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 نحو مصاحلات لغوية ومصارحات
 *املجمع عضو –ممدوح حممد خسارة . د

ًاالختالف يف النظرة إىل األمور والقضايا حتليال وتعليال من طبائع  ً
 −ٌ وهو يشء مرشوع وطبيعي–األشياء ومن سنن احلياة, ولكن االختالف 

ٍيمكن أن هيدأ فيفيض إىل تعايش وتوافق, كام يمكن له أن يصعد إىل نزاع  َّ َ َّ
ًليسا عفويني, بل مها غالبا َّالتهدئة والتصعيد : ٍفرصاع, إال أن ذينك األمرين ْ َّ

َّويؤمل أن يصب هذا البحث يف . ثمرة جهد ثقايف متارسه األطراف املعنية باألمر
َّإطار جهود التهدئة والتوافق ال التصعيد والتصارع بني أبناء العربية أو  َّْ

ومل يدر يف خلدنا أن أي جهد توفيقي, مهام عال كعبه من العقالنية . متكلميها
ٌعية والتسمح, قادر عىل إزالة اخلالف, ألنه واملوضو ُّ ٌ سنَّة, −كام قدمنا–َّ ُ

                                                  
 −ه ١٤٣١ حمرم ٢١للغة العربية بتاريخ حمارضة ألقيت يف قاعة املحارضات يف جممع ا) *(
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ْوقصاراه أن يلجمه عن أن يتطور إىل تناحر ُّوإذا كنا نلح عىل هنج املصاحلة . ُ
ِّفذلك ألننا نؤمن بأنه إذا كان النـزاع عرقلة للتقدم نحو األفضل فإن الرصاع 

َمقتلة له َ ْ َ. 
 وهي مع العقيدة ركنا األمة –ة العربية كان من الطبيعي أن ختضع اللغ

 لناموس احلياة يف اخلالف واالختالف, السيام وأن اللغة −وجناحا حضارهتا
ٌّالعربية أم جلميع العرب, وهم رشكاء يف مرياثها, فكام ال جيوز لنفر من األبناء 
ادعاء اإلرث املادي دون فريق آخر, كذا ال جيوز لنفر من أبناء اللغة أو 

َّيها ادعاء ملكيتها واحلجر عىل اآلخرين يف حقهم يف املشاركة والنظر فيام ِّمتكلم ِّ
 .يرونه من صالح شأهنا أو صالح شأن املتالغبني هبا

ِّولكن ليس من الطبيعي أن يصل اخلالف بني أبناء العربية أو متكلميها  ّ
 من َّإىل مواقف وآراء تبلغ حد التجريم والتخوين, ذلك أن الغالبية العظمى

املتنازعني تنطلق من مبدأ احلرص عىل وجود األمة وتقدمها, نقول الغالبية; 
ومع ذلك فلن نيأس من . ألننا ال نعدم من أبنائها من حياول االنسالخ عنها

ُّدعوهتم إىل كلمة سواء, ومن يدري فقد ينقلب العدو األلد  ُّ  − بالكلمة الطيبة–ٍ
 .ًوليا محيام

َّرج يف إطار ما يسمى التوعية اللغوية, إذ ليست َّإن هذه املصاحلات تند َ ُ
ًالتوعية مقترصة عىل إدراك أمهية اللغة وحتمية التمسك هبا, سبيال للبقاء  ُّ ً
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َّاحلضاري والثقايف, بل هي أيضا سد الفرجة وردم اهلوة ما أمكن بني التيارات  ْ َُ ًُّ
 .املختلفة من أهل هذه اللغة

 وصيغة اجلمع للمشاركة ليس – إليها وبعد, فإن املصاحلات التي ندعو
 : تشتمل عىل ثالثة حماور هي−إال

 .َّاملصاحلة بني دعاة الفصحى والعامية -
 .ِّاملصاحلة بني املتشددين واملتساهلني من اللغويني -

 .املصاحلة بني دعاة التعريب ودعاة التغريب يف التعليم -

 :َّاملصاحلة بني دعاة الفصحى والعامية: األوىل
 ما أدخله العامة عىل ً− إمجاال–ن املفيد التذكري بأن العامية تعني َّلعل م

ٍالفصيحة من حلن يف اإلعراب أو تغيري يف بنية الكلمة الرصفية أو الصوتية ْ َ)١( – 
ً أو يف بناء اجلملة تركيبا وترتيبا−ويزيد بعضهم الداللية ً. 

 :ومن الرضوري التقديم هلذه املصاحلة بمجموعة من املصارحات
َّ البد من االعرتاف بأن الفصحى والعامية مها مستويان للخطاب )١

ولكنهام ليسا .اللغوي العريب, ومها مستويان عريقان يف ثقافتنا العربية ولغتنا
ّمتساويني, فالفصحى متثل املستوى الصوايب, والعامية متثل املستوى اخلاطئ  َْ

 .ٌألهنا انحراف لغوي

                                                  
 .٣١١: ١ املزهر يف علوم اللغة –السيوطي : ينظر) ١ (
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 إىل جانب الفصحى, وكان العرب لقد عاشت العامية منذ اجلاهلية
َّفام احلروف التي عدها سيبويه زيادة . يفهمون املستويني من اخلطاب اللغوي

إال بدايات ) َّغري مستحبة(عىل احلروف اخلمسة والثالثني والتي وصفها بأهنا 
: تغيري يف البنية الصوتية, وهذا التغيري شكل من أشكال اللهجة العامية, قال

ًلعربية تسعة وعرشون حرفافأصل حروف ا« ًوتكون مخسة وثالثني حرفا .. ٌ ً
ُبحروف هن فروع وأصلها من التسعة والعرشين, يؤخذ هبا وتستحسن يف  َْ َْ ُ

ٍوتكون اثنني وأربعني حرفا بحروف غري مستحسنة .. قراءة القرآن واألشعار ً
ُوال كثرية يف لغة من ترتىض عربيته وال تستحسن يف قراءة القرآن  َّ َ وال يف الشعر ُْ

 .)١( ».والباء التي كالفاء.. الكاف التي بني اجليم والكاف: وهي
ٌوما األغالط التي كان يقع فيها بعض العرب يف صدر اإلسالم إال مظهر 

 فقال َّمن مظاهر العامية املبكرة, كذلك الذي حلن يف حرضة الرسول 
َّأرشدوا أخاكم فإنه قد ضل«: ألصحابه  جاء إىل زياد وايل أو ذاك الذي. )٢(»َ

فقال ... تويف أبانا وترك بنونا. أصلح اهللا األمري«: ًالبرصة يشكو أخاه قائال
ُادع يل أبا األسود, فقال ضع للناس الذي كنت قد !! تويف أبانا وترك بنونا: زياد

                                                  
 .٤٣٢ – ٤٣١: ٤ الكتاب –سيبويه ) ١ (
 .٢٤٦: ٣ و ٨: ٢:   اخلصائص–ابن جني ) ٢ (
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 أن يضع − يف بعض الروايات–, وكان زياد قد هنى أبا األسود )١(»هنيتك عنه
ُم أن بعض علامء اللغة كانوا يتوكؤون عىل العامية يف بل وأزع. علم النحو َّ

قال أبو «: بعض عباراهتم حتى العلمية منها, مثال ذلك ما ورد يف هتذيب اللغة
َذلك كتاب مال غدد]: (عن كتاب العني للخليل[العباس  ُ َ َ , وحقه عند )ٌ
ًمالن غددا(ن ـالنحويي َ ُ ِّورض ِكفساد الغدد «ًويعني بذلك أنه فيه فسادا ) َ َ
ًبل قد ال نبعد عن الصواب إذا قلنا إن كثريا مما ورد من كالم . )٢( ».اـآكليه

ّاجلاهليني خارج القياس اللغوي إنام هو مستوى عامي من اخلطاب, اصطلح 
لقد كانت ). ًشذوذا أو لغة رديئة أو لغة قبيلة بعينها: (اللغويون عىل تسميته

العرص; ألن مفهوم العامي عند معظم ًلغات بعض القبائل نوعا من عامية ذلك 
َيا أب وياب ويابة: يا أيب(أليست لغة قيس يف . )٣(اللغويني القدامى هو التغيري َ َ (

ًهي مما نعده اليوم عاميا? وكذا ما ذكره األزهري, قال َّ ُسمعت بعض بني «: ُّ ْ
َكام أنتني: (سليم يقول ْ  وذكر صاحب اللسان نحو. )٤(»أي انتظرين يف مكانك) َ

َّخطة والعامة تقول «سبع وثامنني كلمة نسبها إىل العامية, من نحو قوهلم  ُ

                                                  
 .١٥٩: ٢:  عيون األخبار−ابن قتيبة ) ١ (
 .٢٩: ١للغة  هتذيب ا–األزهري ) ٢ (
 .٣١١ – ٣١٠: ١املزهر يف علوم اللغة : ينظر) ٣ (
 عند:  لسان العرب–ابن منظور ) ٤ (
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َخطية( ْ ّوعصا معوجة والعامة تقول ).. ُ َ ْ َّمعوجة(ُ َ ْ البارد, والعامة : والقارس)... ِ
ْاللبوة(وجيعل ابن السكيت كلمة . »)١()قارص(تقول  من العامية وفصيحها ) َّ

ُاللبؤة( َّ.( 
ٌا مما كان يعد عاميا يف ذلك العرص هو اليوم فصيح َّولكن املالحظ أن كثري َّ َ ًُ ًُّ

ٍمراء(مجع مرآة وقياس مجعها ) املرايا(ُال يستغنى عنه, نحو  َّالبقال(, و)َ َ (
َّوفصيحها البدال, و َّوفصيحها عندهم الكزاز] مرض) [ُالكزاز(َ مما حدا يب . )٢(ُ

ِدماء صار يف عداد فصيحة ًإن كثريا من عامية الق(إىل القول بيشء من العمومية 
ُّولكن جيب التنبه إىل أن . , ذلك أن الشيوع من عوامل الفصاحة)املعارصين

ُمانعنيه بالفصيحة هو الكلم املنقاد ألنظمة اللغة النحوية والرصفية والصوتية,  ِ َ
 .أما الفصحى بصيغة التفضيل فيقصد هبا عربية عرص االحتجاج

ْ وكأن ال قرابة بينها وبني الفصيحة, كام ال ُّلذا ال جيوز التربؤ من العامية
َّجيوز التربم من الفصيحة وكأهنا لغة حمنَّطة عفى عليها الزمن, فهام مستويان  َ ُّ

ً عىل اختالف مابينهام صحة −للخطاب اللغوي العريب   يتجاذبان مساحة −َّ
ًاللغة العربية زيادة ونقصانا, تضيق الفجوة أحيانا وتتسع أحيانا أخر ً ى, ولكن ًَّ

ْيبقى املستويان عربيني, من حيث األصل والنسبة َّ. 

