيِطرة الحضارة لُغة ألنها األهميَّة يف
التي الُعظمى القوَّة ُروما كانت عندما الالتينية ثم قرون، ِبعدَّة املسيح قبل اليُونانية
يعيش العاَلم وكان مرص. ومنها آنذاك، امَلعروف العالم ِبقاع ُمعَظم عىل نُفوذها تبسط

الجميع. عىل ُروما تفِرُضه الذي الم السَّ أي رومانا» «باكس ى يُسمَّ ما
آنذاك ظَهَرت وقد بالالتينية. ثُمَّ باليونانية العصور تلك يف تِتمُّ امُلعاَمالت كلُّ وكانت
يتكلَّم ال ومن ُروماِنيٍّا، أو يُونانيٍّا ليس من كل ِببساطة تَعني وكانت «بربري»، كِلمة
ال من كلِّ عىل «أعجمي» لفظَة يُطِلقون العَرب كان كما الالتينية. أو القديمة اليونانية

أصلُه. كان أيٍّا العربية، يُجيد
وامَلعرفة الِعلم لُغة هي العربيَّة أصبََحت اإلسالمية الحضارة نُور بَزغ وعندما
عىل ليكونوا بالعربيَّة اإلملام إىل يُضطرُّون العاَلم ُعَلماء وكان املجاالت. كلِّ يف والتفوُّق
االكِتشافات كلَّ ألنَّ نظًرا العرص؛ ذلك يف الحديث الِعلم إليه َوَصل ما بآِخر َمعرفٍة
الذين اليوم العالم ُعَلماء أنَّ كما وتماما بالعربية. تُكتَب كانت الَقيِّمة الِعلميَّة والبُحوث
كانوا املايض ُعَلماء فإن وامَلعرفة، الِعلم َرْكب عن ُمتخلِّفني يُصِبحون اإلنجليزية يَجهلون
ل تُسهِّ كانت التي الِعلميَّة واألدوات االخِرتاعات فكلُّ العربية؛ لتعلُّم اضطراًرا يُضطرُّون

اد. الضَّ ِبلُغة وتُصاغ اإلسالمي العربي العاَلم من تَنطِلق كانت اإلنسان حياة
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ًة خاصَّ بلوماسية الدُّ ولُغة امُلعاَهدات لُغة هي الفرنسية كانت النَّهضة عرص وبعد
اتَّخذ وقد أشمس. بامَلِلك ب يُلقَّ كان الذي (١٦٣٨–١٧١٥م) عرش الرابع لويس عرص يف
وصاَرت آنذاك، العاَلم عاصمَة ِفرساي فأصبََحت له؛ َمقرٍّا ِفرساي َقرص من امللك هذا
حتى بلوماسية الدُّ امَلحاِفل ويف أوروبَّا ُملوك ِبالد يف ًة وخاصَّ رئيسيًَّة تَفاُهٍم لُغة الفرنسيَّة

العرشين. القرن ِبداية

األمريكية. اإلنجليزية مع إالَّ العاَلم يعِرفها لم جديدة ظاِهرًة ليست إذًا امُلسيِطرة اللُّغة
االنتقال وُسهولة واإلنرتنت التليفزيون وانتشار الحديثة اإلعالم وسائل أنَّ املؤكَّد لكن
يف العالم عىل حضارتها َسيطَرت أخرى لُغٍة أليِّ ُمتاحًة تُكن لم ُفرصًة اإلنجليزية منََحت
رشيحة هم املايض، يف أصحابها خارج من امُلسيِطرة باللُّغة العاِرفون كان فقد املايض؛
شائعًة أصبحت اإلنجليزية معرفة فإن اليوم أما وامُلفكِّرين. امُلتعلِّمني من ا جدٍّ ضئيلة
يف ٍف ُمثقَّ أيُّ وأصبَح وجنوبًا. وشماًال وغربًا رشًقا املجتمعات لكلِّ الُعليا الطَّبَقات يف
َمحليَّة ستكون ثقافته فإن وإالَّ اللغة؛ بهذه باإلملام ُمطاَلب العالم أركان من ُركٍن أيِّ

وَمحدودة.
ال ذلك يف الفضل فإن اليوم؛ عاملنا عىل امُلهيِمنة اللُّغة هي اإلنجليزية كانت وإذا
للواليات يعود الفضل إنما األصيل، وَموِطنَها اللُّغة هذه أمَّ َكونِها بَرغم إنجلرتا إىل يرِجع

١٧٧٦م. عام يف إنشائها منذ رسميَّة لُغًة اإلنجليزية اتَّخذت التي األمريكية امُلتَّحدة
يف رائدة وصارت اليوم عالم يف األوىل الُعظمى القوَّة أصبَحت امُلتَّحدة الواليات وألنَّ
اللُّغة وأصبَحت العالم، لُغات تصدَّرت لُغتها فإن والصناعة؛ واإلعالم والفنِّ الِعلم مجاالت
والثقافية والِعلمية السياسية النََّدوات ويف الدولية، امُلعامالت ويف فوة، الصَّ بني امُلتداَولة
النَّرشات وتُطبَع باإلنجليزية، تداُولها يتمُّ والعلمية الطِّبيَّة األبحاث أهمَّ فإن كذلك الدولية.

غريها. ُدون األمريكية، باإلنجليزية الِعلمية املجاالت كلِّ يف صة امُلتخصِّ ت واملجالَّ
نجحوا العاَلم، يف األساسية التَّداول كُعملة الدوالر فرض يف األمريكيُّون نَجح وكما
واالتِّفاقات الكربى فالعقود املجاالت؛ كلِّ يف الرئيسية التَّفاُهم لُغة هي لُغِتهم َجْعل يف أيًضا
عىل اآلن عب الصَّ من أصبح وقد باإلنجليزية. تُكتَب صارت الِعلمية والِكتابات الدولية
يَجَهل أن الحياة مجاالت من مجاٍل أيِّ يف امَلعرفة عاَلم عىل لالنِفتاح يسعى إنساٍن أيِّ

ا. تامٍّ جهًال اإلنجليزية
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االنتشار؛ بالرضورة تَعني ال اللُّغوية طوة السَّ أن هو الكثريون يُدِركه ال ما لكن
من واِضح هو كما تداوًال العاَلم لُغات أكثر ليست مكانتها بَرغم اإلنجليزية فاللغة

الجدول:

باملائة). (النسبة أم كلُغٍة العاَلم لُغات بأهمِّ الناِطقني نسبة

العام اللغة
٢٠٠٠ ١٩٩٢ ١٩٨٠ ١٩٧٠ ١٩٥٨

١٤٫٥ ١٥٫٢ ١٥٫٨ ١٦٫٦ ١٥٫٦ (مندارين) الصينية
٦٫١ ٦٫٤ ٥٫٣ ٥٫٣ ٥٫٢ الهندية
٥٫٧ ٧٫٦ ٨٫٧ ٩٫١ ٩٫٨ اإلنجليزية
٥٫٤ ٦٫١ ٥٫٥ ٥٫٢ ٥ اإلسبانية
٤ ٣٫٥ ٣٫٣ ٢٫٩ ٢٫٧ العربية
٢٫٨ ٤٫٩ ٦ ٥٫٦ ٥٫٥ الروسية

.٢٠٠٠ عام منذ اللُّغات عن بها َموثوق إحصائيات تُوَجد ال (١)
العديد أن إىل ٢٠٠٠ عام يف بالرُّوسية الناطقني عدد يف الحادُّ االنِخفاض يرِجع (٢)

األم. لَُغتَها الروسية تَعتِرب تُعد لم الساِبق السوفيتي االتحاد دول من

امُلتحدِّثني عدد حيث من العاَلم يف الثالثة هي اإلنجليزية اللُّغة أن الجدول من ويتَِّضح
الِهندية. واللُّغة انتشاًرا، الصني لغات أكثر املاندارين لُغة بعد بها،

نوات السَّ يف تضاءل قد أم كلُغٍة باإلنجليزية الناِطقني عدد أن هو ذلك من واألهمُّ
لكن العربية. بينها من أخرى لُغاٍت لِحساب األرضية الُكرة ُسكَّان إىل ِنسبًة اِبقة السَّ
السياسة فِرجال العاَلم؛ يف امُلؤثِّرين والنِّساء الرِّجال لُغة أصبحت اإلنجليزية أن امُلهمَّ
باإلنجليزية. بينهم فيما يَتفاَهمون والعلوم واالقتصاد املال وِرجال بلوماسية، والدُّ
بينهما، فيما التفاُهم والثقافة اللغة يف ُمختِلفني َشخَصني أيُّ أراد إذا فإنَّه وباختصاِر

بينهما. ُمشرتكة كلُغٍة اإلنجليزية، إىل يلجآن ما غالبًا فإنهما
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اللُّغة أصحاب من اإلنجليزية لَهيمنة الراِفض الفعل ردُّ يأتي أن الطبيعي من وكان
القرن ُمنتَصف حتى الفرنسية وكانت الفرنسية. وهي األهميَّة، حيث من العاَلم يف الثانية
الُعدوان بعد ًة خاصَّ واِضحة، بصورٍة تراَجَعت ثم لإلنجليزية، عتيًدا ُمناِفًسا الِعرشين

الثانية. الدَّرجة من َدوَلتنَي وفرنْسا إنجلرتا أصبََحت عندما مرص عىل الثُّالثي
اسم عليه أطَلَقت ًعا تَجمُّ فرنسا أنشأت األنجلو-أمريكية احِتكار ُمواَجهة وبهدف
عن الدِّفاع هو ع التَّجمُّ لهذا الرَّسمي والهَدف بالفرنسية. الناِطقني أي «الفرانكوفونية»
لهذا ت انضمَّ وقد العالَم. عىل واحدة وقوَّة واحدة لُغٍة سيطرة وَرْفض الثقايف ع التنوُّ
عدُدهم مرص يف بالفرنسية الناِطقني وألن مرص. بينها من عربية دوٍل سبُع ع التجمُّ
يقوم لكنه سيايس، هَدف وراءه كان انضمامها قرار أن الواِضح فمن للغاية، محدود

اللُّغوي. البُعد عىل
اللُّغات السِتخدام العام الَهيكل أن له يتَِّضح العاَلم يف اللُّغات ر تطوُّ يُراِقب ومن
يتَِّضح كما اليوم، حتى العرشين القرن من الثاني النِّصف خالل كثريًا يتغريَّ لم الحيَّة،

السابق. الجدول من
الجنوب لدول الدِّيمغرايف النموِّ بِفعل قليًال ُمستخِدميها ِنسبة انخَفضت لُغات هناك
والروسية واألملانية والفرنسية اإلنجليزية مثل فلُغات الغنيَّة؛ مال الشَّ دول ِحساب عىل

بها. الناِطقني ِنسبة يف ِنسبيٍّ ُهبوٍط من عانَت واليابانية
ُمتَِّخذي أهمِّ من ألٍف نحَو تاء الشِّ يف سنويٍّا يَجتِمع السويرسية دافوس مدينة ويف
دافوس ُمنتدى مُلرتادي املايل الَوزن ويِصل االقتصادي. املجال يف ًة وخاصَّ العاَلم يف القرار
وحلقات نَدوات تَدور أسبوع وخالل الدُّوالرات. من امِلليارات مئات عىل يزيد فَلكي رقٍم إىل

األساسية. العاَلم قضايا حول الدَّوليِّني السياسة رجال أبَرز وبعض هؤالء بني بحٍث
فإن ُمختلفة، بلُغاٍت الناطقة الدول لعرشات يَنتمون امُلنتدى يف امُلشاركني وألنَّ
ترَجمٍة أيَّة تُوَجد أالَّ دافوس مبادئ من وأنه ًة خاصَّ هؤالء؟ كلُّ يتفاَهم كيف هو: السؤال

والنَّدوات. اللقاءات يف
هي: واللقاءات النََّدوات يف امُلستخَدمة الوحيدة اللُّغة أنَّ هي ببساطة واإلجابة
امُلنتدى لُغات تنويع يف الفرنسية باللُّغة الناِطقني ُمحاوالت من الرغم وعىل اإلنجليزية.
بال تُسيطر الزالت اإلنجليزية أن إالَّ بها، للتَّعاُمل ثانويَّة كلُغٍة ولو الفرنسية وإدخال
وامُلؤتمرات النَّدوات غاِلبيَّة عىل ذلك وينطِبق دافوس. ُمنتدى يف امُلشاركني عىل ُمناِزع

العالم. يف الدَّوليَّة والثقافية الِعلمية
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لغَة وتُصِبح تماًما، تُهيِمن أن يف اإلنجليزية نَجَحت ملاذا نتساءل: أن املرشوع ومن
والعرشين؟ الواحد القرن وبداية العرشين القرن نهاية يف الدويل التَّعاُمل

انِهيار بعد صارت امُلتَِّحدة الواليات أنَّ هو ُقلنا كما األول بََب السَّ أنَّ يف نَشكُّ ال
مصائر يف امُلتحكِّمة القوة أصبََحت إنها بل العالم، يف األوىل القوََّة السوفيتي االتحاد
صارت ولكنَّها فقط، واقتصاديٍّا سياسيٍّا سيطرتها ببْسِط أمريكا تكتفي وال الشعوب.
والربامج واألغاني لألفالم ُمصدِّر أكرب فهي للكلمة؛ الواِسع باملعنى للثقافة ٍر ُمصدِّ أكرب

واإلنرتنت. دي واليس التليفزيونية
لنرش تسعى الشمس عنها تَغيب ال التي الربيطانية اإلمرباطورية كانت وقبَلها،
وامَلعرفة واإلعالم االتِّصال أدوات أصبََحت حيث اختَلف العرص لكن ولُغتها، ثقافتها
وبداية عرش التاسع القرن يف بريطانيا فيه فِشَلت ما بتحقيق ألمريكا اليوم يسَمح غوًال
إىل اليوم باإلنجليزية الناطقة الدول ملجموع القومي الناتج إجمايل ويِصل العرشين.
من ٪٦٫٦ سوى تُمثِّل فال بالعربية الناِطقة الدول أما العاملي. القومي الناتج من ٪٣١

العاملي. القومي الناتج إجمايل
َهيمنة عىل يُساعد ما أهمِّ فمن اللُّغوية؛ السيطرة يف األوحد السبب ليست القوَّة لكن
من األطلنطي امُلحيط عَربَت أن بعد ًة خاصَّ اللُّغة لهذه الشديدة هولة السُّ اليوم اإلنجليزية
لُغة من ليَجعلوا األمريكيون اجتهد فقد الشمالية؛ أمريكا قارَّة إىل بريطانيا األصيل موِطِنها
قواِعدها يتعلَّم أن طفٍل أيُّ يستطيع طيِّعًة أداًة أصبحت وُمبارشة، طة ُمبسَّ لُغًة شيكسبري
العربي. الوطن ألطفال بالنِّسبة الحال هو كما األمرَّين يُعاني أن دون ناِصيَتها، ويمتِلك
املايض؛ القرن بداية يف للعربيَّة حسني طه الدكتور به نادى ما اللُّغة عىل طبَّقوا وقد
عىل امَلبنيَّة القديمة الكتابية القواعد حسب وليس تُنَطق حسبما لِكتابتِها يجِتهدون فهم
الذي اقرتاحه بسبب وُسخرية ُهجوٍم من حسني طه القى وَكم الكِلمات. تَكوين أصل

العاَلم. يف األوىل اللُّغوية الُعظمى القوى اليوم تُطبِّقه
الكثريين َجعَلت نفسه عن التعبري يف اإلنسان الحتياجات واستجابَتُها اللُّغة وُسهولة
مثل ة، ُمهمَّ أخرى كلُغاٍت وُجهًدا وقتًا تَستغِرق ال فهي اإلنجليزية؛ تعلُّم عىل يُقِبلون
اليوم. العاَلم لُغات كلِّ عىل الِعملية األهميَّة يف تفوُِّقها إىل باإلضافة واإلسبانية، الفرنسية
األخرى هي تَقوم أن وراِسخة قديمة حضارات لها أخرى ُشعوب حاَوَلت وقد
نجاح ينَجحوا لم لكنَّهم واإليطاليون، واألملان الفرنسيُّون حاَوَل لُغوية. ُمواءمٍة بعملية
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مُلتطلَّبات لُغاِتهم لتطويع خمة الضَّ ُجهودهم من الرَّغم عىل ذلك، تحقيق يف األمريكيني
الحديث. العرص

شديدة ٍة ِبدقَّ تُعربِّ لألفعال ُمختِلفة ترصيفاٍت عرش من أكثر مثًال الفرنسية ففي
املايض يف َوَقعا ُمتتاِلينَي حَدثنَي عن تتحدَّث أن مثًال بالفرنسية فيُمِكن الفعل، َزمن عن
فصول يف عانَيُت كم وأذُكر اآلخر. عىل ابق السَّ أيُّهما الفعل ترصيف ُمجرَّد من فتعِرف
حتى وشاِئعًة ُمستخَدمة كانت والتي ِنسبيٍّا، دة امُلعقَّ التَّرصيفات هذه لِحفظ الدِّراسة

العرشين. القرن ُمنتَصف
دة، امُلعقَّ التَّرصيفات غالبيَّة واختفت ُسهولًة أكثر الفرنسية اللُّغة صارت فقد اليوم أما
وُمستقبل. وُمضارع ماٍض من املطلوبة األزِمنة عن تُعربِّ ترصيفاٍت ِبضُع إال هناك يُعد ولم
نَجح فقد باألمريكية، ُمقارنًة صعبة لغًة الفرنسية الزالت الجهود هذه كلِّ ومع
الجزَّار يفعلُه ما تُشِبه بعمليٍَّة وقاموا َشوائبها وإزالة اإلنجليزية اللُّغة غربََلة يف األمريكيُّون
والنَّاِفع. بالرضوريِّ إال يحتِفظ وال يُفيد ال ما فيستبِعد اللُّحوم، ي» «يُشفِّ عندما املاِهر

إطالًقا يؤدِّي ال اإلنجليزية عىل األمريكيُّون أدخَله الذي خم الضَّ التطوير أن وامُلهمُّ
همنجواي مثل ِعظام أمريكيُّون ُكتَّاب بها أبدَع فقد البليغ؛ األدبيِّ التَّعبري عن عجِزها إىل
راقيٍة ُمستوياٍت إىل وباملعاني باللُّغة هؤالء ارتَفع وقد ميلر. وأرثر شتاينيك وجون
أية تُوَجد ال أنه عىل يدلُّ ا ممَّ امُلعارص، اإلنسان ِمزاج مع وتتواَفق العرص مع تتناَسب

ُمرتاِدفاتها. وَكثْرة اللُّغة وتعقيد البالغة بني عالقة
«أهم بعنوان نرشة يف الفرنسية اللُّغة ألساتذة األمريكية الجمعية َوَضعت وقد

اآلتية: وهي لُغٍة كلِّ أهميَّة لِقياس معايري ستََّة ١٩٩٩م) لعام ٣ رقم (نرشة اللغات»

أم. كلُغٍة بها امُلتحدِّثني عدد (أ)
ثانوية. كلُغٍة بها امُلتحدِّثني عَدد (ب)

اللُّغة. يتحدَّثون الذين سكاِنها وعَدُد الدُّول عدد (ج)
اللُّغة فيها تُستخَدم التي وغريها) بلوماسية الدُّ (العلوم، األساسيَّة املجاالت عدد (د)

الدويل. الصعيد عىل
اللُّغة. هذه تَستخِدم التي للدُّول االقتصادية القوة (ه)

اللُّغة. هذه تَستخِدم التي للدُّول واألَدبي الثقايف اإلشعاع (و)
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وجاء أهميَّتها. تعِكس النِّقاط من عدًدا لغٍة لكلِّ َوضعوا فقد امُلنطَلق هذا ومن
كاآلتي: اللُّغات أهميَّة ترتيب

النقاط عدد اللغة

٣٧ اإلنجليزية (١)
٢٣ الفرنسية (٢)
٢٠ اإلسبانية (٣)
١٦ الرُّوسية (٤)
١٤ العربية (٥)
١٣ ينية الصِّ (٦)
١٢ األملانية (٧)
١٠ اليابانية (٨)
١٠ الُربتغاليَّة (٩)
٩ أوردية الهندو (١٠)

املعايري بعض خالل من العالم لُغات بني العربية مكانة نعِرف أن أرْدنا وإذا
والثاِمنة بها، الناِطقني عدد حيث من العاَلم يف الخامسة أنها ييل: ما لنا يتَِّضح ة، الهامَّ

القومي. الناتج إجمايل حيث من
النرش مجال ففي للنظر، الفٍت بشكٍل الضاد لُغة فيها ترتاَجع مجاالٍت هناك لكن
عليه؛ تُحَسد ال َموقٍع يف العربية وتِقف كتاب. ألف ٧٠٠ من يقُرب ما ِطباعة سنويٍّا يتمُّ

املجال. هذا يف العاَلم لُغاِت بني من ٢٢ رقم إنها حيث
الَوحش هي فاإلنجليزية للتقدُّم، ة الهامَّ املعايري من تُعدُّ التي اإلنرتنت شبكة يف أما
يف الكمبيوتر شاشات عىل تداُوله يتمُّ ما إجمايل من ٪٨٤ عىل تزيد بنِسبٍة امُلسيِطر
حجُمها يزيد ال التي األملانية وهي الثانية اللُّغة وبني بينها َضخمة َفجوٌة وهناك العالم.
بني أثًرا لها أِجد فلم العربية أما .(١٫٨) الفرنسية ثم (٣٫١) اليابانية تليها ٪٤٫٥ عن

اإلنرتنت. عىل اسِتخداًما األكثر األوىل عرشَة الخمس الدُّول
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بداية يف العاَلم لُغات من أيٍّ عىل ة ِبِدقَّ اآلن ينطِبق ال عاَلمية لُغة تعبري كان وإذا
األنجلو-األمريكية؛ بالتأكيد هي املعنى هذا إىل لُغٍة أقَرب فإن والعرشين، الحادي القرن
عملُهم يتطلَّب الذين كلِّ بني أعظَم ُمشرتًكا قاسًما تكون أن يف اللُّغة هذه نَجَحت فقد
حة امُلرشَّ هي فاألنجلو-األمريكية وبالتايل أخرى. ثقافاٍت أو ُدوٍل من بآخرين االتِّصال

عاَلمية. تَفاُهٍم لَُغَة تكون أن أي اإلسبرينانتو، ُحلم لتحقيق
األنجلو-أمريكية سيطرة أن هو عاملية لُغٍة عن الحديث من نَستخِلصه أن نُريد ما
أيًضا وإنما الباردة، الحرب بعد ما عالم يف امُلهيِمنة الدَّولة لُغة كونِها من فقط تأتي ال
العاَلم. يف أخرى لغٍة أيِّ من أقلَّ ُجهًدا مبادئها تَعلُّم يتطلَّب طيِّعة، سهلة، لُغة ألنها

العربية. عكس عىل الطرق، أقرص من املعرفة إىل يَِصل يُتِقنها من فإنَّ وبالتايل
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الثالث الفصل

اد اسالضَّ ُحرَّ إىل ِرسالة

انتقاداٍت عيلَّ ستجلُب القاِدمة والفصول الفصل هذا يف الواِردة اآلراء أنَّ ُمسبًقا أعِرف
األقطار من غريها ويف مرص يف لف السَّ وتُراث اللُّغة ُحرَّاس أنفسهم يَعتِربون ن ممَّ عنيفًة
يتمثَّل القاِدمة السنوات يف العربية اللُّغة ستُواِجهه َخَطر أكرب أن أعتِرب لكنَّني العربية،
رون يَتصوَّ الذين أن امُلتواِضع رأيي ويف التجديد. ورفض د التَّجمُّ أنصار يف تحديًدا
بل التطوير، برفض األخطار ألكرب يُعرِّضونها الذين هم العربية اللُّغة ُحماَة أنفسهم
امُلشرتَك العَرب ِلسان ِلتظلَّ والعرشين الحادي القرن بداية يف اللغة تَستلِزُمها التي الثورة

الثالثة. األلفية يف
الَوسيلُة — العريضة ُخطوطه يف — هو الِكتاب هذا يف أقِرتُحه ما أنَّ ُمقتِنع وأنا
أيِّ من أكثر اليوم منه تُعاني الذي الخطري املأزق من وخروجها العربية إلنقاذ الوحيدة

امُلقدِّمة. يف أوضحتُها التي لألسباب مىض؛ يوٍم
التَّقوُقع لخطر تتعرَّض قد فإنَّها وإالَّ عاِجلة، تحديثيَّة انِتفاضٍة إىل حاجٍة يف فلَُغتنا
وقد بينهم. فيما التَّعاُمل يف الناس يَستخِدُمها حيٍَّة كلُغٍة هللا، قدَّر ال االختفاء، وربما
لقراءة الناس ويتعلَُّمها صني، وامُلتخصِّ الُعَلماء بعض سوى يعِرُفها ال لُغٍة إىل ل تتحوَّ

فقط. الكريم الُقرآن
ُمهدَّدة األصيلة لُغتنا أن يَستشِعر العربية، البلدان يف اللغِة ر تَطوُّ يرُقب فمن
للتَّعبري امُلختِلفة العربية األقطار يف الناس يَستخدمها التي اللََّهجات لِحساب ياع بالضَّ
تَعلُّم من الشباب لدى وُمتزايد واِضح نُفور وهناك اليومية. حياتهم يف أنفسهم عن
باحتياجات تَفي تُعد ولم الزَّمن، عليها عفا التي والرتاكيب وامُلفردات دة امُلعقَّ اللُّغة قواعد

نفسه. عن التعبري يف الحديث اإلنسان
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كلما العربي، العاَلم ُمجتَمعات الحياة إيقاع وُرسعة ر التطوُّ مظاِهر اجتاحت وكلَّما
الزَّمان هذا يف تُسِعف ال اد الضَّ لُغة بأن الشباب لدى وخاصًة العام العربي عور الشُّ ازداد
ُممِكن وقٍت أرسع يف املعاني وإىل املعلومات إىل الناس فيه يَِصل الذي اإليقاع امُلتساِرع

ًة. ُمباَرشَ الطُرق وأكثر
–١٨٠١) الطهطاوي ِرفاعة منذ الثقافة، وَعماِلقة امُلفكِّرين ِكبار بعض سبَقني وقد
الحضارة َرْكب عن العربي العاَلم تخلُّف أسباب عىل أصاِبعهم وضع ُمحاَولة يف ١٨٧٣م)،
اللُّغة قضيَّة إىل يتطرَّق لم الَعماِلقة هؤالء من أحًدا لكن الغربي، العالم عن وخاصًة

وازِدهاره. العربي العاَلم لتقدُّم عائًقا اعتربَها أو ُمباِرشة بطريقٍة
البرشيَّة، تاريخ يف ُكِتب ما وأرقَّ وأجمَل أعظَم أبَدعت التي اللُّغة أنَّ ُمقتِنع وأنا
والتخلُّص الصبا، إىل للَعوَدة عاِجلة عمليَّاٍت إىل حاجٍة يف ُمحنَّط عجوز مثل اليوم صارت
لم التي العاَلم يف الوحيدة الحيَّة اللُّغة هي امُلقدِّمة، يف قلُت كما فالعربية الزَّمن؛ آثار من

كاملة. قرنًا عرش خمسة من أكثَر منذ تعديٍل أيُّ األساسية قواِعدها عىل يطرأ
تغيريات عليها طرأْت ولكن قديمة، أو نسبيٍّا، حديثة إما فهي الحيَّة اللُّغات باِقي أما

العرص. مُلواكبة أساسيَّة
النهضة. بعرص بأخرى أو بصورٍة ارتبََطت أنها نِجد األوروبية اللُّغات أَخذْنا وإذا
َلِعب وقد عرش. والسادس الخاِمس الَقرننَي حدود يف الحايل شكِلها يف كلُّها تبلَوَرت وقد
حاِسًما َدوًرا عرش الخاِمس القرن ُمنتَصف يف جوتنربج األملاني يَِد عىل الطباعة اخرتاع

األوروبية. اللُّغات تطوير يف
يف لُغويٍّا مة ُمقسَّ فرنسا وكانت قرون. خمسة عمرها يتجاَوز ال مثًال فالفرنسية
يَستخِدم وجنوب «أويل»، ى تُسمَّ لُغًة فيه الناس يتحدَّث شمال إىل الوسطى العصور
ِحْمرَي ولُغة العربية، الجزيرة شمال يف الَعْدنانيَّة باللُّغة هذا ويُذكِّرنا — «أوك» لُغة
مرسوٍم بُموَجب ١٥٣٩م عام يف إالَّ رسميًَّة لغًة الفرنسية تُصِبح ولم — جنوبها يف
مرسوم باسم وُعِرف (١٤٩٤–١٥٤٧م) األول فرنسوا فرنسا ملك أصَدَره ملكيٍّ

فيلريس-كوتريه.
يف يُجِمعون امُلؤرِّخني أنَّ إىل تُشري الربيطانية امَلعاِرف دائرة فإن اإلنجليزية أما
أنَّ وكما حاليٍّا. نعِرفها التي ُصورتِها يف ١٥٠٠م عام نحو بدأت أنها عىل غالِبيَّتِهم
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لإلنجليزية األول الرائد فإن بالفرنسية، أبدَع من أول كان (١٥٣٣–١٥٩٢م) مونتيني
(١٣٤٠–١٤٠٠م). تشورس هو

تَغيرياٍت عليهما طرأت فقد للعربية، بالنِّسبة اللَُّغتنَي هاتنَي َحَداثة مع حتى لكن
القواعد يف تعديالت بِفعل وإنما فَحْسب، الطبيعي ر التَّطوُّ نتيجة تُكن ولم أساسيَّة.
لَوجْدنا الحديثة بالفرنسية كتَب من أول مونتيني، ِللُغِة َرَجعنا إذا فنحن والرتاكيب؛

اليوم. الُكتَّاب يَستخِدُمها التي الفرنسية مع جوهريَّة ُفروًقا
(١٥٦٤–١٦١٥م) شيكسبري بها يكتُب كان التي اإلنجليزية بني قارنَّا لو كذلك
تَْخفى أن يُمكن ال فروًقا لَوَجْدنا اليوم املعروفة اإلنجليزية واللُّغة الخالدة، مرسحياته
جديدة كلماٍت وإدخال األسلوب ر تطوُّ يف ليس التَّغيري فإنَّ الفرنسية يف وكما أحد. عىل

اللَُّغتنَي. يف َف والرصَّ النَّحَو تضِبط التي األساسية القواعد يف وإنما فحسب،
تعكس ولكي العرص، ُمجاراة أجل من تطوَّرت نسبيٍّا الحديثة اللُّغات فحتى إذًا
الذين ساِبقيه احتياجات عن جذريٍّا تختِلف التي العرصي اإلنسان احتياجات بأمانٍة

السنني. مئات من عاشوا
اختالًفا اليوم تختِلف فإنها ينية والصِّ واليونانية الِعربية مثل القديمة اللُّغات أما
والَجدير عام. ألفي من أكثر منذ ُمستخَدمًة كانت التي األصليَّة اللُّغات عن ِجذريٍّا
كلَّ مرًَّة ِتلقائية بطريقٍة تتمُّ كانت الصينية َعرَفتْها التي التَّطوير عمليَّات أنَّ بامُلالَحظة

عام. خمسمائة نَحو
ر تتطوَّ لم التي األرض وجه عىل الَوحيدة اللُّغة هي الَعربيَّة أن هي والُخالصة
التي العاَلم يف الوحيدة اللُّغة وهي عام، وخمسمائة ألٍف منذ ورصُفها ونَحُوها قواِعُدها

«نقائها». عىل الِحفاظ بدعوى الجهود كلَّ وبَذَلوا تَحنيطها، عىل بها النَّاِطقون أرصَّ

تكون أن يُعَقل فال والتَّعاُمل، التَّفاُهم يف امُلجتَمع الحتياجات انِعكاس هي اللُّغة وألنَّ
الباِدية ُسكَّان الحتياجات ُمماِثَلًة والِعرشين الحادي الَقرن يف العربي امُلجتَمع احتياجات
التفكري ألسلوب الرئييس د امُلحدِّ هي واللُّغة اإلسالم. ظهور قبل امليالديِّ الَخاِمس الَقرن يف
بالجزيرة امليالدي الخاِمس القرن يف البَدو مثل اليوم نُفكِّر أنَّنا يُعَقل فهل نيا؛ الدُّ ورؤية

رؤيتهم؟ عن تَختِلف ال نيا للدُّ رؤيتنا وأنَّ العربية،
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الِفكر ر يَتطوَّ أن الحياة فُسنَّة الشديد؛ تَخلُِّفنا عىل دليًال لكان صحيًحا ذلك كان ولو
القرن إلنسان يُمِكن وال للُمجتمع. املادي التقدُّم مع بالتَّوازي أرحَب آفاٍق إىل ويرتَقي
لم الذي الهجري، الخامس القرن صحراء يف كالبََدوي الدنيا يرى أن والعرشين الواحد

به. امُلحيطة الصحراء ُكثبان هي آفاقه كلُّ وكانت شيئًا، العاَلم عن يَعِرف يُكن
منذ العربية اللغة قواعد ر تطوُّ عَدم فإن العقل، ر لتَطوُّ أمينة مرآة هي اللُّغة وألنَّ

بنفسه. يَستنِتَجها أن للقارئ أتُرك خطرية، دالالٍت يحِمل عام ١٥٠٠
تحدِّي عىل قاِدرة كانت جميلة لُغًة َوضعوا أجداَدنا بأنَّ نفَخر أن علينا أنه صحيح
العربية تستِمرَّ أن يُمِكن ال أنه إالَّ املشاعر، وأجمل املعاني أدقِّ عن التَّعبري وعىل الزمن،

ُهويَّتِها. ُفقدان خَطر ُمواَجهة دون قواِعدها يف ِجذريٍّ تطويٍر ِغياب يف
عىل ِحرًصا أكثر يَجعلُنا وهذا الكريم، القرآن هو بالعربية نَزل ما أعَظم وكان
عىل العمل يَستوِجب عليها والِحفاظ بها. ًكا تَمسُّ وأكثر الجميلة لُغِتنا عىل الِحفاظ
النَّحو وقواِعد وامُلفَردات ياغة الصِّ يف العرص ُمتطلَّبات تُواكب حتى إبطاء؛ دون تطويرها

ف. والرصَّ
العربية، الجامعات أفضل خريجي من حتى الشباب، أنَّ عىل املؤرشات كلُّ وتُدلُّ
من كليَّاٍت خريجو حتى فاِدحة، لُغويَّة أخطاء يف ويَقعون ركيكة بلغٍة يكتُبون أصبَحوا
اآلِونَة يف َوَصلوا قد واآلداب، الحقوق مثل عَمِلهم مُلماَرسة العربية يَستخِدموا أن امُلفرتَض

وقواِعدها. باللُّغة اإلملام يف التََّدنِّي من يُصدَّق ال ُمستًوى إىل األخرية
عىل َلَعناِتهم وَصبِّ الشباب هؤالء من خرية السُّ عىل فون وامُلثقَّ الُكتَّاب َدأَب وقد
يف ويُخطئ العربيَّة قواِعد يُِجيد ال من كلَّ أنَّ يَعتِربون فهم بذلك؛ واكتفوا الزَّمان، هذا
هو امِلحنة هذه يف الَوحيد بََب السَّ أنَّ عىل ُمجِمع والكلُّ بالِعلم. له َعالقَة وال جاِهل النَّحو
العربية اللُّغة قواعد تعلُّم أجل من مجهوٍد أيِّ لبذِْل وَرْفُضهم باب الشَّ هؤالء اسِتهتار

ونَْحِوها.
والجاِمعة، املدرسة يف اها يتلقَّ التي العلوم كلِّ يف فاِشل الشباب أنَّ يؤكِّدون وهم
يُناِقُضه الرأي هذا لكنَّ يَّتهم. ِجدِّ عَدم عىل دليل وهذا وحَدها، العربية اللُّغة يف وليس
ال كما وحَدهم الشباب عىل يَقع ال العربيَّة معِرفة يف القصور أنَّ عىل يدلُّ الذي الواِقع

نفسها. اللُّغة ِقَدم قديم ولكنَّه وحَدهم، الجيل هذا أبناء عىل يَقع
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الحضارة تاريخ من ِحقبٍة كلِّ يف موجوًدا كان اللُّغة يف عف الضَّ من والشكوى
النِّيل شاعر ص لخَّ وقد الكتاب. هذا فصول ِخالل من سنكتِشف كما اإلسالمية العربية
العربية «اللُّغة بعنوان ١٩٠٣م عام نَرشها شهرية قصيدة يف الهاِجس هذا إبراهيم حافظ

َمطلِعها: يف يقول أهِلها» بني حظَّها تنعي

ح��ي��ات��ي ف��اح��تَ��س��ب��ُت َق��وم��ي ون��اَدي��ُت َح��ص��ات��ي ف��اتَّ��ه��م��ُت ل��ن��ف��س��ي رَج��ْع��ُت

السبب بأنَّها أوًال نفَسها اتَّهَمْت إنَّها فيقول العربية اللُّغة بلساِن يتحدَّث هنا وهو
للنَّجدة بالعربيَّة النَّاِطقني تُنادي أن حاَوَلت ثم الناس، ألِسنة عىل الظاهر َضعِفها يف

هللا. عند نفَسها فاحتسبَت فخذلُوها
يف يُخطئون ممن الشباب وغري الشباب من بالعربيَّة الناطقني أنَّ َحول ِنقاش وال
هل لكن اللُّغوي. ُمستواهم َضعف يف كبرية مسئوليًَّة لون يَتحمَّ وُمفرداتها اللغة قواِعد
اد الضَّ بلُغة الناِطقني ويف الشباب هؤالء يف الخطأ هل التايل: ؤال السُّ طرح يف أحٌد فكَّر
ُمالءَمِتها وعَدم اللُّغة ر تحجُّ عىل كذلك يَقع الذَّنْب أنَّ أم وحَدهم؟ الزمان هذا يف عامًة
أساس عىل تطويٍر ُدون هي كما التقليديَّة اللُّغة فْرض هو الحلُّ وهل العرص؟ مُلتطلَّبات
الدِّين عىل ُعدوان هو بقواِعِدها ِمساٍس أيَّ وأنَّ العربية، والثقافة واألَدب اث الرتُّ لُغُة أنها
عٍرص ُمقتَضيَات لتُالئم اللُّغة تطويع كيفية يف نُفكِّر أن األوان آَن أنه أم وامُلقدَّسات؟

جديد؟ بأسلوٍب عنهما التَّعبري من بُدَّ ال جديد وِفكر جديد
التقليدية، التفكري أساليب عن البعض يَقبلُه ال قد خروًجا تُعتَرب األسئلة هذه أن أعَلم
برضورة املؤمنني الُعَلماء من فريق امُلوَصدة أبواِبها عىل يِقف اسة حسَّ مناِطق من واقِرتابًا
أيَّ يَعتربون الُعَلماء وهؤالء تحريف. أدنى دون هو، كما اللُّغوي اث الرتُّ عىل الِحفاظ
وهم الحنيف. الدِّين إطار عن وخروٍج امَلحظور يف َخوض بمثابة اللُّغة تحديث عن كالٍم
فيُصِبحوا العامة؛ عن فأكثَر أكثَر تَنغِلق حتى وتقعريها اللُّغة تعقيد يف أحيانًا يتفنَّنون

اللُّغوي. ِبحذِْقها الناس باقي فوق ترتِفع ُمتميِّزة فئًة هم
ُمسيِطرة أصبَحت أعمَّ ظاِهرٍة من ُجزء هي العربية باللُّغة امِلساس رفض وظاِهرة

العربيَّة. امُلجتَمعات عىل
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جديٍد ُكلَّ يَعتِرب جاِرف تيَّار الِعرشين الَقرن من األخري الثُّلث منذ استرشى فقد
للدِّين ونَبذًا الغرب، لتقليد شيطانية ُمحاولًة ٍر ُمتطوِّ ُحرٍّ ِفكٍر أيِّ يف ويرى مكروهة، ِبدعًة
الوقوف هو امُلقدَّس واِجبَهم أن التيَّار هذا أصحاب ويَعتَِرب األصيلة. العربية والثقافة
وُمحاَوَلة الجاِمَدة التفكري قوالب عن الخروج نفُسه له ل تُسوِّ من كلِّ َوْجه يف بامِلرصاد

التجديد. وراء عي والسَّ امَلوروث تطوير
فجر منذ موجود تجديد، أليِّ — املبدأ حيث من — الراِفض امُلحافظ االتِّجاه وهذا
الرسول عانى كم العربي» «الداء ِكتاب يف أثبَتُّ وقد اإلنسانية. امُلجتَمعات كلِّ يف التاريخ
اتَِّبُعوا َلُهُم ِقيَل ﴿َوإِذَا قائًال: القرآن َوَصَفهم الذين الُجمود أنصار من نفسه ملسو هيلع هللا ىلص الكريم

