على هامش التجديد والتقييد
يف اللغة العربية املعاصرة

يف «الغيورين» على اللغة :

جاروا عليهـا زاعـــم َ
صـالحهـا
ني
َ
مل يفقهـــــــوا ّ
اللغــات حياتُهـا
أن
ِ

يف نبـــ ِذ طـــار ِفــها ويف تقييــ ِدها
بعث تال ِدهـــا ويف ..جتدي ِدها!
يف ِ

يف احملافظني واألحرار:
من طبيعة األش���ياء أن يكون يف ّ
الرقي ،طائفة من احملافظني
كل مجاعة بلغت شأوا ما من ّ
وطائف���ة من األح���رار .فاحملافظون بطبيعتهم ميّالون إىل الس�ي�ر على القديم من غري تفكري
ين وفقدان النش���اط
يف تغيريه وال اخلروج عليه ،ويدعوهم إىل ذلك :إ ّما مخودهم الذه ّ
حب الس�ل�امة وعدم تنغيص
العقلي ال���ذي يبعث على التفكري ويدعو إىل التغيري ،وإ ّما ّ
ّ
احلياة مبا يس���توجبه التجديد من االضطراب والتع ّرض للنقد ،وإ ّما منفعتهم الش���خصية
من النظام القديم على وجه ما ،وإ ّما إخالصهم للقديم وإجالهلم له ملا أس���بغ عليه من
تقدي���س .واألحرار ميّالون إىل التجديد ،يدعوهم إىل ذلك نش���اط ذهنهم ،وما يرونه يف
القدي���م من عيوب تدعوهم إىل نقدها وتغيريها ،وهلم من الش���جاعة والغرية ما حيملهم
على جمابهة القديم والدعوة إىل اجلديد.
أ ّما اللغويّون فس���ادت عليهم احملافظة ّ
وقلت فيه���م احل ّرية ،وليس االختالف يف ّ
أن اللغة
توقيفي���ة أو غري توقيفيّ���ة إال مظهرا من مظاهر احملافظة واحل ّرية .فمن قال بأنّها توقيفية ،أو
بعبارة أخرى من وضع اهلل ،أسبغ عليها ّ
حلة من التقديس والتزمها من غري تص ّرف فيها.
ومن قال إنّها غري توقيفية ،أو بعبارة أخرى من وضع البشر ،كان أكثر ح ّرية يف التص ّرف
فيها.
(أمحد أمني ،جملة جممع اللغة العربية)353 ،351 /7 ،
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هجرها بنوها ،وال يكاد يُتْ ِقنُها َس َدنَتُها وأحبا ُرها.
العربي ُة يف أزمة؛ جَْيفوها أه ُلها ويَ ُ
وفقر يف
العربي��� ُة عل���ى ِفراش امل���رض؛ تُعانِي من
تضخ���م يف القواعد واألص���ولٍ ،
ٍ

واض���ح لل ِعيان ،ومل يَ ُع ْد
وعجز عن مواكبة اجلديد وجم���اراة العصر .الداء
املصطل���ح،
ٌ
ٍ
باإلمكان إخفاؤه .فبئس الدوا ُء إنكا ُر املرض ،وبئس ُّ
احلل إنكا ُر املشكلة.
الناس يف هذا األمر واحداً من اثنني :إما كاره للعربية بطبيعتِه و ُم ْستَ ْص ِعب
وقد ُ
رأيت َ
هلا وراغب يف أن يسمع نعيَها يف أسرع وقت ،وإما متزمت يريد أن َ
حينطها كما هي

ُ
أكثر من ألف عام .ويف الكتاب الذي بني يديك خيط
ويقف بها حيث و َق َف
األسالف منذ َ
الدكتور سليمان جربان طريقاً ثالثاً أكثر واقعية وحصافة ونُْب ً
ال.
احلزب الثاني ،حزب الغال ِة الغيورين احملافظني ،ليس بعيداً يف نتائجه عن األول:
هذا ُ
ومصادرات باطلة أن يَ َ
يوش ُك تَن ُّ
مركب اللغة يَ ُ
غرق
مغلوط
أساس
ٍ
ِ
ٍ
رتك َ
َط ُعهم القائم على ٍ
ُ
ِحبم ِله،
متوت اختناقاً.
وتوشك العربي ُة يف قبضتهم املتشنج ِة أن َ

د .عادل مصطفى

ْس���ى احملافظون ،هوا ُة ْ
«قل ..وال ت ُق ْل»  ،أن اللغ َة ليست كياناً كلسياً نهائياً .إمنا اللغ ُة
يَن َ
حتول دائب ْ
وإن كان بطيئاً ال يكاد يُد َرك إال بمِ َِّر العقو ِد أو القرون.
يف س���يول ٍة دائمة ،ويف ٍ
علو ُم اللغ ِة كانت تَقعيداً للغة يف حلظ ٍة زمني ٍة معينة ،ويف حلظ ٍة أخرى ينبغي أن تكون هناك
تغريات كثرية :منها
ينس���ى هؤالء أن اللغة يف َس�ْي�رْ ورتها يف الزمان تعرتيها
ٌ
علو ٌم أخرىَ .
التغري الصوتي والتغري النحوي والتغري الداللي أو «السيمانيت»(.)1
ُ

( )1للتغري الداللي أنوا ٌع عديدة منها:
• «التوسع»  extensionأي اتساع معنى الكلمة وامتدادها لتشمل ما مل تكن تشمله يف املاضي .من ذلك أن كلمة «»virtue
(الفضيلة) كانت يف الالتينية صفة ذكورية ،فاتسع معناها اآلن لتشمل كال اجلنسني.
• «التضييق»  narrowingأي تقلص نطاق املعنى واقتصاره على ش���يء بعينه من بني أش���ياء كان يشملها يف املاضي .من ذلك
أن كلمة  meteيف اإلجنليزية القدمية كانت تشري إىل الطعام أو الغذاء بصفة عامة .وقد ضاق معناها اآلن ليخص صنفاً واحداً
فقط من الطعام.
• «التح���ول»  shiftأي انتق���ال الكلمة من جمموعة من األح���وال إىل أخرى .من ذلك أن كلميت « ِمالح���ة» و «ميناء» ،كانتا
مقصورتني يف املاضي على جمال السفن أو اجملال البحري والنهري ،وقد انتقل اآلن إىل اجملال اجلوي ،بل والربي.
• «االس���تعمال اجمل���ازي»  figurative useوه���و حتول يف املعنى قائم على مماثلة أو تش���ابه بني األش���ياء .م���ن ذلك أن كلمة
«( »craneكركي) ،وهو طائر طويل العنق ،تستعمل اآلن لتعين الرافعة أيضاً.
• «االحن���دار الداللي» أو «االحنطاط الدالل���ي»  semantic deteriorationوهو تغريٌ يلحق مبعنى اللفظة فيُ ْك ِس���بُها دالل ًة
س���لبية .مثال ذلك ما حدث لكلمة « »notoriousاليت كانت يف األصل تعين «مش���هور» ثم احندرت داللتُها وصارت تعين
« ُم َشهَّر» ،أي مشهور بشي ٍء قبيح.
تكتسب اللفظ ُة دالل ًة إجيابية
•وتُقابِل االحندا َر الداللي ظاهر ُة «التحسن الداللي» أو «االرتقاء الداللي»  ameliorationحيث
ُ
ً
أو يُزايُِلها ما كان هلا يف األصل من داللة س���لبية .مثال ذل���ك كلمة «( »ministerوزير) فقد كانت قدميا تعين «خادم» (وال
كفعل مبعنى يُ ْس ِعف أو يُ ِعني أو يقدم خدمة) ،وكذلك كلمة «( »niceلطيف) فقد كانت قدمياً تعين «غيب أو
تزال تُس���تع َمل ٍ
كاس���م ألر َقى أحيا ِء
أمحق» .وهناك أمثل ٌة أخرى كثرية خيطئها احلصر .ومن األمثلة احلية الطريفة ما حدث لكلمة «الزمالك»

القاهرة وهي يف األصل مجع «الزملك» أي العشة احلقرية!؛ ويف املقابل ما حدث لكلمة «بوالق» كاسم لحِ َ
ٍّي شعيب متواضع
ٍ
بالقاهرة فهي يف األصل تعبريٌ فرنسي يعين «البحرية اجلميلة».
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العربية ال هي عاجزة وال معجزة
الدرس اللغوي العربي على مصادر ٍة نهائية ،س���واء َص َّرح بها أو مل يصرح،
يقوم
ُ
وظهرت فجأة ،بطريق ٍة إعجازي ٍة خارقة،
ُمفا ُدها أن اللغة البش���رية َهبَ َط ْت من الس���ماء،
ْ
َت ِمنِرفا من رأس زيوس! اللغ ُة عند
يف حلظ ٍة زمني ٍة واحدة ،مس���توي ًة مكتملة ،كما ُولِد ْ
ه���ؤالء ه���ي «توقيف» أو وحي أو إهلام م���ن اهلل .وحتى ال ِق َّل ُة م���ن اللغويني العرب اليت

«اصطالح» أو ُع ٌ
رف أو ُ
تواض ٌع بني ثَُّل ٍة من احلكماء (من البشر أو غري
ذهبَ ْت إىل أن اللغ َة
ٌ
البش���ر) -حتى هذه ال ِق َّل ُة ال حتيد كثرياً عن فكرة التوقي���ف يف صميمها ولُبابِها :فاللغة،

بتدبري
ثابت حمكم،
نهائي ٌ
ُ
بعد كل ش���يء ،هي كيا ٌن ٌّ
خالب الصور ِة ُم ْذ ِه ُل البنيان ،أتى ِ
ُم َدبِّ ٍر و ِف ْع ِل فاعل.
مل يكن ُ
العقل اإلنس���اني يف هذه املرحل ِة التارخيي ِة من تطوره ،حلظ َة تأس���يس علوم

ختلص بع ُد من آثار الش���فاهية والبدائية وسذاجة الطفولة البشرية .كان
اللغة ،مل يكن قد َ
عق ً
يهيمن عليه «بارادايم»( )1قدي ٌم بائد؛ وما يزال يَتََل َّقط رواي ًة من هنا وأسطور ًة
ال قدمياً ُ

من هناك يَ ُّ
آالف من
س���د به���ا الثغر َة وين ِفي احلرية .وكان التاريخ عن���ده ال يتجاو ُز بضع َة ٍ
صنع شيئاً هائ ً
ال كاللغة.
اإلنسان يف هذا
السنني .ومن ثم مل يكن بِ ُو ْس ِع
ِ
التاريخ املَُق َّز ِم أن يَ َ
ِ
َستَ ِوي وتَ َرتبَّع.
ِمن هنا تَنْ ُف ُذ األسطور ُة وت ْ
ماليني السنني ،كما تدلنا علو ُم
اإلنسان على األرض بدأ منذ
كفاح
ِ
األمر أن َ
ِ
َو ْج ُه ِ
األنثروبولوجي���ا واجليولوجيا ،وأن اللغ َة ظاهر ٌة اجتماعية نش���أَ ْت على ِر ْس��� ِلها كنتيج ٍة

للتواصل
أنفس���هم مضطرين إىل اختا ِذ وس���يل ٍة
حتمي��� ٍة للحياة يف مجاع ٍة أفرا ُدها جيدون َ
ِ
وتتأثر
���ر
والتعبري وتَال ُقح
بظهور اجملتمع ُ
األف���كار واخلواطر .اللغ ُة ظاهر ٌة اجتماعي ٌة تَظ َه ُ
ِ
ِ
َن التطور اليت خيضع هلا اجملتمع،
وطرائق سلوكه وتفكريه،
بعاداته وتقالي ِده
ُ
ِ
وختضع لِ ُسن ِ
فرتتقي بارتقائه وتنحط باحنطاطه.

( )1منوذج شارح أو إرشادي ،أو مثال قياسي ،أو إطار معريف؛ واملصطلح من وضع توماس كون فيلسوف العلم ومؤرخه.
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نسيج َو ْح ِدهم حني نسبوا لغتَهم إىل قو ٍة عليا خارق ٍة وأَض َفوا عليها
مل يكن ُ
العرب َ

صف َة الكمال وقالوا بأسبقيتها على بقية اللغات وبأفض ِليَّتِها على سواها وباستحالة البيان

بأي لغة أخرى .تلك هي «مركزية ال ِعرق» أو «املركزية اإلثنية»  ethnocentrismاليت
ُ َّ
تَ ِس ُم َّ
شعب على
كل اجملتمعات البشرية ،وخباص ٍة يف
مراحل تطورها األوىل ،وحتمل كل ٍ
ِ
أن يَ ْغ ُلو ويتشدد يف أي ِة عناص َر جيدها خاص ًة به وح َده ومميز ًة له عن اآلخرين :مجاعتُنا
الصواب وغ ُريها اخلطأ ..هي ُّ
احلق وغ ُريها الباطل.
هي
ُ

ُّ
الثقافات القدمي���ة ذهبت إىل أن لغتَها كانت هي اللغة األوىل ،وكانت
مجيع
احل���ق أن َ
ِ
أفضل اللغ���ات .يقول جالينوس:لغ��� ُة اليونانيني هي ُ
من صن���ع اآلهلة ،وكانت َ
أفضل
اللغ���ات ،ألن س���ائ َر اللغات تش���به إما نباح ال���كالب وإما نقيق الضف���ادع .وقد ذهب
املصريون القدماء إىل أن اللغة األوىل هي اللغة املصرية ،وأن أس�ل�افهم اآلهلة قد أنعموا

به���ا على أهل مصر القدمي���ة( .)1وكما قام أول فرعون مصري بإحضار اللغة لإلنس���ان،
نفسه .أما يف اليابان
عل الشي ِء ِ
كذلك قام االمرباطور الصيين تني تس���و ،ابن السماء ،بِ ِف ِ
اإلنسان ولغتِه .بينما قام إنليل بهذا
فقد كانت اإلهل ُة أماتراسو ،إهلة الشمس ،هي خالقة
ِ

()2
َ
الرب ولغ َة املالئكة هي العربية،
الدور يف الش���رق األوس���ط  .وقد َّادعَى اليهو ُد أن لغة ِ
وأن َ
ُ
حروف هذه اللغة .كما
أول ش���ي ٍء ُكتِ َب على صفح ِة الس���ما ِء الس���ابعة بِيَ ِد اهللِ هو
ُ
ُ
الس���ريان إن لغ َة
س���تكون لغ��� َة التخاطب يف اجلنة ،و َقبْ َلهم قال
رس أن لغتَهم
َّادعَى ال ُف ُ
أهل اجلنة ولغ َة احلس���اب يف اآلخرة هي السريانية( . )3ليست العربي ُة أُ َّم اللغات ،وال هي
ِ
لغة مقدس���ة ال تتغري وال تتبدل .ومثل هذه الدعاوى املتعصبة ال ختدم اللغة يف شيء ،بل

تؤدي إىل مجودها وموتها .ومن جهة أخرى ليست العربية عاجزة .واحلق أنه ليس هناك
لغ ٌة عاج���زة ،وليس هناك معنى لقولك «اللغة س عاج���زة» .إمنا العج ُز صفةٌألصحاب
تقع يف
اللغ���ة ،فاللغة م���رآة أصحابها كيفما كانوا .وأنت حني تق���ول «اللغة س عاجزة» ُ

(West, Fred: the Way of Language: an Introduction, Harcourt, 1975, p. 4. )1
(Ibid., p. 5. )2
( )3حسن ظاظا :اللسان واإلنسان .دار الفكر العربي ،القاهرة ،1971 ،ص68
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ُ
والصواب أن
توصف به.
خفي
«خطأٍ مقولي» category mistake
ُ
وتصف األشيا َء مبا ال َ
ٍّ
���ب هؤالء عن َ
الطوق وأرادوا
تقول اجلماعة ص عاجز ٌة لغوياً يف اللحظة ن .وإذا ما َش َّ
جزه���م هنالك أن جيدوا الغطا َء الرمزي
أن يرتق���وا بقدراتهم االتصالية والتعبريية فلن يُ ْع 
الالزم .س���توا ِكبُهم لغتُهم يف تطورهم وترتقي بارتقائهم .وليس���ت العربي ُة فاشل ًة يف نقل
ُْ
الفشل فنرتد ُد يف التعريب ونت َهيَّ ُب التجرب َة ونُ َس ِّوفها،
العلوم ،وإمنا حنن َمن حتك ُمنا عقد ُة ِ
لتب َق���ى العربي ُة يف جمال العلوم ضامر ًة هزيلةِّ ،
وحتق���ق النبوء ُة ذاتَها :العربي ُة عاجز ٌة عن
ِ
نقل العلوم.

الرتادفِ ،غنى أم ثرثرة؟
يف مقالة «الرتادف:غنى أم ثرثرة؟» جتد حتلي ً
ال عميقاً لنشأة الرتادف يف اللغة العربية
ألثره وجدواه .وأ َو ُّد أن أفيض َ
بعض الشيء فيما أشار إليه
واتساع مداه ،ونقداً سديداً ِ

املؤلف باقتضاب وهو يَعرض ألسباب نشأة الرتادف املفرط يف اللغة العربية ،أفيض يف
ذلك ال لشيء إال ألنه يلقي الضوء أيضاً على نشأة العربية الفصحى بصفة عامة :إن من
أسباب الرتادف عملي َة مجع املادة اللغوية على أيدي قدماء النحاة.

لق���د قام قدما ُء النُّح���ا ِة باخللط بني اللهجات العربية مجيع���اً خلطاً أدى إىل اضطراب
القواعد اللغوية بصورة تصل إىل حد التناقض .وقدموا لنا يف النهاية وصفاً ال ينطبق على
أي هلج��� ٍة من اللهجات اليت كان يتحدث به���ا العرب يف ذلك الوقت .لقد كانوا حيتالون

جلمع املادة اللغوية من كل س���بيل؛ باالرحتال إىل البادية ،وباس���تقبال البدو يف احلواضر

واألخذ عنهم .وهم يف ذلك األخذ مل يفرقوا بني قبيلة وأخرى ،أو بني فرد وآخر ،أو بني
والر َخص) ،ومل
النثر (وهو اللغة املعيارية املنضبطة) والش���عر (وهو املُ َدلَّل بالضرورات ُّ

تفطن
يفرق���وا بني املثقفني واألجالف ،ورمبا أخذوا عن النس���اء والصبيان واجملانني دون ٍ
منهم إىل وجو ِد َ
فوارق تركيبي ٍة وداللية بني املس���تويات اللهجية ومستوى اللغة الفصحى.
لع���ل ه���ذا َ
بعض
اخللط يف األخ���ذ والتلقي كان من األس���باب ال�ت�ي أدت إىل
ِ
اضطراب ِ
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القواع���د ،وإىل ظاهر ِة الرتادف وكث���ر ِة املرتادفات بدرجة غري معقولة ،وإىل االضطراب
استندت إليها
ْ
املواد اليت
الواضح يف أوزان الفعل الثالثي وصيغه املختلفة .بل إن كثرياً من ِّ

أنفس���هم ،ومن اخرتاع األعراب نتيج ًة
أحكا ُم قدما ِء النحاة هو من اخرتاع هؤالء النحاة ِ
لضغط النح���اة( ،)1ونتيجة ملا صار إليه أم ُر الرواية إذ أصبحت حرف ًة مكتس���بة تَ ِد ُّر على
صاحبه���ا دخ ً
ال وفرياً ،فتحمله على أن خيتلق الروايات من أجل الكس���ب املادي( .)2لقد

اجلد ،وإال ُوضعت
آن لنا ،كما يقول العاليل���ي يف مقدمة «املعجم»« ،أن نأخذ مبذهب ِ
العربي ُة يف املوضع القلق واحملَ ِّل املتهافت واملضمار الضيق .وتبع ُة ِّ
كل أولئك إمنا تقع على

كاه���ل اللغويني وح َدهم حني وقف���وا موقفاً ال حييد عما تواضعه س���الفو اللغويني ،من
ً
ً
قوان َ
كأكثر
ني مل تكن يف أوهلا إال وهما خاطئا ،أو نتيجة ٍ
درس غري مس���تقيم وال حمققِ ،
نرزح حتته من تقالي َد وعادات ،مل تكن يف الواقع البعيد املاضي أكث َر من َمغالِ َط ص َيها
ما ُ
ُ
التاريخ عقائد».

تصحيح الصحيح
«يوشك هوا ُة ُق ْل وال تَ ُق ْل أن يغادروا الناس وهي ال ُ
ُ
تقول وال تقول»
عرض املؤلف لِ َصنِيع احملافظني هواة "قل وال تقل"،
يف فصل "تصحيح الصحيح" يَ ِ
ِ
الذين يؤذون العربي َة من حيث يريدون أن يُص ِلحوها .يتكلف هؤال ِء تَ َس ُّق َط األخطاء

يتناسى هؤال ِء ظاهر َة
وجيعلون منه حرف ًة تُ َذ ِّكرنا بِت َ
َصيُّ ِد الساحرات يف القرون الوسطىَ .
التطور اللغوي والتحول الداللي ،ويَ ْع ِرضون االستخدا َم اجلديد على احملَ ِّك القديم-

( )1روي يف أخبار النحويني البصريني أن رؤبة قال ليونس بن حبيب وقد ضاق من إحلاحه على طلب الغريب :حتام تسألين
الشيب قد بلغ يف حليتك؟ .وجاء يف معجم األدباء لياقوت احلموي أن الكسائي رمبا
عن هذه البواطيل وأزخرفها لك ،أما ترى
َ
كان يلقن األعراب ما يريد .يقول أبو الطيب النحوي عن الكسائي … :و ِعل ُمه ٌ
خمتلط بال حجج وال علل إال حكايات األعراب
مطروحة ألنه كان يلقنهم ما يريد .وجاء يف البُلغة يف تراجم أئمة النحو واللغة قول الفريوزابادي إن األصمعي كان متحرزاً يف
التفسري ،وأما يف غريه فمتسامح .حيكى عن عبد الرمحن ابن أخيه أنه قيل له :ما فعل عمك؟ قال :قاعد يف الشمس يكذب على
األعراب بكالم ال أصل له.
( )2شعبان العبيدي :النحو العربي ومناهج التأليف والتحليل .جامعة قار يونس ،ليبيا ، 1989،ص 149
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احملك اخلطأ .فاللغة هي ،ببساطة ،ما يقوله الناس .وما يقوله الناس خيتلف باختالف
األزمنة واألمكنة وتَبَ ُّدل األحوال واألوضاع.

عنصره
حني يش���يع خطأٌ لغوي ش���يوعاً تاماً ،وختتلف عليه ِح َق ٌب وعق���ود ،يتحول
ُ
وتَتَبَد ُ
َّل صفتُه ،ويغدو قاعد ًة «بوضع اليد» ،هلا علينا ُّ
كل ما للقاعدة من حقوق .على أن
أعمق من ذلك :فما كان هلذا اخلطأ أن يشيع َّ
وينتشر كل االنتشار
الشيوع
كل
باطن األمر ُ
َ
َ
ِ
كل القبول لو مل يكن يقدم للغة خدم ًة م���ا ،ويَ ِفي للفكر حباج ٍة ما ،وميأل فراغاً
ويَل َق���ى َّ
اتصالياً كان ش���اغراً قبله .و ِمن ا ُ
خل ْس���ران أن نضحي به ونفق��� َد خدماته بدع َوى األخطاء
قل وال ْ
الشائعة وحجة ْ
تقل.
جتنب اللفظ ِة
ْحف» بضم امليم .فلماذا أباح العرب ألنفسهم َ
يقول لك املتزمت :قل « ُمت َ
الثقيلة حتى لو َج َر ْت على القاعدة ،بينما جنعل حنن ذو َقنا َم ِطيَّة؟ واهلل ما أنا ٌ
قائل إال
ْحف» الدارج َة الرائج َة احملكي َة َصديق َة لساني حتى لو َّ
شذت عن القاعدة .فما بالك
« َمت َ
ْحف» ،يف حقيقة األمر ،صائب ًة بقاعدة االشتقاق الثانوي من «حتفة»؟!
إذا كانت « َمت َ
والشيء نفسه ينسحب على كلمة «تقييم»  evaluationاليت يخَُ ِّطئها ال ُغال ُة ويريدوننا
أن نقول تقويم ألن األصل الواو؛ فال يورثنا تصويبُهم إال خلطاً والتباساً جمانياً ،وال
تدري أنعين من الكلمة :التصحيح أم العقاب أم حساب الزمن أم مواقع البلدان أم
حتديد القيمة!! فما بالك إذا كانت تقييم صحيحة باالشتقاق الثانوي من القيمة؟
يت ال تقل هام وقل  ُم ِهم ،أَ َولَو كانت  ُم ِهم ثقيلة الظل بل
ِّم ُ
يقول لك الز ِّ
مضحكة يف سياقات كثرية؟ ،ثم تحَُقق يف األمر علمياً فتجد ْ
خطيَّة:
أن ال خطأ هناك وال ِ
َم و أَ َه َّم واالثنان مبعنى أحز َ
َن وأَ ْق َل َق ،فتكون هام و مهم كلتاهما
فهناك فعالن ه َّ
صحيحة.

ّ
جتليات التجديد والتقييد

���د الفصل الرئيس���ي يف الكتاب يقدم ُ
يف ه���ذا الفصل الذي يُ َع ُّ
خط���رات ثاقب ًة
املؤلف
ٍ
ومناذج مل���ا جيب أن يكون عليه ُ
العمل العلمي اللغوي
وتطبيق���ات حي ًة ألفكاره النظرية،
َ
ٍ
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وعاصم للغة م���ن اجلمود والتحجر ،ومن
إليقاع التحول،
وضاب���ط
كحارس للمس���ار
ٍ
ٍ
ٍ
ِ
التن ُّ
جمرب،
َك���س أيضاً والتحلل وامليوعة .أنت هنا بإزاء
لغوي خبري ،باقع ٍة ُحجة ،حمن ٍ
َّك َّ
ٍّ
بتحليالت
وتدريس���ها زهر َة العمر ،يَ ْر ِف ُدك
وس�ب�ر أغوا َرها وأفنى يف َد ْر ِس���ها
َع َر َك اللغ َة َ
ِ
ٍ

وخترجيات أمين ٍة س���ديدة ،بعيد ٍة عن خواط���ر اهلواة الذين يتجرأون
موضوعي ٍة عميقة،
ٍ
ُجمتُهم وترد عليهم ركاكتُهم ذاتُها وتكفي
على اللغة ومل ميتلكوا أدواتها ،فتفضحهم ع ْ
َخصو َمه���م الردَّ ،وجترح كل ما قيل منهم وكل ما س���يقال .أنت ،باختصار ،أمام َح َكم
ٍ
بيت اللغة ،وشاه ٍد ِمن أه ِلها.
ِمن ِ

العامية والفصحى ،مرة أخرى!
لعله أهم مقاالت الكتاب ،أو املقال املفتاح؛ ألنه يفتح لنا الطريق إىل اإلصالح
اللغوي الواقعي .مؤ ٌ
ْحه
مل هو يف قراءته ،ألنه يفتح جرحاً أيضاً ،بل ُخ َراجاً ال َم َف َّر ِمن َفت ِ
قبل أن نتحدث عن أي إصالح لغوي حقيقي.

ينبغي أن نعرتف أن حمكيتنا هي لغ ٌة قائمة بذاتها ،وأننا ،من ثم ،شعب «ثنائي اللغة»
َ
وانغالق ب���اب االجتهاد والتجديد ع َرب القرون هو ما أوصلنا
 !!bilingualوأن التزمت

إىل ه���ذه احلال .لدينا لغ ٌة طبيعية هي احملكية (العامية) ،ولغ ٌة أخرى ،صناعي ٌة مبعنى ما،
هي ما يس���مى الفصحى ،ال يتحدث بها أحد يف حياته اليومية ،وإمنا هي مقصور ٌة على
الصحف والكتب واملؤمترات واخلطب املنربية ونش���رات األخبار واألفالم التس���جيلية؛
نسمعها ،أو نكاد ،كلغ ٍة أجنبية ،ونكتسبها كلغة أجنبية ،ونكتبها كلغة أجنبية.
معطوب لغوياً قبل أي عطب آخر .فالطبيعي يف كل اجملتمعات الناطقة أن
شعب
ٌ
حنن ٌ
َّص ً
ال واحداً فرداً ،يتدرج من اللغة اليومية البس���يطة
تكون الفصحى والعامية امتداداً و ُمت َ
إىل اللغة الرمسية املركبة تدرجاً سلساً ال خلجان فيه وال صدوع وال فجوات ،حبيث إن
نفس���ها اليت يتح���دث بها يف الطريق ،ويقرأ ويكتب
الطفل ليَ ْد ُ
رس يف معهده تلك اللغ َة َ

نفس���ها اليت يده���ش بها ويضحك ،وحيلم به���ا وحيب .أما حن���ن فذهننا منفص ٌم
باللغ���ة ِ
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مش���طو ٌر بني لغتني بينهما قطيع ٌة تارخيي ٌة وثأ ٌر قديم .إن بني عاميتنا وفصحانا هو ًة فاغرة،
حبيث يصح أنهما لغتان منفصلتان ،وأننا يف واقع احلال ش���عب “ثنائي اللغة”؛ غري أنها
ثنائي ٌة مسيخة ش���ائهة :عاميتها هي املركبة املتطورة احلية اجلريئة ،وفصحاها هي اهلزيلة
إفق���ار ال إثراء .رمبا لذلك ال
الضام���رة الذابل���ة املنطوية .وهي بهذا الوضع املقلوب ثنائي ُة
ٍ

نبدع وال نضيف ،وال نعرف لذ َة العمق وعزا َءه .رمبا لذلك نبغض لغتَنا ونضحك منها،
ونطرب لكل أعجمي ألكن ،وننبطح لكي أجنيب أشقر ،ونوشك أن نكفر بلغتنا ونعتنق
لغ َة غرينا ونكربها ونَتَن ََّفج بها ما اس���تطعنا إىل ذلك س���بي ً
ال .هذا هو العطب الصميم .وال
ِ
نقتحم هذه املشكلة ونَ َر فيها رأياً.
أحسبنا تقوم لنا قائمة ما مل
ْ

وصفة لإلصالح اللغوي
قلت إن مقال «بني العامية والفصحى» يفتح لنا طريق اإلصالح اللغوي الواقعي.
ُ

اإلصالح احلقيقي احلصيف.
فليأ َذن لي الدكتور سليمان أن أنطلق من مقاله إىل ما أظنه
َ
تتلخص وصفيت يف كلمة واحدة« :االستعمال» ،فإن استزدتين قلت «واالستعمال»،
فما َ
اخل ْطب؟
اللغة ،جوهرياً  ، ultimatelyاستعمال .منشأُ اللغ ِة االستعمال ،واستوا ُء اللغة

باالستعمال ،وتطور اللغة يف االستعمال .متوت اللغ ُة حني تهجر اللسان .حنن ال نستعمل
العربي َة .ومبنطق النبوءة املحَُ ِّق َقة لذاتها  self-fulfilling prophecyفإننا نهملها فتذبل،

الكاذب ينعب حتى
ونستصعبها فتصعب ،وجنفوها فتشحب وتنسحب .وال يزال الناعي
ُ
َ
يصدق نعيُه!
مثة أشيا ُء يف احلياة ،كاللغة (والدميقراطية ،واحلرية ،والتعريب) ،تأتي إىل الوجود
مثل  َد ْرب هيدجر الذي يخَُ ُّط ال من أجل السري وإمنا بِ ِف ْع ِله! إنه ٌ
طريق تُ َعبِّ ُده األقدا ُم
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نفسها ،ومن ثم فال وج َه وال مربر وال معنى لتسويف السري( .)1ال بديل لنا عن «السعي
ُ

اللغوي» ،أو «الكدح اللغوي» :أن نضع لغتَنا على ألسنتِنا ،أن نستعمل لغتَنا يف كل
العلم ون َو ِّطنه يف لغتنا( ،)2فال نكون عالة على غرينا يف القول؛
نعرب َ
َم ِ
ناشط احلياة ،أن ِّ

أن نالحق كل جديد بالرتمجة والتعريب ،وأن نُ َع ِّجل بذلك وال نتمهله (يف التأني اللغوي
َ
واملرتج َم
املعر َب
الندامة كما يقول العفيف األخضر) واألهم بعد ذلك أن
َ
نستعمل هذا َّ
ونُِل َّح يف استعماله حتى يُ َه ِّذبَه ُ
اإللف ويصقله وينفي عنه النَّْبو َة املعهودة يف كل طارف

َودتَها) .ستقابلنا
مستجد ،فنستسيغه ،وال نعود نستوحشه وننفر منه (ذائقتُك على ما ع َّ
ً
َ
بالسري نفسه ،ونستخلص الدوا َء
الطريق
حلوال؛ سنشق
النتوءات والعقبات ،ولن نعدم
ُ
ِ
من الداء.
تعريب العلوم ،ممارسة التصنيع والتحديث ،ممارسة اإلبداع العلمي والفكري
والفين والشعري خباصة (الشعر يغسل اللغة ،خيلخل الرتاكيب ،يفرغ األلفاظ من ماضيها

ويعلمها أن تقول ما مل تتعود قوله…) ،ممارسة احلرية (وهذه وصفة أدونيس) ،3كل
ٌ
خطوط عالجية مهمة لتجديد العربية وإصالح حاهلا.
أولئك
ِّ
سنسلم ،مرحلياً ،بثنائية اللغة ،وعلينا أثناء سرينا على درب العربية اجلديدة أن
نطاوع الضغطني :اخلارجي (ضغط اللغة األجنبية -اإلجنليزية خباصة) ،والداخلي (ضغط
( )1عادل مصطفى :فصل «فقه الدميقراطية»؛ يف كتاب «صوت األعماق» ،دار النهضة العربية ،بريوت2004 ،
( )2يقول شبلي مشيل يف «اجملموعة،ج »1إن اللغة «حتيا حبياة األمم ،وحياة األمم إمنا تكون بعلومها وصناعاتها… ومن يوم حتول
علم الطب يف مدارس مصر وسورية إىل اإلجنليزية والفرنساوية فقدت العربية أقوى أركانها العلمية حتى صار من الصعب عليها
جداً اللحاق بالعلوم الطبيعية يف سريها السريع».
( )3يقول أدونيس يف «احمليط األسود»« :ليست مشكلة اللغة العربية ،يف تقديري ،جمرد مشكلة يف النحو والصرف ،أو الفصحى
والدارجة .أو لنقل :إن مشكلة اللغة العربية ليست لغوية ،يف املقام األول ،وإمنا هي مشكلة عوائق دينية وسياسية تشل اإلبداعية
العربية ،وتعطل طاقات التجديد .فال جمال ،يف اجملتمع العربي ،إلبداع حر بال قيود ،حيرك اللغة العربية ،ويصعد بها إىل ذروات
وآفاق جديدة :يفتِّقها ،ويفجرها ،حبيث تنشأ تسميات جديدة ،وألفاظ جديدة ،وصيغ وتراكيب جديدة .وحبيث تصبح اللغة
ٍ
متحركة وحية كمثل احلياة وكمثل اجلسد ،ال جمرد قواعد جامدة يف الرأس .كال ،لن تتقدم اللغة العربية ،مهما ُج ِّددَت أو يُ ِّس َرت
طرق تدريسها ،مادامت ترقد يف سرير هذه املؤسسات اإليديولوجية .بل إنها ،على العكس ،ستزداد انهياراً ،وسيزداد العزوف
عنها .هل تريدون ،أيها احلريصون على اللغة العربية ،أن تظل هذه اللغة حية ،نامية ،خالقة؟ إذاً ،أحيوا اإلبداع ،والكتابة،
والتفكري .أحيوا احلرية»( .أدونيس :احمليط األسود .دار الساقي ،2005 ،ص )442-441
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اللغة احملكية_العامية) ،أن نهادن ،مرحلياً ،ونعرتف بسلطان هاتني اللغتني ونتعامل
تقرتب لغتُنا العربية من الثنتني وتفي ُد من مزاياهماُ .
تأخذ
معهما بِ ُودّ ،ونسرتفدهما حبيث ُ

وتستوعب وتتمثل ،ثم ُ
حتيل إىل كيانها وبنيتها ،مثلما فعلت على مر العصور
عنهما
ُ

السابقة على سيبويه واخلليل .علينا أن نُ َق ِّرب الفصحى من احملكية (يف الصحافة واإلذاعة

والفضائيات كاجلزيرة ،واإلنرتنت ،وبقية الوسائط) ،وأن نقرب احملكية من الفصحى،
كما حيدث تلقائياً مع انتشار التعليم والثقافة ،وكما حيدث حني نشجع األدب احملكي

مياس الفصحى وال يكاد خيتلف عنها اختالفاً نوعياً (مثل أغنيات أمحد رامي يف
الذي ُّ
السابق ،وأشعار ماجد يوسف يف احلاضر).
شيئاً فشيئاً ستنمو الفصحى وتنتعش ،وال تزال تذوب العامية يف بطن الفصحى
اجلديدة حتى تتقلص الفجو ُة الفاصلة بينهما وتصبح الفصحى اجلديدة لغ ًة حمكية ال
تفارق اللسان ،تصبح «لغة حية».
التحول اللغوي أكادميياً ،مع تقنينه وتقعيده ً
أوال بأول ،مثلما تفعل
ثم علينا مواكبة
ِ
األمم املتطورة لغوياً .إنه ٌ
ضبط إليقاع التحول حتى ال تس َري األمو ُر كيفما َ
ويذهب
اتفق
َ

َ َ
سبب ي ِل ُّح
القو ُم َشذ َر َمذر« .إن اللغة لفي سريورة دائمة وحتول دائب .وهناك ألف ٍ

ذات صل ٍة مبعناها القديم.
معاني جديدة غ َري ِ
على األلفاظ أن خترج من جلدها وتكتسي َ
ومادامت اللغ ُة يف تغري مستمر فمن الطبيعي أن تواكبَها يف ذلك علو ُم اللغ ِة ُ
املنوط بها
ٍ
ٍ
ُ
وضبط حركتها ،وأن يكون نهج العلوم اللغوية توتراً حمسوباً بني
رص ُد الظاهرة اللغوية
«املعيارية» و «الوصفية»:معيارية حتفظ اللغة من التحلل واالنهيار ،ووصفية تفتح له
آفاقاً للتطور واالرتقاء»(.)1

 1عادل مصطفى :مغالطة التأثيل ،يف كتاب املغالطات املنطقية ،اجمللس األعلى للثقافة ،القاهرة ،2007 ،ص 237
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هل العربية لغة صعبة؟
لعل السؤال الصحيح يف هذا املقام هو :هل هي صعوب ٌة جمانية؟ صعوب ٌة بال
مقابل؟! احلق أنها إن كانت صعب ًة فإمنا هي الصعوب ٌة الناشئة عن الثراء كما يقول د.مفيد

مؤهالت للغنى الالحمدود ،أش َه ُرها
أبو مراد« .والواقع أن العربية غنية جداً بفضل
ٍ
أربعة( :أ) الغنى االشتقاقي… حتى أن املادة اللغوية الواحدة (اجلذر الثالثي) ميكن
ٌ
عشرات بل مئات من املشتقات ،اليت ال يُستع َمل منها إال جز ٌء قليل.
أن يتولد منها

فهي أشبه برصي ٍد مصريف مفتوح ،لك أن تبقيه على حاله األصلي ،أو أن تسحب منه
ما تشاء ،مستخدماً
َ
وأساليب عديدة للتنفيذ أو لإلعمال( .ب) الغنى
وسائل متنوعة
َ
اجلغرايف أو األفقي ،وينجم من تأثر اللسان بالبيئتني الطبيعية واالجتماعية .ونظراً التساع
ومستعربني غري مسلمني،
رقعة الناطقني بالعربية ،واملتعاملني بها من مسلمني أعاجم
ِ

أساليب النطق ،والرتاكيب التعبريية ،واالصطالحات .إخل( .ج)
فمن الطبيعي أن تتنوع
ُ

الغنى التارخيي أو العمودي الناجم من تعاقب االستعماالت واحلضارات واملؤثرات.
ُ
ألفاظ عربية لتأدية معنى مضاف كاملالءة
(د) الغنى االقتباسي ،حبيث ميكن
توظيف ٍ

تعرب فتجري جم َرى املاد ِة
املصرفية ،والربق ،والتحويالت ..أو إدخال ألفاظ أعجميةَّ ،
اللغوية العربية ،كالفلسفة والفلم والفردوس والكلية واهلدرجة واألكسدة..إخل .ومن
الطبيعي أن َّ
يتعذر على طالب العربية أن حييط جبماع هذه الثروة اللسانية املعجزة .ولكن
اللساني على ما يعنيه من أمر اللغة،
همه
أليس من الطبيعي أيضاً أن يقصر
ُ
الطالب َّ
َّ
فيكتسب ما تيسر من عناصر املادة األولية اللغوية وأواليات النحو والصرف ،وأواليات

البالغة والعروض واأللسنية؟ وهي عدة كافية لتوفري احلد األدنى من الرتاكيب واملفردات
الضروري له للتعامل مع حميطه االجتماعي واملهين ،وللتصرف باللسان كأحد أبنائه،
بل كسي ٍد من سادته .وهل حيتاج غري املتخصصني باللغة إىل أكثر من هذا؟!»(.)1
( )1د .مفيد أبو مراد :إشكالية العامي والفصيح يف اللسان العربي_ مقدمة كتاب كامل صاحل «يوسف اخلال ،حياته ودعوته
اللغوية» ،دار احلداثة ،بريوت.1998 ،
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أما حركات اإلعراب (أي اختالف احلرف األخري أو األحرف األخرية يف الكلمة
حسب موقعها من اإلعراب) وجند مثله يف الالتينية ويف اللغات السامية القدمية ويف كثري
جمزية ،ووجوده يف
من اللغات القدمية ،فهو بغري شك صعوبة كربى .غري أنه صعوبة ِ
املوقع من اإلعراب
اللغة العربية مينحها مزايا تعبريي ًة
وطاقات بياني ًة وموسيقية هائلة .هل ُ
ٍ
َ
فيتيح للعربية ُمرا َغماً كثرياً للقيم
يضمن
اإلعراب
سوى موقع من املعنى؟
ُ
ُ
متاسك املعنى ُ
ٍ
1
التقديم والتأخري (كأن عظامها من خيزران كما يقول مارون
الشكلية الدالة  ،يتيح هلا
َ
عبود) ،ويتيح َ
تبديل الصدارة واخللفية مبا يقتضي احلال («اهللَ أعب ُد» غري «أعب ُد اهللَ»،
معنوياً وعَروضياً) ،وتيسري التقفية يف الشعر وحشد الداللة عند القافية حبيث تؤتي أثراً
نفسه وترمي به يف ال َو ْجد .إنه اخلاصة البوليفونية الكامنة
شعرياً مجالياً وتنتز ُع السا ِم َع من ِ
تتأو َد دون أن
يف العربية ،واليت جتعلها مغرد ًة بالطبيعة شعري ًة بالوراثة ،وتسمح هلا أن َّ
ُ
وأرجلها ثابت ٌة على
تنقصف وتتماي َد دون أن تنخسف ،وتتيح هلا أن ترتاقص بليونة

األرض (بل لعله يتيح هلا أن تكون أكث َر دق ًة علمية وإبان ًة فكرية!).

اعتبار يراعيه يف الوقت
كالعازف على البيانو :لديه أكثر من
الكاتب بالعربية
ُ
ِ
ٍ
وخط ٌة صعبة ،ولكنها صعوب ُة الثراء ،صعوب ُة َ
الواحد! إنه لأَ م ٌر عسريٌ ُ
اجلمال.
وحركات الكتابة ..صعوبة بال ريب ،ولكنا نعلم أنه بالنسبة للقارئ املتمرس ال
لزوم للتحريك يف أغلب الكالم ،وأما لغري املتمرس فإن تقنيات الطباعة احلديثة قد
َح َّلت هذه املشكل َة املزمنة من حيث ال حنتسب .العربي ُة لغ ٌة تُكتَب على ثالث ِة أسطر،
وكمال عجيب.
وتُقرأ مثلما تُكتَب (مبراعا ِة قواع َد بسيطة) بدق ٍة تامة
ٍ

واملثنى وتصريفاته وإعرابه ..صعوبة بال شك تكاد تنفرد بها العربية؛ ولكن
ٌ
عالقات ال تكون إال «ثنائية»،
أليس «اثنان» عدداً ذا وضع خاص؟ مثة يف الوجود
ٍ
وتُنْبِئنا السيكولوجيا احلديثة أن «اجلماعة» تبدأ من العدد «ثالثة» ،أما «االثنان» فليسا
( )1الشكل ّ
الدال  Significant Formعند كاليف بِل هو ذلك التنظيم اخلاص ،أو احلبك اخلاص ،الذي يتخذه الوسيط احلسي
ً
انفعاال استطيقياً (مجالياً).
للعمل الفين (الكلمات يف فنون القول) ،والذي من شأنه أن يثري يف املتلقي

21

د .عادل مصطفى

ُ
غري ناضجة تظهر
«مجاعة» بأي حال ،ويف العالج النفسي اجلمعي متر اجلماعة مبرحل ٍة ِ

فيها الثنائيات أو «األزواج»  ،pairsوال تصبح اجلماع ُة مجاع ًة حبق إال بعد تالشي هذه
ٌ
تصنيف عددي قائ ٌم بذاته ،واللغ ُة اليت تغطي ذلك داللياً هي،
الثنائيات .االثنان إذن
على صعوبتها ،لغ ٌة أكث ُر إبان ًة ُّ
وأدق تصويراً.