                                                  
 .خطط, عوج, قرس:  لسان العرب–ابن منظور ) ١ (
 .رأى, بدل, كزز: املصدر السابق) ٢ (
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ٌالفصيح والعامي أصيل وثابت يف : اإلقرار بأن كال من املستويني) ٢
َّالعربية وهو عيص عىل الزوال, ال العامية استطاعت أن تزيح الفصيحة حتى يف  ٌّ

ململوكي ُّأحلك عصور الركود الثقايف التي مرت هبا األمة أي يف العرصين ا
ُوالعثامين, ففي تلك العصور التي طغت فيها العامية صنِّفت أهم املوسوعات 
اللغوية كلسان العرب والقاموس املحيط, واملوسوعات األدبية كصبح 

كام مل تستطع العربية الفصحى يف أزهى .  والكتب الطبية البن النفيساألعشى
ة, وبلغت من التأثري ما َّعصورها الثقافية وهو العرص العبايس, إقصاء العامي

ْجعل أكرب أدبائنا لذلك العرص وهو اجلاحظ يدعو اللتزامها يف بعض الرسد  َّ
َإذا سمعت نادرة من نوادر العوام وملحة من ملح احلشوة «: األديب إذ يقول ُْ ُ ّ َ

ًوالطغام فإياك أن تستعمل فيها اإلعراب أو تتخري هلا لفظا حسنا, أو جتعل من  ً ََّ َّ َ َ َ
ِرجا رسيا, فإن ذلك يفسد اإلمتاع وخيرجها عن صورهتا ومن الذي فيك خم ُ ًَّ ً

 .)١(»أريدت له
ابتدأ التأليف يف حلن العامة وأغالطها منذ منتصف القرن اهلجري الثاين 

). ه١٨٩(للكسائي ) ما تلحن فيه العوام: (وبلغت تلك الكتب العرشات منها
إصالح ما تغلط فيه العامة , وتكملة )ه٣٧٩(للزبيـدي ) حلن العوام(ومنها 

                                                  
 .١١١:  البيان والتبيني–اجلاحظ ) ١ (
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ولكن هل استطاعت عرشات الكتب املصنَّفة لغرض . )١( )ه٥٣٩(للجواليقي 
 إصالح اللحن يف لغة العامة أن تقيض عىل العامية?

ًبل إن حركة التأليف يف حلن العوام والعامية إمجاال, قابلها حركة تأليف  َّ
َيف إنصاف بعض الكلم العامي الذي خطئ يف مصنفا ِّّ ت أصحاب التثقيف ُ

ّبحر العوام فيام أصحاب فيه العوام(َّاللغوي, ولعل أوهلا كتاب  َّ البن احلنبيل ) َ
ِّ وال تبعد معاجم فصاح العامية أو تفصيح العامي أو رد العامي إىل )٢( )ه٩٧١(

ُّالفصيح التي يصنِّفها املحدثون عن ذلك الغرض, وهو رد االعتبار إىل بعض  َ َُ
ْصمت بالعامية أو اللحن وهي ليست كذلكُالكلامت التي و َ ونذكر منها عىل . ِ

رد العامي إىل (هلشام النحاس, ومعجم ) معجم فصاح العامية(سبيل املثال 
. ألمحد أبو سعد) معجم فصيح العامية(للشيخ أمحد رضا, و) الفصيح

معجم فصاح (للشيخ حممد عيل الدسوقي, و) معجم هتذيب األلفاظ العامية(و
 .لكاتب هذه السطور وهو قيد الطبع) من لسان العربالعامية 

َإن قدر هذين املستويني اللغويني أن يتعايشا; مل يستطع أمحد لطفي السيد  َّ
وال عبد العزيز فهمي يف مرص بوزهنام السيايس والثقايف أن يزعزعا الفصيحة 

وكان ُّعن مكانتها رغم متلق عواطف الناس بدعوهتام إىل متصري اللغة العربية, 

                                                  
 .٥٦ −٥٥:  مصنفات التثقيف اللغوي–أمحد قدور . د) ١ (
 .املصدر السابق نفسه) ٢ (
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َّالناس يف عرصهم أشد التفافا حول رموز الفصاحة كالرافعي والزيات والعقاد  ً َّ
َّوقرص عن ذلك يف لبنان أمني الشميل مارون غصن الذي تنبأ عام . واجلارم ِّ َّ

َ مستحرضا موت اللغتني اليونانية القديمة )١(بموت العربية الفصحى) ١٩٢٥( ْ َ ً
ة, فكان إىل جانبهام دعاة الفصحى وأدباؤها ًوالالتينية وداعيا للعامية السوري

َّكالشدياق واليازجي وجربان الذين أثروا العربية لغة وإبداعا عز نظريه ً ً مل . َ
َّتصدق أحالم أنصار العامية بزوال الفصيحة, ومل تتحقق أمنية أنصار الفصحى  ُ
بزوال العامية, بقيت الفصيحة لغة أدب وصحافة وإدارة وعلوم, وبقيت 

ية لغة حياة يومية, تتعايشان حتت سقف واحد, وبقي حتى أصلب العام
َّاملنافحني عن الفصيحة خياطب صغاره ويتحبب إليهم بالعامية, وبقي أعند 
املدافعني عن العامية يعرب عن أفكاره وأبسط مالحظاته باللغة الفصيحة, وحتى 

 .ِّعندما يدعو إىل العامية ويروج هلا فإنه يلجأ إىل الفصيحة
ّإن االجتاه اللغوي العام هو التقارب بني مستويي العامي والفصيح,  )٣ َ

. ٍّإذ ليس بمقدور أي من الفريقني االستغناء باملطلق عن أسلوب الفريق اآلخر
فقد أدت ثورة االتصاالت واإلعالميات إىل إنشاء القنوات الفضائية العربية 

 املشاهدين إليها بام العامة واخلاصة, وصارت هذه الفضائيات تتسابق يف جذب
َّتقدمه من برامج حوارية وأنشطة تشاركية, وبام أن اإلعالم موجه للجمهور 

                                                  
 .١٦٢, ١٥٨:  اإلعالم العريب واهنيار السلطات اللغوية –نسيم خوري . د) ١ (
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العريض يف الوطن العريب وبكل مستوياته اخلاصة والعامة, فقد أصبح املشارك 
ٌحريصا عىل النفاذ إىل أوسع رشحية من العرب, وبام أنه ليس للعرب عامية  ًَّ

َّواحدة بل عاميات قطرية, ّ غدا لزاما عىل املتحدث أو املحاور من العامة أال ٌ ً
َّيتقوقع يف زاوية عاميته إذا أراد الوصول إىل أصحاب العاميات األخرى, 
ُّوالسبيل إليهم ليس عاميتهم ألنه ال يعرفها, بل هو التوسل بلغة عربية سليمة  َّ

 املتحدث أو ًكام غدا إلزاما عىل. وبسيطة يفهمها معظم العامة يف الوطن العريب
َّاملحاور من اخلاصة وللغاية نفسها أن يتبسط يف الفصيحة, بل حياول أن يتملح  َّ َ

 باألمثال الشعبية والعبارات − وغالبيتهم من العامة−ب إىل املشاهدين َّويتقر
ويف سياق متابعتي للغة اإلعالم أحرص . َّالعامية, السيام بعض الدعاة الدينيني

َّعىل مشاهدة الربامج التي يشرتك فيها عامة من خمتلف أقطار الوطن العريب, 
َّيرسة وكانت املشاركات جتيب ومنها برنامج كانت املذيعة تقدمه بالفصيحة امل

َّكل بلهجتها العامية املحسنة وقد الحظت أن التفاهم كان واضحا وأن  ً َّ ُ َّ ٌّ
َّالتواصل مل يتعثر, فلم حتاول املتحدثة املغربية أن تستوضح من زميلتها املرصية, 
ًوال تلك من نظريهتا اخلليجية فكان احلوار سلسا ومقبوال مع أنه كان جيري  ً

ٍهلجات عامية حملية, وكان وراء هذا التفاهم والتواصل أن كل واحدة بثالث  َّ َّ َّ
منهن كانت ختتار الكلمة أو العبارة األقرب إىل السالمة اللغوية لكي تكون 

ًمفهومة ومتقبلة لدى األخريات ولدى املشاهدين وهذا يعني أننا أمام أداء . ًَّ
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 .ة وهو بشري خريلغوي يقرتب من الفصيحة بقدر ما ينأى عن العامي
َّفإذا اقتنع كل من الفريقني باملصارحات السابقة تعني عليهام املصاحلة *  ٌّ

ٌعىل هدف لغوي أكثر واقعية مما يتخيل كل منهام, هدف هو وسط بني  َ َّ ٍّ ٍ
ْاملستويني, حياول فيه أنصار العامية حتسني أدائهم اللغوي بتطعيم خطاهبم بام  َ

َسهل والن من الفصيحة, وحي ُ َّاول أنصار الفصحى تيسري خطاهبم بام صح َ َ ُ
َّوفصح من العامية َ ُ َ. 