.(٢٢ (لقمان: آبَاءَنَا﴾ َعَليِْه َوَجْدنَا َما نَتَِّبُع بَْل َقالُوا هللاُ أَنَْزَل َما

اصَطَدم أخرى، وحضارات اإلسالمية العربية الحضارة تاريخ يف كثرية معاِرك وهناك
املايض. بُحرَّاس الجديد الِفكر فيها

وهذه هرناني»، «معركة العاملي األدب تاريخ يف وقَعت التي امَلعاِرك أشهر ومن
عندما نشأت وقد خاصًة. والفرنيس العاملي باألَدب يهتمُّ من لكلِّ معروفة التَّسمية
عام هرناني باسم مرسحيَّة (١٨٠٢–١٨٨٥م) هوجو فكتور األشهر فرنسا شاِعر كتََب
عرصه منذ الفرنيس املرسح بها التَزم التي الجاِمدة القواِلب كلَّ فيها حطَّم ١٨٣٠م
امَلرسح أُسِس من بواِحٍد الحائط عرض هوجو ورضب عرش، السابع القرن يف الذهبي
الَوْزن عن خرج كما وامَلوضوع، والزَّمان امَلكان ِوحدة قاِعدة وهي األوروبي، الكالسيكي
عرشة اثنتَي من ن يتكوَّ والذي «السكندري»، أي «ألكساندران» باسم املعروف عري الشِّ

صوتيَّة. وحدة
مجد َصنََعت التي للتَّقاليد وُمحطِّم ماِرق هوجو أن واعتربوا القديم، أنصار وهاَج
والكنيسة امَلسيحية، يانة الدِّ تعاليم عىل الخروج هو آنذاك إليه ه ُوجِّ اتِّهام وأغَرب فرنسا.
امَلرسحيَّة افتتاح يوم ويف امُلجتمع. عليها استقرَّ التي الراسخة التقاليد حاِمية الكاثوليكية،

والجديد. القديم أنصار بني باأليدي التَّشابُك حدِّ إىل َوَصلت عنيفة معركٌة نشبَْت
األوروبي املرسح وتحرَّر النهاية يف انتَرصَ الذي هو هوجو أحَدثه الذي ر التَّطوُّ لكنَّ
طبيعة مع تتصاَدم لكنَّها األزمان من زمنًا تُناِسب كانت ربما التي القيود، من والعاملي

األرض. يف هللا استنَّها التي ر التطوُّ
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تظَهر الخارجي العاَلم من والَخوف التَّقوُقع إىل النَّزعَة أنَّ التَّجِربة أثبتَت وقد
نفِسها من الواِثقة القويَّة فالحضارات الحضاري؛ االنِحسار مع بالتَّوازي وتسترشي
ونْقل عليه والتعرُّف وُمناقشِته الخارج من الواِفد الفكر لتَقبُّل استعداٍد عىل عادًة تكون

منه. يُفيد قد ما
عىل البرشيَّة امُلجتَمعات كلِّ يف كاِمنة نَْزعة جديٍد كلِّ رفض إىل فامَليل ذلك ومع
من لإلنسانيَّة الفكري التاريخ قراءة إعادة امُلمِكن ومن بأخرى. أو ِبصورٍة التاريخ مرِّ
فيها طرأت مرٍَّة كلِّ ففي التحديث؛ وُدعاة القديم ُحرَّاس بني الدائم اع الرصِّ َمنظور
والقوانني والثقافة الِفكر تأقلُم تَستوِجب موضوعية، اٌت تَغريُّ املجتمعات من ُمجتمٍع عىل
تطوير، دون بامَلوروث ك للتَّمسُّ يَهبُّ من دائًما نِجد امُلستحَدث، الواقع ُمطابََقة أجل من

َلف. السَّ َمرجِعيَّة هي الوحيدة امَلرجِعيَّة تَظلَّ كي رشاَسٍة بكلِّ ويُقاِتل
رؤى أيِّ وَحْجب ٍر تطوُّ أيِّ لَوقِف زماٍن كلِّ يف األديان القديم ُحرَّاس استْخَدم وكم
الجاهيل، العرص منذ وَقع ِلما تكرار هو العربي العاَلم يف اليوم يحُدث وما جديدة! وآراء
الحديث. العرص وحتى وغريها والُعثمانيَّة والعبَّاسيَّة األَُمويَّة الدُّول عصور بكلِّ مروًرا

د التجمُّ أنصار أنَّ منها: نَستخِلص فسوف أقِرتُحها التي التاريخيَّة بامُلراَجعة ُقمنا وإذا
التجديد حركَة أنَّ تُثِبُت املايض تَجاِرب كلَّ لكن والقريب. اآلني امَلدى يف دائًما ينتِرصون

األمام. إىل محدود ولو ٍم تقدُّ إىل تؤدِّي إيجابيًة آثاًرا دائًما ترتُك أُجِهَضْت التي
القديم ُحرَّاس أن يكتِشف اإلسالمي الفكر ر تطوُّ تاريخ يقرأ من أن والغريب
الدِّين مع َقطيعٌة هو التجديد أن وُخالصته امَلنِطق. وِبذات الُحَجج بنفس دائًما يتشدَّقون
يَُعدُّ َلف السَّ َوَضَعه الذي اإلطار عن خارٍج ِفكٍر أيَّ وأنَّ تعاليمه، عن وخروٌج وأصوله
امُلسلَّمات عىل هؤالء ِفكر ويقوم الحنيف. ِدينِنا وعىل اإلسالميَّة ة األُمَّ عىل داِهًما َخَطًرا
التامُّ التَّسليم هو الرَّاِسخ وَمبَدؤهم منها. االقرتاب يُحَظر التي وامُلحرَّمات تُناَقش، ال التي

جديدة. أفكاٍر طرح عىل يَجرتئ من َرَقبَِة وَقْطع َلف السَّ برأي
َمنِطِقهم أرضية من تَفسريها يف يَنطِلقون الدِّين من َفرضيَّاٍت عىل هؤالء ويَستِند
قريٍب من اإلسالمي بالدِّين لها عالقة ال ُمخيفة نتائج منها فيستخِلصون للتقدُّم، الراِفض
وتحرير والديمقراطية الُحريَّة ِقيَم يُعيل ِفكٍر كلِّ ضدَّ املايض ُحرَّاس ويِقف بعيد. أو
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ماء السَّ من أُنِزل قد اإلسالمي الدين أنَّ مع األرض، عىل املاِديَّة اإلنسان وسعاَدة املرأة
آدم. بني سعادة أجل ومن للعاملني رحمًة

التَّخلُّف من حالٍة يف العربية ُمجتمعاتنا لظلَّت املايض، ُحرَّاس ِبكالم التَزْمنا ولو
عن بديًال الكريم القرآن بتحفيظ ونكتفي البُيوت يف النِّساء نَحِبس اليوم ولُكنَّا امُلرِعب،
تماًما والنَْعَزْلنا ُصحف أو إذاعة أو تليفزيون ِعندنا كان وَلَما املدنيَّة، والجاِمعات امَلداِرس
اليوم حياتُنا لكانَت القديم أنصار إىل العصور َمرِّ عىل استََمْعنا لو الخارجي. العالم عن
ولو الِعلم طَلب إىل يدُعونا الذي لِدينِنا الحقيقيَّة املبادئ مع ويَتعاَرض يُطاق، ال َجحيًما

ني. الصِّ يف
تَخويف وُمحاَوَلِتهم الباِطلة املايض ُحرَّاس َدعاوى إىل نَستِمع أالَّ اليوم واِجبنا ومن

امُلتقدِّم. العاَلم إليه َوَصل ما مُلالَحقة ر والتَّطوُّ بالتَّغيري يُطاِلب من كلِّ وتَرويع

يف إيجابيٍّا َدوًرا أحيانًا لِعبوا املايض أنصار أنَّ نَذُكر أن إىل تدعونا الِعلميَّة الَحيَْدة لكنَّ
التَّجديد إىل تسعى تيَّاراٍت مواجهة يف للُمجتَمع، األصيلة التَّقاليد وعىل اث الرتُّ عىل الِحفاظ
أيَّ يَخاُف من هناك أنَّ فكما تَمييز. دون قديم هو ما لكلِّ ورفًضا التَّغيري، أجل من
عىل الثَّوَرة إىل َطبُعه يدعوه من فهناك وتقديسه، احِرتاِمه عىل وتربَّى عليه نَشأ ِلما تعديٍل
للُمجتَمع َسة امُلؤسِّ والتَّقاليد الِقيَم وِبمجموعة قديم ِفكٍر بأيِّ الَعصف وُمحاولة يشء، كلِّ

جيل. إىل ِجيٍل من امُلتواَرثة األفكار ُقيود عىل ِفعٍل كَردِّ وذلك فيه. يعيش الذي
هؤالء: يف شوقي ويقول

ُم��ن��َك��را ش��يءٍ َق��دي��ِم ك��لَّ يَ��ِج��دون م��ف��ت��ونَ��ٍة ع��ص��اب��ٍة َح��ذَْو تَ��ْح��ذُ ال

وامُلثُل الِقيَم عىل فامُلحاَفَظة التَّيَّاَرين؛ بني التَّواُزن يف عادًة يكون امُلجتَمعات ر وتطوُّ
الحاِفظ األمان ِصمام هي امُلجتَمعات، من ُمجتَمع أيُّ فيها ينصِهر التي البوتَقة تُعدُّ التي
نفسه عىل يَتقوَقع امُلجتََمع يَجعل وحَده بامَلوروث االكتفاء لكن وتماُسكه، استقراره عىل
التَّغيري من ُمنتِظمة ُجرعات إىل حاجٍة يف ُمجتمٍع فكلُّ فشيئًا. شيئًا يذبُل ثُمَّ ر ويتحجَّ

الحياة. يف االستمرار أجل من والتبديل
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امُلتواَرث؛ للِفكر أقوى هزٍَّة إىل الحاجة تزداد التجديد َقبُول يف املجتمع ر تأخَّ وكلَّما
للحياة؛ الطبيعي ر التَّطوُّ يُجاري أن إىل ِحقبٍة كلِّ خالل ٍة ماسَّ حاجٍة يف ُمجتَمٍع فكلُّ
باتِّجاه ر التَّطوُّ السِتمرار عٍرص كلِّ يف الِزمًة امَلوروث يف النَّظر إعادة عمليَّات كانت لذلك

امُلستقبَل.
رضورة أصبحت فقد اليوم أما للغاية. بطيئًا الطبيعي الحياة ر تَطوُّ كان املايض ويف
لإليقاع نظًرا للغاية؛ قصرية زمنية فرتاٍت خالل إلحاًحا أكثر ر للتطوُّ امُلجتمع تطويع
ألدَرْكنا اللُّغة، عىل ذلك طبَّْقنا ولو امُلجتمعات. من ُمجتمع ألي الطبيعي ر للتطوُّ امُلتالِحق
أكثر خريطة عىل العربية تَضع لُغويٍَّة ثَورة إلحداث الُفَرص من َفوَّتنا وكم رنا تأخَّ كم

ًرا. وتطوُّ ُرقيٍّا العاَلم لُغاِت
الثَّورات يف حَدث كما عنيفة أشكاًال املايض يف اتََّخذ والحديث القديم بني اع والرصِّ
الثورة مثل: الثَّورات، أهمِّ تاريخ يدُرس ومن املاضية. القرون خالل العالم هزَّت التي
نتيجة تكن لم أنَّها له يَتَِّضح ١٩١٧م، يف السوفيتية والثورة ١٧٨٩م، يف الفرنسية
دائًما خلفيَّاتُها كانت بل فقط، الطَّبَقات بني الُحكم عىل وِرصاعاٍت ُمتناِقضة َمصالح
باِليًة، أصبََحت اجتماعية وعالقاٍت وأفكاٍر ِقيٍَم بني الرصاع والحديث، القديم بني اع الرصِّ
رشائح فرِضها إىل تسعى للحياة جديدة ورؤية بها، كون يتََمسَّ لطة السُّ أصحاب لكن

عب. الشَّ من غاِضبة
«األمري» هري الشَّ ِكتابه يف يُعطي (١٤٦٩–١٥٢٧م) ماكيافيليل كان األسباب لهذه
«إذا السياسة: فنِّ يف ُدروًسا نُه يُلقِّ كان الذي الشاب لألمري يقول حيث ثمينة؛ نصيحًة

بنفِسك.» فاصنَْعها الثورة، تتفادى أن أردَت
الحاِكم ِبرىض تَِتمَّ أن يُمِكن حتميَّة رضورة املايض عىل الثَّورة أن الكالم هذا ومعنى
رفض إذا ا أمَّ عرصه. ظروف تَستلِزُمها التي التَّغيريات وأجرى الجديد الواِقع تقبَّل إذا
ولكن األحوال، كلِّ يف ستتمُّ القديم عىل الثورة فإن املايض عىل بالِحفاظ ك وتمسَّ ذلك

إرادته. وضدَّ عنيفة بأشكاٍل
هذا يف يُفيُدنا ما ماكيافيليل هري الشَّ السياسة داِهية ِحكمة من استخَلْصنا وإذا
علينا يُفَرض أن من بدًال اليوم العربية اللُّغة يف بثَورٍة نحن ِلنَُقم نقول: فإنَّنا البحث
جاء ما تعبري حدِّ وعىل قاِدمة. أجياٍل ِبضعِة بعد داهٍم َخَطر يف لَُغتَنا ونِجد الواِقع، األمر

عمرو.» بيد ال «بيدي ذلك فليَتِمَّ العربي، تُراِثنا يف
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امُلستوى َضعف أسباب حول طَرحتُها التي األسئلة عن وجريئة رصيحة إجاباٍت غياب ويف
من ُمتضائلة رشيحة ُمفرغة: حلقٍة يف ندور سنظلُّ فإنَنا بالعربية، للناِطقني اللُّغوي
التعليم َمناِهج عىل يطرة والسَّ العايل وت الصَّ لهم لكن التطوير، يرُفضون صني امُلتخصِّ
واسِتخدامها اللُّغة اسِتيعاب عىل قاِدرًة تُعد لم ساِحقة غالبيَّة ثم واإلعالم، الثقافة وأدوات

الَعْجز. هذا بسبب بُعقدٍة وتشُعر
كما امُلجتمع، رشائح ة كافَّ يف ُمتمثِّلة ولكنَّها فقط الشباب من ليست األغلبيَّة وهذه
ظاِهرة تمتَدُّ وإنما التعليم، من كافيًا حظٍّا تَنَْل لم التي الطَّبَقات عىل األمر يقتِرص ال
فغالبية ا؛ جدٍّ نادرة باستثناءاٍت وامَلسئولني فني امُلثقَّ طبَقِة إىل اللُّغوي امُلستوى انِخفاض
يف ًة وخاصَّ فاِدحة، لُغويٍَّة أخطاء يف وأحاديثهم ِبُخَطِبهم يَقُعون العربية الدُّول رؤساء
يَخِرق ولحٍن أخطاء من تخلو ُمستوى أيِّ عىل عربيٍّ َمسئوٍل ُخطبَُة تكاد وال التشكيل.
العامة والدَّواوين الحكومة يف الرَّسميَّة امُلذكِّرات عن أما العربية. اللُّغة يَعِرف من آذان

باألخطاء. ُمكتظَّة فإنها
التي والِهجاء اللُّغة أخطاء مرءوسيهم عىل يأُخذون املسئولني بعض أن وأعلم
العربية، يف الخطأ عن ُمنزَّهني غري أنفسهم وامَلسئولني الوزراء هؤالء لكن فيها، يَقعون
الِكتابة أو التحدُّث عند الخطأ يف الُوقوع عَدم استحالة لِشبِْه لكن منهم، تقصريًا ليس

اد. الضَّ بلُغة

تقليد هو مرءوسيهم عند العربية ُمستوى ضعف من املسئولني ِكبار غَضب أن ويبدو
العبَّايس الخليفة أن «التوقيعات» باب مجاالت يف امُلتداَولة الرُّوايات فمن قديم؛ عربي
يف أخطاء به ِحمص عىل عاِمله من ِكتاب َوَصله ٧٠٩–٧٧٥م) (نحو املنصور جعفر أبا
وإال لك، يكتُب من «ارفد» أي بك»، استُبِدل وإالَّ بكاِتِبك، «استبِدل إليه: فكتََب اللُّغة،

«رفدتُك».
وخاصًة اللُّغوية األخطاء لَفضح األحبار من أنهاًرا املرصية الصحافة استهَلَكت وقد
من ُمفِزعة درجٍة إىل َوَصل اللُّغة ُمستوى أن واتََّضح الجامعيِّني، الطََّلبة أوساط بني
تَدنِّي فيها تفَضح املوضوعات من مئات املرصية الصحافة أفَرَدت وقد االنحطاط.
األبدان. لها تقشِعرُّ ألخطاء أمثلًة وأعطْت الجاِمعيني ب الطالَّ أوساط يف اللُّغوي امُلستوى
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أيًضا؛ املرصية حافة الصَّ يف قديم تقليد اللُّغوية األخطاء عىل التَّهكُّم أن يل واتََّضح
يف موسيقيَّة مجلَّة أول وهي — البالبل» «روضة مجلَّة نَرشت ١٩٢٢م مارس ففي
األخطاء عن مقاًال — رشفون إسكندر يُدعى لبناني تَحريرها رئيس وكان العربي، العاَلم
كثري وكان عرية. الشِّ للقصائد ِغنائهم أثناء آنذاك امُلطربني ِكبار فيها يَقع التي اللُّغوية

اللُّغة. بإجاَدِتهم انطباًعا يُعطي ا ممَّ «شيخ»؛ لَقب يَحِملون امُلطربني هؤالء من
ُمضِحك؛ خطأ يف وَقع اسَمه تذُكر لم ُمطرٍب عن املجلَّة رضبَتْه مثاٍل أطرَف وكان
«أراك الشهرية فراس أبي قصيدة يُغنِّي فكان النُّطق، يف والُفصحى العاميَّة بني لَخْلِطه

يقول: الذي البيت إىل وَصل وعنَدما الدمع»، عيصَّ

ال��َق��ْط��ر ن��زل ف��ال ظ��م��آنً��ا ِم��تُّ إذا ُدون��ه وال��َم��وت ب��ال��َوْص��ل ُم��ع��لِّ��َل��ت��ي

إىل هو، فحوََّلها العامي، بالنُّطق ظمآنًا أنَّ العِتقاده «ظمقانًا» ظمآنًا: كلمة نطق
َفصيحة! عربية

يَكتُبون التي األم لُغتهم يف تُصدَّق ال أخطاءً يُخطئون فني امُلثقَّ بكبار ُفوِجئُت ما وكثريًا
مرص يف والِكتابة األَدب ُرموز من يُعدُّون ُمعظُمهم أو هؤالء وبعض بها. ويُبِدعون

العربي. والعاَلم
فني وامُلثقَّ املسئولني جيش يكون أن يُمِكن هل إليهم: أستِمع وأنا نفيس أسأل وكنُت

الَجهل؟ من الدَّرجة بهذه والُكتَّاب والصحفيني
ال بأنه أعِرتف ألن ُمضطرٍّا نفيس أِجد كنُت باآلخرين، حالنا أُقاِرن كنُت وعندما
لُغِته يف يُخطئ الربازيل حتى أو إسبانيا، أو إنجلرتا أو فرنسا يف واِحد ف ُمثقَّ يُوَجد
ِذهنيٍّا ُمعوَّقًة أصبَحت وُمفكِّريها فيها بُمثقَّ الَعربيَّة الشعوب كلُّ فهل الصورة. بهذه األم

سليًما؟ إملاًما بها واإلملام اللُّغة تعلُّم تستطيع ال بحيث
عىل حاِصلة ُمتواِضعة سكرترية أية أنَّ نِجد اآلخرين، مع امُلقارنة باب عنا َوسَّ وإذا
أخطاء ُدون ِخطابًا بنفِسها تكتُب أن عىل قاِدرة َغربيَّة، َدولة أيَِّة يف طة ُمتوسِّ شهادٍة
سكرترية من أكثَر مع الدَّولية اليُونِسكو ُمنظَّمة يف َعَميل خالل تعاملُت وقد لُغوية.
الَوطن يف أما خطأ. أيِّ ُدون رسميَّة وِخطاباٍت ُمذكِّراٍت يكتُبن بأنهنَّ وفوجئُت فرنسية،
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الجامعية، هادات الشَّ أعىل عىل الحاِصلني من الوظيفية الِقيادات أعىل فإنَّ العربي،
العربية. يف لُغويَّة أخطاء دون بعملهم، خاصٍّ ِخطاب أو ُمذكِّرة صياغة عن عاِجزون

وأصحاب فني، امُلثقَّ من أرقى ِذهنيَّة ُقدراٍت تمتِلك الفرنسية السكرترية فهل
من اآلخر الطرف يف يَكُمن فالَخَلل إذًا ال. بالطبع العربي؟ العاَلم يف الُعليا الشهادات
ف وامُلثقَّ الفرنسية السكرترية الطرفني: من ُكلٍّ عنَد للتَّعبري امُلستخَدمة اللُّغة وهو امُلعاَدَلة،
من كلِّ مثل ِمثلها السكرترية أن كما وُمباِرشة، وسهلة طيِّعة الفرنسية فاللُّغة العربي؛
رأس وعىل الخطأ. تجنُّب عىل قاِدرًة وتَجعلها تَها ُمهمَّ ل تُسهِّ أدوات لديها الفرنسية، يُجيد
باإلضافة األبجدية، الُحروف ترتيب عىل يقوم الذي الفرنسية اللغة قاموس األدوات هذه
يتعلَّم التي الُكتب من ذلك وغري وبامُلرتاِدفات، بالقواعد ة الخاصَّ القواميس من ترسانة إىل

املدرسة. يف اسِتخدامها كيفيَّة فرنيس تلميذ أيُّ

طرأْت قد العربيَّة بأنَّ االعِرتاض هو الكالم هذا يقرأ ملن فعٍل ردِّ أول يكون وقد
العرص يف العربية إلشكاليَّة تحلييل يف ذلك أغفلُت وأنَّني بالفعل، كبرية راٌت تَطوُّ عليها
التي اللُّغة عن كثريًا تختِلف اليوم نَستخِدُمها التي العربية أنَّ يَُفتْني لم لكنه الحديث،
عرَفْت قد العربية أن أشكُّ ال القريب. وحتى البعيد املايض يف أجداُدنا يَستخِدمها كان
والتطوير؛ ر التَّطوُّ بني جوهريٍّا فرًقا هناك لكن العرشين، القرن ِخالل ضخًما ًرا تطوُّ
الطبيعي ر التَّطوُّ من جديدة مرحلًة العربية بدأت ة، خاصَّ ِبصفٍة الصحافة ظهور فمنذ
عىل يقِدر التي ورة بالصُّ للقارئ املعلومات وتقديم بالناس االتِّصال رضورة مع امُلنسجم

استيعابها.
االثنني؛ بني جوهريٌّ َفرق وهناك التطوير. وإنما ر، التطوُّ ليس أقِصده ما لكن
الحياة، ُسنَن من ُسنَّة ألنها يُقاِوَمها أن أحٌد يستطيع ال طبيعية ظاِهرة هو فاألول
إراديٌّ ُجهد فهو التَّطوير أما َمنهجي. ِسياٍق يف يََضُعها ُمحكٍم تدبري دون تحُدث لكنها
ِزمة الالَّ اآلليَّات وإيجاد ر التَّطوُّ تَقنني خالل من وذلك كون، السُّ حالة من للُخروج جماعي

َمداه. إىل به للوصول
أنفسنا نِجد ال حتى الطَّوعي؛ التطوير إىل ٍة ماسَّ حاجٍة يف أصبَحت الجميلة ولَُغتنا
بسبب وتُراِثنا ثقاَفِتنا عن االنِقطاع خطر وهي ُمخيفة ُمعِضلٍة أمام قليلة عقوٍد خالل يف

جديد. لكلِّ الراِفضة رة امُلتحجِّ العقول بعض تَعنُّت
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يحتاج كما وتبديل، إحالٍل وعمليَّات تَغذيٍَة إىل الدَّوام عىل يحتاج حيٌّ كائٌن اللغة إن
جسده. خاليا تجديد وإىل الِغذاء إىل اإلنسان

ال التَّحنيط ألنَّ بَموتِها؛ يُطاِلب فكأنَّه بها امِلساس وعَدم اللُّغة بتحنيط يُطالب ومن
أنَّها ِفكرَة يرُفضون اللُّغة تطوير يَرُفضون والذين وحَدهم. لألموات وإنَّما لألحياء يكون
وإنَّما العاَلم، لُغاِت َكُكلِّ ليست لُغًة ُعيونِهم يف فتُصِبح الدِّين ِبهاَلِة ويَُغلِّفونها َحيٌّ كاِئٌن

له. َمثيَل ال نَسيٌج
األَدب ليس لكنَّه ذلك، يف شكَّ ال عظيم العربي فاألَدب ذلك، عْكَس يقول والواِقع
بالفرنسية وموليري باألملانية وجوته باإلنجليزية شيكسبري أبدَع وقد العالم. يف الوحيد
عر الشِّ أن يََرون الذين ِمن وأنا حسني. وطه العالء وأبو امُلتنبِّي أبَدَعه ما تُباري روائع
شخيص، رأٌي لكنَّه الغربي، األدب فطاِحل أبَدَعه ما وجماله ِته ِرقَّ يف يَفوق القديم العربي

العربية. هي عليها نشأُت التي األوىل ثقافتي ألنَّ َموضوعي؛ غري رأٌي أنَّه واألرَجح
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سة؟ ُمقدَّ ُلغٌة العربية هل

والعرشين الحادي الَقْرن بداية حتى ُوجوِدها باستمراِر تُِديُن العربيَّة اللُّغة أنَّ امُلؤكَّد ِمن
٢٤٠ من أكثر بها يتحدَّث ُمتماِسكة لغًة العربية ظلَّت َلَما القرآن فلوال الكريم؛ للُقرآن

أجمع. العاَلم يف البََرش من مليون
أسهَمْت وقد حساسية. وأكثِرها القضايا أخَطر من بالدِّين اللُّغة عالقة فإنَّ هنا ومن
وَعْزلِها اللُّغة تَحنيط يف ر تطوُّ أيِّ َوْجه يف بامِلرصاد تِقف التي الجاِمدة األفكار بعض

العرص. ُمجاراة عن
والدِّين. العربية بني امُلباِرش الرَّبْط وهو واحد َقالٍب يف األفكار هذه وتَُصبُّ

القرآن، بها نَزل التي اللُّغة فَقط ليَست العربية أنَّ األفكار هذه أصحاب ويزُعم
تَجَعل مرتبٍة إىل ترَفُعها ة خاصَّ ِبقدسيٍَّة ُمحاَطة فهي وبالتَّايل ذاته؛ الدِّين لُغة ولكنَّها
العربية اللُّغة تَِصف نظريٌَّة ظهَرت امُلنطَلق هذا ومن الُكفر. أنواع من نَوًعا بها امِلساَس
أيِّ عن ِبجوَهِرها فة ُمتوقِّ فهي وبالتايل ماء؛ السَّ من ُمنزَّلة أنَّها أي «توقيفيَّة» لُغٌة بأنَّها

البَرش. بيَِد تعديٍل أو حذٍْف أو إضافٍة
إنَّ تقول: العقل أصحاب سانََدها أُخرى نظريَّة ظهَرت التيَّار هذا ُمواَجهة ويف
اصطَلحوا الناس أنَّ أي «اصطالحية»، لُغة هي العالم، لُغات باقي ِمثل ِمثلها العربية
لَُغِتهم. لَضبْط قواِعَد ووضعوا امُلرتاِكمة، وتَجاِرِبهم ثقاَفِتهم واِقع من وَمعاٍن كِلماٍت عىل
ِقَدم قديمة اإلنسان، عاَلم ُمستوى فوق يَسمو عاَلٍم إىل وانتمائها اللغة ُقدسيَّة وِفكرة
والِكتابة، الِحكمة ربِّ تُُحُت، باإلله يؤمنون كانوا الفراعنة عرص يف فاملرصيون التاريخ،
وظَهَرتا والهرياطيقية الهريوغليفية هي ثالثة بخطوٍط تُكتَُب القديمة امِلرصيَّة اللُّغة وكانت
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القرن نَحو يف الدِّيموطيقية ظهَرت ثم امليالد، قبل ٣٢٠٠ نحو تقريبًا واِحد تَوقيٍت يف
امليالد. قبل الساِبع

وأنَّها السماء، من هاِبطًة نفسها واللُّغة الُخطوط هذه كلَّ يَعتِربون مرص أهل وكان
وكانت اآللهة. كالُم ومعناها ِمدونِْرت، بتعبري اللُّغة إىل يرُمز امِلرصيُّ وكان اآللهة. من ِهبٌَة
تتبْلَور، أو ر تتطوَّ ولم يخِرتْعها، ولم باللُّغة، له َعالقة ال اإلنسان أنَّ هي الرَّاِسخة الَقناعة

تبديل. أو تغيرٍي ُدون لالسِتعمال جاِهزًة الَفوقيَّة القوى من هبَطْت ولكنها
وكان االعتقاد. هذا ترويج عىل ساعدوا فرعون وحاِشية آمون َكَهنة أنَّ امُلؤكَّد ومن
عىل وإجباِرهم البَُسطاء الشعب أبناء عقول عىل امُلسيِطر الكهنوت تكريس هو الهَدف
الذين ِفرعون، وحاِشية الَكَهنة من امُلكوَّنة الُعليا الطبََّقة تَبجيل ثَمَّ ومن اللُّغة؛ تبجيل
والَوحيدة امُلطَلقة امَلعِرفة َحَمَلة واعِتبارهم منهم والَخوف غريهم، ُدون أرساَرها يعِرفون

األرض. َوْجه عىل
والتي حاليٍّا)، (الِعراق النَّهرين بني ما بالد جنوب يف تَقع كانت التي سومر ويف
هو يؤِمن الشعب كان امِلرصيَّة، الحضارة بداية مع ُمتزاِمنة ِشبْه حضارٌة فيها ظَهَرت

ُمقدَّسة. ومرية السُّ اللُّغة بأنَّ اآلخر
ِمرص أهي أوًَّال؛ الِكتابة فيها ظَهَرت التي الحضارة َحول اآلن إىل الُعلماء ويختِلف
آثاًرا وترَكْت ونُْضًجا، ًرا تَطوُّ أكثَر كانت امِلرصية الحضارة أنَّ املؤكَّد لكن ُسومر. أم

اإلنسانية. تُبِهر زالْت ال
منَّْت قد اآللهة بأنَّ االقِتناع تمام ُمقتِنعني كانوا ومريِّني السُّ فإنَّ األمر كان وأيٍّا
الِكتابة استطاعوا َلما عليهم اآللهة إحساُن لوال وأنه بها، ويكتُبون يتحدَّثون بلُغٍة عليهم

بينَهم. فيما التَّفاُهم وال
وأنَّها ماء السَّ من نزَلت لُغتها أنَّ منها كلٌّ ظنَّت َقديمة أخرى حضارات وهناك
لم العربية اللُّغة ُقدسيَّة لِفكرة َروَّجوا فالذين يَستخِدمها. الذي اإلنسان َوْضع من ليَسْت

القديمة. الحضارات من العديد نَهج عىل ساروا ولكنَّهم بجديٍد يأتوا
يُفَهم فهل نَّة. السُّ يف وال الُقرآن يف لها أصل ال اللُّغة ُقدسيَّة حول األفكار هذه وكلُّ
كلمٍة أيِّ من يُفَهم وهل عوب؟ الشُّ أفضل ُهم العَرب أنَّ نَّة السُّ أو القرآن يف كلمٍة أيِّ من
يَتحتَّم أنه إىل إشارٍة أيَُّة هناك وهل اللُّغات؟ أفضل هي العربيَّة أنَّ نَّة السُّ أو القرآن يف

العربيَّة؟ اللَّغة تَعلُّم النَّاس ة كافَّ عىل
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عىل الوحي هبَط التي العربية الجزيرة أهل يفهمه حتَّى بالعربية نَزل فالقرآن
من املفهومة والرتاكيب الكلمات القرآن واستخدم ملسو هيلع هللا ىلص. محمد سيدنا وهو أبنائها أَرشف
وهو الرسالة، نَْرش مسئولية إليهم آَلت والذين األرض، من البقعة وهذه العرص هذا أبناء
العبَّاسيِّني ثُمَّ األُمويِّني، ثم الراشدين، الُخَلفاء عرص يف ملسو هيلع هللا ىلص الرسول بعد بأمانة فعلوه ما
هبط لكنَّه األرض، ِبقاع من بُقعٍة كلِّ يف البرش أبناء لكل نزل والقرآن األول. عرصهم يف
التي باللغة يفهمونه أوًال، العَرب يفَهمه أن من بُدَّ ال فكان َدين، ُمحدَّ وزمان مكان يف

فيها. يعيشون التي البيئة من وبأمِثلة يَعرفونها
أن امُلمِكن من وكان ذلك. وغري والصحراء والنَّاقة بالبََقرة القرآن أمثلة فجاءت
أهل لكن مثًال، السحاب وناِطحات الصناعية، واألقمار بالطائرة، أمثلًة القرآن يُعطي
الغرض فينتفي األمثلة، هذه معنى إدراك عن سيعجزون كانوا العرص ذلك يف الجزيرة
باللُّغة القرآن نزل ولو به. وإيمانهم القرآن ملعاني استيعابهم وهو التَّنزيل، من األول

والجزيرة. مكَّة أهل معانيه َفِهم ملا مثًال اآلرامية
ُمقدَّسة لُغة فهي وبالتايل السماء، من ُمنزَّلة أي «توقيفية» لُغة العربية بأن والقول
العربية كانت فلو اإلسالمي؛ الدِّين صحيح رأيي يف يُناِقض قول هو بها، املساس يجوز ال
اللُّغة هذه اسِتخدام خالل من قاِدرين العَرب لكان العاَلم لُغات كلِّ فوق وتسمو ُمقدَّسًة
من ُمتمكِّنني كانوا الدعوة عرص يف فالعَرب إعجاز. من القرآن بلغه ما إىل البلوغ عىل
والرُّواة، عراء الشُّ فطاِحل من والبَيان البالغة ملوك بينهم وكان ُمدهًشا، تَمكُّنًا العربية
عن فَعجزوا هللا لكالم ُمشاِبهة واحدٍة بآيٍة يأتوا أن آيٍة من أكثر يف القرآن اهم تحدَّ وقد

ذلك.
تعاىل: فقال

.(٢٢ (البقرة: ِمثِْلِه﴾ ِمْن ِبُسوَرٍة َفأْتُوا َعبِْدنَا َعَىل نَزَّْلنَا ا ِممَّ َريٍْب ِيف ُكنْتُْم ﴿َوإِْن
.(٣٨ (يونس: ِمثِْلِه﴾ ِبُسوَرٍة َفأْتُوا ُقْل اْفَرتَاُه يَُقولُوَن ﴿أَْم

.(١٣ (هود: ِمثِْلِه﴾ ُسَوٍر ِبَعْرشِ َفأْتُوا ُقْل اْفَرتَاُه يَُقولُوَن ﴿أَْم
من وهاِبطة ُمقدَّسة اللُّغة كانت لو أعَجَزهم؟ الذي فما ُمقدَّسة العربية كانت ولو
جاء ما بِمثل اإلتيان عىل بالتايل قاِدرين العَرب ولكان ذاتها، يف اإلعجاز لكان السماء

اللُّغة. يف وليس القرآن يف إذًا فاإلعجاز ذريًعا؛ فَشًال فِشلوا لكنَّهم بالقرآن،
ما التََهَمت التي موىس، عصا ة قصَّ ها أهمِّ من القرآن ذََكرها ُمعِجزات وقعت وقد
نيا الدُّ يف عصا كلَّ وأن ُمقدَّسة، موىس عصا نعتِرب أن يُمِكن فهل فرعون. َسَحرة به جاء

59



سيبويه يسقط العربية اللغة لتحيا

أراَدها مُلعِجزة أداة ُمجرَّد كانت موىس فعصا ال، بالتأكيد القداسة؟ ِصفة عليها تنَسِحب
القرآن. مُلعِجزة أداًة العربية كانت فقد كذلك ذاتها، يف ليست امُلعِجزة لكن الخالق،

لُغتهم. من ليس أنه إالَّ بالعربية، كان وإن القرآن، أن البداية منذ العرب أدرك وقد
عرضُت ذر: أبو شقيق وهو الغفاري أنيس وقال بِشعر. وليس بنَثْر ليس يقولون: وكانوا

العَرب. كالم طُرق من شيئًا يُواِفق فلم والنَّثر، والنَّظم عر والشِّ جع السَّ عىل القرآن
وكان آنذاك، البادية يف عربي ألي املعروفة امُلفردات استخَدم القرآن أنَّ مع هذا
تقليده أحد يستِطع ولم اللُّغة يف موجود غري بيشءٍ جاء لكنه للجميع، تماًما مفهوًما

ذلك. بعد أو وقتَها
فكيف وحده، القرآن يف وإنما العربية اللُّغة يف ليس اإلعجاز أن لنا يؤكِّد هذا وكلُّ
بها نزل التي اللغة يف القرآني اإلعجاز إحالل وُمحاولة مقدَّسة؟ لُغة العربية إن نقول
البرش لكلِّ اإلسالمي الدين نزل لقد الدين. َفهم صحيح وال املنطق يُسانده ال خْلط هو
إعجازه وكان العربية، غري بلُغة بالتايل يتنزَّل أن امُلمكن من وكان وزمان، مكاٍن كلِّ يف

بها. نزل التي اللغة من وليس ذاته من سينبُع عندئٍذ
يُجيدون وللذين وحَدهم للعَرب اإلسالمي الدين لكان ُمقدَّسة لُغًة العربية كانت ولو
ولو الحنيف. اإلسالمي الدين ُصلب يُناِقض وهذا البرش. من غريهم دون الضاد لُغة

واإليمان. اإلسالم كامل ُمسِلًما يكون ال يفهمها ال من فإنَّ ُمقدَّسة العربية كانت
اإلسالمية، الشعوب من الُعظمى الغالبية املسلمني ُزمرة من تُخِرج الفرضيَّة وهذه

العربية. يُجيدون ال الذين املسلمني من املاليني ملئات إجحاف أنها كما
النبي فتقبََّلهم العربية يعرفون ال أناٌس ملسو هيلع هللا ىلص، الرسول حياة يف اإلسالم، دخل فقد
هؤالء يَعتِرب كان ملسو هيلع هللا ىلص الرسول إن بل فهمها، عن وعجِزهم اللغة ُمشكلة يُثري أن دون
فضل «ال الحديث: ويقول بالضاد. الناطقني العرب مع ُمتساوية درجٍة عىل ُمسلمني
كان ولو اللغة. بمعرفة أو الِعرق أو بالنَّسب يَُقل ولم بالتقوى.» إالَّ أعجمي عىل لعربيٍّ
يَعتِرب أن امَلنطقي من لكان السماء من ُمنزَّلة ُمقدَّسة لُغة العربية يف يرى ملسو هيلع هللا ىلص الرسول
كلِّ فوق الحالة هذه يف العربي ولكان هللا، ألوامر وعاِصيًا كاِفًرا أخرى لُغًة يتحدَّث من

امُلقدَّسة. اللغة يتحدَّث ألنه البََرش
لرَفض العربية اللُّغة ُقدسيَّة من وجوهنا يف البعض به يَقِذف ما صحيًحا كان ولو
أخرى. لُغٍة أيِّ إىل القرآن معاني تُرتَجم أن الخالق، بمشيئة أدرى وهو ملسو هيلع هللا ىلص، هللا رسول
ال الذين ِجنسه أبناء عن الفاريس سلمان سؤال حول ذلك تُناِقض معروفة رواية وهناك
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فاستفتى ذلك من ُمتحرًِّجا سلمان وكان ال. أم القرآن لهم يُرتِجم هل العربية: يَفهمون
حتى بلُغتهم القرآن معاني لهم يُرتِجم أن عليه بأن ملسو هيلع هللا ىلص محمد وأجابه ملسو هيلع هللا ىلص، الرسول

يفهموه.
لدخوله ُمسبٍَق كرشٍط إجادِتها من مسلم لكلِّ بُدَّ ال مقدَّسة لغًة العربية كانت ولو
يحدث. لم ما وهو العرب، غري عىل ملسو هيلع هللا ىلص الرسول لفَرَضها إيمانه، والكتمال اإلسالم
الغرض بالتايل وانتفى وحَدهم العَرب يف الدَّعوة النحَرصت ذلك ملسو هيلع هللا ىلص الرسول فعل ولو
لتوصيل أداة إالَّ هي ما اللُّغة أن تماًما يُدِرك كان ملسو هيلع هللا ىلص الرسول لكن منها. األسايس
القرآن، معاني َفهم من غريهم أو الُفرس وحرمان البرش، بني إىل السماوية الرسالة
يَسعون ال فاليهود اليهودية، للديانة بالنسبة الحال هو كما الخاصة، ِدين اإلسالم يجَعل
يعِكس وهذا اليهودية، اعتناق يف راغٍب شخٍص أيِّ عىل ظون يتحفَّ بل ِدينهم، نرش إىل
اآليات معاني يُرتِجم أن لسلمان فسَمح عليه أمينًا ملسو هيلع هللا ىلص الرسول كان الذي اإلسالم منطق