صفوة القول أن العربية ،بعد كل الذي قلناه عن منشئها العشوائي الغامض وامللتبس
وعن صناعيتها و الطبيعيتها ،قد جتاوزت منشأها ومل تعد تنجرح باجنراحه( ،)1هي
وحش خرايف جسيم ،لو أمكنك أن
لغة بديعة خالبة البنيانَ ،
وأنت مع العربية بإزاء ٍ
تَ ُر َ
لفعلت به األفاعيل .هي ثرو ٌة طائلة تركها لنا األجدا ُد سادة األرض يف
َ
وضه وتستأنسه
جتليهم ،ومن السفاهة أن نتنازل عنها ببساطة .إنها حباجة إىل هندسة إصالحية «جزئية»
 piecemealفابية  fabianال إىل ثورة عارمة هادمة ال تُبقي وال تذر ،حباج ٍة إىل العالج
ال البرت .حباجة إىل أن نقتدي بالسلف يف َ
اخلصل ِة اليت جعلتهم ساد َة األرض يوماً ،يف
روحهم االجتهادية ذاتها وليس يف أي شيء آخر ،فنفكر مثلما فكروا ،وجنتهد مثلما
اجتهدوا.
ْ
وبعض
بعض الصعوبات اجملانية ،وأشه ُرها متييز العددِ ،
لِنَ ْعترَ ِف أن العربية تعاني من ِ
العيوب البنيوية مثل:
غياب خاصية اللصق األفقي (الرتكيب أو إدخال الضمائم_ البادئة والالحقة أوالبوادئ واللواحق) ،وهي خاصية مهمة يف لغة العلم والفكر.
عدم وجود كلمة تربط املضاف باملضاف إليه ،األمر الذي يورث لبساً.مضاف للمضاف إليه الواحد ،وهو عثر ٌة بال ضرورة.
عدم السماح بأكث َر منٍ
( )1انظر «مغالطة املنشأ»  ، genetic fallacyيف كتابنا املغالطات املنطقية ،مرجع سابق ،ص 49-41
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تَ َع ُّذر النسبة إىل التسميات املركبة الطويلة..إىل غري ذلك من العيوب وأوج ِه القصور اليت ينبغي أن نتناوهلا باإلصالح والتعديل،
َ
وجنعل منها ماد ًة للتجديد اللغوي ومضماراً للسعي اإلصالحي احلثيث ،واليت يعرض
لنماذج طليعي ٍة مهم ٍة منها.
هذا الكتاب
َ
ال أتوقع وال أنتظر أن يليب ُ
شيوخنا احملافظون ندا َء التجديد .ومن يدري لعل وجود
حزبهم الغيور احملافظ أن خيد َم مسري َة التجديد ويعص َمها من امليل والشطط!
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لغتنا العربية:
ال هي عاجزة وال معجزة !

أبدأ بالسؤال :هل العربية املعاصرة يف أزمة؟
طبعا هناك فريق من األدباء واملث ّقفني يرى أن العربية بألف خري .هل ميكن أن تكون لغتنا
املتعصبني َم ْن
يف أزم���ة – «هذه اللغ��ة املعجزة – أصل اجلمال التعب�يري»؟ بل هناك من ّ
يعترب اللغة العربية أصال للغات األرض كل ّها ،منها نش���أت ّ
كل اللغات وعنها تف ّرعت،

ويكفي الوقوع على كلمة بالعربية وأخرى تش���بهها يف لغة أجنبية ليصيح هؤالء:أترون؟
العربية أصل ّ
لكل اللغات!
تنم إال على جهل أصحابها ،وال تؤدّي إىل غري اإلساءة إىل
هذه النظرة ّ
املتعصبة ال ّ

حنب لغتنا وحنرص عليها أمر طبيعي ومشروع ،فهي منّا وإلينا ،مثل أبنائنا
اللغة ذاتها .أن ّ
متاما .أما أن نغالي يف هذا احلب ،فنسبغ عليها اإلعجاز ،ونرفعها إىل مقام القداسة،

فأمر ينايف املنطق والتاريخ .إذا رفعناها إىل درجة اإلعجاز والقداسة فمعنى ذلك أنها قيمة
ثابتة ،ال تتغيرّ وال تتب ّدل ،ال ّ
حيق لنا تطويرها أو التص ّرف فيها ،وهذا ال يؤدّي إال إىل

مجودها ثم موتها!

م���ن ناحية أخرى هناك نظرة «عصرية» متط ّرفة أيض���ا .هذه النظرة املتط ّرفة تعترب اللغة

العربية لغة قاصرة عاجزة ،ال تستطيع التط ّور واللحاق باللغات العصرية الراقية .العربية

يف نظ���ر هؤالء «ال ترضي رج�لا ّ
مثقفا يف العص��ر احلاضر ،إذ هي ال خت��دم األ ّمة وال

تر ّقيه��ا ،ألنه��ا تعجز ع��ن نقل حنو مئ��ة علم من العل��وم» .يقارن ه���ؤالء اللغة العربية

باللغ���ات األوروبي���ة املعاصرة اليت تتس���ع للحض���ارة احلديثة ،بكل علومه���ا ومعارفها
وآدابها ،وخيلصون إىل ّ
أن اللغة العربية عاجزة.
ليس���ت العربية معجزة ،ولكنها ليس���ت عاجزة أيضا .العربي���ة ،كغريها من اللغات،
ّ
وتنحط،تتط ّور ّ
وتتأخر ،تبعا الرتقاء الناطقني بها واحنطاطهم .العربية مرآة للعرب
ترتقي
أصحابه���ا ،وكما حياول العرب يف العصر احلديث اللحاق بقطار احلضارة ّ
وختطي مئات

ّ
والتخلف ،كذلك حتاول العربية جتاوز عصور اجلمود لتدرك اللغات
الس���نني من اجلهل
العصرية الراقية .اجملتمع العربي اليوم يف أزمة ،ولكنها ليس���ت أزمة قاتلة ال خمرج منها،

والعربي���ة أيضا يف أزمة لكنّها أزمة ميكن ،بل جيب جتاوزه���ا .رمبا كان تط ّورنا ،وبالتالي

تط ّور لغتنا ،بطيئا صعبا ،لكن ال طريق أمامنا سوى هذا الطريق.
السؤال الثاني :هل لغتنا العربية صعبة؟

ال ميكن لعاقل أن ينكر ما يف العربية من صعوبةّ ،
سر األخطاء ّ
املتفشية على ألسنة
وإال فما ّ

املذيعني واخلطباء ،وعلى أقالم الصحفيّني ،بل والكتّاب أحيانا؟ هل نتّهم مجيع هؤالء

باجلهل والتقصري ونبرّ ئ س���احة العربيّة؟ العربيّة لغة صعبة ،وال أقول أصعب اللغات،

ومنش���أ صعوبتها األساسي أنها ما زالت يف معظم أحكامها املعجمية واملبنوية ختضع
للقواعد الكالس���يكية اليت وضعها رجال اللغة قبل مئات السنني .من نواحي الصعوبة،
وأي عبء.
مث�ل�ا ،اإلعراب :فحركة اآلخر املتغيرّ ة تبعا ملوق���ع الكلمة يف اجلملة عبءّ ،

ال أق���ول إن احلديث بالفصح���ى املعربة إعجاز وعبقريّة ،لكننّا ال نس���تطيع إنكار ما فيه

من صعوبة .ثم هناك رس���م احل���روف واختالفها تبعا ملوقع احلرف م���ن الكلمة ،وهناك
يزعمن أحد ّ
أن
كتاب��ة اهلم��زة ،اخلطأ هنا يتجل���ى طبعا يف الكتابة ال يف احلدي���ث .ال
ّ
كتابة اهلمزة س���هلة ،ال تعقيد فيها وال إشكال ،فجميع ّ
حيسون هذه «السهولة»
املعلمني ّ

على جلودهم ،ثم انظروا يف الصحف والكتب لتعرفوا مدى هذه «السهولة» .هناك أيضاً
الثالثي اجمل ّرد ومصادرهّ ،
املذكر واملؤنّث ...
الس��ماع يف العربية :مجوع التكسري ،أبواب
ّ

والسماع حنفظه من املعاجم وكتب اللغة وال حتكمه القواعد.

هذه الصعوبة يف معجم العربيّة وحنوها دعت كثريين من األدباء ّ
واملفكرين املعاصرين

إىل التفتي���ش عن الوس���ائل إلصالح اللغة وتيس�ي�رها :اقرتح بعضه���م إلغاء اإلعراب،
وقراءة الكالم ّ
كله س���اكن األواخر .هؤالء طبعا يس���تح ّقون يف نظر التالميذ جائزة نوبل.
واقرتح آخرون كتابة العربية بأحرف التينية ،وطه حس�ي�ن اقرتح على جممع اللغة العربية
إص�ل�اح اخل���ط العربي حبيث يتّخذ ّ
كل حرف ش���كال واحدا ال يتغ�ّي�رّ  ،وعليه ال يتّصل

احل���رف مبا قبله او بعده من احل���روف .بل ّ
إن بعضهم ،وهذا كثري ،اقرتح الكتابة بالعامية
وبأحرف التينية أيضاً!
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ال ميك���ن اتّه���ام مجيع دعاة اإلصالح هؤالء بالش���عوبية ،وال ميك���ن الزعم بأنّهم ال
احلب والتقدير .هذه املقرتح���ات إلصالح اللغة ،ومل
يعرف���ون العربية أو ال يكنّ���ون هلا ّ
نذكرها ّ
كلها طبعاً ،هي اعرتاف صريح بصعوبة اللغة وبضرورة إصالحها لتس���هل على
الناطقني بها من جهة ،وليسهل عليها استيعاب احلضارة اجلديدة من جهة أخرى.
ّ
ميس منها
مجيع دعوات االصالح هذه س���قطت،
وأش���ك يف جناحها يوما ،حتى ما ّ
الش���كل ال اجلوهر .س���قطت هذه الدعوات ألس���باب خارجة عن اللغ���ة ذاتها ،ولكنّها
أس���باب ها ّمة ال ميكن جتاهلها أو ّ
التغلب عليها بس���هولة .العامل األ ّول يف س���قوط هذه
الدع���وات هو العامل الديين :فالعربية هي لغة الق���رآن الكريم – «قرآنا عربيا غري ذي
عوج» – والقرآن واإلس�ل�ام حفظا هذه اللغ���ة يف القرون املظلمة من الضياع واالندثار،
خاصة ،أن يرضى حتى باإلصالحات
هلذا يصعب على العربي عا ّمة  ،والعربي املسلم ّ
ّ
الشكلية يف العربية ،ناهيك عن اإلصالحات الثورية .ثم هناك العامل
القومي :فالعربية
تُعت�ب�رّ ،
أهم الروابط بني الش���عوب العربية ،إن مل تك���ن أه ّمها .كيف يتفاهم
حبق ،من ّ
والعراقي لوال قيام الفصحى عامال مش�ت�ركا هل���م مجيعاً؟ إذا
ين
ّ
اجلزائ���ري والفلس���طي ّ
ّ
كان العص���ر احلديث عص���ر القوميات ،مبا فيها القومية العربية ،ف���إن اللغة الواحدة من
أه���م مق ّومات ه���ذه القومية .لذلك مل تكن جهود ر ّواد القومي���ة العربية يف إحياء الرتاث
ّ
ثم هناك
العرب���ي واللغة العربية إال إدراكا واعيا لقيمة العربية وفاعليّتها يف اجملال
القوميّ .
ّ
ّ
أخ�ي�راً عامل ثالث ه���و أننّا ،ال ميكن إنكار ذلك ،حمافظون يصع��ب علينا التغيري يف
جماالت كثرية ،ال يف اللغة فحس���ب .هلذه األس���باب س���قطت الدعوات اإلصالحية يف
ميس اجلوهر وما يتناول الشكل أيضاً .سقطت
اللغة مجيعها ،املتط ّرفة منها واملعتدلة ،ما ّ
الدعوة إىل العامية ،كما س���قطت الدعوة إىل إلغاء اإلعراب ،والدعوة إىل تغيري رس���م
احلرف ،ومل تنجح يف معظم البالد العربية حتى الدعوة إىل الكتابة باألرقام العربية !
دعوات اإلصالح مجيعها س���قطت بس���بب العوامل اخلارجية املذكورة .هذه العوامل
«مح���ت» الفصحى م���ن ّ
جذري ،وهذه العوامل ذاتها هي األس���اس
كل تغيري أو تطوير
ّ
األ ّول لنش���وء االزدواجية احلادّة يف لغتنا العربية :لغة طبيعية نعيشها يف البيت والشارع،
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وأخ���رى نتعامل بها يف الصحيفة والكت���اب .لو تط ّورت العربية تط ّورا طبيعيا ،دومنا تأثري
للعوامل اخلارجية املذكورة ،لكانت اليوم لغات خمتلفةّ ،
اخلاصة به،
كل بلد عربي ولغته ّ
عربي ،
كم���ا حدث لالتينية  .يف مالطة مثال ّحتولت اللهجة احمللية ،وهي هلجة من أصل ّ
ّ
مستقلة وبأحرف التينية.
يف غياب العوامل اخلارجية املذكورة ،إىل لغة
دعوات اإلصالح مجيعها س���قطتّ ،
إال أن العربية مل تس���قط ،وال ميكن أن تسقط.
حتى مش���كلة العامية والفصحى اليت ش���غلت ّ
املفكرين واألدباء م ّدة طويلة اس���تطاعت
اللغة ،بشكل أو بآخر ،أن تعايشها وتتخطاها .مل تلغ الفصحى ومل تلغ العامية ،إال ّ
أن
االتصال وانتشار التعليم والثقافة،
العامية أخذت تقرتب من الفصحى ،بس���بب وسائل ّ
كما ّ
أن الفصحى أخذت «تنزل» ش���يئا فشيئا إىل العامية ،تتأثّر بها وتستقي منها معجميّا
ومبنويّا .هناك ش���به تعاي���ش يف أيّامنا هذه بني الفصحى والعاميّ���ة ،وإن كان ال خيلو من
مش���اكل .ثم إن العامية ّ
تش���كل يف هذه األيام منظومة لغوية ها ّمة ال غنى عنها لشاعر
أو أديب ،والفصحى ّ
ظلت ،إىل ح ّد بعيد ،األداة الرمسية للش���اعر واألديب يف معظم
ما يُكتب.
الس���ؤال األخري :هل تس���تطيع العربية ،يف نطاق قدراتها والقيود املذكورة أعاله ،أن
إجيابي طبعاً .العربية قادرة على استيعاب
تتط ّور وتس���توعب احلضارة املعاصرة؟ اجلواب ّ
احلض���ارة املعاصرة ،لكن هناك عوامل مع ّوقة ،تقوم فينا حنن أساس���ا ال يف اللغة ،جيب
تذليلها ّ
وختطيها.
للثالثي ومزيداته
فالعربية من أقدر اللغات على االش���تقاق :هناك ثالثة عش���ر وزن���ا
ّ
(اجمله���ول يف العربية ال يع ّد وزنا كما يف اللغ���ة العربية مثال) ،وهناك أربعة وأربعون وزنا
ملص���در
الثالثي اجمل��� ّرد وحده! ثم هناك الصياغة الثانوية ال�ت�ي عرفتها العربية حتّى يف
ّ
العصور الوس���طى (تقوى ،جتارة ،ويف اللغة املعاصرة :متذهب ،متركز ،تقييم) .وهناك
الصناعي ع���كاز ّ
كل املرتمجني ،ودليل احلائرين (ماهية ،هوية ،أنانية ،فئوية،
املصدر ّ
تع ّددية  .)...بهذه اللغة وبهذه الوس���ائل املتاحة فيها اس���تطاع األوائل ترمجة واستيعاب
احلضارات اإلنس���انية الراقية كل ّها ،إبّان العصور الوسطى ،واستحدثوا بذلك مئات بل
30

لغتنا العربية:ال هي عاجزة وال معجزة!

الف األلفاظ اجلديدة ،سواء كانت عربية األصل أو أجنبية .حنن اليوم قادرون على فعل
أن هناك مع ّوقات كثرية جيب ّ
م���ا فعله األ ّول���ون ،إال ّ
التغلب عليه���ا  ،لتمكني اللغة من

مواجهة العصر وحضارة العصر.

التعصب
العائ���ق األ ّول هو انعدام الثقة بالنفس والش���عور بالنقص ،وهذا يولّد فينا ّ

واحملافظة والتهيّب من التجديد .آباؤنا يف العصر العباسي كانوا أقوياء ،واثقني بقدراتهم،

فلم ي�ت�ردّدوا يف اقتباس العلوم واملعارف األجنبية ،وابت���كار األلفاظ واملصطلحات تبعا
محلوه الدالالت اجلديدة.
هلذه املفاهيم اجلديدة ،س���واء ما كان منها أجنبي���ا ،أو عربيا ّ
أ ّما حنن اليوم فتعلو أصواتنا بالش���كوى ّ
كلما ج ّدد أديب او ابتكر ش���اعر .كأمنّا حنن عبيد

كل فكرة جديدة هي «غزو ثقايف» ّ
حيق لن���ا تغيري فيها وال إضافة اليها .كأمنا ّ
للغ���ة ال ّ
وكل
وجتن على «لغة الضاد».
مصطلح جديد هو هدم ّ

العائق الثاني هو الفوضىّ ،
وخاصة يف الرتمجة والتعريب .يف دمش���ق جممع علمي
للغة العربي���ة ،ويف القاهرة جممع ،ويف بغداد جممع أيضاً ،بل ّ
إن دوال عربية كثرية ،كما
نسمع ،تقيم جمامع أخرى جديدة ،ليكون االستقالل تا ّما غري منقوص! ال بأس يف إقامة

موحد ،تابع للجامعة
اجملامع العلمية احمللية للغة العربية ،لكن بش���رط إقامة جممع واحد ّ
العربية مثال ،إليه ترفع كل املقرتحات ،وفيه تتّخذ القرارات ،ومنه تع ّمم إىل ّ
كل وسائل

االتصال العربية ،من فضائيات وتلفزيونات وإذاعات وصحف ،وإىل ّ
املؤسس���ات
ّ
كل ّ
التعليمية والثقافية.

ث���م ّ
العلمي جيب أن
إن عملية الرتمجة والتعريب واس���تحداث املصطلحات يف اجملمع
ّ
ّ

تكون سريعة لتكون ناجعة أيضا .ال ميكن أن خيرج علينا اجملمع برتمجة للتلفزيون (مرناة)
بعد أن تع ّرفنا على التفزيون يف ّ
يب .لن يكتب لنا النجاح إذا ترمجنا
كل بيت بامسه األجن ّ

الغربي .ثم ما املانع من قبول األمساء
الرتانزس���تور بعد أن عرفه الرعاة يف اجلب���ال بامسه
ّ
الغربية أيضاً ملس ّميات غربية استوردناها جاهزة من الغرب؟ أال حتفل اللغة العربية ،ولغة

القرآن الكريم أيضا ،مبئات والف األلفاظ من أصل غري عربي؟
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باإلضافة إىل جهود اجملمع العلمي الس���ريعة الناجعة ،جيب أن تضاف اجلهود الفردية
للجنود اجملهولني يف َ
خاصةّ .
كل ترمجة مقبولة أو اس���تحداث
حقلي الرتمجة والصحافة ّ
معقول جيب االعرتاف بهما ونشرهما وتعميمهما .فقد ساهمت جهود األفراد يف عصرنا
هذا ،من كتّاب ومرتمجني وصحافيّني ،يف إثراء اللغة العربية ،أكثر مما ساهمت اجملامع

اللغوية جمتمعة .انظروا كيف ترجم أمحد فارس الشدياق «السوشاليزم» إىل «االشرتاكية»
– ترمجة ال ّ
ولكن اجلميع
أدق وال أمجل .كثريون اليوم ال يعرفون ما «السوس���ياليزم»ّ ،

يضم ّ
كل الس���مات اليت
يعرف���ون ويفهمون «االش�ت�راكية»! هذا مثال للرتمج���ة املو ّفقة ّ

نريدها.

عائق أخري يف تق ّدم اللغة وتط ّورها هم مجاعة احملافظني والرجعيني :يقفون يف وجه
كل جتدي���د وحياربون ّ
كل تط ّور ،كأنهم وحده���م القيّمون على اللغة ،الغيورون عليها.

هؤالء «الغيورون» جتدهم ب�ي�ن األدباء وأعضاء اجملامع حينا ،وبني ّ
املعلمني والصحفيّني
أحيان���ا .هؤالء يس���يئون اىل اللغة وهم يظنّون أنهم خيدمونه���ا وحيافظون عليها .قبل أيام
قليل���ة فقط ح ّدثين أحد األصدقاء أن ّ
معلما (للعل���وم!) اعرتض على ورود تركيب من

مضافني ملضاف إليه واحد :جيب أن نقول «س���يف زيد ورحمه» يف رأي هذا األستاذ ،أما
«س���يف ورمح زيد» فخطأ إن مل يكن خطيئة! ال أعرف ملاذا أجاز القدماء ألنفس���هم أن
ثم من
يقولوا «دخل وجلس زيد» وال جنيز حنن ألنفسنا أن نقول «كتاب ودفرت التلميذ»ّ ،

يستطيع أن يقاوم هذا الرتكيب اجلديد؟

أخ�ي�راً ،وبعد ّ
التغل���ب على العوائق املذكورة ،ال ب ّد من وض���ع املعاجم احلديثة للغة
العربية .عيب علينا أن نستعمل قاموس هانس ڤيرأو قاموس شاروني أكثر من القواميس
العربي���ة ،مثل املنجد أو الوس��يط  ،يف البحث عن األلفاظ اجلديدة .كانت يف هذا اجملال
حماول���ة قاموس الوس��يط مثال ،إال أن الوس���يط وح���ده ال يكفي ،ناهي���ك أنه غدا يف
مؤسس���ات رمسية ،تق ّر
أيّامن���ا هذه غاية يف القدم .ال ب ّد من معاجم حديثة ،تصدر عن ّ
التجديدات واالبت���كارات ،وتعمل على توحيدها وتعميمه���ا أيضا .كذلك جيب وضع
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كتب النحو اجلديد للغة احلديثة املعاصرة ،لتستوعب وتق ّر ّ
كل ما ج ّد على اجلملة العربية

املعاصرة  .هل هناك لغة معاصرة تطبّق عليها قس��� ًرا كتب وقواعد يف النحو وضعت قبل
مئات السنني ،عدا لغتنا العربية – «لغة الضاد»؟
ال ب��� ّد للعربية أن تتط ّور لتس���توعب احلضارة املعاصرة ،وهي ق���ادرة على ذلك ،بل
ق���د تطورت كث ًريا رغ���م العوائق واملع ّوقني .إال أن تط ّور اللغة يعان���ي ،غالباً ،من البطء
والفوضى ،فلنس���اعدها حنن الناطقني بها على التط ّور ،نتط ّور حنن ونعينها على التط ّور
أيضا!
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متى ّ
نؤلف حنوا حديثا
للغتنا احلديثة ؟

تتط��� ّور اللغة احليّة بتط ّور الناطقني به���ا ،وتتغيرّ بتغيرّ أحواهلم؛ من عصر إىل عصر،
فكري ّ
ثقايف إىل آخر .هذا ما حدث للغتنا العربية أيضا :تط ّورت
ومن مس���توى
حضاري ّ
ّ
قبلي إىل
تط��� ّورا هائال يف العصور الوس���طى بتط ّور الناطقني بها ،من جمتم���ع
ّ
صحراوي ّ
إمرباطوري���ة عظمى ورثت احلضارات القدمية ّ
كلها،حتى غدت تبعا لذلك أرقى اللغات
آن���ذاك؛ وتراجعت يف ّ
ظل الدول���ة العثمانية حتى بلغت احلضي���ض ،وته ّددها الضياع
واالنقراض .
يف عصرن���ا هذا أيضا واجه���ت لغتنا حضارة أرقى منها وأوس���ع ،فكان ال ب ّد هلا من
التط ّور معجما وحنوا ،وبس���رعة أيضاّ ،
لتتمكن من اللح���اق باللغات الوافدة .على هذا
النحو تط ّورت لغتنا املعاصرة تط ّورا كبريا جبهود آالف املرتمجني والصحافيني واملبدعني،
مؤسسات رمسية مل تكن أساسا يف املراحل األوىل ،حتى غدت
أكثر ممّا تط ّورت جبهود ّ
الي���وم خمتلفة اختالف���ا بيّنا عن لغة األقدم�ي�نّ .
لعلنا ال نلحظ بوض���وح كل التغيري الذي
ط���رأ على اللغ���ة يف عصرنا هذا ،لقربها منّ���ا ،واعتيادها يف قراءاتن���ا وكتاباتنا .لكن لو
نصا من لغتنا اليوم ألنك���روه متاما ،ومل يفهموا منه إال القليل
طالع س���يبويه ومعاصروه ّ
القليل!
يتمثّل تط ّور لغتنا احلديثة يف جمالني أساسيني :األ ّول هو استحداث ألفاظ ومصطلحات
جدي���دة باالبتكار واالش��تقاق والنحت والتعريب ،وبذلك انضاف���ت إىل لغتنا العربية
آالف األلفاظ والرتاكيب والتعابري اجلدي���دة ،بعضها واضح نعرفه ،وبعضها يرتدّد على
يب يف أحيان كثرية.
ألسنتنا وأقالمنا  ،حتى احملافظني منّا ،دومنا إدراك ألصله األجن ّ
اجمل���ال الثاني ه���و التط ّور والتجديد يف مبن���ى اجلملة ،أو يف النحو ذات���ه ،وهو تط ّور
ال تلحظ���ه الع�ي�ن دائماّ ،
ألن الق���ارئ مي ّر بهذه األس���اليب اجلديدة فيألفه���ا حتى يظنّها
ث���م ّ
إن إصرار رج���ال اللغة
م���ن األس���اليب الكالس���يكية اليت جييزها النح���و والنحاةّ .
املؤسس���ات التعليمية ،على تفسري ّ
كل التجديدات املبنوية بأحكام النحو
والقائمني على ّ
الكالس���يكي ،باملنطق حينا وبالقسر أحيانا ،قد يوهم الق ّراء ،واملث ّقفني أحياناّ ،
أن لغتنا
تش���ذ عنه أو خترج عليه .وإلاّ
املعاصرة ما زالت حمكومة بنحو س���يبويه والكس���ائي ،ال ّ

فما معنى حماوالت «النحاة اجلدد فرض القوالب النحوية الكالس���يكية على ّ
كل املباني
احلديثة ،املس���تقاة يف معظمها م���ن اللغات األجنبية واللغات احملكيّة ،وبالعنت والقس���ر
غالب���ا؟ ال أظنّن���ا نغالي إذا قلنا ّ
إن حنو لغتنا احلديثة ق���د تغيرّ وتط ّور حبيث باتت احلاجة
ما ّس��ة إىل وض��ع حنو حدي��ث للغتنا احلديثة ،متاما كما وض���ع أجدادنا حنوا للغتهم
اليت تداولوها يف تلك األيّام .هل يُعقل أن حيكم لغتنا اليوم حنو وضعوه قبل اثين عش���ر
قرن���ا وأكثر ،هل يف اللغات املعاص���رة ّ
كلها لغة تعاني ما تعاني لغتنا حني تُفرض عليها،
يف عصرنا هذا ،أحكام العصور الوسطى وأعرافها؟
واض���ح ّ
أن حنو اللغة املعاص���رة يتأثر يف تط ّوره ،كما أحملنا ،بعاملني حامسني :العامل
أظن اللغة العربية عرفت عهدا ازدهرت فيه
األ ّول هو الرتمجة من اللغات األخرى ،وال ّ
الرتمج���ة من اللغات األخرى ،ك ّما ونوعا ،كما نش���هد يف هذه األيّام .وكم من مرتجم
يتبنّى خالل عمله املضين مبنى اجلملة األجنبية ،واعيا أو دون وعي ،فيالقي هذا املبنى
اجلديد قبوال لدى القراء والكتّاب ،وال يلبث أن يشيع على األقالم واأللسنة ،فيكتسب
بذلك رواجه السريع وشرعيته .العامل الثاني طبعا هو لغتنا احملكية ،اللغة الطبيعية
يف حديثنا وتفكرينا أيضا .ففي عصرنا هذا مل يعد املبدعون يتهيّبون «محاة الفصاحة يف
نقل األبنية احملكية إىل اللغة املعيارية ،شعرا ونثرا ،لتشيع هذه األبنية دومنا حرج ،وتغدو
جزءا ال يتجزّأ من لغتنا احلديثة.

ّ

النص مذاقا طازجا يالقي
بل إن هذه األبنية املس���تقاة من احملكيّة غالبا ما تضفي على ّ
هوى يف نفوس قرائه ،فيكفل له الش���يوع واالنتش���ار الواس���عّ .
لعل نزار قباني ،يف هذا
خاص،
اجملال ،هو أكثر من استفاد من حنو احملكية وصياغاتها ،يف شعره السياسي بوجه ّ
كل مكان وعلى ّ
فكان ذلك عامال بارزا من عوامل انتشار شعره يف ّ
كل لسان!
لس���نا هنا يف جمال تعداد ّ
كل األبنية احلديثة اليت «خرجت» عن النحو الكالس���يكي،
وس��� ّوغها ش���يوعها يف النصوص احلديثة ،حتى غدت «ش���رعيّة» ال اعرتاض عليها وال
املتخصصون ويف إطار
استنكار ،فذلك حيتاج إىل دراسات مستفيضة ينجزها رجال اللغة
ّ
أوس���ع مدى .أردنا فقط لفت األنظار إىل هذه القضيّ���ة اهلا ّمة يف لغتنا ،وإىل حاجة لغتنا
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احلديثة إىل حنو حديث ،أسوة جبميع اللغات احليّة املعاصرة .لذا فإننا نكتفي بإيراد أمثلة

مع���دودة وقعنا عليها عرضا ،حماولني تفس�ي�رها كما هي ،دومنا «ختريج حنوي هلا ،أو
«إعرابها»،كما هو دأب الغيورين !
•عودة الضمري على ما بعده

يعود الضمري يف النحو الكالسيكي على ما قبله ،دون استثناء .نقول  :عاد الرجل إىل بيته
مساء ،ضمري الغائب ،اهلاء ،يعود على االسم قبله – الرجل .هذا هو املبنى الكالسيكي
طبعا .إال أن األس���اليب احلديثة يعود فيها الضمري عل���ى ما بعده أيضا ،إما بتأثري اللغات
األجنبية اليت نرتجم منها ،أو لس���بب بالغي يستدعي تقديم جزء من اجلملة على آخر.
على هذا النحو نقرأ ونسمع مباني كثرية مثل  :بعد هبوطه يف املطار ص ّرح وزير اخلارجية

بأن  ، ...إنه مبنى شائع سائغ ،ومل يعد يلقى املعارضة أيضا !
•مضافان أو أكثر ملضاف إليه واحد

وهو مبنى ش���ائع ،رغم خروجه عن األسلوب الكالسيكي ،حبيث مل يعد يعرتض عليه
أو يلتفت إليه حتى غالة احملافظني .فكما نقول :كتب التلميذ ودفاتره ،ش���اع وتش���رعن
يف لغتن���ا احلديثة أن نقول أيضا :كت���ب ودفاتر التلميذ ،فال اللغة العربية تضعضعت وال

حنوها استغاث طالبا النجدة !

•ك َّ
ل عام وأنتم خبري
وهو مبنى مس���تقى  ،يف رأينا ،من اللغة احملكيّ���ة عرضنا له بكثري من التفصيل يف موضع

آخر من الكتاب ،مبيّنني طريقة «الغيورين» يف خترجيه ،أو تطبيق النحو الكالسيكي عليه

قسرا ،فال حاجة إىل تكرار ذلك ثانية.

•ذات وكا ّفة للتوكيد املعنوي

م���ن املعروف أن التوكيد املعنوي يقتصر عل���ى ألفاظ معدودة هيّ :
كل ،مجيع ،كال،
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نفس���ه /عينَ���ه .إال أننا يف لغتنا احلديثة نقول
كلت���ا ،نفس ،عني ،كقولنا ُ :
قابلت املدير َ
أيضا :قرأت الكتاب ذاتَه ،مبعنى نفسه ،وشارك األصدقاء كا ّفتهم ،مبعنى ّ
كلهم.
•الكاف يف غري التشبيه

تعت�ب�ر كت���ب النحو الكاف ح���رف ج ّر ،وتفيد التش���بيه ،كقولنا :وجه���ك كالبدر .بل
يعتربونه���ا أحيان���ا امسا مضافا ملا بع���ده إذا كانت اجلملة قبلها غ�ي�ر مكتملة حنويا ،كما
يف بي���ت املتن�ب�ي  :وما قتل األحرا َر كالعف���و عنهم ...من حيث معناه���ا ال تذكر املراجع
الكالسيكية س���وى التشبيه ،أما يف اللغة احلديثة فكثريا ما تس���تخدم استخداما جديدا،
مبعن���ى بصفة أو باعتبار ،كقولنا :حنن كمعلم�ي�ن ( بصفتنا /باعتبارنا معلمني) جيب أن
نرفع من ش���أن اللغة العربية بني تالميذنا .احملافظون ال يقبلون طبعا مثل هذا االس���تعمال
للكاف ،إال أنه من الشيوع حبيث يفرض شرعيته.
•اجلملة االستفهامية مضافا إليه
أدوات االس���تفهام ،س���واء كانت حرفا أو امسا ،هلا ّ
حق الصدارة ،بأس���لوب النحاة،
فإن اجلملة االس���تفهامية ال ّ
فال ترد إال يف أ ّول اجلملة .لذا ّ
تش���كل عادة جزءا من مجلة

كبرية فيكون هلا ّ
حمل من اإلعراب .إال ّ
أن اللغة احلديثة أخذت ش���يئا فش���يئا يف استخدام
اجلملة االس���تفهامية مفعوال به ،ومضافا إليه أيضا  .احلالة األوىل منتش���رة متاما  ،بتأثري
حنو احملكيّة رمبا،حتى غدت مقبولة سائغة يأخذ بها معظم الكتّاب دومنا حرج .ما أكثر ما
نكتب ونقرأ ،يف الصحافة واألدب ،مجال مثل :ال أحد يعرف متى وقع احلادث ،مل
تعلن اللجنة من الفائز يف املس���ابقة .أما أن تقع اجلملة االس���تفهامية مضافا إليه فذلك ّ
أقل
الظن أنه بتأثري الرتمجة م���ن اللغات األجنبية .ما املانع ،مع ذلك ،من
ش���يوعا ،وأغلب ّ
اس���تخدام املبن���ى املذكور ،كما هو يف اجلمل التالية ال�ت�ي عثرنا عليها يف نصوص حديثة
خمتلفة:
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ّ

املهم معرفة كيف متّ تلقي نظريته يف مصر.
 -كان من ّ

  ...جتعل مسألة هل حنن إزاء لغة واحدة أم إزاء لغات متباينة ،مسألة ذات مغزى.-

نتوصل إىل فهم مسألة ما هي الوقائع اليت يستند إليها هذا اخلوف.
من الصعب أن ّ

  ...لفحص هل يالئم ّّ
يستحق االستمرار يف قراءته.
النص أهداف القراءة ،وهل
•بعضهم البعض

ّ
الصف يساعد أحدهم اآلخر فكيف نصوغ ذلك باستخدام االسم بعض؟
إذا كان تالميذ
يف املباني الكالسيكية هناك طريقتان للتعبري عن ذلك :
 يساعد التالميذ ُبعضهم بعضا ،كما يف اآلية القرآنية  ... « :أم آتيناهم كتابا فهم على
بيّن���ة منه بل ْ
إن يعد الظاملون بعضهم بعضا إال غ���رورا» (فاطر  .)40 /35يف هذه احلالة
تعترب بعض األوىل بدال ،والثانية مفعوال به ،وهو مبنى جائز وش���ائع طبعا ،سواء كان
املبدل منه امسا ظاهرا أو ضمريا متّصال.
 التالميذ يساعد ُبعضهم بعضا ،كما يف اآلية القرآنية ...« :ورفعنا بعضهم فوق بعض
ليتخذ ُ
درجات ّ
بعضهم بعضا سخريّا» ( الزخرف  .)32 /43وهذا املبنى أبسط يف تركيبه
من سابقه ،فهو من فعل وفاعل ومفعول به طبعا.

ـ يس��اعد التالمي��ذ بعضهم البعض  /التالميذ يس��اعدون بعضهم البعض  .يف هذين
املبني�ي�ن تأثري واض���ح لنحو اللغة احملكية ،ل���ذا من الطبيع���ي أن ال جندهما يف النصوص
الكالس���يكية ،وعليه فال «ختريج» أو إعراب هلما أيض���ا ،بل إن «الغيورين» يعتربون
ذلك خطأ فاحشا ال ب ّد من «تصويبه» ،رغم شيوعه يف الصحافة ،ويف األدب أيضا !

•أفعل التفضيل ،هل ّ
تظل املطابقة فيه مطلقة ؟
م���ن األح���كام املعروفة ّ
أن أفعل التفضيل « إذا كان مع ّرفا ب���ال فال ب ّد فيه من املطابقة» ،
حن���و :البنت الكربى ،الرجالن األفضالن .بكلم���ة أخرى ،إذا كان أفعل التفضيل صفة
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مع ّرف���ة بال ،وهذا ما يه ّمنا هنا ،فحكمه أن يتبع ما قبله ،املوصوف ،يف اجلنس ،أي يف

التذك�ي�ر والتأنيث ،فإذا قلنا البنت األك�ب�ر كان ذلك خطأ .بناء على هذه القاعدة ،علينا
أن نقول :القرية ُ
اجلملى( مؤنث أمجل) ،الس���احة ال ُوس���عى( مؤنث أوس���ع) ،النتيجة
الروع���ى( مؤنث أروع) ! إذا اس���تثنينا ألفاظا معدودة متداول���ة يف اللغة (مثل :كربى،
ُّ
صغرى ،عظمى ،س���فلى ،عليا ،دنيا ،قصوى ،طوىل )...جند أن اللغة احلديثة ال تأخذ
به���ذا احلكم ،بل جتعل أفعل التفضيل ّ
مذكرا مفردا دائما؛ على حالة واحدة جامدة

ال تتغ�ّي�رّ  .فكثريا ما نقرأ اليوم تراكيب مثل :القص���ة األروع ،الطبيعة األمجل ،الدولة
األق���وى وهكذا! ّ
لع���ل الكاتب الصحفي حممد حس��نني هي��كل كان أ ّول من أجاز

لنفسه ،حني كان حم ّررا لصحيفة األهرام قبل سنوات طويلة ،أن يتجاهل احلكم املذكور.

فك���م من م ّرة مسعناه وقرأناه ي���ردّد تركيب «الدولتان األعظ��م» ،أي الواليات املتّحدة
واالتحّ اد الس���وفيييت ،يوم كانت العالقات بني هاتني الدولتني ش���غل العامل الشاغل .قد

يكون هيكل تأثّر بالصياغة يف اللغات األجنبية وقد يكون استثقل «الدولتان العظميان»،

لكنّه بذلك أ ّول من شرعن هذه الصياغة ،ربمّ ا ،فلم تعد تنفر األذن منها ،وغدت اليوم
صياغ���ة مي ّر عليها «الغي���ورون» يف صمت ،دومنا اعرتاض أو احتجاج .ال يس���تطيع ّ
كل

الكتّاب ،وال األذن تستس���يغ تداول األمثلة « الغريبة» املذكورة أعاله يف س���بيل املطابقة.
م���ن واجبن���ا إذن القبول ببقاء أفعل التفضيل على حالة واح���دة ال تتغيرّ  ،مفرد ّ
مذكر،

باستثناء ألفاظ معدودة تداولتها لغتنا احلديثة .وسواء شرعنّا هذه الصياغة أو استنكرناها،
فالصحافي���ون والكتّاب لن يعودوا إىل أحكامنا ّ
كلما جلس���وا إىل الكتابة ،واحلياة كفيلة

بشرعنة ّ
كل ما تراه هي معقوال وسائغا!

•ّ
حتى يف سياقات حديثة
إذا كان الف ّراء مات ويف قلبه شيء من حتى ،فلغتنا احلديتة أضافت إىل حتّى استعماالت

مل يعرفها الف ّراء ورفاقه يف العصور الوس���طى .رغم ما نالته حتى من مسعة س���يّئة،عند
النحاة والتالميذ ،إال أن ّها على الغالب من نوعني:
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انتظرت
ُ
 .1حتى اجلارّة ،مبعنى إىل ،واالسم بعدها يرد جمرورا ،بلغة النحاة ،فنقول:
رأسها .وهي
حتى نهاي ِة الدرس ،أو املثال املألوف لدى النحاةُ :
أكلت السمكة حتى ِ
حتى نفسها طبعا اليت يرد بعدها املضارع منصوبا بأن مضمرة ،مثل :ال تأكل حتى
جتو َع ( إىل أن جتوعَ).
 .2حت��ى العاطف��ة ،مبعنى وأيضا ،حنو :ف ّر اجلمي���ع حتى القائ ُد ( وأيضا القائد ) ،أو
لكن اللغة احلديثة ،كما ذكرنا  ،أضافت استعماالت
ُ
رأس���هاّ .
أكلت الس���مك َة حتى َ
جديدة إىل حتى ال جيوز فيها اعتبارها جا ّرة ،ويصعب القول إنها عاطفة لعدم ورود
معط���وف علي���ه قبلها .إنها صياغات جديدة تأثّرت فيما يب���دو بنحو لغتنا احملكيّة أو
باألساليب األجنبية .للتمثيل ال للحصر:
يعرتف بذلك حتى املعارضون.
مل يقبل املعارضون حتى الصمت.
حتى أنت تنكر ّ
كل ما حدث؟
•هو اآلخر ،هي األخرى

الظن أن هذا
هذا الرتكيب من تراكيب لغتنا احلديثة ،ويعين :هو أيضا ،هي أيضا .أغلب ّ
الرتكيب مصدره احملكيّة املصرية (،ه ّو الخر  /راخر)ّ ،
«تسلل إىل النصوص القصصية
ثم شاع على أقالم الكتّاب املصريني ،وغري املصريني أيضا.
أ ّول األمرّ ،
•صياغات «انفعل» جديدة يف لغتنا املعاصرة

ّ
كل م���ن يتأ ّمل لغتنا احلديثة يالحظ بوضوح تزايد الوزن انفعل ومش���ت ّقاته يف صياغات
جديدة مل تعرفها لغتنا الكالس���يكية .هناك أفعال كث�ي�رة يف املصادر القدمية ،من الثالثي
خاص ،ال يُ ّ
شتق منها وزن انفعل ،وإمنا تبنى للمجهول بدال من هذا الوزن.
اجمل ّرد بوجه ّ
َب ،أو «اجملهول» منه
كت َب وال نقول انكتب  ،رغم أنه «مطاوع» َكت َ
فنحن مثال نقول ُ ِ
يف داللته ال شكله.
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إال أن لغتنا احلديثة ،يف منحاها التبس���يطي ،متيل إىل انفعل بالذات لس���ببني :األ ّول أن
ين للمجهول ،ولذا فإن اس���تخدامه أس���هل
هذا الفعل ال حيتاج إىل تش���كيل ،كما يف املب ّ
وأوضح طبعا ،خصوصا يف النصوص غري املشكولة .السبب الثاني هو أن لغتنا احملكيّة يف
ين للمجهول عادة ،متاما كما يف العربية اليت يقوم فيها
مجيع هلجاتها ال تعرف صيغة املب ّ
وزن ِن ْفعال ،املوازي لوزن انفعل العربي ،بديال للمجهول دائما .وبتأثري احملكية أخذت
ّ
«تتسلل» إىل اللغة املعيارية أفعال كثرية بوزن انفعل مل تعرفها اللغة الكالسيكية ،أو هي
«خروج» عن األبنية الكالس���يكية يف نظر املتش��� ّددين .هكذا بدأت ّ
تتخلل لغتنا املعاصرة
أفعال مث���ل :انبنى ،انقاس ،انغل��ق ،اجنرح ،انطرح ،انضاف ،انس��مع ،انض��رب ،انقتل،

انداس ،اخنلط  ...بعضها ش���اع حتى ألفته اآلذان ،وبعضها ما زالت اآلذان تنكره ،لكن
ال أحد يس���تطيع إلغاءه .يف هذا السياق ،ال ب ّد أيضا ،كما نردّد دائما ،من تأليف قاموس
معاصر ش���امل يش���رعن مثل هذه االش���تقاقات اجلديدة ،وآالف األلفاظ واملصطلحات
ويوحدها يف هذه احلقبة احلرجة من تارخيها.
املبتكرة واملع ّربة ،ليثري بذلك لغتنا العربية ّ
هذا قليل من كثري من « حنو اللغة احلديثة »  ،أوردناه للتمثيل ال أكثر .فغايتنا هنا التنبيه إىل
يتقصى ويشرعن الظواهر النحوية والصرفية اجلديدة ّ
كلها يف
ضرورة تأليف حنو جديدّ ،
لغتنا احلديثة ،ال تأليف هذا النحو ،فهو حيتاج إىل جهود كبرية،وسنني عديدة أيضا.
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يف ه���ذه األيام ،وحنن نقف غري م ّرة حائرين يف البح���ث عن البدائل العربية لكثري من
حري بنا أن ّ
نتذك���ر اجلهود اجلبّارة للر ّواد األوائل يف
املصطلح���ات والرتاكيب األجنبيةّ ،

بع���ث اللغة العربي���ة وجتديدها ،وأن ّ
األه���م .واجه هؤالء الر ّواد
نتعلم منها أيضاً ،وهو
ّ
مؤسس���ات أو معاهد للبحث أو جمام���ع لغوية ،إال أنّهم
احلض���ارة الوافدة أفراداً ،دومنا ّ
استطاعوا باملواهب ّ
الفذة والتضحيات اخلارقة والعقول املنفتحة ،أن ينتقلوا بلغتنا العربية
من العصور الوسطى اىل احلياة العصرية احلديثة ،ويف دفعة واحدة اىل حد ما.
من أبرز هؤالء الر ّواد ،دومنا ّ
،املصري رفاعة رافع الطهطاوي (،)1873-1801
ش���ك
ّ
واللبنان���ي أمح���د فارس الش���دياق (ّ .)1887-1801
ولعل يف والدتهما يف الس���نة ذاتها،
ّ
واتصاهلم���ا بالغرب يف الس���نة ذاتها أيض���اً ،1826،داللة رمزية واضح���ة على التوازي

والتشابه يف دورهما يف النهضة الفكرية األدبية يف الشرق األوسط احلديث.
ال نغالي إذا قلنا ّ
إن الش���دياق ،وهو موضوع مقالتنا ه���ذه ،كان ْجممعاً على قدمني:
كان الش���دياق متن ّوع النش���اطات واالهتماماتّ ،
جملياً فيها مجيعاً ،ولئن حاول بعضهم
التعتيم ،بش���كل أو بآخر ،على هذه العبقرية ّ
الف���ذة ،فإن كثرياً من الن ّقاد والباحثني(،)1

خاصة ،عادوا إىل هذا ال�ت�راث الضخم ،ون ّوهوا جبهود
فيم���ا بعد احل���رب العاملية الثانية ّ
«جبّار القرن التاسع عشر» ،مشريين إىل دوره الكبري يف جتديد لغتنا العربية ،وإسهامه يف

اس���تحداث مصطلحات كثرية يف «لغتنا الش���ريفة» ،جتري اليوم بيسر على أقالم الكتّاب
وألسنة املتح ّدثني.
ولد الش���دياق يف احلدث قرب بريوت س���نة  1801لعائلة ماروني���ة عريقة ،وعاش يف
لبنان حتى  1826يف ظروف قاس���ية ،فقدت فيها أس���رته الوالد يوسف الشدياق ،وماهلا
،ثم ظهر كتاب مــــارون عبّود ،صقر لبنـــان
( )1أ ّول كتاب عن الشدياق هو كتاب بولس مسعــــد ،فارس الشــــدياق ( القاهرةّ )1934،
( دار املكشوف ،بريوت ،)1950 ،وهو كما يظهر من عنوانه يناصر الشدياق يف محاس ،من ّوها بشخصيّته وأعماله .هناك أيضا كتابان
ّ
لعلهما أفضل املراجع عن الشدياق وأعماله ،األ ّول هو كتال عماد الصلح ،أمحد فارس الشدياق آثاره وأعماله (بريوت،)1980 ،
وبني أيدينا الطبعة الثانية ،بريوت1978 ،؛ والثاني هو كتاب حممد اهلادي املطوي ،أمحد فارس الشدياق ( دار الغرب اإلسالمي،
بريوت )1989 ،باإلضافة إىل كتب أخرى ،ومقاالت كثرية تناولت بعض جوانب نشاطه ،يضيق اجملال هنا عن ذكرها مجيعا.