لقد قمنا بدراسة للغة اإلعالم املقروء يف الوطن العريب اشتملت عىل مجع 
ٍكلمة من صحف وجمالت من املرشق العريب ومغربه وخليجه, ) ٤٨٥٠٠٠( ٍ

َّفتبني أن نسبة الكلامت العامية فيها ال يتجاوز   عرشة كلمة % أي ثالث٠.١٣َّ
ٍمن كل عرشة آالف كلمة, وهي نسبة تؤكد أن العامية ال تشكل خطرا ذا بال  ً َّ ٌ ِّ

 .)١(عىل الفصحى يف اإلعالم املقروء
َّوهذا اهلدف الوسط الذي أرشنا إليه هو ما يسمى اللغة الثالثة أو لغة  ُ

َّاملثقفني, التي ال هي بالعامية متاما وال هي بالفصحى كلية ىل هذه والطريق إ. ً
َّاللغة الوسطى هو التعليم, إن نرش التعليم بالعربية هو الذي جيعل املتكلم 

ليس الطريق إىل إقصاء العامية . ًحياول مقاربة الفصيحة وإن مل يوفق إليها دائام

                                                  
 من بحوث املؤمتر الثالث ملجمع – اللهجة العامية يف اإلعالم املقروء –ممدوح حممد خسارة . د) ١ (

 .٢٠٠٤اللغة العربية بدمشق, ترشين, 
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َّوالتخفيف من أثرها السلبي عىل الفصيحة هو إنكارها البتة, بل التعليم 
ِّألن املتعلم. بالعربية السليمة  سوف يتأثر بدرجة أو بأخرى باألداء اللغوي َّ

ٍالسليم, وآية ذلك أن املتالغني من العامة يطعمون كالمهم وأحاديثهم بعبارات  ِّ
ٍسليمة وكلامت فصيحة, وإذا مل يكن ذلك للتدليل عىل إيامهنم هبا, فذلك 

 التعليم هو. لالستعانة هبا يف التعبري أو للتدليل عىل أهنم ليسوا جاهلني هبا
 ال −بسبب التعليم–َّاملفتاح إىل املقبولية اللغوية, ونحن نرى أن عامية اليوم 

ًختتلف كثريا عن فصيحة بدايات عرص النهضة يف مطلع القرن التاسع عرش 
ًحيث كان التعليم حمدودا ْ َّولعل النص اآليت للشيخ رفاعة الطهطاوي . َ َّ

صف أفراد البعثة وهم يف قال يف و: يظهر مدى التقارب بني املستويني) ١٨٧٣(
ُّثم مدوا السفرة للفطور, ثم جاؤوا «: باريس وقد اجتمعوا حول الطعام

َّثم رصوها من الصحون البيضاء, وجعلوا قدام كل ) أي موائد(َّبطبليات عالية  ُ ُّ َ
ّصحن قدحا من القزاز وسكينة وشوكة وملعقة, ويف كل طبلية نحو قزازتني  ً

ُّثم رصوا حوا.. من املاء يل الطبلية كرايس لكل واحد كريس, ثم جاؤوا بالطبيخ َ
ِّفوضعوا يف كل طبلية صحنا كبريا أو صحنني ليغرف منه أحد الطلبة ويقسم  ً ً
ًعىل اجلميع, فيعطي لكل إنسان يف صحنه شيئا يقطعه بالسكينة التي قدامه, ثم 

مية اليوم واملقارنة بني هذا األسلوب وعا. »...َيوصله إىل فمه بالشوكة ال بيده
َيظهر أن لغة العامة املعارصة ليست عىل تلك الدرجة من السوء الذي ترمى به ْ ُُّ ُ. 
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أن االزدواجية اللغوية ظاهرة طبيعية, وهي «ِّومن املفيد أن نذكر 
ٌموجودة يف مجيع اللغات وليس هناك لغة واحدة يف العامل يكتب فيها ناطقوها  ٌٌ

َّوإن اهلوة السحي... كام يتكلمون َّقة بني الفصحى وهلجاهتا املحكية يف عرصنا َّ
ِالراهن بدأت تتقلص تدرجييا بتأثري التعليم وتراجع األمية والدور املتنامي  َّ ًَّ َّ

 .)١(»لوسائل اإلعالم
َّوهي أنه إذا كنا  عىل نقطة هامة, −ُ لكيال يساء فهمنا−َّولكن جيب التنبه  ُ

ديث اليومي, فنحن ال ندعو إىل ندعو إىل تلك اللغة الوسطى يف اخلطاب أو احل
ٍإلغاء املستوى البياين األفصح, بل أن يبقى للبيان واألدب مستوى عال ورفيع 

ِّيظل مطمحا لكل عريب َّ, وأن يبقى للحديث اليومي مستوى ينأى عن الركاكة, ً
ٍكام أننا ال ندعو إىل إعدام أو تسفيه ما جاء به اإلبداع الشعبي من زجل وشعر  ٍ َ َ

 .ُّز األعامق, أو أمثال ختتزن جتارب جمتمعاتناملحون هي
 :ِّاملصاحلة بني املتشددين واملتساهلني من اللغويني: الثانية

إذا كانت اجلبهة األوىل للمصاحلة بني دعاة الفصحى وأنصار العامية, 
ِّفإن اجلهة الثانية هذه, هي بني دعاة الفصحى أنفسهم, أعني بني املتشددين  ُ

 . اللغوينيِّواملتسمحني من

                                                  
 املؤمتر اخلامس ملجمع اللغة العربية بدمشق – وحتديات العوملة  اللغة العربية–ظافر يوسف . د) ١ (

 .١٢ −١١, ص٢٠٠٦ ترشين, −
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 لعلها تسهم يف وأنا أقدم هلذه املصاحلة بمجموعة من املصارحات
 :الوصول إىل ما نرغب فيه من التوافق

َ إن هذا اخلالف بني الفريقني من اللغويني قديم قدم تراثنا)١ ٌَ فقد . ِ
حفلت كتب القدماء باآلراء املتعارضة حول املوقف من الظواهر اللغوية 

ُّداء اللغوي وكلمه, فثمة فريق يميل إىل التشدد املستجدة وأساليب األ ٌ َّ َ َ
ِالتصعب, وال يقبل من الكلم أو الرتاكيب إال ما سمع ونقل عن العرب, ووفق  ُ َ ُّ َ َّ

َوثمة فريق آخر يميل إىل قبول قياس مامل يسمع . َّرشوط السامع التي يرتضيها ْ ُ ِ ٌ
ِعىل ما سمع من العرب ُ. 

ًيق عن اآلخر, فكثريا ماكنا نرى نفرا من ِّوبالنظر الختالف منهج كل فر ً ٍ
ًاللغويني يضعف نفرا آخر وجيهله, ومن ذلك ِّ: 

ُسمعت أذين زيدا يفعل كذا, أي أبرصته بعيني يفعل : قال الليث «−أ ْ َ ْ ََ ً ْ
ال أدري من أين جاء الليث هبذا ]: صاحب هتذيب اللغة[وقال األزهري .. كذا

َاحلرف, وهو عندي كالم فاسد, وال آم َن أن يكون ولده أهل البدع ٌ َِ ُ َُّ َ ُ
 .)١(»واألهواء
َوممن ألف الكتب يف زماننا فرمي بافتعال العربية : قال األزهري «−ب ُِ َ َّ

, وقد سألت عنه إبراهيم ]صاحب اجلمهرة[وتوليد األلفاظ أبو بكر بن دريد 

                                                  
 .سمع:  لسان العرب–ابن منظور ) ١ (
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ْابن حممد بن عرفة يعني نفطويه, فلم يعبأ به ومل يوثقه يف روايته ِّ َ َّم يتصدى ث. »ُ َ َ
َمعاذ اهللا, هو بريء مما رمي : قلت«: السيوطي لألزهري فيعدل ابن دريد فيقول ُ ٌِ

ُبه, ومن طالع اجلمهرة رأى حتريه يف روايته, وسأذكر منها يف هذا الكتاب ما  َ َِّ ْ َ َ َ
ُيعرف منه ذلك وال يقبل طعن نفطويه َ َ ْ َُ«)١(. 

ْوأي يشء أدل عىل ضع: قال ابن سيده «−ج َُّ ُّ ٍ ْ ُف املنَّة وسخافة اجلنَّة من َ ُ
َيف كتابه املصنَّف من قوله] القاسم بن سالم[قول أيب عبيد  َالعفرية مثال : ُ ْ ِ

ْفعللة( ِفعلية(أي هي عنده . )٢( »...ًفجعل الياء أصال) ِ ْ ِ.( 
ٌ وكان البن قتيبة, وهو من رواد التصحيح اللغوي حظ وافر من −د

َّالتخطئة والتجهيل ُّأغفل القتبي موضع الصواب : ريقال األزه«. َّْ يف تفسري [ُ
ُعشوت ْ َ ُ, واعرتض مع غفلته عىل الفراء يرد عليه, فذكر ُت قوله ألبني عواره ]َ ِّ ْ ُ َُّ ُّ ََ َِ ِ ْ َ

ُفال يغرت به الناظر يف كتابه   .)٣( » ]أي أدب الكاتب[َّ
ًولو صدقنا أقوال كل اللغويني ببعضهم ملا وثقنا واحدا منهم, وهذا  ْ َّ ِّ ََّ ْ
حمال; لذا نميل إىل ما ذهب إليه علامء احلديث من أن أقوال األقران ببعضهم ال 

 .يقدح

                                                  
 .٩٣: ١ املزهر –السيوطي ) ١ (
 .عفر:  لسان العرب–ابن منظور ) ٢ (
 .عشا: املصدر السابق) ٣ (
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 :ُإن الدافع لدى كال الفريقني احلرص عىل اللغة واحلفاظ عليها) ٢
َ فدافع املتشددين كان اخلوف عىل احلقيقة اللغوية من الضياع بام يدخل − ْ ُِّ َ

ًتعبري العريب, وهم غالبا من أصحاب عليها, واملحافظة عىل النقاء والصفاء يف ال
ٍّالسامع والنَّقل الذين يمثلهم إىل حد كبري قول ابن فارس  ليس لنا «): ه٢٩٥(َّ

; ألن يف ...ًأن نخرتع وال أن نقول غري ما قالوه, وال أن نقيس قياسا مل يقيسوه
 .)١(»ذلك فساد اللغة وبطالن حقائقها

وال قياس يف ... لغاتويرى األصوليون أن ال جمال للعقل يف ال
 .)٢(»اللغات

ًومن عجب أن بعض اللغويني كابن األنباري كان قياسيا يف النحو,  َّ ٍ
ًسامعيا يف اللغة إذ يقول ًفوجب أن يوضع النحو وضعا قياسيا عقليا ال نقليا, «: َّ ً ً ًَّ َّ َ َ َ

ًبخالف اللغة فإهنا وضعت نقليا ال عقليا, فال جيوز القياس فيها, بل  ًَّ َّ َ ُْ يقترص عىل ِ
ٌمع أن العقالنية منهج يف البحث والدرس يتسم هبا باحث, . )٣(»ما ورد به النقل

ًفليس بمكنَته أن يكون نقليا يف موضع وعقليا يف موضع آخر ً َّ ْ ِ ويمكن أن . ِ
ِّيضاف إىل قائمة السامعيني املتشددين األصمعي وابن قتيبة وأمحد بن حييى  ِّ