الفارسية. إىل

تُغطِّي شاِسعة أراٍض عىل نفوذها اإلسالمية الدولة بَسَطت الَحنيف الدِّين انتشار وبعد
اللغة البلدان هذه شعوب بعض تبنَّت وقد وأوروبا. وإفريقيا آسيا من كبرية أجزاءً
َدَخلها التي الشعوب غالبية لكن العربي. امَلغِرب ودول والعراق، والشام، كِمرص، العربية،
ال اليوم املسلمني غالبية أن يُفرسِّ الذي وهذا األصلية، بلُغاتها كًة ُمتمسِّ ظلَّت اإلسالم
الشعوب عىل العربية فْرض ِفكرة العرب الفاِتحني بال عىل تخُطر ولم العربية. يُجيدون
عىل ُمسيطرة تكن لم اللغة ُقدسية فكرة أنَّ عىل دليل وهذا لدولتهم. خضعت التي

اإلسالمية. للدولة األوىل العصور يف األذهان
يُمِكن ال فإنه ذلك ومع العربية، يَعرفون ال األرض يف املسلمني غاِلبيَّة فإن واليوم
من كثريًا أكرب العرب غري املسلمني ِنسبة إن بل إيمانهم، ة ِصحَّ ويف إسالمهم يف التشكيك
مسلم، مليار ١٫٢٥ العالم يف اليوم هناك التقديرات آخر فحسب امُلسلمني؛ العرب ِنسبة
أكثر بينهم من األم، لُغتهم العربية تَُعدُّ عربي مليون ٢٤٠ من أكثر يُوَجد ال أنه حني يف
األم لُغتهم العربية تُعدُّ الذين امُلسلمني ِنسبة أن أي امُلسلمني، غري من ماليني عرشة من

العالم. مسلمي مجموع من ٪١٩٫٢ تمثل
نعتِربها التي العربية اللغة يعرفون ال املسلمني من ٪٨١ فإن بسيطة وبِحسبٍة
العربي؛ اللغوي الواِقع تُمثِّل ال النِّسبة هذه لكنَّ للدين. األسايس الرُّكن العرب نحن
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هذا ومعنى ، نحو٥٠٪ إىل تِصل العربي العالم يف ية األُمِّ ِنسبة أنَّ عىل تدلُّ فاإلحصائيات
أكثَر أنَّ أي َغري. ال فقط ٪٩٫٦ هي الُفصحى اللغة يُجيدون الذين امُلسلمني ِنسبَة أنَّ
األسايسَّ الرُّكن نحن نَعتِربُها التي الُفصحى العربية اللغة يَجهلون امُلسلمني من من٩٠٪
مثل حقيقية، إجادًة العربية يُجيدون ال وهم الدين، يف قوا تعمَّ ُفَقهاء فهناك كذلك للدِّين
الدين، إىل نظرتِهما يف معهما نتَِّفق ال ُكنَّا وإن حتى والُخميني، املودودي، األعىل أبي

كثريون. وغريهم
ُمطلًقا. ربًطا يكون أن يُمِكن وال حدود له واللغة الدين بني الربط فإن وبالتايل
ال الذين امُلسلمني من املاليني مئات وغريها وإفريقيا، والهند وماليزيا إندونيسيا يف وهناك
ِبضع سوى العربية من يَعرِفون ال لكنهم إيمانهم، ِصدق ويف تَْقواُهم يف التَّشكيك يُمِكن
ُمسابقات ويف ة. بِدقَّ معناها يفهمون ال ما وكثريًا قْلٍب ظهر عن يَحفظونها ِقصاٍر آيات
عربية غري إسالمية بالٍد من بشباٍب العرب من الشيوخ كبار يُفاجأ الكريم القرآن تالوة
ال بالعربية إليهم يتحدَّثون عندما لكنهم جميل، وِبنُطٍق خطأ أقلِّ دون القرآن يقرءون

امُلمتِحنني. األساتذة مع للتَّفاُهم ُمرتِجم إىل ويلجئون شيئًا، الشباب هؤالء يَفَهم
عدد عىل باريس يف أرشفُت عندما بذلك اقِتناعي زادت شخصيَّة بتجِربٍة مررُت وقد
مرور بُمناسبة ١٩٨٠ عام لإلسالم بالكاِمل تخصيصه تمَّ والذي اليونسكو، رسالة مجلَّة
وهو هللا، حميد األستاذ من املناسبة بهذه طلبُت وقد النبويَّة. الهجرة عىل عام ١٤٠٠
ولهذا — باملجلَّة إلدراِجه َمقال كتابة اإلسالم، يف صني امُلتخصِّ ِكبار ومن الجنسية ِهندي
العالم هذا أن أُصدِّق أَكد ولم — الفرنسية باللغة القرآن ملعاني شهرية ترجمة الرَُّجل
إنه فقال القرآن تَرَجم كيف وسألته العربية. فهم يستطيع ال اإلسالم شئون يف الكبري
ويف لُغات. ة بعدَّ للقرآن السابقة جمات الرتَّ بكلِّ واستعان للُّغة، األساسية القواعد يعِرف
دون ِتالوته أو ترتيله عىل قاِدرون الكريم للقرآن َحَفَظة يُوَجد اإلسالمية البالد من العديد
وقد يقرءون. ما معنى يفهمون ال لهؤالء الساِحقة الغالبيَّة أن امُلفاَرقة لكن خطأ، أدنى
ُمرتجمة ألنها نظًرا آيٍة ِلكلِّ اإلجمايل املعنى يفهمون إنهم فقالوا هذا يف بعَضهم سألت
منها تتشكَّل التي العربية امُلفردات وال الكِلمات َفْهم عن تماًما عاِجزون لكنهم بلُغاتهم،

الكريم. الِكتاب آيات
الذين بعض له ج يُروِّ زائف قول هو العربية يُجيدون املسلمني كلَّ بأنَّ فالقول
إىل ورفِعها اللُّغة تقديس منطق يبدأ ولم العربية. اللغة ُقدسيَّة نظريَّة عن يُداِفعون
بسنواٍت ملسو هيلع هللا ىلص الرسول وفاة بعد إالَّ الظهور يف بها امِلساس يجوز ال التي امُلحرَّمات مستوى
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والُغلوُّ امُلزايدة هو ملسو هيلع هللا ىلص، محمد به جاء عما البعيد املنطق هذا وراء الدافع وكان طويلة.
يشء. كلِّ يف

فالهالة اللغة، ُقدسية فكرة لتقبُّل نفسيٍّا لني مؤهَّ كانوا الجزيرة عرب أن امُلؤكَّد ومن
وعصور الجاهلية يف لديهم امِلحورية وأهميتها والبيان اللُّغة بها يُحيطون كانوا التي
من إلينا َوصل ما ويَدلُّ اللغة. ُقدسيَّة فكرة تثبيت يف كبريًا دوًرا َلِعبت األوىل اإلسالم
َمصدرين: من تنبُع آنذاك العَرب أولِويَّات ُسلَّم يف الفضائل أعىل أنَّ عىل الجاهيل عر الشِّ

الفصاحة. هو والثاني والفروسية الشجاعة هو األول
ُكل، يكن لم إن غالبيَّة، مع أعظم ُمشرتًكا قاِسًما والبطولة جاعة الشَّ ِصفات وكانت
عىل والحصول السيطرة لبَسط األوىل الوسيلة هي القوَّة كانت حيث القديمة؛ امُلجتمعات
الحروب أصل يف زالوا وال كثريًا واالجتماع األنثروبولوجي ُعَلماء بََحث وقد امُلكتسبات.
يف الشجاعة بوضِعهم ينفِردون ال العرب فإن األمر، كان وأيٍّا البرش. بني عند والُعنف

ُمفاَخراِتهم. أولويات ُسلَّم أعىل
بها وأقصد العرب عند األوىل عن أهميًَّة تقلُّ ال كانت التي الثانية فة الصِّ أما
هناك أن أعتقد وال القديمة، املجتمعات يف التَّواُجد ناِدرة خاصيَّة فهي والبالغة، الفصاحة
الشيخ َوَصف املعنى هذا ولتأكيد العرب. مثل بالبالغة اهتمَّ البرشي التاريخ يف ُمجتمًعا

العرب. فنون أو آداب سيِّدة يُقل ولم العرب»، علوم «سيِّدة بأنها البالغة عبده محمد
للبالغة، ِمحورية أهميًَّة األخرى هي تُويل كانت القديمة اليونانية الحضارة أن صحيح
التَّالُعب عىل تقوم مما أكثر املعنى عىل تقوم كانت عندهم فالبالغة ُمختلف؛ بمفهوم ولكن

وتنميقها. الكِلمات ِسحر عىل تقوم مما أكثر امَلنطقي اإلقناع عىل تقوم كانت باللُّغة.
شخص أي إقناع عىل بُقدرتهم يشتهرون كانوا السوفسطائيني أن املعروف ومن
خالل من األول، بالرأي أقنََعه الذي نفس يقوم بها باقتناعه يُقرُّ وعندما ُمعيَّنة، بفكرٍة
لكنَّها البالغية، الِحيَل هذه من ب يتكسَّ بعضهم وكان بعكسه. بإقناعه ُمختلفة، ُحجٍج

الزُّخُرف. بالغة ال املضمون بالغة
والسحر، البيان بني وثيٌق ارتِباط الجاهيل العرص يف العَرب أذهان يف هناك وكان
يَعتِربون كانوا فالعرب لسحًرا». البيان من «إن ملسو هيلع هللا ىلص: الرسول إىل املنسوب الحديث وهناك
نفسه يف تنُفث خفيَّة قوى تتملَّكه الشاعر وأن حر السِّ أنواع من نوع هو عر الشِّ أن
ل تتدخَّ والشياطني الِجنَّ بأن مؤمنني وكانوا شعًرا، فمه من تخُرج التي واملعاني الكِلمات

الشعري. الَخْلق عملية يف
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املرشكون يِجد لم إعجاز من به جاء وما بالقرآن انِبهارهم ة ِشدَّ من أنه يُفرسِّ وهذا
بالسحر. ملسو هيلع هللا ىلص الرسول يتَّهموا أن إالَّ

أشدُّ «َلهذا قائًال: املرشكني ضدَّ ثابت بن حسان ِشعر عىل يُعلِّق ملسو هيلع هللا ىلص الرسول وكان
عىل جبارة نفسية وطأٍة من عر للشِّ ما يُدرك كان ملسو هيلع هللا ىلص فالرسول النبل»؛ َوْقع من عليهم

ونفوسهم. الجزيرة أهل عقول
السالم عليه كان فقد لها، حرص ال عر للشِّ ملسو هيلع هللا ىلص الرسول ُحبِّ عىل تدلُّ التي والوقائع

ُخناس. يا هيه قائًال: عها ويُشجِّ الخنساء لِشعر يَطَرب
من مجموعة دَم أهَدر للهجرة التاِسع العام يف مكَّة ملسو هيلع هللا ىلص الرسول دخل وعندما
عفو لنَيل املاكر الشاعر هذا يِجد ولم زهري، بن َكْعب الشاعر بينهم من وكان ار، الكفَّ

َمطلعها: يف قال رائعة قصيدة وإلقاء ملجِلسه التَّسلُّل سوى ملسو هيلع هللا ىلص الرسول

م��ك��ب��ول يُ��ف��َد ل��م إث��ره��ا ُم��ت��يَّ��م َم��ت��ب��ول ال��ي��وم ف��ق��ل��ب��ي ُس��ع��اد ب��ان��ت

وهذا السرية، ُكتب يف جاء كما بُرَدته عليه َخَلع أن إالَّ ملسو هيلع هللا ىلص الرسول من كان فما
النبيُّ يكتِف فلم ملسو هيلع هللا ىلص، الرسول حماية يف أصبَح الرجل هذا أن الجزيرة عرب عند معناه
نابع النبي َموِقف أن املؤكد ومن الشخصية. ِبحمايته عليه أنعم وإنما فقط، عنه بالعفو
ِشعر قصيدة هو والحماية العفو يف امُلبارش السبب لكن الساِمية، وأخالقه رحمته من

ملسو هيلع هللا ىلص. محمد عند اسة الحسَّ األوتار ت َمسَّ رائعة
أنه األُموية الدولة س ُمؤسِّ ٦٠٣–٦٨٠م) (نحو ُسفيان أبي بن ُمعاوية عن ويُروى
طالب أبي بن عيل مع لطة السُّ عىل الشهرية َمعركتُه وهي ني، بصفَّ الهرير ليلة يذُكر كان
اإلطنابة بن عمرو أبيات ذََكر أن لوال بالِفرار همَّ قد إنه فيقول ٦٠٢–٦٦١م)، (نحو

تقول: التي

ال��رَّب��ي��ح ب��ال��ثَّ��َم��ن ال��َح��م��د وأخ��ذي بَ��الئ��ي وأب��ى ��ت��ي ِه��مَّ ل��ي أبَ��ْت
ال��ُم��ش��ي��ح ال��بَ��َط��ل ه��اَم��َة وَض��ْرب��ي نَ��ْف��س��ي ال��م��ك��روه ع��ل��ى وإج��ش��ام��ي
تَ��س��ت��ري��ح��ي أو تُ��ح��م��دي … م��ك��انَ��ك وث��اَرت َج��ش��أْت ُك��لَّ��م��ا وَق��ول��ي

األبيات لهذه بأنَّ يعِرتف ُمعاوية أن أي الفاصلة، امَلعركة هذه يف انتََرص حتى فقاتل
الربانس. جبال إىل امتدَّت التي دولته ح َرصْ إقامة يف فضًال
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بأربعة ملسو هيلع هللا ىلص الرسول فبَعد وانِتشاره، اإلسالم اسِتتباب بعد ا ممتدٍّ اللُّغة ِعشق وظلَّ
الشهري: بَيتَه امَلعرِّي العالء أبو قال قرون،

األوائ��ل تَ��س��ت��ِط��ع��ه ل��م ب��م��ا آلٍت َزم��ان��ه األخ��ي��َر ك��ن��ُت وإن وإن��ي

يخِرق أن أو ُمفيًدا جديًدا شيئًا يخِرتع أن العَرب من ُمعاِرصوه منه يطلُب ولم
أو املرىض يَشفي أن منه يَطلبوا لم عنها. سابقوه عِجز التي الطبيعة قواعد من قاعدة
يُضاف جديًدا حرًفا يَِجد أن كان لتعجيِزه وجدوه الذي كلُّ ذََهب. إىل الحديد يُغريِّ أن
بالَحْرف يأتي أن منه طَلب النُّعمان َمعرَّة أطفال أحد إن ويُقال العربية. أبجديَّات إىل

به. اإلتيان عن َلف السَّ عِجز الذي والعرشين التاِسع
أهمُّ وبأنَّها باللغة األطفال وحتى الناس تأثُّر مدى عىل ت صحَّ إن ة الِقصَّ هذه وتَدلُّ

حياِتهم. يف يشءٍ

منه أكثر الشكل يف الغريب عن والبحث بالكِلمات التَّالُعب هو األول العرب ِعشق وكان
تباَدلوا أن اللُّغوية لعضالتهم واستعراضهم مَلهارتهم اسِتظهارهم بَلغ وقد الجوهر. يف
والِعماد الفاِضل القايض رسائل يف جاء كما اليَسار أو اليمني من الُجَمل فيها تُقرأ رسائل
امتدَّ وقد َمحروس». بربِّها حماه «سور أو الَفَرس» ِبك َكبا فال «رس مثل: األصفهاني

أحدهم: فيقول الشعر إىل عبثًا امَلنزوف الُجهد هذا

تَ��دوم َم��ودَّت��ه ك��لٌّ وه��ل َه��ول ل��ك��لِّ تَ��دوم م��ودَّت��ه

التَّالعب هو فاملهم ا، مهمٍّ ليس هذا لكن وُمكرَّر، ُمسطَّح املعنى أن الواضح ومن
ورائه. من طائل ال الذي والزُّخرف باأللفاظ

يَتفاداه فكان الراء، حرف يف يلثَُغ امُلعتَزلة ِفكر يس ُمؤسِّ أحد عطاء بن واصل وكان
يِرد ال برد بن ار بشَّ عىل التَّحريض يف كاملة ُخطبة وله وكالمه، ُخطِبه يف اإلمكان بقدر
االخرتاعات يفوق كبريًا، فتًحا العرب أدبيَّات يف تُعدُّ وهي اإلطالق، عىل الراء حرف فيها
عىل واألمثلة واملعرفة. العلم مجال يف املجيد تاريخهم يف امُلسلمني من كثري أحَدثَها التي

تُحىص. وال تعدُّ ال العَرب حياة يف اللُّغة لِعبتها التي امِلحوريَّة املكانة
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أكرب وقتًا يُضيِّعون العَرب كان اإلسالمي للدولة الثقايف االزدهار اضِمحالل مع وبالتَّوازي
وكان الجديدة. واألفكار املعاني يف البحث من بدًال اللغة، وتزويق البديعية نات امُلحسِّ يف

اإلسالمية. العربيَّة الحضارة تخلُّف ات مؤرشِّ من اللُّغة بظاِهر االهتمام
أن امَلنطقي من كان فقد للبالغة، العَرب يُوليها كان التي القصوى لألهميَّة ونظًرا
القرآن؛ هي لَدعوته تأييًدا ملسو هيلع هللا ىلص محمد سيُِّدنا بها أتى التي الثاِبتة الوحيدة امُلعِجزة تكون
وعاَونت ألبابهم فسحَرت تماًما بها وفوجئوا العَرب يَعهْدها لم بلُغة هللا ِكتاب هبط فقد
عاداتها من تنبُع إقناع وسيلة ة أُمَّ فلكلِّ وامُلريدين، املؤيدين كْسب عىل ملسو هيلع هللا ىلص الرسول

الجماعي. وخياِلها وقناعاِتها
الذين الُفقراء فلسطني سكَّان تُناِسب كانت عيىس سيُِّدنا بها أتى التي فامُلعِجزات
زمانه أهل مشاعر تُلِهب بُمعِجزات املسيح فجاء والفناء، املوت فكرة تُرِعبهم كانت
من ضخمة مجموعًة جعل كما املوتى، ويُحيي واألبرص األكَمه يُربئ فكان ومكانه،
واحًدا شخًصا يكِفيان واحدة، ُخبز وِقطعة واحدة بسمكٍة ويَشبَعون يأكلون ُمريديه

بالكاد.
تنميق وُحسن البيان يَسحُرهم كان فقد مكَّة أهل ًة وخاصَّ الجزيرة عَرب أما
اخِتيار يف يتفنَّنون كانوا الذين والرُّواة عراء الشُّ هم امُلجتمعات هذه نجوم وكان الكِلمات.
طوَّعوها التي أداتهم هي اللغة وكانت الجزيرة، سكان عقول ليَخلبوا واملعاني امُلفردات
زمن يف والَحرضي البدوي امُلجتمع حياة يف أصيًال ركنًا فصارت أغراِضهم إىل للوصول

الدَّعوة.
بالدِّين يؤمنون كانوا املسيح عهد يف الناس أن تستشِعر اإلنجيل تقرأ فِعندما لذلك
امُلعجزات وكانت عيىس، بها يأتي كان التي امُلعِجزات بفضل به يُبرشِّ كان الذي الجديد
كانت فقد اإلسالم ظهور عند أما املسيح. وفاة بعد املسيحية يانة الدِّ نَْرش أدوات أهمِّ من
وتَرشح اإليمان طاقة للناس تفتح التي هي السرية ُكتُب من نَعَلم ما حسَب اآليات ِتالَوة

للدِّين. قلوبهم
لرْدِعها أُخته بيت عىل َهَجم عندما اإلسالم، الخطَّاب بن عمر دخول ة ِقصَّ ومعروف
استَمع التي اآليات بالغة أمام الُعدوانيَّة عزيمته وانهَزَمت ُقواه فخارت الجديد الدين عن
الناس يتأثَّر كان كم نلَحُظ الدينية والتمثيليَّات األفالم كلِّ ويف طه. سورة من إليها
ملا النفيس واالنِسياق الُخشوع من حالٌة وتعرتيهم عيونهم فتدَمع الكريمة اآليات بتِالوة

عليهم. يُتىل
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الدين لتقبُّل خاصة مفاتيح ُمجتَمع لكلِّ جعل والعادات والطِّباع الثقافة فاخِتالف
اإلسالم أمام فتح الذي املَلكي الباب هي البالغة كانت فقد للعَرب وبالنِّسبة الجديد.

العربية. الجزيرة باقي ثم املدينة ثم مكَّة ُمجتمعات
يف كبريًا َدوًرا لِعبَت أمية بني عند العربي الِجنس إيثار نَزعة أنَّ شكٍّ غري ومن
إىل ملسو هيلع هللا ىلص الكريم الرسول انتقال بعد القضايا فقضية العربية؛ اللغة ُقدسيَّة فكرة انتشار
يحُكم من هو: الجميع يؤرق الذي السؤال وكان الدنيوية. لطة السُّ كانت األعىل الرفيق

ملسو هيلع هللا ىلص؟ محمد سيِّدنا بِخالفة أحقُّ ومن اإلسالم؟ ة أمَّ
اإلسالمي العربي العالم عَرَفها التي امُلتعاِقبة والحروب الِفتَن وراء السؤال هذا وكان
بغداد ُسقوط إىل انتهى الذي اإلسالمية الدولة خ تفسُّ حتى الرِّدَّة ُحروب منذ انِقطاع دون

١٢٥٨م. عام امَلغول أيدي يف
له واستتبَّت الُكربى للِفتنة حدٍّ َوضع يف ُسفيان أبي بن ُمعاوية نَجح أن وبعد
كان ما تكريس عىل عمل ٦٦١م، عام وجهه هللا كرَّم عيلٍّ اغِتيال أثر عىل الُحكم أمور
وكان غريها. دون وحَدها ُقريش من الحاِكم يكون أن ملسو هيلع هللا ىلص: الرسول وفاة منذ به معموًال
للُّغة وبالتايل العربي، للِجنس ة خاصَّ وخريية أفضليَّة ذلك عن يَنتُج أن الطبيعي من

العربية.
لَفْرض بالعربية الكريم القرآن نزول األَُمويني من الجديدة النَّزعة أنصار واستغلَّ
بصفٍة الِعراق وأهل والشيعة الخوارج ومنهم ولون، صنف كلِّ من أعدائهم عىل فكِرهم
ُمعظُمهم وكان الفتح، بعد اإلسالم دخَلت التي األمصار أبناء من هؤالء ُمعَظم وكان ة. عامَّ

العربية. الجزيرة خاِرج ومن العربي الِجنس غري من
دوا وتعمَّ العالم، لُغات باقي عن وتفوُّقها العربية اللُّغة مآثر عن الكثريون كتََب وقد
يَخَشعون الناس تجعل ُعليا، مكانًة يُكِسبوها حتى الدِّين وبني بينها االصطناعي الرَّبط
عر الشِّ أبيات من مئاٌت وهناك القرآن. بها نزل التي للمعاني يَخَشعوا أن من بدًال للُّغة
اإلبريز»: «تخليص يف الطهطاوي أوَرَده ما هو واِحًدا نَموذًجا وسأُعطي املعاني، هذه يف

ُف��ص��ح ع��َرٍب م��ن األص��ل ع��رب��يَّ أت��ى ��ًدا ُم��ح��مَّ أن األع��راب ش��َرف وم��ن
ال��َم��ْدح م��ن ال��ِخ��ط��اب ف��ي ��َص��تْ��ه خ��صَّ ب��م��ا ِب��ِل��س��ان��ه أُن��زَل��ت ال��م��ث��ان��َي وأن
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بما ملسو هيلع هللا ىلص النبي وفاة بعد (٩٦٢–١٠٣٨م) الثعالبي يقول اللُّغة» «فقه كتاب ويف
عام: ٤٠٠ يُناِهز

العَرب، أحبَّ العربيَّ النبيَّ أحبَّ ومن ملسو هيلع هللا ىلص، امُلصطفى رسوله أحبَّ هللا أحبَّ من
يَسرتِسل ثم الكتب.» أفضل نَزل بها التي العربية اللُّغة أحبَّ العَرب أحبَّ ومن
والعَرب امِللل، خري واإلسالم الرُُّسل خري ملسو هيلع هللا ىلص ُمحمًدا «إنَّ قائًال: كتابه ُمقدِّمة يف
إذ يانة، الدِّ من ِمها تَفهُّ عىل واإلقبال واأللِسنة، اللُّغات خريُ والعربية األمم، خري
هي ثم وامَلعاد، امَلعاش إصالح وسبب الدين، يف ه التََّفقُّ وِمفتاح الِعلم أداة هي

… إلخ الفضائل إلحراز

العصبية غذَّتْها والتي واللغة الدين بني ترِبط التي النظرية ص يُلخِّ الكالم وهذا
التي مكانتهم تََدْهور به يُواِجهون قوي سالح لَديهم يكون أن يف العرب وَرغبة القبلية

العربية. غري األجناس ِقبَل من االضطهاد حدِّ إىل بعد فيما َوصَلْت
السياسة وإخضاع والسياسة الدِّين بني الرَّبْط اليوم البعض ِبُمحاوالت هذا ويُذَكِّر

الخاصة. مَلصاِلحهم تحقيًقا للدين، الضيِّقة مَلفاهيمهم
للدِّين ُخِلَقت العربيَّة بأنَّ الناس إلقناع البعض يبذُله ُجهًدا هناك أنَّ دائًما وتَشُعر
العلميَّة األبحاث فكلُّ ذلك، عن ُمختلفة الحقيقة لكن وجوِدها. سبب الدين وأن اإلسالمي،
السنني. بمئات د ُمحمَّ سيِّدنا عىل الوحي هبوط قبل ظهَرت قد العربية اللُّغة أنَّ عىل تدلُّ
ِعدَّة هناك وكانت لَُغتهم. بِقَدم ُمقتِنعني ملسو هيلع هللا ىلص الرسول حياة يف أنفسهم العَرب وكان
إسماعيل هو اد الضَّ بلُغة تكلَّم من أول أنَّ منها بالعربية، نَطق من أوَّل عن ُروايات
نَطق من أوَّل أنَّ تؤكِّد رواية وهناك يانية. الرسُّ وهي أبيه لُغة نَِيسَ وأنه إبراهيم، بن
اليَمن بأرض أوالده مع نََزل من أول أيًضا وهو َقحطان، بن يَعُرب هو العربي باللِّسان

بالقحطانيني. العربية الجزيرة جنوب عَرب ي ُسمِّ ولذلك ألهله؛ َموطنًا منها ليتَّخذ
بقولِه: األخرية الرواية هذه ملسو هيلع هللا ىلص الرسول شاِعر ثابت بن ان حسَّ أكَّد وقد

ن��ف��ر ذوي ُم��ع��ِرب��ي��ن ف��ِص��رتُ��م أب��ي��ن��ا، يَ��ع��ُرب ��ي��خ ال��شَّ َم��ن��ِط��ق م��ن ت��ع��لَّ��ْم��ت��ُم
ال��َق��ْف��ر ف��ي ك��ال��بَ��ه��ائ��م وُك��ن��تُ��م ك��الم، ُع��ج��م��ٍة غ��ي��ر ل��ك��م م��ا ق��دي��ًم��ا وُك��ن��ت��م
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هناك وأصبحت تبلَوَرت حتى كبرية رات تطوُّ البُدائية العربية اللُّغة عىل طرأت وقد
قبل السائدة هي كانت قريش لغة أن واألرجح قريش. بلُغة ُعرفت ُمهذَّبة أَدبيَّة لغة
يُجاِدل وقد اللغة. بهذه جاهيل ِشعٍر من َوَصَلنا ما كلَّ أن ذلك عىل ليل والدَّ الدعوة،
نزول بعد تُحَفظ لم لكنَّها ُمختِلفة بلهجاٍت يَكتُبون كانوا ُشعراء هناك بأن البعض
أن هو الطَّْرح هذا عىل والردُّ قريش. للهَجِة امُلغايرة اللََّهجات كلِّ واسِتبعاد القرآن
ُدون كلُّها، جاءت شعر، من ِعنَدهم ما أفضَل الجاهلية يف العَرب اعتربَها التي امُلعلَّقات
ُشعراء هناك كان أنه هذا من ونستخِلص اليوم. نفهُمها التي ُقريش بلُغة ُشعراء، استثناء

قريش. بلُغة كانت وأرقاها األشعار أفضل لكن ُمختلفة، بلَهجات ِشعرهم يضعون
ِمساٍس أيَّ أنَّ معناه وهل وحده؟ الدِّين لُغة هي العربية أنَّ هذا معنى هل ولكن

بالدين؟ ِمساًسا يعدُّ بها
ومدى كيفيَّة عىل لالتِّفاق أسايس ُمسبَق رشط هي ؤالني السُّ هذين عن اإلجابة
عندي السؤالني عن واإلجابة والعرشين. الحادي القرن بداية يف للعربية الالِزم التطوير
وعرشين إحدى ألبناء اليومي التَّعاُمل لُغة هي العربية أصبََحت فقد القاِطع، بالنَّفي هي
وتعبريات كلمات عىل تحتوي العربية وأصبحت املتحدة، األمم يف األعضاء الدول من دولة

بعيد. أو قريٍب من بالدِّين لها عالقة ال
قاِدرًة القاِدمة األجيال تَظلُّ بحيث الُفصحى العربية اللغة عىل الِحفاظ أرْدنا وإذا
العالم لُغات لكلِّ حَدث كما العرص مُلتطلَّبات إخضاعها هو الوحيد فالحلُّ َفهمها، عىل

العربية. اللغة وهو وحيد باستثناءٍ أو استثناء، بدون الحيَّة

فكرة هي البرش، بني باقي مستوى فوق باللُّغة الناِطقني وارتقاء اللُّغة قدسيَّة وِفكرة
اإلسالم فِرسالة امُلحمدية. للرِّسالة العميق وامَلضمون اإلسالم، َجوَهر مع رأيي يف تتناَقض
األدلَّة لِتكرار حاجٍة يف ولسُت جمعاء. اإلنسانية أبناء بني الكاملة امُلساواة عىل تقوم

امُلكرَّمة. نَّة السُّ من أو القرآن آيات من سواء ذلك عىل الناِصعة
ِديننا عن غريبة ِفكرة فهي ُمختار، شعٍب عىل أُنِزلت التي امُلقدَّسة اللُّغة ِفكرة أما
هو تعاىل هلل ل امُلفضَّ الشعب هم العَرب أن وَمنِطق أخرى. دياناٍت يف موجودة كانت وإن

السالم. عليه آدم أبناء ُمساواة حول اإلسالم تعاليم أعظَم يُنايف َمنِطق
اللُّغات واحِتقار األجناس من غريهم عىل العرب ق تفوُّ َدعاوى فإن عرصنا، وبلُغِة
التي الِجنيس التفوق نظريات أفكار كلَّ تحِمل ُعنرصيَّة دعاوى هي العربية، غري األخرى
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وراء الكاِمن وامَلنِطق الثانية. العامليَّة الحرب انتهاء منذُ ًة وخاصَّ الحديث العاَلم يَنِبذُها
امُلتميِّزة فات الصِّ بسبب العالم أجناس باقي عىل ِجنس أفضليَّة هو الُعنرصي الفكر

األخرى. األجناس عن فات الصِّ هذه وانِتفاء بأهِله الالِصقة
اإلنسان ق تفوُّ عن َمنطقيٍّا يبدو كالًما الغربي الُعنرصي الفكر أدبيَّات يف وتِجد
ملسو هيلع هللا ىلص محمد سيِّدنا رفَضه وقد أساسه، من مغلوط امَلنِطق هذا لكن اآلري، والِجنس األبيض
بعد اليوم نتقبَّلُه فكيف النبوية، أحاديثه كل ويف الَوداع ة بِحجَّ ُخطبتِه يف لبٍْس دون
أكثر وأصبحنا ونفسيٍّا عقليٍّا فيها نِضجنا أنَّنا امُلفرتَض من عام ١٤٠٠ من أكثر مرور

العالم؟ بحقائق وَعيًا
برَّاقة أثوابًا يُلِبسونها اليوم العربي العالم يف األفكار تلك عن امُلداِفعني أن صحيح
تفوُّق وهو واحد النهاية يف امَلعنى لكن الغرب، يف الُعنرصيَّة ُدعاة يفعل كما جديدة

جميًعا. ولُغاِتهم البَرش أبناء باقي عىل العربية واللُّغة العَرب
نعتِربُها فكيف اإلنسان، بني عىل مفروضًة ليست العربية اللُّغة َمعرفة كانت وإذا

بها؟ امِلساس يُمِكن ال وبالتايل العاَلم، لُغات كلِّ َفوق لُغًة نحن
العربية اللُّغة كانت لو أنه ألْدَركنا تعاىل هللا إياه َمنَحنا الذي العقل أعَمْلنا وإذا
فكيف األرض. سكان كلُّ بها يتحدَّث أن الطبيعي من لكان السماء، من وهاِبطة ُمقدَّسة
تكون وكيف يعرفونها؟ ال البرشية أبناء من ٪٩٨ أن حني يف ُمقدَّسة العربية تكون

يفهمونها؟ ال أنفسهم امُلسلمني من ٪٩٠ من أكثر أن حني يف ُمقدَّسة
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والعربية ون املَسيحيُّ

امَلسيحيِّني أن هي العربية، ُقدسيَّة ِفكرة من أصولها تَستقي التي خافات السَّ أخطر من
بأرسارها والعاِرفون العربية ك ُمالَّ هم وحَدهم امُلسلمني وأن الضاد، بلُغة لهم َعالقة ال
امُلسلمني عىل يقتِرص بامَلدارس العربية بتدريس االضِطالع أنَّ الغريب ومن وآدابها.
يقوم أن بُدَّ ال اللغة ُمدرِّس وأن باللُّغة يقِرتن الدين أنَّ ة بُحجَّ امَلسيحيِّني، دون وحَدهم
يُجاَدل، ال واِقع أنَّها عىل األذهان يف األفكار هذه استقرَّت وقد كذلك. الدين بتدريس

العربية. اللغة ُقدسيَّة لِفكرة تكريًسا امَلسيحيِّني عن العربية تدريس َحْجب وأصبح
العرب فامَلسيحيُّون إنكارها، يُمكن ال َداِمغة حقائق أمام يَثبُت ال الكالم هذا لكن
إبراز ويف وتطويرها، العربية اللغة عىل الحفاظ يف ا هامٍّ َدوًرا التاريخ ِحَقب طوال لِعبوا
نُزول قبل الدَّور هذا بدءوا امَلسيحيني إن بل امُلسلمني، إخوانهم مع جنٍب إىل جنبًا ُكنوزها

محمد. سيِّدنا عىل القرآن
اآلن نَعِرفها التي ُصورتها يف وتبْلَورت ُقرون ة بعدَّ اإلسالم قبل بدأت فالعربية
ُشعراء هناك كان الجاهيل العرص ففي الرشيفة. النبويَّة البعثة من عاٍم مائة نحو قبل
بأجمل والعقول امَلشاِعر ويُلِهبون الذََّهب، كسالسل الشعر يَنُظمون ُمستًوى أرقى عىل

املعاني.
من وحتى امَلسيحيِّني، من كانوا بعضهم لكن األوثان، َعبََدة من هؤالء ُمعَظم وكان
القديم. العربي الشعر َفطاِحل من يُعدُّ الذي َموأل السَّ اليهود عراء الشُّ أشهر ومن اليهود.
يَحظى كان الذي النَّرصاني زيد بن عديُّ اإلسالم قبل ما ُشعراء أبرز من وكان

أسلوبه. وتَفرُّد الضخمة الشعرية ملكانته نظًرا األوحد»؛ الحرية «شاعر بَلَقب
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وهو َمسيحيٍّا كان مكانًة عراء الشُّ أعىل من واحًدا فإن امُلخَرضمني، ِجيل يف أما
وكان امَلصادر، أفضل حسب بقليل ٦٢٥م بعد ومات ٥٧٠م، عام قبل ولد وقد األعىش،

لُغوية. وَفصاحًة بالغًة العَرب أكثر من
والقطامي، األخطل أبرُزهم كان َمسيحيني ُشعراء عدَّة نجم مَلع األُموي العرص ويف
ويف العربي. األدب تاريخ يف ُمتميِّزة بمكانٍة األخطل ويحظى بامَلسيحية. يَِدينان وكانا
عىل يُقدِّمونه العالء بن عمرو وأبي الراوية اد حمَّ مثل األَدب وذوَّاقة ُرواة كان املايض
رصينة. عربية ولُغة صحيح عربيٍّ نسٍب ذا فحًال ويَعتربونه امُلسلمني عراء الشُّ غالبيَّة
السائر البيت به مرَّ إذا الصليب، وحق يُبايل، ال عر بالشِّ العاِلم «إن يقول: األخطل وكان

نَرصاني.» أم قاله أُمسِلم الجيِّد،
الجاهلية» يف النَّرصانية «ُشعراء بعنوان ِكتاب بتأليف شيخو لويس األب قام وقد
جَعل حماسته فرط من أنه يبدو لكن اإلسالم، ظهور قبل الشعر يف برزوا من فيه يُعدِّد
َمقبول غري تَجاُوز وهو باملسيحية. يَِدين ، َوثنيٌّ أنه ُمبارشة شعره من يثبُت لم من كلَّ
امَلسيحيني. من اإلسالم قبل العَرب ُشعراء ُمعظم جعل فقد وبالتايل الحال، بطبيعة علميٍّا
شيخو: لويس عن قال عندما عبود مارون بذلك تندَّر فقد الِكتاب، بُمقدِّمة جاء وكما
جاهليِّني ُشعراء من عرفناهم من كلُّ فإذا فاستقَدْمناه، النَّرصانية ُشعراء بكتابه «سِمعنا

بالِحرب.» صار به فإذا باملاء التَّعميد كان نَصارى. قَلِمه ِسنِّ تحِت من خَرجوا قد

عليها قام التي القبليََّة األُُسَس اإلسالم هَدم فقد العربي»، «الداء ِكتاب يف أثبَتُّ وكما
لتقييم تجعل ُمختِلفة ُمثُل ظهوره بعد فاستقرَّت الجاهلية، يف العربية الجزيرة ُمجتمع
جديد، من برأسه يُطلُّ القبَيل الِفكر عاد ما ُرسعان لكنَّه تماًما، جديدة َمعايري اإلنسان
الُحكم. مقاليد األُمويِّني تويلِّ مع ًة وخاصَّ العقول، عىل تُسيطر القبلية العصبيَّة وعادت
يُقيِّم مناٍخ يف للنُّبوغ امُلسلمني غري من عراء للشُّ فرصة تُعطي العربية العصبية وكانت

الَعشائري. واالنتماء الِعْرق بِمعيار أساًسا الناس
ًة وخاصَّ فشيئًا شيئًا العربية العصبية َشوكة وضُعفت األمور ت تغريَّ العباسيِّني ومع
عندئٍذ وغلبت الرسول، وفاة من قرننَي نحو بعد أي (٧٩٥–٨٤٢م) امُلعتِصم والية منذ
نظًرا الدِّين يف يُزايدون كانوا الذين األعاِجم سطوة مع الِخالفة عىل ينية الدِّ بغة الصِّ
عربية لقبائل انتمائهم إثبات يستطيعون ال فهم منه، ورشعيَّتَهم قوَّتَهم يَستمدُّون ألنهم

واحدة. عربية قطرٌة دمائهم يف تجري وال أصيلة،
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عىل فعٍل كردِّ العداء، العَرب يُناِصب الذي الشعوبية تيَّار ظهر الظروف هذه ويف
تعامل وقد اإلسالمية. الدولة بداية منذ ة العامَّ األمور ولكلِّ والثقافة لطة للسُّ احِتكاِرهم
ذلك؛ يف وامُلزايََدة بل شأِنها إلعالء واضُطرُّوا العربية اللغة مع شديدة بحساسيٍة األعاجم

بالدِّين. كهم وتَمسُّ إسالمهم ة ِصحَّ عىل التأكيد يُريدون ألنهم نظًرا
لُغة هي العربيَّة أنَّ ِفكرة وبدأت ُمقدَّسة، دينيٍَّة ِبصبغٍة تَصطِبغ اللُّغة أخذت هنا
ال «العربية أنَّ مقولة وظهَرت البرش. أبناء من غريهم دون للمسلمني وأنَّها القرآن

يَجتِمعان. ال العربي والبَيان النَّرصانيَّة أن وفكرة «. تَتنَرصَّ
االنِبعاث) وعرص األندلس (ج٣: العرب» «أدباء كتاب يف البُستاني بُطرس ويروي
يُعاِرض أن التَّميمي صالح الشيخ الشاعر من الِعراق صاِحب باشا داوود طَلب عندما أنه

بقوله: اعتذَر كرامة بُطرس للُمعلِّم قصيدة

��را ت��نَ��صَّ ش��ع��ٍر َردِّ م��ن ف��اع��ِف��ن��ا أال تَ��َع��ذَّرا ُم��س��يءٍ ع��ن تَ��ع��ف��و َع��ِه��ْدن��اك

بأن يرىض ال البيت هذا صاِحب أنَّ الواِضح ومن ُمعارضة. بمعنى هنا «رد» ولفظة
وحَدهم، املسلمني عىل ِحكر نظره يف واللغة فالشعر الشعر؛ ِكتابة عىل َمسيحيٌّ يُقِدم

فيهما. يَخوضوا أن امَلسيحيني حقِّ من وليس
كادت العبايس، العرص يف الدَّولة عىل العربية غري العنارص َسيطرة اكتمَلت وعندما
الدينية، واملدارس املساجد يف تتمُّ ألنها نظًرا وحَدهم؛ امُلسلمني عىل تقتِرص اللُّغة ِدراسة

القرآن. بِحفظ وارتبَطت
وعلماء والفالسفة األطباء ِمن أجياٌل وظهَرت فيها َفَربَعوا الُعلوم إىل امَلسيحيُّون ولجأ
الِعلم ساحة عن يَغيبون فكادوا امُلسلمون أما واألمراء. الُخلفاء بهم استَعان الرياضيات

الحضاري. الرتدِّي من ُمناٍخ يف ودراسته
والبديعيَّات القصائد فنََظموا امُلسلمني الُكتَّاب ُمحاكاة امَلسيحيِّني بعض حاَول وقد
جرمانوس امُلطران هؤالء أشَهر وكان العربية. باللُّغة وحواِريِّيه امَلسيح السيد َمْدح يف

العربية. باللغة َمسيحية بديعيَّة أول صاِحب الصائغ نيقوالوس والُخوري فَرحات

إىل العربية باللُّغة واالرتفاع الشعر نَْظم عىل الجاهليَّة يف امَلسيحيِّني إسهام يقترص ولم
معروف هو وكما الِكتابة. بْلَورة يف األهمية غاية يف دوًرا لِعبوا فقد أرقى، مستوياٍت
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بأهميَّة يَشعرون الباِدية عَرب يكن ولم جاهليَّتِهم، يف العَرب عىل غالبًة كانت يَّة األُمِّ فإن
الِحْمرَيي. امُلسنَد باسم خطُّهم وُعِرف اليَمن أهل بالكتابة اهتمَّ من أكثر وكان الكتابة.