ومكانتها السياس���ية واالجتماعية ،وذلك يف عهد األمري بشري الشهابي الذي حكم لبنان
فرتة طويلة ( ،)1840-1789تابعاً ألمحد باش���ا اجلزار والي عكا ،فأش���اع يف بلده الظلم
واالضطهادّ ،
ونكل ّ
بكل معارض وخمالف.
يف سنة  1826غادر الشدياق لبنان هرباً من بطش السلطة الدينية ،بعد اتّصاله ّ
باملبشرين

اإلجنيليني واعتناقه مذهبهم ،ليبدأ رحلة طويلة عريضة يف بالد اهلل الواسعة ،زار خالهلا
مصر ومالطة وإجنلرتا وفرنس���ا وتونس ،ثم اآلس���تانة أخرياً ( )1887-1859حيث تويف.
بذل���ك تكون رحلة الش���دياق خارج لبنان قد امت ّدت إحدى وس���تني س���نة قضى حواىل
نصفها يف الدول األوروبية والنصف الثاني يف عاصمة بين عثمان ،حيث أصدر اجلوائب
املعروفة ،ومل يرجع إىل وطنه ّ
إال يف زيارة قصرية س���نة  ،1840وبعد وفاته س���نة 1887
ليوارى رفاته يف احلازمية باحلدث على طريق بريوت-دمشق(.)1
ً
أعماال كث�ي�رة ومتن ّوعة .فقد عمل يف تعليم
يف حياته الطويلة الغنيّة مارس الش���دياق

اللغة العربية لدى املبشرين الربوتستانت ،يف مصر ويف مالطة ،وعمل يف الصحافة فرتة
طويلة وغزيرة :فهو أ ّول من كتب بالعربية يف الوقائع املصرية ،وعمل يف جريدة الرائد
التونس���ية ،وأخرياً يف اجلوائب اليت أصدرها يف القس���طنطينية سنة ّ ،1861
وظل حي ّررها
ويكتب فيها ويرتجم هلا حتّى س���نة  1884عندما تو ّقفت عن الصدور نهائياً .كذلك أنشأ
الش���دياق دار نشر خاصة باجلوائب أصدرت كتباً كالسيكية كثرية ح ّقق معظمها بنفسه،
()2
وأصدرت بعض كتبه أيضاً .عمل الش���دياق أخرياً يف الرتمج���ة ،ويذكر عماد الصلح
عش���رة كتب ترمجها الش���دياق ،من بينها الكتاب املقدس الذي شارك الدكتور لي يف
ترمجته يف كمربيدج ،باإلضافة طبعاً إىل املقاالت الكثرية واألخبار اليت ترمجها ونشرها
وخاصة اجلوائب.
يف الصحف اليت عمل فيها،
ّ
من هنا كانت عوامل ثقافة الشدياق كثرية متن ّوعة ،حبيث استطاعت،جمتمعة ،تشكيل
( )1ملزيد من التفاصيل عن حياته وأعماله ،انظر عبود  ،1950ص 187- 86؛ الصلح  ،1980ص 48-13؛ املطوي  ،1989ص
189-45؛ وكتابنا :كتاب الفارياق ،مبناه وأسلوبه وسخريته ( ،جامعة تل-أبيب ،)1991،ص .31-11
( )2الصلح  ،1980ص .254
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هذه الشخصية ّ
الفذة .من هذه العوامل ذكاء حا ّد وحافظة متو ّقدة ،حبيث يروى أنه حفظ
غريزي منذ الصغر اىل اللغة العربية ،من ناحية
قام���وس الفريوزبادي ،من ناحية ،وميل
ّ
أخ���رى« :كان للفارياق ارتياح غريزي من صغره لقراءة الكالم الفصيح ،وإمعان النظر
في���ه ،واللتقاط األلفاظ الغريبة اليت كان جيدها يف الكتب ،فإن أباه قد أحرز كتباً عديدة
يف فنون خمتلفة»(.)1
اطلع الش���دياق أيضاَ على األدب الكالس���يكي ّ
ّ
اطالعاً واس���عاً .قرأ يف أ ّول حياته ّ
كل
الكتب ال�ت�ي وقعت عليها يده يف مكتبة أبيه ،ثم أغنى ثقافته الكالس���يكية خالل إقامته
الثانية يف مصر ( ،)1834-1828حيث تل ّقى العلم على أشهر أعالم اللغة واألدب هناك،

كما قرأ بنفس���ه الكثري الكثري من الكتب الكالس���يكية ش���عراً ونثراً .ومن يطالع مؤلفات
الش���دياق يعجب هلذه املعلومات املوسوعية يف القرآن الكريم واحلديث ،والشعر والنثر
واألخبار على ح ّد سواء.
باإلضاف���ة إىل هذه اخللفية الكالس���يكية الرصينة ،عرف الش���دياق اللغتني اإلجنليزية
والفرنس���ية ،وترج���م عنهما أيضاً ،كما ّ
ألف كتابني مدرس���يني يف تعلي���م هاتني اللغتني

أيض���اً!( )2يضاف اىل ذل���ك ترمجة النصوص الديني���ة والعلمية والفكرية والسياس���ية،

واختالطه بالشعوب األخرى ،ومعرفته الدقيقة ألحواهلا السياسية واملعاشية والثقافية،
حبي���ث يبدو لقارئه عمالقاً ّ
مطلعاً على جم���االت الفكر والثقافة مجيعها ،مل ّماً بتفاصيلها
ودقائقها.
أشرنا آنفاً اىل ولوع الشدياق «الغريزي بالكالم الفصيح واأللفاظ الغريبة» ،فكيف كان
أحب الش���دياق العربية حبّاً أقرب اىل العشق،
موقفه من العربية وحالتها يف تلك األيام؟ ّ
وال عجب يف ذلك ،فالعربية لغته ولغة شعبه ،وهي أيضاً لغة الرتاث الكالسيكي الضخم
( )1أمحد فارس الشدياق :الساق على الساق يف ما هو الفارياق ( دار مكتبة احلياة ،بريوت ،)1962 ،ص .7
( )2الصلح  ،1980ص .252-253
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ال���ذي طالعه فأُعج���ب به غاية اإلعجاب ،حتّى اعتربناه من مق ّومات ثقافتة األساس���ية.

كم���ا أعجب ً
أيضا بقدرة العربية يف الدولة اإلس�ل�امية على التج ّدد والتط ّور واس���تيعاب
احلض���ارات الراقية ،بع���د أن كانت يف اجلاهلية لغة بدو يعيش���ون يف الصحراء بعيداً عن
احلضارات« :فإن يكن املتق ّدمون قد اشتغلوا بهذه اللغة الشريفة فإني قد عشقتها عشقا،
وكلف���ت بها حق���ا ،حتى صرت هلا رقا [ ]...وكان يزيد ش���وقي إىل مجاهلا اس���تعظامي
لكماهلا ،حني كنت ّ
أفكر أنها كانت لغة قوم كانوا عن العلوم مبعزل على ما أوجبه العهد

األولّ ،
وأن لغات من فاقهم يف الفنون والصنائع هي دونها مبراحل شواسع»(.)1

ب���ل إن حبّ���ه للعربية جعله يل���وم علماء اللغ���ة ّ
واملفكرين القدم���اء ،النصرافهم اىل

«لغات العجم» الفارس���ية والسريانية واليونانية وغريها ،واستعارتهم منها بعض ألفاظها
ومصطلحاتها ،بدال من استحداث ألفاظ عربية تقوم هذا املقام« :بيد أن العرب ،واحلق
يق���ال ،مل يق ّدروها ّ
حق قدرها ،وال عرفوا أنها الفاضلة وغريها املفضول .أال ترى أنهم
عدل���وا عنها إىل لغات العجم ،فاتخّ ذوا من ه���ذه ألفاظاً ،وهي يف لغتهم أفصح وأحكم
وأعذب منطقاً وأبهى رونقاً(.)2

احلب العظيم للعربية ،مل ينكر الش���دياق تقصري ه���ذه اللغة يف عصره عن
رغ���م هذا ّ
اس���تيعاب احلضارة اجلديدة .ويف الرتمجات الكثرية اليت قام بها عانى الشدياق كثرياً من
افتقار العربية إىل ألفاظ ومصطلحات بديلة ملا كان جيده يف النص األجنيب الذي يرتمجه،
الصحة والد ّقة:
وقد عبرّ عن تلك املعاناة بأبيات شعرية فيها كثري من ّ
يدر ما العنا
ومن فــاته التعـــريب لـــم ِ

أرى ألــف مـعنـــى ما له مــن جمـــانس

وألــفـــاً مــــن األلـــفــاظ دون مــرادف

ولـــــم يَصــــْ َل نا َر احلــــرب ّ
احملارب
إال
ُ
ينـــــاسب
لدينــــا،وأ ْلفــــــاً ما له مـــــــــــا
ُ
وفص ً
ُ
واجب
والوصـل
ال مكان الوصل،
ُ

(ّ )1
سر الليال يف القلب واإلبدال ،ص  ،2عن املطوي .463 ،1989
( )2أمحد فارس الشدياق :اجلاسوس على القاموس (مطبعة اجلوائب ،القسطنطينية ،)1882 ،ص .3
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وأسلــــوب إجيـاز إذ احلــــال تقتـــضي
َ

املـطــالب
أســـاليب إطنــــــاب لتــــــوعى
ُ
َ

وعـــكس الـــذي قــــد م ّر أكث ُر،فاتّئد

واملــعــــاتـب
أال أيّــــــهــذا الــــــالئــــــمي
ُ

فيـــا لــــيت قــــومي يعــلمـــون بأننــي

ذاهب
على نكـــد الـــتـعــــريب َجـــــــ ّد َي ُ

()1

فحبّ���ه للعربي���ة مل مينعه من رؤي���ة تقصريها يف جم���ال املصطلحات احلضاري���ة يف عهده.
ه���و يع���رف طبع���اً أن الذنب لي���س ذنب اللغ���ة العربية ،بل ذن���ب الناطقني به���ا الذين
مل يعمل���وا على تطويرها باس���تحداث ه���ذه املصطلح���ات ،ولكنه وهو «م���ن مل يفته
التعريب» ش���عر بافتق���ار العربية إىل األلفاظ احلضارية يف اللغات األوروبية ،وأش���ار اىل
ذل���ك صراحة« :ال ش���ك يف أن مفردات العربية غري تا ّمة ،بالنظر اىل ما اس���تحدث بعد
الع���رب من الفن���ون والصنائع ممّا مل خيطر ببال األ ّولني .وهو غري ش�ي�ن على العربية ،إذ

ال حيتم���ل ّ
أن واض���ع اللغة يضع أمساء ملس��� ّميات غري موجودة .وإمنا الش�ي�ن علينا اآلن
يف أن نس���تعري هذه األمساء م���ن اللغات األجنبية مع قدرتنا عل���ى صوغها من لغتنا»(.)2
ه���ذا التقصري يف اللغة العربية جعله يدعو إىل إنش���اء مجعي���ة علمية أو لغوية ،أو «مما
يع���رف عندهم بلفظة أكادمي���ي» ،ترعى اللغة العربية وتضبط تط ّورها وتس���اعدها على
التط ّور باس���تحداث األلفاظ اجلديدة« :وكان بودّي لو تنتظم مجاعة من األدباء الخرتاع
ألفاظ تس ّد مس ّد األلفاظ العلمية واالصطالحية اليت جندها يف كتب اإلفرنج حنو التلغراف
والغاز وما أشبه»( .)3وإذا كان رأى الشني علينا اآلن ،فإنه يلوم القدماء أيضاً يف العصور
الوس���طى ألنهم تبنّوا األلفاظ األجنبية ومل ينش���ئوا مثل املعهد املذكور الستحداث ألفاظ
عربي���ة ً
بدال من األلفاظ األعجمية« :مل يق��� ّدروا لغتهم فعدلوا عنها إىل اللغات األجنبية
دون سبب موجب .فلو نشأ يف القرن األول من اإلسالم مجعية أدبية ،كما ترى يف ممالك
( )1عن الصلح  ،1980ص .135-134
( )2كنز الرغائب يف منتخبات اجلوائب (اآلستانة ،)1288 ،اجلزء األول ،ص .202
( )3كنز الرغائب ،اجلزء اخلامس ،ص .3
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أورب���ا مما يعرف عندهم بلفظة أكادميي ،ملا دخلت ألفاظ العجم يف لغتنا .ولقائل أن يقول
إن دخ���ول ألفاظ العجمية يف العربية غري منكر ،وكل لغة من اللغات فال ب ّد من أن يكون
فيه���ا دخيل ،فاللغة هي مبنزلة ّ
املتكلمني بها ،ف�ل�ا ميكن أل ّمة أن تعيش وحدها من دون
أن ختتل���ط بأخرى ،وهذا هو أصل التم��� ّدن .واجلواب أن هذا الدخيل إمنا يُغضى عنه إذا
مل يوج���د يف أصل اللغة ما يرادفه ،أو مل ميكن صوغ مثله ،فأما مع وجود هذا اإلمكان
فاإلغضاء عنه خبس ّ
حلق اللغة»(.)1
يفضل صياغة لفظ عربي ً
هكذا نرى الش���دياق ّ
بدال م���ن اقتباس األجنيب ،ولكنه ال
يعارض تبنيّ األجنيب إذا مل يكن من ذلك ب ّد .وهو يرى أن قدرة العربية على االشتقاق
ال توجد يف لغات العجم مجيعها ،وهي ميزة تعني رجال اللغة واألدباء على استحداث
األلفاظ الكثرية من األصل الواحد«:واملزية الثانية [باإلضافة إىل تناسق األلفاظ يف العربية]
اشتقاق ع ّدة ألفاظ من أصل واحد [ ]...فهذه املزيّة ال توجد يف لغات العجم مطردة .وقس
اختصت بها هذه اللغة األصيلة دون مجيع اللغات.
على هذا سائر احملاسن الغريزية اليت ّ
ومع هذا ف���إن الناس هنا يرغبون عنها اىل اللغات املش��� ّوهة بالتلفيق والرتقيع والتجديع
والتقطيع»(.)2
باإلضافة إىل ميزة االش��تقاق يف اللغة العربية ،أش���ار الشدياق اىل طريقة أخرى تعني
على استحداث ألفاظ تس ّد مس ّد األلفاظ األعجمية وهي طريقة النحت ،أو صياغة كلمة
من كلمتني (كما صاغ هو اس���م «الفارياق» من امسه :فارس ش���دياق!) فقال يف ذلك:
«وهناك وجه آخر يف العربية لصوغ ألفاظ تس ّد مس ّد األلفاظ العجمية اليت اضطررنا اليها،
وه���و باب النح��ت .وكيفما كان فإن النحت طريقة حس���نة تكثر بها موارد اللغة وتتّس���ع
أس���اليبها ،وهلا نظري يف اللغة اليونانية وس���ائر اللغات اإلفرجنية ،وهي اليت كثّرت مواد
( )1املصدر السابق ،اجلزء األول ،ص .203- 202
( )2املصدر السابق ،ص .203-204
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لغاتهم وأحوجتنا إىل األخذ منها .فقولنا اجلغرافيا والفلسفة واجلومرتيا واجليولوجيا ّ
كلها
ألفاظ يونانية منحوتة أو ّ
مركبة»(.)1
يف ه���ذا الش���أن ّ
يفضل الش���دياق أيضا النحت عل���ى كلمتني جمتمعت�ي�ن باإلضافة أو
النع���ت ،ألن األلف���اظ من هذا النوع تأتي «مس���تطيلة» ،يف رأيه ،ث���م إنها كما ال خيفى
ً
حتدث إرباكاً
وإش���كاال إذا أردنا تصريفها والنس���ب اليها .يقول الشدياق يف ذلك« :ويا
ناصة على ما حدث من األش���ياء مما مل
لي���ت أه���ل زماننا يتّخذون منه [النح���ت] أمساء ّ
يره أس�ل�افهم ،إذاً ألغناهم عن التعريب وكفاهم اختالف التسمية ،ومل يكونوا جاؤوا

أم���راً فريّا .فإن أس�ل�افنا هم الذين نهجوا لنا هذا املنهاج ،ف���إذا قفوناهم حنن وأكثرنا منه
فال تثريب علينا .فأما إذا جعلنا هلا أمساء من باب اإلضافة أو النعت ،كما يقولون مث ً
ال

س���فينة النار وميزان اهلواء والنظ���ارة ّ
املكربة ،فإنها تأتي مس���تطيلة ،وحنن اآلن يف زمن
ّ
ّ
بالتخلقّ ،
والتحلق ،ويأمر بالشارة ،وينهى عن االستعارة،
وحيض على الرت ّقي
يقضي

فعلينا أن نفيد ونستفيد ،وننتفع ّ
بكل من احلديث والعهيد»(.)2

كذلك تنبّه الش���دياق إىل فضل الفعل الرباعي يف صياغ���ة األلفاظ اجلديدة لدالالت
جديدة .وإذا كانت اللغة الكالسيكية مل تعمد اىل الرباعي ّ
إال يف حاالت قليلة الستحداث
ألفاظ جديدة ،مثل بسمل وحوقل ،فإن اللغة املعاصرة مضطرة إىل اإلستفادة من الرباعي
يف هذا اجملال ،ولذا نراه يتكاثر ش���يئاً فش���يئاً لتلبية حاجات العص���ر إىل األلفاظ اجلديدة.

وأقصد بالرباعي هنا ما اس���تخدمنا فيه حرف الزيادة يف صياغة جديدة أيضاً كما لو كان
حرف���ا أصلي���اً يف الفعل ،مثل :متركز ،متح���ور ،وما صغناه من اس���م الذات على وزن

الرباعي ،مث���ل :تعملق ،تفرنج ،تأمرك .يقول الش���دياق يف فضل الرباعي« :وعندي
أن الفعل الرباعي أكثر األفعال مطاوعة لتوس���يع اللغة ،وش���اهدي ما روي من أنه ُق ّدم
( )1املصدر السابق ،ص .204-203
( )2كنز الرغائب ،اجلزء اخلامس ،ص .4
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إىل علي ك ّرم اهلل وجهه ش���يء من احللواء ،فسأل عنه فقالوا للنريوز ،وهو أ ّول يوم من
كل يوم ،ويف املهرجان مهرجونا ّ
السنة ،مع ّرب نوروز ،فقال نريزونا ّ
كل يوم»(.)1
باإلضافة اىل آرائه اللغوية املبثوثة يف كتبه ّ
كلها ،مبناس���بة حيناً وبغري مناس���بة أحياناً،
حاول الش���دياق تأليف الكتب اللغوية اخلالصة أيضاً( .)2وهو يف كتبه اللغوية ومالحظاته
الكثرية املتفرق���ة مل يكتف بإيراد املواد اللغوية العامة ،بل حاول تش���كيل نظرية لغوية،
تأثّرت طبعاً مبن س���بقوه ،وتقوم على مبدأين أساس���يني :أن اللغة حماكاة يف نشوئها

وتط ّورها ،وأن أصل اللغة ثنائي ،ثم زيدت عليه احلروف ،وأن ّ
لكل حرف أيضاً داللة
حم ّددة بش���كل أو بآخرّ .
ولعل اهتمامه بالرباعي وفضله يف توسيع اللغة هو نتيجة طبيعية
لنظريته املذكورة.
حب الش���دياق للغة العربية ،والتغنيّ جبماهلا ،واإلملام مبواطن قدرتها ،مل متنع
لكن ّ
هذا النهضوي العظيم من رؤية «حماس���ن» اللغات األعجمية أيضاً ،واإلشارة إىل بعض

تراكيبها الس���ائغة ،كما يف اإلضافة مث ً
ال اليت يرى أنها يف اللغات األوروبية خري منها يف
العربية .إذا كنا نقف أحياناً حائرين الفتقار اللغة العربية إىل كلمة تربط املضاف باملضاف
إليه (بعض النصوص احلديثة والقواميس تورد كلمة «خاصة») فقد تنبه الشدياق إىل هذه
امليزة يف اللغات األوروبية ،مشرياً اىل اإلشكال الناجم عن هذا النقص يف الرتمجة وغري
الرتمج���ة« :أما اإلضافة فإنها يف لغات العجم أوضح وأس���هل ،إذ جيعلون بني املضاف
واملضاف إليه حرفاً فاص ً
ال ،فإذا أريد نعت املضاف أو املضاف إليه تبني منه .وذلك كقولنا

ي���وم اهلل العظيمّ ،
فإن العظيم حيتمل أن يكون نعتاً للمضاف أو املضاف إليه ،ويف لغات
العجم ال حيتمل ذلك .وهلذا ترى أبناء العرب اآلن يستعملون لفظة بني املضاف واملضاف
إليه ،فأهل مصر يقولون بتاع ،وأهل الشام وتونس يقولون متاع ،وأهل احلجاز يقولون
( )1املصدر السابق.

( )2من مؤلفاته اللغوية اهلا ّمة :اجلاسوس على القاموس ( ،وهو نقد لقاموس الفريوزبادي) ،املصدر السابقّ ،
سر الليال يف
القلب واإلبدال ( ،املطبعة العامرة السلطانية ،1887 ،وكتابمنتهى العجب يف لغة العرب ،غري مطبوع.
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ح���ق أو حقه»( .)1ونضيف هنا أن اإلش���كال يتفاقم حني نعم���د إىل إضافة هذه الرتاكيب
يف العربي���ة إىل غريها دون كلم���ة فاصلة ،أكثر منه عند نعتها .فكيف نقول كتاب التاريخ
«بتاعك/تبعك» يف اللغة الفصحى؟ هذا النقص تالفته اللغات احملكية كما ذكر الشدياق
يف املقتبس السابق ،وال نظن هلجة حمكية إال وابتكرت بدي ً
ال هلذه الكلمة ،ولغتنا احلديثة
مطالبة بابتكار مثل هذه الكلمة أو استعارة كلمة إحدى اللهجات وتفصيحها!
أش���ار الش���دياق أيضاً اىل «اقتضاب» حرف العطف يف اللغات األوروبية حني تتواىل
املعطوفات الكثرية ،ويبدو أنه استحس���ن ذلك ،وإن مل يذكر األمر بصراحة« :يوردون
[اإلفرن���ج] مجلة بعد مجلة اقتضاباً من دون حرف عاطف اعتماداً على نقطة فاصلة بني
اجلمل […] إذا عطفوا ألفاظاً كثرية مل يس���تعملوا حرف العطف إال مع آخر لفظة ،حنو
زارن���ي زيد وعمرو وخال���د وبكر ،فبني األول والثاني والثال���ث يضعون عالمة ،وقبل
األخري يضعون حرف العطف»(.)2
بهذه الرؤية الثاقبةّ ،
واالطالع الواس���ع على العربية واإلجنليزية والفرنسية ،وبالعمل
خاصة ،اس���تطاع الش���دياق أن
اجل���ا ّد املثابر يف الكتابة األدبية والصحافية ،ويف الرتمجة ّ
يقوم بدور عظيم يف حتديث العربية وتطويرها .ورغم حبّه للغة العربية حتى «العش���ق»،

مل يأنف من تناول بعض األلفاظ من اللغة احملكية ً
أيضا ،فهو استخدم :برنيطة ،واشتق

منه���ا املربنط ،فوطة ،فرد (مس��� ّدس) ،ش���هرية (الراتب الش���هري) ،اللبلبة (احلمص
املقلي) ،الناموس���ية ،الشيت ،الصدرية ،السلطة ،الشوربة ،القورمة (اللحم املقلي)،
احلرامي ،اخلنفش���اري (السخيف) ،النيشان ،النش���ان (اهلدف)( .)3وهناك ألفاظ ع ّربها
بش���كلها األجنيب أو أجرى فيها بع���ض التغيري مثل :كرنيفال ،بن���ك -بنوك/بنكات،

( )1كنز الرغائب ،اجلزء اخلامس ،ص .201
( )2املصدر السابق ،ص .180-179
( )3حول جتديدات الشدياق الكثرية يف العربية ،انظر :الصلح  ،1980ص 155-147؛ املطوي 299 -255 ،1989؛ شفيق
جربي :أمحد فارس الشدياق ( بريوت ،)1987 ،ص208 - 197؛ ظافر القامسي« :مصطلحات شدياقية» ،جملة اجملمع العلمي
العربي يف دمشق ،اجمللد  ،40ج  ،2نيسان .1965
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البولف���ار ،بانورام���ة ،تراجي���دي ،بروتوك���ول ،الكرنتين���ة ،املتنكل���زون ،جرنال...
ث���م هناك ابتكارات كثرية اس���تطاع أن يش���ت ّقها م���ن العربية ،فش���اعت على األقالم
واأللسن ،وال يعرف كثريون فضله يف ذلك :الباخرة (وكان استخدم قبل ذلك :مركب
النار ،س���فينة النار ،س���فينة البخار ،السفينة الباخرة) ،االش�ت�راكية (واستخدم أيضاً:
طريقة االشرتاك ،مذهب االشرتاك ،أهل االشرتاك ،حزب االشرتاك) ،الطابع ،املنطاد
(ومعناها األصلي الغيمة) ،التآلف (هارموني) ،ممثّل/متثيل ،جملس مشورة/ش���ورى،
جامعة ،معرض ،متحف ،إعالن ،منتدى ( ،)clubجريدة/صحيفة ،حافلة ،إعالن،
إعالم (اإلعالن الصحفي) ،حمرتف (مكان للبيع) ،مالكمة ،مسايفة ،معمل ،مصنع،
مستش���فى ،ضريبة اإلي���راد (الدخل) ،تذك���رة املرور/اجل���واز ( ،)passportحواالت
(كمبياالت) ،حبس مؤبد ،الفحم احلجري ،األس���هام (األس���هم املالية) ،رأس املال،
النفق ،أس���طورة ،حكاية/قص���ة ( ،)storyمقام/حمطة/موق���ف ( .. )stationوغريها
كثري!
اىل جانب هذا الفيض من املصطلحات اليت ابتكرها الشدياق من أصل عربي ،فالقت
ً
تالق
قبوال وش���اعت على األقالم واأللسنة ،هناك بالطبع مصطلحات ابتكرها لكنها مل ِ
التوفيق ،لس���بب أو آلخر :احلصر (األحكام العرفية) ،قمر العسل (،)honeymoon
اليد القصرية ( ،)short handالتصوير الس���خري (الكاريكاتري) ،قلب البلد (،)center
مله���ى ( ،)theatreوج���وه احلواني���ت (الواجه���ات) ،العواجل (العرب���ات) ،املناصع
(املراحيض العامة) ...
ثم إن للش���دياق ،أخرياً ،فضال يف «بعث» مئات بل آالف األلفاظ الكالس���يكية اليت
مل تس���تعمل قبله يف اللغة املعاصرة .ومن يقرأ كتابه «الساق على الساق» يالحظ «أنهار»
املفردات اليت متأل صفحات عديدة من الكتاب ،مع تفسريها حني تكون مصنّفة (أمساء
مالبس ،جموهرات  ..اخل) ودون تفس�ي�ر حني تك���ون مرتادفة ،مبعنى واحد أو متقارب،
ويع���رف دور وقدرة هذا الرائ���د العظيم يف بعث اللغة العربي���ة وجتديدها ،حبيث اعتربه
مارون عبود «رجل النهضة األدبية احلديثة األول»!
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أو ّد ختاماً اإلشارة إىل أننا اليوم ،يف العامل العربي الواسع ،ال نستطيع وال جيب اعتماد
توحد .كما أن إقامة جممع
جهود األفراد ،فتتح ّول لغتنا إىل «لغات» تف ّرق بيننا وح ّقها أن ّ
للغة العربية يف كل عاصمة عربية ال يكاد جيدي ش���يئاً أيضاً .فما أحوج الش���عوب العربية
يضم األعضاء من البالد العربية ّ
كلها ،تابع للجامعة
اليوم إىل جممع للغة العربي���ة واحد ّ
العربي���ة مثال ،واجملامع األخرى كل ّها فروع له ،يص���در قراراته فيع ّممها على ّ
كل البالد
واملؤسس���ات ،لنقول ونكتب اللفظة املس���تحدثة ذاتها يف العراق وسورية ومصر
العربية
ّ
فنتوحد يف اللغة على ّ
األقل ،إذا كنا ال نستطيع
واملغرب ،وبذلك تق ّربنا اللغة إىل بعضّ ،
التوحد يف السياسة!
ّ
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نبدأ بالتس���مية .فقد درجنا منذ س���نوات طويل���ة ،بغري ّ
حق ،على تس���مية لغتنا اليت
نتح ّدث بها يف البيت والش���ارع واملكتب ،واملنابر الرمسية أحيانا ،لغة عاّمية .ليس من
الس���هل معرفة أ ّول من «ابتكر» هذه التس���مية ،فنح ّمله وزرها ،لك���ن من الواضح أنّها

تسمية غري موضوعية ،تسمية ظاملة .يف هذا السياق ال ب ّد لي من اعرتاف شخصي أيضا:
كنت طوال الوقت أشعر بالضيق يف استخدام هذه التسمية ،ملا فيها من التعالي على هذه
واخلاصة.
اللغة اليت نتح��� ّدث بها مجيعنا؛ الصغار والكبار ،األ ّميون واملث ّقفون ،العا ّمة
ّ
إال أن�ن�ي كنت أواصل اس���تخدامها يف أحاديثي ومقاالتي باعتبارها «خطأ مش���هورا» مل

يع�ت�رض عليه أحد من األدباء والباحثني ،فلم���اذا أخرج أنا بالذات على «إمجاع األ ّمة»
حامال ّ
الس���لم بالعرض؟ إىل أن قرأت قبل سنوات مقالة لألستاذ خليل كلفت يف قضايا
وش���جعتين على نبذ هذه التس���مية دون تردّد:
فكرية أش���عرتين بتقاعس���ي املزمن،
ّ

« هكذا جند الباحثني الذين يريدون إنصاف ما يس��� ّمى بالعا ّمية يس��� ّمونها بهذا االس���م،
كما جند شعراء ما يس��� ّمى بالعا ّمية املصرية يعلنون باعتزاز أنّهم يكتبون شعرهم بالعا ّمية
أن هؤالء الباحثني والش���عراء يرفضون ّ
املصرية .ومن البديهي ّ
كل مغزى ازدرائي تنطوي

عليه تس���مية العا ّمية ويس���تخدمونها ّ
ألي نظرة اس���تعالء على هذه اللغة.
ب���كل التح ّدي ّ
لكنّهم ال يدركون فيما يبدو ّ
أي معنى شريف،
أن التس���مية خاطئة متاما وال تنطوي على ّ
ش���عيب أو مجاهريي ،بق���در ما تنطوي على معنى االس���تعالء واالحتقار واالزدراء من

جانب أنصار ما يس��� ّمى بالفصحى عرب القرون( .)1باختصار :العا ّمية تعين لغة العا ّمة،
«اخلاصة» يتح ّدثون بلغة أخرى أنقى
لغة سواد الناس  ،بل ربمّ ا لغة «سوقية» أيضا .كأنمّ ا
ّ

أقلعت مؤخرا عن هذه التسمية ،بل جيب علينا مجيعا ،يف رأيي،
وأرقى! هلذا الس���بب ُ
رفض هذه التس���مية الظاملة وهجرها .بعض الباحثني يس���ميّها اللغ���ة الدارجة أيضا ،أي

اللغة الش���ائعة أو املنتش���رة ،من الفعل درج مبعنى مشى أو س���ار .وهي تسمية حمايدة ،ال
حتم���ل داللة قيمي���ة ،إال أنّها غري دقيقة طبعا .لذا نرى ّ
أن اللغة احملكية هي التس���مية
( )1قضايا فكرية ،العدد  ،1997 ،18-17ص 114

الصحيحة ،ألننا مجيعا حنكيها؛ نس���تخدمها لغة اتّصال وحيدة بيننا ،وهي أيضا تسمية
موضوعية متاما ،ال حتمل إحياءات سلبية أو إجيابية.
من ناحية أخرى نس ّمي لغة وسائل االتّصال ،الصفحات األوىل يف الصحف ونشرات

خاص ،ولغة األدب غالبا ،اللغة الفصحى .هذه أيضا تس���مية غري دقيقة.
األخبار بوجه ّ
إذا كان���ت الفصحى مؤنّث األفصح ،مبعنى أفصح م���ا ميكن ،والفصاحة تعين «البيان،
وسالمة األلفاظ من اإلبهام وسوء التأليف» ،فهل جيوز لنا إطالق هذه التسمية على لغة
الصحافي�ي�ن واملذيع�ي�ن واخلطباء ،رغم ما فيها من ركاك���ة واضحة وأخطاء فاضحة يف
أحيان كثرية؟ أليس يف هذه التسمية جمافاة للد ّقة وكثري من «احملاباة أيضا؟ إذا كنّا نس ّمي

اللغ���ة الكالس���يكية لغة فصحى فهذه اللغة ال هي فصح���ى وال فصيحة طبعا .وبعضهم
يسميها اللغة املكتوبة ،رغم ّ
أن احملكيّة تُكتب أيضا ،بالعالمات ذاتها عادة ،ويف هذه

األيّام تصدر فيها كتب كثرية متن ّوعة.

ليست هذه اللغة فصحى ،وال فصيحة ،وال مكتوبة .إنّها لغة حياول كتّابها والناطقون
بها أن يرسلوها وفق معايري النحو والصرف وأحكام األسلوب املتّبعة ،فيو ّفقون حينا

ويفشلون حينا .أحرى بنا إذنّ ،
توخيا للد ّقة ،أن نس ّميها لغة معيارية (،)standard
كما جندها فعال عند بعض الباحثني يف الدراسات اللغوية .هذه هي التسمية املوضوعية

ّ
معيارية ،وال
حمكية ولغة
ّ
الدقيقة ،بعيدا عن التعميم أو احملاباة .لدينا إذن لغة
حاجة يف املس ّمى الواحد إىل أمساء عديدة!
أن ُظلم احملكيّة ال يقتصر على التسمية فقطّ .
إال ّ
فكل من يقرأ املقاالت والكتب

اليت تعرض هلذه القضيّة اللغوية يلحظ بوضوح حتامل كثريين من «الغيورين» على
املوحدين
اللغة احملكية .كأمنا هي بدعة استعمارية ألقى بها الغرب لتفريق صفوف العرب ّ

والنيل من ق ّوتهم وصمودهم! يقول األستاذ عبد اهلل خلخال مثال « :الدعوة إىل العا ّمية

عرفت يف أواخر القرن املاضي وبدايات القرن العشرين
ْ
دعوة استعمارية لغوية قدمية،
أوج صراعها الضاري يف العامل العربي من احمليط إىل اخلليج،بني دعاة العامية ومن
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وخباصة الفرنسي واإلجنليزي ،وهم يف حالة ق ّوة ووضعية
ورائهم االستعمار األوروبيّ ،
املتمسكني بها ؟ ] وبرتاثها العلمي واألدبي مهما كان
هجوم ،ومحاة العربية املمسكني [ ّ
األمر وبوسائلهم احملدودة».

()1

الدعوة إىل اللغة احملكية إذن هي دعوة استعمارية ،ال أكثر وال ّ
أقل .وإذا قام الباحثون
الغربيون بدراس���ة اللهجة املصرية ،مثال ،فدراساتهم هذه أيضا مل تكن لوجه اهلل ،وال
لوجه العلم طبعا .هذه الدراسات ليست إال وجها من وجوه املؤامرة الكربى على العربية
الفصح���ى ،وانتصارا للمحكية املصرية؛ «الس�ل�اح» االس���تعماري اخلبيث ض ّد العربية
والعرب « :وقد أرش���دني البحث يف دراس���اتهم [ األجانب ] للهج���ة املصرية وما بذلوه
م���ن جهود لضبطها وتدعيمها والدفاع عنها إىل الس���بب احلقيقي يف اهتمامهم بدراس���ة
اللهجات العربية احمللي���ة .فهذا االهتمام مل يكن من أجل البحث العلمي كما يزعمون،
وال من أجل حاجتهم إىل معرفة هلجات البالد العربية اليت تقتضي مصاحلهم أن يعيشوا
فيه���ا ويتعاملوا مع أهلها ،وإمنا من أج���ل القضاء على العربية الفصحى وإحالل العامية
ّ
حملها )2(».وحنن إذ نقرأ رأي الدكتورة نفوس���ة سعيد هذاّ ،
حيق لنا أن نسأهلا عنالسبب
احلقيقي الذي ميكن أن يرش���دها إليه البحث ،يف دراسات كثريين من اللغويني واألدباء
العرب ،يف املاضي ويف هذه األيام ،للهجات العربية يف مجيع األقطار العربية،من احمليط
إىل اخلليج :هل خيدمون هم أيضا بدراساتهم هذه غايات استعمارية خفيّة؟ وما «السبب
احلقيقي» أيضا يف دعوة األستاذ ساطع احلصري ،أشهر دعاة القومية العربية ،إىل دراسة
«اللغات العامية» يف خمتلف البالد العربية ،ال يف مصر فحس���ب « :جيب علينا أن ندرس
اللغ���ات العامية واللهجات احمللية ،املنتش���رة يف خمتلف البالد العربي���ة ،ما هي أنواعها؟
وم���ا هي خصائص ّ
كل نوع منها ،من حيث الكلمات والتعابري [  ] ...جيب علينا أن نتتبّع
( )1قضايا فكرية ،1997ص.139
( )2الدكتورة نفوسة زكريا سعيد :تاريخ الدعوة إىل العامية وآثارها يف مصر ،اإلسكندرية ،1964،ص 12
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التط��� ّورات التارخيية أيضا :م���ن املعلوم ّ
حي ،يتط��� ّور على الدوام بتط ّور
أن اللغة كائن ّ
اجملتمع ،وينمو تبعا لنم ّو األفكار وتن ّوع احلاجات.)1(.

دراسة الرتاث الشعيب املصري ،يف رأي «الغيورين» ،هي أيضا بُعد آخر من هذه

«املؤامرة» االستعمارية .ليس هذا الفولكلور الشعيب ،من قصص وأشعار وأغان وأمثال
وطرائف ،يف رأيهم ،تراثا وطنيا مصريا ،وعامال من عوامل تشكيل الوجدان املصري
والشعب املصري .ودراسته ما هي إال حيلة استعمارية أخرى لتعزيز احملكية بابتكار أدب
هلا أيضا ،وإذ مل جيدوا آثارا كافية يف احملكية مل يتو ّرعوا عن تسجيل هذا الرتاث الشعيب
«من أفواه العا ّمة» إمعانا يف مؤامرتهم املذكورة « :ملّا قام األجانب بنشر دعوتهم إىل
اتخّ اذ العامية لغة أدبية مل جيدوا أدبا هلذه اللغة ميكن االعتماد عليه يف دراسة العامية
وقد اعرتفوا هم أنفسهم بذلك .وأشاروا إىل اآلثار العامية القليلة اليت عثروا عليها
واليت مل تف حباجتهم [ ]...لذلك قام بعضهم بتسجيل ونشر أدب العا ّمة من أزجال
ومواويل وقصص من نوع األحدوثة الذي يعرف عند العا ّمة ( باحلدوتة ) .وكان أكثره ممّا
التقطوه من أفواه العا ّمة يف خمتلف أحناء القطر املصري .)2(».هل نفهم من هذا الكالم ّ
أن
مجيع الكتاب والباحثني املصريني ،الذين بذلوا ّ
جل جهدهم وعمرهم يف دراسة األدب
الشعيب املصري ونشره ،وهم كثريون ،شركاء أيضا يف هذه «املؤامرة» االستعمارية
على العربية والعرب؟ هل دراسة وحتليل وطباعة األدب الشعيب ،املكتوب باحملكية
حينا وبلغة وسطى حيناّ ،
تشكل خطرا على العروبة والعربية؟ وهل األصوات القائلة
بصعوبة العربية حنوا وصرفا ،املنادية بضرورة تيسريها على ّ
املتعلم والقارئ والكاتب،
هي دعوات « انهزامية ّ
مشككة» فعال ،كما يفيدنا األستاذ حممد عيد « :ينبغي أن تطرد

من حياتنا متاما تلك الدعوات االنهزامية اليت ترتفع بني احلني واحلني ّ
لتشكك يف لغتنا
بالتحجر واجلمود ،وتصف حنوها بالصعوبة والتعقيد»(.)3
وترميها
ّ
( )1ساطع احلصري :يف اللغة واألدب وعالقتهما بالقومية بريوت ،1985،ص31
( )2سعيد  1964ص 43
( )3حممد عيد :قضايا معاصرة يف الدراسات اللغوية واألدبية ،القاهرة ،1989 ،ص 70
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اجلدل يف قضية «الفصحى والعامية» جدل حا ّد وطويل ،هلذه محاتها ولتلك
أنصارهاّ ،
وكل فريق يطرح مواقفه وتقييماته .إال أن هذا األسلوب يف النقاش بعيد
عن املوضوعية واإلقناع .حتى يف القضايا السياسية مل يعد هذا األسلوب «الشعبوي»
مقبوال .من ّ
حق كل كاتب أن يبدي رأيه يف هذه القضية الرتبوية الثقافية بأسلوب علمي
موضوعي ،سواء ناصر اللغة املعيارية أو احملكية .لكن ال جيوز ،يف هذه املسألة اهلا ّمة،
استعارة مفردات ومفاهيم «اخلطاب» السياسي الشعبوي دومنا دراسة املسألة ذاتها ّ
بكل
الظن يف نوايا االستعمار والصهيونية ،لكن يصعب علينا ،مثال،
أبعادها .لسنا من حيسن ّ

االقتناع بأن «إضعاف اللغة العربية  هو هدف من أهداف الصهيونية يف الشرق األوسط،

كما يذهب الدكتور أمحد درويش ،الناقد املصري املعروف « :هل ميكن أن نتص ّور
ّ
أن فلسفة كالفلسفة الصهيونية ،جتعل من أرض اللغة العربية منطلقها الواسع لتحقيق
كل أحالمها العنصرية ،ومت ّهد لذلك بإضعاف ّ
ّ
كل العناصر املناوئة لتحقيق احللم ،هل

نتص ّورها غافلة عن إضعاف اللغة ومن خالهلا إضعاف الشخصية العربية بوسائل يظهر
بعضها ،ويغيب عنّا أكثرها؟!(.)1

ينعكس ظلم احملكية أيضا يف اعتبارها ،من قبل كتّاب كثريين ،وليدة «احنراف عن
اللغة الكالسيكية .كأمنا الناس مجيعا كانوا يتداولون اللغة الفصحى ،لكن مبرور الزمن
واختالط العرب بالشعوب األخرى ،فسدت األلسنة ،فنشأت تبعا لذلك اللغة احملكية
مزجيا من عربية رديئة وهلجات حملية غري عربية .تلك فرضية غري صحيحة ،أو غري دقيقة
على ّ
األقل .فاللغة احملكية ،يف رأي كثريين من الدارسني ،كانت متداولة يف القبائل
العربية قبل الفصحى؛ لغة قريش اليت أخذت تنتشر وتهيمن تدرجييا يف احلقبة األخرية
من اجلاهلية ،تبعا ملكانة مكة االقتصادية والدينية ،وانتصرت أخريا بظهور اإلسالم
ونزول القرآن الكريم فيها دون غريها « :هذه العامية أقدم من الفصحى عهدا ،وأعرق
منها إىل العروبة نسبا ،ويف مقدورنا لو أتيحت لنا كتابة العامية أن نقول بأننا نكتب
( )1أمحد درويش :إنقاذ اللغة العربية من أيدي النحاة ،دمشق ،1999 ،ص . 9
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العربية ال مراء .لقد عاشت خصائص تلك العامية يف العصور العربية األوىل ،إذ كانت
هلجات ملختلف القبائل والعشائر ،جرت عليها طبائع النشوء واالرتقاء،وم ّرت بها

أطوار تنازع البقاء.)1(».