                                                  
 .٣٣:  الصاحبي يف فقه اللغة–ابن فارس ) ١ (
 .١٤٧:  القياس يف الدرس النحوي–طاهر سليامن محودة . د) ٢ (
 .٣٩: االقرتاح: السيوطي) ٣ (
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ُّويلحظ أن ابن قتيبة عىل تشدده مل ... غريهمثعلب وابن األعرايب والزبيدي و
ًيسلم ممن هو أكثر تعصبا ُّ َْ َْ 

ِّ أما دافع املتسمحني من اللغويني, ومنهم الكسائي وابن جني وابن −
َفكان دافعهم احلرص عىل نامء اللغة وإغنائها, .. ِّالسيد والبغدادي واخلفاجي

ًاالشتقاق والداللة, وهم غالبا واإلقرار بحتمية التطور اللغوي, السيام يف إطار 
ْأصحاب النـزعة العقلية يف البحث, وهم تيار العقل يف مقابل تيار النَّقل الذي  ْ َ

ُّأن اللغة أصوات يعرب هبا كل قوم عن «فهم يرون . سبقت اإلشارة إليه ٌ
ِّ, وبام أن املقاصد واألغراض متغرية ومتجددة, ورضورات كل )١(»أغراضهم ٌ َّ

ِرضورات عرص آخر, وجب فتح باب القياس يف اللغة ومنهج عرص ختتلف عن 
أن اللغة مل تصل إلينا كاملة, : وحجتهم يف ذلك. العقل يف معاجلة ظواهرها

َّوذهب علامؤنا أو أكثرهم إىل أن الذي انتهى إلينا من كالم «: يقول السيوطي
ٌالعرب هو األقل, ولو جاءنا مجيع ما قالوه جلاءنا شعر كثري وكالم ِ كثري, وأحر ٌٌ ْ

وينسب بعضهم هذا القول أليب عمرو ابن . )٢(»ًهبذا القول أن يكون صحيحا
 . العالء أو الكسائي

َفإذا كانت اللغة كذلك فيجب عىل اخللف استدراك مامل يصل إليهم من  َ

                                                  
 .١/٣٣ اخلصائص –ابن جني ) ١ (
 .٦٦: ١ املزهر يف علوم اللغة –السيوطي ) ٢ (
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ُالسلف قياسا عىل ما سمع منهم وعىل سبيل املثال فإن كل مصطلحات علم . ًِّ
ْالعروض كالبحر واخلب َ ْ فيل, مل تنقل عن العرب هلذه الدالالت فهل َ ن والرتَّ

 مل تكن تعرف −بحسب بعض الروايات–َّيمكن االستغناء عنها, بل إن العرب 
العرب ال تعرف «أسامء احلروف فهل من البدعة تسميتها, ذكر لسان العرب أن 

أنشدنا : أخربين من أثق به أهنم قالوا لعريب فصيح: قال ابن سيدة. احلروف
وسئل بعض العرب عن الذال ونحوها ... وما الذال?: صيدة عىل الذال, فقالق

ٍوهل من املمكن تصور بحث . )١(»من احلروف, فإذا هم ال يعرفون احلروف
 ٍّلغوي يستغني عن أسامء احلروف?

ّ إن العربية كغريها من اللغات تطورت ومالت إىل األسهل واألخف, )٣ ّ
ًاج كانت تتكلم مستوى لغويا واحدا, ًوليس صحيحا أن عرب عرص االحتج ً

َّبل نكاد نجزم أن العربية تطورت من اجلاهلية إىل هناية القرن اهلجري األول 
ودليلنا عىل ذلك . َّأكثر مما تطورت من العرص اإلسالمي األول إىل يومنا هذا

 :أمران
َّ أن احلديث النبوي الرشيف وكالم املسلمني األوائل أفصح وأسهل −أ
َّم من سبقهم من اجلاهليني, بل إن معظم احلديث النبوي الرشيف من كال َ عىل –َ

ِّعلو بالغته وفصاحته ُ ً أوضح وأقرب فهام من فصيحة اليوم عىل يرسها −ُ

                                                  
 .قفا:  لسان العرب–ابن منظور ) ١ (
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ْوالتصاقنا هبا وألفتنا إياها ُ. 
مثال .  ما أورده اللغويون من كالم القدماء مما مل يفهموه هم أنفسهم−ب

وهو ممن [ت أم اهليثم األعرابية فزارها أبو عبيدة َّاعتل: قال أبو اهليثم«: ذلك
ُعم كانت علتك? فقالت: , وقال هلا]اشتغل بالغريب َّ ًكنت ومحى سدكة, : َّ ِ َ َ ْ َ

ٌفأكلت جبجبة من صفيف هلعة, فاعَرتتني زخلة ًَّ ُ ْْ َ َّ ُ ِ َ َ ُ ْ ما تقولني يا أم : قال هلا. ُ
هم هذا الكالم ليس من والذي مل يف. )١( »أو للناس كالمان?: اهليثم? فقالت

َّإن مقارنة أمثال هذه العبارات . ِّمعارصينا بل هو من كبار لغويي ذلك العرص
َّمع ما كتبه اجلاحظ أو التوحيدي أو ابن املقفع يظهر امليل املطرد إىل اليرس  ُ َ َ َ
ُّوالسهولة يف التعبري والرتكيب, وهو ما يستنكره بعض املحدثني ويرمون أهله 

 .َّبالركاكة
َوالواقع أن التصعب واإلغراب أسلوب قديم يف األداء اللغوي عرس  ُ َ ٌ ُّ َ َّ

َّمل تأبق(ّسألت األصمعي عن قوله : قال أبو حاتم«. عىل بعض كبار اللغويني َ (
 : يف قول الشاعر

ْكـــــربت وال يليـــــق بـــــك النَّعـــــيم ِ َّأال قالـــــــت هبـــــــان ِ ومل تـــــــأبق َ ِ 
ًسألت رجال من هذيل ] لعالءبن ا[وقال أبو عمرو  «)٢(»ال أعرفه: فقال ُ

                                                  
 .زلخ: املصدر السابق) ١ (
 .أبق:  لسان العرب–ابن منظور ) ٢ (
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ٍعن حرف غريب فقال َّهذا كالم عقمي, يعنى أنه من كالم أهل اجلاهلية وال : ٍ ْ ُ
ًفهل نحتاج إىل مزيد من األدلة بأن اللغة تسري بخطا حثيثة . )١(»يعرف اليوم

 نحو اليرس والسهولة ولكن دون أن تنقطع عن األصول واجلذور?
ّ إن كل جهود التصحيح أ)٤ َّ ْو التصويب اللغوي َّ وبعضهم ال جييز [َّ
ٍمل حتل دون استمرار استعامل كلامت وعبارات اهتم قائلوها بالغلط, ] التصويب ٍ ْ ُ َ

 .ووصفت بالفساد
ًففي القديم نشطت حركة تصحيح لغوي أنتجت نحو ستني كتابا يف هذا  ٍّ ٍ

 وكتاب ِّالباب, أبرزها إصالح املنطق البن السكيت, وأدب الكاتب البن قتيبة,
ويف احلديث انبعثت كذلك حركة . )٢(الفصيح لثعلب ودرة الغواص للحريري

معجم األغالط الشائعة ملحمد العدناين, ومعجم اخلطأ : مشاهبة ومن جتلياهتا
ُّوالصواب ألميل يعقوب, وقل وال تقل ملصطفى جواد, وأخطاؤنا يف الصحف 

ِّكل تلك اجلهود مل تؤد ولكن . )٣(والدواوين لصالح الدين الزعبالوي وغريهم

                                                  
 .عقم: سابقاملصدر ال) ١ (
حممد ضاري . ًنقال عن د (١٠٠ −٩٧:  حلن العامة والتطور اللغوي–رمضان عبد التواب . د) ٢ (

 ). وما بعدها١٦ حركة التصحيح اللغوي يف العرص احلديث, ص–محادي 
:  رسالة دكتوراه– مقاييس التصحيح اللغوي يف القديم واحلديث –حممد قاسم الزوكاين . د) ٣ (

٥٠٦. 
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ٍإىل النتيجة التي كان يتوخاها مصنفو تلك الكتب, ليس لضعف فيهم وإنام 
 :ألمرين
ِّ أن اللغة واسعة وحتتمل من الوجوه مايسوغ كثريا مما خيطئه بعض −أ ً ٌ َُّ ِّ َُ

. )١(»لغة العرب أكثر من أن يلحن فيها متكلم: قال اخلليل بن أمحد«ِّاملتشددين; 
ُّ املعاجم العربية واجد من اجلوازات وتعدد اللغات ما يدفع عنه والناظر يف ٌ

َّالكثري مما قد َخيطأ به ُ. 
َّ أن تلك األقوال واألحكام التي أطلقت يف التخطئة والتصحيح −ب َّْ َّ

ٌّتتخارج, فينفي بعضها بعضها اآلخر, فام خطأه لغوي أجازه آخر, والعكس  ُ َُّ ُ َ َ َ
 :قدماءومن أمثلة ذلك عند ال. صحيح
َكان ابن األعرايب ينْكر جميء  «− َ َمفعل(بمعنى ) َفعيل(ُ ْ َّ, فينكر السليم بمعنى )ُ
َاملسلم ْ َسخني ومسخن وعتيق ومعتق(ًوقد جاء ذلك كثريا, مثل ... ُ ْ ُ ْ ُ ََ َ...« )٢(. 

َوقع املطر عىل األرض, وال يقال سقط«:  قال أهل اللغة− َ َ وقد حكاه ... ُ
 .)٣( ».مكان كذاسقط املطر : سيبويه فقال

                                                  
 جملة –عبد الرمحن إسامعيل . ًنقال عن د (١٠: املدخل إىل تقويم اللسان:  هشام اللخميابن) ١ (

 ).٧٩٤ – ٧٨٦ ص٤ ع−٥٨جممع اللغة العربية بدمشق ج
 .سخن:  لسان العرب–ابن منظور ) ٢ (
 .وقع: املصدر السابق) ٣ (
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ِاجلس(يقولون للقائم «:  قال احلريري يف درة الغواص− , واالختيار )ْ
ُاقعد(ًعىل ما حكاه اخلليل بن أمحد أن يقال ملن كان قائام  ً, وملن كان نائام أو )ْ

ِاجلس(ًساجدا  َجلس(, وأجاز البغدادي قول الناس للقائم إذا قعد )١( )ْ ََ( ,
 .)٢(ّ احلنبيلويوافقه يف هذا التجويز ابن

َّ ومن ذلك ما ذكره احلريري من أهل اللغة فرقوا بني القيمة والثمن −
ْالقيمة ما يوافق مقدار اليشء ويعادله«: فقالوا َّوالثمن ما يقع الرتايض به مما . َّ

ًيكون وفقا له أو أزيد أو أنقص ولكن اخلفاجي شارح كتاب احلريري . )٣(»ْ
ّووقوعهام بمعنى ال يرض«باح املنري وقال الفيومي يف املص. )٤(أجازه ُ َ«)٥(. 