ما أو تجارية وألسباٍب نطاٍق أضيَق يف تُستخَدم الِكتابة كانت فقد الشمال أهل أما
عىل اللغة علماء ويتَّفق ويَثِْرب. والطائف مكة مثل الكبرية امُلدن يف ًة وخاصَّ ذلك، شابَه
املؤرخون ح ويُرجِّ جاَوَرها. وما الحرية يف ًة وخاصَّ الكتابة ر تطوُّ وراء كانوا امَلسيحيني أن
العراق إىل التجارية َرَحالتهم يف الحرية نَصارى من الَجزم خطَّ تعلَّموا القرشيني أن

اإلسالم. قبل الِكتابة فيها فظهَرْت مكة إىل فحملوه
عام نحو وعاش حماد، بن زيد بالعربية الكتابة عنهم ُعِرف الذين أوائل من وكان
زيد، بن عدي الشاعر ابنُه ثم الرَّسول، َمولد من عاًما ٧٠ نحو قبل أي ميالديٍّا، ٥٠٠

َمسيحيَّان. وكالهما قبل، من امَلذكور

التي الثقافية األنشطة أهمِّ أحد يف امَلسيحيُّون أسَهم البعيد العهد هذا منذ قروٍن وبعد
حَركة أثر عن عديدة ِدراسات وهناك جمة. الرتَّ وهي اللُّغة عىل ضخم تأثري لها كان
يف الهامَّ أثَرها لكن اإلسالمية. العربية الحضارة ازِدهار ج تَوهُّ يف الِحكمة وبَيت الرتجمة

الِكفاية. فيه بما اآلن حتى يُدَرس لم اللُّغة
لكنَّها األموي، العرص يف األخرى اللُّغات عن الرتجمة إىل االتجاه بشائر ظَهَرت وقد
عهد يف الذَّهبيَّ عَرصها بَلَغت حتى العبَّاسيِّني، مع إالَّ ُمنتِظمة حركٍة إىل ل تتحوَّ لم

الحكمة. بيت إنشاء مع املأمون
غريهم. دون امَلسيحيني عىل تقتِرص العرص هذا يف العربية إىل جمة الرتَّ حركة وتكاد
بينهم ومن النساطرة. يان الرسُّ من العرص هذا يف بَرعوا الذين امُلرتِجمني ُمعَظم وكان
ماسويه، بن ويوحنَّا البطريق، بن ويوحنَّا إسحق، بن ُحنني بن وإسحق بختيشوع، أبناء
بيت إدارة يتوىلَّ الُخلفاء، طبيب ماَسويه، بن يوحنَّا وكان الحرص. ال امِلثال سبيل عىل
هذا يف الثقافية الحياة يف امَلسيحيُّون بها يَحظى كان التي املكانة عىل يدلُّ مما الِحكمة

حضاريٍّا. امُلتألِّق العرص
(٨٠٨–٨٧٣م) إسحق بن ُحنني كان نشاًطا وأكثَرهم ِصيتًا امُلرتِجمني أوسَع لكن
كما الِحكمة. بيت نُجوم نَجم وكان بغداد يف وعاش بالحرية ُولِد وقد النساطرة، من وهو
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كما مَلكي. وهو بعلبك، يف املولود (٨٣٠–٩١٢م) لوقا ابن أيًضا امُلرتِجمني أمَلِع من كان
بامَلنطقي. ب امُللقَّ (٨٩٣–٩٧٤م) عدي بن يحيى بَرز

من اإلغريقي الفكر فطاِحل أعمال من الكثري تُرِجمت فقد معروف هو وكما
العربية إىل الرتجمة عملية لكن ذلك. وبعد اإلسالم ظهور قبل يانية الرسُّ إىل اليونانية
الثامن القرن ُمنتَصف يف إالَّ َمنهجيَّة بطريقٍة تبدأ لم والِعلميَّة الفلسفية الُكتُب ِلُعيون

امليالدي.
ُمستِنًدا املجال هذا يف َقيِّمًة معلوماٍت التاريخ» إىل الرسالة من «العَرب ِكتاب ويوِرد

الَقطفي. البن الُحكماء وتاريخ النَّديم البن الِفهرست ها أهمُّ عربية مراِجع إىل
العربية إىل الرتجمة بعمليَّة اضطَلع فقد امَلراِجع هذه يف الواِردة للمعلومات وِطبًقا
ِكتاب ويقول امَلسيحيني. من كلُّهم وكانوا ة، امُلهمَّ هذه ألداء حياتَهم أفنَوا ُمرتِجًما ٥٦
من الثاني النِّصف خالل ُمرتجًما ١٢ ُهناك كان إنه التاريخ»: إىل الرِّسالة من «العرب
يف ١٤ ثم جمة للرتَّ الذهبي العرص وهو التاِسع، الَقرن خالل ٣٠ ثم الثامن، القرن
َملِكيِّني و١٠ اليَعاِقبة من و١٠ النَّساِطرة من ٣٥ كالتايل: يُصنُِّفهم وهو العارش. الَقرن

واحد. وماروني
وإنما فحسب، العربي للَعقل ليس جديدة آفاٍق إضفاء يف َضخم إسهام لهؤالء وكان
بذلك فأضَفوا التقليدية، العَرب لُغة عىل جديدة كلماٍت وا اشتقُّ فقد كذلك، العربية للُّغة

قاِطبة. العالم لُغات أرقى آنذاك كانت التي العربية عىل وامُلرونة الحيويَّة من َمزيًدا
أمثال من األفذاذ العَرب ُعَلماء أمام ِمرصاَعيه عىل الباب امُلرتِجمون هؤالء فتح وقد
نقِلهم خالل امُلرتِجمون استحَدثها التي والكِلمات فالرتاكيب وغريهم. سينا وابن الفارابي
ونظريَّاتهم اكتشافاتهم صياغة عىل العَرب ُعلماء ساعَدت اإلغريق وفالسفة علماء من

آنذاك. الِعلميَّة املجاالت كافة يف فتًحا كانت التي

َدورهم وكان أيًضا. قرون ِبعدَّة ذلك بعد ال فعَّ إيجابي بَدور القيام إىل امَلسيحيُّون وعاد
العربية، اللُّغة عىل األثَر أبَلغ لها كان املنطقة، عىل جديدة صناعٍة اسِتقدام هو املرَّة هذه
لكن الالتينية، بالحروف تَطبع مطابع َجَلبوا أنهم البعض ر يتصوَّ وقد الطباعة. وهي
ويعتربونها يحبُّونها التي اللغة وهي العربية، بالحروف مطاِبع بَجْلب وا اهتمُّ أنهم الواِقع
كان الرشق يف عربية ملطاِبع امَلسيحيِّني جْلب أن أيًضا البعض ر يتصوَّ وقد األم. لُغتَهم
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حيث الحقيقة، عن بعيد أيًضا ذلك لكن العربية، اللغة يف ُحبٍّا وليس بحت، تجاريٍّ ِبهَدف
املايض. القرن من الستينيَّات منذ الحال هو كما للكْسب ُمِدرًَّة آنذاك امَلطاِبع تكن لم

أوًال أوروبا يف نشأت العربية بالحُروف الطِّباعة أن هنا بالذِّكر الجديرة وامُلالحظة
إسهام هنا نا يهمُّ ما لكن ة. خاصَّ ِبصفٍة اإليطاليني يِد عىل عرش السادس القرن خالل

العربي. العالم يف وانتشارها الطباعة إدخال يف العرب امَلسيحيِّني
ت وتمَّ املزامري» «كتاب كان بالعربية ُطِبع نصٍّ أول أن الطباعة مؤرخو ح ويُرجِّ
ُطِبع وقد امَلوارنة، الرُّهبان من وكان قزحيا، أنطون القدِّيس دير يف ١٦١٠م عام طباعته

والعربية. يانية الرسُّ باللَُّغتني
يد عىل ١٦٩٨م سنة بَحَلب أنِشئت فقد الرشق يف ِرصفة عربية َمطبعة أول أما
أنه (ج٣) العرب» «أدباء كتاب يف البُستاني بُطرس ويُوِرد الرابع. أثناسيوس البَطريَرك

املَلكية. والكاثوليكية األرثوذوكسية بني ِمراًرا تقلَّب قد
امَلَلكيِّني، الرُّوم من الصايغ يوحنَّا مار مطبعة ِلبنان يف عربية مطبعٍة أول وكانت
الرُّوم من وهو جاورجيوس، القدِّيس مطبعة ثُمَّ وير الشُّ بَلدة يف ١٧٣٢م عام أنِشئت وقد
بني ُمنافسة هناك كانت أنه الواِضح ومن ١٧٥٣م. عام بريوت يف وأنشأها األرثوذكس

العربية. ُهويَّتهم عىل للتأكيد امُلختلفة امَلسيحيَّة امِلَلل
وبعد الكاثوليكيَّة. امَلطبعة ثُمَّ األمريكية امَلطبعة بريوت يف ظَهَرت ١٨٧٤م عام ويف
رسكيس. وخليل البُستاني بُطرس للُمعلِّم ١٨٦٧م سنة امَلعارف َمطبعة أنِشئت ذلك

١٨٧٤م. عام األدبيَّة امَلطبعة ذلك بعد األخري هذا وأنشأ
عيل محمد وأنشأ (١٧٩٨–١٨٠١م)، الفرنسية الحملة مع الطِّباعة بدأت مرص ويف
املطبعة كانت مرص يف أهليَّة مطبعٍة أول لكن األمريية. امَلطبعة ُسميِّت التي بوالق َمطبعة

١٨٦٠م. سنة الرابع كريلُّس األنبا أنشأها التي الِقبطيَّة
(١٩١٤–١٩١٨م)، األوىل العاملية الحرب بعد العربي العالم يف امَلطاِبع انتَرشت وقد
لنَرش الالِزمة األداة توفري يف بذلك فساَهموا للَمسيحيِّني كانت امَلجال هذا يف الرِّيادة لكن

العربية. اللُّغة يف حاِسم ٍر تَطوُّ من ذلك واَكب وما الصحافة، والزِدهار النَّهضة، ِفكر
بَْعث يف األهمية ُمنتهى يف َدور أخرى مرًَّة للَمسيحيِّني فكان النهضة عرص جاء ثم
القرننَي يف واللغوية الفكرية االنِتعاشة أركان أهمِّ من ركنًا وكانوا وآدابها، العربية اللغة
التي عري الشِّ ر التطوُّ حركة ُروَّاد من كانوا بعضهم إنَّ بل والعرشين، عرش التاِسع
نيقوال الروَّاد هؤالء أشهر من وكان عرش. التاِسع القرن بداية مع اسِتحياء عىل ظهَرت
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َسَعوا من أبَرز من وهما (١٧٧٤–١٨٥١م) كرامة وبُطرس (١٧٦٣–١٨٢٨م) الرتك
العظيم. تُراثه وبْعث العربي عر الشِّ إلحياء

ُطول بعد القصائد وأرقِّ بأجَمِل اإلبداع يف األوىل فوف الصُّ إىل امَلسيحيُّون وعاد
العربية اسِتخدام من وحَرَمهم طويًال منه عانَوا الذي اللغوي ب التعصُّ بسبب انقطاٍع
باألخَطل ب امللقَّ الُخوري وِبشارة ُمطران خليل فظهر وحَدهم. امُلسلمني لُغُة أنها ة بُحجَّ

الِعرشين. القرن يف العرب شعراء أعظم من وكانوا غري، الصَّ
أن بعد العربي لوَطِنهم َحنينُهم اشتعل الذين امَلهَجر ُشعراء َموهبة رت تفجَّ كما
ب امُللقَّ الُخوري سليم ورشيد نعيمة وميخائيل مايض أبو إيليَّا نَْجم وبَزغ منه. هاجروا

الُقَروي. بالشاعر
جربان خليل ُجربان العربي األَدب عىل بَصمًة وتركوا هاَجروا من أمَلَع كان وربما
وبرغم الكِلمة. بمعنى أدبيَّة تحفًة يُعدُّ الذي «النَِّبي» كتاب صاِحب (١٨٨٣–١٩٣١م)،
سيظلُّ رقيًقا ِشعًرا تَرك أنه إالَّ اإلنجليزية، باللُّغة ُجربان إبداعات من األكرب الجانب أنَّ
من َفريوز اللِّبنانية امُلطربة َغنَّتُه ما أشهِره ومن العربي. األدبي التاريخ يف محفوًرا

امَلواكب: قصيدة

َص��الة َخ��ي��ر ف��ال��ِغ��ن��ا وغ��نِّ ال��نَّ��اَي أع��ِط��ن��ي
ال��ح��ي��اة تَ��ف��ن��ى أن ب��ع��د يَ��ب��ق��ى ال��نَّ��اي وأن��ي��ُن
َودواء داءً وان��َس وغ��نِّ ال��نَّ��اَي أع��ِط��ن��ي
ِب��م��اء ل��ك��ن ُك��ِت��بَ��ت ُس��ط��وٌر ال��ن��اُس إن��م��ا

جنبًا أسهموا وقد للجميع. َمعروف فهو الصحافة فنِّ وتطوير إنشاء يف َدوُرهم أما
األخبار مُلقتَضيات وتَطويعها العربية اللغة تطوير يف امُلسلمني إخوانهم مع جنٍب إىل

ُصُحفهم. يف نُرشوها التي واملقاالت
العربية حافة الصَّ يف ُمتميًِّزا َدوًرا تلَعب الزالت التي حف الصُّ ُدور أقَدم ومن
سليم األََخوان ١٨٧٦م سنة يف باإلسكندرية األهرام أنشأ وقد الهالل». و«دار «األهرام»

١٨٩٢م. عام القاهرة إىل نقاله ثم َمسيحيَّان، وُهما تَْقال، وِبشارة
نَزح لبناني َمسيحي وهو ِزيدان، ُجرجي ١٨٩٢ عام أنشأها فقد الهالل مجلَّة أما

الُعثماني. االضِطهاد بسبب مرص إىل لبنان من تَْقال األَخَوين مثل
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إسحق أديب يد عىل ١٨٨٠م عام «املحروسة» صحيفة صَدَرت اإلسكندرية ويف
ثالثة َسها أسَّ فقد ١٨٨٩م سنة القاهرة من انطَلَقت التي امُلقطَّم أما اش. النقَّ وسليم
أنشأ أيًضا القاهرة ويف مكاريوس. وشاهني ِنمر وفاِرس وف رصُّ يعقوب هم َمسيحيِّني

١٨٩٦م. عام املرصي» «الرائد شحادة نقوال
وأنطون الدين تقي أمني الشيخ هما وَمسيحي ُمسِلم اشرتك ١٩١٠م عام ويف

«الزهور». باسم أدبية سياسية مجلَّة إصدار يف الجميل
١٨٧٠م عام البُستاني بُطرس امُلعلِّم أنشأها التي «الِجنان» مجلَّة كانت ِلبنان، ويف
سليم ابنُه وأنشأ العربي. الوطن يف التاريخية األدبيَّة السياسية ت املجالَّ أوائل من
١٨٧١م. عام لبنان يف يوميَّة ِشبه ُمنتِظمة جريدة أول كانت التي «الجنينة» البُستاني

وأنشأ األخالق». «مرآة مجلَّة ١٨٨٧م سنة عنجوري حنَّا سليم أنشأ دمشق، ويف
الشمس. مجلَّة ١٩٠٠م سنة ان سمَّ وجورج متَّى جورج

يف وحتى ١٩٠٥م. عام الكرمليِّني لآلباء بغداد» «زهرية مجلَّة ظهَرت بغداد ويف
١٩٠٢م. عام الدُّوِمنيكان لآلباء الورود» «إكليل مجلَّة أنِشئت امَلوِصل

كثرية دراسات فهناك وحَده، امَلسيحي اإلسهام عىل هنا أقتَِرص أنَّني الواِضح ومن
كان التي الصناعة بهذه لإلملام عليها؛ يَطلِّع أن للقارئ امُلمِكن من الصحافة تاريخ عن

العربية. اللُّغة عىل األثَِر أبَلُغ لها
فقد العربي، العالم يف ت واملجالَّ حف الصُّ إصدار يف بامُلشاركة امَلسيحيُّون يكتَِف ولم

الخارج. يف العربية حف الصُّ إنشاء يف أيضا سبَّاقني كانوا
بإصدار ١٨٥٥م عام باَدر الذي ون حسُّ هللا ِرزق املجال هذا يف األوائل الرواد ومن

اإلسالمية. الِخالفة عاِصمة اآلستانة يف األحوال» «مرآه جريدة
غاِنم خليل تَاله ١٨٧٩م، عام القاهرة» «مرص مجلَّة باريس يف إسحق أديب وأصدر

النُّور. عاِصمة يف «البصري» بإصدار ١٨٨١م عام
التاِسع القرن أواخر يف ُصحف عدَّة امَلْهَجر يف اللبنانيُّون أصَدر فقد أمريكا يف أما

هنا. أسمائها السِتعراض املجال يتَِّسع ال الِعرشين وِبداية عرش
اللبنانيُّون امَلسيحيُّون كان النَّهضة، عرص يف الَغرب عىل العربي العاَلم انفتَح وعندما
حدث كما تماًما العربية، إىل ًة خاصَّ واإلنجليزي الفرنيس األدب عيون ترجمة إىل سبَّاقني
ونِيقوال طرَّاد ونَجيب البُستاني سليم هؤالء أشهر وكان العبَّاسية. الدَّولة ازِدهار أَوج يف

عبده. وطانوس هللا رزق
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والعربية امَلسيحيُّون

أمثال من والنَّحو، اللغة مجال يف به يُستَهان ال إسهاٌم امَلسيحيِّني لبعض كان كما
النَّحو ْرشح يف ُكتُب وله اليازجي، ونَصيف باخوس هللا نعمة والُخوري البُستاني بُطرس

الخزانة». رشح يف و«الُجمانة الِفرا» َجوف ْرشح يف الِقرى «نار مثل ف ْ والرصَّ
كلِّ ُمواَجهة يف عنها وِدفاعهم للعربية امَلسيحيني ِعشق عىل لها حرص ال أدلَّة وهناك

التَّشويه. ُمحاوالت
نفسها نذََرت التي العرب» «لغة مجلَّة بالِعراق ظهَرت العرشين القرن ِبداية ففي
أنسطاس األب صاحبها وكان اللُّغة، نَقاء عىل ولإلبقاء شوائب، أيَِّة من العربية لِحماية

الكرميل.
يحِمل الجرائد»، «لُغة بعنوان كتابًا (١٨٤٧–١٩٠٦م) اليازجي إبراهيم أصَدر كما

اد. الضَّ لُغة عىل منه ِحرًصا الصحافة لُغة عىل بُعنٍف فيه
اللُّغة وتطوير َدعم يف امَلسيحيِّني إسهام مدى الرسيع االسِتعراض هذا من ويتَِّضح
إىل َجمة الرتَّ إىل األَدب إىل الِكتابة نشأة من املجاالت، وكلِّ العصور ة كافَّ يف العربية

امُلسلمني. إخواِنهم مع جنٍب إىل جنبًا الصحافة، إىل الطباعة
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السادس الفصل

اإلعراب يَخيافمن املُتنبِّ

تجَعل عديدة أسباب وهناك العَرب. مثل لُغتَه يَعَشق العاَلم يف شعبًا هناك أنَّ أظنُّ ال
أنَّها كما الكريم، القرآن بها نَزل التي أوًال فهي العربي؛ الوجدان يف ة خاصَّ مكانًة للُّغة
ولُغتنا البرشية. النَّْفس أوتار أدقَّ يهزُّ وفنيٍّا أدبيٍّا تُراثًا َلف السَّ بها لنا َخلَّف التي اللُّغة
املعاني يفَهم ال ِلَمن حتى اآلذان، لها تطَرب تلقائية بُموسيقيٍَّة وتتميَّز بالِفعل جميلة
وكلها والحديثة، القديمة العاَلم لُغات غالبيَّة عكس عىل اشتقاقيَّة لُغة أنها كما ة، بدقَّ
اكيب والرتَّ الكِلمات اسِتخراج يف هولة والسُّ امُلرونة االشتقاقيَّة اللُّغة وميزة تركيبية. لُغات

العربية: ِلسان عىل قال حني إبراهيم حاِفظ وصَدق الجديدة.

ص��َدف��ات��ي ع��ن ال��غ��وَّاص س��اءَل��وا ف��ه��ل ك��اِم��ن رُّ ال��دُّ أح��ش��ائ��ه ف��ي ال��بَ��ح��ر أن��ا

العرب ك تمسُّ هي واحدة: منطقية نتيجٍة إىل تؤدِّي أن بُدَّ ال امُلقدِّمات هذه وكل
عن للتَّعبري أخرى وسيلٍة أليِّ ورفِضهم يَعشقونها، التي الفصحى اللُّغة بهذه بالتَّعاُمل

تماًما. ذلك َعْكس نعَلم كما الواقع لكن أنفِسهم.
االقرتاب عَدم علينا تُميل ثقاَفتنا ألنَّ أنفسنا عىل نَطَرُحه ال بَسيط سؤال وهناك
هَجر كيف هو: ببساطة والسؤال التفكري. عىل ُمحرَّمة بل َمحظورة نَعتِربها مناِطق من
يف الناس يَتكلَّم ال ملاذا بها؟ كهم وتمسُّ لها ِعشِقهم من الرَّْغم عىل َطوًعا اللُّغة هذه العَرب
إجباريَّة لُغة وكأنها الُفصحى أصبَحت ملاذا الفصيح؟ باللِّسان العربي العالم يف أو مرص

فقط؟ الرسميَّة والِكتابة العلوم تحصيل يف تُستخَدم



سيبويه يسقط العربية اللغة لتحيا

يف سواء الداِرجة اللهجة امُلستويات كلِّ عىل اليومية تعاُمالتنا يف نستخِدم فنحن
العربية اللُّغة وينبوع الرَّسول َمهد امُلكرَّمة مكَّة يف وحتى آخر. عربي بلٍد أيِّ يف أو مرص
اللََّهجات عنها تبُعد ما بقْدر العربية عن تبُعد داِرجة لهجًة الناس يتحدَّث األصيل
نبَذَها فكيف البعض يَدَّعي كما ُمقدَّسة لُغًة العربية كانت وإذا والسورية. امِلرصيَّة

ربِّهم؟ إرضاء يف وسًعا يدَِّخرون وال فرائضه ويُقيمون بِدينِهم ُمؤمنون ُمسِلمون
عىل جاء كما لَُغته، فناء قبل نيا الدُّ فناء ل يُفضِّ كان العربيَّ أن إىل األمر وصل وقد

امَلهجري: الشاعر ِلسان

َوف��اِت��ه��ا ي��وِم ق��ب��َل ال��ِق��ي��ام��ة ي��وم يَ��روا أن بَ��ِن��ي��ه��ا ع��ل��ى يَ��ه��ون ل��غ��ٌة

بتلقائيَّة بالُفصحى يتعاَمل الغرب أو الرشق يف واِحد عربي يُوَجد فال ذلك، كلِّ ومع
ويبذُل طبيعته، يف ليس هو ما يتكلَّف الُفصحى يتحدَّث فمن اليومية؛ حياته ومُلماَرسة

بها. ينِطق ُجملٍة كلِّ يف يُخطئ ما وعادًة بها، نفسه عن للتعبري مجهوًدا
نعِرُفها التي الواِقعيَّة والنَّتيجة امُلقدِّمات بني الواِضح التَّناُقض هذا نُفرسِّ كيف

جميًعا؟
تفِرُضها َمنطقيَّة غري تربيراٍت ستقدِّم التي امُللتويَة العقول بعض بالتأكيد ستَِجد

الِفكري. اإلرهاب بأسلُوب الجميع عىل
جعَلت بحيث والتَّعقيد الصعوبة من العربية أنَّ هي الوحيدة املنطقيَّة اإلجابة لكن
بينَهم. فيما التَّفاُهم أجل ومن أنفسهم يف ا عمَّ لإلعراب بالِفطرة عنها يُعِرضون العَرب

تُالئم ال الُفصحى أنَّ هي النفس، عىل قاِسيًة كانت مهما الوحيدة، امَلنطقيَّة اإلجابة
سواء العرب، فيه يَعيش الذي العاَلم حقائق وتفسري املعلومات ونقل التَّفاُهم ُمقتضيات
اللََّهجات وظهرت آخر. عربيٍّ بلٍد أيِّ يف أو الجزائر أو سوريا أو السعودية أو مرص يف
التَّعاُمل َحيِّز يف العربية اسِتخدام لصعوبة العربية عوب الشُّ ِلسان عىل تلقائي كبديٍل

اليومي.
العربية عن يتخلَّوا لم العربية البُلدان كلِّ سكان أن يف شكٍّ أدنى ِعندي ليس
ولم الزَّمان، قديم ُمنذ اد الضَّ لُغِة عن يُعِرضوا لم وهم خاطر، ِطيب عن أو ببساطٍة
عن الحقيقي بالَعْجز َشعروا أنهم بُدَّ فال دفة، الصُّ طريق عن بديلة َلَهجاٍت إىل يلجئوا
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اإلعراب من يَخاف امُلتنبِّي

ألنها واالحرتام؛ بالتَّبجيل ِتجاهها ويَشُعرون يُحبُّونها التي باللُّغة أنُفسهم عن التَّعبري
امُلقدَّس. ِكتابُهم بها نَزل التي اللغة

األهرام َسفح عند ألقاها قصيدٍة يف بلُغِته العربي َوَلع عراء الشُّ أمري ترَجم وقد
قال: حيث الريحاني أمني اللبناني بالكاِتب ترحيبًا

��اد ال��ضَّ ف��ي وِس��رَّه ��م��ال ال��جَّ ج��ع��ل َم��ح��اس��نً��ا ال��لُّ��غ��ات م��أل ال��ذي إن

وشمال والِعراق والشام مرص يف العاميَّة اللُّغات تخليق تمَّ األجيال تعاُقب ومع
تَعريب قبل يَستخِدمونها كانوا التي واللهجات ناِحية، من الُفصحى العربية من إفريقيا،

أخرى. ناحيٍة من بالِدهم
الِحَقب خالل الناس يتحدَّث كان كيَف علمية بطريقٍة نعِرف ال أنَّنا ولألََسف
باستثناءاٍت إالَّ الُفصحى عىل يقتِرص ن امُلدوَّ امَلوروث ألن العربي؛ التاريخ يف امُلختِلفة
مثل لكن البعيد، املايض يف العَرب كالم كيفيَّة من يَقنٍي عىل بأنَّنا البعض يُفتي قد ناِدرة.

الِعلمية. امَلعرفة إىل منه «الفهَلوة» إىل أقَرب التأكيد هذا
أُخرى أساليب إىل ولجئوا الُفصحى هَجروا مكاٍن كلِّ يف العَرب أن هو امُلؤكَّد اليشء
يعَشُقها لُغٍة عن البُعد أسباب يف نبحث أن علينا امُلنطَلق هذا ومن بينهم. فيما للتَّفاُهم
والجامعات. املدارس يف يدُرسونها التي واألدبية الشعرية املعاني أجمل وأنتَجت العرب

وليست النفس، وإىل العقل إىل األقرب هي للتعاُمل الناس يَختارها التي فاللغة
بواِسطِتها. نفسه عن للتعبري باِلًغا ُجهًدا اإلنسان يتكلَّف التي اللغة

التقدَّم مع التَّوازي ُمعاِكسة اللُّغة أن أدَركوا الحضارات ر لتطوُّ اِرسون والدَّ
كلَّما الراقي، ر والتطوُّ التعقيد من َدرجٍة إىل الحضارات إحدى َوصَلت فكلَّما الحضاري.
يف امُلستِمرَّة الجهود ِرسُّ هو وهذا عنها. تُعربِّ سهلة لُغٍة إىل الِفطري باالحتياج شعَرت
وكلما امُلتقدِّمة. الدول لُغات من وغريها واألملانية والفرنسية اإلنجليزية اللُّغات تبسيط

اللُّغة. تبسيط إىل الحاجة ازداَدت كلَّما التقدُّم ازداد
نرُفض التي األسئلة من مجموعًة أنُفِسنا عىل نطَرح أن َعلينا فإنَّ النِّفاق، عن وبعيًدا
هو األسئلة هذه وأول املأل. عىل وُمناقشتها طرِحها عن ناهيك فيها، التفكري حتى عادًة
تَركه ما أهمُّ هو عر الشِّ إن حيث العربي، عري الشِّ اث الرتُّ َفْهم عىل القاِدرين العَرب عَدد
أو للُمتنبِّي قصيدًة يقرأ أن يَستطيع من آخر: وبمعنًى وثقافية. فنيٍَّة آثاٍر من العرب
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يَستطيع القراءة عىل اليوم قاِدًرا شخًصا كم معقوًال؟ َفهًما معاِنيها ويفَهم الرُّومي ابن
أشعار؟ من به ما ق ويتذوَّ ام تمَّ أبي أو البُحرتي ِبِديوان يُمِسك أن

األحوال من بحاٍل تزيد لن هذا عىل القاِدرة النِّسبة أن هي السؤال هذا عن وإجابتي
عىل يعِرتض ومن التقديرات. أحسن يف العربية الشعوب أبناء من املائة يف واحٍد عن
من حوله من عىل عمليَّة بتجِربٍة يقوم أن عليه حماسيًَّة شعارات ويرَفع النِّسبة هذه
شملت لو وحتى العربية، اللغة أو األدب يف صني امُلتخصِّ غري أي العاديِّني، األشخاص
كليَّات حتى أو التِّجارة أو الهندسة أو الطبِّ يف الجاِمعات أفضِل خريجي التَّجربة هذه
أؤكد للغاية، َهزيلة ِنسبٍة عن تزيد لن النتيجة فإن العربية، اللغة ِقسم باستثناء اآلداب،

املائة. يف ١٠ عن ستِقلُّ أنها ُمطمنئٌّ وأنا
اليوم تزيد والتي العربي، العاَلم يف امُلرتِفعة األميَّة ِنسبة االعِتبار يف أَخذْنا وإذا
فأغَلب الواِقع؛ من كثريًا أعىل يكون قد ذكرتُه الذي ٪١ افِرتاض أن سنِجد ،٪٥٠ عن
تزيد لن الثقايف، لرتاِثنا الفقري العمود وهو العربي، عر الشِّ يَفهمون من ِنسبة أنَّ الظنِّ
ضئيل، ُسكانها تعداد ُدول يف قليًال ارتَفَعت ربما ذلك. من أقلَّ أو املائة يف ِنصٍف عن
بحاٍل تزيد لن النِّسبة هذه لكن غريهم، من أكثَر التَّعليم من ِقسط عىل أبناؤها وحصل
ط امُلتوسِّ إنما الدُّول، من ا جدٍّ ضئيل عدد ويف تقدير، أكثر عىل ٪٣ أو ٢ عن األحوال من

املائة. يف ِنصٍف عن يزيد لن العام

غري من امُلتعلِّمني عىل «األغاني» ِكتاب عَرْضنا فلو وحده، عر الشِّ عىل األمر يقتِرص وال
إدراك عىل والقاِدرين ُمرِضيَة بصورٍة الِكتاب يْفَهُمون الذين ِنسبة فستكون صني امُلتخصِّ

للغاية. ضئيلًة ِنسبًة األصفهاني أبَدعه ما ق وتذَوُّ َمعاِنيه
ذاته. الطَّرح من غَضبَه أبدى البعض عىل السؤال هذا طرحُت عندما أنَّني والغريب
ال بحقيقٍة يُقرُّوا أن ورَفضوا ؤال السُّ عليهم طَرحُت من غالبيَّة اإلجابة من تهرَّب وقد
اسِتيعاب عىل قاِدِرين غري والعَرب امِلرصيِّني من الُعظمى الغالبيَّة أن وهي شك، أيَّ تقبَل

ُمستفيض. رشٍح ُدون الكالسيكي واألَدب القديم عر الشِّ
أن حاولُت وكما هو. كما الواِقع نرى أن ونكَره الحقيقة من نتهرَّب ملاذا أفهم وال
َرْفض عىل اإلرصار العربي العقل عيوب أخَطر من فإن العربي»، «الداء ِكتاب يف أُبِرز
يخُرج أن يُزِعُجنا ما أكثر فمن لألوهام. اإلرادي االسِتسالم إىل وامَليل الواِقع، ُمواجهِة
به. يَجَهر أن ويرُفض يتكتَُّمه الُكلَّ لكن الجميع، يعِرفه الذي امَلستور يكِشف من علينا
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ينتمون القديم العربي عر الشِّ ق تذوُّ أو َفْهم عىل القاِدرين من الُعظمى والغالبيَّة
حياتَهم َوهبوا ممن وغريهم واألساتذة األكاديمي البحث ومراكز للجاِمعات األرجح عىل
لكنَّهم للبَيْت العام املعنى ويُدِركون تقريبيٌّ عر للشِّ فَفْهُمهم الباُقون أما واألدب. للُّغة

والعميقة. الحقيقية َمعانيه يُدِركون ال بالتأكيد
عىل قاِدر أنه يدَّعي أن يستطيع العربي العاَلم يف واِحد شخٌص يُوَجد أنه أعتِقد وال
يَستوِعب أن يُعَقل فهل القديم. العربي الشعر يف واحدة كِلمة تفوتُه وال امُلفردات كلِّ َفهم
الهائل الكمِّ هذا مثل حديدية؟ ذاِكرة من أُوتي مهما كِلمة مليون ٢ يُقاِرب ما واحد عقل
بب السَّ لهذا اللُّغات كلِّ يف القواِميس ُوجَدت وقد والتخزين. للِحفظ كمبيوتر إىل حاجٍة يف
العالم. لُغات من أيٍّ يف الكِلمات كلِّ َمعاني واحد عقل يَستوِعب أن اسِتحالة وهو بالذات،
وباألسلوب بالسهولة العربية يف رة ُمتوفِّ غري اللُّغوية القواميس أن هي قلُت كما وامُلشِكلة

ة. خاصَّ ِبصفٍة والفرنسية اإلنجليزية اللُّغتني يف نِجده الذي الَعَميل
وهم باالمتحان، النجاح مُلجرَّد َفْهمه دون عر الشِّ بِحفظ يَكتفون املدارس وتالميذ
وانزاح» «هم وكأنه االمتحانات، قاعة من الخروج بمجرد حفظوه ما بنسيان يرسعون

كاِهِلهم. عىل من
املدرسة، أيام من نسبيٍّا كثريًا شعًرا أحَفظ كنُت فقد هؤالء؛ من كنُت أنَّني وأعِرتف
الذِّهني، النُّضج سنِّ بلُوغ بعد عر الشِّ هذا اسرتجعُت وعندما أفهمه. أكن لم لكنَّني
نَسيُت قد ُكنُت أنَّني والغريب السابق. يف تماًما عنِّي خاِفيًة كانت التي املعاني أدركُت
مخزونًا بالِفعل كان لكنه ذاكرتي، أعماق يف كاِمنًا الزال أنه أتخيَّل أكن ولم الشعر هذا

كبري. وأنا ِقراءته أعدُت عندما استحضاره تم حتى الباِطن الَعقل يف
من يَستعيدوا أن لهم يُتاح ال والعرب امِلرصيِّني من الُعظمى الغالبية أن واألرجح
هللا َرِحمه والدي ولوال الدراسة. مرحلة يف حِفظوها التي الشعر أبيات الذَّاكرة أعماق
يف َمدفونًا َحِفظتُه الذي عر الشِّ لظلَّ الِكتابة احِرتايف ولوال الشوبايش، ُمفيد محمد األستاذ

طح. السَّ إىل أبًدا يظهر ولم ِبذاكرتي، الالوعي َمجاِهل
هم الرتاث، بَفهم لهم تسَمح إجادًة العربية يُجيدون الذين أنَّ هذا من وأستخِلص
فعل لو لكنَّه ُمجتمعاِتنا، يف َمطلوبون وهؤالء والدين، اللغة تعلُّم يف حياتَهم أفنَوا الذين
عىل قاِدرين غري هؤالء ألن للدَّولة؛ األساسية الِبنية هياِكل لَدينا تكون فَلن ِمثلهم الجميع

الدنيويَّة. الُعلوم اسِتيعاب

85



سيبويه يسقط العربية اللغة لتحيا

وسيِجد الكثريين، وحفيظة قلَق ستُثري االسِتفسارات وتلك كالم هذا مثل أنَّ وأعَلم
الُعضوي باالرتِباط العمياء قناَعتَهم تُريض لكنَّها َمنطقية، غري وتفسريات تَربيراٍت هؤالء
بالفعل، َموجودة العضوية العالقة هذه أنَّ وبالتأكيد اد. الضَّ ولُغة العربية عوب الشُّ بني

َلف. السَّ تُراث وُحماة العربية ُحرَّاس يدَّعيه كما ليَسْت لكنَّها

الجيل هذا يف العربي اإلنسان منها يُعاني جديدًة ظاِهرة ليست العربية اللُّغة وصعوبة
العربي. التاريخ عصور أبَعد يف ُجذور لها قديمة ِسمة فهي وحده،

هذا فيها كتَب التي والظروف للُمتنبِّي بيتًا ل يتأمَّ أن عليه ذلك يف يُجاِدل ومن
العربية: فارس يقول البيت،

ال��لَّ��ح��ن ع��ل��ى أق��ِدر ف��َل��ْم ل��ي ف��يُ��ه��ت��دى أُع��ِربُ��ه��ا ِخ��ف��ُت ط��ري��ٍق ف��ي وك��ل��م��ة

إنَّ فيقول: «امُلتنبِّي» ِكتابه يف البيت هذا ُمالبَسات شاكر محمد محمود لنا ويروي
يُدعى شخٍص بَطِش من خوًفا جرش» «ِحمى من للهروب اضُطرَّ قد كان الكبري الشاِعر
ًها ُمتوجِّ الباِديَة ُظلماِت الِكتاُب يقول كما اعر الشَّ اقتحم وقد باألعَور. َوَصفه كروس ابن
الخصيبي هللا عبد أبا بها يَمَدح األمان برِّ إىل ُوصولِه لدى قصيدًة ونَظم أنطاكية، إىل