ليست احملكية أيضا «احنرافا عن اللغة الكالسيكية ،كما يتوهّم البعض ،لقيام بعض
أوجه الشبه بني اللغتني ،وهي أوجه تكاد تقتصر على املادّة املعجمية املشرتكة بينهما.
حتّى املادّة املعجمية املشرتكة هذه ختتلف يف لغتنا احملكية عنها يف املعيارية صرفا وأصواتا
توخينا اإلنصاف ،اعتبار احملكية منظومة لغوية ّ
يف أغلب األحيان .لذا علينا ،إذا ّ
مستقلة،

ّ
املعيارية«:إن الفروق اللغوية بني
ال هي تابعة ،وال هي خروج أو «احنراف عن اللغة
العامية والفصحى اليت ينظر إليها الناس أنّها فروق طفيفة جزئية ،أو احنراف بسيط عن
الفصحى ،هي من وجهة نظر علم اللغة فروق أساسية جوهرية ت ّربر اعتبار العامية لغة
قائمة بذاتها ،سواء أكان ذلك يف النظام الصوتي أم الرتكييب أم الصريف أم النحوي أم يف
املفردات والتوليد واالقتباس والقياس» (.)2
حتى إذا أخذنا ،جدال ،بالرأي القائل ّ
إن احملكية تط ّورت عن الفصحى ،فهذا التط ّور
ليس باالحنطاط وال بالفساد .إنه تط ّور حنو السهولة والطواعية واملرونة ،حبيث ّ
ميكن
من تداول اللغة بيسر ورشاقة .هل سقوط حركة اآلخر يف اللغات احملكية ّ
كلها ،عدا
ألفاظا قليلة اتخّ ذت هلا شكال ثابتا ،وختفيف الصوامت الثقيلة يف النطق ،وتقديم الفاعل
على الفعل ،واالستفهام دون حرف استفهام إىل غري ذلك ،هل هذه التغيريات احنطاط
وفساد فعال ،أم هي تيسريات ضرورية فرضها انتقال اللغة من السياقات الرمسية إىل
لغة يومية حيّة حتكمها الرشاقة والتلقائية؟ ال احنطاط يف احملكية وال مس ّو وشرف يف
ّ
مستقلتان،تتّفقان يف
املعيارية ،ال هذه واطئة وال تلك عالية .كلتاهما منظومتان لغويتان
()1
()2
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ميسرة،
حممود تيمور :مشكالت اللغة العربية ،القاهرة ،1956 ،ص 189-188؛ وانظر أيضا أنيس فرحية:حنو عربية ّ
بريوت ،1955 ،ص .)102
فرحية  ،1955ص 117؛ وانظر أيضا ،حم ّمد فريد أبو حديد « :موقف اللغة العربية العا ّمية من اللغة العربية الفصحى»ّ ،
جملة
جممع اللغة العربية  ،القاهرة.)217 /7 ،1953 ،
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بعض النواحي وختتلفان يف غريها « :اللغة ظاهرة من ظواهر احلياة ،وقانون من قوانني
ّ
وتتشكل طوعا لتصاريف الزمن ،وقوانني اجملتمع تتج ّدد
اجملتمع .وظواهر احلياة تتب ّدل
وتتط ّور وفقا ملا تقضي به ضرورات االجتماع» (.)1
خبالف املزاعم السابقة ض ّد اللغة احملكية ،يذكر بعض الباحثني «عيبني يف هذه اللغة
ال ب ّد من مناقش���تهما يف أناة وموضوعية .األديب الرصني حممود تيمور ،مثال ،يرى أن
اللغ���ة احملكية «ال ضابط هلا وال نظام ،فإنها هلمجية غ�ي�ر ّ
مهذبة ،وليس هلا من أصول
مس���تق ّرة ّ
قط( . )2والرأي ذاته ،بش���كل أو بآخر ،تذكره الدكتورة نفوس���ة سعيد أيضا:

«لغة األدب أو الفصحى هي اللغة اليت تستخدم يف تدوين الشعر والنثر واإلنتاج الفكري

عا ّمة .أ ّما لغة احلديث أو العا ّمية فهي اللغة اليت تس���تخدم يف الش���ؤون العادية وجيري بها

احلدي���ث اليومي .واألوىل ختضع لقوانني تضبطها وحتكم عبارتها ،والثانية ال ختضع ملثل
هذه القوانني ألنّها تلقائية متغيرّ ة تتغيرّ تبعا لتغيرّ األجيال وتغيرّ الظروف احمليطة بهم.)3(».

حيال هذه «التهمة» ال ب ّد أ ّوال من الس���ؤال :أال تتغ�ّي�رّ «الفصحى» أيضا بتغيرّ «األجيال
والظ���روف احمليطة بهم» ،بني عص���ر وعصر ،بل بني جمتمع وآخر يف العصر ذاته أحيانا؟
هل «الفصحى» اليت نتداوهلا اليوم هي الفصحى الكالسيكية حنوا ومعجما؟ صحيح أن
أي تغيري أو تيس�ي�ر ،وذلك ما يحُ س���ب عليها ال هلا ،إال أن اللغة
قواعد اللغة مل تعرف ّ
احلديث���ة تط ّورت حنوا ومعجما مب���ا خيالف القواعد الكالس���يكية يف أحيان كثرية ،حبيث
ميكن القول إن هذه اللغة يف حاجة إىل حنو جديد حيكم ّ
كل املباني اللغوية احلديثة .أ ّما ّ
أن

احملافظني ال يعرتفون بهذه األبنية احلديثة ،ويعتربونها أخطاء ال ب ّد من إصالحها ،فذلك
ال يض�ي�ر اللغة ومس���تهلكيها ،ألن املبدع احلقيقي ال يعود إىل كتب النحو ،أو يس���تفيت
وحس���ه هذا
«الغيورين» ،عندما يكتب قصيدته أو ّ
حس���ه اللغويّ ،
قصته .إنه حيتكم إىل ّ

حس حدي���ث ،غالبا ما يتأثر بقراءاته يف لغات أخ���رى،أو بلغته احملكية احليّة اليت
ع���ادة ّ
( )1تيمور  ،1956ص 27
( )2تيمور  ،1956ص 10
( )3سعيد  ،1964ص 3
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يتداوهلا معظم س���اعات يومه .صحي���ح ّ
أن قواعد احملكية أكثر عرض���ة للتغيرّ  ،ألنّها ال
أن كل حمكية هلا قواعدها وأحكامها ،ما يف ذلك ّ
ت���د ّرس عادة وال تق ّدس  ،إال ّ
ش���ك.
إذا كانت احملكية « ال ضابط هلا وال نظام» فكيف يكتسب الطفل بالسماع  ،دومنا عناء،

حمكي���ة والدي���ه بضوابطها ،ويثري الضح���ك أحيانا حني خيالف ه���ذه الضوابط صرفا أو
حنوا؟ حتى لطفي الس���يد ،وهو ليس رجل لغةّ ،
ّ
ذلك«:إن العوا ّم ميلكون بالوراثة
يؤكد

س��� ّر اللغة ويص ّرفون البيان فيها تصريفا حيّا مألوف���اّ .
وإن اللغة العامية هي اللغة احليّة يف
النف���وس ،والفصيحة ليس هلا أثر يف الصور البيانية إال عن���د الذين يعرفونها ويقرءونها
فصيح���ة ّ
كل يوم (ّ . )1
كل حمكية هلا قواعده���ا وأحكامها طبعا ،واجلامعات ومكتباتها

حتفل ،يف أيّامنا هذه ،بالدراسات اليت تتناول احملكيات املختلفة ،حنوا وصرفا ومعجما،

بعضها يف العربية وبعضها اآلخر ،ما العمل؟،يف اللغات األوروبية!

يعاب على احملكية ،أخريا ،أنّها غري قادرة على التعبري عن القضايا الفلسفية والفكرية
والثقافية ،فهي جماالت تكاد تقتصر على اللغة املعيارية ،ال تنافسها احملكية فيها على
ّ
املطبوعات«:إن العا ّمية مل تستطع إىل اآلن أن تتسامى إىل
أقالم الكتّاب وصفحات
آفاق الفكر العليا ،فإنّها مل تزد بعد على أن تكون وسيلة للتعبري الساذج واألحاسيس
البدائية .)2( ».هذه واقعة ال سبيل إىل إنكارها طبعا ،لكن جيب أن نسأل أيضا :ملاذا ال
تستطيع اللغة احملكية أن تقوم أداة تعبري يف اجملاالت املذكورة دون غريها؟ السبب بسيط:
أن مجيع األدباء والباحثني مل يستخدموا احملكية يف هذه اجملاالت! هل ميكن أن يعاب
على إنسان جهله السباحة إذا كان مل ينزل إىل املاء منذ والدته؟ ال داعي إىل العجب إذن
إذا كانت احملكية «عاجزة ،حبكم عدم املمارسة ،وحبكم وقف النم ّو املفروض عليها،

عن أن تكون لغة الفكر والفلسفة واألدب»( .)3لو اعتمدنا احملكية يف تناول امليادين السابقة
لكانت هذه اللغة تط ّورت اصطالحا ومعجما وصياغة ،وزامحت اللغة املعيارية يف
( )1عن أنور اجلندي:اللغة العربية بني محاتها وخصومها ،القاهرة،1963 ،ص 28

( )2أبو حديد  ،1953ص 214-213؛ وانظر أيضا :تيمور ،1956ص 10
( )3كلفت  ،1997ص 115
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امليادين املذكورة ّ
كلها ،بل فاقتها أيضا طواعية ومرونة«:غري أنّنا ال ينبغي أن نتجاهل
اخلطر املاثل يف لياقة اللغة العامية وصالحيتها كأداة للتعبري األدبي ،فهو إن كان اليوم
من ذلك حمدودا ،فقد يكون غدا أقوى ،وقد تصبح أقدر على األداء األدبي السامي
من الفصحى إذا فنت الشباب املث ّقف باإلنتاج الفكري باللغة العامية وعملت أجيال منهم
على االرتفاع بها إىل املستوى األدبي الذي جيعلها لغة فكر وتعبري صحيح .وليس جيدينا
كل عنف ،وهي أقوى من ّ
ألن الطبيعة تأبى ّ
أن نقاوم عوامل احلياة بالعنف والقسر ّ
كل
ق ّوة»(.)1
هذه هي املواقف املغالية ألعداء اللغة احملكية :رفض هذه اللغة مجلة وتفصيال،
كأمنا هي مرض أو خطر يته ّدد ثقافتنا ووجودنا ،متناسني أن احملكية هي لغتنا الطبيعية
السائغة يف معظم جماالت احلياة ،شاءوا أو أبوا .بل يعمدون أيضا إىل «اتّهام ّ
كل من
حياول التع ّرض لقضيّة اللغة بتهم من مثل املروق واالحنالل والعداوة للغة ذاتها»(.)2

النظرة املتأنية يف مواقف هؤالء الغالة من اللغة احملكية تبينّ بوضوح ّ
أن هذه املواقف
هي ،يف الواقع ،دفاع عن «الفصحى» أكثر منها عداء للمحكيّة .احلياة تتغيرّ وتتب ّدل
بني عصر وعصر ،بل بني سنة وسنة يف هذه األيام ،والغالة يقفون محاة على حدود
«الفصحى» ،حياولون احلؤول دون أي تغيري أو جتديد فيها .وإذا حدث شيء من ذلك،
وال ب ّد أن حيدث ّ
حمتجني ،معتربين
ألن احلياة أقوى منهم ومن قيودهم ،رفعوا أصواتهم ّ
هذا التجديد خروجا على اللغة وإفسادا هلا .وهل ميكن أن يرضى بدراسة احملكية
ورعايتها ،أو بالتغيري والتجديد يف الفصحى» من يعترب هذه اللغة «أ ّم اللغات وأصلها
األصيلّ ،
وكل اللغات اآلرامية والسامية واحلامية كان أصلها هلجات عربية تولّدت

( )1حممد فريد أبو حديدّ ،
جملة جممع اللغة العربية  ،القاهرة.214 / 7 ،
( )2حسام اخلطيب :اللغة العربية ،إضاءات عصرية ،القاهرة ،1995 ،ص .4
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ّ
مستقلة على م ّر
ثم تع ّمقت كلغات
عنها وتط ّورت فيما بعد حبسب البيئات واحلاجيّاتّ ،
العصور»(.)1
ال ب ّد هنا من القول صراحة ّ
التعصب املغالي للغة «الفصحى» والعداء الظامل
إن هذا ّ

للمحكيّة ناشئان عن عاملني اثنني خارجني عن اللغة ذاتها :األ ّول هو العامل الديين
متمثّال يف نزول القرآن يف هذه اللغة ،والثاني هو العامل القومي ،يف العصر احلديث،

متمثّال يف اعتبار «الفصحى» من مق ّومات الوحدة بني الشعوب العربية على اختالف

أقطارها وهلجاتها .ما إن يدعو أديب إىل االستفادة من اللغة احملكية ،أو إىل التجديد يف

«الفصحى» حنوا ومعجما حتّى يلجأ احملافظون إىل هذين العاملني يف تربير مجودهم ،وإىل
اتّهام اإلصالحيني واجمل ّددين ،يف أحيان كثرية ،باإلساءة إىل الدين والقومية«:فارتباط
اإلسالم،ثم ارتباطها بالقوميّة العربيّة يف العصر احلديث،
الفصحى بالقرآن منذ فجر
ّ

وخاصة املسائل اخلالفيّة كمسألة
جعل رؤية واقع اللغة ،ودراسة هذا الواقع كما هو-
ّ
الفصحى والعاميّة  -جعل ّ
كل ذلك من ّ
أشق األمور على الباحث العربي املسلم» (.)2
يف هذا السياق ،ال ب ّد من طرح السؤال املباشر دومنا خوف أو حرج :هل نزول القرآن
الكريم يف اللغة الفصحى من شأنه أن يسبغ على هذه اللغة قداسة القرآن الكريم ذاتها،
وهل جيب على األدباء وعلماء اللغة إغالق باب «االجتهاد» هنا أيضا ،ليحولوا دون ّ
كل
إصالح أو جتديد متليهما احلياة املعاصرة؟ ليست اللغة الفصحى ،يف رأينا،لغة «توقيفية»
أ ّوال ،وال هي لغة مق ّدسة ثانيا ،فيُحظر ّ
كل تطوير أو تغيري أو جتديد فيها ،كما لو كان
ذلك كفرا أو مروقا! بل ّ
املتعصب ذاته هو ما يسيء،يف اعتقادنا ،إىل هذه
إن هذا املوقف ّ
لتظل ّ
متخلفة عن ّ
اللغة ويقيّد حركتهاّ ،
كل اللغات املعاصرة الراقية« :يظهر ّ
أن باب
االجتهاد أُغلق يف اللغة كما أغلق يف التشريع ،فقد صار من املق ّرر بيننا اآلن ّ
أن اللغة
العربية وسعت وتسع ّ
كل شيء .لكي يكون هذا االعتقاد صحيحا جيب أن نفرض ّ
أن
( )1عن عبد الرمحن أمحد البوريين :اللغة العربية أصل اللغات ّ
كلها ،ع ّمان ،1998 ،ص )13
( )2السعيد حممد بدوي :مستويات العربية املعاصرة يف مصر ،القاهرة ،1973 ،ص  7؛ وانظر أيضا عيد  ،1989ص85

70

مرة أخرى!
العامية و الفصحى ّ

هذه اللغة نتيجة معجزة ظهرت كاملة من يوم وجودها يف العامل ،وهذا يناقضه ّ
أن مجيع
والرقي العا ّم ،وتابعة يف أطوارها لسري اإلنسانية ،فهي
اللغات خاضعة لقوانني التح ّول
ّ

إذن مظهر من مظاهر غريزتها الطبيعية اليت ال تزال تنتج وتبدع كما فعلت يف املاضي»(.)1
ما يقوله الرجل التنويري قاسم أمني بأسلوب «تقليدي» يف أواخر القرن التاسع عشر،
يردّده أنيس فرحية أيضا ،بأسلوب عامل األلسنيات احلديثة ،وبعبارة صرحية ال لبس
أن اللغة ظاهرة اجتماعية يتميّز بها ّ
فيها وال مواربة« :لقد أثبت علم اللغة احلديث ّ
كل
عل ،بل نشأت
جمتمع إنساني .وهي ظاهرة إنسانية ال عالقة هلا باآلهلة ،ومل تهبط من ٍ

من أسفل ،وتط ّورت بتط ّور اإلنسان ذاته ،ومنت بنم ّو حضارته .وليس هناك من م ّربر
للمفاضلة بني لغة وأخرى [ّ ]...
لكل لغة عبقريّتها ومقدرتها على التعبري عن حياة اجملتمع.

وليست القضيّة قضيّة لغة أفضل من لغة بل قضيّة حضارة أرقى من حضارة وحياة أغنى

من حياة» (.)2

إذا كانت الفصحى «مق ّدسة» ،يف نظر الغالة املذكورين ،فمن الطبيعي أن يعارضوا

ّ
كل تغيري فيها ،صغريا كان أو كبريا ،كما أسلفنا ،باعتبارها لغة مثلى ال تعرف عيبا ،وال
تعاني إش���كاال أو تقصريا ،حتى يف عصرنا هذا احلافل بالتغيريات الكربى يف الفلس���فات
واملعارف واملفاهيم« :وقد أثبتت [اللغة العربية] يف العصر احلديث قدرتها على الرتمجة
ش���جعه املس���تعمر ّ
وغ���ذاه التابعون
والتعريب ،ومل تكن إش���كاالت املعاصرة إال وهما ّ

وأع���داء األ ّمة العربية .بل ّ
إن هذا الوهم سياس���ي وليس لغويا عل���ى الرغم من أنّه يدور

حول ثالثة أمور معرفية وتارخيية ولغوية(.)3

هل ميكن المرئ الزعم ّ
أن «اللغة العربية خبري» إال إذا كان منقطعا عن ثقافات العصر
ومعارفه؟! وهل ّ
كل األصوات اليت تشري إىل عجز هذه اللغة وفقرها يف مواجهة
( )1قاسم أمني ،عن اجلندي  ،1963ص 88
( )2فرحية  ،1955ص 73 -72
( )3مسر روحي الفيصل :املشكلة اللغوية العربية ،طرابلس ،لبنان ،1992 ،ص 86-85؛ وانظر أيضا:عيد ،1989ص 109؛
مناف مهدي حممد املوسوي :مباحث لغوية ،بريوت)1992 ،
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احلضارات والثقافات الوافدة ،وتنادي بتطويرها وحتديثها ،هي أصوات سياسية واهمة
يشج ّعها االستعمار بالذات؟ هل ساطع احلصري ،رائد القومية العربية ،مثال،يكتب
ويعمل بتشجيع من االستعمار وأعداء األ ّمة العربية أيضا« :ال ّ
شك أنّها [ اللغة العربية ]

إن أمست اليوم عاجزة وفقرية – بعد أن كانت باألمس غنيّة وقديرة – فما ذلك إال ّ
ألن
ّ
املتكلمني بها قد انقطعوا عن مزاولة العلوم منذ قرون ،وألنّهم حبسوا أذهانهم يف دائرة
ضيّقة من األدبيات والشرعيات ،منصرفني إليها عن ّ
كل ما سواها .وكأني باللغة العربية
قد ّ
ظلت داخل هذه «الشرنقة املعنوية جامدة خامدة ،ال تتح ّول وال تتكيّف ،وال تنمو

وال تتط ّور  (.)1

ليس���ت اللغة «الفصحى» اليوم خب�ي�ر ،كما يزعم هؤالء الغ�ل�اة .وإذا كان احلصري
رأى عجزها وفقرها قبل عش���رات الس���نني ،فال ّ
ش���ك ّ
أن حالتها الي���وم ،حيال الثورة
التكنولوجية واملعلوماتية الكاس���حة ،قد ازدادت عجزا وفقرا .بسبب هؤالء السادة ،من
ومتعصبني ،تعاني لغتنا اليوم أزمة مزدوج���ة حادّة ،وجتاهل املرض ال
حمافظني وغ�ل�اة
ّ

يؤدّي إال إىل تفاقمه وإىل تهديد حياة املريض.

البع���د األول م���ن األزمة هو فق���ر هذه اللغ���ة يف املصطلح ،ال يف جم���ال التكنولوجيا
يظن كثريون ،ب���ل يف مجيع جماالت املعارف اإلنس���انية .الذنب
واالخ�ت�راع فقط ،كما ّ
ّ
نش���تق وال نستحدث
يف هذا الفقر الصارخ هو ذنبنا حنن طبعا ،الناطقني بهذه اللغة  :ال
بدائ���ل عربية هلذه املصطلح���ات األجنبية ،وال نرضى أيضا بتعري���ب هذه املصطلحات
مكابرة وغرورا« :فاجملتمع العربي ،بسبب ّ
ختلفه احلاضر ،مضط ّر إىل االستعانة املتواصلة
باملنتجات الفكري���ة والعلمية والعملية األجنبية ،وهذه احلصيلة الدافقة يوميا من اخلارج
يف مجي���ع جم���االت احلياة دون اس���تثناء جتلب معها مصطلحات ومفردات وأس���اليب يف
واملؤسسات اللغوية والرتبوية ،فتحدث خلال وإرباكا
التعبري ،ال تنتظر اإلذن من اجملامع
ّ
()1
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لغويا بطرق متفاوتة حس���ب وضع ّ
كل بلد عربي وحس���ب ق ّوة السيطرة اللغوية األجنبية
(بني إنكليزية وفرنسية) اليت تفرضها عوامل تارخيية وسياسية واجتماعية( .)1ال أظنّنا يف
وكل صحايفّ ،
فكل مث ّقف ّ ،
حاجة إىل االسرتس���ال يف شرح هذا البعد من األزمةّ .
وكل
أدي���بّ ،
خاص ،يعانون يوميّا من ه���ذا النقص احملبط يف املصطلح،
وكل مرتجم بوجه ّ
ويستغيثون وما من مغيث!
البع���د الثانيّ ،
األهم أيضا ،هو هذه القطيعة املذهلة بني أبناء العربية ،األجيال
ولعله ّ
خاص ،واللغة «الفصحى»  -لغة آبائهم وأجدادهم ،لغة قوميتهم وتارخيهم
الشابّة بوجه ّ
وتراثهم .سألت أحد تالميذ الثانوية من أقاربي م ّرة ملاذا غاب يف أحد األيام عن املدرسة،
مهمّ ،
نتعلم فيه درسني يف العربي !! وإذا كان
فأجابين دون تردّد أو تفكري :هذا يوم غري ّ
يظن ّ
أن هذا الوضع املؤمل يقتصر على أبنائنا هنا فحس���ب ،فليس���تمع إىل األستاذ
بعضنا ّ
فرحية ،وقد ملس بنفسه النفور من العربية بني الصغار يف بيته هو أيضاّ :
«إن درس العربية
جاف بعيد ّ
درس صعب ّ
كل البعد عن تفكريهم [ الصغار] .فال الكتاب يستهويهم ،وال
احلرف العربي يلني هلم ،وال قواعد الصرف والنحو التجريدية يف متناول إدراكهم ،وال
الذين وضعوا الربامج نزلوا من األبراج إىل مستوى األطفال ،وال ّ
املعلم ح ّر التص ّرف يف
تعليمه إذ إنّه مقيّد بإدارة املدرس���ة وإدارة املدرس���ة حريصة على تطبيق منهاج الوزارة،
نب أحد ّ
والوزارة تدرس األمر!  ( .)2ال حيس ّ
أن املشكلة هي مشكلة الصغار دون غريهم.
لقد مسعت بأذني كثريين من ّ
املعلمني واملث ّقفني والش���عراء» أيضا ،يقرءون وال يعرفون
كيف جيب أن يقرءوا .بل مسعت ،ذات مناس���بة ،واح���دا من «املق ّعرين» بالذات حياول
الق���راءة بــ«الش���كل التا ّم فال يكاد يفهم ما يقرأ ،ألنّ���ه كان يلهث وراء الض ّمة والفتحة
والكس���رة ناسيا أين تبدأ اجلملة وأين تنتهي ! ال تظنّوها مبالغةّ ،
فإن «كثريا من أبناء هذه
اللغة يواجهون قصورا ظاهرا يف الس���يطرة عليها والتفكري بها ،وحتويلها من جم ّرد معرفة
يتم الس���عي إليه���ا والتمتّع بهاّ ،
فينفضون عنها يف
مفروضة أو واجبة إىل معرفة حمبوبةّ ،
()1
()2

اخلطيب  ،1995ص .37
فرحية  ،1955ص .48
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كثري من األحيان يأسا أو زهدا ،وينصرفون إىل أدوات أخرى يربزون من خالهلا طاقاتهم
والرقي ،ويس���تق ّر يف أذهانهم ما
التفكريي���ة اليت هي ضرورية للحياة ،فضال عن التق ّدم
ّ
احلي ( .)1إذا كان
ال ب��� ّد أن يورث لألجيال التالية من صعوبة اللغة وانعزاهلا عن التفكري ّ

بعضنا يتّهم «ش���باب اليوم» بهذا الضعف الواضح يف إجادة العربية ،كتابة وقراءة ،فقد
أش���ار األس���تاذ األديب حممود تيمور إىل هذا العيب لدى «عا ّمة املث ّقفني» قبل عش���رات

السنني أيضا ،وبنفس األسلوب تقريبا  « :ال خالف على ّ
أن قراءة الكالم غري املضبوط
قراءة صحيحة ،أمر ّ
يتعذر على املث ّقفني عا ّمة .بل ّ
املختصني يف اللغة ،الواقفني حياتهم
إن
ّ
على دراستها ،ال يستطيعون ذلك إال ّ
باطراد اليقظة ،ومتابعة املالحظةّ ،
وإن أحدا منهم

إذا ح���رص على أال خيطئ ،ال يتس���نّى له ذلك إال مبزيد م���ن التأنّي ،وإرهاف الذاكرة،

وإجهاد األعصاب(.)2
إن ّ
يصعب القول ّ
كل من ال جييدون اللغة «الفصحى» يعانون جهال أو غباء ،خصوصا
إذا كان بعضه���م جييد لغة أجنبي���ة أو أكثر .ال مناص من اإلقرار ّ
ب���أن اللغة «الفصحى»

لغ���ة صعبة مع ّقدة ،غريبة عن اإلنس���ان العرب���ي املعاصر يف حنوها وصرفها وقاموس���ها
وصياغاتها .الس���بب األ ّول يف صعوبتها أنّها ليس���ت لغة طبيعية حيّ���ة نتداوهلا يف البيت
والس���وق والش���ارع ،واالنتقال إليها يعيق التفكري طبعا« :وحنن نعتقد ّ
أن انتقال العربي
م���ن لغة س���يّالة مرنة غري معربة ،من لغة ال حتتاج إىل عن���اء وال إىل بذل جمهود ،إىل لغة
غريب���ة عن حياته اليومي���ة ،صعبة مع ّقدة ختضع لقوالب معيّنة ،أم���ر يعوق الفكرّ ،
ألن

ينصب اجلهد الفكري يف املعنى ينصرف إىل الش���كل
اللغ���ة طريق الفكر .وعوضا عن أن ّ
ال���ذي يظهر فيه املعنى .واملعنى أصل والش���كل فرع ،أو ذاك جوه���ر وهذا عرض .هذه
مش���كلة ازدواج اللغة بالنس���بة إىل الفك���ر»( .)3إذا كانت هذه حال الكب���ار منا ،بعد أن

تع ّرفوا «الفصحى» ودرس���وها س���نوات طويلة ،فكيف بالطفل املسكني ينتقل فجأة من
( )1درويش  ،1999ص11
( )2تيمور  ،1956ص 48 – 47
( )3فرحية  ،1955ص 136 –137
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بيئ���ة لغوية محيمة طيّعة ،ألفها وألفته س���نوات ،إىل جماهل «الفصحى» الباردة ،الغريبة
عن لس���انه وعقله وقلبه؟ إال ّ
أن اجملال يضيق هنا عن اخلوض يف اآلثار الس���لبية الناش���ئة
عن االزدواجية اللغويةّ ،
وتؤكدها األحباث الرتبوية نظرية وتطبيقا ،يف التحصيل العلمي
ألطفالنا يف املدارس.
الس���بب الثاني يف صعوب���ة اللغة املعياري���ة ّ
أن هذه اللغة مل تع���رف إصالحا أو تغيريا
أو تيس�ي�را ،ال يف حنوه���ا،وال يف صرفها،وال يف كتابتها .أصوات كث�ي�رة ارتفعت منادية
بإصالح اللغة ،خالل املئة س���نة املاضية ،ومقرتحات عينية ُطرحت ،ونقاش���ات طويلة
دارت ،إال ّ
أن شيئا مل حيدث .وها حنن اليوم ما زلنا نكتب ونقرأ حمكومني بقواعد وأحكام
أنتجوها قبل أكثر من ألف سنة! وإذا حدث شيء من تغيري أو تطوير يف اللغة فإنمّ ا حيدث
رغ���م القواعد واألحكام املذكورة ،ويُعترب يف نظر «املس���ؤولني خروجا على اللغة ،أو
ش���ذوذا ،أو «أخطاء ألفناها .نتباه���ى بهذه اللغة ،وننظم يف الفخر بها األش���عار ،إال
أنّن���ا حن���اول جاهدين تقييدها وجتميده���اّ « :
إن اللغة العربية غري خمدوم���ة لغويا وعلميا
وتربوي���ا وإعالميا ،وإنّها حتتاج إىل جهود علمية – عملية حتّى تنتقل من عبء نفس���ي
عند مس���تخدميها إىل بهجة ويس���ر ودافع إجيابي .وال نعرف أناس���ا يف الدنيا يستخدمون
لغتهم مبثل ما يصاحب اس���تخدام اللغة العربية لدى أبنائها من تهيّب وحت ّفز وتردّد وتوتّر
نفسي ورهق» (.)1
ه���ذه هي أوضاع اللغة العربية اليوم  :لغة معيارية مقيّدة ،ال تتغيرّ وال تتب ّدل ،صعبة
عل���ى العق���ل والقلب ،وهي مع ذلك ّ
املؤسس���ات
كله اللغة الرمسية املفروضة بس���لطة ّ
حتتل العق���ل والقلب ،لكنّها مع ذلك ّ
املهيمن���ة .ولغة حمكيّة حيّة طيّعة متط ّورةّ ،
كله لغة
غ�ي�ر رمسيّة ،غري معرتف بها ،بل مزدراة أحيان���ا .إال ّ
أن احلياة ترفض اجلمود والقيود،
واللغ���ة احملكيّة ،لغة احلياة ،تص��� ّر على رفض التمييز واالضطهاد أيضا .ما أش���به اللغة
أي
«الفصح���ى» ،وأنص���ار «الفصحى» ،باحلاكم الظامل يأبى مس���ايرة احلي���اة ،رافضا ّ
( )1اخلطيب  ،1995ص 5
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إص�ل�اح أو تغي�ي�ر ،فال جتد احلياة أخريا م���ن ّ
حل إال بتغيريه هو! حنن ال نتمنّى س���قوط
اللغ���ة املعيارية ،ونعرف خماطر ذلك ،إال ّ
أن «محاة» هذه اللغة يس�ي�رون بها غري واعني
يف ه���ذه الطريق بالذات! فنحن اليوم نش���هد اللغة احملكية «حتتك���ر احتكارا فعليا يف جمال
احلياة اليومية وامتداداتها املباش���رة يف الثقافة واآلداب والفنون الش���عبية .كما أنّها تنافس
«الفصح���ى» يف كا ّفة جماالت احتكارها منافس���ة تتباين ق ّوتها من جمال إىل آخر .وال يعين
ه���ذا حبال من األحوال ّ
أن «العا ّمية» قد أحرزت قصب الس���بق وصارت اللغة الس���ائدة.
فاحلقيقة ّ
أن اإليديولوجية الس���ائدة ال تزال حتكم على «العامية» بوضع اللغة املضطهدة،
وضع لغة من الدرجة الثانيةّ ،
تتسلل من النافذة وال تدخل من الباب» (.)1
ّ
وس���تظل
إذا أردن���ا ال ّدق���ة فاحملكي���ة اليوم ،يف أحيان كث�ي�رة ،تدخل من الباب أيضا.
ش���ك ،إذا ّ
تزح���ف على مواقع «الفصحى» ،ما يف ذلك ّ
ظلت هذه مقيّدة جم ّمدة ،حيول
أي تغيري أو تطوير .احملكية اليوم تكاد حتتكر املس���رح ،وتطغى متاما على
«محاته���ا» دون ّ
األفالم واملسلس�ل�ات .حتّى املسلس�ل�ات األجنبية اليت مل ترتجم يف املاضي إال يف اللغة
املعياري���ة ،أخذوا يدبلجونها ّ
مؤخرا يف اللغة احملكية ،املسلس�ل�ات الرتكية مثال ،فالقت
رواجا مدهش���ا .واحملكية تغلب أيضا على وسائل االتّصال ،إذا استثنينا نشرات األخبار.
بل ّ
اخلاصة ،يف مصر بالذات ،ال يف لبنانّ ،
تبث حتى نشرة األخبار
إن إحدى الفضائيات ّ
باحملكية املصرية ،وهو ما يس���بب ارتفاع الضغط لدى الس���يد سليمان عبد الشكور الذي
ربّ���ى األجيال «على إتقان قواعد الص���رف والنحو والتفنّن يف خمارج األلفاظ( . )2احملكية
دخلت أيضا عامل الشعر ،ويف ّ
كل يوم تُكتب وتُنشر أشعار،وجمموعات شعرية ،ناهيك
عن األزج���ال واألغاني ،يف احملكية ،يف مصر ولبنان أساس���ا ،فتلقى قبوال وذيوعا .أما
احملكي���ة يف اإلنرتنت والبلوجات والتعقيبات فعامل قائم بذاته،ال تعرف احملكية فيه قيودا
وال ح���دودا .حت���ى الروايات أخذ بعضها يص���در يف احملكية ،وتل���ك «انتفاضة» حقيقية
تطلقه���ا احملكية ،ويصعب تقدي���ر نتائجها وأبعادها .األوضاع اللغوي���ة يف العامل العربي
( )1كلفت  ،1997ص 113
( )2صحيفة احلياة.2009/3/6 ،
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متفجرة ،وإذا واصلن���ا تقييد وجتميد «الفصحى» ،كما هو دأبنا حتى اليوم ،فال
متأ ّزمة ّ
أحد ميكنه استشراف العواقب! ال أجد خامتة هلذه املقالة خريا من عبارة ّ
للمفكر املعروف
حممود أمني العامل ،يوجز فيها إش���كالية االزدواجية اللغوية بشجاعة وصدق« :ما تزال
قضيّة العالقة بني اللغة الفصحى واللغات العامية أو الش���عبية قضيّة ملتبسة مع ّقدة تفتقد
اجلسارة العلمية والقومية لتناوهلا وحسمها»(.)1

( )1قضايا فكرية  ،1997ص 11
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يفخر كثريون منّا بغنى اللغة العربية ،مشريين إىل عشرات األمساء يف اللغة للمس ّمى

الواحد ،كأمساء الس���يف والرمح والفرس والناقة وغريها .فهل الرتادف املذكور يُثري
اللغ���ة ويرتقي بها فعال ،أم هو انتفاخ وترهّ���ل يثقالن كاهلها ،ويعيقان حركتها يف هذا
العصر العاصف ؟
ال ب ّد أ ّوال من الس���ؤال :هل ميكن أن يكون الرتادف ،مبعنى قيام أكثر من لفظ لداللة

واحدة ،من مسات اللغة يف منشئها األول؟ هل يعقل أن تكون اللغة يف مراحلها البدئية
ابتكرت أكثر من كلمة لتؤدّي مجيعها معنى واحدا ،أم هو ظاهرة لغوية متأخرة ،نشأت
خالل قرون طويلة من تداول اللغة وتسخريها يف تلبية حاجات أسلوبية وبالغية طارئة؟
يف اللغة العربية بالذات ،يذكر علماء اللغة ّ
أن الرتادف ربمّ ا نش���أ بعضه عن وضع القبائل

املختلف���ة أكثر من لفظ للدالل���ة الواحدة .إال ّ
أن معظم املرتادفات يف العربية نش���أت ،يف
رأينا ،بعد اس���تقرار اللغة ،خالل تداوهلا يف احلياة ويف األدب ،على م ّر الس���نني ،وهذا

ما يعنينا هنا بالذات.

يفاستطراد بديع» للشدياق ،كما يس ّمي هو استطراداته،يرى جبّار القرن التاسع
عشر» ّ
حبق أن الرتادف ليس أصيال يف اللغة ،ولكنها ألفاظ كانت متقاربة الداللة ذهب
تداوهلا على م ّر العصور بالفوارق الدقيقة بينها ،فبدت لنا حنن ّ
املتأخرين مرتادفة :على

أني ال أذهب إىل أن األلفاظ املرتادفة هي مبعنى واحد وإال لس ّموها املتساوية ،وإمنا هي

فخصت العرب كل نوع منها باسم،
مرتادفة مبعنى أن بعضها قد يقوم مقام بعض [ّ ]...
ولبعد عهدهم عنا تظنّيناها مبعنى واحد» .
()1

َ
من هذا الباب ،مثالَ ،
النسب
واحلسب .نستخدم اليوم هذين اللفظني بداللة واحدة،

كما لو كانا مرتادفني ،ونعين بكليهما :اآلباء واألجداد الذين ينتس���ب إليهم املرء ،ويف
الغال���ب بالداللة اإلجيابية ،أي ك���رم األصل واحملتد .ويف لغتنا احملكي���ة أيضا نقول :ابن
احلس���ب والنس���ب ،بالداللة اإلجيابية ذاتها .إال أن هذين اللفظني ،يف معناهما األ ّولي،
( )1الساق على الساق ،بريوت ،1966 ،ص 80

حيمالن داللتني خمتلفتني ،وإن كانتا متقاربتني .فالنس���ب ،واجلمع أنس���اب ،هو مصدر
الفعل نس��ب ،ويعين طبعا من تنتس���ب أو تنتمي إليه ،أو األصل .أما احلسب ،واجلمع
أحس���اب أيضا ،فهو مصدر الفعل حس��ب ،ومعناه األصلي العدد والقدر ،ويف السياق
هنا الفعال الصاحل (لس���ان العرب) .بكلمة أخرى :النسب شرف األصل ،واحلسب هو
املكانة اليت حي ّققها املرء بنفس���ه ال بآبائ���ه وأجداده .إال أن تداول هذين اللفظني ،مقرتنني
عادة ،على م ّر العصور ،ذهب باالختالف بينهما  ،كما ذكرنا ،فصارا مرتادفني ،بداللة
واحدة هي ش���رف األصل .متاما كما تتش���ابه حجارة الوادي بعد أن جيرفها السيل مسافة
طويلة يف «احتكاك» متواصل .هذا هو التط ّور الداللي املؤدّي إىل الرتادف الذي أشار إليه
الش���دياق ،بأسلوبه هو .ومثل النسب واحلسب :األصل والفصل ،واحلزم والعزم؛ نفس
التط ّور الداللي ونفس الرتادف.
ّ
يتش���كل ال�ت�رادف أيضا ،يف أحيان كثرية ،بتح ّول صفة اس��م الذات إىل اس���م ذات،
فيغدو بذلك يف املعاجم واالستعمال مرادفا السم الذات األصلي .فاملاضي ،تعين القاطع
طبعا ،وهي صفة للسيف أيضا ،ولذلك صارت تعين السيف ذاته ،وجتمع على مواض.
ومث���ل املاضي ،صفة تذ ّوتت أو حت ّولت إىل اس���م ذات ،مئات بل آالف من مرتادفات
السيف والفرس والناقة والصحراء إىل غري ذلك .من هذا الباب أيضا ميكن اعتبار تسمية
ّ
ال��كل باجل��زء .فالقناة ،ومجعها قنا ،تعين عود أو عصا الرمح ،والس���نان ،ومجعها
أس���نّة ،تعين نصل أو رأس الرمح .إال أن اللفظني كليهما حت ّولت داللتهما فغدت مبعنى
الرمح ّ
كله ال جزء منه .هكذا جند هذين اللفظني يردان يف املعاجم والش���عر غالبا مرادفني
للرمح ،بل ميكن القول ّ
إن داللتهما األصلية تكاد متّحي من الذاكرة والقاموس على ح ّد
ولعل هذا التط ّور الداللي ،تذ ّوت الصفة وتسمية ّ
س���واءّ .
الكل باجلزء ،هو أكثرالعوامل
أثرا يف إثراء اللغة العربية بهذا العدد اهلائل من املرتادفات اليت ّقلما جند هلا مثيال يف لغات
أخرى.
ميكن القول ،أيضا ،إن األس���لوب « األدبي ،الش���عر واملقامة بوجه خاص ،كان
ّ
«التضخم يف الرتادف يف العصور الكالس���يكية .فكم من
من األس���باب احلامسة يف هذا
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موضع يف القصيدة يتطلب الس���ياق فيه لفظا معينا ،إال أن ضرورة الوزن أو القافية متلي
على الشاعراستخدام صفة اللفظ املطلوب،أو لفظا آخر قريبا منه يف داللته ،ليقوم مقام
ذل���ك اللف���ظ ،ثم يغدو أخريا يف االس���تعمال مرادفا له .يف املقامة بال���ذات غالبا ما يأتي
الكات���ب باملعنى الواحد يف مجلتني متماثلت�ي�ن معنى ومبنى خمتلفتني لفظا .بل إن بعضهم
يأت���ي أحيانا بثالث مجل أو أكثر لتؤدي املعنى ذاته بألفاظ مغايرة ،رغبة يف إظهار اإلملام
باللغ���ة وإثراء اإليقاع .أليس ه���ذا «التبذير» اللفظي عند أكثر كتّاب املقامة س���ببا آخر يف
حت ّول املتقارب إىل مرتادف لدى املتأخرين ،كما أفادنا الشدياق العظيم؟
هذا كان حال الرتادف يف العصور الس���ابقة .لكننا اليوم نعيش عصر سرعة واقتصاد،
بعيدا عن اللهو اللغوي والثرثرة ،وال أظنّنا يف حاجة إىل هذه املرتادفات اليت متأل القاموس
دون طائل« :ما حاجتنا أن يكون للعسل مثانون امسا ،وللسيف نيّف ومخسون ،وللجنّة
أهم من ذلك ّ
حن���و مائتني ،وللمصيبة حنو أربعمائة ،يف حني ّ
كله ليس له اس���م؟ لقد
أن ّ

مضى الزمن الذي كنّا نع ّد فيه كثرة املفردات مفخرة للغة ،واضط ّرتنا خملوقات املدنية أن
حنمد اهلل على أن يكون ّ
لكل مادّة يف احلياة اس���م واحد يصطلح الناس عليه ويتفاهمون

به .نعم ّ
ولكن الكثري
إن بعض املرتادفات ليس مرتادفا لداللته على وصف أو حنو ذلكّ ،
يدل على ش���يء غري الذي ّ
منها ال ّ
يدل عليه الش���يء اآلخر فال حاجة إليه»( .)1وليس يف

موقف ّ
املفكر أمحد أمني هذا ما يدعو إىل العجب .فهو رغم ثقافته الكالسيكية الواسعة،
يف األزه���ر وبعد األزهر ،يأبى اجلمود وينادي باألس���لوب العلمي والتط ّور يف اللغة ويف

يس���مى األضداد
غري اللغة من اجملاالت .لذا جنده يف املقالة الس���ابقة ذاتها يرفض أيضا ما ّ

يف اللغ���ة ،كما رفض املرتادف���ات .فهو يرى ضرورة «حذف كلم���ات األضداد والقضاء
عليها بتاتا مثل:ولىّ إذا أقبل وولىّ إذا أدبر ،وش���عبت الش���يء إذا أصلحته وش���عبته إذا
وقس���ط جا َر وقسط َ
عدل،
ش���ققته ،وأفدت املال إذا أعطيته غريي وأفدته اس���تنفدتهَ ،
والغريم املطالب والغريم الطالب ،وحنو ذلك من مئات الكلمات .فهذا أسخف شيء يف
( )1أمحد أمني ،جملة جممع اللغة العربية ،القاهرة92/6 ،
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اللغات ،وهو مفسد للقصد من اللغةّ ،
فإن اللغة موضوعة لإلبانة عن املعاني ،فلو جاز
وضع لفظ واحد للداللة على الش���يء وض ّده لضاعت اللغة ،وكان هذا تعمية ال إبانة،
وتغطية ال كش���فا ،واللغة مل توضع لتكون ألغازا»(ّ .)1
لعل ما يعزّي األستاذ أمني ويعزّينا

يف هذه املسألة بالذات ّ
حبسها السليم وتط ّورها املنطقي ،قد «حذفت»
أن اللغة املعاصرةّ ،
فعال معظم هذه األضداد إن مل نقل ّ
كلها!
يف مقالة لألستاذ خليل السكاكيين أيضا ،يتناول فيها بالتفصيل أنواع الرتادف ،يشري
هذا ّ
املفكر التنويري إىل وضع لغتنا العربية قائال «:اللغات ألفاظ ومعان؛ لكل لفظ

معنى ّ
ولكل معنى لفظ بال زيادة أو نقصان .ولكن إذا نظرنا يف اللغة العربية وجدنا من
كل يوم معاني جديدة حتتاج إىل ألفاظ ّ
اجلانب الواحد أن هناك ّ
تدل عليها [ ]...ووجدنا
كل جمموعة ّ
من اجلانب اآلخر أن هناك جمموعات من األلفاظ ّ
تدل على املعنى الواحد.
وتس ّمى هذه اجملموعات مرتادفات؛ وهي تتألّف من لفظني فثالثة إىل ألوف ،مثل كلمة