َّ وفرق اجلواليقي صاحب كتاب التكملة فيام تلحن فيه العامة, بني −
ً, فرد عليه ابن بري جموزا, قال)َّالعام والسنة( ِّ ََّ ْالعام والسنة واحلول واحلجة «: ُ َ

 .)٦(»عند العرب بمعنى
ِومن أمثلة ختارج األحكام عند املحدثني ُ َ َ: 

                                                  
 .٨٨:  درة الغواص يف أوهام اخلواص–احلريري ) ١ (
ّالعوام فيام أصاب فيه العوام بحر –ابن احلنبيل ) ٢ ( َّ َ :١٩٥. 
 ).طبعة توريكية  (٥٥:  درة الغواص–احلريري ) ٣ (
 .٨٩:  رشح درة الغواص–اخلفاجي ) ٤ (
 .٥٢٠: ٢ املصباح املنري –الفيومي ) ٥ (
 .١٤٧:  مصنفات اللحن والتثقيف اللغوي–أمحد قدور . عن د) ٦ (
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احتار, اختشى, (از الشيخ مصطفى الغالييني األفعال املزيدة  أج−
َافتهم, اقتبل  .)١(, وأنكر عليه صالح الدين الزعبالوي ذلك)ْ

, )أساق بمعنى ساق, وأالم بمعنى الم( منع إبراهيم اليازجي األفعال −
مع أن منهج الزعبالوي قريب إىل منهج . )٢(وكالمها صحيح: وقال الزعبالوي

 .ُّ التشدداليازجي يف

ّرجل رجعي(َّ خطأ مصطفى جواد قوهلم − َ َْ ِّبفتح الراء, أي متمسك ) ٌُ
َّهذه النسبة خطأ والصواب : باألمور القديمة التي ال تساير روح العرص, فقال

ّرجوعي أو رجعي( ُ ٌّ  .)٣(َّبضم الراء, ولكن مؤلفي املعجم الوسيط جوزوها) ُْ

َانكدر ع: (َّ خطأ أسعد داغر من يقول− ُيشهَ ) انكدر(, بحجة أن الفعل )ْ
 .)٤(َّأميل يعقوب صوب هذا الفعل. مل يسمع قط, ولكن د

ُّوما ذكرناه وشل مما تضمه كتب التصحيح اللغوي, ولو أراد القارئ  ٌ َ َ
ُمزيدا لعددنا من األمثلة ماال يعجزنا وما يملله وعىل أي حال فكتب . ً
َّولكن الواضح أن تلك . جاةٌالتصحيح اللغوي مبذولة ملن أراد وهي بضاعة مز

                                                  
 .٢٤: لصحف والدواوين أخطاؤنا يف ا–صالح الدين الزعبالوي ) ١ (
 .٧: املصدر السابق) ٢ (
 .رجع:  وينظر املعجم الوسيط١٠٨:  معجم األخطاء الشائعة–حممد العدناين ) ٣ (
 .١٤٥:  معجم اخلطأ والصواب يف اللغة–اميل يعقوب . د) ٤ (
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ٌالكتب عىل كثرهتا مل يكن هلا أثر يذكر يف حتسني األداء اللغوي ملا ذكرنا من 
َّاألسباب, حتى إن بعض املصححني كان يقع يف اخلطأ الذي سبق أن نبه عليه,  ِّ

عىل أجماد, ألنه مصدر, واملصدر ال ) جمد(ِّمن ذلك أن اليازجي كان خيطئ مجع 
َغلط(, ومع ذلك فقد مجع )١( سمعجيمع إال إذا عىل أغالط وهي كذلك ) َ

 !!مصدر مل يسمع مجعه
عىل قواعد ) أجماد(والعلة يف ذلك واضحة إذ سار اليازجي يف ختطئة 

  .عىل سالئق اللغويني) أغالط(بعض النحويني, وسار يف استعامله 
بارة َّوال نكاد نجد القوم متفقني عىل ما خطأ بعضهم, فام من كلمة أو ع

ًخالفية حسمت لصالح فريق, واألصل يف هذا كام قدمنا أن ثمة فريقا يتشدد  َّ َّ ْ ِ ُ
ًفال يقبل إال ما صح عنده بالسامع والنَّقل ولو كان سامعه واستقراؤه ناقصا,  ْ
ِّوفريقا آخر يتسمح, إما ألنه وصل إليه مامل يصل إىل غريه, أو ألنه حيكم مع  َ ُ ُ َّ ً

ٌالتطور اللغوي كاملجاز والتضمني والشيوع, وهي أبواب َّالسامع والنقل قوانني 
 .واسعة يف العربية ال يدرك شأوها

ْومما زاد يف الطني بله دخول بعض اهلواة عىل التصنيف يف التصحيح  َّ َّ
َّاللغوي, علام بأن مثل هذه املهمة ال جيوز أن يتصدى هلا إال من قد تضلع من  َّ َّ ً

ًلة احلكم خربة وجياداعلوم اللغة العربية وصار بمنـز َكام دخل احللبة بعض . ً َ َ َ

                                                  
 .٣٧:  لغة اجلرائد–إبراهيم اليازجي ) ١ (
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ِّاملتفقهني الذين جتاوزوا التخطئة واإلجازة إىل التحريم والتحليل مدشنني  َ ُ ِّ
َّسلفية لغوية ترفض أن يقال عن املتوىف  ً ً َّ َ والصواب عندهم ) ُاملرحوم فالن(َ

. ده سبحانه, بحجة أننا استبقنا تقرير الرمحة وهي هللا وح)ٌفالن رمحه اهللا(
ًولكنهم نسوا أن العرب تسمي اللديغ سليام وتقول للذاهب للجهاد  ِّ ) ًمنصورا(ُ

َمعاىف: (ًتفاؤال, وتقول للمريض َ , مع أنه ال أحد ينكر أن هذه كلها يف علم اهللا )ُ
َّومل يعد سبب اخلالف بني املحدثني هو السامع ! فاهللا املستعان. وحده وتقديره

ِّ بل صار سببه اختالف مرجعياهتم, فبعضهم يعول عىل بعد أن بعد عهدهم به, َ ُ َُ
أقوال النحاة, وثان عىل أقوال اللغويني, وثالث عىل لغة األدباء, ورابع عىل آراء 

 ..األصوليني, وخامس عىل املعاجم
َّ وأيا كان موقفنا من رشوط الصواب ومسوغات التجويز, فالبد أن )٥ ُ ِّ ًّ

ال نريد هبذا أن . ُغات رشط الشيوع واالستعاملِّيضاف إىل تلك الرشوط واملسو
ٌيكون الشيوع هو األساس يف احلكم عىل إجازة كلمة, ولكن جتاهله خمالف  َّ
ًملنطق اللغة التي نعرف أن هلا منطقا خاصا ال هو بالقيايس دائام وال هو  ً ً ََّّ

ًبالسامعي مطلقا, ومن ذلك َّ: 
ؤنث جواز تأنيثها أو  األصل يف كل صفة مشرتكة بني املذكر وامل−أ

َّولكن العرب استعملت ... ٌطويل وطويلة, وأسمر وسمراء: تذكريها فيقال
ْنكراء(صفات بالتأنيث دون التذكري, فقالت  فتاة (, وقالت )أنكر(ومل تقل ) َ
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رجل أشأم ومل تقل امرأة (, وباملقابل فقد قالت )فتى أعذر(ومل تقل ) عذراء
َّرضاء(, وقالوا )شأماء ّأرض(يقولوا ومل ) َ َ() ١(. 

ً األصل أن الصفة إذا أطلقت دلت عىل من اتصف هبا ذكرا كان أم −ب
ْالعوكل«: أنثى ولكن العرب قالت ُاملرأة احلمقاء: َ َْ ُوالرجل القصري .. َ َّ

ُالعل ُط«: , وقالت)٢(»األفجح َ ِالطوال من النوق والقصار من احلمري: ُ ِّ!!«) ٣(. 
َّتفعل( من داللة بناء −ج َ ِاالتصاف باليشء واكتسابه نحو ) َ ْ َّتعبد (َّ
: َّ, ولكن هذا البناء جاء يف كلامت بعكس داللتها القياسية املعروفة)َّوتعلم

ُّفالتأثم هو االبتعاد عن اإلثم, والتحرج ُّ َ َاالبتعاد عن احلرج, مما جعل األزهري : َّ َ
ًوهذه حروف جاءت معانيها خمالفة أللف«: صاحب هتذيب اللغة يقول  .)٤(»اظهاٌ

, ولكن العرب قالت معه, وشاع )أزهير: ( القياس يف تصغري أزهر−د
ْزهري: (أكثر َ , ولكن )ّأخري وأرش(والقياس يف التفضيل من اخلري والرش ). ُ

ٌّخري ورش: (العرب قالت معها, وشاع أكثر ٌَ ْ َ.( 
ْ قد تشيع الصيغة املفضولة لكلمة ويقرص حظ الفضىل−ه ُ ُّ: 

                                                  
 .سوا, شأى:  لسان العرب–ابن منظور ) ١ (
 .عكل:  لسان العرب–بن منظور ا) ٢ (
 .علط: املصدر السابق) ٣ (
 .حرج: املصدر السابق) ٤ (
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َبالشعر(بسكون العني وهي مرجوحة ) ْعرَّالش( شاعت كلمة −  .بفتحها) َّ
ْالفرع( شاعت كلمة − ْللقسم, بسكون الراء وهي مرجوحة ) َ َبالفرع(ِ َ( ,
 .بفتحها
ْالوحل( شاعت كلمة − َبالوحل(للطني, بسكون احلاء وهي مرجوحة ) َ َ (

 .)١(»هي لغة رديئة«: بفتحها مما جعل األزهري يقول عنها
َّن كل جتويزات جممع القاهرة كان من مسوغاهتا ومن اجلدير ذكره أ