شاكر. محمود يقول كما بأنطاكية، القضاء مجلس يف أبيه عن ينوب كان الذي
بالقصيدة. الواِرد البيت هذا يف املوجود املعنى هو هنا لنا بالنسبة امُلهمَّ لكن

أن من َخوًفا سليمة عربيَّة بلغٍة ينِطق أن ُهروبه خالل خاف إنه يقول فامُلتنبِّي
نُطِقها يف وبالتايل الكِلمة، إعراب يف الخطأ هي اللَّحن وكِلمة ُهويَّته. الناس يكتِشف
وخاِرق عادي غري شخٌص امُلتكلِّم أن عىل يدلُّ سليمة بلغٍة النُّطق أنَّ أي وتَشكيلها،
امُلتنبِّي نََطق فإذا االستثناء، هو يُخطئ ال ومن القاعدة، هو إذًا الخطأ فالنُّطق للعادة،

فَوة. الصَّ إىل ينتمي شخٌص أنه ويُعَرف يُكَشف أن امُلمِكن فِمن خطأ ُدون
يُؤرِّقه هاِجًسا كان أمره افِتضاح من َخوَفه فإن امُلتنبِّي، َعلويَّة نظريَّة صَدَقت وإذا
هذا يف العربية يتحدَّث كان من بأن يُِقرُّ امُلتنبِّي أن هو هنا عندنا امُلهمَّ لكن الدَّوام، عىل

عادي. غري شخًصا يُعدُّ كان أخطاء بال العرص
الواِضح فمن بقواِعدها؟ وجهِلهم باللُّغة إملاِمهم عَدم عىل اليوم النَّاس نلوم فكيف
أن يبدو فيما نتخيَّل ونحن العربي. العاَلم يف دائمة ِسمًة كان اللُّغة معِرفة عَدم أن
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األُموي الَعَرصين يف ثُمَّ الراشدين والُخلفاء الرسول عرص يف وخاصًة املايض يف الناس
اإلطالق، عىل صحيح غري وهذا تمام. أبا أو امُلتنبِّي أو سيبويه كلُّهم كانوا والعبايس،
تحَفظ كانت التي ة الخاصَّ ِصفات من ِصفًة دائًما ة التامَّ إجاَدتها جعَلت اللُّغة فُصعوبة

اث. الرتُّ ُكتُب وتقرأ الُقرآن
فقد اإلسالمية، األمة لُسلطان الخاِضع أو العربي عب الشَّ غاِلبية أي ة العامَّ أما
لكنَّها والِكتابة، القراءة وربما بالتَّفاُهم لهم تَسَمح َمحدودة َمعِرفًة باللُّغة َمعرَفتُهم كانت

اللُّغة. لقواعد وسليمة رصينة َمعرفًة حاٍل أية عىل ليست
قواعد لتعلُّم والعرشين الواحد الَقرن بداية يف امَلشاقِّ أعتى يتكبَّد الشباب كان وإذا
أمَلع أحد عنه أفصح بما عِلمنا إذا خاصًة الُعذر، لهم نلتَِمس أن فعلينا العربية، اللُّغة
التي الكاملة امَلجموعة ففي عبده. محمد اإلمام وهو الحديث العرص يف العَرب بَُلغاء
تَعلُّمه عن النَّحو رشح ِكتاب يف َحرفيٍّا عبده محمد يقول ِعمارة محمد األستاذ جَمعها
نفيس.» من اليأس لتَمكُّن الِعلم طَلب من الهَرب عىل الَفْهم عَدم «فحَمَلني اللغة: لقواعد
قواِعد بسبب عاًما وخمسني مائٍة نحو منذ تعذَّب قد شخصيٍّا عبده محمد كان فإذا

اليوم؟ شبابنا عن فماذا العربية،
خالل الفرنسية يتعلَّم بدأ عندما العربية اللُّغة صعوبة الطهطاوي ِرفاعة أدرك وقد
استطاع الخمس السنوات هذه وخالل ١٨٣١م، إىل ١٨٢٦م من دامت التي لباريس ِبعثِته
بها الِكتابة عىل قادًرا جعلتْه ُمبهرة درجٍة إىل وقواِعدها بالفرنسية اإلملام الطهطاوي
امَلتاِحف بأحد محفوظ ِخطاٍب عىل وقعُت وقد اإلمالء. أو اللغة قواعد يف أخطاء دون
به ليس الِخطاب ألن ذُهلُت فقد وبرصاحة الطهطاوي، يِد بخطِّ باريس يف الفرنسية
يدلُّ لكنَّه الطهطاوي، عبقريَّة عىل فقط يدلُّ ال هذا أن وأعتقد اللُّغة. يف واِحد خطأ
الثقافة عن غريٍب لشخٍص بالنسبة خاصًة الفرنسية لتعلُّم النِّسبيَّة هولة السُّ عىل كذلك
لتقاُرِبها نظًرا إسباني أو إيطايل شخٍص عىل سهًال يكون قد الفرنسية فتعلُّم األوروبية،

ساميَّة. لُغة عىل تربَّى لعربي بالنسبة ا جدٍّ صعب لكنَّه األم، لُغته مع
األلُسن أشيَع من ِلسانُهم «كان الفرنسية: عن اإلبريز» «تخليص يف رفاعة ويقول
فيها ف والترصُّ الِعبارات بتالُعب ال امُلرتاِدفة، غري الكِلمات لكثرة بالنسبة وأوسِعها
الفرنسية يُقاِرن أنه الواضح ومن منها.» خاٍل فإنه اللفظية؛ البديعية نات بامُلحسِّ وال

البديعية. نات وامُلحسِّ بالعبارات والتالُعب بامُلرتاِدفات العاِمرة بالعربية
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الذين أنفسهم هم اللُّغة يف ملموس تطويٍر أيَّ ة ِبشدَّ يرفضون من أنَّ هي امُلشكلة
كلِّ ُمواَجهة يف يِقفون الذين وهم الحياة، مظاهر كلِّ يف تجديٍد أي برضاوة يرفضون
وهم واملستقبل، الحارض حساب عىل باملايض ك التمسُّ مأزق من للخروج ة جادَّ محاولٍة
امُلستعصية. ومشكالته املجتمع قضايا لكلِّ سلفيَّة مرجعيَّات يفرِضون الذين أنفسهم
التَّعاُمالت يف لكن فقط السياسة يف ليس يشء، كلِّ يف الحنيف الدين يُقِحمون وهؤالء
ترويع إىل يَعَمدون وهم العام. السلوك وقواعد والقوانني االجتماعية والعالقات اليوميَّة

مصالحهم. يُناِسب الذي القديم عىل الحفاظ أجل من معنويٍّا الناس
االتِّهامات أشنَع بتوِجيه بالتطوير، يُنادي صوٍت كلِّ إسكات يف هؤالء نَجح وقد
جاهزة امُلخيفة االتِّهامات هذه أصبحت وقد باهلل. وكافر للدين ُمعاٍد بأنه وأوَّلُها إليه،
فَمه يفتح بمن لإلطاحة امَلنطق من َسنٍَد إىل حاجٍة يف وليسوا املايض. حرَّاس ألِسنة عىل

إيمانه. يُثِبت حتى بالُكفر عنَدهم ُمتَّهًما اإلنسان وأصبح لالعِرتاض،
حسني طه الدكتور ينبِّه ١٩٣٧م عام الصادر مرص» يف الثقافة «مستقبل ِكتاب ويف
الفصل ويف عاجلة. بصورٍة اللُّغة إصالح إىل ويدعو العربية، اللغة ر تحجُّ خطورة إىل
اللغة «ما عنوان: وتحت ١٩٩٦م عام الصادرة املعارف دار بطبعة ٣٧ رقم يحِمل الذي
رضورة أصبَح اللغة إصالح «إنَّ حسني طه يقول تعليمها»، الدولة تتوىلَّ التي العربية

نفسه.» الدين رضورات من بل الحياة رضورات من
بالغيَّة بلغٍة يكتُب فهو بنفسه، يبدأ ال العربي األدب عميد أن هي امُلفاَرقة لكن
بداية يف أو عرصه يف سواء العادي القارئ ُمتناَول يف ليست لُغة لكنها الجمال، رائعة
كلِّ ويف الِكتاب هذا يف حسني طه استخَدَمها التي واللغة والعرشين. الحادي القرن
العاميَّة. إىل وتقريبها اللُّغة تَيسري رضورة من به نادى عما البُعد كلَّ بعيدٌة َكتَب ما
الجاِحظ لُغة إىل كثريًا أقرب حسني طه لُغة فإن الكالسيكي بجمالها االعرتاف ومع
ِكتابِة يف رأيه تطبيق ُكتبه أحد يف حاَول وقد باسِتخدامها. يُنادي التي اللُّغة إىل منها
دون صون املتخصِّ إال الكتاب هذا يعِرف وال فاِشلة، تجربًة كانت لكنَّها تُنَطق كما اللغة

غريهم.

األلفاظ يف لغوي ر تحجُّ بجالءٍ يعِكسه الذي الذِّهني ر التحجُّ عىل األمثلة أبرز ومن
رشًطا القديم تقليد كان فقد طويلة؛ لقرون العَرب عراء الشُّ يصنُعه ظلَّ ما واملعاني،
غري شيطانيًة محاوالٍت يُعتَرب كان َلف السَّ عن خرج ما وكلُّ عري، الشِّ لإلبداع حديديٍّا
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األطالل عىل البُكاء إىل يُضطرُّون ما كثريًا العبايس العرص حتى الشعراء فكان مقبولة،
حياتهم. من العنارص هذه كلُّ فيها اختَفت عصوٍر يف وبالرُّمح وبالبيداء بالنَّاقة والتَّغنِّي
حال الرتَّ بسبب حبيبتِهم قوم تَرَكها التي األطالل عىل الدُّموع يذِرفون كانوا ل الرُّحَّ فالبدو
األموي العرص شعراء أما مالءمة. أكثر معيشية وظروف املاء عن بحثًا آَخر إىل مكاٍن من
إىل فيها يحتاجون ال التي القرى أو امُلدن يف يعيشون ُمعظمهم يف فكانوا األول والعبايس

ل. التنقُّ إىل أهلهنَّ يحتاج وال ثاِبتًا مكانًا تسُكن حبيباتُهم وكانت حال، الرتَّ
الغاِلب، امُلحافظ التيَّار إلرادة يُذِعنون العرص ذلك يف الشعراء كان فقد ذلك ومع
لكنهم الرماح، يستخدمون وال الِجمال يركبون وال الصحراء يف يعيشون ُهم ال أنَّهم مع
ُمضِحًكا ِشعرهم فجاء الكِلمات، ونفس املعاني بنفس الُقدماء مُلحاكاة ُمضطرِّين ظلُّوا

ذاته. الوقت يف وُمحزنًا
الرضب حدِّ إىل تِصل العنَت من ألوانًا يَلَقون القديم عىل امُلتمرِّدون الشعراء وكان
اللغة وحماية الدين ِحماية يدَّعون من بِفعل هذا كلُّ بالزَّندقة. واالتهام والحبْس والطَّْرد
فذلك التَّطوير من كبريًا شيئًا نالت قد العربية كانت إذا لكنه «املاِرقني». ُعدوان من
القوالب َكرس برضورة وشعروا امُلحرَّمات، عىل اجرتءوا الذين «املاِرقني» هؤالء بفضل

زمان. كلِّ يف املايض حرَّاس ِقبَل من املفروضة الجاِمدة
كثرٍي يف الِفكاك الشعراء استطاع آنذاك، القديم ُحماة لبعض الِفكري اإلرهاب وبرغم

وعرصهم. بيئتهم عن فشيئًا شيئًا ون يُعربِّ وبدءوا املايض إسار من األحيان من
عىل امُلحاِفظة التيَّارات يد عىل وُمعاناة عنٍَت من الشعراء هؤالء القاه ما ويُذكِّرني
عاَلم يف يُربِّرها ما لها يُعد لم أفكاٍر فْرض ويُريدون اليوم بيننا يعيشون بالذين القديم،
َلف، السَّ من وِرثْناها التي باللغة امِلساس عدم عىل ون يُِرصُّ كما والِعرشين، الحادي القرن

الحايل. عرصنا نُجاري حتى رها نُطوِّ أن األوان وآن
لغة تطوير أجل من امُلستمرَّة الجهود تبذُل ال قلُت كما واحدة كبرية دولة تُوَجد فال
عىل نفسه يفِرض الذي الطبيعي ر التَّطوُّ ُمواكبة بهدف أبناؤها، يستخدمها التي التعبري

املجتمعات.
أن والنتيجة املايض. ملصلحة امُلستقبل ونُصاِدر التطور سنَّة فنُعاند العرب نحن أما

األساسية. بقواعدها ون يُلمُّ وال األم لُغتهم يف يُخطئون العرب غالبيَّة
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عن وعاِجزة جاِهلة شعوب العربية الشعوب أن ليس سبق مما أستخِلصه وما
لتُالئم ينبغي كما ر تتطوَّ لم العربية اللغة أن هو أستخِلصه ما لكن األم، لُغتها استيعاب
برفض ك التمسُّ فعًال العبَث ومن لتحديثها. األوان آن وأنه فيه، نعيش الذي العرص

العربي. العقل تخلُّف يف رئيسيٍّا دوًرا تلَعب واهيَة َدعاوى أساس عىل التَّغيري
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لغوية شيزوفرينيا

ما هو طويلة قرون منذ العربي اإلنسان يعيشها التي اللغوية للحالة توصيٍف أدقَّ لعل
ويف منزله يف سجيَّتِه عىل يتحدَّث عندما فهو «شيزوفرينيا»؛ النفس علم يف عليه يُطَلق
يقرأ عندما لكنه بالده، يف السائدة الداِرجة اللَّهجة يستخِدم والسوق، الشارع ويف عمله
يكتُب أو الكتب يقرأ وعندما والتلفزيون اإلذاعة يف األخبار نَرشات إىل يستمع أو حف الصُّ

الفصحى. العربية هي ُمختِلفة أخرى لُغٍة إىل ينتِقل فإنه عمله، يف ُمذكِّرة أو طلبًا
أكثر أن وهي غريبة، ُمفاَرقة يف فسنَقع وحَدها الُفصحى بأنها العربية عرَّفنا ولو
سكان من ٪٥٠ من أكثر أن املعروف فمن عربًا، ليسوا العربية الشعوب أبناء ِنصف من
تتحدَّثها التي اللََّهجات بأنها العربية عرَّفنا ولو الُفصحى. العربية يَجهلون العربي العالم

كبري. خطأ يف وَقعنا قد نكون العربية، الشعوب
أن ر أتصوَّ كنُت العرب، ماليني مثل مثيل اللغوية، الشيزوفرينيا حالة أعيش وألنَّني
الُفصحى وخاصًة إحداهما يعِرف من وأن للغاية، ضئيل واللََّهجات الُفصحى بني الفاِرق
لألجاِنب ُمشاهدتي وخاصًة التجربة لكن يفهمها. أن بُدَّ ال األقلِّ عىل أو األخرى يعِرف
الذين فاألجانب والفصحى؛ العامية بني الُهوَّة بمدى أقنعتْني العربية يتعلَّمون الذين
يْفَغرون لُغتنا دراسة عىل ُعمرهم من سنواٍت وعكفوا ة تامَّ إجادًة الفصحى يُجيدون

أقول. مما شيئًا يفهمون وال املرصية، بالعاميَّة أُحدِّثهم عندما أفواَهُهم
جمعتُْهما وإن حتى ُمختِلَفتنَي، بلَُغتنَي اليومية حياته يف يَتعاَمل ُمتعلِّم عربي فكلُّ إذًا

ة. العامَّ القواعد وبعض عديدة مفرداٌت
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الذي فما العربي. العالم يف دائًما َموجودة كانت اللََّهجات بأن البعض يُجاِدل وقد
التعايُش حالة أن يرون وهم الوضع؟ هذا من َمخرج إيجاد يف اآلن نُفكِّر حتى استجدَّ
امُلقدِّمة يف رسدُت وقد اآلبدين. أبد إىل هكذا تستمرَّ أن يُمِكن ُمتعاِقبة قرونًا استمرَّت التي

الجميلة. لُغِتنا عىل نقَلق تجعلُنا التي ات امُلستجدَّ بعض
يف الشيزوفرينيا حالة أنَّ البعض هؤالء عىل يفوت فإنه األسباب، تلك إىل وباإلضافة
القاِدرة وهي العربية، امُلجتمعات يف للغاية محدودة رشيحة عىل َمقصورة كانت املايض
العربية الشعوب من ٪٩٥ عىل بالتأكيد تزيد كانت األميَّة ِنسبة وألن والكتابة. القراءة عىل
أما ككل. امُلجتمع تَمسُّ ظاهرة تُشكِّل اللُّغوي االنفصام حالة تكن لم قريب، زمٍن حتى
٪٥٠ عن تقلُّ ال الفصحى ُمستخِدمي ِنسبة أصبحت فقد التعليم، انتشار وبفضل اليوم،
للشعوب الحيوية فالقوى إهماله، يُمكن ال ِجذري تغريُّ وهذا العربي، الشعب أبناء من
ُمعاناة تُعاني التي وهي ر، التطوُّ عملية دفع عىل القاِدرة امُلتعلِّمة الفئات تلك هي العربية

لُغوية. شيزوفرينيا يه أُسمِّ ا ممَّ حادَّة
أن دون وتموت تعيش العربية الشعوب أبناء من الساِحقة الغالبيَّة كانت املايض يف
حياتَهم يكرِّسون اللغة أو الدين ُعلماء من القليلة الفئة وكانت الُفصحى، عن شيئًا تعرف
ُل فتَحوُّ لهم. بالنسبة ة ُمعقدَّ مشكلة الشيزوفرينيا حالة تُمثِّل فال والتحصيل، للدَّرس
ومع حديثة، قضية هي املجتمع، يف عامٍة مشكلٍة إىل الِقلَّة تعيشه واقٍع من الشيزوفرينيا
إىل الشيزوفرينيا مشكلة تتحوَّل سوف العربي، العالم يف امُلطَِّردة التعليم نسبة زيادة

والعرشين. الحادي القرن يف العربي العقل ازمات إىل تُضاف أزمٍة
لكنَّنا عقله، يف اللُّغتني بني للتوفيق ضخًما ُجهًدا شعوريٍّا ال العربي اإلنسان ويبذل
منذ وَرَضعنا الشاذِّ الوضع هذا عىل نَشأنا ألنَّنا نظًرا الذِّهني؛ املجهود بهذا نشُعر ال
بل األمور، طبيعة مع يتَِّسق به ُمسلًَّما أمًرا فاعتربناها اللغوية، االزدواجيَّة تلك الطفولة
أو واحدة لغٌة وكأنهما ارجة والدَّ الفصحى عقلهم يف يَخِلطون العرب من املتعلمني إن
واللهجات الفصحى بني الفاِرق أن الواِقع لكن شديد. تقاُرب بينهما للتعبري َوسيَلتان
واإليطالية الفرنسية مثل واحد أصٌل لها كان وإن ُمختلفة، لُغاٍت بني الفارق يُوازي يكاد

املثال. سبيل عىل واإلسبانية
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العقل يُكلِّف وأنه طبيعي، غري الوضع هذا أن لنا يتَِّضح بموضوعية قليًال فكَّرنا ولو
هو كما اإلنسان وألنَّ الفكرية. َمَلكاته يُشتُِّت كما قدراته، من يَحطُّ ذهنيٍّا إرهاًقا العربي
العربي فإن عقله، يف تَتشكَّل كلماٍت خالل من وإنما ُمجرَّدة بطريقٍة يفكِّر ال معروف
فمن اإلجابة كانت وأيٍّا بالعاميَّة؟ أم بالفصحى يُفكِّر هل التفكري: يف بانِفصاٍم ُمهدَّد

الذهني. الوضوح عىل يُساعده ال عقله يف تشويًشا هناك أن امُلؤكَّد
وتطوير التعليمية العملية يف التقدُّم إىل الطاِمح العربي أن تعقيًدا األمر يزيد وما
ال ذلك يف والسبب الفرنسية. أو اإلنجليزية سواء أجنبية لغٍة إجادة إىل يُضَطرُّ ُقدراته
اللَُّغتني هاتنَي بإحدى تُصاغ أصبَحت صات والتخصُّ العلوم كلَّ أنَّ وهو أحٍد عىل يخفى

خاصة. بصفٍة وباإلنجليزية
الكومبيوتر يف خبريًا أو كيميائيٍّا أو ُمهندًسا أو طبيبًا يكون أن شابٍّ أيُّ أراد فإذا
األجنبية املصادر عىل االطِّالع من له بُدَّ فال جغرافيٍّا، أو ُمؤرًِّخا أو صحفيٍّا حتى أو
الِعلم ميادين كلِّ يف كثريًا تأخرَّت التي العربية عىل يعتِمد أن يُمِكنه وال ِصه، تخصُّ يف
لُغة تقدير: أقلِّ عىل لغات ثالث يُجيد أن له بُدَّ ال ف امُلثقَّ العربي فإن وبالتايل واملعرفة؛
له تفتح أجنبية لُغة ثم بها، ويدُرس ويقرأ يكتُب وأخرى اليومية، حياته يف بها يتحَدث

الحديثة. واملعرفة الِعلم أبواب
من أكثر يعرف أن عليه بالعالم مكاٍن أيِّ يف ف امُلثقَّ العرصي اإلنسان أن صحيح
أن إالَّ الخارجي، العاَلم عىل عقليٍّا منفِتًحا ويجَعلُه واِسعًة آفاًقا أمامه يفتح ذلك ألنَّ لُغة؛
الواِحدة. ثقافته ُصلب يف ُمتضاِربتنَي لُغتنَي وليس عنه، أجنبيَّة لُغة َمعرفة هو املطلوب
شيخ الشأن هذا يف كتَبَه ما إىل الرجوع يُمِكننا أجنبية لغة تعلُّم أهمية نُدِرك ولكي
ُقطب هو الجليل الشيخ وهذا عبده. محمد العبقري اإلمام هو اإلسالم شيوخ من عظيم
عىل والعرشين، عرش التاِسع القرننَي بني الفاصلة الِحقبة يف االسِتنارة أقطار أمَلع من
العربية ة األمَّ لجذب الجهود يبذُلون الذين من األيام هذه يف الدين ار تُجَّ بعض عكس

والُخَزْعبالت. الُخرافات إىل تؤدِّي أفكاٍر ولنَرش الَوراء إىل واإلسالمية
الكاملة «األعمال كتاب يف للفرنسية» «تَعلُّمي بعنوان فصٍل يف عبده محمد يقول

ه: نصُّ ما ِعمارة محمد الدكتور وتقديم تحقيق من عبده»، محمد الشيخ لإلمام

ألحٍد يُمِكن ال أنه وجدُت أنِّي هو أوروبية لغٍة ِبتعلُّم تعلًُّقا زاَدني الذي إن
عىل به ويقتَِدر أمته ِخدمة من به يتمكن الِعلم من يشءٍ عىل أنه يدَّعي أن
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ال كيف أوروبية. لغًة يعِرف كان إذا إال ينبغي كما مصاِلحها عن الدِّفاع
أقطار جميع يف األوروبيني مصالح مع ُمشتِبكًة امُلسلمني مصاِلح أصبَحْت وقد
من لالستفادة يشتِغل أن لُغتهم يعِرف ال ِلمن ذلك مع يُمِكن وهل األَرض؟

منهم؟ ار الرشِّ رشِّ من للَخالص أو خريهم؟

َمعرفة تجعل التي األسباب سنٍة مائة من أكثر منذ عبده محمد الشيخ ص لخَّ هكذا
الشخيصَّ ر التطوُّ ينُشد إنساٍن أليِّ رضورة الفرنسية، أو اإلنجليزية وخاصًة أجنبية، لُغٍة

ة. العامَّ وامَلنفعة
ُصلب عن اإلنسان يُشتِّت قد أنه إالَّ الكثرية إيجابيَّاته له كانت وإن اللُّغات د وتعدُّ
الحال هو كما العادية، حياته مُلماَرسة لُغتنَي تَعلُّم إىل يُضطرُّ عندما خاصًة املعرفة،

العرب. نحن لنا بالنسبة
يكتفي أن امُلمِكن من أنه نِجد مثًال، األمريكي بامُلواطن الوضع هذا قارنَّا وإذا
هي السوق من حاجته ليشرتي بها يتحدَّث التي فاللغة يريد، ما إىل ليِصل واِحدة بلغٍة
أيًضا وهي بالتلفزيون، األخبار نَرشات بها يُشاِهد والتي بها دَرس التي اللغة نفسها
الحال وكذلك ص. التخصُّ هذا كان أيٍّا صه، تخصُّ يف ة الهامَّ املراِجع كلِّ يف يحتاجها التي

األملاني. أو للفرنيس بالنسبة بعيد حدٍّ إىل
والفرنسية اإلنجليزية يف موجودة اللُّغوي االزِدواج ُمشكلة بأن البعض يُفتي وقد
لُغة عن تختِلف لغًة يتحدَّثون الشباب وخاصًة الشارع يف فالناس األخرى، اللُّغات وكافة
حالة تربير هدُفها فاِضحة ُمغاَلطة هذه لكن والرسبون، أكسفورد جامعات يف التدريس
منها. تُعاني العالم شعوب كلَّ وكأن امُلشكلة وتَمييع كعرب، نعيشها التي الشيزوفرينيا

اإلطالق. عىل صحيح غري أمر وهو
الراِقية اللُّغة عن تختِلف البالد هذه يف ارجة الدَّ التَّخاُطب لُغة أن فهَو الواِقع أما
األُرسة أفراد بها يتحدَّث التي العاِميَّة اللغة عن مرص يف اليوم شباب لغة تختِلف ما بقدر
ال الشباب يَستعملها مفردات وهناك العمل. وأماكن الوزارات يف املوظفون أو املنزل يف
املرصية امُلدن يف امُلستخَدمة العامية اللغة عن ما حدٍّ إىل لُغتهم وتبتِعد الكبار يفهمها

عاًما. ثالثني أو عرشين منذ الكربى
يشءٍ بأي يشءٍ أيَّ نُقاِرن أن ال للُمقارنة، قابل هو ما نُقاِرن أن للمنِطق واألقرب
مشكلة بأن يُفتون للذين نُهديه بسيًطا ِمثاًال ولنأُخذ إثباته. يف راغبون نحن ما نُثِبت لكي
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ذهب فإذا العربي؛ العالم يف موجودة هي ِمثَلما ُكلِّه العاَلم يف موجودة اللغوي االنِفصام
التي اللُّغة ذلك يف واستخدم حاجيَّاته، رشاء البائع من وطَلب امَلحالِّ أحد إىل مثًال فرنيس
يف يرى لن البائع فإن السوربون، يف بها يُدَرس التي حتى أو لوموند صحيفة بها تُكتَب
كلُّ امُلشرتي. يقولها كلمٍة كلَّ ثقافته َدَرجة كانت أيٍّا البائع هذا وسيفَهم غرابة، أيََّة ذلك

والثقافة. التعليم من عاٍل قدٍر عىل رجل أمام أنه سيُدِرك البائع أن األمر يف ما
حرفيٍّا: قائًال البائع إىل ه وتوجَّ املغرب أو اليمن يف أو مرص يف ُمواطن ذهب إذا أما
كلِّ أُضحوكة فسيكون الُجبن.» من ِقطعًة عليه وِزد الُخبز، من رغيًفا بُنيَّ يا «أعِطني

أصًال. أراد ما البائع يفهم ال وربَّما يَسمُعه من
عربي؛ بلٍد كلِّ يف الناس يَستخِدُمها األقلِّ عىل لُغاٍت ثالث الحالة هذه يف إذًا فهناك
الشباب، أوساط يف وخاصًة ُمستحَدثة ولُغة اليومية، الحياة يف امُلستخَدمة العامية اللُّغة
هلة السَّ واإلعالم حافة الصَّ لُغة إىل تقسيمها يُمِكن األخرية هذه وحتى الفصحى. واللُّغة

بالقديم. ك تتمسَّ زالت ال التي صني وامُلتخصِّ الُكتُب لُغة ثم نسبيٍّا،

العربي العاَلم يف املناِطق بعض ُسكَّان فإنَّ تعقيًدا أكثر تفصيالٍت يف الدُّخول يُريد ومن
اللَّهجة يتحدَّث مرص يف مثًال عيدي فالصَّ ة؛ خاصَّ لُغات وأحيانًا خاصة، َلَهجات أيًضا لهم
بلهجٍة يتحدَّث سوريا يف والَحَلبي القاهرية، العاميَّة ويفَهم مرص جنوب يف السائدة

وهكذا. الدِّمشقي عن تختِلف
ة خاصَّ لغاٌت فرنسا يف فهناك العالم، بالد غالبيَّة يف موجودة الظاهرة هذه لكن
الفرنسيِّني كلَّ فإن ذلك ومع املناطق. هذه ُسكان إالَّ يفَهُمها ال والباسك الربوفنسال مثل
اختالًفا يختِلف هذا وكل بينهم. فيما بها ويتحدَّثون باريس منطقة أهل لُغة يفهمون

العربي. العالم يف واللََّهجات الُفصحى بني الفاِرق عن ِجذريٍّا

لكنَّه النفس عىل صعبًا سؤاًال العرب منها يعاني التي اللغوية الشيزوفرينيا وتطَرح
العربية اللُّغة تُصِبح هل وهو: بالنفي، إجابته بأن ُمقتِنعني كنَّا وإن حتى بالطْرح، جدير
حدِّ يف تُستخَدم ال لكنَّها باِطنها من أخرى لغاٍت خ تُفرِّ لُغٍة أي الالتينية؟ مثل الُفصحى

َميِّتة؟ لغٍة إىل ل وتتحوَّ ذاتها
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هذا من ِبشدَّة حسني طه الدكتور يُحذِّر مرص» يف الثقافة «مستقبل ِكتاب ويف
١٩٩٦م: عام الصادرة املعارف دار طبعة من ٣٧ الفصل يف يقول حيث االحتمال،

العربية اللغة أن وهو (…) منكر بخَطر اإلصالح هذا يُقاِومون للذين نذير وأنا
إىل — نُِرد لم أم أَرْدنا سواء — صائرة باإلصالح، ُعلوَمها نَنَْل لم إذا الفصحى
وحَدهم الدين رجال يُحِسنها ال أو يُحِسنها غري، ليس ِدينيَّة لغًة تُصِبح أن
ادة السَّ هؤالء غري واسِتعمالها اصِطناعها عن فضًال وذَوِقها َفهمها عن ويعجز

الناس. من

العربي األدب عميد به يُنِذر ما تفادي هو الِكتاب هذا َوْضع من هَديف أنَّ الواِقع ويف
هذا أكدَّ عندما رثائه يف قبَّاني نزار وصَدق بأعيُنِهم. امُلبِرصون يراه ال ما أبَرصَ الذي

قائًال: املعنى

ال��ِع��م��ي��ان َج��وَق��ة ن��ح��ُن إن��م��ا أع��م��ى أن��َت م��ا ن��ظ��ارتَ��ي��ك ارِم

العاَلم أن أهلُها ر وتصوَّ العصور، من عٍرص يف العالم لُغات أهمَّ كانت والالتينيَّة
لكن الخالدة»، «املدينة اسم روما عىل يُطِلقون وكانوا اآلبدين. أبد إىل بها يتحدَّث سيظلُّ
اإلمرباطورية أرايض اجتاحت والتي أوروبا، وشمال َرشق من القاِدمة القبائل جحاِفل
يُعد لم قرون ِبضعِة فبعد فحسب؛ القديمة روما نفوذ عىل تقِض لم الغربية، الرومانية
بها تتحدَّث كانت التي واللغات اللغة هذه بني َمزيج هي لُغات وظهرت وجود لالتينية
التي اللُّغات شديٍد بطءٍ يف وتبْلَوَرت وغريهم. والِفندال والقوط الِفرنجة مثل القبائل،

وغريها. واإلسبانية واإليطالية الفرنسية مثل اليوم نعِرفها
والالتينية، العربية بني الجوهرية الفروق إنساٍن أي عىل تَخفى ال فإنه ذلك ومع
ألي هباءً يَضيع أن عاقٍل أيُّ يقبَل ال عظيم تُراٍث لُغة وكانت الُقرآن بها نزل فالعربية
لم إن خاصًة اإلنسان إرادة من أقوى يكون ما كثريًا الحياة واِقع لكن األسباب. من سبٍب
ملسو هيلع هللا ىلص محمد أنصار قال ولو دءوب. وعمٍل ُصلبة بعزيمٍة إراَدته تحقيق عىل اإلنسان يَعمل
حمايته.» عىل قاِدر وهو هللا، دين فهذا شيئًا تَخَشوا «ال البعض: لبعضهم الدَّعوة بداية يف
كان ما يعَلم وحَده فاهلل سلبيٍّا، َموقًفا ووقفوا الدَّعوة لنَرش جهود أيِّ عن فوا توقَّ ثم

لدينِنا. سيحُدث

96



لغوية شيزوفرينيا

يُمِكن فال وبالتايل القرآن، لغة هي العربية بأن بالقول نكتفي أال علينا أيًضا، اليوم
نعمل أن علينا وإنما يكفي، ال فهذا األبد، إىل بها يتحدَّثون العرب وسيظلُّ تَُمسَّ أن

اآلخرين. بها نُفاِخر التي لُغتَنا وتظلَّ احتياجاِتنا تُالئم حتى تطويرها؛ عىل جاِهدين
يف العربية اللُّغة ظهور منذ موجودة كانت اللَّهجات فإن امُلقدِّمة يف قلُت وكما
اللغات انَزوت بها الكريم القرآن نُزول بفضل ُقريش لغة انتَرصت وعندما الجزيرة،
اللُّغات يف بأخرى أو بصورٍة ُمتواِجدة ظلَّت لكنها وكتابة، أدٍب كلُغة األخرى واللهجات

الكالم. يف امُلستخَدمة
بها وُكِتبت القرآن بها نَزل التي الراِقية العربية اللغة أنَّ نَعِرفه أن يِجب ما وأهمُّ
من عرص أي يف للكالم كلغٍة هي كما تُستخَدم لم الكالسيكي، العربي األَدب روائع
اللغة فيها تَمتِزج لُغًة يتحدَّثون الناس عامة كان ملسو هيلع هللا ىلص الرسول زمن يف فحتى العصور،

العربي. اللِّسان عىل امُلسيطرة باللََّهجات الراقية
عن الناس ابتَعد كلَّما القرآن، نزول وهي الفاِصلة اللحظة عن زمنيٍّا ابتعْدنا وُكلَّما
اإلسالمي العرص يف الناس أنَّ أي العربي، بالعالم مكاٍن كلِّ يف اللَّهجات لِحساب الُفصحى
وكانوا األموي، العرص يف منهم الفصحى إىل أقَرب لغًة يتحدَّثون كانوا العربية بالجزيرة
الَفجوة فيه أصبَحت الذي هذا يومنا إىل وهكذا العبَّايس، من األموي يف الُفصحى إىل أقرب

وحَدها. العواطف تُحرِّكه ال ُمراِقب أيُّ يلِمُسه الذي بالقْدر واِسعًة
امُلكرَّمة مكة يف حتى اليومي، للتَّعاُمل كلُغٍة انتَرصت قد اللََّهجات أن لالنِتباه والالِفت

والبَيان. الَفصاحة وبؤرة العربية اللُّغة ومنبَع ملسو هيلع هللا ىلص الرسول َمهد وهي
ومكان زماٍن كلِّ يف العربي اإلنسان هَجر ملاذا الذِّهن: إىل تلقائيٍّا يقِفز سؤال وهناك
ال ملاذا َصدره؟ يف ا عمَّ واإلعراب اليومي للتَّعاُمل أخرى لُغٍة إىل ولجأ الفصحى، العربية
بوح الصَّ «وجُهك أو غرامك.» يف هائم «أنا حرفيٍّا: لها ويقول محبوبته إىل العاِشق يذهب
بهذا ستنتهي بينهما العالقة أن فاألرَجح العبارات، هذه مثل لها قال ولو ِكياني»؟ يهزُّ
التي اِرجة الدَّ اللهجة من ُمستقاة غَزل عبارات العاِشق دائًما ل يُفضِّ فلماذا البليغ. الغَزل

نفسه؟ يف عما تعبرٍي أفضل تُعربِّ
بسيًطا سببًا أرى لكنِّي لذلك، عميقة ونفسانية فلسفيًة تربيراٍت نِجد أن امُلمِكن من
للتَّعاُمل صالحة لُغة ليست — الحايل بشكِلها — الفصحى إن الفور: عىل العقل إىل يقِفز

وتعقيداتها. لصعوبتها نظًرا اليومي
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ومع لَُغِتنا. عىل حاِسمة آثار اإلسالمي الفتح مع الجزيرة خارج العربية النتشار وكان
رضبة العربية هت ُوجِّ الرسول وفاة بعد وغربًا ورشًقا شماًال اتجاٍه كلِّ يف العربي الزَّحف
امَلسيح لُغة وهي اآلرامية ها وأهمُّ املنطقة، يف ُمتداولة كانت التي اللغات كلِّ إىل قاضية
نُجيب أن الصعب فمن اليوم وإىل الفتح، قبل ِمرص أهل لُغة وهي والِقبطية السالم عليه
ومرص والِعراق ام الشَّ يف الناس ِلسان عىل العربيَّة سيطَرت ملاذا اآلتي: السؤال عن
شعوب ولُغات كية والرتُّ الفاِرسيَّة مثل لغاٍت اقِتالع تَستِطع لم لكنَّها إفريقيا، وشمال

آسيا؟ يف كثرية أخرى
ارتبَطت العربية إن األوىل تقول القضية، هذه يف أساسيَّتان نظريَّتان وهناك
وبطبيعة املفتوحة. عوب بالشُّ وامِتزاجها العربية الِعرقية العنارص بانِتقال أي بالتَّعريب
خريطة إىل نظْرنا فإذا لذلك ُجغرافيٍّا؛ األقرب البالد إىل العربية الِهجرة كانت فقد الحال
كثريًا أكرب بُقعة بها تُحيط العربي، العالم هي أساسيَّة، نواًة نِجد اليوم اإلسالمي العاَلم
خَرجوا الذين العرب عدَد ألن نظًرا حاِسًما يكن لم العاِمل هذا لكن اإلسالمي. العالم هي
مَلوسوعة وفًقا شخص ألف ٢٠٠ يتجاَوز ال األمصار يف واإلقامة للفتح الجزيرة من
عن ا جدٍّ بعيًدا ليس لكنَّه امَلوسوعة تقول كما تقريبيٌّ الرَّقم وهذا «يونيفرساليس»،

املفتوحة. األقطار ُسكَّان من املاليني عرشات َوسط تاهوا قد هؤالء أنَّ شكَّ وال الواِقع.
انتَرصت العربية إنَّ تقول فهي بحت، لُغويٍّ أساٍس عىل فتقوم الثانية النظريَّة أما
— العربية اللُّغوية األرسة نفس وهي حامية — سامية لُغاٍت تتحدَّث كانت التي البالد يف
نفس لها ألن الفتح؛ مع الواِفدة اللُّغة والشام مرص مثل البالد هذه شعوب فاستساَغت

يَستخدمونها. التي اللغة ُجذور
لكن املفتوحة، البالد لُغات عىل العربية انِتصار يف دوًرا كثرية عواِمل لِعبَت وربما
وانتَرشت تعاُمٍل، كلُغِة نفِسها فرض يف تنَجح لم الُفصحى أن هو البحث هذا يف امُلهمَّ

العربي. العالم ِبقاع من بُقعٍة كلِّ يف اللُّغوية للعادات وفًقا اللهجات
وامُلولَّدون والبلديِّني»، امُلولَّدين «لُغة تعبري: الجديدة اللَّهجات عىل الجاِحظ أطَلق وقد
أٍب من امُلولَّدين غالبيَّة وكان عربي. غري أٌب أو أُمٌّ لهم الذين أي امُلخلَّطون، األبناء هم
األجنبيَّات بالَفتَيات انبَهروا قد العرب أن ويبدو عربية. غري أي «أعجمية» وأمٍّ عربيٍّ
يتميَّزَن منهن، الرُّوميَّات وخاصًة الفتيات، هاته كانت حيث الرُّوم ِبالد ومن فاِرس من
الفتح ة ُمدَّ طول ومع قبل. من العَرب غالبية يشهْده لم ما وهو امللونة والعيون بالشعور
املولِّدون لِعب وقد األبناء. يَلِْدن جاِريات اتِّخاذ أو العربيَّات غري من الزَّواج كثُر والحروب
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يف َدوَرهم لكنَّ العبايس، العرص يف ًة وخاصَّ اإلسالمية العربية األمة تاريخ يف ا هامٍّ َدوًرا
اليوم. إىل الِكفاية فيه بما يُدَرس لم العربية «تشويه» أو تطوير

ِة لعامَّ بالنسبة القاِعدة ُهما العربية اللُّغة يف والخطأ اللَّحن أصبَح الوقت ومع
العربية يف يُخطئون الناس فسِمع وق السُّ دخل أعرابيٍّا أنَّ ُقتَيبة ابن ويروي الناس،

نربَح! وال نلَحن ال ونحن ويربَحون، يلحنَون هللا! سبحان فقال: ويلَحنون
َلَحن فقد الُعَلماء؛ يف حتى فاشيًا كان اللَّحن أنَّ اإلسالم ُضحى يف أمني أحمد ويؤكِّد
اإلمام من كلٌّ — األَُدباء وطبَقات الفريد والِعقد والتَّبيني البيان إىل ُمستنًدا يقول كما —
عن عاِجزين ء األِجالَّ الُعَلماء هؤالء كان وإذا املييس. وِبرش ُعبيد بن وعمرو حنيفة أبي
بالُنا وما عرصهم، يف الناس ة بعامَّ بالُنا فما املائة، يف مائة سليمٍة عربيٍة بلُغٍة التحدُّث
الحياة إيقاع ُمالحقة عىل قاِدًرا اإلنسان فيه يُعد لم الذي الحايل، عرصنا يف الناس ة بعامَّ
سالمة إىل االلِتفات يستطيع حتى لحظٍة كلِّ يف اسِتيعابها إىل يُضَطرُّ التي املعلومات وكمِّ

بها. ينِطق التي اللُّغة
الدُّهور» َوقائع يف الزُّهور «بدائع ِكتاب اللُّغة فساد يف تَُرضب التي األمِثَلة أبَرز ومن
واألَدبي، الِفكري التاريخ ُكتَّاب نظر يف ركيكة لغًة يَستخِدم بالِفعل وهو إياس. البن
َعسكره «وأما األمراء: أحد واِصًفا مثًال فيقول عاميًَّة، وتراكيَب كلماٍت يستخِدم حيث

أنفسهم.» يف عفاشة وِعندهم قذرة، نفسهم الَعني، جيعانني فكانوا
يف يُخطئون الناس كان اإلسالمية، للدولة الذهبيَّة العصور يف وحتى وباخِتصاٍر،
وكانوا والعرشين، الحادي القْرن يف العَرب فيها يُخطئ كما بها يتحدَّثون عندما العربية
عن الزََّمني االبتِعاد مع تماًما العربي اللِّسان عىل َسيطَرْت التي اللَّهجات عليها يؤثرون

القرآن. ونُزول النُّبوَّة عرص

بني الَقَلق من حالٍة إشاعة إىل اللُّغوية الشيزوفينيا حالة تُؤدِّي أن الطبيعي من وكان
يَنكبُّوا أن الطبيعي من وكان الحديث. العرص يف ًة وخاصَّ والعَرب، امِلرصيني فني امُلثقَّ
من مجموعة إىل ذلك أدَّى وقد الشاذة. الحالة هذه من الخروج وسائل يف التفكري عىل
عرش التاسع القرن نهاية يف العربي الفكر عماِلقة من للعديد واالجِتهادات االقرتاحات

العرشين. وبداية
َهْجر هي عليها، أواِفق ال إنَّني بوضوح أقول التي امُلقرتَحات هذه أخطر ومن
بالعربية. الناطقة الدول يف رسمية تعامٍل كلُغِة اللَّهجات واسِتخدام بالكاِمل الُفصحى

99



سيبويه يسقط العربية اللغة لتحيا

القرن ِنهايات يف العربي العقل إىل طريقها تأخذ العاميَّة تبنِّي ِفكرة بدأت وقد
كان فقد مفهومة، دينيَّة ألسباٍب الِفكرة، لهذه ِفطريٍّا العربي لرْفض ونظًرا عرش. التاسع
عن بديلًة العاميَّة السِتخدام ج تروِّ ُكتُب وظهَرت امُلستِرشقني. من الفكرة طَرح من أول
سبيتا فلهلم األملاني للُمستِرشق مرص» يف العاميَّة العربية اللغة «قواعد منها الُفصحى،

١٩٠١م. عام وملور سلوين لإلنجليزي مرص» يف املحليَّة و«العربية ١٨٨٠م عام
كان إن أدري (وال األزهر بمجلَّة ولكوكس ِوليام اإلنجليزي نَرش ١٨٩٣م عام ويف
إىل امِلرصيني لدى االخِرتاع قوَّة تُوَجد لْم «ِلَم بعنوان: مقاًال الرشيف) باألزَهر َعالقة لها
عند اإلبداعية الطاقات لتحرير العاميَّة إىل واللُّجوء الُفصحى نَبِذ إىل فيه يدعو اآلن؟»
لرأيه تأكيًدا امِلرصية العاميَّة إىل اإلنجيل برتجمِة ١٩٢٥م عام ولكوكس وقام املرصيني.