سيف؛ فقد قيل إن مرادفاتها تبلغ األلف أو تزيد»(.)2

يبدو أن السكاكيين،بثقافته الغربية الواسعة ونهجه العلمي الدقيق ،عانى كثريا من
األلفاظ املرتادفة واجلمل املرتادفة أو املتساوقة ،كما ّ
يتجلى ذلك يف أسلوب املقامات

عا ّمة ،وعند احلريري وتابعيه بوجه خاص .مل يهضم هذا ّ
املفكر اجمل ّدد إيراد املعنى
الواحد يف مجلتني أو أكثر ،وحنن نعيش يف عصر السرعة واالقتصاد يف ّ
كل شيء ،ويف
خاص .لذا جنده يعود يف موضع آخر إىل ترادف األلفاظ
وقت الكاتب والقارئ بوجه ّ
واجلمل م ّرة أخرى«:ممّا أولع به أصحاب املذهب القديم إىل يومنا هذا تكرار الكالم يف
غري مواطن التكرار ،واإلسراف يف استعمال املرتادفات على غري حاجة إليها وال فائدة

منها .فهم ال يأتون بكلمة إال أتبعوها مبرادفتها ،فإذا قالوا متادى الرجل يف ضالله قالوا
ّ
وجل يف غوايته ،وعمه يف طغيانه ،ومضى على غلوائه .وإذا قالوا أحزنين هذا األمر قالوا
( )1املصدر السلبق ،ص 89

( )2جملة جممع اللغة العربية8/124 ،
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وشجاني ّ
وأمضين وأرمضين وأقلقين ّ
وأقض مضجعي .وإذا قالوا س ّرني أمر كذا قالوا
وأفرحين وحربني وأبهجين وأبلجين وأثلج صدري..
يف أيّامن���ا هذه أيضا ،م���ا زال كثريون يلهثون حبثا عن الرتادف ،حتى يف األس���لوب
العلمي يف أحيان كثرية .فما أكثر ما نقرأ هذه األزواج املرتادفة ومثيالتها،حتى يف املقاالت
هاشا ّ
املوضوعية واألس���اليب الصحافية البسيطةّ :
باش���ا ،اجللبة والضوضاء ،األهوال
واألوجال ،عناء ومش��� ّقة،على كره ومضض ...إذا كانت ه���ذه الرتاكيب ترضي غرور
تلميذ يكتب « اإلنشاء ،فإنها من عيوب األساليب العربية املعاصرة ،والعلمية منها بوجه
خاص .نعيش اليوم عصر علم وس���رعة وإجياز ،فما أحرانا بتجنب هذا اللهو اللفظي،
ّ
واألخذ باألس���لوب املوضوعي الدقيق ،لرتتقي بذلك لغتنا احلديثة إىل مس���توى اللغات
العصرية الراقية .من واجبنا إذ نكتب يف هذه األيام تبسيط اللغة املعاصرة «بتحديد معاني
مفصلة
األلفاظ حتديدا منطقيا ،فال نس���رف يف اصطناع املرتادف الذي جيعل األلفاظ غري ّ
على قدور املعاني»(.)1
خاص ،التل ّهي باجلمل املتساوقة والتكرار
ال جيوز لنا ،يف األساليب املوضوعية بوجه ّ
وال�ت�رادف ،كما كان دأب الكتّاب يف «عصر االحنط���اط» .هذا «اللهو البديعي» قد يثري
النص ،ويضفي عليه االبتذال والس���طحية.
اإليق���اع ،إال أنه من ناحية أخرى «ينف���خ» ّ
الذكي
«فاللغة احلسنة تتو ّقى املرتادفات ،ألنها ثرثرة صبيانية يضيع بها الوقت .والكاتب ّ
حييل املرتادفات من التوحيد إىل التنويع .فنحن منيّز اآلن بني الذهن والعقل ،وبني الروح
ّ
واملتعلم ،وهذا حس���ن ،وكذلك نتّبع
والنف���س ،وبني احلكوم���ة والدولة ،وبني املث ّقف
األسلوب التلغرايف ونتخيرّ الكلمة اليت حتمل العربة فضال عن املعنى»(.)2

) (1حممود تيمور :مشكالت اللغة العربية ،القاهرة،1956،ص15
( )2سالمة موسى ،البالغة العصرية ،القاهرة ،1964 ،ص15
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ينصبون أنفسهم قيّمني على اللغة ،وحيرتفون
بعض األدباء ،أو املثقفني ،أو املعلمنيّ ،
قل ..ال ْ
حق أحيانا .هؤالء هم أصحاب « ْ
حبق حينا وبغري ّ
ختطئة عباد اهللّ ،
تقل»  ،أو قوائم
«خطأ...ص���واب» .لو اقتصر عمل هؤالء «الغيورين» على تصحيح اخلطأ فحس���ب هلان
األمر .إال أنهم يف الغال���ب يتجاهلون ّ
كل التطوير والتوليد واالبتكار يف اللغة املعاصرة،
ّ
وخيطئ���ون ّ
كل ما خيرج عن النحو أو املعجم الكالس���يكيني .كأمنا حن���ن اليوم نكتب بلغة
وكل ما ّ
سيبويه ومعجم ابن منظورّ ،
يشذ عنهما خطأ ال ب ّد من تقوميه .الواحد من هؤالء
أش���به ما يكون بالش���رطي الذي «يكمن» على مفرتق الطرق لتحرير خمالفات السري :ما
دامت مه ّمته تسجيل املخالفات وتغريم العباد فال ب ّد من تنفيذ امله ّمة بصرامة ،واختالق
املخالف���ات أيضا ،يف بعض األحيان ،إذا مل جيد خمالفات وخمالفني! يطالع بعض الناس
قوائم «األخطاء الش���ائعة» هذه ،فيكتشفون أن «األخطاء» ،يف لغة اإلذاعة والصحافة،
اهلم على القلب ،وأنهم كيفما كتبوا ومهما احرتسوا ،واقعون
واألدب أيضا ،أكثر من ّ
يف اخلطأ ال حمالة ،وال سالمة إال يف الصمت!
يف اآلونة األخرية قرأت كتابا من هذا النوع .اش�ت�ريته قبل س���نني ومل أفتحه إال اليوم.
مؤلّف الكتاب هو األس���تاذ نس���يم نصر،واس���م الكتاب أخطاء ألفناها ،وقد صدر يف
بريوت،سنة  .1994الكتاب من  200صفحة ،وموادّه مرتّبة ترتيبا ألفبائيا،متت ّد يف الفهرس
عل���ى  11صفحة! إىل هذا احل ّد أخطاؤنا اليت ألفناها حتى حس���بناها صوابا ،وترتدّد يف
كتب وصحف ودوريّات ونسمعها على ألسنة حماضرين وإعالميني».
هناك طبعا أخطاء كثرية يف تشكيل بعض األلفاظ ويف صياغتها ،قام املؤلف بتصويبها
مشكورا .إال أنه ّ
خيطئ ألفاظا وصياغات كثرية أخرى ألنه،كما أسلفنا ،حيتكم إىل القواعد
واملعاجم الكالس���يكية فحس���ب ،متجاهال مئات الس���نني من التولي���دات والتجديدات
واالبتكارات اليت وصلت بلغتنا املعاصرة إىل ما هي عليه اليوم .ال ميكن بالطبع مناقش���ة
كل «التصويب���ات» اليت أوردها املؤلف ،ويصعب علينا األخذ بها أو بالتفس�ي�رات اليت
رافقته���ا ،ل���ذا فإننا نكتفي هن���ا بعيّنة منها ،دومن���ا تعليق ،ثم نناقش األس���تاذ يف بعض
اجتهاداته أيضا:

•ص

9

 :دعاية – خطأ ،الصواب :دعاوة.

•ص  :24تأجري – خطأ ،الصواب :إجيار.
حبثت عنك – خطأ ،الصواب  :افتقدتك.
•ص ُ : 27
•ص

31

 :حضر الرئيس بنفسه – خطأ ،الصواب :حضر الرئيس نفسه.

•ص  : 35مباراتان – خطأ ،الصواب :مباريان!!
•ص  : 39احلكم العادل ذنّب فالنا أو قضى بتذنيبه – خطأ  ،الصواب :احلكم
العادل قضى بتذنيب فالن على فالن ،أي باعتدائه عليه .
•ص ّ : 41
تشكلت الوزارة – فيها خطآن ،الصواب :تألّفت الوزارة.
•ص  : 47تقييم – خطأ ،الصواب :تقويم.
•ص  : 57حتاشى – خطأ ،الصواب :جتنّب.
•ص ّ : 63
حضر – خطأ ،الصواب :أع ّد.
•ص  : 64حضرات السادة – خطأ ،الصواب :حضرة السادة.
•ص  : 66أهنّئك مبناسبة كذا – خطأ ،الصواب :أهنّئك بكذا.
•ص  : 74بدون – خطأ ،الصواب :دون.
•ص  : 80زوج ( مبعنى اثنني ) – خطأ ،الصواب :زوجان ( مبعنى اثنني).
•ص  : 86سويّة – خطأ ،الصواب :معا.
•ص  :100لن أتراجع طاملا ّ
احلق جبانيب -خطأ ،الصواب :لن أتراجع ما بقي
احلق جبانيب.
ه���ذه عيّن���ة من التصويبات اليت يوردها األس���تاذ نس���يم نص���ر يف كتابه املذكور
متجاهال ،كما ذكرناّ ،
كل التجديدات يف اللغة املعاصرة .جيدر بالذكر أيضا أن األستاذ
ال يذكر مراجعه عادة ،وهي كالسيكية بالطبع ،كأمنا هو املصدر واملرجع.
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تصحيح الصحيح!

أخريا ،فاألستاذ ،رغم عمله الدؤوب يف التصويب ،مل تسلم تفسرياته وتأويالته
من اخلطأ أحيانا .نكتفي هنا بإيراد بعض هذه األخطاء للتمثيل:
ملحُ
احملرمات .وعلى هذا األساس
• • ص  :61وا ِرم صفة تعين املانع نفسه من َّ

حمر ًما .اخلطأ هنا يف تفسري احملرم طبعا.
نس ّمي الشهر األ ّول من السنة اهلجرية َّ

حمرم ،هو مبعنى ح ّرم،ألن
فاملؤلف ّ
ظن أن الفعل أحرمَ ،ومنه اسم الفاعل ِ

إحدى دالالت الوزن أفعل هي التعدية ،مثل ّ
فعل .لكن من دالالت هذا الوزن
أيضا :الدخول يف مكان أو حالة ،مثل:أجند (جند) ،أتهم ( تهامة) ،أشتى

(شتاء) ،أصاف (صيف)،أورق (ورق) ...وعليه يكون الفعل أحرم الزما،
ومعناه الدخول يف احلرم .ولو ّ
كلف املؤلّف نفسه عناء البحث يف القاموس لوجد
مثال (املنجد)  :أحرم:دخل يف الشهر احلرام ،دخل يف احلرم أو يف حرمة ال
تُهتك.

ص  :84إذا تناولنا [ ]...كلمة ّ
ست  ،وحبثنا عن متناوهلا املعنوي لرأيناها [والالم
هذه ال تقع يف جواب إذا ،وإمنا يف جواب لو ،وهو أحد أخطاء ألفناها أيضا!]
الس���ت
ّ
تعين معنى ال يبعد عن معنى الس���يادة ،إذ إنه يعين اختصار اجلهات
اليت يريد اآلخذون به إعطاء الس���يدة عن طريق ّ
الس���ت .بل يورد
ّ
متلك اجلهات
املؤلف أيضا ثالثة أبيات للبهاء زهري يو ّري فيها (من التورية يف البديع) يف كلمة

ّ

ست ،واألبيات ذاتها ال تدعم ما ذهب إليه ،بل تبينّ خطأه بالذات!

الس���ت لفظ من اللغة احملكية ،تط ّور من سيّدة  .فنحن يف احملكية
ّ
واضح طبعا أن
ال نقول َس ّيدي بل ِسيدي (مبعنى ج ّدي أيضا) ،ويف املؤنثِ :س ْ
يدتي تتح ّول إىل

ِست ،ومنها ِس ّت طبعا ،مبعنى سيّدة أو ج ّدة!

• • ص  :104أ ّما كلمة عائلة،اليت رس���خت يف االس���تعمال مبعنى ذوي القربى
احلميمة ،وغالبا ما تتألّف من األبوين واألبناء ،فهي صيغة اس���م الفاعل مؤنّثا.

محلناها
وأغرب ما يف خطأ اس���تعماهلا أنه���ا تؤدّي،يف حقيقة معناه���ا ،ض ّد ما ّ
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من معنى .العائل القائم بعيالة من هم يف عهدته يكفيهم معاش���هم .والعائلة
مؤنّث العائل .فهل من س���بيل إىل اعتم���اد فصاحة الكلمة وأصالتها البالغية من
منابع العربية ،حتى نقال عن ألسنة العا ّمة ،هذه امل ّرة ،فنستعمل عيلة بدال من
عائلة ؟
ونر ّد على األستاذ بأسلوبه ،فنقول :هل من سبيل إىل اعتماد املراجع لتعرف أن اسم
الفاعل تكون داللته املفعول أحيانا؟ وهل من س���بيل إىل النظ���ر يف القرآن الكريم:أمل
جي���دك يتيما فآوى ،ووجدك ضاال فهدى ،ووجدك عائال فأغنى( .)1فهل معنى العائل
يف اآلية الكرمية َمن يعول أم َمن يعال؟!
ما جئنا بهذا املقال إال لتحذير الق ّراءّ ،
كل الق ّراء ،من قبول كل ما يُكتب ألنه مكتوب
تقصيهم أخطاء العباد ،فيعمدون
حربا عل���ى ورق .خصوصا حني يغالي الغيورون يف ّ
أحيان���ا إىل ختطئ���ة ما لي���س خطأ .ليس كل م���ا يُكتب صحيحا ،ولي���س ّ
كل تصويب
صائبا!
ملحقة :باإلضافة إىل الكتاب أعاله ،قرأت كتابا آخر من تأليف األستاذ عبد املعطي
إمساعيل عبادة ،عنوانه :مثابة الكاتب ،اخلط��أ والصواب يف اللغة العربية( .)2هذا
الكتاب أيضا يتناول األخطاء الش���ائعة ،كما يظهر من عنوانه،ويتّبع النهج السابق إىل
ح��� ّد بعيد .لكن ال داعي إىل اخلوف،فلن أعرض له يف هذا الس���ياق بالتفصيل .مع ذلك
ال ب ّد لي هنا من إيراد بيتني من الشعر ص ّدر بهما املؤلّف كتابه ،لريى القراء كيف يصلح
األس���تاذ أخطاء العباد وخيطئ هو يف نظم بيت�ي�ن اثنني ،فيورد الضرب�ين فيهما (التفعيلة
األخرية من كل بيت) من نوعني خمتلفني،خمالفا بذلك أحكام علم َ
العروض!

( )1سورة الضحى 8-6 ،93
( )2القاهرة1994 ،
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الكتاب ذخري ٌة
هذا
ُ

وخريد ٌة ومثابَ ْه

ْ
فابسط إهلي نف َع ُه

وامنح مؤل َف ُه ثوابَ ْه
ْ

ّ
جتليات التجديد والتقييد

 .1عوامل التجديد وهواة التقييد
سألين ّ
معلم صديق ،يعمل يف ترمجة املوا ّد التعليمية من العربية إىل العربية«:كيف
تط ّورت اللغة العربية ،يف م ّدة قصرية نسبياً،من «لغة ميّتة» إىل لغة عصرية متاماً ،بينما
ت ْعرج لغتنا وراء احلضارة املعاصرة بصعوبة؟ أترجم من العربية إىل العربية فأجد عشرات

بل مئات من املصطلحات احلديثة وجدوا هلا البديل العربي حتى شاع على األلسنة،
بينما يصعب وأحيانا ّ
علي إجياد البديل العربي املناسب،رغم استعانيت بكل
يتعذر ّ

القواميس املتاحة».

الواق���ع أن العربي���ة أيض���اً تعان���ي كث�ي�راً يف حلاقه���ا بالث���ورة الفكري���ة والتكنولوجية
املعاصرة،وغالب���ا م���ا يثور اجل���دل هناك أيضاً ب�ي�ن اجمل ّددين واحملافظني ،ب�ي�ن من يتبنّى
املصطلح األجن�ب�ي ،بع ّ
الته ،ومن حياول احلفاظ على العربية ونقائها» دون هوادة .ويف
كل ي���وم تظهر في���ه مصطلحات جديدة يف اللغات األوربي���ة ،حياولون ابتكار بدائل هلا
أو تبنّيه���ا بعد «تعبريها» ! م���ع ذلك ،علينا االعرتاف ّ
أن العربيّ���ة تط ّورت فعال أكثر من

العربية ،يف املئة سنة األخرية ،كما ذكر الصديق.

الدليل على ذلك ّ
أن الرتمجة من اللغات األجنبية ،اإلجنليزية مثال ،إىل العربية أسهل
بكث�ي�ر من الرتمجة إىل العربية ،س���واء من حيث املصطلح���ات أو مباني اجلمل أيضا .ال
من���اص أمامنا من االعرتاف بهذه الواقع���ة إذا ّ
توخينا الصدق واملوضوعية ،دومنا التفات
إىل املباه���اة اجلوفاء بلغتنا واملدائح املغالية فيها ،كأمنا هي «أ ّم اللغات» وأمجلها .بل ّ
لعل
يف ه���ذه املفاخرات الفارغة بالذات ما يوهم كثريين بأن العربية بألف خري ،ال حاجة إىل
تطويره���ا وجتديدها يف هذا العص���ر العاصف .يعرتف بتطور العربية الس���ريع هذا بعض
الباحثني يف البالد العربية أيضا ،راجني يف قرارة أنفس���هم ،رمبا ،لو اس���تطاعت العربية
أيض���ا قطع هذا الش���وط الباهر على طري���ق التطور وجماراة العصر«:م���ا يلفت النظر يف
التجربة اليهودية السرعة املذهلة يف تنفيذها وفاعليتها ومشوهلا بدرجة جعلت هذه اللغة
ش���به امليتة ـ يف وقت قصري ال يزيد على مائة عام ـ هي لغة احلياة ووس���يلة االتصال داخل

الدولة احلديثة ،ووافية باملراد ّ
لكل األفراد من كل اجلنس���يات وجلميع األغراض ،سواء
كانت اجتماعية أو تقنية يف جمتمع متق ّدم(.)1
األهم بالضرورة ،أن العربية أكثر
السبب األول يف تطور العربية السريع ،وهو ليس ّ

طواعية من العربية .فالعربية ّ
«ختلصت» منذ عهد بعيد من حركة اآلخر وعالمات
اإلعراب األخرى ،كما حدث يف لغتنا احملكيّة ،وعالمات اإلعراب ،كما ال خيفى على
ّ
ثم إن حنو العربية
مهتم باللغة ،عبء ّ
وأي عبء على الكاتب والقارئ واملرتجمّ .
كل ّ

احلديثة سهل طيّع ،تكاد تصوغ اجلملة فيه كما ترغب ،دومنا خوف من الوقوع يف
«احملظور»  ،أو اخلروج على املألوف  .هنا أيضا ميكن مقارنة حنو العربية احلديثة بنحو
لغتنا احملكيّة يف سهولته وطواعيته ،حبيث يستوعب ّ
كل مبنى للجملة خيطر يف البال تقريباً.
أ ّما حنو لغتنا املعيارية فقد بقي صارماً عسرياً ،حتكمه القواعد اليت وضعها سيبويه وأقرانه
منذ مئات السنني ،فيما عدا تغيريات طفيفة أملتها احلياة املعاصرة ،ويعتربها «الغيورون»
خروجاً على اللغة طبعاً! هل هناك لغة حديثة حيكمها حنو وضعوه قبل أكثر من ألف
وأربع مئة سنة ،ومل يؤلَّف فيها بعد حنو حديث يتناول ضبط اللغة احلديثة؟ كيف
ميكن للغتنا أن ختضع ألحكام سيبويه والكسائي ،يف القرن الواحد والعشرين؟!
األهم يف نظرنا ،هو سبب إنساني .فالقائمون على اللغة العربية،
السبب الثاني ،وهو ّ
ً
اتصاال مباشراً،
والفكر عامة ،يف إسرائيل يتصلون بالغرب واللغات والثقافات األجنبية
ونقل احلضارة الغربيّة ،من تكنولوجيا وثقافات وآداب ،يكاد يتزامن مع نشوء هذه
ثم إن اجملتمع اإلسرائيلي جمتمع ضيّق ،حمكوم إىل
احلضارة يف جمتمعاتها األصلية هناكّ .
ح ّد بعيد بوسائل االتّصال على اختالف أنواعها ،حبيث يسهل متاماً نقل املستحدثات يف
اللغة وتروجيها بني الناس على اختالف طبقاتهم ،لتصل بسرعة إىل رجل الشارع أيضاً.
ويف إسرائيل أخريا تعمل أكادميية اللغة العربية جب ّد ،وصوتها مسموع تأخذ به
املؤسسات التعليمية والثقافية واالتّصالية ،رغم أن توصياتها غري ملزمة طبعاً.
معظم ّ
( )1أمحد خمتار عمر :أزمة اللغة العربية املعاصرة ،قضايا فكرية ،18 -17 ،ص 66
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تجلياّت التجديد والتقييد

أ ّما لغتنا العربية فيختلف وضعها متاما ع ّما وصفناه آنفاً :عامل مرتامي األطراف ،دول
مستقلة وعدد هائل من ّ
كثرية ّ
ومؤسسات وإذاعات وفضائيات وصحف ال تُع ّد
السكانّ ،
فع ً
ال ،وجمامع لغوية ،بدل جممع واحد مشرتك ،ال تكاد تعمل ،وإذا عملت فال تكاد
تُسمع .لذا ّ
املؤسسات واهليئات ،بل ميكن القول إنها
فان اللغة العربية ال تتط ّور مبساعدة ّ
املؤسسات ورغم «الغيورين» الذين يعرتضون على كل جتديد يف املعجم أو
تتط ّور رغم ّ
النحو ،كما لو كان التجديد عمال منكرا ،متذ ّرعني دائما بأن هذا اللفظ أو هذا املبنى مل
يردا يف املعاجم واملراجع الكالسيكية .كأمنا التجديد ميكن أن يرد يف املعاجم وكتب اللغة
الكالسيكيةّ ،
ويظل جتديداً أيضاً! لغتنا العربية تتط ّور رغم كل املع ّوقات واملع ّوقني ،ألن
أن تط ّورها بسبب العوامل املذكورة ّ
التط ّور سنّة احلياة ،إال ّ
يظل تط ّوراً بطيئاً ،حتكمه
الفوضى يف أحيان كثرية ،وهو أمر يؤسف له ح ّقا.
يف الصفحات التالية ،نعرض لبعض هذه التجديدات واملستحدثات يف اللغة املعاصرة،
حماولني الدفاع عن بعضها يف وجه «الغيورين» حيناً ،وتصويب» بعض القراءات حينا،
معتمدين يف األساس على «املراجع» واملنطق اللغوي ،وهي آراء ّ
تظل طبعا يف نطاق
االجتهاد الشخصي ،سواء أخطأنا فيها أو أصبنا.
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ّ
احملكية
 .2من باب «الرت ّفع» عن
يف لغتنا العربيّة ،حتى احلديثة منها ،ظواهر كثرية ال ميكن تفسريها إال بالرغبة يف جتنّب
اللغة احملكيّة ،أو «الرتفع» عنها .رغم أننا اليوم يف «عصر دميقراطي» ،كما يرى األس���تاذ
اخلاصة ،على األرس���تقراطية ،إال أننا
أمحد أمني ،ومل تعد اللغة وال األدب وقفا على ّ
ما زلنا يف اللغة واستخداماتها واشتقاقاتها نبتعد عن احملكيّة ما أمكن .حتى اللفظ املشرتك
ب�ي�ن احملكية والفصيحة «يهرب» منه الكتّاب يف اللغ���ة احلديثة أيضا إىل بديل «فصيح» ال
يستخدم يف احملكيّة عادة ،واألمثلة كثرية:
أحب
حبّ /
ّ 2.1

حب ّ /
هناك ،مثال ،الفعالن ّ
أحب :األ ّول ،اجمل ّرد ،صحيح سليم ال عيب فيه سوى
أنه يُس���تخدم أيضا يف اللغة احملكية .فهل قرأمت يف النصوص القدمية أو احلديثة هذا الفعل؟
اجمل���رد ،دومنا «تر ّفع» ودومنا
ال ّ
أظ���ن ،إال يف احلاالت النادرة .يف الش���عر مثال يرد الفعل ّ
حرج ،استجابة ملتطلبات الوزن .يقول جمنون ليلى ،مث ً
ال:
لقد ّ
مانع
وعم غرامها  /وال صرب ممّا يلتقي العبد ُ
حبها قليب ّ
وله أيضا:
وال تستبدلي مين دنيئاً  /وال برماً إذا ُح َّب القتا ُر
وقال معروف الرصايف:
ُ
قادر
حببت العال منذ الصبا ّ
حب شاعر  /وقمت اليها ساعياً سعي ِ

ثم إن القاموس يذكر الفعل اجمل ّرد أيضا.
فهل حنن اليوم نفهم يف ّ
احلب أكثر من هؤالء؟ ّ
وحب الشيء :رغب فيه» .وجاء يف لسان العرب
ففي املنجد« :حبّه :ودّهّ ،

98

تجلياّت التجديد والتقييد

أيضا« :وحكى سيبويه :حببته وأحببته مبعنى» .كذلك يكثر يف اللغة ،القدمية واحلديثة،
استخدام ّ
احلب واحملبوب ،واأل ّول هو مصدر اجمل ّرد طبعا ،والثاني اسم املفعول منه.
وأحب مبعنى ،كما يقول القدماء ،إال ّ
خنلص إىل القول ّإن ّ
حب ّ
أن اللغة «تر ّفعت» عن
اجملرد ألنه يشي باحملكيةّ ،
حب
وفضلت عليه أفعل ألنه ال يرد إال يف اللغة املعيارية .ومثل ّ
وأحب أفعال أخرى كثرية ،ظلموا فيها اجمل ّرد ألنه مش�ت�رك للمحكية واملعيارية ،مؤْثرين
ّ
ش��فق  /أش��فقَ ،
عقب  /أعقبَ ،
حس ّ /
فلت  /أفلت،
وزن أفعل :حرق  /أحرقَّ ،
أحسِ ،
َ
مس��ك /أمس��ك ،وغريها كثري ،بعضه���ا معروف وبعضها غري ش���ائع تذكره القواميس،
ونادراً ما يُستخدم يف اللغة احلديثة.
 2.2هناك  /هنالك
وأحب أيضا :هناك وهنالك .ال فرق بينهما يف املعنى س���وى ّ
أن الثانية أبعد
حب
ّ
مثل ّ
يف داللته���ا إذا أردن���ا الدقة .إال ّ
أن األوىل رغم بس���اطتها مش�ت�ركة للمحكيّة واملعيارية،
ولذلك أهملت غالباً ،والثانية رغم «ثقل دمها» ش���اعت كثرياً ألنها مقصورة على اللغة
ً
املعياري���ة ،وال تعرفها لغتنا ّ
ارجتاال
احملكية .أال تس���تمع إىل بعض الناس ح�ي�ن يتح ّدثون
كي���ف يرتكب���ون يف النحو أخطاء فاضحة ،لكنهم حيرصون على اس���تخدام هنالك ونبذ
هناك املسكينة ألنها «عامية»،شعبية ؟!
 2.3هذي  /هذ ِه
والكلمتان هذ ِه  /هذي ،هل من فرق بينهما يف املعنى؟ هل من عيب يف الثانية سوى
أنها مشرتكة للغة املعيارية واحملكية أيضا؟ أال تذكر كتب اللغة أن اسم اإلشارة للمفردة
القريبة هو :ذ ِه ،ذي ،ت ِه ،تي ،تا؟ فلماذا نهمل هذي وهي أخف لفظاً وأقرب إىل
هلجتنا وإىل آذاننا ،ملاذا نبتعد عنها وقد وردت يف الشعر دومنا حرج؟ قال املعري:
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صاح هذي قبورنا متأل الرحب فأين القبور من عهد عا ِد
ِ
وقال املتنيب:
أصخرة أنا ما لي ال حت ّركين  /هذي املدام وال هذي األغاري ُد
وقال أبو صخر اهلذلي يف وصف األطالل:
أصبحت مل تَربقع
ْ
عهدت بها وحشاً عليها براقع  /وهذي وحوش
ُ
ِ
الشواهد من الشعر كثريةّ ،
وقلما جتد شواهد من النثر ،ألن الشاعر يعرف أنها ال عيب

فيها ،فيستخدمها ً
بدال من أختها حني يتطلبها الوزن .أ ّما يف النثر فال ب ّد من «الرت ّفع» عن
هذه املسكينة ألنها مشرتكة للمعيارية واحملكية ،ويف ذلك ما يعيبها !
 2.4حواىل  /حوالي
ْ
من هذا الباب أيضا حواىل /
أصح أيضاً ،إال أنها ُظلمت
حوالي ،وأزعم أن األوىل ّ
هي أيضاً ألنها مشرتكة للمحكية واملعياريةّ ،
ْ
وفضلوا عليها
حوالي،منهكني شفاهم،

ظناً منهم أنها أفصح .هذا املنجد يذكر لنا :حول وحوىل وحوال وحواىل الشيء
أو الشخص :اجلهات احمليطة به» .لذلك هناك من "الغيورين" من يعرتض أص ً
ال على
أظن حوالي هذه إال من باب االبتعاد عن احملكيّة ،أو ما
استخدامها هلذه الداللة .ال ّ
املفرط .hypercorrection -
يُس ّمى يف األلسنيّات تصحيح الصحيح ،أو التصحيح ِ
هكذا نرتفع عن لغتنا احملكية يف أحيان كثرية بغري حق .فلماذا نواصل يف عصرنا
الدميقراطي هذا إهمال اللفظ الشائع ،وهو سليم ال عيب فيه ،ألنّه مشرتك بني لغتنا
احملكية واللغة املعيارية؟!
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 2.5غري املألوف بالذات !
هناك ألفاظ أخرى كثرية يف اللغة جيوز يف قراءتها ،أو تش���كيلها ،وجهان :وجه شبيه
فأي الوجه�ي�ن خيتارون يف اإلذاعات
مب���ا نتداول يف لغتن���ا احملكية ،والثاني خيتلف عنهّ ،
والفضائي���ات وكتب التدريس؟ القراءة الغريبة طبع���ا ،لالبتعاد ما أمكن عن املألوف يف
حمكيتنا !
املتكلم :من املعروف أن ياء ّ
نبدأ بياء ّ
املتكلم «جيوز فيها السكون والفتح إال إذا كان ما
موالي ،بُنيَ َّ ،أُ َخ َّي .وإمنا تُفتح
عصاي،
قبلها ألفا أو ياء ساكنة ،فيتعينّ الفتح ،فتقول:
َ
َ

يف مثل هذه احلال دفعا اللتقاء الس���اكنني»  .هذا الكالم معناه  ،ببس���اطة  ،أن ياء املتكلم

إذا اتصلت باس���م آخره حرف صحيح ،ال ألف وال ياء س���اكنة وال واو ،ميكننا قراءتها
س���اكنة ،كما يف لغتنا احملكية ،فنقول :كتابي اجلديد ،وهي قراءة أس���هل وأوضح  .ملاذا
كتابي اجلديد ،ويتجنّبون
إذن يص ّر معظم القارئني على تش���كيلها بالفتح ،فيقول���ون َ :
التسكني؟ يف الشعر خيتار الش���اعر إحدى القراءتني وفقا ّ
ملتطلبات الوزن ،إذ هو خيتلف
يف التس���كني عنه يف الفتح ،أما يف النثر فال نرى من داع لذلك س���وى «الرتفع» عن اللغة
احملكية!
يف لغتن���ا العربي���ة ألفاظ أخ���رى كثرية جيوز قراءته���ا على وجهني .هن���ا أيضا خنتار يف
قراءتنا ،عادة ،األصع���ب واألغرب ! نكتفي ،للتمثيل ،بإيراد بعض هذه األلفاظ اليت
تقرأ على وجهني :األ ّول «فصيح ش���ائع على األلسنة ،والثاني سهل لكنه مهمل لقربه
من اللغة احملكية ،ومن يبحث ميكنه العثور على غريها طبعاُ :س ّم – َس ّمُ ،رغم ــ َرغم

(بل إن القاموس يذكر أن الس�ي�ن والراء هنا مثلثتان أيضا ،أي ميكن قراءتهما باحلركات
الثالث!) ،بَبَّغاء ــ بَبْغاء ،خاتمَ ــ خا ِ ،مشط ــ ُمشط ( هناك قراءات أخرى أيضا)ُ ،فل ُفل
تمِ
ــ ِفل ِفلِ ،ضف ِدع ــ َضف َدع  ...إنها كما ترون ظاهرة ال حالة عارضة.
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 .3ألفاظ خالفية يف اللغة املعاصرة
هناك ألفاظ «خالفية» كثرية يف لغتنا املعاصرة  ،تُقرأ قراءتني ،قريبة من البند السابق،
إال أن السبب يف إهمال إحدى القراءتني وتبنيّ األخرى هنا ليس ألنها مشرتكة بني احملكية
واملعيارية ،بل ألن األوىل ش���اعت مدة طويلة على األقالم واأللس���نة ،والثانية ابتكرها
أصح أو أفصح .يلفت النظر يف هذا اجملال أن معظم املتح ّدثني
«الغيورون» ظنّاً منهم أنها ّ
باللغة املعيارية والعاملني يف الصحف واإلذاعات والتلفزيوناتّ ،
حملية وفضائية ،يؤثرون
يف األغلب القراءة الغريبة املس���تحدثة على القراءة القدمية الشائعة .ملاذا يتعبون أنفسهم
يف معرف���ة القراءة الصحيح���ة ،يكفي أن إحدى القراءتني غريبة ،غ�ي�ر ما ألفوه ،ليظنّوا
أنها الصحيحة ،من باب أغرب تعجب! من هنا جيب ،يف «اس���تطراد بديع» ،كما يقول
وخاصة يف الصحف واإلذاعات
مؤسس���ة كبرية أو صغريةّ ،
الش���دياق ،أن يكون يف كل ّ
املؤسس���ة ملعرفة الصواب من
والتلفزيونات« ،مستش���ار لغ���وي» يرجع إليه العاملون يف ّ
األقلّ ،
اخلطأ .واذا ّ
مؤسسة ،على ّ
موظف ذو ثقافة
تعذر وجود «مستشار» ْ
فليكن يف كل ّ
لغويّة ،يعرف كيف يفتح القواميس وكتب اللغة ،وكيف ّ
يفكر تفكرياً منطقيّا ،ليس���اعد
زمالءه يف القراءة الصحيحة.
3.1

ُ

ّ
مهمة ّ َ /
مهمة

مهمة .الكلمة األوىل هي اليت شاعت أ ّو ً
مهمة ّ َ /
من األلفاظ اخلالفيّة املذكورة ُ ّ
ال ،وهي
اهلم إال أنها تعين ،يف لغتنا املعاصرة ،الواجب الذي يُلقى على
وإن كانت مشتقة من ّ
مهمة مستحيلة /ثقيلة
عاتق املرء لتنفيذه  taskأو  ،assignmentومن هنا الرتكيب ُ ّ
الذي انتقل اىل اللغة احملكيّة أيضاً .ال حتمل هذه الكلمة يف اللغة الكالسيكية هذه الداللة
طبعا ،فاملهم أو امله ّمة هناك تعين األمر الشديد أو العظيم ،كما وردت عند دريد بن
الص ّمة:
قليل ّ
التشكي ُ ّ
للمهمات حافظ
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نظن ،إىل معنى العزم على
اهلم مبعنى القلق واحلزن تط ّورت الداللة ،فيما ّ
ومن ّ
ثم اكتسب هذا األصل معنى
فهم بالشيء تعين أراده وعزم على القيام بهّ .
القيام باألمرّ .
املهم تعين شخصاً
القيمة الكبرية أو األهمية كما هي يف لغتنا املعاصرة ،ومن هنا فاهلا ّم ّ /
أهم.
هم ّ /
أو أمراً له قيمة كبرية ،ألنه ال فرق يف املعنى بني الفعلنيّ :

ّثم اس���تحدثت اللغة املعاصرة كلمة ُ ّ
مهمة ،مبعنى الواجب أو العمل اهلا ّم الذي جيب
تنفي���ذه ،وعليه تكون ُ ّ
مهم��ة امساً للفاعل أو صفة حت ّولت إىل اس���م ذات ،متاماً مثل:
مصيبة ،نازلة ،كارثة،نائبة (ما أكثر أمساء املصائب يف العربية!).
بع���د ش���يوع امله ّمة بضم املي���م األوىل ،وال غبار على اش���تقاقها ومعناها ،فطن أحد
«الغيورين» فيما يبدو أن ُمه ّمة تعين أيضا ذات أهمية ،فابتكر َمه ّمة بفتح امليم ،والوزن
هم .هكذا جند اليوم من يقرأ مه ّمة بضم امليم ،وهي قراءة أسبق
مصدر ميمي من الفعل ّ
وأسهل يف رأينا ،ومن يقرؤها بفتح امليم .بل وردت أيضا يف قاموس ڤير« ،معجم اللغة
وفسرهاimportant :
العربي��ة املعاصرة  ،بالقراءتنيّ :
مهمة بالفتح ومجعها مها ّمّ ،
فس���رها أيضا:
matter, task, function؛ و ّ
مهم��ة بض���م املي���م ومجعه���ا مهماتّ ،
تتصل بالسياق هنا.
 ،important matterباإلضافة إىل معان أخرى يف صيغة اجلمع ال ّ
أما ش��اروني يف « القاموس اجلامع ،عرب��ي  -عربي»،فأورد مهمة بفتح امليم ،وذكر أنها
مصدر همّ وتعين :األمر ،و ال مهمة لي به :ال يعنيين،ال ّ
أفكر فيه .وأوردها بضم امليم
ذاكراً أن مجعها مه ّمات ومعناها  :وظيفة ،فرض ،موضوع ،رسالة ،واجب .فهل من
سبب بعد هذا الشرح املستفيض لقراءتها بالفتح سوى الرغبة يف اإلغراب ؟
َ 3.2متحف ُ /متحف
هن���اك أيضا ْ
متحف ُ /متح��ف ،تقرأ م ّرة بفتح امليم وأخ���رى بض ّمها .والقراءة بالفتح
َ
أيس���ر وشائعة على األلس���ن أيضاًّ ،
ولعل ذلك بالذات هو عيبها! وسواء قرأناها بالفتح
بالض���م فال خالف يف أنّها اس���م م���كان ،أي املكان الذي جتمع في���ه التحف .ما هي
أو
ّ

103

ضم امليم ال فتحها؟ يرى «الغيورون» أن اس���م املكان جيب اش���تقاقه
الدعوى ،إذن ،يف ّ
م���ن الفعل (ويف رأي البصري�ي�ن ،من مصدر الفعل إذا أردنا الد ّق���ة) ،ومبا أن القاموس
ال ي���ورد الفعل اجمل ّرد حتف بل أحتف ،وزن أفعل ،لذا جيب اش���تقاق اس���م املكان من
ويفسره:
أحتف فيكون ُمتحفا بضم امليم ال فتحها ،هكذا وجدتها يف املعجم الوسيطّ ،
ّ
اش���تق من استحدثوا هذا
موضع التحف الفنية أو األثرية! اس���ألوا هؤالء الس���ادة :هل
اللف���ظ من الفعل أحتف ح ّقا ،أم من كلمة حتفة – اس���م ال���ذات؟ وهل من املفروض
أن يكون االش���تقاق من الفعل  /املصدر فقط  ،أم هناك حاالت يُ ّ
ش���تق فيها من اس���م
ّ
ّ
مش���تق من
مش���تق من الفعل حتجر أم الفعل
الذات أيضا؟ هل احلجر ،اس���م الذات،
حتجر
اسم الذات ،وهل الفارس ،اسم الفاعل ،مشتق من الفعل فرس أم من الفرس؟ ّ
ّ
مشتق من احلجر طبعا ،والفارس مشتق من الفرس ،حتى إذا وجد فعل من هذا األصل.

ّ

ومثل هذا االش���تقاق من اسم الذات كثري يف اللغة ،حتى إذا اعتربه «احملافظون على نقاء
اللغ���ة» خروجاً .وقد وجدنا املتحف يف قاموس ڤيروقاموس ش���اروني بفتح امليم فعال،
أ ّما املنجد فلم يرد فيه ذكر للمتحف أص ً
ال !

مسعت بعض ّ
املتمطقني يص ّر أيضا على قراءة مدخل
ُ
بعد االنتهاء من كتابة هذا البند،

بضم امليم  ،إي واهلل!

 3.3املباشر َ /
املباشر
ِ
هذه من الكلمات اليت اختلفوا يف قراءتها أيضا .بعضهم يقرؤها بكس���ر الشني ،صيغة
اس���م الفاعل ،وآخرون يفتحونها – صيغة اس���م املفعول .الق���راءة األوىل ّ
ظلت القراءة
املألوفة حتى فطن «املد ّققون» ّ
أن هذا االش���تقاق «غري دقيق» .وملاذا هو غري دقيق؟ عادوا
إىل القاموس الكالس���يكي باحثني عن كلمة حديثة أو عن أصلها يف نظرهم ،فلم جيدوا
اهتم بهّ ،
وتواله
س���وى الفعل باش���ر .ففي املنجد مثال :باش���ر األمر ،أو اجمل ّرد بَش���رهّ :
بنفس���ه ،وباش���ر املرأة :دخل عليها! واضح إذن أن اللفظ مباشر لفظ جديد استحدثته
اللغة املعاصرة مبعنى  directيف اإلجنليزية ،وهكذا شاع ،بهذا املعنى وبالكسر أيضا .أ ْ
مل
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ّ
نتعلم يف طفولتنا ،قبل س���نوات كثرية ،عن األسباب املباشرة وغري املباشرة يف التاريخ،
وبالكس���ر طبعا؟ ما زلت أذكر أن أ ّول من ابتكر املباشر بفتح الشني كان اإلذاعة اللبنانية
ح�ي�ن اس���تحدثوا أل ّول مرة ّ
الب��ث املباش��ر ،وكان هذا النوع جديداً عل���ى العامل العربي
الظن،
آنذاك ،فرأوا أن يقرءوا املباشر بفتح الشني لألسباب اليت أوردناها آنفا ،يف أغلب ّ
ليكون اللفظ مبعنى املبدوء! .وبأذني مسعت بعض املذيعني يقرؤها م ّرة بكسر الشني ومرة
بفتحها حبيث ال يعرتض عليه هؤالء وال أولئك! إقرأها بكس���ر الشني على مسؤولييت يا
أخي ،ودع املتحذلقني يتحذلقون واملد ّققني يد ّققون ،فما يف هذه القراءة من خطأ ،وإن
كابر «الغيورون»!
ّ
األساسي  /األساس
3.4
مناألساليب احلديثة» أيضاً اس���تخدام األساس صفة ،فما أكثر ما تسمعهم يكتبون
ويقرءون :السبب األساس ،وال أدري من أين جاءوا بهذه التقليعة! األساس َ
واأل َسس
واجلمع أُ ُسس :أصل البناء (املنجد) ،وهي بالطبع اسم ذات ال صفة ،فاذا شئنا صياغة
سهلي،
صفة عمدنا إىل اس���م النسب –
جبلي ،سهل – ّ
أساس���ي ،متاما مثل :جبل – ّ
ّ
جذري .بل إن اللفظني ،أساس/أساسي ،جندهما يف اإلجنليزية والعربيّة أيضا،
جذر -
ّ
بنفس االس���تعمال والصيغة  .فلماذا يتجنبّون السبب األساس ّي ويؤثرون السب األساس؟
اس���ألوهم! يضاف هنا أن اسم الذات قد يستخدم أحيانا يف األساليب الشعرية استخدام
الصف���ة ،فيكون خروجاً عن القاعدة واملألوف ،وهو ما يرمي إليه األس���لوب الش���عري
قلب
قلب حدي��� ٌد  /حج ٌر .إال أن األس���لوب املعياري املأل���وف هوٌ :
غالب���اً ،كقولن���اٌ :
حجري ،ما يف ذلك ّ
شك .الرئيس ّي أيضا من األلفاظ اليت أعادوا النظر فيها،
حديدي/
ّ
ّ
حماولني تصحيحها ،وهكذا نسمع كثريين يقولون :السبب الرئيس والدعوى الرئيسة.
إال أن ذلك ميكن خترجيه وقبوله أيضا .فإذا كان الرئيس مشتقاً من الرأس فأغلب الظن أنّه
ثم تذ ّوت ،أي حت ّول يف داللته إىل اسم ذات ،مثل شاعر وأديب،
كان يف أ ّول األمر صفة ّ
وأصبح معناه زعيم القوم أو قائدهم ،وبهذه الداللة ش���اع فعال ،ولذا اش���تقوا منه اسم
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رئيس���ي .التخريج املذكور مقبول ومنطقي ،فال ضري إذن يف استخدام الرئيس
النسب:
ّ
الرضي فعال:
صفة ،كما ورد يف قصيدة للشريف
ّ
ّ
اللحم الذليل ويطلب العض َو
يتنكب
َ

الرئيسا

على كل حالّ ،
كل من يستخدم الرئيس صفة يتجاهل الرئيس امسا للذات ،فيُغضب
ّ
كل رئيس ونائب رئيس« ،وذنبه على جنبه»!
 3.5التقييم  /التقويم
ّ
خاليف ،ش���اع أ ّول األمر بالياء ،كما يف الق���راءة األوىل ،ومعناه ذكر
ه���ذا أيضا لفظ
قيمة الشيء وقدره –  evaluationباإلجنليزية .يكثر استخدام هذا املصطلح يف السياق
التعليمي والرتبوي،إال أنه ،مثل كل مصطلح آخر ،ميكن االنتقال به إىل الس���ياق العا ّم
أيضا .يف رأينا أن القراءة األوىل ،بالياء ،هي القراءة اليت شاعت ،حتى فطن الغيورون
إىل هذا االستحداث فاعتربوه من املمنوعاتّ ،
وفضلوا عليه الشكل الثاني – التقويم.
مل���اذا؟ ألنه���م عادوا كعادته���م إىل املراجع فوج���دوا أن األص���ل واوي (ق و م) ،ولذا
أص���ح وأفضل من التقييم ،ما داموا قائمني عل���ى نقاء اللغة ومحايتها.
اعت�ب�روا التقويم
ّ
لك���ن التقويم ،كما ه���و معروف ،له معان كثرية أخرى :تقوي��م االعوجاج ،التقويم
ّ
الشمس���ي والقمري ،تقويم البلدان ،فلماذا نثقل هذه الكلمة بداللة أخرى جديدة؟ ال
يهم .م���ا دام األصل واوياً ،هذا هو رأي «الغيورين» ،ف�ل�ا بأس يف إضافة داللة أخرى
ّ
ثم إن اشتقاق التقييم من القيمة أو ّ
القيم ال يسيء
للحفاظ على نقاء اللغة وسالمتها! ّ
إىل اللغ���ة ،وال خروج فيه عن قواعدها وأصوهلا .فمن أعراف اللغة االش���تقاقية ،مثل
العربي���ة والعربيّة ،ما يس��� ّمى الصياغ��ة الثانو ّي��ة ( secondary derivationأو back
 ،)formationوذل���ك يعين صياغة كلمة جديدة من كلمة أخرى ،باعتماد حروف غري
احل���روف األصلي���ة ،لتحمل داللة جديدة ختتلف قليال أو كث�ي�راّ عن األصل .مثال ذلك
يف اللغ���ة الكالس���يكية :وقى > ا ّتقى > تقوى  /تق�� ّي .فالتاء يف تقوى  /تق ّي عوملت
أصلي رغ���م أنها حرف زائد .كذلك تاجر ،جتارة تط ّورت يف رأي علماء
معاملة حرف ّ
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ّ

اللغة بالطريقة ذاتها :أجر > اجتر > جتارة  /تاجر .ويف اللغة احلديثة حني نقول متركز

ومتح��ور ،وغريها كثري ،فإمنا هي أيضا صياغة ثانوية ال ختالف العرف اللغوي ،كما
رأينا ،وتسهم يف تطوير املعجم.
كذلك تقييم ال ختالف العرف اللغوي ،وتس���هم يف تطوير املعجم احلديث ،وختفف
يف الوقت ذاته عن تقويم داللة جديدة تضاف إىل دالالتها األخرىّ .
لكل هذا جيدر بنا،
يف رأيي ،استخدام تقييم بالذات ،متح ّملني غضب «الغيورين» علينا.
السبعينيات
 3.6السبعينات /
ّ
هذا اللفظ من مستحدثات اللغة املعاصرة ،لذلك ال جنده طبعاً يف املراجع الكالسيكية،
ومل جنده أيضا يف قاموس ڤير .أ ّما قاموس شاروني  ،وهو من أفضل وأوسع القواميس
وفسرها :سنوات السبعني .باإلضافة ،وجدنا
للغة العربية احلديثة ،فقد أورد السبعينات ّ

ّ
الس��بعينية ،وهي أ ّول ترمجة للتوراة إىل اليونانية
يف القاموس�ي�ن املذكورين الرتمجة

ومسيت بهذا االس���م ألن الرواي���ات تذكر أنها ترمجت
يف الق���رن الثال���ث قبل امليالدّ ،
جبهود س��بعني عاملاً يهودياً ،ويف اإلجنليزي���ة  ،Septuagintويرتمجها قاموس املورد –

ّ
سبعونية.