) ١٩٨٧ إىل سنة ١٩٣٤من سنة (َّالقياس أو الشيوع, فقد أقر املجمع املذكور 
: مايزيد عىل ثالث مئة وعرشين كلمة كان غلبة الشيوع وراء معظمها من مثل

, وكلمة )٢(ُّللقذيفة املتفجرة دون أن يكون هلا أي صلة بداللتها الرتاثية) ُالقنْبلة(
َّبمعنى جعل اليشء ملكا لألمة) التأميم( ًُ ْ ْ . )٤(ِّبمعنى متعهد العمل) املقاول(, و)٣(َّ

ٍّوما أقرت تلك الكلامت عن عبث, وإنام عن بحث وتقص وموازنة بني أحكام  ٍ
فهل نرضب بكل . القواعد األصولية ورضورات االستعامل ودواعي الشيوع

َّالكلمة مل ترق للغوي, وأن تلك اعرتض َّتلك اجلهود عرض احلائط; ألن هذه  ّ

                                                  
 .وحل: املصدر السابق) ١ (
 .٢٣:  القرارات املجمعية يف األلفاظ واألساليب–جممع القاهرة ) ٢ (
 .٣٣: املصدر السابق) ٣ (
 .٤٣: املصدر السابق) ٤ (
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ْعليها لغوي آخر? ال يعني كالمنا هذا تعظيم شأن من جوز, وال احلط من علم  ِ َّ َّ َ ٌِّ
َأما أن يزرى بجهود مؤسسات . ِّمن اعرتض, فهام تياران قديامن يف لغويينا ْ ُ

ْلغوية عريقة وجادة وأن حيمل عليها حتى بعض من مل يقرأ قراراهتا ال  َ ٍليشء إال َّ ْ
ًألن فالنا من املتشددين ال جييز ما أجازت, فليس هذا مما خيدم اللغة وتطورها  َّ

 .ونامءها
ِ ال خيتلف كال الفريقني عىل أن متطلبات احلياة املعارصة تلجئنا إىل )٦ ْ ُ َّ

ومن . إدخال دالالت جديدة ملفردات قديمة أو إدخال مفردات جديدة هلا
 :)١(ذلك عىل سبيل املثال

َّسجل( ليس يف معاجم العربية − : , إنام فيها)َّكتب وقيد(بمعنى ) َ
ُّالسجل« ُّالصك والتسجيل االستيثاق: ِّ فهل نستطيع اليوم االستغناء عن » .َّ

 وسائر ترصيفاته يف استعامالتنا اإلدارية والتجارية?) َّسجل(الفعل 
َدفع( ليس يف داللة الفعل −  أو األجر, ما يدل عىل تسديد ثمن البضاعة) َ

َّنقد وسدد : (ٌوهي اآلن طاغية عىل االستعامل, ويندر اليوم من يتعاطى بدائلها ََ َ
 ; فهل بإمكان املصطلحات احلالية االستغناء عنها?)َّوأدى

َّالقشة( ليس يف اللسان − ْبمعنى العويد الصغري من جذوع القمح أو ) َ َ ُ
َّهو القشة : (رش لألمر يقولالشعري, واملثل الشائع بني اخلاصة عن السبب املبا

                                                  
 . حرض–فع, قشش سجل, د:  لسان العرب–ابن منظور : ينظر) ١ (
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فهل يمكن االستغناء عنها يف حقل الزراعة والنبات ). التي قصمت ظهر البعري
 والبيئة?
يف العربية الرتاثية ما نطلقها عليها اليوم من ) املحارضة( ليس لكلمة −

, فهل بإمكاننا االستغناء عنها أو إقفال معامجنا )الدرس أو جملس العلم(معنى 
 َوهنا, وهل يف فتح األبواب هلا ما يشني?احلديثة د

ِّوتستطيع أن نعدد املئني من الكلامت التي حتتاج إىل إقرار دالالت جديدة 
هلا, واملئني من الدالالت التي حتتاج إىل مفردات وكلامت جديدة هلا, وهي 
َّكلامت أو دالالت فرضتها رضورة االستعامل ودواعي االتصال وعممها  َ

َّالشيوع والس  .ريورةُّ
ندعو إىل مصاحلة بني املتشددين إننا بعد ما قدمنا من مصارحات * 

َّواملتسمحني, جوهرها أن خيفف املتشددون من تشددهم, فال خيطئون كل ماال  ِّ ُّ ِّ ِّ ِّ
َيروقهم أو ال جيدون له وجها عندهم, بل يعدونه جوازا ورخصة ملن أراد ًَ ُّ َ وأال . ً

ِّيشتط املتسمحون يف جتويزه ََّ م ما خيالف خصائص اللغة ومقتضيات التطوير ْ
ٌجيب التفريق بني ما هو خطأ وانحراف, وما هو توليد  «.والتنمية اللغوية

ٌوجتديد وتطور, فكالمها حدث جديد يف اللغة وتبديل يف بعض ظواهرها,  ُّ
ِّولكن اخلطأ تبديل خيالف خصائص اللغة والتطور وسنن نموها وقاموس  ٌ

ٌأما التجديد والتطور فهو تبديل وإحداث . ُّا وخيل بنظامهاحياهتا وقواعد فطرهت
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ًجيري وفقا لسننها, وينساق مع فطرهتا, وينقاد لقواعدها ويوافق روحها 
ٌإن إحياء اللغة منوط بتحريرها من اجلمود والعقم من جهة ومن .. وخصائصها

ْالفوىض واخلروج عىل قواعد اللغة من جهة أخرى َ.«) ١(. 
ُّوليس بمكنتنا تذويب هذه اخلالفات, ففي التنَوع نحن ال نريد  َّ

ُّوالتعددية غنى للغة عامة, وللبحث اللغوي خاصة, ولكن نريد أن يتقبل كل  َّ ََ َ
طرف آراء الطرف اآلخر عىل أهنا جائزة وإن كانت مرجوحة يف نظره, وأن 

 يف أحسن −قويل : يكون موقف اللغويني كموقف الشافعي يف مقولته املشهورة
فإذا كان اختالف . ٌ صواب حيتمل اخلطأ, وقولك خطأ حيتمل الصواب−أحواله

الفقهاء رمحة للمسلمني فليكن اختالف اللغويني كذلك, فيشفع لنا بعضهم فيام 
ِّخيطئنا به آخرون, وليكن شعارنا أال نخطئ أو نحكم بالشذوذ عىل ماله وجه  َ ُ َّ

ِّ جيهل فيه –الف فنـزاع فرصاع ما نريده أال ينتقل اخلالف إىل اخت. من القياس ُ
ِّبعضنا بعضنا اآلخر ويسفه فريق منا الفريق املقابل, بل نكتفي من اخلالف  َ ُ ُ
ْبتبيني وجهة النظر التي يؤدي إليها بحثنا عىل أهنا لغة راجحة وفضىل, وأن  ُ ٌ ٌ

, )٢(»َّألن ما قيس عىل كالم العرب فهو من كالمهم«ٌغريها مفضول وليس أكثر 

                                                  
حمارضات ألقاها املؤلف ( خصائص العربية ومنهجها يف التجديد والتوليد –حممد املبارك ) ١ (

 ).١٩٦٠بمعهد الدراسات العربية العالية يف جامعة الدول العربية, سنة 
 .والعبارة أليب عثامن املازين. ٣٥٧: ١ اخلصائص –ابن جني ) ٢ (
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ُعىل ما سمعت من كالم «: من هذا األفق كان يطل الكسائي عندما قالَّولعل  ْ
ُالعرب ليس أحد يلحن إال القليل ْ َ ٌ«)١(. 

 أن نظل خمتلفني حول −ّ ورش البلية ما يضحك−أليس من املضحك 
 .األعجمية?) التلفون(حتى هرب الناس إىل ) هاتف ومهتاف(

وحاسب وكبتار حاسوب (ّأليس من املؤسف أن نتخاصم حول صوابية 
 َّحتى فر الناس إىل كمبيوتر?) َّونظامة

َّأليس من السخف أن نرتاشق التجهيل حول ضبط  ُّكل عام وأنتم بخري, (ُّ ُ
َّوكل عام وأنتم بخري, وأنتم بخري كل عام ْحتى إننا لنكاد نفسد فرحة ...) ُ ُ

ًوأخريا أليس صحيحا ما يقال . العيد ُّشدد من أن من أسباب انتشار العامية تً
 )٢(اللغويني?

ُوبعد فنرى أننا يف كل ما ذكرنا يف هذا الباب مل نأت بجديد, وآية ذلك ما  ِّ
ًروي من أن رجال قال للخليل َّ ُأخربين عام وضعت مما سميته عربية أيدخل «: ُ ْ َ ََ َّ ْ َّ َ ْ ََ

ُكيف تصنع فيام خالفتك العرب فيه وهم : فيه كالم العرب كله? فقال ال, فقال ُ ْْ ََ

                                                  
 مصنفات اللحن –أمحد قدور . عن د(, ٤: يم اللسان وتعليم البيان املدخل إىل تقو–ابن هشام ) ١ (

 ).٦٦: والتثقيف اللغوي
 .٦٠:  مقدمة لدرس لغة العرب–عبد اهللا العالييل ) ٢ (
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َّحج ِّأمحل عىل األكثر, وأسمي ما خالفني لغات: ٌة? فقالُ َّ كام أن القاعدة .)١(»ُ
َّأن لغات العرب كلها حجة«اللغوية األصولية  ُ ً فلنجوز ما نراه مرجوحا ,)٢(»ِ ِّ

 .ٌمادام له وجه يف لغة من لغاهتم
 :املصاحلة بني دعاة التعريب وأنصار التغريب: الثالثة

لتعليم بالعربية يف املراحل الدراسية كافة, وال  ا−هنا–ما نعنيه بالتعريب 
ُّنعني به ما قد يتبادر إىل أذهان بعضهم من معنًى سيايس تشتم منه رائحة  َ ُْ ٍّ

كام نعني بالتغريب جعل اللغة األجنبية لغة تعليم يف مدارسنا . ُّتعصب قومي
ُّوجامعاتنا, ال ما قد يتبادر إىل أذهان بعضهم من معنى سيايس تشتم َ  منه رائحة ُْ

التبعية والالقومية; ألن بحث املسألة بغري هذين املفهومني اللذين ذكرنا يدخل 
يف إطار السياسة, ونحن نرص هنا عىل البقاء يف إطار اللغة, وعىل الرغم من 
ّالتداخل بني ماهو سيايس وماهو ثقايف ولغوي, فإننا نحاول أن ننأى بأنفسنا يف  ّ

ولسوف يأخذ البحث يف هذه .  ما أمكننا النأيهذا املقام عن ذلك التداخل
ًاملسألة منحى فكريا ثقافيا أكثر منه لغويا رصفا كام يف املسألتني السابقتني ً ً ً ً. 