الُفصحى. ونبذ اِرجة الدَّ اللَّهجة إىل اللُّجوء أهميَّة يف
إىل الدَّعوة بُطالن عىل دليٌل امُلستِرشقني هؤالء رأي إن يقول: من أسَمع وأكاد
ِدينِنا أركان لتقويض وسًعا يدَِّخرون وال والعرب اإلسالم أعداء فهؤالء الُفصحى، تبنِّي

والكراهية؟ الِحقد لنا يُضِمرون من إىل نَستِمع فكيف وثقافتنا،
األجانب آراء نأُخذ أن ذلك مع ينبَغي ال فإنه الكالم، هذا ة ِصحَّ افرتَْضنا ولو
من يتحدَّثون ال امُلستِرشقون فهؤالء مقاِصِدهم، يف الشكِّ مُلجرَّد باسِتخفاٍف وامُلستِرشقني
استخدام عن واحد استثناءٍ بال العربية الشعوب كلِّ إعراض ُمنطَلق من وإنما َفراغ،
والعقل، امَلنطق بقوَِّة ُحَجِجهم عىل نَُردَّ أن وعلينا بينها. فيما للتَّعاُمل كلُغٍة الُفصحى

االتِّهامات. وتوجيه بالعواطف وليس
وكان ُمشابهة. أفكاًرا اآلخرون هم تبَنَّوا العربي الِفكر فطاِحل من بعٌض فهناك
العاميَّة، اسِتخدام لِفكرة َروَّجوا الذين امِلرصيِّني أوائل من السيد لُطفي أحمد الجيل أُستاذ
عبد مرشوع كان كما بعد. فيما الدَّعوة هذه عن وتخىلَّ موِقِفه يف النَّظر أعاد قد كان وإن
— العربية للُّغة الالتينية الُحروف اسِتخدام إىل دعا ما بني من َدعا الذي — فهمي العزيز

الفئات. ة كافَّ ِقبَل من عاِرمًة اعرتاٍض َموَجَة أثار قد
وطه أمني قاِسم وكان فريحة. وأنيس عقل سعيد الِفكرة لهذه س تحمَّ ِلبنان ويف
وتبسيط العربية اللُّغة تيسري إىل اعني الدَّ أشدِّ بني من الخويل وأمني أمني وأحمد حسني

وتُراِثنا. لُغِتنا ِتجاه نوياُهم ُحسِن يف يَُشكُّ ال هؤالء وكلُّ قواِعدها.
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صَدَمت عنيفة بُحَجٍج الُفصحى عن بديًال العاميَّة تبنِّي إىل َدعوا من أشهر ومن
ذلك واعتَرب الالتينية الحروف اسِتخدام أيًضا ساند وقد موىس، سالمة كان الكثريين،

امُلستقبل». نحَو «وثبًة
الناقة، عرص يف الجاِهليَّة بَْدو من «وِرثناها الُفصحى: عن موىس سالمة ويقول

الطائرة.» عرص يف بها نتَعاَمل أن لنا ويراد
كما العربية اللغة أنَّ وهي صحيحة، فرضيٍَّة من انطَلق قد موىس سالمة أنَّ رأيي ويف
الصحيحة الفرضيَّة هذه من استَخَلَصها التي النتيجة لكن العرص، تُالئم تُعد لم وِرثناها
بأُخرى نَستبِدَلها أن العرص مُلتطلَّبات اللُّغة ُمواءمة عَدم من يَستنِتج فهو خاطئة؛ جاءت
اللغة، تطوير الرضوري من أصبح أنه هي َمنطقيًَّة األكثر النتيجة لكن العاميَّة. هي

والعرشين. الحادي الَقرن إنسان واحتياجات تفكري أسلوب تُناِسب بحيث
عربية بإرادٍة اللغة تطوير ُسبل عىل باالتِّفاق اإلرساع هي لذلك الوحيدة والوسيلة
العربي العاَلم يف الثقافة أمور عىل والقائمني فني امُلثقَّ بوعِي إالَّ ذلك يَتأتَّى ولن ُمشرتَكة.
لُغة يعِرف من نِجد ال قد أجياٍل عدَّة بعد وأنه فعًال، مهدَّدة أصبحت الفصحى بأن
العربي اإلنسان احتياجات عن تُعربِّ فالعاميَّة صني، وامُلتخصِّ اِرسني الدَّ من قلَّة إالَّ سيبويه
التَّعاُمل. يف األسهل األسلوب إىل الصعبة اللُّغة هَجر ولهذا الُفصحى؛ من أفضَل للتَّفاُهم
هي، كما َقبُولها هي العربية اللُّغوية الشيزوفرينيا قضيَّة لتَناُول الغاِلب واالتِّجاه
هذا ُمراجعة علينا يُحتِّم العقل لكنَّ املستقبل، يف منه ِفكاك وال علينا مكتوب قَدر وكأنَّها

للواِقع. امُلستسِلم الرباجماتي امَلوقف
وهي الكتابة، ولُغة اليومية الكالم لُغة بني َفجوٌة دائًما هناك ستكون أنَّه املؤكد من
هذه تضييق هو القادمة األجيال ِتجاه واجبنا لكن العالم، بالد كل يف موجودة حقيقة
األمور طبيعة فرَضتْه الذي االتِّجاه هو هذا أن الواضح ومن ُممِكن. قْدٍر بأكرب الفجوة

العربي. العاَلم يف حافة الصَّ ظهور منذ ًة وخاصَّ
بني امُلصطنَع الرَّبط هو الطبيعي ر التطوُّ بهذا االعرتاف يُعرِقل ما فإن قلُت وكما
كالم وهو ذاته. بالدِّين ِمساس هو باللُّغة امِلساس بأن البعض وتخويف والدين، اللغة

الكتاب. هذا يف أُثِبَت أن حاولُت كما الحقيقة عن ا جدٍّ بعيد
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أبناء من ُمتعدِّدة رشائح تفَهُمها طة ُمبسَّ لُغٍة إيجاد يف ِمحوريٍّا َدوًرا الصحافة لعبَِت وقد
الباب فتحت حافة الصَّ أن العربية وُمحبِّي فني امُلثقَّ من الكثري ويُجِمع العربي. الشعب
والكِتابة. القراءة عىل قاِدر عربيٍّ كلَّ تُواِجه التي الشيزوفرينيا مُلشكلة األْمثَل الحلِّ أمام
الفكر َفطاِحل بعض انِتقاد من تَسَلم لم اللغة تبسيط يف الصحافة جهود كانت وإن

قال: عندما الرأي هذا عن إبراهيم حافظ عربَّ وقد العربي،

أَن��اة ِب��غ��ي��ر يُ��دِن��ي��ن��ي ال��َق��ب��ر ِم��ن َم��زل��ًق��ا ب��ال��ج��رائ��د ي��وٍم ك��لَّ أرى

هو واللَّهجات الُفصحى بني التقريب أنَّ إالَّ النيل، شاِعر نَظر ِوجهِة من الرَّغم وعىل
الضاد. للُغة الجميع من وَمقبول َمنطقي تطويٍر إليجاد الوحيد السبيل

نَعيشها التي الشيزوفرينيا حالة فإن اللغوي الوضع هذا من َموِقُفنا كان وأيٍّا
لُغوية حالة هم املجال هذا يف والعرب العربي. العقل لطاقات وُمعطِّلة للتقدُّم ُمعرِقَلة
هو بما نتفرَّد أن فاألفضل بيشء، نتفرَّد أن بُدَّ ال كان فإذا اليوم. عالم يف ووحيدة فريدة

وُمعرِقل. ضارٌّ هو بما وليس وُمتَميِّز، ناِفع
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اللغة غاية

نظريَّات وهناك اآلخرين. مع والتَّفاُهم النفس عن للتَّعبري َوسيلة أنها اللُّغة يف األصل
لكن العلماء، حولها يختِلف اإلنسانية من األوىل األطوار يف اللَّغة نشأة حول ُمتناِقضة
إىل بها يرُمز أصواتًا استخَدم األوىل ره تَطوُّ مراِحل يف اإلنسان أن هو عليه ِخالف ال ما
وظلَّت الكالم. أوجَدت التي هي التَّفاُهم إىل الحاجة وأن اآلخرون، يفَهَمه حتى معاٍن

البرشية. أبناء بني واالتِّصال التواُصل هي الحضارات ُمختِلف يف اللغة من الغاية
هي عندنا فاللُّغة القاعدة؛ هذه عن تشذُّ العربية امُلجتمعات أن الواِضح من لكنه
هَدًفا عندنا لها لكنَّ والتعاُمل، للتَّفاُهم بالطبع تُستخَدم هي ذاتها. حدِّ يف تُنَشد غاية
النَّثر يف أو عر الشِّ يف سواء الكِلمات من وينتَيش يطَرب فالعربي غرينا: عن به نتميَّز آخر
الغاية أهِميَّتها يف تفوق غايًة عليه الجديدة والرتاكيب التَّعبريات اسِتخدام جعَلت لدرجٍة

اللُّغة. من األساسيَّة
كلماٍت الستخراج يتسابقون والُعلماء عراء الشُّ كان واألمراء الخلفاء ُقصور ويف
العطايا. منح عىل القادرين إرضاء أجل من باأللفاظ اللَّعب يف ويتَفنَّنون ُمبتَدعة، ومعاٍن
عىل يُغِدقون تجعلُهم باللغة االنِتشاء من درجٍة إىل يَِصلون األمر وأولو الُخلفاء وكان
والتَّزيني الزُّخُرف وكان للُمجتمع. ُمفيدة أخرى أهداٍف يف يَُرصف ما تفوق أمواًال عراء الشُّ

العربي. بها يَتيه التي البالغة حيثيَّات هي َوَطنينها وَرنينها األلفاظ وإيقاع الكالمي
مع والتَّفاُهم املعلومات نْقل مُلجرَّد وليس ِلذاتها بها وُمتيَّم للغة عاِشق فالعربي
الحضارات يف عنه يَختِلف العرب لدى اللغة مفهوم أنَّ هذا من ونستخِلص اآلخرين.
الثانية. بالدرجة وسيلة ثمَّ لنا، بالنسبة غايٌة وهي لآلخرين بالنسبة وسيلة فهي األخرى؛
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املجتمعات عقل يف تؤثِّر اللغة أن يُدركون الُعلماء بدأ العرشين القرن بداية ومنذ
ُمبارشة بصورٍة تربط دراسة أول «سابري-وورف» نظرية وتُعتَرب األفراد، سلوكيات ويف
إىل بعد تِصل لم كثرية دراساٌت ذلك بعد وظهرت اإلنسان. عقل وتشكيل اللغة بني
تتَِّصل للمجتمعات عامة صفاٍت هناك أن عىل كلها تدلُّ لكنَّها تماًما، ُمَطْمٌنئ ُمستًوى
بالتَّواُرث فيه تؤثِّر لكنَّها املجتمع عن بصدٍق تُعربِّ واللغة وروحها. وتركيبها اللغة بقالب
ُروح عن تُعربِّ فاللغة تباُدليَّة؛ عالقة هي واللغة العقل بني فالعالقة جيل، إىل جيٍل من

فيه. تؤثِّر الذي الَقْدر بنفس املجتمع
تُميِّز التي العمليَّة الرُّوح تعِكس أنَّها كم لنا يتَِّضح مثًال اإلنجليزية أخذنا وإذا
ة قَّ للدِّ ِمرآة واألملانية ثقافتهم. يف التعقيد وِغياب الحياة وُسهولة واإلنجليز، األمريكيني
تتَِّصف فهي الفرنسيَّة أما تاريخه. عرب األملاني الشعب ِسمات أبَرُز وهما واالنضباط،
العقالني الدِّيكارتي الِفكر اللُّغة وهذه الثقافة هذه أفَرَزت وقد والسالسة، بالوضوح

امَلعالم. وواضح ُمحَكم َمنطٍق عىل القائم
الفروق لهذه الجاِحظ هو نافذة، بصرية ذو رجل تنبَّه عام، ومائتي ألٍف نحِو ومنذ
اإلفرنج، عقل ثالث: عىل وقَعْت الِحكمة «إن فيقول: والتَّبيني» «البَيان يف رسائله بإحدى

العرب.» ولِسان الصني، أهل وأيدي
يقول: حيث الفكرة هذه ِحتِّي فيليب يُعزِّز العرب» «تاريخ ِكتاب ويف

املعروفة، الفنون من بهم ا خاصٍّ عظيًما فنٍّا يُنشئوا أو يُبِدعوا لم والعَرب
فاَخر فإن الكالم. هي: واحدة بصورٍة الفنيَّة الغريزة عن وا عربَّ ولكنَّهم
يرى فالعربي البناء، هندسة وُمنشآت الفنِّ تماثيل من ِعنده بما اإلغريقي

الداخلية. َخَلجاته عن يُعربِّ ما أفضَل قصيدته

أمور يف وليس الكالم يف باِرِعني تَجعلُنا التي الجائرة الِقسمة بهذه َقنَْعنا أننا ويبدو
العمل. عىل والُقدَرة العقل

عىل اللغة أثر فإن العالم، شعوب كل ُوجدان يف حاسًما دوًرا تلَعب اللُّغة كانت وإذا
نَزل التي هي للعربي بالنِّسبة فاللغة آخر؛ ثقايف تَكتٍُّل أي من كثريًا أكرب العربي املجتمع
لنا ترَكتْه الذي العظيم األدبي اث الرتُّ لُغة وهي الرشيفة، األحاديث لُغة وهي القرآن، بها
كلِّ وفوق محفوظ. نجيب إىل القيس امرئ من مجال، كلِّ يف امُلبِدعني من ُمتعاِقبة أجيال

ذاتها. لحدِّ تُنَشد غايٍة بمثابِة ُقلنا كما فهي هذا
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العقل يف واملؤثرة اللغة عن الناِتجة اآلثار أبرز السِتعراض الفصل هذا يف وسنسعى
ِسمات كلَّ وأنَّ آليَّة، بطريقٍة العقل تُشكِّل اللغة أن ر نتصوَّ أن ذاجة السَّ ومن العربي.
بالتأكيد فهناك وحَدها؛ للُّغة نتيجة هي الفصل هذا يف سنطَرُحها التي العربي العقل
العقل تكوين يف أثرت ذلك وغري وبيئية وتاريخية واقتصادية ثقافية أخرى عوامل
التي كالِجينات وهي العقل، هذا تشكيل يف هائًال َدوًرا تلَعب الضاد لُغة لكن العربي.
شخصيَّة لتخلُق والحياة الطبيعة ظروف مع تتفاعل ثم ُمعيَّنة لِصفاٍت اإلنسان تؤهل
بطريقة هذا بعد تنعِكس لكنها العامة الشخصية اتِّجاهات مالمح تُحدِّد فاللغة الفرد،

شخص. كلِّ عىل ُمتفرِّدة
البداية يف كلُّها كانت اليقني» و«حضارة األُذُن» و«ثقافة القبيل» «الفكر أن وكما
عوامل إىل انقَلبَت ثم اإلسالمية، العربية الحضارة ازِدهار عصور يف إيجابيًة عناِرص
هي عليها ينطِبق اللغة فإن العربي»، «الداء كتاب يف أثبَتُّ كما الزمن، مرور مع سلبيَّة

التحليل. نفس األخرى
س امُلؤسِّ النصِّ خالل من العربي العقل انطالق يف حاِسًما دوًرا العربية لِعبَت فقد
يف والنثرية عرية الشِّ اإلبداعات ذلك بعد وجاءت الكريم. القرآن وهو العَرب لحضارة

فالعبايس. األُموي ثم اإلسالمي العرص
االستمتاع عىل وتُساعد النفوس وُسموِّ املشاعر ُرقيِّ يف تُسِهم الجميلة لَُغتنا وكانت
الحياة أركان أهمِّ من ُركنًا كانت اللغة أن شكَّ وال يَّة. والِحسِّ الرُّوحية الحياة َملذَّات بكلِّ
األغاني وِكتاب النفيس. والشموخ االرتقاء عنارص من وُعنًرصا واألُمراء، الُخلفاء ُقصور يف
وَرْفض الزمن ر تطوُّ ومع االزدهار. عصور يف العربية الحياة يف اللغة مكانة عىل يدلُّ
ل تتحوَّ اللُّغة أخذَت للمجتمعات، الطبيعي التقدُّم مع يَتواءم للُغتهم تطويٍر أيَّ العَرب

للتقدُّم. امُلعوِّقة الُجمود عوامل من عامٍل إىل تدريجيٍّا

ِحساب عىل بالشكل االهِتمام إىل العربي العقل ُجنوح للُّغة السلبيَّة االنِعكاسات أبرز ومن
بَصريته ِبفضل عام ألف من أكثر منذ الخطري الَعيب لهذا امُلتنبِّي تنبَّه وقد الجوهر.
يف قولُه شاع وقد حارضه. برْصد يكتفي وال املستقبل آفاق يَستِرشف وكأنه الناِفذة،

كافور: فيها يَهُجو قصيدة أبيات ألحد الثاني الشطر

األَُم��م ج��ه��ِل��ه��ا م��ن ض��ِح��َك��ت ��ًة أمَّ ي��ا  
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العقل انِحياز عىل ِداللًة وأكثر رأيي يف كثريًا أبَلغ البيت هذا من األول الشطر لكن
امُلتنبِّي: فيه ويقول الجوهر، حساب عىل امَلظهر إىل العربي

  َش��واِرب��ك��م؟ تُ��ح��ُف��وا أن ال��دِّي��ن أغ��ايَ��ُة

لُحاهم، وإطالق شواِربهم بإحفاء يلتِزمون عرصه يف الناس أن الطيِّب أبو الَحظ فقد
ويُنايف الدين َجوَهر مع يتناَقض ا ممَّ يشاءون ما يفعلُون ذلك بعد ثم معروفة، ُسنَّة وهي
الذي الدِّين من الغايَة هل العبقري: سؤاله طَرح امُلالَحظة هذه ومن األساسية. تعاليمه
يف الكامن الَجوَهر هو أم اإلنسان، عليه يبدو الذي امَلظَهر هو األرض يف لإلنسان نَزل

اآلخرين؟ من بمواِقِفه ويُرتَجم قلبه
املظاِهر بعض يف العظيم دينَنا يختِزل البعض ويرى اآلن بيننا يعيش امُلتنبِّي وكأن
يف اإلسالمي الدين يختِزل البعض نرى الرَّكني. وأساسه الدين لُبُّ وكأنها الجوهرية، غري
امُلعاَملة يف باألمانة الناس يلتِزم أن أما للرجل. بالنسبة واللِّحية للمرأة بالنِّسبة الِحجاب
بضمرٍي العمل وأداء امُلحتاج مساعدة عن أما والرسقة، الرشوة وعن الفحشاء عن والبُعد
ترقى وال نظِرهم يف ثانويَّة أمور هذه فكلُّ وإسعادهم، الناس لخدمة عي والسَّ ظ ُمتيقِّ

امَلظاهر. ُمستوى إىل
األفعال. من أكثر واملعاني املعاني من أكثَر بالكِلمات يَهتمُّ العربي أنَّ مقولة وهناك
و«لبِّس تغدِّيني» وال «القيني مثل الشكل تفضيل إىل النُّزوع هذا تعِكس الشعبية واألمثال
من الكثري فيها كان وإن األمثال، وهذه الِغنى». وال يت و«الصِّ عروسة» تبقى البوصة

قصوى. أهميًَّة الشكل تُويل التي العربية العقليَّة إىل بوضوٍح ترُمز أنها إالَّ الِحكمة

عىل فتؤثِّر تعود ثم اللُّغة يف تنعِكس والتي العربي العقل يف الواِضحة األخرى الخاصيَّة
نفس من ان ُمشتقَّ وامُلباَلغة البالغة أنَّ ونُالِحظ امُلباَلغة. إىل النَّزعة هي العربي اإلنسان
أنفس من تعدُّ التي البالغة، من يتجزَّأ ال جزء هي امُلباَلغة بأن انِطباًعا يُعطي ا ممَّ املصدر،
الكاِتب أو امُلتحدِّث تَُسوق العربية اللُّغة فإن تركيبها وِبُحكم العرب. عند وأْقيَِمها امَلزايا
ساِمعه. عىل يؤثِّر حتى فيه والنَّفخ تفخيمه إىل ويَسعى املعنى م يُضخِّ أن إىل دفًعا وتدَفُعه

106



اللغة غاية

هذه يعِكس لكنَّه دفة، الصُّ قبيل من يأِت لم العربية عىل الضاد لُغة اسم وإطالق
وهذا الضاد، حْرف تحوي التي العاَلم يف الوحيدة اللُّغة هي العربية إن حيث النزعة،

األخرى. العاَلم لُغات كلُّ به تكتفي الذي ال الدَّ لحرف وتضخيم تفخيم هو الحرف
امُلباَلغة من يَخلو الجاهيل العرص منذ عربي إبداِعيٌّ عمل أو قصيدة تكاد وال
بيت هو الكاريكاتري حدِّ إىل امُلباَلغة ِبَمَلكِة َوصَلت التي األبيات أشهر من ولعلَّ والتهويل.

َمطلعها: التي الشهرية ُمعلََّقِته يف كلثوم بن عمرو

األن��دري��ن��ا خ��م��ور تُ��ب��ق��ي وال ف��اص��ب��ح��ي��ن��ا ِب��ص��ح��ِن��ك ُه��بِّ��ي أال

البيت: ويقول

س��اِج��دي��ن��ا ال��ج��ب��اب��ر ل��ه تَ��ِخ��رُّ َرض��ي��ٌع ل��ن��ا ال��ِف��ط��ام ب��ل��غ إذا

«. صبيٌّ لنا الِفطام بلغ «إذا املصادر: بعض يف ويروى
مثًال: يقول فهو فعًال، حك الضَّ تُثري امُلعلَّقة القصيدة هذه يف أبيات وهناك

َس��ف��ي��ن��ا ن��م��ل��ؤه ال��ب��ح��ُر ون��ح��ن ع��نَّ��ا ض��اق ح��ت��ى ال��ب��رَّ م��ألن��ا

العربية، الجزيرة أرض من املائة يف واِحًدا يَملئوا لم العَرب أنَّ فنعِرف نحن، ا أمَّ
وأن األرض بهم تَضيق أن بالُنا فما كبرية. أو صغرية أساطيل، أيَُّة لهم يُعَرف لم كما

ُسُفنًا. البحر يَمأل أسطول لهم يكون
بالَعقل الِصقة ِسمة وكأنها جيل إىل جيٍل من ُمتواَرثة ِصفة امُلباَلغة وظلت
ارتفَعت التي العنرتيَّات واشتُِهرت ذاتها. وبالَفصاحة واللُّغة باألسلوب ومرتبطة العربي

لُغوي. أسلوب إليه يِصل أن يُمِكن ما أعىل إىل والتَّهويش بالتَّهجيص
الحرب»: «باب يف األخبار» «عيون يف ُقتيبة ابن يُوِرُده الذي التايل النصَّ ل ولنتأمَّ

ى يُسمَّ وكان فرق، الَخَشبة وبني بينه ليس سيف النُّمريي حيَّة ألبي كان
يقول: وهو ر وشمَّ انتَضاه وقد ليلًة عليه أَرشفُت له: جاٌر قال امَلِنيَّة). (لعاب
وسيف قليٌل خري لنفسك، اخرتَت ما وهللا لِبئس علينا، وامُلجرتئ ِبنا امُلغرتُّ أيُّها
اخُرج نَبَْوتُه، تُخاف ال رضبَتُه، َمشهور به، َسِمعَت الذي امَلِنيَّة لُعاب صقيل،
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األرَض تمأل َقيًسا أدُْع إن وهللا إنِّي عليك، بالعقوبة َدخلُت وإالَّ عنك بالَعفو
قد كلٌب فإذا الباب، فتَح ثم وأطيَبَها. أكثَرها ما هللا، ُسبحان يا ورِجًال، َخيًْال

حربًا. وكفاني كلبًا، َمَسخك الذي هلل الحمد فقال: خرج،

معناها تَفِقد التي للكِلمة كاريكاتريي مثال خرية السُّ منه تنَضُح الذي النصُّ وهذا
كْلب.» وامَليِّت حارة، «الجنازة القائل: امَلثل عليه وينطِبق والتَّهويل، الَعنرتيَّة بسبِب

عىل اعتادوا الذين السياسة رجال إىل عدواها ونُقِلت امُلباَلغة إىل النَّزعة هذه واستمرَّت
تنفيذها. عىل قاِدرين غري أنهم َسلًفا يعلمون التي الناِريَّة التَّرصيحات إطالق

١٩٦٧م نكسة قبل الفلسطينيِّني القادة أحد ترصيح هو ذلك عىل ِمثال أشهر ولعلَّ
الفلسطينية بالقضيَّة الترصيح هذا أرضَّ وقد البحر، يف إرسائيل سنلقي بأنَّنا فيه قال
ولم التهويل، ولغة امُلباَلغة لثقافة نتاج ُمجرَّد أنه آنذاك العالم يُدِرك ولم باِلًغا. رضًرا
العاَلم أخذ وقد البحر. يف وإلقائهم اإلرسائيليني كلِّ ِبقتْل حقيقية نوايا عن ينمُّ يكن
العاَلم ثقافات غاِلبيَّة ألن نظًرا الَحريف؛ بمعناه الترصيح هذا الغربي العالم ًة وخاصَّ أجمع

امُلباَلغة. يف اإلفراط إىل ِمثَلنا تَميل ال
العربية، اللُّغة برتكيبة يتأثَّر الذي التَّهويش ألسلوب وفيٍّا وريثًا حسني صدَّام وكان
عام يف عنرتي ترصيٍح يف قال وقد بعد. وال قبل من عربي زعيم يَبلُْغه لم ما فيه وبَلغ
الُهوَّة رأينا وقد إرسائيل». ِنصف «سيحِرق فإنَّه الِعراق عىل االعِتداء حالة يف إنه ١٩٩٠م

الفاشوشية. وأفعاِله البُطولية ام صدَّ ترصيحاٍت بني حيقة السَّ
ُكتَّاِبها نظر يف تُعتَرب والتي ة الفجَّ املبالغة أساليب من العربية حف الصُّ تخلو وال
ألمٍر شخًصا ينتِقد مقاًال فتِجد مراِتبه، أعىل إىل باملعنى تِصل بالغًة قرائها من والعديد
ِسياق ومع عام. ميدان يف يُشنَق أن يَستِحقُّ فالنًا إنَّ ويقول كاِتبُه س فيتحمَّ خطري، غري
شوارع يف الشخص هذا يُسَحل وأن بُدَّ ال أنَّه فيُضيف أكثر الكاِتب «يسخن» الكالم

لغريه. ِعربًة ليكون ُجثَّته تُحَرق وأن املدينة
وقد والتوكيد. امُلبالغة إىل ِفطريَّة نزعًة اللغة تعلُّم مع يرَضع العربي أن ويبدو
يَعتِربه الذي الترصيح أن فاتََّضح والغربي العربي الشباب من عيِّنة عىل دراسة أُجريَت
حياديٍّا َموِقًفا العربي للشباب بالنِّسبة يُعتَرب للمعنى، وتَوكيًدا واضًحا َموقًفا الغربي

واِضًحا. توكيًدا ن يتضمَّ وال التأويل، يحتِمل
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بداية يف ُمماِثلة بتجربٍة مررُت فقد العربية الثقافة إىل وقالبًا قلبًا أنتَِمي وألنَّني
َموقًفا اعتُِرب الذي الشهري البُندقيَّة ترصيح آنذاك َصَدر وقد ١٩٨٠م، عام بفرنسا إقاَمتي
ويِقف العربي الحق م يتفهَّ َموقٍف إىل إلرسائيل الكاِمل التأييد من ونقلًة جديًدا أوروبيٍّا
أبعد إىل تذَهب بل االتِّجاه هذا نفس يف كثرية تَرصيحات فرنسا يف وصدرت جانبه. إىل
مؤيِّدين وكانوا بهم، ألتِقي الذين الفرنسيون الدبلوماسيُّون وكان العرب. اتِّجاه يف مًدى
الترصيحات هذه أِجد ألنَّني معهم أختِلف كنُت لكنِّي أمامي، سعاَدتَهم يُبدون للعرب،

بيننا. حاِمية ُمناَقشات تدور وكانت قاطعة، وغري مائعة
يف املواِقف وأنَّ وبينهم، بيني اللُّغوي املفهوم يف فجوًة هناك أنَّ آنذاك أفَهم أكن ولم
الذي األسلوب وهو والتوكيد، امُلباَلغة عن بعيٍد بأسلوب عنها التعبري يتمُّ الغربي املفهوم

عليه. اعتْدنا

الفضفاضة وإيحاءاتها بإيقاعاتها الكِلمة استغالل بامُلبالغة امُلرتِبطة العربية العيوب ومن
منذ العربي العقل يف امُلستقرَّ الَعيب هذا الكريم القرآن ذكر وقد الغائب. الِفعل عن بديًال
(سورة تَْفَعلُوَن﴾ َال َما تَُقولُوَن ِلَم آَمنُوا الَِّذيَن أَيَُّها ﴿يَا تعاىل: يقول حيث األزل قديم

.(٢ الصف:
قصيدة يف فقال الِخصال هذه َدرويش محمود الكبري الفلسطيني اعر الشَّ رصد وقد

الكافيترييا»: يف القهوة يَرشب «رسحان بعنوان:

حَركة؟ أم وت؟ الصَّ بآِنية َمعنيُّ الفعل هل جديد، فعٍل تَرصيف تعلَّمُت أفقُت،
منها. وتهُرب ع، ص، ق، ظ، ض، وتكتب:
سوانا. عن تميُِّزنا حروف الفَراغ ضجيج

ُسًدى. وصاروا هباءً فصاروا امَلنون، ُطلوع عليهم طَلْعنا
أساطري. من أسِلحًة ويَُصكُّون طفوَلتَنا، يَحُرثون هم نحن، ُسًدى

الرعد. تُجِهض وأعالُمنا تُغنِّي، ال أعالمهم
نا. انتَرصْ نَقول ثُمَّ ع. ق، ص، ظ، ض، السمينة: بالحروف نَقِصُفهم

األبجديَّة. تنتَِرص باسمك والتَّوِصيات، للبَالغات، َمطبََعٌة ِجراُحك غريبًا، وتبقى

دراسة بطِّي روفائيل امُلفكِّر يُوِرد ١٩٧٣م، عام الصادر العربي» «العقل كتاب ويف
بتهديد بِقياِمهنَّ يعرتِفَن هات األمَّ من ٪٨٨ أن منها يتَِّضح العرب، األطفال عن َميدانية
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كِلماٍت من العربية تَحتويه ملا ونظًرا بالتَّنفيذ. ذلك يُتِبعن ال ثم بالكِلمات، أطفاِلهن
بالنِّسبة وُمفِزًعا للغاية عنيًفا عادًة يكون الكالِميَّ التهديد فإنَّ فضفاضة، وِعباراٍت رنَّانة

لألطفال.
أطفالهنَّ ْدن يُهدِّ بأن وامُلباَلغة التهويل يف اللُّغوي العربي األسلوب إىل هات األُمَّ وتلجأ
بسبب الوعيد هذا ذن يُنفِّ ال ثم ذلك، وغري األيدي وَقْطع والَحْرق بالَقتل وربما بالْرضب
عملياُت هي والتَّخويف والَوعيد التهديد أن شكَّ وال ألطفالهن. وُحبِّهن َفقة الشَّ أو الرَّحمة
األسلوب هذا أن امُلشِكلة لكن الحبيب، ِطفَلها تُؤذي لكيال العربية األمُّ بها تقوم تنفيٍس
يُعربِّ الذي الكالم عادُة الباِطن عقِلهم يف خ وترتسَّ تنمحي، ال آثاًرا األطفال نفوس يف يرتُك
من به يَقوم أن اإلنسان ينوي ا عمَّ يُعربِّ ال لكنه كاِمنة، َرَغبات من النفس داِخل يف ا عمَّ

آخر. واٍد يف والواِقع واٍد يف فالكالم الِفعل)، عن بديًال (الكلمة أفعال
عر والشِّ بالكِلمات، األفعال اسِتعواض إىل العربي َميل تؤكِّد األمثلة من مئات وهناك
الذين عراء فالشُّ الحايل؛ يَومنا إىل القيس امرئ من األمثلة، لهذه ينَضب ال َمنَْهل العربي
يتحدَّثون الذين عراء والشُّ قواِعِدها، أبَْسط مع تتناَقض وأفعالهم الفضيلة عن يتحدَّثون
ُربما املاضية. الُقرون يف األَدب سماء ملئوا قد كلُّهم الحياة، عىل يتكاَلبُون وهم القناعة عن
أشعارهم َوْقَع لكن وأفعالهم، كلماتهم بني الَفجوَة لهم تشَفع الجميلة أشعارهم كانت

للغاية. سلبيٍّا كان العربية النفسيَّة عىل
فقد نُثِبتَه؛ أن نُريد ما عىل الباِرزة األمثلة من الرسول شاعر ثابت بن ان حسَّ وكان
يوًما َسيفه يرَفع لم لكنَّه واليأس، والِقتال الحرب عن يتحدَّث من أفضل ان حسَّ كان
الجزيرة يف ومدنيُّون ُمحاربون هناك يكن لم األيام تلك ويف معركة. ساحة يف واحًدا
ُمهاَجمة أو قبيلته عن الذَّود يف يُشارك كان الح السِّ َحمل يستطيع من فكلُّ العربية،

عليه. قاِدًرا ليس بأنَّه لعلِمه الِقتال من انًا حسَّ يُعفي كان الرسول لكن أخرى، قبيلة
كتاب يف الَخندق َغزوة وقت الرُّسول، عمِّ بنُت وهي املطَّلب عبد بنُت َصفيَّة وتروي

«األغاني»:

بيننا وليس اليهود، من َرُجل بنا فمرَّ بيان، والصِّ النِّساء مَع َمَعنا ان حسَّ وكان
يَغِفر فقال: فاقتُله، إليه انزل ان، حسَّ يا فقلت: قالت: عنَّا. يُداِفع أحٌد وبينَه

هذا. بصاِحب أنا ما عرْفِت لقد امُلطَِّلب، عبد ِبنت يا لك هللا

110



اللغة غاية

بني يهود وكان فقتلتُْه. ِبعصا اليهوديِّ رأِس عىل هَوت أْن إالَّ صفيَّة من كان فما
ذلك يف العداء امُلسلمني ويُناِصبون الَخنَدق َغزوة خالل النَّبيِّ أعداء يُساِندون قريظة

معروف. هو كما الوقت
ال الذي الكالم نزعة بوضوٍح تُِربز طريفة ة قصَّ الجاِحظ أوَرد «البُخالء» كتاب يف
أَحَد أن ، برصيٌّ شاِعر وهو يسري، بن محمد عن الجاِحظ فيحكي الحقيقة، عن يعربِّ
الوايل فقال ُمفرًطا، مدًحا يَمَدُحه أخذ شاِعٍر إىل األيام أحد يف استَمع بفاِرس الوالة
ألًفا، ِعرشين اجعْلها للكاِتب: الوايل فقال الشاعر، ففِرَح ِدرَهم آالف عرشة أْعِطه لكاِتبه:
وقال فَرًحا اعر الشَّ طار وهنا ألًفا، أربعني اجعْلها الوايل: فقال الشاعر، فرحُة فتضاَعَفت

امَلبلغ. هذا ويزيد يُحِرَجه ال حتى سينِرصف أنَّه معناه ما للوايل
السكرتري أبدى فلما شيئًا. يُعطيَه بأالَّ كاِتبه الوايل أمر الشاعر انَرصف وملا
األسد من وأشدُّ القمر من أحَسُن أنه زَعم الشاعر إن َموِقفه: ا ً ُمفرسِّ الوايل قال اسِتغرابه،
له َعالقة ال الذي الكالم بهذا فِرح لكنه صحيح، غري هذا ُكلَّ أنَّ يعَلم وهو وهكذا،
أفَرَحه فكما كبرية، فرحًة الرَُّجل فِرح ِدرهم، ألف بأربعني الشاعر وَعَد وعنَدما بالواقع.