الظن أنه استحدث بتأثري اللغة اإلجنليزية:
واضح إذن أن اللفظ مس���تحدث ،وأغلب ّ

( seventies > seventyوتكتب أيضا ,(70s:فأعملوا القياس واستحدثوا السبعينات

مجع���ا للس���بعني يف العربية أيضاً ّ .
إال أن كثريين يص ّرون على اس���تخدام الس���بعينيّات،
بي���اء النس���ب قبل اجلمع ،ال أدري ملاذا! س���ألت أحد األصدقاء مل���اذا يص ّر على إضافة
ياء النس���ب ،والكلمة بدونها أس���هل لفظا وأكثر منطقية ،كما ش���رحنا أعاله ،فقال إنه

هكذا قرأها عند أحد الكتّاب املصريني! ليس الكاتب املصري املذكور «قرآنا كرميا» جيب
اتّباعه ،بل جيب اتّباع املنطق والتيسري معاً ،خصوصاً أن «سبعينية» ال تستخدم يف وصف
إحدى السنوات املذكورة.
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هناك أيضا من يكتب س��نوات الس��بعينات ،بل يستخدمون أيضا عقد اخلمسينات.
 ،ورد فيهّ ...« :
فقد قرأت يف صحيفة احلياة ً
غطت
مقاال لفخري صاحل ،يف 23-3-2005

عقدي اخلمس��ينات والس��تينات وجزءاً ال بأس به من الس���بعينات من القرن املاضي».
هناك طبعاً عدم د ّقة يف اس���تخدام سنوات الس��بعينات أو عقد السبعينات .فالسبعينات
ثم إن العقد السابع خيتلف،
تعين سنوات السبعني ،وال حاجة إىل داللة السنني مرتنيّ ،
إذا ّ
توخينا الد ّقة ،عن السبعينات أو سنوات السبعني  .فالسبعينات ،أو سنوات السبعني،

هي الس���نوات  ،79-70أما العقد الس���ابع فهو طبعاً الس���نوات  ،70-61ذلك أن السنة
العاش���رة جيب إحصاؤها يف العقد الس���ابق ال التالي هلا .وهو «خطأ» أخذ به العامل ّ
كله،

كما تذكرون ،حينما أعتربوا سنة « ،2000احتفاء» باألصفار الثالثة ورغبة يف االحتفال
أيض���اً ،بداية األلفية الثالثة أو القرن الواحد والعش���رين ،بينم���ا هي تنتمي يف الواقع اىل
القرن العشرين واأللفية الثانية! باختصار جيدر بنا القول :سنوات السبعني ،السبعينات،
َ
العقد السابع (السنوات.)70-61

ملحق��ة :بعد كتابة ه���ذا البند ،وقع يف ي���دي ،مبحض الصدفة ،مق���ال للدكتور
مصطف���ى اجلوزو (جملة العربي ،العدد  ،595يوني���و  ،2008ص  ،)135 -134يتناول
في���ه هذه القضي���ة بالذات! ذكر اجلوزو يف مقال���ه ذاك أن جممع اللغ���ة العربية يف القاهرة
« أجاز ذلك اجلمع ش���رط دخول النس���بة على العقد ،حنو عش���رينيات وثالثينيات ..إخل.
وبق���ول آخر ،مل جيز مجع العقود بل مجع ما ينس���ب إليه���ا» .وألن اجملمع مل يورد يف
قراره ،كما أفادنا الدكتور اجلوزو يف مقاله « ،مس��� ّوغات هذه اإلجازة» ،فقد تط ّوع هو
بتقديم السبب ملنع هذا اجلمع ،وهو أن « العرب مل يستعملوا العقود ّ
قط جمموعة»! فهل
يظن األس���تاذ الكريم ،وجممع اللغة يف القاهرة قبله ،أن لغتنا يف القرن الواحد والعشرين
ال جيوز هلا أن خترج عما استعمله العرب يف القرون الوسطى من صياغات واشتقاقات؟
وهل اللغة يف العصر العباسي ذاته ظلت حبيسة يف سجن سيبويه ،ومل تبارحه إىل اهلواء
الطلق ،إىل احلياة خلف األسوار؟ عجيب!!
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 3.7يف عام  / 1950يف العام 1950
يالحظ يف الس���نوات األخرية غلبة الق���راءة الثانية على أس���اليب الصحافة واألدب،
أصح من القراءة األوىل  .كأمنا القراءة األوىل ،يف عام
حبي���ث ميكن أن خييّل للقارئ أنها ّ

 ،1950اليت كانت الوحيدة خالل عشرات السنني السابقة ،هي قراءة غري صحيحة! ملاذا

يفسر أو ي ّربر .لعلها ترمجة عن اللغات
يف العام  1950وليس عام  /يف عام 1950؟ ال أحد ّ

األجنبية؟ على كل حال هي يف رأينا تقليعة أخرى شاعت يف الصحف واجملالت ،ثم يف
النص���وص األدبية ،دومنا م ّربر منطقي ،أو من باب أغرب تعجب ،خصوصاً يف نظر من

ال ميلكون الثقة بأنفسهم يف القضايا اللغوية ،فيسارعون إىل تقبّل كل تقليعة جديدة ،ظناً

منهم أنها تصحيح ملا س���بق .وملاذا يكتبون يف العام  ،1950وال يكتبون يف السنة ،1950
وال فرق بني السنة والعام يف السياق النحوي على ّ
األقل؟ ال أحد يعرف فيفسر لنا!

ّ
أصليا
يف رأينا أن قراءة العام مع ّرفاً تكون حني يتلوها عدد ترتييب ،أ ّما إذا كان العدد

فاألفضل أن تقرأ العام أو السنة نكرة مسبوقة باحلرف يف أو دونه .بذلك تكون أمام من
يرغب يف قراءة سنة  ،25مثال ،اخليارات التالية:
.1

 ...سن َة  /يف سن ِة مخس وعشرين.

.2

 ....عا َم  /يف عام مخسة وعشرين.

.3

 ....يف السنة اخلامسة والعشرين.

.4

 ...يف العام اخلامس والعشرين.

ثم إن القراءة
فمن منا يقرأ العدد  1950عدداً ترتيبياً ليع ّرف العام قبله باأللف والالم؟ ّ

احملكي،وهي القراءة
األوىل ،عام  ،1950أسهل ويقبلها الذوق ،وتالئم املنطق النحوي ّ

املتبعة دائما يف كتب التاريخ الكالسيكية :يف سنة أربع وعشرين ،يف سنة ثالث مئة
وعشرين .راجعوا كتب الطربي واملسعودي يف التاريخ ،وهو تاريخ كرونولوجي يتناول
ما حدث يف كل سنة من أحداث يف فصل واحد ،جتدوا أنها مكتوبة وفقا للقراءة األوىل،
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دومنا تعريف باأللف والالم .
لإلنصاف نضيف أخرياً أنه ميكن ،نظريا أو يف سياق خاص ،أن نكتب العام معرفة،
كأمنا العدد بعدها بدل منهاّ ،
إال أنّها قراءة غري عادية ختتلف يف معناها عن الرتاكيب
املألوفة من هذا النوع ،وهذا هو ،رمبا ،سبب تبنيّ البعض هلا ،من باب أغرب تعجب،
كما أسلفنا.
مالحظة أخرية :يبدو أن قراءة العدد واملعدود يف العربية ليست باملهمة السهلة ،أمل
نقرأ يف كثري من املسلسالت العربية ،مرة بعد أخرى :احللقة اخلامسة عشر ،احللقة
السادسة عشر  ...حتى نهاية املسلسل ،دون أن يفطن أحد القائمني على اللغة يف املسلسل
هلذا اخلطأ الفاضح؟!
 3.8التقيت به  /التقيته
من «األساليب احلديثة» اليوم أيضاً تعدية الفعل التقى مباشرة ،دومنا حرف جر .فما
أكثر ما نسمع :التقى الرئيس األمريكي الرئيس الفرنسي ،التقى املعلم تالميذه ،وهكذا.
ال ،يف أمور حنوية كثرية ،إال أنك جتده دائما حريصاً
قد خيطئ املذيع ،أو ُمع ّد النشرة  ،مث ً

على تعدية الفعل التقى مباشرة ونصب مفعوله أيضاً ،لئال يقع يف «التجربة»! فهل جيب
علينا أن نقول التقيته وال جيوز أن نقول التقيت به؟

قبل النظر يف املراجع القدمية ،وجدنا األستاذ طالل عالمة يعرض هلذه املسألة يف كتابه

صناعة الكتابة ّ
وفن التعبري )1(،فيؤكد أن الفعل التقى فعل مت ّعد ،وال جيوز أن نقول
التقى به ألنه يتع ّدى بنفسه ،بل يحُ يل القارئ أيضا إىل لسان العرب ج ،15ص،253
مادة لقي.
انتقلنا إىل النظر يف القواميس ،فالفعل التقى ليس اشتقاقاً جديداً بالطبع ،فوجدنا يف
( )1بريوت ،1955 ،ص118
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املنجد« :التقى الشيء :لقيه ،التقى القوم :لقي بعضهم بعضا ،تالقى القوم :التقوا».
مل يذكر املنجد ،كما نرى ،أنه جيب تعدية التقى دائما ،بل حينما نلتقي شيئا أي جنده،
وهنا بالطبع ال ميكن القول :التقيت بكتاب ،مثالّ ،
ألن العمل ال مش���اركة فيه .ثم يذكر
املنج���د ّ
أن التقى مبعنى تالقى يف املثال :تالقى الق���وم :التقوا .نظرنا يف ڤير فرأيناه يذكر
املعن���ى  ،ث���م يضيف بني قوس�ي�ن ( s.o.ب) أي أنه يتع ّدى بالباء ح�ي�ن يكون اللقاء مع
إنس���ان ،كقولنا :التقيت بسعيد .ويف لس��ان العرب ،مادة لقي ،ورد أن التقوا وتالقوا

ّ

فس���ر بعد ذل���ك ملتقى أكفن��ا اليت وردت يف احلدي���ث ،قائال :وملتقى
مبعنى ،ثم ّ
َ
ّ
أكفنا أي أيدينا تلتقي مع يده وجتتمع.
يف القرآن الكريم أيضا ورد الفعل التقى يف ثالث آيات ،تك ّررت فيها اجلملة :التقى
اجلمعان ،كما ورد الفعل يف السياقات التالية...« :فالتقى املاء على أمر قد قدر ... ،يف
فئتني التقتا ... ،إذا التقيتمَ ... ،
مرج البحرين يلتقيان» .وهكذا نرى أن الفعل يف القرآن
مل يُستخدم إال الزماً مفيداً املشاركة كما يف التقى اجلمعان.

من ناحية أخرى ،إذا قلنا التقى اجلمعان ،فهل ميكن أن نقول ،بناء على ذلك ،التقى
اجلمع مجعاً؟ ثم إن الفعل التقى كما ورد أعاله مبعنى تالقى ،فكالهما إذن الزم ويفيد
املشاركة .كذلك ميكننا التمثيل بفعل قريب من التقى معنى ومبنى .نقول :مجع املعلم
لقي،
تالميذه ،واجتمع بتالميذه  ،فهل ميكننا القول اجتمع املعلم تالميذه ؟ مجع = َ
اجتمع = التقى.

ويف الشعر نقرأ مثال ألمحد شوقي:
وما هو ّ
إال العني بالعني تلتقي

وإن ن ّوعوا أسبابــه والــدواعيـــا

وحلافظ إبراهيم:
فكـــم يراع حكـيـم يف مشـارعه

األرب
قد التقى برياع الكاتب ِ
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والبن محديس:
وملّا التقى بالروم طارت قلوبهم

كأن مل تكن أوكارهن احليازما

خنل���ص إىل الق���ول إن التقى فع���ل الزم ،مط��اوع لقي املتع ّدي ،مث���ل الفعلني مجع
واجتمع،صياغة وحكما .لدينا إذن ،يف استخدام التقى ،أكثر من خيار:
.1

الرجالن.
التقى
ِ

.2

التقى زي ٌد وعم ٌرو.

.3

بعمرو.
التقى زي ٌد ٍ

املفصل آنفا ،رغم
أ ّم���ا اخلي���ار الرابع التقى زي ٌد عمراً فهو مبنى جيايف املنط���ق اللغوي ّ
القس���ري هو
وروده يف النص���وص القدمي���ة أيضا ،بل جيايف األذن ،يف رأيي ،وتفس�ي�ره
ّ
النصب مبا يسمى إسقاط العامل أو نزع اخلافض ،كما يف قول احلطيئة :تف ّرد يف شعب
ً
عجوزاً ً
مفعوال إذا كان مفعوله «شيئا»
(بدال من بعجوز) ،وغالباً ما ينصب الفعل التقى
كما ذكر املنجد.
واهلندية
العربية ّ
 3.9األرقام ّ
املوجهة لتعليم الرياضيات يف املدارس االبتدائية .يف
قبل سنوات كنت عضوا يف اللجنة ّ
أي أرقام ّ
نعلمها للصغار ،األرقام
هذا اإلطار كان ال ب ّد من طرح السؤال الشائكّ :
العربية 0 ،9 ،8 ،6،7 ،5 ،4 ،3 ،2 ،1 :؛ أم األرقام اهلندية،٤ ،٣ ،٢ ،١ :
معلم العربية ،أن ّ
 ٠ ،٩ ،٨ ،٧ ،٦ ،٥؟ اقرتحت أناّ ،
نعلم األرقام العربية مباشرة
وأوضحت موقفي:
.1
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1األرقام العربيّة تستخدم اليوم يف كل أحناء العامل ،وبدخول احلاسوب إىل
واملؤسسات واملكاتب ،ومعظم البيوت أيضاً  ،طغت األرقام
مجيع املعاهد
ّ
العربية متاماً.
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.2

2الصغار ،مهما كانت سنّهم ،جيدون يف األرقام العربيّة األلفة والودّ ،إذ
هم يتع ّرفونها قبل املدرسة يف املستندات الرمسية مثل أرقام البيوت ،أرقام
السيّارات ،أرقام العيب كرة القدم وكرة السلة ،وأخريا يف احلاسوب الذي غدا
يف أوساط كثرية لعبة األطفال ّ
املفضلة.

.3

3يف األرقام اهلنديّة ّ
يشكل الصفر عقب أخيل فعال .يكفي أن تقضي ذبابة
حاجتها على الكتاب أو الدفرت لينضاف صفر إىل العدد! ثم إن األرقام
العربية تستعمل فيها فاصلتان :النقطة لتفصل بني الصحيح والكسر،5.25 :
والفاصلة العادية لتفصل كل ثالث منازل على حدة .4,523 :وعليه فإننا
باستخدام األرقام اهلنديّة خنسر نوعاً من نوعَي الفاصلة .واألرقام العربيّة أخرياً
تُنسب إلينا ،ألننا حنن من نقلها إىل أوروبا ،فكانت بديال لألرقام الرومانية.

فلماذا نتربأ من هذه املأثرة احلضارية اليت ينسبها إلينا اآلخرون؟
تعجبون إذا عرفتم أن املعرتض األساسي كان رياضيّاً عربياً بالذات ،ادّعى أن احملافظة
(أي تراث؟) .وهكذا اتخّ ِذ القرار أخرياً
على األرقام اهلندية فيها من احلفاظ على الرتاث ّ
بتعليم الصغار األرقام اهلندية يف الصفني األول والثاني ،ثم االنتقال إىل األرقام العربية
ألن التالميد يف هذه املرحلة يبدءون ّ
اضطراراًّ ،
تعلم استخدام احلاسبة أيضا! ( بلغين

مؤخرا أن املدارس العربية ّ
ّ
كلها أخذت يف السنوات األخرية فعال بتعليم األرقام العربية
من ّ
يصح إال الصحيح؟).
الصف األ ّول .أرأيتم كيف ال ّ
العامل ّ
كله يس���ميها األرقام العربية ،ويق ّر أيضاً بإس���هام العرب يف هذا اجملال بابتكار
الصف���ر الذي كان أساس���اً للمبنى العش���ري للعدد ،وحنن العرب نت�ب�رأ من هذه األرقام
حفاظاً على الرتاث .يف كتاب باس���م ّ
فن الكتابة الصحيحة ،يعرض املؤلف ملسألة

األرق���ام هذه فريى أنه «يستحس���ن اإلبقاء على األرقام اهلندية ال�ت�ي ع ّربها الزمان (حنو
تسعة قرون) ،ولن يضرينا استعمال هذه األرقام ما دام الغربيون ال يرون بأساً باستعمال
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احلجة يف اإلبق���اء على هذه األرقام؟
أرقامن���ا العربية»( .)1يع�ن�ي :واحدة بواحدة! وما ّ
ألن معظم املؤلّفات القدمية واحلديثة ،وأدباء العامل العربي ،واملستش���رقني يس���تعملون
األرقام اهلندية اليت جعلتها مئات السنني تصبح عربيّة».
هكذا يريدون لنا أن نعيش ازدواجية رقمية باإلضافة إىل ازدواجياتنا الكثرية ،اللغوية
وغري اللغوية! فهناك اليوم دول عربية انتقلت متاماً إىل األرقام العربية ،مثل العراق ودول
مشال إفريقية ،ودول أخرى ما زالت متشبّثة باألرقام اهلندية متوهمني أنها تراث فعال.
حتى يف الصحيفة ذاتها جتد رقم الصفحات أحيانا باألرقام العربية والتواريخ باألرقام
اهلندية .وشاهدت يف املاضي أكثر من م ّرة مباراة يف كرة القدم املصرية ،فرأيت األرقام
العربية كبرية المعة على ظهور الالعبني ،أ ّما النتيجة اليت ظهرت على الشاشة فكانت
بقعة سوداء مقابل بقعة سوداء ،أي صفر مقابل صفر .عاشت االزدواجية!
قبل االنتهاء من مسألة األرقام ،هناك ثالث مالحظات جيدر بنا ذكرها هنا لصلتها
باألرقام واألعداد والرياضيّات:
1 .1املالحظة األوىل هي عدم الد ّقة يف استعمالنا
مصطلحي الرقم والعدد ،وهو ما ال
َ
جيوز يف دروس الرياضيات على األقل .فالرقم يف الرياضيات ،وله يف اللغة معان
أخرى كثرية ،هو عالمة كتابية تواضعنا عليها لقيمة حس���ابية ...2 ,1 :حتى ،9
باإلضافة إىل الصفر .ومن األرقام ّ
يتش���كل العدد طبعا يف مبنى عش���ري .فالعدد
 503يتأل���ف من ثالثة أرقام 5 :يف منزلة املئات 0 ،يف منزلة العش���رات ،وذلك
يع�ن�ي أنها منزلة خالية 3 ،يف منزلة اآلحاد .وحني يكون العدد أقل من عش���رة،
 9مث�ل�ا ،فه���و عدد يتألف من رقم واح���د .إذن هناك ر ْق���م ()digit, numeral
ومن اجتم���اع األرقام يتك ّون الع���دد ( .)numberلكنّن���ا يف العربية حن ّمل الرقم
دالل���ة أخرى حني نقول رق��م اهلوية ،رقم الس��يارة ،رقم البي��تً ،
بدال من عدد
مكون من رقمني:
كم���ا يف اإلجنليزية والعربيّة .فكيف يكون رقم البيت  25وهو َّ
فن الكتابة الصحيحة ،دار املعرفة اجلامعية ، 1995،ص 100
( )1الدكتور حممود سليمان ياقوتّ :
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 5،2؟ لذل���ك اضطررنا يف كتب احلس���اب لألطفال الصغ���ار إىل تبنيّ املصطلح
األجنيب نمُ رة – نمَُر ،يف اإلش���ارة إىل أرقام البيوت وما ش���ابهها ،منعاً لاللتباس.
وهذان املصطلحان ،منرة – منر ،ش���ائعان يف احلديث ويف معاجم اللغة احلديثة،
فاس���تعملناهما خروجاً من املأزق املذكور يف تعليم الصغار .إال ّ
أن املش���كلة تظل
مشكلة!
2 .2املالحظة الثانية هي العدد  ،100ويكتب غالباً ِمائة بزيادة ألف تكتب وال تقرأ،
واجلمع مئات ومئون (!) تسقط فيهما األلف كما نرى .والسؤال هو :ملاذا اإلبقاء
عل���ى هذه األلف الثقيلة املتط ّفلة ،وحنن نعلم أن الكتابة الثانية ِمئة جائزة أيضا،
وق���د وردت يف املراجع القدمية .ه���ل هو «احلفاظ على الرتاث» م��� ّرة أخرى ،أم
بأذني هاتني مسعت املذيعني يف القاهرة غري م ّرة يقولون:
الرغبة يف ختطئة العباد؟ ّ
س���نة ألف وتس���عماية بلفظ األلف وم ّدها ،بل إن أحد الشعراء وقع أيضا يف هذا
اخلط���أ بلفظ األلف ،وذلك ما يكش���فه الوزن يف الش���عر ،كم���ا تعلمون  .املفرد
ِمئة واجلمع ِمئات ،ومضاعفاتها :مئتان /مئتني ،ثالث مئة ،أربع مئة ،مخس
مئة ،....دومنا توصيل اللفظني أو حذف أحد حروفهما أيضا ،وكفى اهلل املؤمنني
ش ّر األخطاء اإلمالئية والقرائية !
3 .3ذكرن���ا آنفا أن األرقام العربية متكنّنا من اس���تخدام فاصلتني واحدة بني الصحيح
والكسر العشري ،4.5 :واألخرى بعد كل ثالثة أرقام تسهيال للقراءة وتوضيحا
للمن���ازل .642,015 :ويالحظ يف الف�ت�رة األخرية أن كتّاب���اً كثريين ،يف خمتلف
اجملاالت ،أخذوا يس���تخدمون يف التبنيد (التقس���يم إىل بنود وبنود ثانوية وبنود
ثالثي���ة اخل) املبنى العش���ري لألعداد يف س���بيل ّ
التخلص من األرق���ام ثم أحرف
اهلجاء ،ثم األرق���ام اخل .بعض هؤالء الباحثني آثر اإلبقاء على األرقام اهلندية،
وبذلك اس���تغنى مضطراً عن فاصلة الكس���ر ،وعمد اىل فاصلة املنازل« ،حفاظا
عل���ى التقاليد» .ولكن معظمهم وقعوا يف خطأ آخر ح�ي�ن جعلوا البند األكرب إىل
اليمني والبند الفرعي إىل الش���مال ،ظن���اً منهم أن هذا الرتتيب حمكوم باالجتاه يف
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القراءة العربية من اليمني إىل الشمال .إنه خطأ طبعا ألن العدد يُقرأ من الشمال إىل

اليمني واملنزلة اليس���رى دائما أكرب قيمة من املنزلة اليت تليها إىل اليمني .لتوضيح
املس���ألة نورد مثاال ،فم���ا يبدو صعباً يف التعريف النظري ت���ذل األمثلة عادة .إذا
أردنا أن نكتب البند اخلامس من الفصل الثالث ،نكتب باألرقام العربية،3.5 :

وباألرقام اهلندية 3,5 :ال العكس ،ألن الفصل هو األكرب فيكتب إىل اليس���ار،
والبند الفرعي يظهر إىل اليمني ،متاما مثل كتابة ثالثة ومخس���ة أعش���ار باألرقام.
على كل حال هي طريقة مرحية وتتّس���ع لش���تّى أنواع التبنيد والتفريع ،ومن هنا
اإلقبال عليها يف األحباث العلمية الدقيقة.
َّ
ُّ
كل عام وأنتم خبري
كل /
3.10
م���ا أكثر ما نردّد هذا الدعاء  /التحيّة ،يف اللغة احملكية واملعيارية ،ويف الصحف أيضاً.
مع ذلك كيف نقرؤها ،أو كيف نشكل اآلخر يف كلمة ّ
كل ،يف األساس؟ ّ
كل من ينتبه

إىل املذيعني يف اإلذاعات والتلفزيونات جيد أن الكلمة تُقرأ على وجهني :بعضهم يرفعها
بالض ّمة ،وآخرون ينصبونها بالفتحة ،بينما ُ
ينش���د بعضهم الس�ل�امة فيقرؤها بالتسكني
متشياً مع احلكمة القائلةّ :
سك ْن تسلم !

يف كت���اب الدكتور حممود س���ليمان ياقوت ّ
مساه
فن الكتابة الصحيح��ة ،فصل كبري ّ

خاصة .يعرب اجلملة
«يف األخطاء الشائعة» ،وفيه يعرض هلذه التحية الشائعة يف األعياد ّ
يف البداية ،على الطريقة التقليدية ،باعتبار ّ
كل مبتدأ مرفوعاً ،فإذا س���ألتم أين اخلرب،

كل ع���ام ٌ
فخربه يف رأي االس���تاذ حم���ذوف والتقديرُّ :
مقبل .ثم يذكر أن���ه جيوز إعراب
كل فاع�ل�ا لفعل حم���ذوف تقديره :يقبل ُّ
كل ع���ام .وجييز أخريا ق���راءة ّ
كل بالنصب

كل عام .جيوز إذن يف رأيه قراءة ّ
باعتباره ظرفا لفعل حم���ذوف تقديره :حتيون ّ
كل بالرفع
أو النصب ،باعتباره مبتدأ أو فاعال أو ظرفا ،وكل إعراب وتقديره املناس���ب! نقرأ كل
فنتذكر الشدياق حني ذكر أن ّ
هذه احملذوفات والتقديراتّ ،
معلم النحو كان يقضي ساعة
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تا ّم���ة يف ش���رح مجلة غري تا ّمة ! احلذف والتقدير ،حتى عن���د النحاة القدامى ،مفتعالن
النص قسراً ،حتى ليخيّل لقارئ
يف األغلب ،يس���تعني بهما النحاة لتطبيق القواعد على ّ
أن اللغة ُكتبت ّ
كلها بناء على قواعد النحوّ ،
النص���وص النحويّة ّ
وكل ما ال ينطبق عليها

النص أو اعتباره من الشوا ّذ يف أحسن األحوال.
جيب فيه تقدير ما ال يظهر يف ّ

نع���ود اىل مجلتناّ ،
كل عام وأنتم خبري ،لنكتش���ف بعد النظر الدقيق فيها أن مبناها
هذا اس���تقيناه من اللغة احملكية ،ال حتكمه قواعد س���يبويه .فاجلملة أص ً
حمكي
ال هي تعبري ّ

وافد على املعيارية ،وإذا كان من املفروض تطبيق النحو الكالسيكي على هذه العبارة،
ف�ل�ا ب ّد من إعراب ّ
كل ظرف���اً ،دومنا حذف أو تقدي���ر ،واجلملة أنتم خب�ير هي اجلملة
األساس���ية ،ه���ي العمدة ،والواو رابط ش���كلي أو زائدّ ،
ألن املعن���ى يف اجلملة هو أننا
نتمنّى اخلري ،ملن حنييه بهذه التحيّة ،يف كل سنة جديدة .وعليه فال فرق كبرياً يف املعنى بني
التعبري املذكور وقولنا :أنتم خبري ّ
كل عام ،س���وى أن التعبري األول حيمل يف لغتنا احملكية
معنى الدعاء ،أي هو مجلة إنش���ائية ،والثاني بعد التغيري الذي أحدثناه فيه أصبح مجلة
خربية طبعاًّ .
وإال فكيف يعرب لنا االستاذ ياقوت هذه اجلملة اليت قرأتها يف مقالة لكاتب
معروف« :فمنذ نصف قرن وحنن ندخل معركة إثر معركة»؟ هل نعرب منذ فاع ً
ال لفعل

حمذوف أم مبتدأ خربه حمذوف؟!
حمكي أيضا،
خنلص إىل القول إن كل ع��ام وأنتم خبري مجلة حمكية املبنى ،وحنوها ّ

ويف لغتنا احملكية كثريا ما نس���تخدم مثل هذه املباني النحوية كقولنا :ساعتني وانا واقف،

ّ
كل بالنصب باعتبارها ظرف زمان .أقول هذا ويف ذهين
ومثلها كثري .لذلك جيب قراءة

مثاالن من الش���عر ورد فيهما الرفع بالذات ال النصب .املثال األ ّول من قصيدة فلسطينية

لنزار قباني يقول فيها :عشرون ً
واألصح أن يقال
هوية،
عاما وأنا أحبث عن أرض وعن ّ
ّ
عش���رين عاماً ( وعلى هذا النحو غنّتها أ ّم كلثوم !) .واملثال الثاني للجواهري ال غريه،

يقول فيه :س��بعون ً
واألصح
عاما والكنانة تغتلي  /والنيل يش��خب واجلموع تسا ُء.
ّ
أن يقال سبعني عاماً .أرأيتم أخرياً كيف ّ
احملكي حتى إىل شعر اجلواهري؟!
تسلل املبنى
ّ
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ً
ّ
أيضا؟
التعددية ضرورية يف اللغة
 .4هل
من مشاكل اللغة املعاصرة أيضا أننا ال جند البديل العربي للمصطلح الغربي حينا،
وجند حينا آخر بدائل كثرية للمصطلح ذاته .السبب أننا نستوعب ،بادئ االمر ،املصطلح
ثم نفطن متأخرين ،على األغلب ،إىل
األجنيب ونستخدمه حتى ينتشر على األلسنةّ ،
استحداث مصطلح عربي بديل .وإذ نفطن إىل استحداث مصطلح عربي بديل تكثر
االجتهادات ،وتتوارد األمساء املتع ّددة للمس ّمى ذاته .هكذا إذن :نعاني اجلوع طوي ً
ال،
فإذا حدث أن وجدنا الزاد عانينا التخمة أيضاً!

 4.1احلاسوب computer /
دخل احلاسوب حياتنا وبيوتنا بامسه اإلجنليزي ،computerويف البالد دخل يف حمكيّة
الكثريين منّا بامسه العربي حمشيف أيضاً! وبعد شيوعه وذيوعه على ألسنة الكبار
والصغار ،فطن القائمون على اللغة إىل ابتكار البديل العربي للكمبيوتر .عندئذ ابتكروا
ع ّدة أمساء للكمبيوتر ،ففي «التع ّددية» بركة :احلاسوب ،اآللة احلاسبة ،احلاسب،
احلاسب اآللي ،العقل اإللكرتوني ،احلاسب االلكرتوني ،احملسابّ ،
وظل كثريون،
كل املصريني تقريباً ،يستخدمون املصطلح االجنليزي! من بني هذه األمساء ال ّ
ّ
شك أن
احلاسوب أفضلها ،ألن هذا اللفظ ال معنى آخر له من ناحية ،ومك ّون من كلمة واحدة
يسهل تداوهلا يف اللغة ،جبمعها والنسب إليها وإضافتها إىل االسم الظاهر أو الضمري.
ثم إن احلاسوب كلمة يسهل لفظها يف الفصحى واحملكية ،وإن كانت احملكية عادة ختتزل
مقطعها األول الطويل فتجعله قصرياً ،كما يف األلفاظ األخرى من هذا الوزن :فاروق،
شاكوش ،حاطوم ،بارود ،جارور .كما أن هذا الوزن ،أخريا ،يُستخدم وزن آلة
أيضا.
إذا أمكن اختزال األمساء يف اسم واحد مقبول ومعقول ،حاسوب ،فال ب ّد من مصطلح
آخر بديل للفظ  ،calculatorاجلهاز الصغري للعمليات احلسابيّة البسيطة .اقرتحنا يف
118

تجلياّت التجديد والتقييد

اللجنة العليا لشؤون اللغة العربية ترمجتها :حاسبة .الكمبيوتر – حاسوب ومجعها
حواسيب ،والكلكليرت  -حاسبة واجلمع حاسبات ،وبذلك خنلص من «التعدديه»
والفوضى.
 4.2التلفون َ
اخلل ّ
وي – cellular
هذا النوع من التلفون ش���اع أيضاً ،وكان ال ب ّد من ابتكار اس���م هلذا املس ّمى اجلديد،
ويْ ،
جوال ،حممول ،منقولّ ،
خليوي ّ ،
فتدف ّقت األمساء م ّرة واحدةَ :خ َل ّ
نقالّ ،
متنقل،
موبايل ،بيلفون.
االس���م األخري هو مصطلح عربي أُطلق على أ ّول ش���ركة حملية س��� ّوقت هذا اجلهاز
يف البالد ،وهو اس���م منحوت من كلمتني ،األوىل عربي���ة والثانية غربية :بيله  +فون،
أي التلفون العجيب .وإطالق اس���م الش���ركة على اجلهاز ليس غريباً يف العربية وغريها:
فرجيدر يف األصل اسم شركة صنعت ال ّربادات /الث ّ
الجات ،وهوفر اسم شركة أنتجت
املكنسة الكهربائية ،وهكذا .
األمس���اء :ن ّقال ،ج ّوال ،حممول ،منق���ول ،متن ّقل – تعين مجيعه���ا جهازاً غري ثابت
للتلف���ون ،وهي يف الواق���ع ترمجة موبايل اإلجنليزيّة ومعناها املتح��� ّرك أو املتن ّقل .إال أن
هذه التس���مية ليست تس���مية علميّة دقيقة ،فهناك تلفونات ذات قاعدة يف البيت وميكنك
أي مكان يف البي���ت ،وخارج البيت يف نطاق ضيّق أيضا .هي إذن
تناوهل���ا واالتّصال من ّ
متن ّقلة أيضا ،لكنها ال تنتمي اىل النوع اجلديد الذي حنن بصدده.
بق���ي لدينا امسانَ ،
وي  /خليوي ،وهما يف الواقع اس���م واحد ،وترمجة حرفية
خل ّ
للمصطلح اإلجنليزي  ،cellularوهو يف اللغة اإلجنليزية اسم النسب ،أو الصفة ،لكلمة
ُق هذا املصطل���ح يف اإلجنليزية من اخلليّةّ ،
 –cellخليّة .اش���ت ّ
تقس���م إىل
ألن البالد كلها َّ
دوائ���ر /خاليا يقام يف كل خليّة منها هوائية  /أنتين���ا عالية ليكون االتصال من خليّة إىل
أخرى ،حبيث ّ
يغطي البالد ّ
كلها .إذن س���يلوالر هو اس���م التلف���ون العلمي باإلجنليزية،
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َ
نبوي.
يبّ -
علي – علوي ،ن ّ
لو ّي ،مثل ّ
وإذا ما نس���بنا يف العربيّة اىل اخلليّة فاملنس���وب خ ِ
بذلك يتبينّ أن االسم العلمي الدقيق هو خلوي ،وتُلفظ عادة دومنا تشديد الياء ،فنقول:
ه���ذا تلفون خلوي ،أخذت معي اخللوي .وال ضرورة إىل إضافة خليوي الذي أبقوا فيه
على الياء ،على غري قياس ،منعا لاللتباس ،ربمّ ا ،باخللوي مبعنى الريفي أو الوحيد أو
املنع���زل .ال حاجة إىل اإلبقاء عل���ى الياء املذكورةّ ،
ثم إن
ألن ذلك يثقل اللفظ ويع ّقدهّ ،
اخللوي نس���بة إىل اخللية معروف ،فجدار اخللية ،مث ً
ال ،يس ّمى اجلدار اخللوي .لنقتصر
إذن يف كتابتنا ،وحديثنا أيضا ،على اخللوي ،فهي كلمة س���هلة ودقيقة يف الوقت ذاته،
ّ
ولنتخلص من «التعددية» هنا أيضاً.

 4.3املزدوجان
إذا كن���ا ش���هدنا األمساء املتع ّددة ملخ�ت�رع واحد ،فهناك عالمة م���ن عالمات الرتقيم
أيضاً هل���ا مثانية أمساء .ملاذا؟ هكذا! إنها ما يس��� ّمى يف اإلجنليزية ،quotation marks
الن���ص األدبي ،إذ ال تقتصر على معنى القول/
وه���ي عالمة مه ّمة هلا دالالت كثرية يف ّ
االقتباس فحس���ب .من أمسائها اليت عثرنا عليها ،وال أعرف إذا كانت هناك تس���ميات
أخرى أيض���ا :مزدوجان ،ه�لاالن ،قوس��ان ،معقوفت��ان ،عالمة التنصي��ص ،عالمة
احلص��ر ،عالم��ة التضبيب ،عالمة االقتباس! ما حاجتنا إىل ّ
كل هذه األمساء؟ ملاذا ال
نت ّفق على اسم واحد نس���تخدمه مجيعا ،مزدوج�ين مثال أوعالمة االقتباسّ ،
فنخلص
التالميذ ّ
ّ
«التضخم» الذي ال يفيد أحداً!
واملعلمني من هذا
َّ 4.4
الشرطة
مثل املزدوجني أيضا ،عالمة أخرى من عالمات الرتقيم ،هي ّ
اخلط األفقي القصري؛
ما يسمونه يف اإلجنليزية هايفن ( ،(hyphenوبالعربية مكاف .هذه العالمة أيضا حظيت
بأكثر من اسم يف العربية :شرطة ،عارضة ،واصلة ،وصلة،وقد تكون هلا أمساء مل نعثر
عليها أيضا .ال ندري س���ببا هلذا «التضخم» سوى الفوضى يف استحداث املصطلحات،
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حتى يف هذه القضايا األولية البسيطة .ملاذا ال نكتفي بتسميتها شرطة ،وأظنها من ابتكار
اإلخوة املصريني؛ كلمة س���هلة على اللفظ يف احلدي���ث وعلى الكتابة طبعا ،ومن أصل
عربي غري بعيد عن معناها  :ش���رط اجللد شرطا بضعه وبزغه الستفراغ الدم وغري ذلك
( القاموس).
 4.5النهضة – Renaissance
هذا املصطلح أيضا ترمجناه إىل العربية ،فلم نقتصر فيه على لفظ واحد نتداوله مجيعاً
يف الكتاب���ة واحلديث .والرينس���انس يف أوروبا هي الفرتة اليت م ّه���دت للعصر احلديث،
وكان���ت فرتة إحياء للثقافة األوروبية عامة ،ومتيّزت بالتح ّرر واالنطالق وازدهار العلوم
والفنون ،وبعث الثقافة اليونانية والرومانية القدميتنيّ .
إال أن هذا املصطلح اليوم ال يقتصر
عل���ى تلك الفرتة من تاريخ أوروبا فقط ،بل اتّس���عت داللته حبي���ث أصبحت تدعى به
الفرتات املوازية املشابهة يف تاريخ الثقافات األخرى أيضا .لذا شاع هذا املصطلح يف تاريخ
األدب العربي وتاريخ الش���رق األوس���ط احلديث ،بنفس املعنى أيضاّ .
إال أننا يف العربية
نستخدم مصطلحات متع ّددة للداللة على العهد ذاته :عصر النهضة ،اإلحياء ،االنبعاث،
التنوير ،االس��تنارة ،ويس���تخدم بعضهم املصطلح األجنيب نفسه .فلماذا ال نقتصر على
مصطلح واحد وحيد ،نع ّممه يف كتاباتنا ونقاش���اتنا ،ويف ذلك تقريب للمفاهيم أيضا؟
يف رأيي أن النهضة مصطلح جيد ،ويتضمن ّ
كل الدالالت اليت حيملها هذا املصطلح يف
أصله األجنيب :النهضة ،عصر النهضة ،الفكر النهضوي وهكذا.
 4.6املقاربة – approach
م���ن املصطلح���ات اليت حظي���ت بالتعددي���ة يف العربي���ة أيضا مصطل���ح approach

اإلجنلي���زي .فبدائل���ه العربية اليت تطالعن���ا يف النصوص املختلفة ،ه���ي :طريقة ،نهج،
َ
ّ
مقرتب ،مقاربة .لسنا يف حاجة طبعا إىل هذه
توجه ،مس��لك ،موقف ،معاملة ،تعامل،

«التعددية» يف األس���لوب املوضوعي العلمي .كان يكفينا لو ترمجنا هذا املصطلح ،وهو
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مصطلح يستخدم يف ّ
كل اجملاالت ،ويف احلديث العادي أيضا ،إىل مصطلح عربي واحد
سائغ ،ليس���تخدمه املث ّقف وغري املث ّقف ،بشكل تلقائي دومنا ّ
تكلف .املصطلح ،كما هو
يف اإلجنليزيّة ،ويف ترمجته العربيّة أيضا ،له داللتان :األوىل داللة حمسوسة وتعين الدن ّو
أو الوصول إىل مكان معني ،أو املرور إىل ش���يء م���ا .والداللة الثانية جمازية طبعا وتعين
طريقة التفكري يف تقدير وضع معني أو مسألة معيّنة ،أو طريقة معاجلتها أو التعامل معها.
والرتمجة العربية جيب أن تكون دقيقة حبيث حتمل املعنيني معاً ،طريقة الوصول وطريقة
«التضخم» يف البدائل العربيةّ ،
ّ
فكل لفظ
معاجلة أو تناول مسألة من املسائل .من هنا هذا
منها حيمل بعداً أو ناحية من معنى التعامل ،فال تعطى س���وى بعض الداللة املنش���ودة،
باإلضاف���ة إىل أنّه���ا ذات دالالت أخرى يف اللغة ،فال حاج���ة إىل إثقاهلا بداللة جديدة.
املصطلحان مقاربة ومقرتب حيمالن يف الواقع الداللة كاملة ،احلقيقية واجملازية ،بسبب
اش���تقاقهما من الق���رب ،إال أنهما كليهم���ا «ثقيالن» على اللس���ان ،خاصة يف احلديث
العادي .ثم إن املقاربة ،وهي أكثر شيوعاً من املقرتب ،مصدر للفعل قارب الذي خيتلف
يف داللت���ه قلي ً
ال عن الفعلني قرب واقرتب ،إذ يعين حماول���ة االقرتاب اكثر من االقرتاب
والوصول .على كل حال ،مقاربة أس���هل من مقرتب ،املصدر امليمي ،لفظا واشتقاقاً،
وأظن أن ذلك هو سبب شيوعها أكثر منها.
أي نص
أق���ع عليه يف ّ
ال أس���تطيع إنهاء هذا البند دون اإلش���ارة اىل مصطلح آخر مل ْ
حديث سوى يف وصف الشدياق للغة اإلجنليزية بأنها سهلة املأتى .واملأتى يف هذا السياق
ترمجة مو ّفقة للمصطلح اإلجنليزي ،حتمل الداللة ّ
كلها ،فأتاه معناه جاءه واقرتب منه،
كما أنها خفيفة على اللسان والسمع ،ومجعها املآتي خفيف سائغ أيضا مثل مفردها .إال
فلنكتف باملقاربة رغم صعوبة
أنها مل تنتشر ،شأن مستحدثات كثرية ابتكرها الشدياق،
ِ
إدراجها يف األحاديث العادية ،ما حي ّد من انتشارها اجتماعيا.
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 = g 4.7ج ،غ ،ك ؟!
ال أعرف ملاذا نعمد إىل التع ّددية يف النقحرة (ً )transliteration
أيضا ،فننقل هذا
الصوت /احلرف من اللغات األخرى ،عندما يلفظ كاجليم يف اللهجة القاهرية ،بثالثة
أحرف يف العربية  :إجنليزي /إنكليزي ،جرافيكا  /غرافيكا ؟ ملاذا ال نأخذ بطريقة نقحرة
واحدة وثابتة ليعرف القارئ كيف يلفظ الكلمة أصحابها يف اللغات األخرى؟ لقد كربت
أظن ّ
أن غاندي وغوركي وغانا تلفظ مجيعها بالغني العربية ،ألني قرأتها أل ّول م ّرة
وأنا ّ
يف نصوص عربية ! مل تع ْد هذه املسألة اليوم مشكلة ،يف عصر احلاسوب ومعاجلات
النصوص اليت تز ّودنا ّ
بكل ما حنتاج إليه وأكثر .يكفي أن نق ّرر طريقة واحدة لنقحرة
احلروف  /األصوات اليت ال جند هلا مقابال يف لغتنا ،دائبني عليها دومنا تغيري ،وكفى
اهلل املؤمنني ش ّر التع ّددية ! نأخذ  ،مثال  ،بالغالب على كتابتنا يف نقل هذه األحرف:
نوحد بني كتابتنا ما أمكن .طبعا هناك
 = gﭺ/ج =p ،پ /ب = v ،ڤ /ف ،وبذلك ّ
خصوصا يف الدراسات العلمية ،ال مقابل هلا عندنا
أصوات أخرى ،صامتة وصائتة،
ً
يف العربية ،إال ّ
أهم ما يواجهنا يف النقل من اللغات
أن األحرف الثالثة املذكورة هي ّ
األخرى.