وهذه املسألة اإلشكالية من أبرز القضايا الثقافية املعارصة, وطاملا احتدم 
راوح يف النزاع بني دعاة التعريب وأنصار التغريب مما جعل اإلشكالية مزمنة ت

                                                  
 .٧٣:  يف أصول النحو– وسعيد األفغاين ١٩٧: املصدر السابق) ١ (
 .٢٥٨ – ٢٥٧: ١ املزهر يف علوم اللغة –السيوطي ) ٢ (
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 .مكاهنا ال تريم
 :ِّوأنا مقدم بني يدي هذه املصاحلة املصارحات التالية

ٌ هوية ووجود ثقايف وحضاري−بالنسبة إىل العرب– اللغة العربية )١ َّ .
ًوال معنى ألي تقدم علمي أو تقاين إذا خرسنا وجودنا احلضاري املتمثل أوال  ٍّ ٍ ُّ ِّ

 بعد رضوب االختالفات – جيمعنا فلم يبق لنا نحن العرب من جامع. باللغة
. إهنا احلصن األخري للدفاع عن وجودنا كأمة.  إال اللغة العربية−حول كل يشء

واملعروف أنه ال . َّأما الذين يربطون اهلوية بعنارص أخرى فهم حييلون إىل خواء
َّينسب إىل األمة من حضارة أو ثقافة إال ما كتب بلغتها, إن علوم ابن سينا من 

وال –ًت احلضارة العربية اإلسالمية, ليس ألن الشيخ الرئيس كان عربيا مكونا
ٌيضريه أال يكون كذلك, فهو مفخرة لقومه ولنا يف .  بل ألهنا كتبت بالعربية−َّ

ُّحني يعد كتاب  َ جلربان خليل جربان من مكونات احلضارة اإلنكليزية, ) ّالنبي(ُ
ًاإلنكليزية أصال, بينام تعد كتبه ليس ألن مؤلفه إنكليزي, بل ألنه كتبه باللغة 
ترى . احلضارة لغة, والثقافة لغة. األخرى التي كتبها بالعربية من الثقافة العربية

لو مل ينقل أجدادنا العلوم إىل العربية, هل كان بإمكاننا أن نجد يف كتاب 
ًنحو مخسني علام من رواد احلضارة ) مقدمة يف تاريخ العلم(سارتون الشهري  َ َ

َسانية حيسبون للحضارة العربية, وأن يطلق عىل النصف األول من القرن اإلن ْ ُ
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 .)١(الثالث عرش عرص الرتمجة من العربية إىل األوربية
ٌويندر أن نجد أمة كان هلا حضارة بغري لغتها, وإذا كان هلا ذلك فسوف 

ْحتسب إنجازاهتا لصالح حضارة األمة التي كتبت بلغتها َ ِ ُ. 
ْد األمة مقدم عىل أي مطلب آخر وهو فرض, إذا إن احلفاظ عىل وجو َ َّ

ّخرسنا التقدم العلمي فقد نستدركه ولو بعد حني, ولكن إذا خرسنا وجودنا 
ًكأمة فلن تعود لنا أبدا, إذا خرسنا لغتنا هويتنا فمن نكون? لن يبقى لنا اسم إال 

 وهو ما يسعى إليه من ال) شعوب الرشق األوسط, أو شعوب شاميل إفريقيا(
 .يريد هلذه األمة البقاء

ٍّإن التقدم العلمي والتقاين هلذه األمة هو هدف كل من الفريقني ) ٢ ُ ُّ
ٌومطمحهام; إذ احلفاظ عىل األمة وتلبية احتياجاهتا واجب, وماال يتم الواجب 

َّولكن دعاة التعريب يرون أن توطني العلم بلغة املجتمع هو . ٌإال به فهو واجب
َوغ تلك الغاية يف حني يرى الفريق اآلخر تلقف العلم بلغته الطريق األمثل لبل ُّ َ َ

َإننا نبغي من هذا أن نرفع اإلرص عن الفريقني, فال . هو الطريق األرسع لذلك ْ
َّجيوز التشكيك يف عقالنية وعلمية وتقدمية من يدعو إىل التعريب, كام ال جيوز  َّ

َّالتشكيك يف قومية أو وطنية من يدعو إىل التعل يم باألجنبية, فكالمها هيدف إىل َّ
التقدم العلمي واحلضاري هلذه األمة, ولكن بوسيلة يراها أقرب إىل الصواب 

                                                  
 .١٨: ٢٩ العدد – الكويت – علوم وتكنولوجيا جملة: عن) ١ (
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 .وطاملا تراشق الطرفان هاتني التهمتني يف تنازعاهتام
َّ إن احلل النهائي إلشكالية التعريب أو إشكالياته هو أن نصبح )٣ َّ َّ َّ

ً غربية ورشقية −األمم املتقدمة منتجني للعلم والتقانة, إذ املعروف أن  ًَّ   قد −َّ
سبقتنا وفرضت علومها وإنجازاهتا ومصطلحاهتا, ونحن بحاجة إليها وإىل 
لغاهتا, وسوف نظل مستوردين للغات تلك األمم ومصطلحاهتا مادمنا نستورد 
َّمنها العلم والتقانة, ولن حتل إشكالية التبعية الثقافية عندنا إال بحل إشكالية 

م العريب والتقانة العربية, فاالستقالل اللغوي يتطلب االستقالل العلمي, العل
ِّليس بمعنى االنعزال عن علوم اآلخرين بل أن يكون لنا علامؤنا الذين يفكرون 

ولكن إذا كنا ال نرىض أن . بالعربية ويصطلحون بالعربية ويكتشفون بالعربية
َّيضحى بالعلم عىل مذبح اللغة فإننا ال نرىض َّ أن يضحى باللغة عىل مذبح َُ َُ

ْالعلم, ال جيوز أن نجعل األمرين متناقضني, بل نجعلهام متكاملني َْ َ. 
 ليست لغة العلم هي التي تصنع التقدم أو تعرقله, فالقائلون بربط )٤

التقدم العلمي واملعريف باللغات األجنبية وامهون, والقائلون بربط التقدم 
ً وامهون أيضا, ومصداق قولنا أن يف الوطن العلمي باللغة الوطنية وحدها

ًالعريب أقطارا تدرس باللغة األجنبية من املرحلة االبتدائية وحتى الدراسات 
ًالعليا, وأقطارا تدرس العلوم بالعربية يف مراحل التعليم كافة, فام وجدنا 

, ذلك ُّاملتعلمني باللغة األجنبية يبزون أقراهنم من املتعلمني بالعربية وال العكس
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َّأن التقدم العلمي والتقاين حصيلة بيئة علمية متكاملة من أهم عنارصها 
 ...العقالنية واملوضوعية واحلرية, وقيم اإلبداع والتجديد والفرادة

َ إذا كانت حجة أنصار التعليم باللغة األجنبية التسهيل عىل الطلبة يف )٥ ُ َّ ُ
% من أساتذة كلية ٥٨ا رآه متابعة الدراسات العليا باللغة األجنبية, وهو م
َ, فإن حجة أنصار التعليم )١(العلوم يف جامعة الكويت بحسب دراسة ميدانية َّ ُ

ْبالعربية التسهيل عىل الطلبة يف استيعاب املادة العلمية, وهي حجة أقرهتا  َّ
َّاجلامعة األمريكية يف بريوت, فقد بينت دراسة ميدانية فيها أن طالهبا الذين  َّ

% من املادة العلمية, يف حني استوعب ٧٦ًرا بالعربية استوعبوا ّدرسوا مقر
َّوأكدت هذه النتيجة . )٢(% منها٦٠َّالذين درسوا املقرر نفسه باللغة األجنبية 

% من األساتذة فيها يرون ٨٣َّدراسة يف جامعة اإلمارات العربية املتحدة إذ إن 
 .لغة العربيةَّأن الطالب أقدر عىل استيعاب املادة املدروسة بال

أما عن متابعة الدراسات العليا يف اجلامعات الغربية, فقد ذكرت دراسة 
ًطالبا ) ١٠٥٢(إىل امتحان دخول اجلامعات األمريكية ) ١٩٩٧(أنه تقدم عـام  

من كل البالد العربية ومعظم هؤالء ممن درسوا باللغة اإلنكليزية يف جامعاهتم 

                                                  
 املجلة الرتبوية – التعريب ومشكلة استخدام االنكليزية بجامعة الكويت –نجاة املطوع . د) ١ (

 .٧٧: ١٥بجامعة الكويت ع
 .١٩٨:  دراسات يف التعريب والرتمجة واملصطلح–شحادة اخلوري ) ٢ (
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َّولكن تبني يف الدراسة . % من املتقدمني١٥العربية, فكانت نسبة الناجحني هي 
َّنفسها أن الدرجات التي ناهلا الطلبة املعربون الذين خترجوا من اجلامعات 
َّالسورية أعىل من درجات زمالئهم العرب, مع أن املعربني قدموا االمتحان  َّ

 .)١(باللغة اإلنكليزية
ِعربية يبعد وإذا كانت حجة أنصار التعليم باألجنبية أن التعليم بال ْ ُ

َّالباحثني واألساتذة عن املشاركة يف البحث العلمي, فإن دعاة التعريب يميلون 
َّأن الباحثني «ِّ والتي تبني − بام هلا وما عليها–إىل إحصائيات البنك الدويل 

ًبحثا أو مقاال علميا ) ٣٤١٦(والعلامء يف البلدان العربية يف جمموعها قد نرشوا  ًً
ًمقاال ) ٥٠٥٢(قابل قيام العلامء والباحثني اإلرسائيلني بنرش م) ١٩٩٩(يف عام 

ًأو بحثا علميا يف العام نفسه مع أن اإلرسائيليني درسوا العلوم بلغتهم . )٢(»ً
َّالعربية, وأن معظم العرب درسوا باللغات األجنبية, ناهيك عن الفارق 