بالكالم. أفَرَحه قد أيًضا فهو بالكالم اعر الشَّ
حديت.» عم ابن «كالم يقول: الذي بامَلثل ة الِقصَّ هذه وتُذكِّر

األطراف بني والتِّجارة العمل ُمفاَوضات يف اللُّغة عن الناِجمة الثقافية الفجوة وتتَِّضح
بالرتجمة، لها عالقة ال واملسألة الغرب. أو الرشق من سواء األخرى، واألطراف العربية
داللة لكن بأمانة، بواِجبهم امُلرتِجمون قام وربما اللغة، نفس الجميع تحدَّث فربما
بكِلمة: عنها يَستعيض وهو ال. يقول: أن يكَره فالعربي الطرفني؛ بني تختِلف الكِلمات
األمر أنَّ أو ربما. عادًة: يقِصد فهو نعم يقول وعندما يشء، تنفيذ يُريد ال عندما ربَّما،

تنفيذه. ُممِكن
ُمجتمع يف ازدهرت ألنها نظًرا األُذُن عىل ِبدايتها يف العربية الثقافة قامت وقد

األُذُن»). «ثقافة باب العربي الداء ِكتاب (انظر األميَّة عليه تُسيْطر
فاليَقني األذن، طريق عن الحقائق يقبل العربي العقل أنَّ ذلك آثار أهمِّ من وكان
يراه ما هو األخرى، الحضارات ُمعَظم يف اليَقني أنَّ حني يف يَسَمعه، ما هو له بالنِّسبة

الَعني. رأَي اإلنسان
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َدور وزاد األذن َدور تقهَقر والتليفزيون والسينما الفوتغرايف التصوير اخِرتاع ومنذ
تجعل ثقافِتنا يف بها تحظى التي واملكانة العربية اللُّغة ِسحر لكن املعرفة، يف العني
اآلخرون بينما والكِلمات، األُذن طريق عن باليقني ك تتمسَّ تزال ال العربية امُلجتَمعات

والعقل. العني طريق عن اليقني إىل يَِصلون
كثريًا أكرب بُرسعٍة العربي والعاَلم مرص يف تنتِرش الشائعات أن ذلك يُفرسِّ وربما
بِفطرته ميَّال حضارتنا، نَجم أَفَل أن منذ العربي، فاإلنسان العالم، يف آخر مكان أيِّ من
يكون النقدي الِحسُّ ويكاد والنقد. للتفكري يُخِضعه أن دون يَسَمعه ما يُصدِّق أن إىل
فيما يَثِق وبالتايل اللغة يف يَثِق فالعربي طويلة، قرون منذ العربية الثقافات يف ُمنعِدًما

اللغة. هذه طريق عن إليه يُنَقل

غري بأسلوٍب الِفكرة عن التعبري يف اإلبداع خاصيَّة العربية اللغة خصائص أبرز ومن
وبرغم التعبري. يف وركاكة ضعًفا ويُعتَرب العربية، يف ُمحبَّب غري امُلباِرش فاألسلوب مبارش؛
اِعر الشَّ فرباعة ُمستقيم، خطٍّ عىل ذلك َعكس الواِقع فإنَّ اإليجاز يف البالغَة بأن يُقال ما
ُملتوية طرق من إليه والوصول املعنى، حول َوران والدَّ اللَّفِّ عىل ِبمقِدَرته تُقاس والكاِتب

امُلستِمعني. عيون يف َجماًال تَزيُده ربما دة وُمعقَّ
القرون يف وخاصًة العربي العقل عىل انعَكَست قد الخاصيَّة هذه أنَّ امُلؤكَّد ومن
امُلستطاع، بقْدر الحقائق حول وااللِتفاف الواِقع ُمواجهة عَدم العربي يُؤثِر حيث األخرية

قناعاته. تصِدم التي تلك خاصًة
أو العمل يف سواء اليومي، التعاُمل أسلوب يف امُلباَرشة لعَدم الفطريَّ امَليل ويُظهر
أن قبل لها، آِخر ال وُمقدِّماٍت طويلة بِديباجٍة العربي يبدأ ما فعادًة ة، الخاصَّ الحياة يف
تعبري ظَهر ِمرص يف اإليقاع ُرسعِة تَزايُد ومع فيه. الَخوض يُريد الذي املوضوع يف يدُخل

ُمقدِّمات. بغري تُريد ما ُقْل أي اآلخر»، من «هات وهو: الظاهرة هذه ِفعل كردِّ جديد

َعالقة هي به، يُستهان ال َدوًرا اللغة فيها تلَعب التي النفسية الخصائص أخطر ومن
وكان باألعوام، َزمنيٍّ تقويم أيُّ هناك يكن لم اإلسالم ظهور فقبل بالزَّمن، العربي
بحياِتهم تتعلَّق ألسباٍب الشهور؛ َمعِرفة هو الزََّمن مجال يف الوحيد الجزيرة عرب َهمُّ

العملية.
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بالشهور التقويم عَرَفت فقد اإلسالم قبل ظهَرت التي األخرى الحضارات أما
يف الرُّوماني بالتقويم ُعِرف بما بالعَمل مرسوًما َقيرص يوليوس أصَدر وقد والسنني.
نني. بالسِّ التقويم برضورِة العرب يَشُعر أن قبل عام ٧٠٠ نحو أي امليالد قبل ٤٥ عام
تقويمهم وبَفضل بالسنني، التقويم تَعِرف اليونانية الحضارة كانت َقيرص يوليوس وقبل
وكذلك امِليالد، قبل ٣٩٩ عام ومات امليالد قبل ٤٧٠ عام ُولِد ُسقراط أنَّ اآلن نعِرف

(٣٨٤ق.م–٣٢٠ق.م). وأرسطو ق.م–٣٤٨ق.م) ٤٢٨) أفالطون
متى أحٌد يَعِرف فال مكَّة يف بُقريش نَزل من وأول ملسو هيلع هللا ىلص للرسول األكرب الَجدُّ ُقَيصِّ أما
ونفس العَرب. تاريخ يف الُكربى أهِميَّتِه من الرغم عىل بالتقريب، حتَّى وال مات ومتى ُولِد
ربما هاشم. بنو آله: ى يُسمَّ حيث ُمبارشًة الرسول إليه ينتمي الذي لهاِشم بالنسبة األمر
أنك والغريب امليالدي. الساِدس القرن من األول النِّصف يف عاش أنه بالتقريب نعِرف
عنهم، املتواِترة الِقصص كانت ومتى هؤالء عاش متى بَمعِرفة كثريًا يَهتمُّ من تَِجد ال
هو للعربي بالنِّسبة فاملايض الزمن، خاِرج من أناس وكأنَّهم عنهم تتحدَّث اث الرتُّ فكتُب

مراِحله. بني التَّفِرقة عب الصَّ ومن فيه، يَتوه ُهالمي ِكيان
التقويم هو األول لألعوام: أساسيَّان تَقويمان هناك كان اإلسالم، نُور ظَهر وعندما

فارس. بالد يف الساساني التقويم هو والثاني البيزنطي،
الخليفة عهد يف الِهجرة بعد ١٦ عام يف إالَّ العَرب عند الزَّمني التقويم يبدأ ولم
فَجَعَله التقويم منه يبدأ الذي الحَدث حول جَدًال الفاروق َحَسم وقد الخطاب. بن عمر

املدينة. إىل مكة من النبويَّة الِهجرة
أي له ليس واملايض ماض، وزمن حارض زمن للعربي بالنِّسبة هناك كان ذلك قبل
الجزيرة يف وَقَعت التي ة الهامَّ األحداث بعض هو الوحيد التقريبي التحديد وكان تحديد.
فة. امُلرشَّ الكعبة وتحطيم مكة غْزَو أبرهة فيه حاَول الذي وهو الفيل، عام رأسها وعىل

وهكذا. بقليل، بعده أو الفيل عام قبل مثًال يقولون وكانوا
بالزَّمن، العربي َعالقة يف َّ الرسِّ يكتِشف بالعربية األفعال ترصيف يف يبَحث ومن
خلًطا هناك لكن الزمني، للرتتيب بالنسبة وامُلضارع املايض عىل َمبنيَّة العربية فاألفعال
أكلت مثًال: فنقول صحيح، والعكس للمايض يُستخَدم قد فامُلضاِرع االثنني، بني له حدَّ ال
«زوَّجتُك» أن مع ابنتي.» «زوَّجتُك العروس: والد ويقول ماٍض، فعل وأكلُت كذا، اآلن
« و«نصيلِّ الجمعة، نُصيلِّ غًدا يُقال: كما وامُلستقبل. الحاِرض هنا يَعني لكنَّه ماٍض فعل

امُلستقبل. هنا به املقصود لكن ُمضارع فعل
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وقوع وتحديد امُليضِّ يف األفعال خالل من بوضوح األزِمنة ترتيب يُمِكن ال أنَّه كما
آخر. فعٍل بعد أو َقبل فعل

الغالبيَّة فإن ة، بدقَّ فيها عاشوا التي العصور نعِرف الذين لُعظمائنا وبالنِّسبة
فكم فيها. عاشوا التي األزِمنة بمعرفة تهتمُّ ال لكنَّها اسًما تعِرُفهم للعرب الُعظمى
أو باي طومان أو بيربس الظاِهر أو األيُّوبي الدين صالح عاش متى يعِرف ِمرصي
أو كامل ُمصطفى أو زغلول سعد وفاة أو ميالد تاريخ بالتحديد يعِرف من املقريزي؟

حسني؟ طه
ة لعامَّ بالنسبة الزَّمن فِقياس تعرف؛ أن تهتمُّ ال بل تعِرف، ال الساِحقة الغالبيَّة

لها. لُزوم ال َرفاهية العرب
وغريهما، وهوجو نابليون ووفاة ميالد تاريخ ة بدقَّ تعِرف الغالبيَّة فإن فرنسا يف أما

وجوته. ِبسمارك ومات ُولِد متى األملان ويعِرف

بها يؤِمن كان التي والعقائد واالجتماعي النفيس املناخ نَعَي أن النهاية يف امُلهمِّ ومن
وَمنظومتها بقواِعدها العربية اللُّغة فيه وتبْلَوَرت نشأت الذي العرص يف الجاهلية عَرب

اآلن. حتى معها نتعاَمل التي
بأنهم ُمقتِنعني وكانوا والعفاريت الجنِّ بوجود يؤمنون الجاهليَّة يف العَرب كان
عىل تدلُّ كثرية جاهليَّة أشعار وُهناك والزَّواج، حال والرتَّ والِحلِّ كن السَّ يف تُخاِلُطهم

ذلك.
يُشِبه طائر وهي «الهامة»، اسمه وِبيشءٍ والعرافة بالَكهانة كذلك يؤمنون وكانوا

اسقوني. … اسقوني يَصيح وهو بالثأر، ليُطاِلب القتيل رأس من يَخُرج البومة
الُعدواني: اإلصبع ذو هو جاهيل شاِعر ويقول

اس��ُق��ون��ي ال��ه��اَم��ة: ت��ق��ول ح��ت��ى أض��ِربْ��ك وَم��ن��َق��َص��ت��ي َش��تْ��م��ي ت��دَع إال ع��م��رو، ي��ا

فوَجد داره من أحُدهم خَرج وإذا ة، بشدَّ ويتفاءلون يتشاءمون الجاهليَّة عرب وكان
طوال منها يخُرج وال الباب، نفسه عىل وأغَلق ار الدَّ إىل عاَد التشاؤم إىل يدعو شيئًا

اليوم.
من خوًفا ِقطٍّ وِبسنِّ ثَعلٍب بسنِّ أطفالهم ويُعوِّذون بالَحَسد ة بشدَّ يؤمنون وكانوا

«العني».
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الذُّبياني: الناِبغة يقول كما الُغراب من يَتشاءمون كانوا كما

األْس��َود ال��ُغ��راب خ��بَّ��َرن��ا وب��ذاك غ��ًدا ُف��رَق��تَ��ن��ا أنَّ ال��ع��واذل زَع��م

تلك بعيد حدٍّ إىل فعَكَست اللُّغة نشأت والُخَزْعبَالت بالُخرافات امُلفَعم املناخ هذا ويف
الجاهليَّة. العقليَّة امَلنظومة

وهناك والِحكمة. العقل ِديَن وكان الُخَزْعبالت، هذه من بالكثري اإلسالم أطاح وقد
عرصه. يف سائدة كانت التي للُخرافات ملسو هيلع هللا ىلص محمد سيدنا رْفض عىل األمثلة عرشات

تأثريًا تؤثِّر أنها كما ما، مُلجتَمع العقلية للرتكيبة مرآة اللُّغة أنَّ هي امُلشكلة لكنَّ
تَستخِدمها. التي امُلجتَمعات عقل تشكيل يف حاِسًما
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التي والتطوير التَّجديد بُمحاَوالت زاِخر أنه له يتَِّضح العربي الِفكر تاريخ يف يقرأ من
إجهاِضها. يف وينَجح لها يتصدَّى من دائًما َوجَدت

العرب تاريخ يف ظهَرت فقد الفكر، شئون باقي عىل يَجري ما اللُّغة عىل يَجري وألنه
يف امُلعتَزلة أفكار تبْلَورت فِعندما اللغة، مجال يف الُجمود ورفض للتَّجديد تدعو تيَّارات
االشتقاق، يف ع والتوسُّ الِقياس طريق عن اللغة بتوسيع يُنادي تيَّار ظَهر العبَّايس العرص
اللغة من َموِقفهما وكان جنِّي، ابن وتِلميذه الفاريس عيلٍّ أبا املدرسة هذه عَلِم راِفع وكان
الفقه.» يف ومدرسته حنيفة أبي «َموِقف اإلسالم»: «ظهر كتاب يف أمني أحمد يقول كما
وإخضاع التَّحرُّر من َمكَّنَهما االعِتزال مدرسة إىل جنِّي وابن عيل أبي انِتماء أن ويُضيف

العقل. لُحكم اللغة
مه يتزعَّ كان الذي امُلحافظ التيَّار فإن اإلسالمي العربي التاريخ يف كالعادة لكنَّه
التجديد. ُمحاولة ووأد الجديدة األفكار إجهاض يف نَجح ريايف، السِّ سعيد أبو اللغة يف آنذاك

ذلك: عىل ُمعلًِّقا اإلسالم» «ظهر يف أمني أحمد ويقول

مع فذهبَت أُكَلها، لتؤتي تَستمرَّ لم هذه الِقياس مدرسة أنَّ له يُؤَسف ا وممَّ
والشكِّ والتَّجِربة البحث عىل تحثُّ كانت امُلعتَزلة مدرسة ألنَّ امُلعتَزلة؛ ذَهاب

آثارها. ذهبت ذَهبَت ا فلمَّ العقيل، واالسِتدالل

يُضيف: ثم

الناس أنَّ ال للناس، ِملك وأنها ُمقدَّسة ليست اللُّغة أن ترى الِقياس مدرسة
ِمْلكها.
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مدرستان ظهَرت للُّغة ثابتة قواعد وبوْضع بالنحو ون يهتمُّ العَرب بدأ وعندما
كالفرق بينهما الفْرق تشبيه ويُمكن الكوفة. يف والثانية البرصة يف األوىل ُمتناِفستان:
عموًما. اإلسالمي والفقه الحديث ِعلم عىل سيْطَرتا اللتني والعقل النقل مدرستي بني
إعمال عىل تَعتِمد وسيبويه، أحمد بن الخليل ُعلمائها أشهر ومن البرصة، مدرسة وكانت
والفرَّاء الكسائي ُمها يتزعَّ كان التي الكوفة مدَرسة ا أمَّ اللغة. قواعد َوضع يف الَعقل
وتََضع ألِسنَِتهم، عىل جاء كما العَرب قاَله ما كلِّ نقل عىل تُِرصُّ فكانت كِّيت السِّ وابن

للشواذ. حتى ذلك عىل بناءً القواعد
بني للتوفيق ُقتيبة وابن جنِّي ابن ِمثل ذلك بعد اللغة ُعَلماء بعض جهود وبرغم
ذلك يف أنَّ شكَّ وال النهاية. يف انترص الذي هو الكوفة مدرسة َمنطق أن إالَّ امَلدرستنَي

العربي. العقل عىل ٍة عامَّ بصفٍة النقل مدرسة لسيَْطرة رمًزا
لم النُّحاة، وضعه الذي الحديدي اإلطار من والخروج اللُّغة يف التجديد وُمحاَوالت
وخالل العصور. كل يف املايض حرَّاس َوطأة من الرَّغم عىل العرب تاريخ يف تتوقَّف
من تولََّدت التي الجديدة الفكرية التيَّارات واكَب عرش، التاسع القرن يف النهضة عرص
النَّهضة ُروَّاد شَعر فقد اللُّغوي؛ التجديد إىل بالحاَجة شديد َوعٌي بالخارج، االحِتكاك
أفكاِرهم عن للتَّعبري عَقبًَة أصبََحت اللُّغة بأنَّ أمني وقاِسم والكواكبي الطهطاوي مثل
مع ومواءَمتُه العربي العقل تطوير هو هؤالء لكلِّ األول الهاِجس كان فقد الجديدة،
نهاية منذ املنطقة عاشتها التي والحياتية واالقتصادية واالجتماعية العلمية رات التطوُّ

عرش. التاسع القرن
إليجاد حان قد الوقَت أن نفسها الدولة شعرت فقد امُلثقفني، عىل األمر يقترص ولم
لجنًة املعارف وزارة أنشأت ١٩٣٨م عام ويف الجديد. الواقع تعِكس َمِرنَة لُغوية أداٍة
طه الدكتور إىل اللجنة برئاسة ُعهد وقد العربية. اللغة تيسري ُسبل دراسة تها ُمهمَّ
تبنَّى وقد ١٩٤٥م. يناير يف أقرَّها الذي اللغوي للَمجَمع ِدراستها بنتائج وتقدَّمت حسني،
األفكار لكن ١٩٥٦م، عام دمشق يف ُعِقد الذي الثالثة، اللغوية امَلجامع مؤتمر املرشوع
من باللغة. امِلساس مبدأ عىل الكثريين اعرتاض بسبب النور تََر لم اللجنة طرَحتْها التي

الضاد. لَُغة تبسيط هي العرب سيُواِجُهها التي الصعبة ة امُلهمَّ أن إذًا الواِضح
رضورة هو التطوير، عملية يف الَخوض قبل عليه االتِّفاق يِجب الذي األول واملبدأ
هَدف يكون أن الالِزم فمن بها. اللَّهجات اسِتبدال وعَدم الُفصحى اللغة عىل الِحفاظ
منذ ًة وخاصَّ الصحافة، لُغة خالل من بالفعل تظَهر بدأت وَسط لغٍة تخليق هو التطوير
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قاسًما تُعتَرب ِصيغٍة إيجاد وُمحاولة االتِّجاه، هذا يف ري السَّ ويِجب العرشين. القرن بداية
العربية. اللَّهجات كلِّ بني أعظَم مشرتًكا

والتجارب، البحث من السنوات عرشات وتستلِزم للغاية صعبة ة ُمهمَّ هذه أنَّ وأعَلُم
االنِدثار. من الجميلة لُغتنا إلنقاذ الوحيدة الوسيلة لكنها

فمثل العربية؛ اللُّغة أُسِس عىل يقيض ِجذريٍّ تطويٍر إىل أدعَو أن تماًما ِذهني عن وبعيد
العرب فنحن يل؛ بالنسبة تماًما مرفوض وهو وثقافتنا، تُراثنا عن يَْقَطُعنا التطوير هذا
التي الُكنوز هذه يف التَّفريط الجنون ومن اإلنسانية، الثقافات أهمِّ من ثقافة أصحاب

َلف. السَّ لنا تركها
قامت التي األُسس نَسِف دون لكن بجرأٍة اللغة تطوير عىل العمل هو واملطلوب
تطويٍر أيَّ أن وأعلم َلف. السَّ َوَضعها التي األساسية والقواعد الشكل عىل والِحفاظ عليها،
الَخالص سبيل هو البحر هذا عبور لكن غريق، بحٍر يف َخوٌض هو جوَهرها يََمسُّ للُّغة

قرون. عدَّة منذ فيها يدور التي امُلفرغة الحلقة من وإنقاذه العربي، للعقل
يتعلَّم من إن بحيث اللغة؛ أساسيَّات عىل يُحاِفظ أن يِجب أقِصده الذي والتطوير

التطوير. عمليَّة إجراء قبل ُكِتب ما َفهم عىل قاِدًرا يكون التطوير، بعد العربية
إىل حاجٍة يف العربية اللغوية املنظومة أن عىل تدلُّ ذكرتُها التي املؤرشات كلَّ لكن
الِكتاب هذا يف أكتفي فإنَّني نَحويٍّا، أو لُغويٍّا، عاِلًما لسُت وألنَّني شاملة. نَظر إعادة
فالغرض اللغة، بَجوَهر يُِخلُّ ال الذي بالتطوير أقِصده ِلَما امللموسة األمِثلة بعض بإعطاء
كما تماًما اث الرتُّ وَفْهم القرآن، قراءة عىل قاِدرين السنني مئات بعد العرب يظلَّ أن هو

أقل. وال أكثر ال اليوم، يفهمونه
اللَّهجات به جاءت قد أقِرتُحه ما أنَّ األمثلة بعض وضعُت أن بعد اكتشفُت وقد
امُلنطَلق هذا من وصلُت وقد امُلفيد. غري التعقيد عن وأبعد امَلنِطق، إىل أقَرب ألنه ليقة؛ بالسَّ
ا ممَّ للَّهجات؛ اللُّغوي امَلنِطق من بتقريبها سيكون العربية اللغة تَبسيط بأنَّ قناعٍة إىل
أجيال أربعة أو ثالثة وبعد العربي. الوطن أبناء كلِّ من الُفصحى تقبُّل عىل يُساِعد
ستزداد وعندئٍذ .٪٩٠ إىل وربما ٨٠ إىل والكتابة القراءة عىل القاِدرين ِنسبة ستِصل

عنها. ثْنا تَحدَّ التي اللُّغوية الشيزوفرينيا حالة لَكْرس َوَسط؛ لُغٍة إليجاد الحاجة
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َمواِطن عىل أيدينا نَضع أن علينا يتعنيَّ اللُّغة؛ تَبسيط لكيفية ًرا تصوُّ نَضع ولكي
العربية. يف الكاِمنة الصعوبة

ِمن معناها تأُخذ الكِلمة أنَّ العربية يف النَّظر تلِفُت التي امُلفاَرقات أبَرز ومن
وإذا الِفعلية، الُجملة هي العربية يف فاألصل الُجملة، يف َموِقِعها من وليس التشكيل،
أنها امُلفرتَض من التي الُجملة هذه فإنَّ تشكيل) (بُدون الرجل، الشابُّ َرضب مثًال: ُقلنا

بالتشكيل. إالَّ بينهما التَّفِرقة يُمِكن ال ُمتناِقضني َمعنينَي تحتِمل واِضحة،
َرضب قد الشابَّ أنَّ امَلعنى لكان الرجَل» الشابُّ «رضب هكذا: التشكيل كان فإن
هو الشابُّ حالة هذه يف لكان الرَُّجُل» الشابَّ «َرضب هكذا: التشكيل كان إن ا أمَّ الرَُّجل.

رضبه. الذي هو والرَّجل امَلرضوب،
ذلك يف والسبب ِفعليَّة. وليست اسمية، جملة هي الحديثة الحيَّة اللُّغات يف والُجملة
ال فيها املعنى ألنَّ القارئ؛ أو امع، السَّ لَدى اْلِتباس من الِفعلية الجملة تَُجرُّه ما هو
يأتي ال الفعل إن يقول امَلنِطق أنَّ مع التَّشكيل، من وإنما الكِلمات ترتيب من يُستنبَط

عليه. أولوية وله الفعل، يسِبق الذي هو فالفاعل بفاعل، إال
من كان والذي — هللا رحمه — الشوبايش ُمفيد محمد األستاذ والدي أن وأذكر
االسمية، للُجملة اسِتخدامي لكثرة منِّي يَغضب كان مرص، يف العربية يُجيدون من أفضل
باللُّغات بالتأثُّر يتَِّهمني وكان أقِصده، الذي املعنى عن التعبري إىل أقرب أِجُدها كنُت التي
كنُت أنَّني إالَّ والدي لنصائح امِتثايل وبرغم دراستي. بفضل أجيدها كنُت التي األجنبية
املعنى عن والسليم امُلبارش التعبري وإىل املنطق، إىل أقرب االسمية الُجملة أنَّ بالفعل أشُعر

املقصود.
الِعلَّة. حروف يف الغريب النَّقص هي العربية داِرس تُواجه التي الثانية الصعوبة
العربية قارنَّا وإذا الساِكنة. الحروف يف رضورتها يف مشكوك َوفرة هناك ذلك، ُمقابل ويف
حرًفا ٢٥ وعندنا لديهم، خمسة ُمقابل يف ِعلَّة حروف ثالثة لَدينا أن نِجد باإلنجليزية
حروٍف من تتكوَّن العربية يف واألفعال الكِلمات وغالبية عندهم. ٢١ مقابل يف ساكنًا
مثل: فعل أو «رجل»، مثل: فكلمة الحديثة، العاَلم لُغات كلِّ عكس عىل فقط، ساكنة
يها نُسمِّ القارئ لسان وعىل عقل يف ِعلَّة حروف بإضافة إال قراءتها يُمِكن ال «رضب»

با». را و«ضا لون» جو «را نقول: فنحن التشكيل،
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الرتاكيب هذه drbو rgl مثًال: فسنكتُب اإلنجليزية، باللُّغة ُمشابهة كلماٍت ولنتمثَّل
امُلفارقة هذه ومن لنا. بالنِّسبة ذاته املعقول لكنَّها ِعندهم، الالمعقول من ْرضب هي:

أحد. يتقبَّلها ولم قبل من ذكرناها التي حسني طه فكرة جاءت
يف كاملة جملًة تُشكِّل أن امُلمكن من واحدة كلمًة أن امُلشكلة من يُضاِعف وما
األمر، فعل مثل: نادرة، باستثناءات األخرى اللُّغات غالبية يف موجوًدا ليس وهذا العربية،
«كتبت» مثال: تقول فعندما العربية، يف عادي نَحوي وضع الجملة – الكلمة وجود لكن
وقد واحدة. عبارة يف الجملة أركان اكتمَلت فقد وبالتايل الفاعل، عىل يحتوي فالِفعل
مثل كلمًة أخذْنا فلو العكس، تُثِبت امُلمارسة لكن للعربية، ُمضافة قوًَّة ذلك البعض يِجد
فهناك لتشكيلها، أو لنُطِقها، وفًقا األقل، عىل ُملتِبسة دالالت عرش لها أن نِجد «قتلت»
و«َقتَّلَت» و«ُقتَّلت» و«قتَلت» و«ُقتلِت» و«ُقتلُت» و«ُقتلَت» و«قتلِت» و«َقتلَت» «َقتلُت»

و«َقتَّلِت».
عرش من أكثر واحدة بطريقٍة تُكتَب واحدة لكلمٍة تكون أن الطبيعي من فهل
والتأويالت والحرية، املعنى، يف والغموض اللَّبس، باب فتح إىل هذا يؤدي أال دالالت؟
الضاد، لُغة أبناء بني التقليدية الِخالفات وراء األسباب أحد ذلك كان وربما امُلختِلفة؟
بالُنا فما بها. يتحدَّثون التي اللغة معاني عىل االتفاق عىل قاِدرين غري أحيانًا فهم

وفحواها؟ الكلمات هذه بمضمون
عىل الُقدرة من عالية ودرجة ن التكهُّ بمَلكة يتمتَّع أن العربية يقرأ ملن بُدَّ وال
بُدَّ وال معان، عدَّة تحتِمل والكلمات األفعال فغالبية بالَغيب؛ والرَّجم بل االستنتاج،

منها. واحًدا يَختار أن للقارئ
بالتطوير أعِنيه ملا واضًحا نموذًجا أُعطي أن ُمقرتحاتي يف االسِرتسال قبل وأَودُّ
ال ملن التطوير بعد العربية َفهم عىل امَلقِدرة هو هنا فالَفيْصل باللغة؛ يُخلُّ ال الذي
ُمذكَّرة، هي ال أي ِحيادية؛ األرقام جْعل تقرَّر فإذا التطوير. عملية تطبيق قبل يَعِرفها
ُجملة ذلك بعد يسمع أو يقرأ من فإن العالم، لغات غالبية يف الحال هو كما مؤنثة، أو
مثًال: فُقلنا ُمذكَّرة، األرقام تكون أن الرأي استقرَّ فلو فهمها. عن يعَجز لن رْقم بها
مئات بعد ولو شخٍص أيِّ عىل ذلك فهم استعىص ملا رجال، سبعة من بدًال رجال، سبع

السنني.
تُراثنا. عن االنقطاع دون اللغة، تطوير عن ة بدقَّ أقِصده ما وهذا
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نقول ال ملاذا له. داِعَي ال الذي للتَّعقيد مثال هي األرقام باسِتخدام ة الخاصَّ والقواعد
حتى األرقام د نُوحِّ ال ملاذا نساء؟ وتسع رجال، ِتسعة من بدًال نساء، وتِسع رجال، ِتسع

العرص؟ تُناِسب تُعد لم تعقيدات أنُفِسنا عىل ر نوفِّ
بالعربية اعة السَّ لقراءة جهيًدا جهًدا يبذُلون والتلفزيون اإلذاعة يف فامُلذيعون
وثالثون وخمس عرشة الحادية اآلن الساعة مثًال: فيقولون السليمة، بالطريقة الُفصحى

دقيقة.
باقي عن وتميُّزها وثرائها، العربية اللغة بالغة عن للتعبري يَُرضب مثال وهناك
عالم ُمتطلَّبات عن العربية ابتِعاد عىل جديًدا دليًال امِلثال هذا أعتِرب لكنَّني العالم، لُغات
العربي العالم يعيشها التي الثقافية امِلحنة من يُضاِعف عاجيٍّ بُرج يف وانِعزالها اليوم،

اليوم.
ملاذا؟ سيُجيبه فإنه ابنك، قاتٌل إني له: وقال آخر إىل رجل ذهب لو إنه فيُقال

ابنه. قتل عن يَثنيَه أن وسيُحاِول
فعل ردُّ وسيكون بالفعل، ابنه قتل أنه ذلك فمعنى ابنِك، قاتُل إني له: قال إذا أما

االختالف. تمام ُمختلًفا األب
هو الوحيد واالختالف بالضبط، الحروف بنفس تُكتَبان الُجملتني أنَّ طبًعا وواِضح

التشكيل. يف
إىل تؤدي ألنها خطرية؛ َضعف نُقطة أنها أم اللغة؟ يف قوَّة نُقطة هذا مثل فهل
املعنى. يف قوًَّة أو التعبري، يف بالغًة بسببها اللُّغة تكتَِسب أن دون والغموض، االلِتباس

والبالغة والتضخيم. وامُلبالغة والتكلُّف ر التقعُّ عن والبُعد الوضوح عىل تقوم فالبالغة
البالغة قيل: وقد ذلك، عىل تقوم أن أحيانًا امُلمكن من كان وإن باأللفاظ، التالُعب ليست
سِمعها إن التي هي «البالغة الجاحظ: قاله ما هو للبالغة وصٍف أجمل ولعلَّ اإليجاز.

ِمثلها.» عىل قاِدر أنه ظنَّ الجاِهل
اليد. ُمتناول ويف بسيط أنه شخٍص أي ر يتصوَّ التي امُلمتِنع هل السَّ هي والبالغة
لكنَّه القراءة، عند وَجْزل سهل أسلوٍب إىل ل التوصُّ هو يشء أصعب أنَّ هي الحقيقة لكن

التأليف. عند وُمجِهد َصعب
املفعول هو الخطأ ك َرشَ يف الغالبيَّة ووقوع العربية تعقيد أسباب أبَرز من ولعلَّ
إعرابه، من وإنما الجملة، يف مكانه من يُعَرف ال العربية يف به املفعول أن واملشكلة به.

تشكيله. من وبالتايل
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بدًال خبز، يأكل طويل رجل رأيُت مثًال: نقول أن املنطق إىل األقَرب من أنه وأرى
خبًزا. يأكل طويًال رجًال رأيت من:

نُحاة من وِرثْناه أنَّنا هو (ُمنونًا) به باملفعول ك نتمسَّ يَجعلنا الذي الوحيد والسبُب
السبب هذا نقبل أن املنطقي غري من لكنَّه آلذاننا، مألوًفا وأصبَح الساِلفة العصور

األُذن. لثقافة ونَستكني
أيَّ امُلستمع أو للقارئ هذا يؤدِّي فهل خبز، يأكل طويل رجل رأيُت ُقلنا: وإذا

املعنى؟ يف اْلِتباس
الكتابة، عند به املفعول يف يُخطئون العرب من الُعظمى الغالبيَّة فإن ُمكابَرة وبغري
وسط به املفعول ذَوبان بسبب امُلشكَّلة غري الُجمل بعض معنى يفهمون ال أنهم كما
سلًفا. ومعروًفا محسوبًا مكانًا له تُحدِّد ال العربية اللُّغة تركيبة إن حيث الجملة؛ ُمفردات

النَّحو أصول عىل امُلثنَّى تربُّع التطوير لُسنَّة العربية قواعد ُمعانََدة عىل األدلَّة أوضح ومن
أصبح العالم لُغات لكلِّ بالنِّسبة فامُلثنَّى والعرشين؛ الحادي القرن بداية حتى العربي
لم اليوم امُلتداَولة الحيَّة اللغات وغالبيَّة األرض. وجه عىل من انقَرض الذي كالديناصور
اختفى وقد القديمة، الساميَّة اللُّغات يف شائعًة كانت يغة الصِّ فهذه أصًال؛ مثنَّى بها يُكن
عمليَّات مع اليوم حتى الباقية اللغات يف القديمة بصيَغِته وأُلِغَي ُمعظِمها اختفاء مع

بها. قاموا التي التطوير
لكنها الحالية، السامية اللغات بعض يف ُمتفاِوتة بدَرجاٍت تظهر ُمثنَّى بقايا وهناك
امُلثنَّى عن تعربِّ كِلمات بها مثًال فالِعربية العربية، يف امُلثنَّى قواِعد تعقيد إىل تَِصل ال
ال لكن وهكذا، واليَدين، والقَدمني، الَعينني، مثل الطبيعة، يف امُلزَدوجة األشياء خاصًة
يُوَجد وال العربية، يف كما غريها أو «قاما» أو «رشبا» مثل للُمثنَّى، فيها األفعال تُنَسب

«امرأتان». أو «رُجالن» مثل للكِلمات ُمثنَّى
للتَّعبري تماًما يكِفيَان والَجْمع امُلفرد أن أدرَكت العاَلم لُغات غالبيَّة أن هذا ومعنى
أكثر، أو مائة أو اثنني أكان سواء جمًعا، ببساطٍة يُعتَرب واحٍد عن زاد وما املعنى. عن
حتى العربية للُّغة ا هامٍّ ِمحوًرا الزال العاَلم لُغات كلِّ عن غائبًا أصبح الذي امُلثنَّى لكن

والعرشين. الواحد القْرن بداية
جماًال؟ يُضيف هل املعنى؟ عىل ًة دقَّ يُضفي هل امُلثنَّى؟ فائدة فما
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إالَّ الجميع فهجَره اللُّغة تعقيد زيادة إالَّ امُلثنَّى من فائدة ال أنه الجميع أدَرك لقد
نحن.

بيٍت أول يف كلمٍة أول وأن العربي، الشعري اث الرتُّ يف مكانة له امُلثنَّى أن صحيح
استخَدم وقد القيس، امرؤ ُمعلَّقة يف «ِقفا» وهو: ُمثنَّى فعل هي امُلعلَّقات، يف يُذَكر
مرثيَّة َمطلع يف و«بكاؤكما» ،« ساقيَيَّ «يا أو خلييل»، «يا مثل كثريًا، املثنَّى الشعراء

الشهرية. الرومي ابن
الِغنائي عر الشِّ يف األبيات أجمل من حسني طه الدكتور يعتِربه للُمتنبِّي بيت وهناك
عنيفة ِهجاء قصيدة يف مذكور والبيت امُلتنبِّي»، «مع كتابه: يف يقول كما قاطبًة العربي

وهو: مرص، من هَرب عندما امُلتنبِّي نظَمها كافور ضدَّ

وتَ��س��ه��ي��د ه��مٌّ ك��ئ��وِس��ُك��م��ا ف��ي أم ك��ئ��وِس��ُك��م��ا ف��ي أخ��ْم��ٌر س��اِق��يَ��يَّ ي��ا

فهناك التغيري، ونرُفض اللغة نُحنِّط أن يَعني ال القديم، األدب يف امُلثنَّى وجود لكن
للتَّفاُهم. ُمعرِقلًة أصبََحت ألنها تركناها؛ كثرية وأساليب تعبريات

َفالَحني، رأيت تشكيل: دون كتَبْنا فإذا املعنى، يف اللَّبس إىل أحيانًا امُلثنَّى ويؤدِّي
لو كذلك منهم، جمًعا أو الفالِحني، من اثننَي رأى قد امُلتكلِّم يكون أن امُلمكن فمن
ذلك، من أكثر أو اثنني املقصود يكون أن امُلمِكن فمن الحرب، يف ِعراِقيَّني َمَرصع ُقلنا:

الكتابة. يف اللَّبْس لرفع الوحيدة الوسيلة هو والتشكيل
يُريد كما جمًعا االثنان وأصبح تلقائيٍّا امُلثنَّى من العربية اللَّهجات تخلَّصت وقد

امَلنطق.

الناتج الفعل وترصيف املؤنَّث، جمع العربية َداريس ر تُنفِّ التي األخرى امُلشكالت ومن
دون ِجنًسا يخصُّ ال ُمحاِيد وهو ة الكافَّ يُغطِّي امُلنتِرشة العاَلم لُغات كلِّ يف فالجمع عنه،
قال وقديًما الرِّجال؟ مثل مثلُهنَّ بًَرشا ألسَن الرجال؟ عن النِّساء عْزل ملاذا لكن آخر.

الدولة: سيف أم ِرثاء يف امُلتنبِّي

ال��رِّج��ال ع��ل��ى ال��نِّ��س��اء ��ل��ت ل��ُف��ضِّ ف��َق��ْدن��ا ك��َم��ن ال��نِّ��س��اء ك��ان ول��و
ل��ل��ِه��الل ف��ْخ��ر ال��تَّ��ذك��ي��ر وال َع��ي��ب ��م��ِس ال��شَّ الس��م ال��ت��أن��ي��ث وم��ا
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أعضاءه أن الواِضح من لكنه القضية، هذه مرص يف اللُّغوي امَلجَمع ناَقش وقد
من وكلِّ الطَلبة تعذيب هو بب السَّ كان إن أدري وال عليه. الحفاظ رضورة عىل استقرُّوا

ِكتابة؟ كلُغة العربية يستخدم
«النِّساء ُقلنا: فلو املعنى، لَفْهم لها لُزوم ال التي كيبات الرتَّ أعَقد من امُلؤنَّث ويُعتَرب
يف أحٌد ر يتصوَّ ولن الحاَلتنَي، يف واِضح املعنى فإن أكَلوا»، كلُّهم «النِّساء أو أكْلَن.» كلهنَّ
تَستخِدم ال العاَلم لُغات وغالبيَّة رجال، إىل قاِدر ِبُقدرة تَحوْلَن النِّساء أنَّ الثاِنية الحالة
تُضيف وال ر، تؤخِّ وال تُقدِّم ال والتي الزَّمن، عليها عفا التي التعقيد الباِلغة اكيب الرتَّ تلك

املعنى. إىل ًة دقَّ
إالَّ واملؤنَّث امُلذكَّر بني فرق يُوَجد ال أنه نِجد اِرجة الدَّ املرصية اللغة يف وحتَّى
ا أمَّ كذا، الالئي والنِّساء كذا، الذين الرجال مثًال: بالُفصحى نقول فنحن للرضورة،

والالئي. الذين عن ِعوًضا «اليل» بتعبري فيُكتَفى اِرجة الدَّ باللَّهجة

جاك ويقول الكِلمات. عَدد كثرة العربية اللُّغة ثَراء عىل للتَّدليل تُساق التي الدَّالئل ومن
العربية يف الكِلمات َمصاِدر عدد يُقدِّر العربية اللُّغة ُعَلماء أَحَد إنَّ «العَرب» ِكتابه يف بريك
الذي العاِلم لنفس وفًقا املمِكن ومن ُحروف، ثالثة من منها كلٌّ ن يتكوَّ ١٩٠٠٠ بنحو

مصدر. كلِّ من كِلَمٍة مائة من أكثر اشتقاُق ِبريك عنه ينِقل
عن يقلُّ ال ما إىل يِصل العربية اللغة كِلمات عدد أنَّ بسيطة بحسبٍة هذا ومعنى

كلمة. ١٩٠٠٠٠٠
٦٫٥ نحو أحىص أحمد بن للخليل العني ِكتاب اخترص الذي الزُّبيدي بكر أبا لكن

والخمايس. والرباعي، والثالثي، الثنائي، من عربية كِلمة ماليني
عدد يزيد ال فاإلنجليزية العالم؛ لُغات بغالبيَّة ُمقارنة فلكيًة تُعدُّ األرقام هذه وكلُّ
اللغة «كنوز لقاموس وفًقا كِلمة ألف ٣٠٠ عن والفرنسية كِلمة، ألف ٢٥٠ عن كلماتها
كلِّ يف الفاِرق لكن األفعال، ترصيفات كلَّ يشمل ال الكِلمات عدد أن صحيح الفرنسية».