 4.8كم ّ
مقدمة للكتاب؟
سئلت ،عزيزي القارئ ،هذا الس���ؤال فاإلجابة طب ًعا ستكون أنّها مق ّدمة واحدة.
إذا َ
إال أنّها يف لغتنا املعاصرة حتظى بعش���ر تس���ميات ،من باب « التع ّددية ،عثرنا عليها يف
قراءاتنا للدراس���ات واملؤلفاتّ :
مقدم��ة ،تقديم ،متهيد ،تصدير ،مدخل ،اس��تهالل،
ّ
مستهل ،توطئة ،افتتاحية ،كلمة أوىل!

ونصان
ن���ص واحد غالبًاّ ،
إذا أردن���ا احلدي���ث جادّين فالكتاب ،يف الواقع ،يتص ّدره ّ
والقصة
أحيانً���ا ،رغ���م هذه « التع ّددي���ة يف التس���ميات .يف الكتابة اإلبداعية ،الش���عر ّ
واملس���رحية  ،هناك عاد ًة مق ّدمة واح���دة ،يكتبها املؤلّف أو أح���د معارفه ،وتهدف إىل
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خصوصا حني يكون الكتاب أ ّول إصدار للمؤلّف.
تعريف الق ّراء بالكات���ب أو الكتاب،
ً

ق���د تكون هذه املق ّدم���ة قصرية 3 – 2 ،صفحات ،أو طويلة أحيانًا يتناول فيها « املق ّدم»
تظل مق ّدمة على ّ
الكت���اب ببعض التحليل والتفصيل ،إال أنّها ّ
كل حال .هذه هي املق ّدمة
إذن ،ويكفي أن نس ّميها ّ
مقدمة (  ، ) prefaceمن بني التسميات الكثرية السابقة ،وبتشديد

الدال وكسرها ،ال بفتحها كما نسمعها خطأ يف أحيان كثرية!
نصان
من ناحية أخرى ،يتص ّدر الكتب العلمية ،الدراسات واألحباث املط ّولةّ ،
عاد ًة :األ ّول مق ّدمة ،كما يف املؤلّفات اإلبداعية ،إال أنّها تتض ّمن عاد ًة ،فوق ما ذكرنا

أعاله ،أسباب التأليف وظروفه ،واملشاكل اليت واجهها املؤلّف يف الوصول إىل املصادر
واملراجع ذات الصلة ،والشكر أخ ًريا ّ
لكل من ق ّدم املساعدة على اختالف أنواعها ،مبن

فيهم زمالء قرءوا املخطوطة وأبدوا بعض املالحظات عليها ،أو الزوجة واألوالد الذين
النص ّ
مقدمة ،حتّى إذا طال
و ّفروا للمؤلّف الوقت والظروف إلجناز الكتاب! يبقى هذا ّ
واختلف بعض االختالف عن مق ّدمة العمل اإلبداعي السابقة.
نص آخر ،ميكن تس���ميته
بعد هذه املق ّدمة ،يرد عاد ًة يف الدراس���ات واألحباث املط ّولة ّ
املدخ��ل )،(introductionواالس���تغناء عن التس���ميات األخرى كله���ا .يف املدخل هذا
ّ
يوض���ح املؤلف موضوعة دراس���ته ومبناها،كما يتناول بع���ض املعلومات والوقائع ذات
الصلة باملوضوعة األساسية ،وإن مل ّ
تشكل جزءًا عضويًا منها .املدخل ،باختصار،هو
فصل« أوّلي مي ّهد للدخول إىل موضوعة الدراس���ة/الكتاب األساسية .ليس ما أوردناه
أحكاماملزمة ،بالطبع ،فاملؤلّف ح ّر يف األخذ باألسلوب الذي يراه ،لكن هذا هو املتّبع
يف معظم اإلصدارات اإلبداعية والعلمية.

بناء على ما تقدّم،يكفينا من التسميات العشر املذكورة اثنتان ال غريّ :
املقدمة واملدخل،
وإال ّ
فإن «التع ّددية هنا تؤدّي بنا إىل الفوضى وتداخل املصطلحات ،وهو ما ال جيوز،

يف الكتابة العلمية على ّ
األقل!
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تجلياّت التجديد والتقييد

ي؟
 - native 4.9أصل ّي ،أصالن ّي ،أروم ّ
كنا يف ندوة سياس���ية أكثر ما تردّد فيها األصالني واألصالنية .وهو أمر طبيعي حني
ي���دور النقاش حول الفلس���طينيني الذين بقوا يف وطنهم بعد ح���رب  ،1948وحت ّولوا إىل
إلي
أقلية قومية يف دولة تع ّرف نفسها بأنها دولة « يهودية دميقراطية .إال أن جاري التفت ّ
غري م ّرة معرتضا على استخدام أصالني بدال من أصلي املألوفة .وعَدت جاري بتوضيح
األمر ،ولكننا تف ّرقنا دون الوفاء بوعدي ،وها أنا متناول املصطلح املذكور هنا .األصالني
مصطلح حديث طبعا اس���تحدثه الكتّاب ترمج���ة للمصطلح اإلجنليزي  ،nativeويعين
الش���خص املولود يف بلد أو مكان معينّ  ،ويف العربية اس���تحدثوا يف ترمجته لفظ «يليد»
من األصل ي ل د و ل د  .ليست ترمجة املصطلح باألصلي دقيقة طبعا،ألن األصلي
ترمجة  ، originalأو ه���و خالف الفرعي ،أو الزائد ،أو االحتياطي ،أو ّ
املقلد .بذلك
تكون إضافة النون يف النسبة إىل األصل  ،أصالني ،جعلت املنسوب حيمل داللة جديدة
ّ
ويستحق مبتكره الشكر طبعا.
ال يفيدها األصلي ،وهو توليد» يثري لغتنا املعاصرة،
من ناحية أخرى وجدنا ،خالل تناولنا هذا اللفظ ،أن يف اإلجنليزية مصطلحا آخر حيمل
الداللة ذاتها تقريبا ،وهو ،aborigine:ويعين :اإلنس���ان أو الشيء املوجود يف منطقة
ب«األرومي:
معينة منذ األزمنة القدمية ،أو منذ اكتش���افها .يرتجم امل���ورد هذا املصطلح
ّ
واحد من سكان البالد األصليني القدماء» .وهو مصطلح جيد ،ويؤدّي الداللة اجلديدة،
إال أن األصالني ،يف ظين ،أكثر شيوعا ،فلنقتصرعليه دون غريه خشية « التع ّددية» .
ُ 4.10خ َضرُ ،خ ْض َرواتُ ،خ ْضراواتَ ،خ ْضراواتُ ،خضار ؟
ثم «خنتلف» يف تسميتها مفردا ومجعا؟ يف
هل يُعقل أن نشرتي اخلضرة ونتناوهلا يومياّ ،
املفردُ :خ ْضرة وخضراء ُ
وخضارة ،ويف اجلمعُ :خ َضرُ ،خضارَ ،خ ْضراواتُ ،خ ْضراوات،
ُخ ْض َروات .يف املفردّ ،قلما يُستخدم الشكالن الثاني والثالث يف لغتنا احلديثة ،ويف ظنيّ
أنهم���ا ظهرا نتيجة لإلش���كال القائم يف اجلمع ،فاجلميع يس���تخدمون اخلض��رة يف اللغة
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احملكي���ة واملعيارية على ح ّد س���واء .واخلضرة يف األصل تعين ،كم���ا هو معروف ،لون
توس���عت داللتها لتعين ّ
كل أنواع البقول تبع���ا للونها ،كما يف العربية .إذا
األخضرّ ،
ثم ّ

كان املفرد خضرة فاجلمع ،قياس���ا ،هو ُخ َضر ،مثل ُغرفةُ -غ َرف  .إال أن اللغة ال تتقيّد
يف تط ّورها بأحكام النحو والصرف ،فانضافت اجلموع املذكورة أعاله .األس���تاذ أمحد
خمتار يقرتح َخضراء يف املفرد َ
وخ ْضراوات يف اجلمع ،فهل مسعتم أحدا يستخدم َخ ْضراء
يف لغته احملكية أو املعيارية؟ ال ندري هل نش���أ االقرتاح املذكور رغبة يف «مسايرة» قواعد
النبوي « :ليس يف َ
اخل ْضراوات صدقة»  .على كل حال
الصرف ،أم اس���تجابة للحديث
ّ

التوسع
إذا اتفقنا ،يف لغتنا احلديثة ،أن املفرد ُخ ْضرة فاجلمع ببس���اطة ُخ َضر ،ومن باب ّ
ُخ ْض��روات ،بإضاف���ة الواو قبل األلف والتاء ،أو ُخضار على غري قياس لش���يوعها على
األلس���نة واألقالم املعاصرة .وإذا رغبنا أخريا يف جتنّب «التع ّددية» هنا أيضا فلنقتصر على
ُخ ْضرة يف املفرد ُ
وخ َضر يف اجلمع ،يف لغتنا املعيارية على ّ
األقل.
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ُ
 .5حنو أسلوب عصري ،وسليم
إذا كنّ���ا نع���ارض التقييد املغالي عل���ى الكتّاب واجمل ّددين ،وحن���اول الوقوف يف وجه
«الغيوري���ن» يف ختطئتهم ّ
لكل ما خيرج عن مواضعات اللغة الكالس���يكية ،فهذا ال يعين
أننا نقبل كل جديد» حتى إذا كان فيه خطأ فاضح أو خروج واضح عن قواعد العربية.
هذه اللغة غالية علينا  ،ونريد هلا مواصلة احلياة يف ثياب العافية واالزدهار ،وما تص ّدينا
ملن يش��� ّدونها إىل اخللف إال انعكاس لرغبتن���ا يف تط ّورها حبيث تضاهي كل اللغات احليّة
املعاصرة .يف هذا الس���ياق ن���ورد ،يف هذا البند ،بعض املالحظات اليت نرى أنها تُس���هم
يف حتديثه���ا وإح���كام مس���تج ّداتها ،ومت ّهد طريقه���ا اىل التقدم والعصري���ة .ليس يف هذه
املالحظات ما يؤهّلنا للوقوف يف ّ
صف «الغيورين» إال أننا ،جيب أن نعرتف ،جند أنفسنا
أحياناً متح ّفظني من بعض الظواهر والتجديدات» اليت ال تراعي الد ّقة واملنطق!
 5.1بني االقتصاد والفضفضة يف اللغة
الضروري أن تكون لغتنا فضفاضةّ ،
متط ما ميكن قوله يف مجلة فيغدو جمُ ال؟
هل من
ّ
هل الكالم والوقت رخيصان يف حسابنا فنهدرهما عبثا؟ ملاذا نعمد ،يف عصرنا هذا
أيضا ،إىل األسلوب «اإلنشائي» الفضفاض حني تقتضي احلال لغة اإلجياز والد ّقة؟
نفصل الكالم الكبري الفضفاض جلسد حنيف ضامر؟
باختصار :ملاذا ّ
النص ،ح�ي�ن يُرتجم من اإلجنليزية أو
أخربن���ي أح���د اخلرباء يف الطباعة والرتمجة أن ّ
العربيّة إىل العربية ،تزداد «عالمات الطباعة» فيه بنس���بة  25وأحيانا  30يف املئة .فهل حنن
«حيب احلكي» فعال ،أم لغتنا فضفاضة« ،أدبيّة» ،ال تعرف االقتصاد يف األلفاظ؟
شعب ّ
ق���رأت ترمجة كتاب لألطفال بعن���وان ? ،who moved my cheeseف���اذا بالعنوان يف
س���ت كلمات بالتمام والكمال :من ّ
ح��رك قطعة اجلنب اخلاصة
العربيّة ينتفخ فيغدو ّ
ب��ي؟ أم���ا كان باإلم���كان ترمجتها :م��ن ّ
حرك جبن�تي؟ فنقتصد بذل���ك حتى أكثر من
األص���ل اإلجنليزي؟ ميكن�ن�ي تقدير طريقة التفكري والتخبّطات ال�ت�ي انتهت باملرتجم إىل
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كل حال مل ي��� َر يف هذا «االنتفاخ» ضرياًّ ،
ه���ذه الصياغة .لكنّه على ّ
وإال فإنه كان حاول
صياغة العنوان بكلمات ّ
أقل .علينا االقتصاد ما أمكن ،يف الكتابة العلمية والرتمجة
خاصّ ،
ألن الثرثرة مكروهة حتى يف أحاديث الناس ،فكيف يف اللغة العلميّة ويف
بوجه ّ
عصرنا هذا ،عصر السرعة؟
 5.2التح ّرر من الواو
قارئ النصوص العربية ،القدمية ومعظم احلديثة ،ال ب ّد أن يدهش إذا أحصى املواضع
اليت تس���تعمل فيها واو العطف .نقرأ أحيان���ا ً
مقاال كام ً
ال يف صحيفة ،أو يف جملة ،فنجد
كل فق���رة فيه تبدأ بالواو ،وذل���ك عدا الواوات « الداخلية»! أمام���ي ،بالصدفة ،مقالة
للدكتور صربي حافظ ،الناقد املعروف وأس���تاذ األدب العربي احلديث يف جامعة لندن.
املقالة من  15صفحة ،يف  84فقرة (جملة فصول،اجمللد  ،3العدد  ،4يوليو /أغس���طس/
س���بتمرب  ،1983ص  .)229-215نظرن���ا فواتح الفقر فوجدنا :ال��واو –  59مرةّ ،أما6 -
م���رات ،غ�ير أن  ،5 -إذا  ،2 -صحيح 2 -؛ كم���ا وردت ّ
كل من الفاء ،تلك ،لكن،
ّ
ه��ذه ،منذ ،ال غرو ،يف ،لق��د ،إذن،
كل -م ّرة واحدة  .إىل هذا احل ّد تطغى الواو ،حتى
على أسلوب أستاذ يف جامعة إجنليزية ،يكتب يف اإلجنليزية كما يكتب يف العربية وأكثر،
عندما يأخذ يف الكتابة بالعربية! تأ ّملوا ما تقرءون وأحصوا معي الواوات!
قرأت ً
مقاال تبدأ
ال���واو يف بداية اجلمل والفقرات تقليد من تقاليد الكتابة القدمية،وإذا َ
كل فقرة فيه بالواو فاعلم أن الكاتب مل يس���تطع ّ
التخلص من هذه الس���مة التقليدية يف
األسلوب ،ألنه تربّى عليها،ويلصقها يف بداية كل فقرة تلقائيا .بعض الكتّاب يبدو واعياً
هل���ذه الواو «الزائدة» يف بداية كل فقرة ،فتجده لذلك يس���تبدل الواو بـ ّإن فاحتة للفقرة،
وقد أحصيت يف مقالة ألحد الكتّاب ست فقرات متوالية تبدأ بـ ّإن !
خاص.
قلت إن الواو من مسات الكتابة التقليدية  ،يف بداية اجلملة ،وبداية الفقرة بوجه ّ
ّ
مستقلة،
ففي الشعر القديم كان البيت الشعري ،يف األغلب ،وحدة معنوية وحنوية
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حبيث ميكن قراءته عادة على حدة .وتتوالي أبيات القصيدة على هذا النحو دومنا رابط
حنوي ،يف األغلب ،حتى آخر القصيدة .يف هذه القصائد يكثر عادة ورود الواو يف أ ّول
شكلي يش ّد البيت إىل سابقه ،موهماً بتماسك القصيدة وبأنها
البيت ،كأمنا هي رابط
ّ
األقل .هذه هي الواو اليت ّ
ذات وحدة موضوعية على ّ
علمونا أنها «حبسب ما قبلها»،
وهي يف الواقع زائدة ميكن جتاهلها متاماً عند تفسري البيت أو ترمجته إىل لغة ثانية.
الواو ترتدّد يف النثر الكالسيكي أيضاً ،يف بدايات معظم اجلمل والفقر .ذلك ّ
أن النثر
الكالسيكي ،كما نعرفه يف املخطوطات ،تكاد تنعدم فيه عالمات الرتقيم اليت حنرص
عليها اليوم كثرياً يف كتاباتنا ّ
ونعلمها تالميذنا .لذا جاءت الواو يف النصوص الكالسيكية
«تعويضاً» عن عالمات الرتقيم اليت ترشد القارئ اليوم يف قراءة اجلملة وفهمها بشكل
دقيق .هكذا كانت الواو يف نظر كاتب النصوص النثرية الكالسيكية أشبه بعالمة لبدء
اجلملة أو الفقرة تعني القارئ على القراءة والفهم الصحيحني.
خاصة يف بداية الفقرة.
أ ّما يف النثر احلديث فيجب علينا «التح ّرر» ما أمكن من الواوّ ،
ما من قاعدة تقول إنّه جيب أن نبدأ اجلملة بالفعل ،لتبدو اجلملة «مبتورة» دون الواو،
وما من قاعدة تفرض علينا أن تطول اجلملة وتطول حتى تبلغ الصفحة أحيانا .لنبدأ
اجلملة باجلزء الذي نراه مالئما من حيث املعنى أو السياق؛ بالفعل ،باالسم ،بالظرف،
ولنراع د ّقة املعنى ومتاسك اجلمل وقصرها ما أمكن ،ليكون أسلوبنا جديداً سائغاً،ال
ِ
ً
يرهق كاتبه وال قارئه أيضا!
 5.3مجوع « معاصرة» على وزن ُفعوالت
من األساليب احلديثة الش���ائعة اليوم استخدام مجع اجلمع على وزن ُفعوالتً ،
بدال
م�ب�رر .نقصد بذلك مجوع���اً مثل :فحوصات ،كش��وفات،
م���ن اجلمع الع���ادي ،دومنا ّ
طروح��ات ،ش��روحات ،رهونات ،رس��ومات ،ضغوط��ات ،فروقات ،حج��وزات ،وعودات،

خروقات ...والقائمة طويلة! ليس مجع اجلمع غريبا على اللغة العربية ،ويف لغتنا احلديثة
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نس���تخدم بيوتات ورجاالت مثالّ ،
إال أن مجع اجلمع هنا جاء تعبريا عن تغيري يف املعنى،
فالبيوتات هي العائالت الشهرية املعروفة ،والرجاالت هم الرجال العظام املعدودون.
إذا نظرنا يف القائمة املذكورة أعاله وجدناها كلها يف وزن واحد :فعوالت مجع فعول.
الظن أن دخول هذه الصيغة إىل اللغة املعيارية كان بتأثري اللغة احملكيّة ،ولعلها
وأغلب ّ

ظهرت يف الواقع نتيجة الوهم بأن الوزن فعول جيمع على هذا النحو ،مثل :طموح –

طموحات .إال أن الطموح مصدر ال مجع ،ومن هنا االلتباس ،رمبا ،إذ جعلوا فعوالت
مجعاً لفعول ،دومنا تدقيق ،سواء أكانت مصدراً أو مجعاً.
املالحظ���ة األخرية أن هذه القائمة كلها مجع ملص���ادر على وزن َف ْعل ،واملصدر عادة
ال جيمع ّ
إال إذا اكتس���ب جبمعه داللة أخرى .على كل حال إذا رغبنا يف مجع مصدر من

هذه املصادر فليكن مجعه قياسياً على وزن ُفعول ،وال ضري يف قولنا :فحوص ،ضغوط،

شروح  ...إىل آخر القائمة.
 5.4موضوع – مواضيع ،موضوعة – موضوعات
يُستخدم هذا املصطلح ،موضوع ،مبعان كثرية يف لغتنا احلديثة .فاللغة العربية موضوع

م���ن مواضيع التدريس ،وما تدور حوله الرس���الة أو املقالة هو أيضا موضوع ،والفكرة
األساس���ية يف عمل أدبي ه���ي أيضا موض��وع ( .)themeباإلضافة طبعا إىل أن اللفظ يف
األصل هو اس���م املفعول من وضع  ،وما زال يستخدم بهذا املعنى أيضا ،فاملوضوع هو
ما وضعته يف مكان ما ،واملوضوع ،كما يف علم احلديث ،هو َ
املختلق أيضاً.
جتم���ع موضوع على وزنني :مواضيع /موضوع���ات .ولذا ميكننا رغبة يف التحديد أن
نس���تخدم :موضوع – مواضيع للدالل���ة على مواضيع التدري���س مثال ،وموضوعة –
موضوع���ات للداللة على املس���ألة اليت تتناوهلا مقالة أو يعاجله���ا تلميذ يف درس التعبري.
حيل هذا طبعا من مش���كلة تع ّدد املعان���ي يف هذا اللفظ ،ومل نذكرها ّ
لن ّ
كلها ،ولكنّه قد
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يس���اعدنا على التمييز بني هذين النوعني ،على ّ
األقل .وقد الحظت فعال ّ
أن املوضوعة
أخذت تنتشر على أقالم بعض الكتّاب شيئا فشيئا ،عندنا هنا ،ويف البالد العربية أيضا.

 5.5حتصيل احلاصل
ق���رأت هذا التعب�ي�ر يف مقالة ألحد الكتاب ،حيث يس���تخدمه مبعنى جممل أو ملخص
القول ،وليس معن���ى هذا الرتكيب كذلك .فتحصيل احلاص���ل تركيب قديم ومعاصر،
يعين إقرار أمر مفهوم ال حاجة إىل شرحه وتربيره .أو كما يقال يف لغات أخرى :االندفاع
إىل ب���اب مفتوح .م���ا دام األمر قد حصل فال حاجة إىل حتصيل��ه .ورد هذا الرتكيب يف
الشعر أيضا ،قال الشبييب مثال:
إذا قام حسن الشيء يف ح ّد ذاته  /فإثبات ذاك احلسن حتصيل حاصل

وقال علي اجلارم:
قلت مدحاً قيل حتصيل حاصل
لي العقل أنين  /إذا ُ
ُ
فقلت وهل يرضى َ

لصفي الدين ّ
احللي:
ويف قصيدة ّ

طالب حتصيل حاصل
ُ
وإني إن
وصفت له والئي /كأني ٌ

ُ
بعد هذا
يفسر تركيب من حتصيل احلاصل» على
عجبت فعال أن أجد ڤير يف قاموسه ّ
نص يستخدم الرتكيب
هذا النحو .in summary, it may be said:فهل اعتمد ڤير على ّ
بهذا املعنى خطأ،فأثبته يف قاموسه؟

 - c.v. 5.6سرية ذاتية؟!
يالحظ يف اآلونة األخرية ش���يوع مصطلح الس�يرة الذاتية ،ترمجة ملا يس ّمى يف اللغة
اإلجنليزي���ة  ، curriculum vitaeوتكت���ب خمتص���رة عادة باحل���رف األول من كل من
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الكلمت�ي�ن  ،c.v.أو  resumeبالفرنس���ية ،وترمجوها بالعربية :أحداث احلي��اة .أكثر ما
يرتدّد هذا املصطلح يف الطلبات للحصول على وظيفة أو غريها ،ويف السياق األكادميي،
بل إن بعض املثقفني يس���تخدم أحيانا املصطل���ح اإلجنليزي خمتصرا ،فيقول مثال«:ابعث
لنا السي ڤي لنرى» .واملصطلح يعين خمتصراً لتاريخ املرء ،يتض ّمن عادة بعض التفاصيل
الشخصيّة والثقافة والتجارب يف العمل والوظيفة .باختصار ما حيتاجه صاحب العمل يف
اختاذ قراره بقبول ّ
املوظف أو رفضه .يتّضح إذن أن مصطلح الس�ي�رة الذاتية ليس ترمجة
صحيحة للمصطلح اإلجنليزي املقصود .فالسرية الذاتية ،أو الرتمجة الذاتية ،هي بالطبع
مؤلَّ���ف من جزء أو أكثر يس���رد فيه صاحبه حياته ،وبالتفصي���ل ،منذ طفولته حتى كتابة
سريته .كتاب سبعون ،مثال ،هو السرية /الرتمجة الذاتية مليخائيل نعيمة ،ويقع يف ثالثة
ّ
جملدات! باختصار الس�ي�رة الذاتية هي ما يس ّمى يف اللغات األجنبية ،autobiography
نظن ّ
أن الرتمجة الدقيقة
ولذلك فالس�ي�رة الذاتية ترمجة غري مقبولة للس���ي ڤي .من هنا ّ

هي :سرية حياة ،تاريخ حياة ،ترمجة حياة ،أو بيان السرية ،كما يرتمجها قاموس

امل��ورد .أرأيتم كيف جلأنا م ّرة أخرى إىل «التع ّددية»؟ أنا ش���خصيا ّ
أفضل بيان الس�يرة،

فهي س���هلة ومعبرّ ة ،وكل مصطلح أوردناه خري من الس�يرة الذاتية الشائعة ،ألنها خطأ
فاحش رغم شيوعه.

 5.7كتابة أمسائنا  :هل نرضى بالفوضى فيها؟
ّ
كل من يراقب كتابة األمساء ،اسم العائلة أو االسم الشخصي ،اليت تظهر على
شاشة التلفزيون ويف الصحف ،يعجب للفوضى الضاربة يف هذا اجملال .صحيح أن اسم
الشخص واسم عائلته ملكية فردية ملن حيملهما ،لكننا مع ذلك سوف «نتط ّفل» على
نظن أنهم يكتبون أمساءهم بشكل خاطئ ،وهلم أن يقبلوا اقرتاحنا
بعض الناس الذين ّ
أو يرفضوه ذا ّمني «تطفلنا» هذا!
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من التقليعات احلديثة كتابة أعالم مؤنثة كثرية باأللف الطويلة يف آخرهاً ،
بدال من
األلف املقصورة أو التاء املربوطة .صحيح أن األلف املقصورة والتاء املربوطة الساكنة ال
ختتلفان كثرياً ،يف اللفظ ،عن األلف الطويلةّ ،
إال ّ
أن ذلك ال يس ّوغ لنا الكتابة باأللف
الطويلة يف هذه احلاالت .أملع األمساء وأشهرها طبعا هي املمثلة املصرية يسرىّ .
فكل من
يقرأ أمساء املمثّلني يف أ ّول الفيلم أو املسلسل ،جيد امسها مكتوبا دائما باأللف الطويلة:

يسرا .دافع أحد األصدقاء عن هذه الكتابة الغريبة بأنها تكتب باأللف الطويلة لتمييزها

عن يسري ،ألن املطبوعات املصرية ال توضع فيها النقطتان حتت الياء املتطرفة ،فهل
يسرى هي الكلمة الوحيدة اليت ميكن قراءتها يف العربية على وجهني؟ ربمّ ا كان يف الرأي
املذكور تفسري هلذا اخلطأ اإلمالئي ،إال أنه ليس تربيراً .وال أعرف باملناسبة ملاذا يواصل
اإلخوة املصريون حذف النقطتني من حتت الياء املتطرفة؟ هل يعترب ذلك من باب «احلفاظ
على الرتاث» أيضا ،ألن النصوص القدمية درجت على ذلك؟ وهل حنن اليوم مطالبون
بالكتابة كما كتب أجدادنا يف العصور الوسطى؟ ملاذا عالمات الرتقيم إذن ،وملاذا النقط
على احلروف أيضا؟! (من املفارقات الطريفة فع ً
ال أن أخبار األدب» القاهرية ،اليت
أطالعها أسبوعياً بفضل اإلنرتنيت ،ال تكاد تعرف األلف املقصورة ،إذ تظهر كلها ياء
بنقتطتني حتتها .فهل استجاب احلاسوب لطلبنا هذا بقلبها كلها ياء من باب التعويض
عن املاضي؟!) .نعود إىل األعالم املؤنثة فنجد ما يكتب منها باأللف الطويلة ال يقتصر
على يسرى .يكتبون أيضا :نورا ،رندا ،رميا ،رانيا ،جومانا  !! ...بل إن موقع الشاعرة
غادة فؤاد السمان ،يف اإلنرتنت ،وهي غري الروائية املعروفة غادة الس ّمان ،يورد امسها

الشخصي باأللف الطويلة « :موقع الشاعرة غادا فؤاد السمان» ،مت ّوجا بهذا اخلطأ
الفاضح صورتها اجلميلة ،وهذا كثري ،كثري ج ّداً !!
ّ
وتس���تحق معاجلتها يف هذا السياق.
يف كتابة أمساء العائالت ،أيضا ،ظاهرة تلفت النظر
ف�ل�ا خيفى أن أمس���اء كثرية م���ن أمس���اء العائالت ه���ي يف األصل مجع تكس�ي�ر لعلم
مفرد:مصاحل���ة (مصل���ح) ،صواحلة (صاحل) ،عثامن���ة (عثمان) دراوش���ة(درويش)،
حماجن���ة( حمج���ن) ،وهكذاّ .
إال أن لغتنا احملكية كما هو مع���روف تحُ دث اإلمالة يف حركة
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احلرف قبل التاء املربوطة عند تسكينها ،فتلتبس الفتحة بالكسرة ،ومن هنا درج كثريون
عل���ى كتاب���ة األمساء بالياء ً
ب���دال من التاء املربوط���ة :قوامسة > قوامسي ،بيادس���ة >
بيادس���ي ،جرايسة> جرايس���ي ،عرايدة > عرايدي ،مخايس���ة > مخايسي ،والقائمة
طويلة .بل أزعم ،وليعذرني ذوو الصلة ،أن عائلة أرملي وحبييب ورحياني األصح أن
تكت���ب كلها بالت���اء املربوطة ،إذ ال يعقل أن اجل��� ّد األول كان امسه أرملي أو حبييب أو
تس���مت به العائلة ،مثل عائالت كثرية غريها،
رحياني ،وإمنا األرجح أنه علم مؤنثّ ،
اعرتافا بفضل اجل ّدة األوىل  ،أو بسبب وفاة اجل ّد وقيام اجل ّدة برعاية األسرة وحدها!
أخريا وليس ً
ً
آخرا
5.8
يف مقالة ألحد الكتّاب،افتتحها بهذا التعبري ،وسارع إىل تفسريه قائ ً
ال«:وأخرياً وليس
آخراً ،وهو شكل من مماطلة الكالم جتاه املوضوع ،من حيث كونه تعبرياً عن قطوف
النهايات ،مع وعد بأن آخر كلمة مل تقل بعد .وهذا يعين أن احلوار مستمر ،ونهر احلياة
متصل».
واضح أن الكاتب أساء فهم وتفسري هذا التعبري .فليس القصد به أن احلديث سيتواصل
ّ
يستشف بوضوح من املقتبس أعاله .إنه تعبري معاصر ،ما يف
وإن كان توقف مؤ ّقتاً ،كما
ذلك ّ
شك ،ولذا فإن القاموس الكالسيكي ال يورده طبعاً .ومعناه أن ما نقوله ،وإن ورد
أخرياً من حيث الرتتيب إال أنه ال ّ
يقل قيمة ع ّما سبقه .باختصار،هو تعبري حديث مرتجم
عن اإلجنليزية، last but not least:وترمجته احلرفية :األخري لكن ليس ّ
األقل.
 5.9مزايدة  /مزاودة
ه���ذا لفظ حديث يف داللت���ه ،ال يف صيغته طبع���اً .فهو مصدر قياس���ي للفعل زايد،
ومعن���اه الكالس���يكي:غالب يف الزيادة .أ ّم���ا يف لغتنا احلديثة فينتمي ه���ذا املصطلح إىل
القاموس السياس���ي ،ويفسره شاروني :املنافس���ة يف إظهار التطرف ،ثم يورد الرتاكيب
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التالية للتمثيل :اختاذ س�ل�اح املزايدة يف االتهامات ،مزايدة كالمية .ويف بيئتنا السياس���ية
تعترب املزايدة من األس���اليب الش���ائعة جداً ،وتعين اإلس���راف والتط ّرف يف رفع الشعار

السياسي ،حتى غري الواقعي واملقبول منه ،رغبة يف إحراج اخلصوم السياسيني ،ال إمياناً
بالشعار املرفوع! والبعض يكتبها بالواو ،مزاودة ،خطأ ودون م ّربر .ناقشين أحد أنصار

«امل���زاودة» ذات مناس���بة ،فر ّد املصدر إىل الزاد  ،ألنه هو يكتبه���ا بالواو  ،وهو طبعاً ال

ميكن أن خيطئ!
 5.10الفت ُ /ملفتَ ،مبيع ُ /مباعَ ،معيبُ /معابَ ،معيشُ /معاشَ ،مصوغ
ُ /مصاغَ ،مصونُ /مصان
األلفاظ الس���تة هذه كثرياً م���ا تُقرأ بامليم املضمومة،على غري قي���اس .حنن مع التجديد
وتطوي���ر اللغة ،ولكننا ال نقبل الصياغة اخلاطئة باس���م التجديد! اللفظ األ ّول ،الفت،
حيمل داللة جديدة مل تعرفها اللغة الكالس���يكية .إنه يف الواقع اختزال لرتكيب أوس���ع-
الفت للنظر ،وهو بديل معقول للكلمة اإلجنليزية –  ،interestingفنقول :أمر الفت،
فكرة الفتة ،عرض الفت وهكذا...أما ملفت هذه ،فهي غري صحيحة ألن الفعل ثالثي،
لفت ،واس���م فاعله الف��ت ،على وزن فاعل طبعاً .وال أعرف مل���اذا تُعجب ملفت هذه
الكثريين ،فيستخدمونها يف أحاديثهم وكتاباتهم ،واللغة ال تعرف الفعل ألفت! األلفاظ
اخلمس���ة األخرى هي أمساء مفعول من الثالث���ي

اجمل ّرد طبعاً :باع ،ع��اب ،عاش ،صاغ،

صان ،واسم املفعول ،كما هو معروف ،يصاغ من الثالثي اجمل ّرد على وزن َمفعول دون
اس���تثناء ،فإذا كان أجوف وقع فيه اإلعالل باحلذف عادة ،كما يظهر يف األمثلة أعاله.
أم���ا امليم املضمومة هذه فال تكون يف اس���م املفعول ،واس���م الفاعل أيض���اً ،إال إذا كان
الفعل أكثر من ثالثة أحرف؛ ثالثيا مزيدا أو رباعياً.
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 5.11البنية التحتية – مصطلح غري دقيق رغم شيوعه!
البني��ة التحتية من مصطلحات احلضارة املعاصرة .ش���اع ه���ذا املصطلح على األقالم
واأللس���نة ،ويف البالد «اخرتعوا» وزارة ً
مسوه���ا يف العربية «وزارة البنى التحتية»!
أيضا ّ
فهل ميكن بعد هذا االنتش���ار الواسع الس���ريع هلذا املصطلح ،حماولة تغيريه أو تعديله،
حت���ى إذا كان ال يفي باملعنى الدقيق ملا ُوضع له؟ على ّ
كل حال ،دعونا ننظر يف داللته،
ومدى الد ّقة يف ترمجته إىل العربية ،راجني أن ّ
يشكل هذا البند ،على ّ
األقل ،حتذيرا من
اإلسراع يف ترمجة أو صياغة مصطلحات جديدة دومنا رويّة وتدقيق ضروريني!
املصطل���ح مرتجم ،طبع���ا ،من اللغة اإلجنليزي���ة ،فهناك يف الغرب اس���تحدثوا هذه
التس���مية بعد ظهور مس��� ّماها يف ختطيط وبناء االقتصاد العصري .ال نتو ّقع بطبيعة احلال
العث���ور على ما يقاب���ل هذا املصطلح يف العربية الكالس���يكية ،فه���و مصطلح حضاري
عص���ري،وال يُعقل أن تبتكر العربية تس���ميات مل���ا مل تعرفه من املس��� ّميات! املصطلح
اإلجنلي���زي /الغرب���ي( infrastructure ،أو ّ ،)substructure
مرك���ب م���ن كلمتني:
 .structure + infraالكلم���ة األوىل هي بادئة ( ،)prefixومعناها حتت أو دون ،ومنها
ً
أيض���ا مصطلح  = infraredما حتت /دون األمحر .الكلمة الثانية تعين ،كما يف املورد:

(أ) بن���اء ،تش���ييد (ب) مبنى ،بنية ،تركيب .بذلك يكون املعن���ى احلريف للمصطلح :ما
حت���ت البناء /املبنى /البنية .بكلمة أخرى ،يعين املصطل���ح يف داللته األ ّولية ّ
كل ما يلزم
من تأسيس���ات إلقامة البناء .هذا هو معناه األ ّولي ،إال ّ
أن داللته اتّس���عت حني استخدم
يف س���ياق االقتصاد الوطين وإقامة املدن وصيانتها ،حبيث يعين ّ
«كل املنشآت واخلدمات
والتجهيزات وغريها ،الضرورية لش���ركة ،دولة ،تنظيم ،بلدة ،وما ش���ابه ،يف العمل
والتط ّور كما جيب» .عند إنشاء قرية ،مثال ،ال ب ّد من شبكة شوارع وشبكة مياه وكهرباء
وجمار ،وهذا طبعا ما يعنيه املصطلح .ال يعين املصطلح إذن مبنى  /بناء حتتيا ،بل يعين
ما يكون حتت املبنى من أسس ضرورية لقيامه!
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يف اللغ���ة العربي���ة ،كما هو معروف ،مل يرتمجوا املصطلح حرفيا ،بل اش���ت ّقوا كلمة
عربية جديدة من أصل قديم ،وتؤدّي املعنى ذاته :تشتيت واجلمع تشتيوت .والتشتيت
هي صيغة مصدرية من األصل شيت ( ،وهذه تقابل ْاست يف العربية ،ولذا كانت همزتها
همزة وصل ألنّها غري أصلية ،من األمساء العش���رة !) ،وتع�ن�ي ما تعنيه اللفظة العربية
والعجز(القفا) أيضا!
املقابلة متاما :األساس ،األصلُ ،
يف العربي���ة أيض���ا كان بإمكاننا جتنّب الرتمجة احلرفية – ما حت���ت البناء ،وهو تركيب
يصعب مجعه والنس���ب إليه واالشتقاق منه ،وذلك ما جعلهم يف ظنيّ يقلبون الرتكيب
يف العربية إىل تركيب س���ائغ ،من اسم ذات واسم منسوب/صفة – بنية حتتية ،وهو
ما أدّى إىل اخلطأ طبعا!
أس  /أس���اس>
كان ميكنن���ا يف العربية اش���تقاق كلمة جديدة من أصل عربي قائمّ :
تأسيسة ومجعها تأسيسات ،بإضافة التاء املربوطة إىل املصدر تأسيس ،وهو أمر جائز
وش���ائع يف صياغة الكلمات اجلدي���دة ،لنبتعد باملصطلح عن الدالل���ة العا ّمة يف املصدر
األصلي ،ويكون لالش���تقاق اجلديد داللة واحدة ال غري .وإذا كانت تأسيسة ال تعجبنا
ففي اللغة العربية أصل آخر ،أق���رب إىل الداللة املقصودة بهذا املصطلح اجلديد ،ميكننا
االشتقاق منه بكل بساطة.
من األلفاظ الشائعة يف األسلوب األدبي :إرهاصات ،باجلمع غالبا ،كقولنا إرهاصات

النهض��ة ،إرهاص��ات احل��رب ،فما معن���ى اإلرهاص ،وما داللة ه���ذا األصل؟ غالبا ما
حندس معنى اإلرهاصات من الس���ياق ،فنظنّها مبعنى البدايات أو الطالئع األوىل ،وبهذا
املعنى ّفسرها أيضا قاموس أيلون وشنعار فذكر ّأن معنى إرهاصات :عالمات ّ
مبكرة،
أو عالمات تؤذن مبا س��يحدث ،وهو تفس�ي�ر اعتمد يف ظنّنا الس���ياق فجانب الد ّقة .أما
فسر اإلرهاص بأنّه :األساس أو املدماك ّ
األول
شاروني فكان أقرب إىل املعنى الدقيق حني ّ
م��ن احلائط ،باإلضافة إىل معان أخرى تط ّورت عن هذا املعنى .يف لس��ان العرب أيضأ:
الرهص بالكس���ر أس���فل عرق يف احلائط ،والرهص الطني الذي جيعل بعضه على بعض
فيبنى به .ويف احلديثّ :
وان ذنبه مل يكن عن إرهاص وإرصاد ،وأصله من الرهص وهو
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يفسر املنجد ،وهو قاموس كالسيكي ،الرهص على هذا النحو:
تأسيس البنيان .كذلك ّ

ّ

الره��ص من احلائط (ب) ّ :
أول صف منه ،الطني الذي يبنى عليه ،أرهص احلائط :بنى

رهصه ،والشيء :أ ّسسه وأثبته .لدينا إذن أصل عربي مناسب نستطيع اشتقاق مصطلح
جدي���د منه ي���ؤدّي املعنى الذي نريد وال دالل���ة أخرى له ،يف لغتن���ا احلديثة على ّ
األقل.
ف���إذا كان الرهص املدم���اك األ ّول أو ما حتته من طني ،وهو املعنى األ ّولي احملس���وس يف

أس���س ،وإذا كان أفعل وف ّعل مبعنى واح���د يف أغلب األحيان،
ظنّن���ا ،وأره���ص تعين ّ

فنحن نس���تطيع ،بناء على ذلك ،اش���تقاق :ترهيصة – ترهيصات ،فنبتعد بذلك عن
إرهاص��ات القائمة يف اللغة بداللة أخرى .أفليس أس���هل لفظ���ا ّ
وأدق داللة القول وزارة

ّ
أظن
الرتهيصات بدال من وزارة البنى التحتية اليت تش���كو عدم الد ّقة
والتضخم؟! ال ّ
َحي هذين ،تأسيس��ات أو ترهيصات ،قادرين على منافس���ة البنى التحتية ،ألنّها
مقرت ّ
ش���اعت كما أس���لفنا على األلس���نة واألقالم ،رغم أنها ترمجة حرفية وغري دقيقةّ .
كل
م���ا نرج���وه ،على ّ
األقل ،أن تنبّ���ه مالحظتنا هذه « املرتمجني» فال يس���ارعوا إىل ابتكار

املصطلح���ات دومنا تدقيق وإعمال فكر والتفات إىل ما عندنا من خمزون لغوي مدفون يف

القواميس واملراجع الكالسيكية!
منتظم ،خمت ِلف
5.12
مزدوج ،خمت ِلطِ ،
ِ
واألصح أن نقرأها بكسر العني .بكلمة
هذه األلفاظ األربعة غالبا ما تقرأ بفتح عينها،
ّ

أخ���رى ،هذه األلفاظ تقرأ باعتبارها أمساء مفعول بينما هي أمساء فاعل طبعا ،ألننا إذا
رجعن���ا إىل أفعاهلا املاضي���ة :ازدوج ،اختلط ،انتظم ،اختل���ف؛ وجدناها ّ
كلها أفعاال

الزمة ال تتع ّدى عادة إىل املفعول .فنحن نقول ازدوج الكالم :تشابه يف سجع أو وزن،
اختلط الظالم :اعتكر ،انتظم األمر :اس���تقام ،ختالفوا واختلفوا :ض ّد توافقوا واتّفقوا
(املنجد) .هكذا يتبينّ بوضوح ّ
أن األفعال األربعة ،بدالالتها يف األس���اليب الكالسيكية
واملعاص���رة ه���ي أفعال الزمة ،ال تنصب مفع���وال به  ،وعليه ال يصاغ منها عادة اس���م
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مفع���ول مفتوح العني ،كما تقرأ يف معظم األحيان .اللفظة األخرية ،خمتلف ،هي أكثرها
شيوعا يف األساليب احلديثة ،وهي ال تقرأ عادة مفتوحة العني إذا كانت نعتا حقيقيا،
بل حني ترد مضافة إىل ما بعدها :خمتلف األمور ،خمتلف امليادين ،خمتلف القضايا ،ظنا
أنها اسم مفعول يف هذه الرتاكيب .إال ّ
أن النظرة املتأنّية يف الرتاكيب املذكورة تبينّ أنّها من
ب���اب إضافة الصفة إىل موصوفها :خمت ِلف األمور = األمور املخت ِلفة (جزيل الش���كر =

الش���كر اجلزيل) ،ممّا يثبت أن العني جيب أن تكون مكسورة باعتبارها اسم فاعل /صفة
لألمور.
« 5.13القهوة الرتكية»  -هل هي تركية فعال؟!