 أخرى ًوبالطبع فإن للبحث العلمي رشوطا. العددي الضخم بني الطرفني
َأمهها التمويل والبيئة العلمية, ولكن هذا الرقم ينـزع ورقة من يد من يريد أن  ِ ً َّ

                                                  
: ٢ جملة كلية الطب بالرياض ع–العايل رضورة علمية  تعريب التعليم –أمحد حممد سليامن . د) ١ (

١٣٠. 
: ٣٢ جملة التعريب ع– البحث العلمي يف الدول العربية واحللقات املفقودة –صالح بلعيد . د) ٢ (

١٧٤. 
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 .يربط البحث العلمي باللغات األجنبية
ُّوجيدر التنبه إىل نقطة هامة يتداوهلا بعضهم من أن التعلم باللغة األجنبية  َّ ُّ

َّذو فائدة ومردود لصاحبه, وهو قول ال خيلو من الصحة, ولكن  َّاألمة ككل هي ٍ
َّومما الشك فيه أنه إذا تعارضت مصلحة الفرد مع مصلحة اجلامعة, . التي خترس

 .َّفإن مصلحة اجلامعة هي اخليار األفضل
ً البد من اإلقرار بأن التعريب ما يزال مسألة خالفية عميقة يف )٦ ً ً َّ َّ

ثقفني ًاملؤسسات التعليمية العربية وأن فريقا من أساتذة اجلامعات ومن امل
ففي دراسة أجريت . )١(لسبب أو آلخر تعارض التعريب وإن بدرجات متفاوتة

% من األساتذة يرون أنه ليس ثمة ٤١.٢َّيف جامعة اإلمارات العربية تبني أن 
ويف جامعة الكويت دلت . )٢(ٌقناعة لدى مؤسسات التعليم العايل بالتعريب

, وال )٣(هم مع التعريب% من أساتذة كلية العلوم فيها ٥٥دراسة أخرى أن 
ال نريد اخلوض يف . ًختتلف هذه النسب كثريا عن مثيلتها بني الطلبة أنفسهم

                                                  
 التعريب والتنمية –ممدوح خسارة . د: ملزيد من التفصيل حول حجج كل من الفريقني; ينظر) ١ (

 .٩١ −٣٩: اللغوية
 املجلة العربية – تعريب التعليم العايل وأثره يف مستقبل العربية –سعيد عبد اهللا حارب . د) ٢ (

 .٤٦ −٣٧: ٢٢للثقافة ع
 املجلة الرتبوية – التعريب ومشكلة استخدام االنكليزية بجامعة الكويت –نجاة املطوع . د) ٣ (

 .٧٧: ١٥ع. بجامعة الكويت
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َّالعلل واألسباب, ولكن الواضح أن املسألة مل حتسم بعد ثالثني سنة من قرار 
املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم بجامعة الدول العربية بأن يكون عام 

عريب الكامل يف اجلامعات, وبعد أكثر من عرشين سنة هو عام الت) ٢٠٠٠(
عىل قرار املجلس األعىل لدول جملس التعاون اخلليجي بتعريب التعليم 

وإذا كانت احلال كذلك يف جامعات مل حتسم فيها مسألة التعريب . اجلامعي
َّبعد, فإننا ال نعدم يف اجلامعات املعربة  ُ  ً أصواتا−كام يف السورية والسودانية–َ

ِّترتفع بني الفينة واألخرى تنعي تدين املستوى العلمي فيها وانقطاعها عن 
 .التواصل العلمي العاملي

فإذا كان ال غنى لنا عن اللغة العربية حلفظ هويتنا ووجودنا, ... وبعد* 
وال غنى لنا عن اللغات األجنبية لتحصيل علوم العرص والتواصل مع منتجيها, 

ِّوإذا كانت حجج كل ُ ُ َ ُ من فريقي دعاة التعريب وأنصار التغريب تتخارج فينفي ُ َ َ َ
بعضها بعضها اآلخر, وإذا كان ال أحد يعارض تدريس العلوم اإلنسانية 

ِّفلنتصالح عىل طريقة وسطى تقوم عىل التعليم بالعربية يف كل املراحل بالعربية, 
ًزدوجا, ال ما قبل اجلامعية وأن يكون التعليم اجلامعي يف الكليات العلمية م

َّنعني باالزدواج أن يكون ثمة شعب معربة وأخرى مغربة بل أن تكون العربية  ٌَّ ٌ َ ُ
% من املقررات العلمية ٣٠لغة التعليم األساسية فيها, عىل أن يدرس الطالب 

َّباللغة األجنبية بصورة تامة ويقدم االمتحان هبا كذلك, وبذلك جيمع الطالب 
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أما يف الكليات اإلنسانية فيدرس الطالب . واألجنبيةبني إتقانه العلوم بالعربية 
وبذلك نكون قد مجعنا بني احلسنني . % من املقررات باللغة األجنبية كذلك١٥

َّوتقتيض مثل هذه الطريقة أن يدعم تدريس اللغات األجنبية يف املدارس  َ ُ
 .ًالثانوية تأسيسا لتمكني الطالب من متابعة مقررات جامعية هبا

 )١(ملحق 
 كلامت عامية فصيحة

َهنض(َّأب  - َ( 
َّأهبة - ُ 

 َّأخ -

 أوادم -

 َّأدم -

 َآرشه -

َأرم القلم - َ 

 َّأز املاء -

 ُاألشكلة -

ْاألكرة - ُ 

 َّأهل به -

 األواعي -

 َاألوان -

َّاألوقية - ِْ ُ 

َّبج الدمل - ُّ َّ َ 

َتبجبح - ْ َ َ 

ْالبخت - َ 

ْمبخوع - َ 

ْبديت  - ََ
ِباليشء ْ َّ 

َالرببرة يف  - ْ َ
 الكالم

َّالرباجة  - َ
َّوالبصارة َ 

 َّالربية -

 َّالرباين -

ْالربطيل - ِ 

َالربطمة - ْ ََ 

الربيم  -
 )العقال(

البزور  -
 )لألوالد(

ْالبزر - ِ 

ْبس  -  )يكفي(َ

ْمبسوط - َ 

 البشارة -
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َبطحه - َ 

َّبطال - َ 

َبعج الكيس - َ 

ْبعزق ماله - َ 

ُالبعبع  - ْ ُ
َوالبعبعة َ ْ َ 

َيتبغدد - ْ َ 

َبقر بطنه - ْ ََ َ 

ْبقبق املاء - َ 

َبكرة - ْ ُ 

َّبلط - َ 

ْالبلطة  - َ
 )للفأس(

ْالبنج - َ 

ْباهت - ِ 

َّهبر - َ 

 ُض بورأر -

َباس يده  - َ
َقبلها( َّ( 

ُالبوش  -
 )اجلامعة(

َّبواق  - َ
 )َّرساق(

احلال (البال  -
 )واخلاطر

ْمبيوع - َ 

بيضان  -
ُوسودان
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 )٢(ملحق 
 ٌألفاظ شائعة مطعون فيها لدى بعضهم

ِّالقيم  - َ
 )َّالنفيس(

 التقاليد -

 االنضباط -

 التطويع -

 املحارضة -

 اجلامعة -

 التهريج -

 التشخيص -

 َّالتجسيد -

–ساهم  -

 مسامهة

ْجتم -  هرّ

 الظاهرة -

 الكتلة -

 اجللطة -

 تنموي -

 تربوي -

 تعبوي -

 جبهوي -

 وحدوي -

 جتميد األموال -

 ِّاملؤرش  -

 َّالتأشرية -

 ُقنبلة -

 اجليل -

 َّالسميك -

ّالشقي - َّ 

 التأميم -

 التدويل -

 َّالتصنيع -

 الرتكيز -

 َّالشهية -

 الثقافة -

ْقصف املدافع - َ 

 أثاث البيت -

ْاجلرد - َ 

 التصفية -

 َّالتوعية -

 الكوز -

 اجلرس -

 الرصيف -

 الواسطة -

 ًولداأنجب  -

 ميلء  -

 بمعنى مملوء

كل عام وأنت  -
 بخري

 التوصيف -

 املواصفات -

 عديدة -

 املديونية -

ًعزف حلنا - ْ َ َ َ 

 أمعن النظر  -

 بمعنى أنعم

 َّالتكلفة -

 املناورة -

ُّالتسيب - َ َّ 

 األنشطة -

 املنضدة -

 املوسوعة -

 فحص -

 بمعنى اخترب

ِالعاملة  -
 )للعامل(

َشطف - َ 

َّاحلساسية  -
َّالشفافية َّ 

 َّاألنانية -

َّالفعالية - َّ َ 

ُكسول - َ 

اللصق  -
 والالصق 

احلياد  -
 والتحييد 

 متشيط املكان -
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 التحوير -

 بمعنى التغيري

ْالتسييس - َّ 

 مصداقية -

ُّالتصحر - َ َّ 

ْالتحديث - َّ 

 َّالتطبيع -

 املشبوه -

 املرايب -

ْمربك - ُ 

 ِإشهار -

ُتشجب - ْ َ 

َالربجمة - ْ َ 

 تكاتفوا -

َالفشل - َ 

 الغريية -

ِّالسباكة  -
 )حرفة(

 الواسطة -

َاستهدف - َ ْ 

ْالتعتيم - َّ 

 ءانعدم اليش -

َأعدم املجرم - َ َ 

 اهلروب  -

 )بدل اهلرب(

ُّالصمود  -
 )للثبات(

 التأرجح  -

ُّبدل الرتجح( َ َّ( 

َاألقصوصة - ْ ُ 

ْاملنتزه - ُ 

 عرب البحار سار -

 َسداد الدين -

 استجمع قواه -

ْاستعرض - َ ْ 

َاستقطب - ْ َ ْ 

 ًرصد ماال -

 القيد  -

 )بمعنى التقييد(

ْالصدفه  - ُّ
 )للمصادفة(

َّالتصويب  -
 )التصحيح(

 ِاألمسية  -

 )َّمسيةبدل األ(

ُشفوف - َ 

 تغطية اخلرب -

 أمام خيارين  -

 َّأكد عىل -

 َْحتجيم -

َّطمن  - َّهدأ(َ َ( 

َّالطابق  -
 )للبناء(

َّالرفرف  -
 والرفراف

َاجلدولة - ْ َ 

ْاملنهجة - َ 

 )أزهار(زهور  -

َمتاهى - َ 

َانعدم - َْ 

 َْهيدف إىل -

 أرضب وإرضاب