األخرى. واللغات العربية، الكلمات عدد بني شاِسع األحوال
تعبريية وُقدرة ًة دقَّ العربية الكلمات من املهول العدد هذا يَعِكس هل هو: والسؤال
اكتسبَت كلَّما املعاني، زاَدت كلَّما أنه يرى البعض العالم؟ يف أخرى لغة أي تفوق
املقصود، عن اإلفصاح دون واإليحاء باأللفاظ اللَّعب يُمِكن حيث جديدة؛ أبعاًدا البالغة
غموض تزيد أصبحت امُلتناهية الَوْفرة هذه إن حيث الَعكس؛ عىل أثبتت التَّجربة لكن
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زاَدت وكلَّما الكِلمة؟ من يَستنِتجه معنًى أيَّ حرية: يف القارئ أو امُلستِمع وتَجعل املعاني،
التأويالت. وَكثُرت واالْلِتباس الُغموض ازداد االحِتماالت

عٍرص يف صحيًحا كان هذا أنَّ العربي عر الشِّ أثبت فقد التعبريية للقوَّة بالنِّسبة أما
حدِّ إىل أحيانًا تِصل تكاد البالغة من قدٍر إىل لوا توصَّ العَرب فالشعراء العصور؛ من
معروف ألنه بالعربية؛ نَزل الذي الكريم القرآن إعجاز عن هنا أتحدَّث ال وأنا اإلعجاز.
يف غايًة وأحاسيس أفكاًرا، يُرتِجموا أن الذَّهبية العصور يف عراء الشُّ نََجح وقد للجميع.
ًرا تطوُّ ذلك بعد ر تطوَّ الشعر لكن العالم، يف شعٍر أيُّ إليها يِصل لم ربما مو، والسُّ النُّبل
هي تسُمو بديعة قصائد أبدعوا شعراء وظهر النهضة، عرص بعد أوروبا يف ضخًما

والجمال. اإلبداع عاَلم يف السابعة السماء إىل األخرى
يف نجحوا قد العرب العلماء كان وإذا ا. جدٍّ فيه مشكوك أمر فهذا ة قَّ الدِّ عن أما
وأصبََحت ذلك، بعد عليهم تفوَّقوا قد الغربيني العلماء فإن العلمي، التعبري يف املايض
الدقيقة. باللُّغة عنه والتعبري الِعلمي ر التطوُّ مُلواَكبة اإلنجليزية وراء تلَهُث اليوم العربية

امَلوسوعة تقول األَسِد باب ففي الجاهيل، العرص منذ بامُلرتاِدفات ُموَلعني العرب وكان
األسد السم ُمراِدٍف ٦٠٠ عدَّدوا قد العرب اللغة علماء من ثالثًة هناك إنَّ اإلسالمية
مطبعي). خطأ بِفعل أضيفا اثنني أو ِصفًرا هناك أنَّ ر يتصوَّ ملن «ستمائة» هو (والرْقم
٤٠٠ من أكثر فأحىص القديم العربي الشعر يف بدراسٍة جرونرت امُلستِرشق قام وقد
والعبَّاس، واألُسامة، والِهَزبْر، والغضنفر، والسبع، الليث، منها: لألَسد فيها مذكور اسم

الحرص. ال املثال سبيل عىل
ِبَسنَمني َجمًال هناك أنَّ وصحيح امُلختلفة. بأنواعه اسًما ١٦٠ العربية يف له والَجمل

للجمل. ُمختلًفا اسًما ١٦٠ هناك يكون أن يُربِّر ال هذا لكن واحد؛ بَسنٍَم وآخر
قَدم عىل داس أنه معروف، هو كما كفيًفا وكان امَلعرِّي، العالء أبي عن ويُروى
غضبًا الرَُّجل هذا واستشاط لها، الوحيدة زيارته يف بغداد َمساجد أحد دخل عندما َرُجٍل
ال من هو «الَكْلب قال: بأن العالء أبو فاكتفى كلب؟» يا أين «إىل قائًال: العالء أبا وشتَم

اسًما.» سبعني للكلِب يَعِرف
تقدير. أقلِّ عىل اسًما سبعون العَرب عند له كان الكلب فحتَّى

تعِكس قد ُمراِدفات، عرشة حتَّى أو خمسة، تكفي أال األسماء؟ هذه كلُّ ملاذا
مثًال؟ النَّوع يف أو اللَّون يف وآخر َجَمل أو وآخر، أسٍد بني اختالفاٍت

126



العربيَّة تَحنيط ضد

زيدان ُجرجي يتعرَّض العربية» اللغة آداب «تاريخ كتاب من األول الجزء ويف
إن: يقول حيث إيجابيٍّا يراه أنه الواضح ومن امُلرتاِدفات. يف لإلفراط

واِسعَة جعلتْها الواحد اللفظ يف املعاني د وتَعدُّ العربية اللغة يف امُلرتاِدفات كثرة
التَّسجيع. أصحابها عىل لت وسهَّ التعبري

وَرَدت التي األرقام تصديق إىل أميل وأنا فقط. اسًما ٣٥٠ لألسد أنَّ يَذُكر املجال هذا ويف
اسًما، ١٨٨ والبرئ اسًما، ٢٥٥ للزَّرافة أنَّ زيدان ُجرجي ويُضيف اإلسالمية. املوسوعة يف

اسًما. ١٧٠ واملاء
تَنَعم أيًضا فهي فات الصِّ ا أمَّ .٢٩ وللشمس ،٥٠ حاب وللسَّ اسًما، ٦٤ فللَمَطر كذلك
ذلك «ونحو زيدان: ويُضيف لفًظا. ٩١ وللطويل لفًظا، ١٦٠ فِللقصري امُلرتاِدفات: بنَهِر

استيفائه.» عن امَلقام يَضيق مما والبخيل والكريم جاع للشُّ
بالنسبة الحال هو كما العربي الرتاث يف ِخالفية الرتاُدف قضية أن املعروف ومن

لها. حرص ال ملسائل

الكِلمات بعض أنَّ ًة خاصَّ الواحد اللفظ ملعاني امُلفِرط د التعدُّ أيًضا العربية عجائب ومن
العني ولفظ معنًى، ٦٠ له زيدان، يقول كما العجوز، فلفظ ُمتضادَّين، َمعنينَْي تَحِمل
البعيد، املايض يف يُربِّرها ما لها كان امُلرتاِدفات، يف التَّعدُّدية هذه كانت وإذا معنى. ٣٥
إىل والوصول الوضوح عن يبَحث اإلنسان وأصبح ِجذريٍّا، ًا تغريُّ اليوم امَلوِقف تغريَّ فقد
عرش أربعة من العَرب بها يفخر كان التي فات فالصِّ ممكن. طريق أقرص من املعنى
التقدُّم. ُمجاراة عن وتُعِجزهم بالعربية، الناِطقني تشلُّ ُمعوِّقات إىل اليوم تحوَّلت قرنًا

الحياة، إيقاع مع امُلتوازي والرسيع امُلباِرش التعبري هو اليوم اللُّغة من فاملطلوب
املعاني. من الغريب عن والبحث واالسِتعراض «الفذلكة» وليس

اإلنجليزية اللغة فإن اللغة، قوَّة ِمعيار هو وامَلدلوالت امُلرتاِدفات ثراء بأنَّ سلَّمنا وإذا
إنه حيث وركيكة؛ ضعيفة لغًة تُصِبح الرفيع، واألدب الدَّقيق الِعلم لُغَة اليوم تعدُّ التي
أصاِبع عن يزيد ال امُلراِدفات من محدوٍد عدٍد سوى املعنى نفس عن للتعبري يُوَجد ال
اإلنجليزية أنَّ هذا عىل والدليل املعنى. لتحديد تماًما تكفي أنها الواقع لكن الواحدة، اليد

العالم. يف األوىل واألَدب الِعلم لُغة اليوم هي
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لُغات غالبيَّة يف موجود غري تَجانًُسا للكِلمات يُعطي الُجذور وجود أنَّ شكَّ وال
«كتب» ِفعل منها نَشتقَّ أن امُلمِكن فمن ب ت ك مثل: حروف ثالثة أَخذْنا فإذا العالم،
عالقة ذات معاٍن لها وكلُّها و«ُكتيِّب»، و«كتابات» و«كاتب» و«مكتبة» «كتاب» وكلمات
لبعضها عالقَة ال الكِلمات هذه فإن الفرنسية أو اإلنجليزية اللغة يف أما البعض. ببعضها
لُغات ويف ُمتباِينة. وتركيبة ُمختلفة جذور لها كِلمٍة وكل نُدر. فيما إال اآلخر بالبعض

لها. آخر معنى الشِتقاق الكِلمة بعَد أو قبل ُحروف ِبضعة إضافة يتمُّ األخرى العالم
مثًال: فباإلنجليزية

appear يظهر •
disappear يختفي •
appearance مظهر •

تركيبية. لُغات اسم اللُّغات هذه عىل يُطَلق السبب، ولهذا
العربي، العاَلم منه يُعاني الذي اللغوي لالنفصام سحريٍّا حالٍّ أملك أنَّني أدَّعي وال
كما أخشاه ما وأخىش األبد. إىل يدوم أن يُمِكن ال االنِفصام هذا مثل إنَّ أقول لكنَّني
قد اد الضَّ حرَّاس ويكون العظيم، تُراِثنا وبني بيننا تفِصل ِجذرية حلول تأتي أن ، أثبتُّ
فتكون تطوير، دون هي كما اللُّغة عىل الِحفاظ يُريدون فهم َمقصِدهم؛ عكس إىل َوصلُوا
التي الجميلة لُغِتنا جوَهر ويَمسُّ جميًعا نُريده ا ممَّ كثريًا أكرب التطوير يكون أن النَّتيجة

بها. نفَخر
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جمال ويقول ولُغتهم. ُهويَّتِهم بني الوثيق بااللِتحام العالم شعوب بني العرب يتفرَّد
املكان): عبقرية يف دراسة (الوسيط: مرص» «شخصية كتاب: يف حمدان

الدَّم بكميَّة ليس هو، جنسيٍّا فليس للعروبة، ج ُمدرَّ ِمقياس من بُدَّ ال كان وإذا
آخر، بمعنًى استُعريَت. التي العربي اللسان كميَّة ولكنَّه أضيفت، التي العربي

الجنس. ال اللُّغة أساُسها، هو مثلما العروبة، ِمقياس

هذا لكنَّ العربية. اللغة يتحدَّث من أنه هو ُقلنا، كما للعربي الشائع والتَّعريف
من بأنَّه مثًال الفرنيس يُعرَّف أن يُمِكن فال األخرى؛ الشعوب أبناء عىل ينطِبق ال التعريف
األم لَُغتها وغريها، وكندا وسويرسا بلجيكا يف أخرى ُشعوبًا هناك ألنَّ الفرنسية؛ يتحدَّث
اإلسباني وأيًضا اإلنجليزية، يتحدَّث من بأنه يُعرَّف ال فاإلنجليزي كذلك الفرنسية. هي

وهكذا. والرويس واألملاني
الهوية. عىل للتدليل ُمسبق كرشٍط باللُّغة إال يكون ال العروبة إىل االنتماء لكن

األُُسس يَستهِدف ِرشًسا ُهجوًما العرب يُواِجه والعرشين الحادي القرن بدايات ومع
بصفٍة يكُمن اإلرسائييل العربي اع الرصِّ أنَّ يف عندي شكَّ وال امَلوروثة. لثقافِتهم الراِسخة
يتقبَّل بحيث جديًدا، تشكيًال وتشكيله العربي العقل تعديل ُمحاوالت وراء أساسيٍَّة

اإلرسائيلية. بالرشوط الم السَّ
السالم برضورة العَرب إقناع إىل قرٍن ِنصف منذ يَسَعون عامًة، والغرب فأمريكا،
ضغوط أيَّة ُممارسة تستطيع، ال أو ترُفض، امُلتَِّحدة الواليات وألنَّ العربية. الدولة مع
العربي. الجانب هو بالقوَّة أو ة بالُحجَّ إقناعه تستطيع الذي الجانب فإن إرسائيل، عىل
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الدُّول عىل غوط الضُّ أشكال ة كافَّ إىل واشنطن لجأت وقبلها، ديفيد كامب ومنذ
أمريكا. مع حيويَّة بمصاِلح بالِفعل ترتِبط دول وهي لها، حليفًة تعتِربُها التي العربية
والتخيلِّ إرسائيل إلرادة باالسِتسالم العَرب إقناع يف فِشلت والضغوط «النصائح» كلَّ لكن

ذلك. أسباب يف رأيُنا كان أيٍّا الفلسطينية، القضية عن
وحَدهم، العرب الُحكَّام ليس الحقيقي الرَّفض منبع أن العَرب ُخرباء أدرك وقد
غري ِبتسويٍة تقبل أن أرادت، لو حتى تستطيع، ال األنِظمة وأن العربية، الشعوب وإنما

عاِدلة.
أمريكا بزعامة الغرب بني الفجوة زيادة يف ٢٠٠١م سبتمرب ١١ حاِدثة أسَهَمت وقد
تشكيل إعادة يف إالَّ حالٍّ الغرب يِجد لم وهنا أخرى. ناحية من العربي والعالم ناحية من
شيئًا وتبْلَوَرت إرسائيل. لَرَغبات ويَخضع الغربي امَلنطق مع ليتواءم العربي؛ العقل

الكبري. األوسط الرشق بمرشوع ى يُسمَّ فيما العربي العقل تشكيل إعادة ِفكرة فشيئًا
امَلقبول وال امَلعقول غري من ألنه املرشوع؛ هذا برفض العربية عوب الشُّ بادرت وقد
العربية. الشعوب أبناء من الصاِعدة األجيال عقل تشكيل يف خارجيَّة إرادات ل تتدخَّ أن

إصالح؟ إىل حاجٍة يف لسنا أنَّنا ذلك يعني هل لكن
العقلية املنظومة يف النظر إعادة إىل الحاجة أَمسِّ يف اليوم أنَّنا رأيي يف اإلجابة
بسبب الدويل امُلجتمع هاِمش عىل وكأنَّهم يعيشون العرب أصبح فقد بكاملها؛ العربية
تُجاري تُعد ولم ماضينا من نَستلِهُمها التي رة امُلتحجِّ األفكار من مجموعة عىل انكفائهم

زماننا.

ورفض العربي العقل ر لتحجُّ ملموس ورمٌز واِضح نموذج هي العربية اللغة ولعلَّ
أنها بدعوى العربية باللغة امِلساس نرُفض فنحن باملايض؛ ك التمسُّ ُمنطَلق من التغيري
تواُصل أن هو الكتاب هذا يف أورْدتُه الذي التحليل خالل من الواقع لكن القرآن، لُغة
مُلقتَضيات وتطويعها اللُّغة بتطوير حتًما يمرُّ اإلسالمي والدِّين القرآن مع امُلقبلة األجيال

العربية. الشعوب َمصلحة من أنه كما الدين، َمصلحة مع فالتطوير العرص،
عىل الِحفاظ يف حيويٍّا دوًرا لِعب الدِّين فإن السابقة، َفحات الصَّ يف أثبتُّ وكما
الُعثماني، الغزو منذ اململوكي كي الرتُّ الحكم عصور يف ِمرص مثال أخذنا وإذا العربية،
ربما اللُّغة عن حقائق فسنُدرك عرش، التاسع القرن ُمنتصف يف النهضة عرص وحتى
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العربية اللغة يُجيد كان من السؤال: هذا أنفسنا عىل ولنَطَرْح قبل. من فيها نفكِّر لم
الحقبة؟ تلك يف الُفصحى

لُغة هي اللُّغة هذه وكانت أساسية، بصفٍة كية الرتُّ تتحدَّث كانت الحاِكمة الطبقة
امِلرصية اللَّهجة يتحدَّثون فكانوا عب الشَّ أبناء أما واألحكام. والفرمانات الرَّسمي التعاُمل
الُفصحى. يفهمون وال والِكتابة القراءة يعرفون ال الساِحقة غالبيَّتهم يف وكانوا ارجة، الدَّ
األزهر خرِّيجو أو ودارسو الدِّين ُعلماء هي العربية تُجيد كانت التي الوحيدة الفئة
ولوال الواحدة، اليَِد أصابع عىل تُعدُّ مئاٍت ِبضع عن يزيد ال هؤالء عدد وكان الرشيف،

حقيقية. أخطار إىل مرص يف العربية لتعرَّضت هؤالء
الشهري ِكتابه الطهطاوي أصَدَر عندما فإنه العربي» «الداء ِكتاب يف أرشُت وكما
اللغة إىل برتجمِتِه باشا عيل محمد النِّعم ويلُّ أمَر باريز» تلخيص يف اإلبريز «تخليص
سوى يُجيدون ال الُعظمى وغالِبيَّتُهم للبالد الحقيقيُّون الُحكَّام منه يَستفيد حتى كية الرتُّ

الرتكيَّة.
ُشعوب بني التقريب إىل واالتِّصاالت النَّْقل وسائل أدَّت العرشين، القرن وخالل
ُمتفاوتة. ِبُصَوٍر البرشية أبناء بني تجَمع ُمشرتكة َقَسماٍت معاِلم ترتِسم وبدأت العالم،

(١٩٣٩–١٩٤٥م)، والثانية (١٩١٤–١٩١٨م)، األوىل العامِليَّتنَي: الَحربنَي أنَّ شكَّ وال
قاِسم إيجاد ويف العالم، شعوب بني التقريب يف ا هامٍّ َدوًرا لِعبتا الباِلغة، َرضاَوتِهما برغم

مكان. كلِّ يف اإلنسانية للُمجتَمعات تصلُح وامُلثُل واملبادئ الِقيَم من أعظم ُمشرتٍَك
وتلِفظ ة، عامَّ مبادئ عىل تتَِّفق العالم ُشعوب بدأت األوىل، العامليَّة الحرب َقبل وحتى
ق تحقَّ إجماع هناك فكان طويلة، لقروٍن الجميع من َمقبولًة كانت التي امُلماَرسات بعض
ُمباًحا كان الذي البَدني التَّعذيب وإلغاء العبيد، عرص ونهاية الرقِّ إلغاء حول تدريجيٍّا
امُلتَّهم إعطاء رضورة حول عام اتِّفاق ظهر كما العالم، ُمجتمعات غالبيَّة يف وُمستحبٍّا بل

امَلحاكم. أمام عنه يَرتاَفع ُمحاٍم خالل من نفسه عن الدفاع فرصة
أيِّ عىل عب الصَّ من وأصبح العالم مجتمعات ة كافَّ أذهان يف املبادئ هذه واستقرَّت

بها. االلِتزام من نفسه يَستثنَي أن ُمجتمع
عامة، بصفٍة حوَلها تتَِّفق وُمثُل مبادئ عىل العالم ُمجتمعات غالبيَّة تُجِمع واليوم
الحقوق يف وامُلساواة التِّجارة، وحريَّة التعبري، وحريَّة اإلنسان، وحقوق الدِّيمقراطية، مثل:

القانون. أمام املواطنني جميع وُمساواة واملرأة، الرَُّجل بني
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وتخِرُقها لصاِلِحها املبادئ هذه تستغلُّ ما كثريًا الكربى الغربية الدُّول أن يف شكَّ ال
صوتها ترَفع التي العالم شعوب باعرتاض تعبأ وال الُعظمى، بمصاِلحها تصطِدم عندما

عليها. الواِقع للظُّلم رفًضا
القانون عىل الخروج من نوًعا يُعدُّ طرٍف أيِّ من املبادئ هذه رفض فإن ذلك، ومع
يف سائًدا أصبح الذي والُعرف الدولية وامُلنظَّمات امُلتَّحدة األَُمم يف يتمثَّل الذي الدويل

امُلختلفة. الدول بني العالقات
يف األعَظم امُلشرتك القاِسم لكن الخاصة، الثقافية ُهويتها حضارٍة ِلكلِّ أن صحيح
والعرشين. الحادي الَقْرن يف ِمنها الِفكاك يُمِكن ال ظاهرًة أصبَح ة، العامَّ واملبادئ الِقيم
لحاَلِته ُمناسبًا َدواءً فيُعِطيه غربي طبيٍب إىل عربي يَذَهب أن مثًال يُعَقل فهل

عربي؟! ألنِّي يَنَفعني ال لكنَّه بَلِدك، أبناء ينَفع الدَّواء هذا قائًال: املريض فيعَرتِض
واِردًة أفكاًرا نرُفض عندما الَعبَثي املوقف لذلك ُمشاِبهة َمواِقف نَِجد إنَّنا لألسف

وِديننا. ثقاَفِتنا مع تَتناَقُض أنها بادِّعاء الخارج من

يقول: عندنا الغاِلب التيَّار فإن الكتاب هذا موضوع وهو اللُّغة َمجال عىل نا اقتََرصْ وإذا
عديدًة ُحَجًجا يَسوقون ثم العربية، لُغتنا إالَّ واإلصالح، للتطوير قاِبلة العاَلم لغاِت كلُّ

القرآن. لُغة العربية أنَّ رأِسها عىل االستثناء، هذا لتَربير
كُمسلمني مصلحِتنا من أنه كم أُثبَت أن الكتاب هذا صفحات يف سعيُت وقد
يُمكن وال العربية اللُّغوية للمنظومة شامٍل بتطويٍر نقوم أن وتراثنا، ِديننا عىل حريصني
النظرة فهذه الحية، العالم لغات كلِّ عن ُدونًا تحديٍث أيِّ عن ُممتِنعًة العربية تَظلَّ أن
تخلُّف أسباب أهمُّ هي العاَلم يف الناِجحة التجارب ُمماَرَسة من العَرب تَستثني التي

العاملية. الحضارة ركِب عن العربي العاَلم
نقبَل قد فنحن حساٍب ألَف لها نُقيم أن بُدَّ ال التي ُخصوِصيَّتِنا لنا أنَّ بالتأكيد
م التَّهجُّ نقبَل ال لكنَّنا الرأي، حريَّة ونقبَل الُخلُقي، االنِحالل نقبَل ال لكنَّنا املرأة، حريَّة

األعراض. عىل
حريَّة لرْفض العربية األخالقيَّات بخصوصيَّة يتذرَّع عندنا البعض أنَّ وامُلشكلة
الدينية، ِقيََمنا وتُعاِرضان والفوىض االِنحالل إىل يان تُؤدِّ أنهما بدعوى الرأي وحريَّة املرأة
الحنيف لِدينِنا لتَبِجيلنا نظًرا البعض عىل تنَطِيل واِهيَة بُحجٍج الرفض هذا ويُغلَّف

ومبادئه. بِقيَِمه والِتزامنا
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ِمرياث أصحاب فنحن الواقع، أرض عىل بالفعل وجود له العربي واالستثناء
ُكربى أهميًَّة تُعطي وثقاَفتُنا العالم. يف أخرى حضارة أيِّ لدى يتواَجد أن يَنُدر ثقايفٍّ
ُمثُل وكلُّها والرتاحم، األرسي، والرتابط اإلنسانية، والعواطف واألخالقيات، للرُّوحانيَّات،
ك نتمسَّ أن علينا بل فيها، نُفرِّط أن الجنون من ويكون جيل، بعد جيًال تواَرثْناها عظيمة

العالم. حضارات باقي عن يُميُِّزنا الذي اإليجابي االستثناء بهذا
الحرية، وُمثُل الديمقراطية تقبُّل من استثناء هو العربي االستثناء يكون أن لكن
فهذا القانون، أمام الجميع وُمساواة واملرأة، الرَُّجل بني وامُلساواة اإلنسان، وحقوق
اتََّفقت التي واألعراف الدويل القانون عىل خاِرجة جماعًة العرب من يجَعل َسلبيٌّ استثناء
ال أنَّنا اليوم واضًحا أصبح وقد والعرشين. الحادي القرن بداية مع اإلنسانية عليها

العربي. العالم اسُمها َمعزولة جزيرٍة يف نَعيش أن نستطيع
حاَجِتنا من ناِبٍع العربي والرصف النحو قواعد يف ملموس تطويٍر أليِّ وَرْفُضنا
يَعوق سلبيٌّ َفْهم هو العربي لالستثناء َفهَمنا أنَّ عىل صاِرخ دليٌل هو إليه، اللغة وحاجة

العربية. للُمجتمعات تطويٍر أيَّ وبالتَّايل للعقل، تقدُّم أيَّ
أسلوب علينا يُميل وأن عقولنا، يف أحد يتحكَّم أن ة بشدَّ نرُفض أن علينا كان وإذا
واالنِغالق، ر بالتَّحجُّ بيننا من يُنادون من نرُفض أْن الَقْدر بنفس علينا فإنَّ ُمعني، تفكري

جديد. كلِّ ورفض
للشعوب العميق اإليمان َوتَر عىل الدين تجار لِعب اإلسالمية الدولة عصور مرِّ فعىل
اسِتخراج دوا وتعمَّ ُمبهًما كالًما فاستَخَدموا الُفصحى، اللُّغة بتعقيدات وَجهِلها العربية
ِمن يَقولون ما ويَتبِّعوا فيُصدِّقوهم، الناس ليُبِهروا اللُّغوية والرتاكيب الكِلمات أصعب
نفس يَستخِدم اليوم العربي العالم يف البعض والزال بالدين. الرَّاِسخ إيمانهم ُمنطَلق
بالَكِلم. امَلسحورين البَُسطاء عب الشَّ أبناء واسِتمالة الدين تَسييس إىل عاِمِدين األسلوب،
أن علينا يُميل والواِقع بها. نفخر التي العربي العقل ثوابت من اللغة نَعترب ونحن
عىل ثائرين ننتِفض أن أيًضا علينا يُميل لكنَّه واللغوي، والفكري األَدبي بُرتاِثنا نفَخر
يف وتَحِبُسه العربي العقل أبواب تُغِلق التي اللغوية والتعقيدات ف والرصَّ النحو قواعد
نعيش الذي العرص تُناِسب تَُعد لم وأفكار آراء من َلف السَّ أماله وفيما البعيد، املايض

فيه.
بسبب العربية؛ اللغة يف حقيقي تطويٍر إحداث عن عاٍم ألِف من أكثَر ْرنا تأخَّ لقد
دون نتداَرك أن فعلينا َلف. السَّ كالم وتقديس بالقديم ك التمسُّ إىل العربي العقل َميِل
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بالتايل ويتحكَّمون علينا يتفوَّقون اآلخرين وجعل هباءً، راح الذي الزَّمن هذا كلَّ إبطاءٍ
مصائرنا. يف

أنه أو دفة، الصُّ ِثمار من أنه عىل ُمجتمع ألي اللغوية السياسة اختيار اعِتبار يُمِكن وال
العميق َمفهومه عىل تقوم ُمجتَمع لُكلِّ ة عامَّ سياسة االخِتيار هذا فوراء ُمحايد؛ اختيار

لهويته.
أن علينا وأنه وحدهم، للمرصيني مرص أن نرى كنَّا فإن مرص يف لنا وبالنسبة
املرصية اللَّهجة إىل نَتَِّجه أن عندئٍذ امُلمكن من فإنَّه العربي، الَجسد عن أنفسنا نقتِطع
عاَلم ومن أوَسع، ثقافة من جزء مرص بأن ُمقتِنعني ُكنَّا إذا أما األولوية. ونُعطيها
تَرِبُطنا التي باللغة ك نتمسَّ أن الحالة هذه يف علينا يَتعنيَّ فإنه العربي، العالم هو أكرب

الطبيعي. الُجغرايف بامتدادنا تَِصلُنا كما التاريخية بُجذورنا
الرَّوابط وتفكيك أوصاله تقطيع ويتمنَّى العربي بعاملنا يرتبَّص من هناك أنَّ شكَّ وال

اللغة. أقواها ومن أقطاره بني
واشنطن، إرادة عىل يتمرَّد الذي الوحيد الِكيان ُقلنا كما يكون يكاد العربي فالعالم
ُمجرَّد العربي العالم أن يؤكِّد من نَسَمع أن غريبًا فليس بإرسائيل. عالقته يف وخاصًة
اللُّغات هي اللهجات وَجعل العربية اللغة بنبذ يُطالب من نَسمع وأن كبري، وَوْهم ُخرافة

لبالدنا. الرسميَّة القومية
يعني ال هذا لكن املنظور، امُلستقبل يف وستفَشل فِشلت الوحدة تَجاِرب أن وبالتأكيد
املؤكَّد ومن د. ُمتوحِّ ووجدان ُمتقاربة ورًؤى ُمشرتكة مصالح له عربي عالم يُوَجد ال أنه
اللغة هذه تركنا ولو العربي. الوجدان تَرابُط يف األسايس العنرص هي العربية اللغة أنَّ
وجود وهي العرشين، القرن أفكار أهمِّ من ِفكرًة نهِدم فإنَّنا عاتية، ُصخوٍر فوق تتحطَّم

الثقافية. الِكيانات باقي عن ُمتميِّزة وخصائص ِصفات له واِحٍد عربي عالٍم

ري السَّ اعتادوا الذين لبعض صدمٍة بمثابة ستكون الِكتاب بهذا الواِردة األفكار أنَّ وأعَلم
من جاء من كلُّ عليها ويسري طويلة، قرون منذ َلف السَّ دها َمهَّ التي امُلعبَّدة الطُرق يف

غريبة. عقليٍة اسِتكانة حالة يف بعِدهم
من غضبًا سينتَِفضون العربية اللُّغة ُحرَّاس أنُفَسهم يَعتِربون من بعض أنَّ وأعلم
ه ستُوجَّ التي الجاِهزة االتِّهامات ًما ُمقدَّ وأعرف الِكتاب. هذا نُها يَتضمَّ التي االقرتاحات
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الدِّين َوتر عىل واللَِّعب امُلزايدة نَزعة يف كبرية فِثقتي الصفحات؛ هذه يف الواِردة لألفكار
من نفهُمها لكنَّنا الدَّرجة، بنفس جميًعا بها نُؤِمن التي الِقيَم وكلِّ وامَلوروث والتقاليد

ُمتباينة. ُمنطَلقاٍت
التي ة الُحجَّ وهي العربية، اللغة يف يص تخصُّ َمدى عن يتساءل من أسَمع وأكاد
األجيال أجَمَعت والتي دة، وامُلَمهَّ املرصوفة الطرق عن الخروج يُحاول من كلُّ بها يُواَجه
اللُّغة إنَّ إذ القاِدمة، ولألجيال الحايل لِجيلنا صاِلحًة تُعْد لم هذا مع لكنَّها عليها، املاضية

يَستخِدمها. من لكلِّ ِملك هي العربي األدب عميد يقول كما
إىل العَرب فيه يُضطرُّ الذي اليوم سيأتي أنَّه من ة تامَّ ِثقٍة عىل فإنَّني ذلك، كلِّ ومع
أال اآلن؟ من نبدأ ال فلماذا للخطر. تُعرِّضها طاِحنة أزمًة تُواِجه ال حتى لُغِتهم تبسيط

هباءً؟ منَّا ضاعت التي القرون تكفي
من وامُلبدعني امُلفكِّرين أيدي عىل للغة عشوائية تطوُّر عملية ت تَمَّ فقد قلُت وكما
أن اليوم يَنبغي وال حافة. الصَّ خالل من ًة وخاصَّ العربية، البلدان وكلِّ ام والشَّ مرص
يَنبغي وال كان، أيٍّا عربي، بلٍد أيِّ من بالتطوير ُمنفِردة قراراٍت أو شَطٍط أيُّ يحُدث
هذه َفُكلُّ الُحكَّام؛ بني والَحزازات السياسيَّة بالِخالفات اللغة وُعلماء فون امُلثقَّ يتأثَّر أن

باِقيَة. فهي اللُّغة ا أمَّ زائلة، الِخالفات
تقنني ة ُمهمَّ عىل «أليكسو» باسم املعروفة الثقافية وِذراُعها العربية الجاِمعة َفْلتنَكبَّ
من ُمنتخبًا الجامعة ولتُشكِّل والنحو. القواعد أُسس يف النظر وإعادة الواِقع، التَّطوير

ة. امُلِلحَّ ة امُلهمَّ بهذه ليَْضَطِلع اآلن؛ العربي بالعالم امَلوجودة الَخمس اللغوية امَلجامع

الهدف: ازِدواجية يف تتمثَّل اللغة تطوير ة مُلهمَّ يتصدَّون الذين ستُواِجه التي وامُلعِضلة
الوقت ويف اليومي، للتفاُهم العربية الشعوب تَستخِدمها التي العاميَّة اللغة من االقرتاب
العَرب ماَرَسها التي األَدب ولُغة القرآن لغة األصيلة، العربية اللُّغة مع القطيعة عَدم ذاِته

املاضية. الُقرون خالل
يُصِدر أن قبل ل يَتمهَّ أن هو الكريم، القارئ من أطلُبه ما كلَّ فإنَّ النِّهاية ويف
اتَّخذَه الذي امَلوِقف وعكس الغاِلب، التيار ضدَّ يسري به جاء فما الكتاب، هذا عىل ُحكَمه
الرَّْفض هو األول الفعل ردُّ يكون أن وأفهم املاضية. القرون طوال لُغِتهم من العَرب

135



سيبويه يسقط العربية اللغة لتحيا

خطِّ عىل اعتَْدنا فقد ابقة؛ السَّ الصفحات يف عَرْضتُها التي واالقِرتاحات للفرضيَّات القاِطع
ُمناَقَشته. حتى أو ُمراَجعِته وعَدم تقديِسه عىل وُفِطرنا عليه تربَّيْنا ُمعنيَّ تفكرٍي

يف النَّظر إلعادة األوان آَن أنه لنا التََّضح املوضوعية من بيشءٍ فكَّرنا لو لكنَّنا
َمسرية تعطيل وراء الحقيقي السبب هي رة ُمتحجِّ ثقافية وأوضاع آذَتْنا، طاَلما ُمسلَّماٍت

بأكمله. العربي العاَلم يف التَّقدُّم
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اإلصالح أْجل من رصَخٌة وهو العام، هذا ثقافية َمعركٍة أكرب الِكتاب آثار
ُحبٍّا الشوبايش رشيف ِكتاب يف َوَجْدُت فقد حسنة، ثقافية ِنيٍَّة عن صاِدَرة
إحساٍس من الِكتاب يف ما إىل إضافًة العربية، للُّغة وصاِدًقا وقويٍّا رصيًحا

الِفكريَّة. باملسئولية قويٍّ

(األهرام) النقاش رجاء

وَجذْب إثارة يف نََجح فقد مقصود، عنوان رأيي يف هو امُلثري الِكتاب ُعنوان
امُلستوى عىل طرِحها أوان آَن قضيٍَّة يف الحوار من ُمناًخا وَصنَع االنتباه

الَقومي.

(األهرام) شوشة فاروق

مجلس يف َقضيٍَّة إىل ل يَتحوَّ أْن لكن ثقافية، ُردوًدا ِكتاٌب يُثريَ أن ُمستغربًا ليَس
ُمَربَّر. وغري مألوف غري فهذا نُوَّاب،

اللبنانية) (النهار باسيل جوزيف

نَعيشها لقضيٍَّة والتَّصدِّي املحظور، تَخطِّي يف الِكتاب هذا ِقيمة تكُمن
الدَّعوة وخطوَرة للمجهول، الُعروبة لغِة ُمستقبَل ونرتُك ُمواَجَهِتها من ونَهُرب
والُحريَّة النَّهضة أعداء أمام الباب تفتَح أنَّها ُمؤلِّفه، وتَجريم الِكتاب ِلُمصاَدرة
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حتى التَّحرُّر من َقْدر أكرب سوى فيها يَنَفَعنا لن َمرحَلٍة يف الظالم وخفافيش
اإلبداع تيَّار أوقَفْت التي اآلِسنة الراكدة املياه َزَمن وقيود شوائب من نتخلَّص

تاريخنا. عرب والتجديد
(اإلمارات) البيان جريدة

َمبيًعا، األكثَر وهو الشوبايش، رشيف وامُلفكِّر الكاِتب من ُمعلِّم رضبة الكتاب،
الحماِيس. التأييد أو الظاِلم للنَّقد ُعرضًة واألكثر جاِذبيَّة، واألكثر ُشهرة، واألكثر

(األخبار) شاه حسن

بعد. يُقِعدها ولم نيا الدُّ أقام ِكتاب

(األخبار) صالح أحمد

جدًال سيبويه»؛ يسقط العربية: اللغة «لتحيا الشوبايش رشيف ِكتاب أثار
وبني اللغة لتطوير املؤلف َصيْحة بني ربَطوا والذين أكثر، يتَّسع سوف كبريًا
الحروف استبدال أو بالفصحى، العاميَّة الستبدال قديًما االسِتعمار ُمحاوالت

َعصِبيُّون. ُمتشنِّجون، ُمخطئون، هؤالء كل العربية، بالحروف الالتينية

اليوم) (مرص املجيد عبد إبراهيم

الهاِمدة. الثقافية الحياة تُحرِّك قضيًَّة وجَدنا هلل، الحمد

الكويتية) (األنباء بكر أبو هدى

إنما العربي، اث للرتُّ ُمعاِدية أيديولوجية رسالة صاِحب ليس الشوبايش رشيف
عَرب يَعيشه الذي الحضاري بامَلأزق وعالَقتَها اللغة ُمشكلة يَعي ف ُمثقَّ هو

املأزق. لتَجاُوز إيجابي هو فيما آراءه فيوظِّف اليوم،

(الحياة) فرحات عيل محمد
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الِكتاب عن قالوا

الذي والجديد العقالنية، الرَّدود من وقليًال الغضب من َزوبعًة أثار ِكتاب
رشيف إن التطوير. سنَّة تَشمْلها لم العربية اللغة أنَّ فائقة، بشجاعٍة طَرحه

اللَّهجات. ِحساب عىل العربية اللغة ِهجرة إىل الدَّعوة يرُفض الشوبايش

(األهرام) بركة إقبال

املرصي. الربملان يف أزمًة أثار ِكتاب

(الخليج)

ف، ُمثقَّ بكاِتٍب للِوشاية امُلستميتة الِكرام النُّواب أحد ُمحاوالت األىس بكلِّ تابَعُت
وجَدنا املؤلِّف َهها وجَّ التي العقالنية الدَّعوة الشعب نوَّاب يَحِرتم أن من وبدًال
امِلساس أنَّ ة بُحجَّ ينية الدِّ امَلشاِعر َوتَر عىل ويلَعب االتِّهامات له يَكيل من

الكريم. القرآن عىل اعتداءً يُعتَرب الَعَرب بلسان

اليوم) (أخبار عثمان أمال

وإالَّ ف، والرصَّ النَّحو يف قواِعدها بكلِّ العربية باللُّغة ك نَتمسَّ أن رأيي من إنَّ
َلغو. إىل لغٍة من وتتحوَّل عربية لغة تُصِبح لن

(األهرام) شنودة البابا

كانت بضاٍد وامُلتشدِّقني و«امَلضُمومني» «املرفوعني» عليه أثاَر الشوبايش اجتهاد
زاَلت. ثُمَّ

(القاهرة) بركات عيل عمرو
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سيبويه يسقط العربية اللغة لتحيا

ويَناله جَدل من سيبويه بسقوط ِهتافه يُسبِّبه سوف ما املؤلف يعِرف كان هل
الِكتاب؟! ِبُمصاَدَرة امُلطاَلبة حدِّ إىل وصَلْت اتِّهاماٍت من

(الجمهورية) الِعَزبي محمد

أراد من كلِّ يف قبًال انفَجر الذي األلغام حقَل اليوم يقتِحم الشوبايش رشيف
وإحيائها ُجمودها من تحريرها بَقصِد العربية اللُّغة تابُوهات من يقِرتب أن
التي البعيد الغابر الزَّمن َقواِعد عىل تيبَّست التي أوصاِلها يف التطوُّر ماء وَدْفع

سيبويه. مثل نُحاة َسها أسَّ
أطَلق سيبويه» يسقط العربية: اللغة «لتحيا والجريء الطَّموح كتابه ويف
انطالقه فتح ُمجرَّد ولنَعتَِربها وحَدها، تكفي ال ولكنَّها ناِفذة، َقذيفًة الشوبايش

جَزع. أو َخوٍف ُدون واألفكار االجِتهادات كلُّ الساحة إىل لتَخُرج

(الوفد) عكاشة أنور أسامة
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