ك���م من ّمرة جنلس يف مطعم أو مقهى ،فنس���مع اجلالس�ي�ن حولنا يطلبون ويش���ربون

«قهوة تركية» ! هل «احملبوبة الس���مرا» املهيّلة ،اليت نش���ربها يف بيوتنا ويف مقاهينا ،قهوة

تركية فعال ،أم هي قهوتنا ،قهوة عربية ؟ القهوة قهوتنا ،يف الواقع ،قهوة عربية أصيلة،

فلماذا يس ّمي لنا اآلخرون بنتنا وهي من حلمنا ودمنا ؟!
تركي���ا ،كما نعرف ،بالد باردة ،وش���جرة النبّ/القهوة ش���جرة اس���توائية ال ترضى
بالعيش يف تركيا وال يف الش���رق األوس���ط أيضا .إال أنها عاش���ت وتعيش يف اليمن ،يف
جنوب اجلزيرة العربية ،ولذا عرفها العرب وشربوها يف اجلاهلية ويف الدولة اإلسالمية،
بل نشأت حوهلا عادات وطقوس كثرية أيضا .ملاذا إذن «سلبنا» األتراك قهوتنا ،فتس ّمت
بامسهم؟

كان���ت تركيا ـ اإلمرباطورية العثماني���ة ـ قبل أن «مترض»  ،دولة كربى ّ
احتلت مناطق
شاس���عة من أوروبا .فقد وصلت إىل فيينا ،وانتصرت س���نة  1739على النمسا وروسيا!
لذلك دأب األوروبيون /الغربيون عل تسمية كل ما هو شرقي تركيًا ،مبا يف ذلك القهوة
العربي���ة اليت نقلها العثماني���ون ،فيما يب���دو ،إىل أوروبا  .إال أن اإلمربطوي���ة العثمانية
سقطت ،وهو مصري كل اإلمرباطوريات عاجال أو آجال ،والدول الغربية سيطرت على
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هذه املنطقة ،احتالال أو انتدابا ،واالس���تيطان الصهيوني بدأ أيضا يف فلسطني .ومع هذا
العهد اجلديد عادت إلينا قهوتنا العربية بامسها اجلديد ـ قهوة تركية ،فتبنّى هذه التس���مية
كثريون منا أيضا! إنها قهوة عربية ،ال مراء يف ذلك ،ومن واجبنا أن «نسرتدّها» ،بالطرق
السلمية طبعا!!

 5.14حيث  :هل تصلح يف ّ
كل سياق ؟
خاص ،إىل حيث ّ
كلما رغبوا يف ربط
ال أعرف ملاذا يلجأ كثريون ،يف الصحافة بوجه ّ
أي مجلتني ،متجاهلني معناها وطريقة استخدامها  .هذه عيّنة من استخدامات
مجلتنيّ ،
حيث ،نوردها للتمثيل ،وال حاجة طبعا إىل ذكر كتّابها أو املنابر اليت ظهرت فيها:
•يف االختبار أسئلة متنوعة حيث يطلب من التالميذ اإلجابة عنها.
ْ
شاركت يف هذا املعرض اثنتا عشرة فنانة حيث ق ّدمت كل فنانة لوحتني من
•
إبداعها.
•ّ ...
أن سراحه سيطلق يف الثامن والعشرين من الشهر احلالي حيث اعتقلته
الشرطة وأدانته بتهم أمنية.
•افتتحت األمسية [ فالنة ] حيث بدأت حديثها...
•ُ ...جنّد مباشرة للخدمة العسكرية حيث كان معه جنود من أصل بلغاري.
أن حيث يف األمثلة أعاله ّ
واض���ح ّ
كلها مل تُس���تخدم يف س���ياقها الصحيح ،وذلك ما
أضفى ركاكة على صياغة اجلملة طبعا .فما معنى حيث إذن ،وكيف نستخدمها؟
الضم،
يع��� ّرف النحاة حيث بأنّها ظرف م���كان ،وقد ترد للزمان أيض���ا ،مب ّ
ين على ّ
ومضاف إىل اجلملة بعده .التعريف املذكور ينفع ،ربمّ ا ،هواة اإلعراب واإلعراب ّ
احمللي،
إال أنّه ال ينفع أحدا يف طريقة اس���تخدامها يف اجلملة ،والكتّاب والصحافيون يريدون أن
يكتبوا ال أن يعربوا! لذلك نورد  ،فيما يلي معانيها وسياقاتها األساسية:
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1 .1ت���رد حي��ث يف مجل كثرية مبعنى  :املكان الذي  ،إىل املكان الذي ،يف املكان الذي.
األمثلة :نتب ّوأ من اجلنّة حيث نش���اء ( ق���رآن كريم ،مبعنى املكان الذي) ... ،وطرنا
ري ( البارودي ،مبعنى إىل املكان الذي) ،ال ينجح العلم حيث
م���ع اللذات حي��ث تط ُ
املال منتج ٌع  ( ...اليازجي ،مبعنى يف املكان الذي) .
2 .2ترد أيضا مبعنى :من جهة ،باعتبار ،مثال :كم نوعا الفعل من حيث الصحة والعلة؟
اذكر مناطق البالد املختلفة من حيث تضاريسها الطبيعية.
هذه هي اس���تعماالت حيث املعروفة ،وهو ما يظهر بوض���وح أنها مظلومة على أقالم
كثريي���ن من الكاتبني  ،يلقون بها ب�ي�ن ّ
كل مجلتني متجاهلني معناه���ا الدقيق ووظيفتها
احمل ّددة.

 5.15بلوﭺ ـ َّ
مدونة ؟!
البل��وﭺ ،ويكت���ب أيضا بلوغ! ،هو جانر جديد م���ن الكتابة ظهر ،ويلقى رواجا،
يف اإلنرتن���ت .إذا فتح���ت مواق���ع كثرية ،مواق���ع الصحف بوجه عام ،جت���د كل كاتب
وبلوچه! حاولنا يف أول مرة عرضت لنا هذه اللفظة البحث عنها يف القواميس احلديثة،
لكننا مل جنده���ا ،ألن اللفظة جديدة ،كما تبينّ لنا الحقا ،فلم تتض ّمنها القواميس بعد.
مبحض الصدفة قرأنا أيضا تفسريا لألستاذ شوقي جنم  ،يف امللحق الثقايف لصحيفة النهار
املدونات ،تتألف من
البريوتي���ة ،يقول في���ه « :إن كلمة بلوغرز  ،BLOGGERSوتع�ن�ي َّ
ش ّقني ،ميثّل احلرف ب  Bالقسم األول منها ويشري إىل كلمة «بيوغرايف اليت تعين سرية،
تسجل عليه األشياء بالتسلسل» .ال
ويرتكز القس���م الثاني على كلمة  logوتعين جدوال َّ
نعرف كيف ق ّرر األس���تاذ جنم أن الباء ه���ي احلرف األول من بيوغرايف ،وال صلة أصال
بني الس�ي�رة وهذا اجلانر الصحفي اجلديد ،وهل اس���تقى هذه املعلومة من مصدر معني،
أم ه���ي من بنات أفكاره ! واصلنا حبثنا ،فقرأنا يف أحد املراجع األجنبية ،تفس�ي�را دقيقا
هل���ذا املصطلح اجلديد:البلوﭺ هو حنت ،أو مزج بني الكلمتني  ، web + logواختزلوا
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كلم���ة  weblogه���ذه فجعلوها  ، blogوبذلك ُولد ه���ذه املصطلح اجلديد ! الكلمة
األوىل  ،ويب ،تعين ش���بكة اإلنرتنت طبعا (النسيج العنكبوتي) ،والثانية ،لوﭺ ،تعين
ّ
«سجل
كتابا /س���جال متواصال ملا جيري من أحداث خالل رحلة الس���فينة .ويف املورد :
ألي عمل يؤدى» .من كل ما
س���رعة الس���فينة أو تقدمها اليومي ،سجل األداء :س���جل ّ
تق ّدم خنلص إىل أن البلوﭺ هي مقاالت متتابعة ،للكاتب نفس���ه  ،ينش���رها على شبكة
اإلنرتن���ت! ال أدري أخريا ما الذي اس���تهوى الكثريين يف ترمج���ة بلوﭺ ّ
مدونة ،وليس
يف هذه الرتمجة أي إش���ارة إىل اإلنرتنت ـ منرب هذا اجلانر وس���احته .يبدو أن سبب شيوع
املدّونة هو أنها لفظة جديدة استهوت الكتّاب ،رغم أنها ال تؤدّي املقصود ،ورغم أنها
وردت أيض���ا يف كتابات بعض النقاد احلداثيني مبعنى النص ،أو ّ
كل ما يكتب حربا على
ورق .ال أدري أخريا ملاذا ّ
نكلف أنفسنا عناء اشتقاق لفظة جديدة ،ال تأتي باملعنى الدقيق
كم���ا بينّ���ا ،وال نتبنى البلوﭺ ذاته���ا ،باجليم أو باجليم املثلثة ال بالغ�ي�ن! ال حنن ابتكرنا
اإلنرتنت وال بلوجاتها فيحق لنا أن نق ّرر دائما يف تسمياتها!!
ّ : gap 5.16
هوة أم فجوة ؟
نسمع ونقرأ كثريا ،يف األحباث االجتماعية  /االقتصادية ،ويف الصحافة على اختالف
أنواعها،عن اهل ّوة بني الطبقات والتج ّمعات اإلثنية املختلفة ،وعن ضرورة ردم َ /ج ْس��ر
أي
خاص يرتدّد هذا اللفظ كثريا كلما قارنّا ّ
اهل ّوة بأس���رع وقت ممكن .يف بالدنا بش���كل ّ
ناحي���ة من نواح���ي اجملتمع اليهودي مبثيلته���ا يف جمتمعنا العربي .فه���ل الفرق بني طبقتني
ه��وة أم فج��وة ؟ نعود إىل القام���وس ،املنجد ،مثال ،فيذك���ر أن ّ
أو جمتمع�ي�ن ّ
اهلوة :ما
انهبط من األرض ،الوهدة الغامضة منها ،اجل ّو بني السماء واألرض .ويبدو واضحا أن
املنجد استقى مادّته من لسان العرب  ،حيث يرد التفسري نفسه معزّزا بالشواهد .ويضيف
املعجم الوس��يط أن اهل��� ّوة تعين احلفرة البعيدة القعر أيضا .واض���ح إذن أن اهل ّوة مبعناها
الكالس���يكي واملعاصر تعين املكان العميق جدا .إنها يف لغتنا احملكية «اهلوتة اليت كنا يف
صغرن���ا نقصدها يف املناطق اجلبلية ،فنلقي فيها احلجارة ونصغي إىل صوتها يرتدّد طويال
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يفس���رها املنجد بأنها :الفرجة بني الشيئني،ويف
يف األعماق .الفجوة ،من ناحية أخرىّ ،

املعجم الوس��يط أيضا :املتّس���ع بني ش���يئني ،وهذه هي الرتمجة الدقيقة للفظة إذن (يف

العربية اش���تقوا كلمة جديدة ـ ﭙاعرـ من الفع���ل ﭘعار املقابل للفعل فغر يف العربية) .وال
أدري من أين جاءوا باهل ّوة هذه ،واملورد نفسه يرتجم  : gapفجوة ،ثغرةُ ،فرجة ؟ ما
بني اجملتمع اليهودي واجملتمع العربي يف البالد هو إذن فجوة ،سببها التمييز سنني طويلة،

وعلينا أن نعمل بكل قوانا على ردم/جس��ر هذه الفجوة  ،ويف جمال الرتبية والتعليم قبل
غريه !
 : communication 5.17إعالم أم ا ّتصال ؟
يف ترمج���ة املصطل���ح األجنيب أعاله ،نقرأ مرة اإلعالم  ،وأخ���رى االتصال ،وال ب ّد
ّ
اللفظ�ي�ن،األدق منهما طبعا،جتنّبا لالزدواجي���ة ،إذ يكفينا ما نعاني
لن���ا من اختيار أحد

منه���ا يف جماالت أخ���رى كثرية .يف املصطلح األجنيب  ،كما ن���رى ،توجد البادئة ُ
كم ،

وهي تعين معا ،أو املش���اركة  ،كما هو معروف .فهل يف لفظ إعالم معنى املشاركة ،أم
املرسل فيه هو نفس املرسل وامللت ّقي يتل ّقى دائما؟ ما قرأت
اإلعالم فعل يف اجتاه واحدِ ،
اإلعالم ووس��ائل اإلعالم م ّرة  ،رغم ش���يوعها ،إال ّ
تذكرت األنظمة الش���مولية ،حيث

تكون الدولة /السلطة مصدرا لإلعالم ال مصدر غريه ،واجلماهري ،القاعدة  ،تتل ّقى ما

متليه أجهزة الس���لطة راضية مرضيّة ! هل تذكرون معي ،مثال ،وزارة اإلعالم واإلرش��اد

القوم��ي يف مصر الس���تينات؟ هذا هو معنى اإلعالم :معلوم���ات تتد ّفق يف اتجّ اه واحد،
مصدرها واحد ومتل ّقيها واحد ،وليس هذا ما يُقصد باملصطلح املذكور.
قرأت لألستاذ عبد العزيز شرف كتابا عنوانه اللغة اإلعالمية ،فهل استخدم الكاتب
مصطلح اإلعالم الذي ّ
يشكل عنوان كتابه دون غريه؟ كيف تتحقق االزدواجية إذن وهي

الفن بالذات؟
عزي���زة على قلوبن���ا ال نطيق هلا فراقا،حتى يف كتاب ك ّرس���ه صاحبه هلذا ّ
امسع���وا وع���وا :ص  :122إن حبوث اللغة اإلعالمية ال ميك���ن أن تنفصل عن حبوث
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علم اللغ���ة ،ولكنها يف نفس الوقت تتصل اتص���اال وثيقا بعلوم االتص��ال اجلماهريي.
ص  :123وس��ائل االتص��ال اإلعالمي��ة .ص  :161وح�ي�ن ننظ���ر يف لغ���ة االتص��ال
باجلماهري اليت تستعملها اليوم أجهزة اإلعالم ...ص  :184االتصال اجلماهريي mass
 .communicationص  :191وس��ائل اإلعالم اجلماهريية  ..تداول اإلعالم ووس��ائل
االتصال ...ما دام الكاتب تبنى مصطلح اإلعالم فلماذا ال يقتصرعليه يف كتابه؟
للدكتور حس���ام اخلطيب :اللغ��ة العربي��ة ،إضاءات

م���ن ناحية أخرى ،يف كت���اب
عصري��ة (القاه���رة ،)1995 ،جيعل املؤل���ف عنوان الفصل الثالث :لغ���ة الثقافة ولغة
اإلع�لام ،ثم يق���ول فيه« :على أي���ة حال بعد البح���ث والتقصي تبينّ ل���ي أن موضوع
«االتصال ما زال بعيدا عن س���احتنا العلمي���ة[  ] ...وتبني لي أن مصطلح « اإلعالم « يف
الب�ل�اد العربي���ة غري حمدد وغري متفق عليه» ( ص  .)156ث���م يضيف الدكتور اخلطيب يف
موض���ع آخر«:واجلدير بالذكر أنه جتري يف معظ���م األحيان مطابقة بني كلمة (اإلعالم )
وكلم���ة (االتصال) ،وإن كان واضحا أن الثانية أوس���ع مضمونا من األوىل .كما يع ّرف
يتم مبقتضاها تكوي���ن العالقات بني أعضاء اجملتمع
اخلطي���ب االتص��ال بأنه «العملية اليت ّ
وتب���ادل املعلومات واآلراء واألفكار والتجارب فيما بينهم» (ص  .)162يف بداية الفصل
املذكور يبدي اخلطيب عدم ارتياحه ،رمبا ،من العنوان الذي مل خيرته بنفسه ،ومل تكن
ل���ه يد يف صياغته ،ث���م يعجب بعدئذ من املطابقة بني االتصال واإلع�لام غالبا ،فيحاول
جاهدا التمييز بينهما ،كأمنا هما ،يف االستعمال اليومي  ،مصطلحان خمتلفان ،ال امسان
للمس ّمى ذاته من باب «التعددية»!
م���ا يعزّينا أن مدارس كثرية يف الوس���ط العربي عندنا أخذت ت���د ّرس هذا املوضوع،
وعلى ح ّد علمي يس���مى هن���اك موضوع االتص��االت على طول ! لنكت���ب ْ
ونقل إذن:

االتصال ،االتصاالت ،وسائل االتصال ،لغة االتصال ،لغة اتصالية وحسب،وكفانا اهلل
شر االزدواجية!

144

تجلياّت التجديد والتقييد

مالحظ���ة أخ�ي�رة تتصل بهذا البن���د :يف اللغات األجنبية يكثرون أيضا من اس���تخدام
مصطلح امليديا ،media ،وهي مجع لكلمة  ،mediumوتعين الوسائط  ،ويقصدون
املرسل واملتل ّقي .وال ضري ،يف رأيي،
بها وسائل االتصال بوجه عام ،لقيامها وسيطا بني ِ
يف استخدامنا هلذا املصطلح ،دومنا ترمجة ،فهو خفيف لطيف ،ويؤدّي املعنى املقصود
دومنا عنت أو إشكال.
ِ 5.18من الزائدة ؟
ِمن الزائدة ،اليت نتناوهلا هنا ،ليست حرف اجلر الزائد الذي حكم عليه النحاة بالزيادة
ليس���تقيم هلم اإلعراب .إنها ِمن أخرى غالبا ما تتص���در اجلملة تط ّفال ،حتى غدت من
املباني الش���ائعة ،حبيث ال يق���دم على حذفها إال «الش���جعان»  .إذا أردنا القولّ :
مهم أن
حن���رص على كتابة لغة س���ليمة ،فلماذا نضع ِمن يف الص���دارة غالبا ،فنقول من املهم ،
وم���ا العيب يف املبن���ى األول فنتجنّبه؟ مثل من امله��م أيضا :من األفضل ،م��ن املفيد ،من
املستحسن ،من اجلدير بالذكر ،من اجلائز ،من املألوف ،من ّ
املتبع ،من املؤكد ...ومن
يفتش أكثر جيد أكثر .ال ّ
شك أن املعنى خيتلف بعض االختالف بزيادة ِمن هذه :فاجلملة
مهم ،أم���ا اجلملة الثانية ،بعد إضافة
األوىل تعين أن احلرص على كتابة اللغة الس���ليمة ّ
ِمن ،فمعناها أن احلرص على كتابة اللغة السليمة من األمور املهمة ،بينما حنن يف الواقع
مل نقصد أمورا أخرى مه ّمة غري احلرص املذكورّ .
لعل الدافع إىل زيادة من يف هذا السياق
م���ا علق بأذهاننا عن املبتدأ واخلرب ،وش���روط تقديم ّ
كل منهما على اآلخر ،فأضفنا من
املذكورة لتس��� ّوغ تقديم ش���به اجلملة ،اجلا ّر واجملرور ،كما تقض���ي القاعدة حني يكون
املبتدأ نكرة واخلرب شبه مجلة من ظرف أو جار وجمرور ؟ إال أننا ال نرى هنا ما حيول دون
تقدي���م اخلرب مه��م على املبتدأ من املصدر املؤ ّول ،ال وجوبا كما يف القاعدة املذكورة ،بل
رب  ،كما يردّد
جوازا ،لسبب بالغي معنوي .أال ميكننا القول عظيم أنت يف أعمالك يا ّ
املسيحيون يف صلواتهم ،لسبب بالغي ،أو ما يس ّمى القصر بالتقديم ؟ ْ
مهم
لنقل إذنّ :
أن حن���رص ، ...ومثلها طبعا ّ
كل «أخواتها ! ال ضري يف ذلك وال عيب ،س���وى اقرتاب
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مبنى اجلملة م���ن املبنى يف لغتنا احملكية ،ويف ذلك ما ين ّفركتّاب «الفصحى» منه يف أغلب
الظن ،وما يضفي ،يف رأينا ،النضارة على أساليبنا احلديثة !
مثل هذا املبنى أيضا استعمال ّ
مما( ِمن  +ما ) بدال من ما ،يف ربط مجلتني الثانية فيهما

ناجتة عن األوىل ،كما يف قولنا :عند املنعطف فقد الس���ائق السيطرة ،فانقلبت السيارة،
مم��ا أدّى إىل ج���رح ثالثة من ّ
ّ
ال���ركاب .فنحن ميكننا الق���ول ... :وهو م��ا ّأدى /ما ّأدى،
فنتخلص من من الزائدة هنا أيضا! ومن يتابع لغتنا احلديثة يلحظ شيوع املبنى الثاني ،ما

ّأدى ،شيئا فشيئا على ألسنة الصحافيني وأقالمهم .فاللغة تتج ّدد وتتط ّور دون أن تطلب

إذنا من «الغيورين !

 - fact 5.19حقيقة ؟
يالحظ يف األس���لوب احلديث شيوع اس���تعمال حقيقة ترمجة للفظ األجنيب ،fact
فه���ل احلقيقة هي البديل الدقيق فعال؟ تعين كلم���ة ( factويف العربية عوﭬداة) حادثا
وق���ع فعال ،أو أم���را صحيحا ال مراء في���ه .أما احلقيقة فهي تعين يف العربية :الش���يء
الثاب���ت يقينا ،وعند اللغويني :ما اس���تعمل يف معناه األصلي ،وحقيقة الش���يء خالصه
وكنه���ه (املعجم الوس���يط ) .إذن هي تعين باختصار ،الكن���ه أو اجلوهر ،وض ّد اجملاز يف
البالغة ،ويقابلها يف اإلجنليزية عادة reality :أو  . truthلذا فإن احلقيقة ليس���ت ،كما
ذكرنا ،الرتمجة الدقيقة ﻟ  ،factرغم شيوعها الطاغي يف األسلوب املعاصر ،ويف هذه
البالد بوجه خاص ،بتأثري العربية ،يف أغلب الظن ،إذ كثريا ما ترتدد عوﭬداة على ألسنة
كثريين هنا حتى يف أحاديثهم اليومية !
يف رأين���ا أن ّ
أدق ترمج���ة هلذه اللفظة هي الواقعة .فالواقع���ة من الواقع أوال ،وتعين
أم���را وقع أو حادث���ة ؛ هكذا تفس���رها القواميس احلديث���ة للغة العربي���ة ،يف اإلجنليزية
والعربي���ة .ففي امل��ورد ،عربي ـ إجنلي��زي ،مثال  ،جند معناه���ا,fact, incident, event :
…occurrence

146

.أما املنجد فال يعطي سوى املعنى الكالسكي للواقعة :مؤنث الواقع،

تجلياّت التجديد والتقييد

املصادم���ة يف احلرب ،النازلة من صروف الدهر ،القيامة ،رجل واقعة :ش���جاع ،وهي
مجيعها معان كالسيكية ال تكاد ترتدّد يف لغتنا احلديثة حبيث ميكن جتاهلها .واألغرب أن
املعجم الوسيط  ،الذي يفرتض فيه أن يكون معاصرا ،يورد املعاني الكالسيكية للواقعة
فحس���ب ،بل إنه يتجاهل الواقعة والواقع أيضا مبعنييهما يف لغتنا احلديثة! لنرتجم

fact

اإلجنليزي���ة أو عوﭬداة العربية ،إذن ،بالواقعة ،ومجعها وقائع ،فنقول :هذه واقعة ال
ينكره���ا أحد؛ يف مقالت���ك آراء كثرية ،لكنها تفتقر إىل الوقائ���ع املقنعة؛ جيب التمييز يف
املقاالت الصحافية بني الوقائع والتقييمات.
لعله جيدر بالذكر أخريا أن «احلقيقة» ،باستعماهلا املذكورآنفا ،ج ّرت معها مبنى أجنبيا

غريبا على لغتنا العربية .فما أكثر ما نقرأ ونس���مع مثل هذا املبنى:ال ميكن ألحد أن ينكر
حقيقة أ ّن التعليم يف مدارس���نا يعاني أزمة حادّة .وهو مبنى ركيك ،دون أدنى ّ
ش���ك،

«ينس���خ» املبنى األجنيب يف ألفاظ عربية ،كما أننا يف غنى عن���ه ألن لغتنا العربية تو ّفر لنا
املصدر املؤول بدال من هذا املبنى « األعرج ،فنقول :ال ميكن ألحد أن ينكر ّ
أن التعليم
يف مدارسنا العربية يعاني أزمة حادّة ،وتلك واقعة مؤسفة فعال !

 5.20عن أنواع االستيطان ،أو ّ
التجمعات السكانية !
كل من يكتب يف العربية ،أو يرتجم إليها ،مادّة جعرافية ،عن التج ّمعات السكانية

يف إحدى الدول ،أو ما يدعونه أنواع االس���تيطان ،جيد إشكاال يف العثور على مصطلح
عا ّم ّ
يدل على أنواع االستيطان ّ
كلها ،سواء كانت صغرية ال تتعدى العشرات من السكان

أو كبرية يقيم فيها األلوف أو مئات األلوف .إذا نظرنا يف األلفاظ العربية املتداولة يف هذا
اجمل���ال فإننا جند :مضرب مجعها مضارب (وتقتصرعادة على البدو س���اكين اخليام ،ألن
أوتاده���ا هي ما يضرب) ،بلد ،بلدة ،كفر ،مس��توطنة ،قرية ،مدينة .إنهاجمموعة
كبرية ،كما ترون ،تلبيّ حاجة اجلغرافيني وتزيد ،لو كان كل مصطلح منها حم ّدد الداللة
ال يستخدم بداللة غريه .وحنن مل نذكر ألفاظا أخرى غري قليلة ،من احلقل الداللي ذاته،
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وردت يف املصادر الكالس���يكية ّ
وظلت مدفونة هناك ،فال حن���ن نتداوهلا اليوم وال نكاد
نعرفها يف كثري من األحيان.
من اجملموعة أعاله نتداول ،يف لغتنا املعاصرة ،مصطلحات ثالثة فقط بدالالت
حم�� ّددة :املضارب (جتمعات البدو) ،واملدينة :يف اإلجنليزية  city /townويف العربية
عري ،وهي كل جت ّمع سكاني كبري يعيش فيه عشرات األلوف من ّ
السكان ،وال متييز يف
لغتنا بني مدينة صغرية ومدينة ضخمة ،كما يف اإلجنليزية؛ والقرية :تقابلها village
يف اإلجنليزية أو كفار يف العربية ،وهي جت ّمع دون املدينة ّ
سكانا ،وتغلب عليه احلياة
الريفية عادة.
بقيت من اجملموعة أعاله أربعة مصطلحات ال جند منها واحدا دالاّ على التجمعات
ّ
الس���كانية على اختالف أنواعها .املس��توطنة تصلح يف الواق���ع للداللة على التج ّمعات
ّ
الس���كانية عا ّمة ،فهي مصطلح حديث يعين ،وفقا الش���تقاقهّ ،
كل مكان يس���توطن أو
يس���كن فيه الناس ،سواء كان صغريا أو كبريا .إال ّ
أن املستوطنة ،ومجعها مستوطنات،
غ���دت مقصورة ،يف ه���ذه األيام ،حبكم تداوهل���ا يف اجملال السياس���ي دون غريه ،على
الق���رى اليت أقيمت يف األراضي ّ
احملتلة؛ يف الض ّف���ة الغربية واجلوالن وقطاع غزّة .بذلك
تك���ون خضعت لالحتالل األرض والتس���مية معا! ويف اس���تطراد لغوي سياس���ي :ال
أع���رف أصال ملاذا نطل���ق عليها يف العربية مس��توطنات إذا كنا نرفض أن تكون وطنا ملن
أنش���أها ويسكنها عنوة! متاما كما انساق أجدادنا وراء الكولونيالية الغربية ،يف مفاهيمها
وتسمياتها  ،فأطلقوا على األماكن اليت ّ
احتلها وأقام فيها األجنيب مستعمرة ،ومجعها
مس��تعمرات،وعلى من أقامها مس��تعمرا  ،كما لو كانت غاي���ة األجنيب ّ
احملتل إعمار
البالد وتطويرها فعال!
هذه «الضائقة» يف املصطلح اضط ّرت أحد اجلغرافيني العرب ،يف كتابه ،إىل استخدام
بلدة ومجعها بلدات ،بالداللة العا ّمة اليت نريدها (يف ترمجة املصطلح العربي يش��وﭪ،
أو settlementيف اإلجنليزي���ة) .إال أن البل��دة ال حتم���ل هذه الدالل���ة العا ّمة ،ومن بني
معانيه���ا الكثرية أيض���ا :املدينة املتوس��طة االتس��اع ( املنجد) .لذل���ك أطلقت مراجع
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جغرافية كثرية اس���م البلدة ،ومجعها بلدات ،على املدين���ة الصغرية( عرياة بالعربية )،
مثل بلدات شفاعمرو وس���خنني وأم الفحم .كما أن البلد ،ومجعها بالد وبلدان،ذات
دالالت كثرية أيضا ،مثل بلدة ،مبا يف ذلك القطر أو الدولة ،كما يف قولنا :بلد جماور،
بلد عربي شقيق...
بقي يف خمزونن���ا مصطلح َ
الكف��ر ،ومجعه كفور،وهو يصل���ح للداللة العامة يف
رأين���ا ،إذ هو ِمن « كفرا» بالس���ريانية ومعناها قرية أو مزرع���ة أو حقل (املنجد) ،ومن
الس���ريانية اس���تقته العربية أيضا .وإذا مل نقتنع بالكفر ،رغم أنه ال يكاد يستخدم اليوم
يف لغتنا احلديثة ،ميكننا اشتقاق ألفاظ جديدة تقتصر على الداللة العامة املطلوبة ال غري،
مثل :موطنة ـ موطنات ،مسكنة ـ مسكنات ،مدرة ـ مدرات ( القرية املبنية بالطني واللنب-
املعجم الوس��يط  ،واملدر احلضر عامة خبالف الوبرـ البدو ) .علينا فقط اختيار أحد هذه
األلفاظ وتعميمه يف اس���تعماالتنا لرتوجيه وحتديد داللته  .لغتنا واس���عة واشتقاقية ،كما
ترون ،إال أننا ال حنسن أحيانا استغالهلا والتص ّرف يف كنوزها!

 5.21الرجل الطويل القامة ـ خطأ ؟
املتاب���ع ملا يُكتب يف الصحف ،ويف كت���ب األدب أحيانا ،يالحظ أن الكتّاب يتجنّبون
إدخال ال على املض���اف ،أو حتلية املضاف باأللف والالم ،بلغة النحاة ،مهما اختلفت
أنواع���ه .قبل أيام قليلة فقط ،حلظ���ت هذه الظاهرة يف جريدة «احلي���اة»  ،بالصدفة ،يف
مقالتني صحافيتني متقاربت�ي�ن زمنيا ألحد النقاد العرب املعروفني  ..:يناهلم فيها القمع
متعدد األنواع ...من منوذج الكهل صغري ّ
الس��ن الذي يش���يب قبل األوان» .فهل ميتنع

دخ���ول األل���ف والالم دائما على املض���اف ،فيتهيّب الكتّاب ذل���ك حتى يف مثل هذين
املثالني ً
أيضا ؟
اإلضافة من أوسع املوضوعات يف اللغة ،ومعانيها كثرية جدا ،إال أن كتب النحو
غالبا ،وكتب تدريس النحو بالذات،كثريا ما تهمل هذه املسألة ألن ه ّمها منصرف
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عادة إىل اإلعراب ،وليس هناك إشكال إعرابي يف اإلضافة :املضاف إليه جمرور دائما،
واملضاف يعرب تبعا ملوقعه يف اجلملة.
إال أن اإلضاف���ة ،كما ذكرنا ،واس���عة جدا ،ومعانيها متع��� ّددة ،وأنواعها كثرية تبعا
لذلك .ليس غرضنا هنا أن نعرض لإلضافة بالتفصيل ،فكتب النحو الكالس���يكية كثرية
وتفصيلي���ة ومتاحة لكل من يرغب يف التوس���ع واالس���تفاضة .نكتفي فق���ط بالتذكري أن
اإلضافة نوعان أساس���يان :إضافة معنوية أو حقيقية ،يُنس���ب فيها عادة اسم ذات

إىل آخ���ر فيكتس���ب األول ،املضاف ،تعريفا إذا كان املضاف إليه معرفة ،مثل :س���احة
املدرس ِة ،أو ختصيصا إذا كان املضاف إليه نكرة ،مثل :كتاب تاريخ .يف هذه اإلضافة
ٍ
ميتنع دخول األلف والالم مطلقا.
النوع الثاني هو إضافة لفظية ،أو غري حقيقية ،وهذه ال تفيد تعريفا وال ختصيصا،
ّ
يستدل من امسها ،بل تكون لتخفيف اللفظ فحسب ،مثل :كاتب الرسالة ،طويل
كما
القام���ة .يف هذا الن���وع من اإلضافة جيوز دخول األلف وال�ل�ام على املضاف ،كما تذكر
كتب النحو ،بش���رط وجودهما يف املضاف إليه أيضا .هك���ذا ميكننا القول :املتبع ِّ
احلق،
املفصلة يف كتب النحو حلظة ،ونظرنا يف الرتكيب
الطوي���ل القام ِة .إذا ختلينا عن األحكام ّ
الثان���ي ،طويل القامة ،مثال ،جنده يرد نعتا أو وصفا الس���م نكرة عادة ،فنقول :دخل

ّ
ش��اب قامته طويل��ة .بناء على ذلك ،إذا
ش���اب طويل القامة = دخل القاعة
القاعة
ّ
كان املنعوت ّ
حملى باأللف والالم فم���ن الطبيعي أن تلحق األلف والالم املضاف أيضا:
ّ
الش��اب الطويل القامة ؟ -
هل عرفت من هو

الش���اب الذي قامته
هل عرفت من هو
ّ

طويلة؟ وطبيعي أن حكم املثالني املذكورين سابقا ال خيتلف عن حكم هذا املثال .ليس

من احملظور ،إذن ،دخول األلف والالم على املضاف يف مجيع األحوال  ،فال ضري إذا
قلنا :احلس��ن الوجه ،املكس��ور اجلناح ،احلاسر الرأس وما شابه .بل إن الشاعر أبا متام
الشهب» أيضا :
يف بائيته الشهرية « ،فتح عمورية»  ،أجاز لنفسه القول «السبعة
ِ
والعلم يف شهب األرماح المعة
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َ
املستهدف أم اجلمهور املقصود؟
 5.22اجلمهور
نص أو درس يف الرتبية
املصطلح ،يف ظننا ،مصدره األ ّول هو العلوم الرتبوية .يف كل ّ
والتعليم ال ب ّد من حتديد اجلمهور الذي يفرتض أن يتل ّقى النص ،أو الرسالة اليت
حيملها ،سواء من حيث الشرحية االجتماعية أو املستوى الثقايف أو املدى العمري ،وذلك
لضمان وصول الرسالة وجناعتها .بهذا املعنى كان من الطبيعي انتقال املصطلح أيضا إىل
جماالت نقد األدب ،والفن عامةّ .
فكل مبدع ،خالل عملية اإلبداع« ،خياطب يف فنه،
واعيا أو دومنا وعي ،مجهورا معيّنا ،بشكل أو بآخر ،وكما يرمي املبدع إىل التأثري يف
هذا اجلمهور ال ب ّد أن يكون للجمهور املذكور أيضا أثره يف حصيلة العملية اإلبداعية.
املصطلح يف اإلجنليزية ،وه���و األصل طبعا ،هو ,target population :ويف العربية
ترمج���وه ،كما يعرف العاملون عندن���ا يف جمال الرتبية والتعليم  ،كه��ال هياعد .فهل
تك���ون الرتمج���ة العربية :اجلمه��ور املس��تهدف ،كما جند اليوم يف نص���وص كثرية ،أم
اجلمهور املقصود ،وأيّهما ّ
أدق يف تأدية داللة املصطلح؟ الذين أخذوا باملصطلح األ ّول،
اجلمهور املس���ته َدف ،اعتربوا اهلدف مبعنى الغاية ،أو ما نرمي إىل حتقيقه ،مس���تبعدين

بذل���ك املعنى األصلي للهدف ،وهو مرمى الس���هام  ،أو الرصاص يف أيامنا هذه .وحنن
يوجه إليه الضرب أو
اليوم ما زلنا نس���تعمل املس���ته َدف ،يف معظم السياقات ،مبعنى من َّ

النقد ،وخاصة يف سياق القتال أو السياسة .بهذا املعنى السليب أيضا وجدنا املستهدف يف

الشعر القديم ،كما يف األبيات اآلتية:
سرتت عن الوشاة طروقها
ولقد ُ

َ
مستــهد ُف
ومكانُها لنبـــــاهلم

ُ
تــرفرف
فهـــــــي عـــلى ساحاته

ٌّ
كــل بسهم حتفه

َ
مستهـــد ُف

السالح وطال ما
ور َمته إذ وضع
َ

هابته وهْو لنبلها

َ
مستهــد ُف

َ
املستهدف ،قدميا وحديثا ،نرى أن اجلمهور املقصود
بسبب الداللة السلبية املذكورة يف

ّ
أدق يف نق���ل داللة املصطلح إىل العربية يف الس���ياق الرتبوي األدبي خاصة .فاملقصود هنا
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نتوج���ه إليه خبطابنا .ففي
تس���تخدم مبعناها األصلي ،املعنى احلس���ي ،أي من نذهب أو ّ
َ
توجه إليه ،والقصد هو الطريق املس���تقيم أيضا ،ويف
القاموس :قصد
الرجل وله وإليهّ :

الشعر:

ومثواك مقصـود وحبّك طاعـة

حتم
وأمـ ٌر على األعيان مفرتض ُ

يلقـاك يف شرف العال متواضعـا

حتى ترى املقصود مثل القـــاص ِد

لذلك فإن مصطلح اجلمهور املقصود أو مجهور القصد ،يف رأيناّ ،
أدق يف تأدية
الداللة الضيّقة للمصطلح الرتبوي  /األدبي املذكور.

ّ

 5.23هل عد وأحصى مرتادفان؛ بنفس املعنى ؟
إذا حبثن���ا عن معن���ى اللفظني ،عدّ وأحص��ى ،يف املراجع القدمي���ة فإننا ال جند متييزا
عددت الدراهم
ُ
واضحا بني املعنيني .يذكر لس��ان الع��رب أن الع ّد هو اإلحصاء ،ويقال

ع ّدا .ويف حديث لقمان  :ال نع ّد فضله علينا ،أي ال حنصيه لكثرته» .ويف مادّة أحصى:
«اإلحصاء الع ّد واحلفظ ،أحصى الش���يء :أحاط به ،وأحصيت الشيء:عددته،
ويف القرآن الكريم :وأحصى ّ
كل شيء عددا» .وال يضيف املنجد أو الوسيط ،شيئا
على ما ورد يف لسان العرب ،ويف ذلك داللة واضحة على اعتبار اللفظني مرتادفني
متاما ال خيتلفان معنى أو استخداما.

نوحد بينهما ،كما
لكننا يف مثل هذه املواضع جيب أن نن ّوع بني املرتادفني ال أن ّ
يرى سالمة موسى .ال سيّما يف دروس احلساب حيث حنتاج إىل مصطلحني ،األ ّول
يعين الع ّد دومنا معدود ،كأن يع ّد الطفل إىل العشرة؛ والثاني الع ّد مع املعدود،
كأن حيسب الطفل عدد أصابع يديه االثنتني.
إذا نظرن���ا مرة أخرى يف اللفظ�ي�ن «املرتادفني» جند أن أحصى من احلصاة ،مفرد
احلصى أي احلجارة الصغرية ،وبذلك يصلح اس���تخدامه يف املعنى الثاني ،أي الع ّد
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مع معدود ،أو حس���اب عدد أشياء  ،واستخدام ّ
عد يف الع ّد دومنا معدود .ذلك ما
أخذنا به فعال يف كتب الرياضيات للمرحلة االبتدائية .نقول إذنّ :
يعد الطفل حتى
العشرة بدون خطأ ،وأحصت املعلمة تالميذ ّ
الصف فوجدت اجلميع حاضرين.

يفس���ر املنجد التلميذ ،ومجعه
مثل ع ّد وأحصى من «املرتادف» :تلميذ وطالبّ .
تالمي���ذ وتالمذة ،بأنه م���ن ّ
تعلم منك علما أو صنعة .ثم يفس���ر الطالب ،ومجعه
وط َلب ُ
الب َ
طلب���ة وط ّ
يوح���د» بينهما .إال أن
وط ْل���ب ،بالتلميذ ،وه���و بذلك « ّ
فيفسر التلميذ :خادم األستاذ من
الوس��يط خيتلف عن املنجد يف تفس�ي�ره هذه املرةّ ،
وخصه أهل العصر بالطالب الصغري.
أهل العلم أو ّ
الفن أو احلرفة ،وطالب العلمّ .
ويفسر الطالب :الذي يطلب العلم ،ويطلق عرفا على التلميذ يف مرحليت التعليم
ّ
الثانوية والعالية.
لدينا إذن يف لغتنا العربية لفظان :تلميذ ،ويف العربية تَلميد ،وكالهما مأخوذان
من اآلرامية ،وطالب من أصل عربي طبعا .فلماذا نستخدم اللفظني مرتادفني واللغة
حباج���ة إىل «التنويع» هنا ال إىل «التوحي���د» ؟ يف اإلجنليزية مثال هناك أيضا لفظان،
إال أن اللغ���ة متيّ���ز بينهما تبعا ملرحلة التعليم،pupil:وهو من يتعلم يف مدرس���ة أو
م���ن ّ
خاص���ة يف كلية أو جامعة .يف
معلم خصوص���ي ،student ،وهو من يدرس ّ
العربي���ة ،كم���ا يعرف كثريون ،مل جي���دوا أو مل يبتكروا لفظا يس��� ّمى به من ّ
يتعلم
يف املعاهد العليا ،فاس���تعاروا اللفظ الغربي  .studentأم���ا يف العربية فلدينا لفظان
«رادفنا» بينهما ،فس ّمينا من يتعلم يف االبتدائية ومن يدرس يف اجلامعة أيضا طالبا!
واضح:كل من ّ
ّ
يتعلم يف املرحلتني
لنحاول األخذ مبا أش���ار إليه الوس��يط وبتحديد
االبتدائية والثانوية هو تلميذ ،وكل من يدرس يف كلية أو جامعة فهو طالب ،دومنا
خلط أو ترادف !
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صدر للدكتور عادل مصطفى  ،كاتب املقدمة
يف األدب:
•نغم األفكار ،دار الفارابي ،بريوت1997 ،
•ديوان النثر ،دار الفارابي ،بريوت1977 ،

•ج ُ
ئت من عيونها (شعر) ،دار الفارابي ،بريوت1977 ،
ِ
•حكايات إيسوب ،دار النهضة العربية ،بريوت2008 ،

يف علم النفس والطب النفسي:
•العالج الوجودي :رولو ماي (ترمجة ودراسة) ،دارالنهضة العربية ،بريوت1999 ،
•العالج املعريف واالضطرابات االنفعالية ،آرون بِك (ترمجة) ،دار النهضة العربية ،بريوت2000 ،

•الدليل التشخيصي واإلحصائي الرابع لألمراض النفسية :الرابطة األمريكية للطب
النفسي (ترمجة) ،مكتبة املنار اإلسالمية ،الكويت2001 ،

•علم النفس الثقايف :مايكل كول (ترمجة باالشرتاك مع أ.د كمال شاهني) ،دار النهضة العربية،
بريوت2002 ،
•العوملة ..من زاوية سيكولوجية ،دار النهضة العربية ،بريوت2006 ،

يف الفلسفة:
•داللة الشكل ،دار النهضة العربية ،بريوت2001 ،
•الفن :كاليف ِبل (ترمجة وتقديم) ،دار النهضة العربية ،بريوت2001 ،
•كارل بوبر ،دار النهضة العربية ،بريوت2002 ،
•فهم الفهم  -مدخل إىل علم التأويل ،دار النهضة العربية ،بريوت2003 ،
•صوت األعماق ،قراءات ودراسات يف الفلسفة والنفس ،دار النهضة العربية ،بريوت2004 ،
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•مدخل إىل الفلسفة :وليم جيمس إيرل (ترمجة وشرح) ،اجمللس األعلى للثقافة ،القاهرة2005 ،

•مدخل "التأويل" ،يف موسوعة كمربدج للنقد األدبي (ترمجة) ،اجمللس األعلى للثقافة،
القاهرة2007 ،
• املغالطات املنطقية  -فصول يف املنطق غري الصوري ،اجمللس األعلى للثقافة ،القاهرة2007 ،
• عزاء الفلسفة :بوئثيوس (ترمجة ودراسة) ،دار رؤية للنشر ،القاهرة2008 ،

• تأمالت ماركوس أوريليوس (ترمجة ودراسة) :حتت الطبع (دار رؤية للنشر ،القاهرة)
َ
املختصر (ترمجة ودراسة) :حتت الطبع (دار رؤية للنشر ،القاهرة)
• إبكتيتوس:
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صدر للمؤلف
•املبنى واللغة يف شعر عبد الوهاب البياتي ،دار األسوار ،عكا.1989،
•كتاب الفارياق ،مبناه وأسلوبه وسخريته ،جامعة تل أبيب.1991 ،
طبعة ثانية :دار قضايا فكرية ،القاهرة.1993 ،
• ّ
صل الفال :دراسة يف سرية اجلواهري وشعره ،جامعة حيفا.1994 ،
طبعة ثانية :املؤسسة العربية للدراسات والنشر ،بريوت وعمان.2003 ،
•نقدات أدبية ،جامعة تل أبيب.2006 ،
•نظرة جديدة على الشعر الفلسطيين يف عهد االنتداب ،جامعة حيفا.2006 ،
•صغار لكن ..قصائد للصغار ،حيفا.1996 ،
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