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 صمود اللغة العربية عرب العصور ومرونتها يف التطور
 *عمر شابسيغ. د

 بسم اهللا الرمحن الرحيم
 والسالم عليكم ورمحة اهللا

 − سيدي األستاذ الدكتور مروان املحاسني رئيس جممع اللغة العربية 
  − الزمالء املجمعيون –ب رئيس املجمع ئاألستاذ الدكتور حممود السيد نا

 ايت آنسايت ساديتسيد
رغبت يف املشاركة يف احتفال يوم اللغة العربية هبذه الكلمة حول بعض 

وما أريد . نواحي مجال اللغة العربية ولكن مل تتحقق رغبتي تلك يف وقتها
إظهاره يف النهاية يف هذه الكلمة هو عدم صحة ما يدعيه البعض بأن اللغة 

الفصحى أو الفصيحة : اللغة العربيةالعربية ذات مستويات خمتلفة وأقصد هنا ب
وأريد إظهار قدرة اللغة العربية عىل مواكبة كل التطورات العلمية املتتابعة 

                                                  
 −ه ١٤٣١ رمضان ١٢حمارضة ألقيت يف قاعة املحارضات يف جممع اللغة العربية بتاريخ ) *(
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 .ولكن التقصري هو فينا فنحن نتكاسل
من املدهش أن جتد لغة تستطيع قراءة شعرها ونثرها الذي كتب منذ 

رىء املعارص أن فاللغات األوربية املعارصة دون استثناء اليستطيع القا. قرون
ًفكتابات شكسبري مثال . ُيفهم أي يشء كتب هبا قبل بضع مئات من السنني فقط

ًبحاجة إىل إنسان ضليع باللغة االنكليزية التي كانت سائدة يف عرص شكسبري  ٍ ٍ ٍ
 . وقس عىل ذلك لغات أوربا األخرى. كي يستطيع فهمها

عىل ذلك أن اللغة قد يقول قائل ولكن اللغة اليونانية صامدة  واجلواب 
اليونانية القديمة أيام عرص االزدهار اهللنستي يف األلف األول قبل امليالد هي 

غري اللغة اليونانية املعارصة التي يتكلم هبا اليونانيون اآلن وتوجد بينهام  
 .ٌاختالفات كبرية

زل ُيبهرنا فيها أن القرآن الكريم الذي أن نأيت اآلن إىل اللغة العربية وأول ما
ًعام التزال لغته مفهومة والتزال لغته هي لغة العرب ) ١٤٠٠(منذ أكثر من 

َّوقد يقول قائل إن السبب يف ذلك قدسية النص القرآين, . بعد كل هذا الزمان
الذي مل يتغري واجلواب هذا صحيح فالقرآن هو الذي حافظ عىل اللغة العربية 

 . عرب القرون
من النصوص العربية منذ بدأ تدوينها قبل يف هذه العجالة سننظر يف نامذج 
 .ٍاإلسالم وحتى اآلن مع مقارنة بينها
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ٍّال أريد هنا أن أدخل يف الرشح األديب والتحليل اللغوي ألي من 
النصوص التي سأوردها فهذا ليس من اختصايص, وليته كان, وأترك ذلك 

لعريب وبجامله ويا  رجل من هذه األمة يستمتع بلساننا ااإنام أن. للغويني األجالء
 .له من لسان مبني

ًإن أقدم املدونات العربية كانت شعرا وهذا هو األمر الرائج عند أغلب  َّ
فالشعر سهل احلفظ يف الذاكرة بسبب سالسته ومجاله وسبكه حتى . الشعوب

َّيأتـي اليوم الذي يدون فيه ُ. 
عر يف وهلذا السبب سأبدأ بإيراد أمثلة من الشعر اجلاهيل ومن ثم الش

العرص العبايس إىل أن نصل إىل شعر القرن التاسع عرش والقرن العرشين 
ْوغريض من عرض هذه النامذج هو إظهار الصمود اللغوي للغة . امليالدي

عام دون العودة إىل ) ١٥٠٠(قبل  العربية إذ يستطيع ابن اليوم أن يفهم شعر ما
اللغة لتتامشى مع احلداثة كام أنه سيظهر لنا من األمثلة اآلتية تطور . معجم 

 .والتعابري العرصية لكل عرص
نبدأ من شعر زهري بن أيب سلمى, وإن مل يكن من عرص اجلاهلية القديم 

 :يقوله يف جزء من معلقته ولنسمع ما
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ْســئمت تكــاليف  احليــاة  ومــن يعــش  ِ َِ ْ َ ُ 
ُرأيت املنايا خـبط عـشواء مـن تـصب ْ َ َ ُ 
ِوأعلــم مــا يف   اليــوم  واألمــس  قب ِ ــهُ  َل

ٍومن  ال يصانع  يف  أمور   كثرية  ومن  ٍِ ُ ْ
ٍيــــك ذا  فــــضل    ْيبخــــل  بفــــضلهفُ

ــــسأم  ــــك ي ــــني حــــوال ال أبال ِثامن َ ً َ 
ِمتتـــه ومـــن ختطـــىء يعمـــر فيهـــرم ْ َّ ُ ِ ُ ْ ُ 
ِولكننــي عــن علــم مــايف غــد عمــي ٍ ِ 
ِيـــرضس بأنيـــاب ويوطـــأ بمنـــسم َ ٍ ْ َّ 
ِعـــىل قومـــه يـــستغن عنـــه ويـــذمم ُ ُ َ ُ ِ 

ليوم وبعد مايقرب من القرون اخلمسة عرشة جيده من يقرأ هذا الشعر ا
ًشعرا جزال مجيال مفهوما ال خيتلف عن أشعار أيامنا هذه فهل يف أية لغة من  ًً ً

ُلغات العامل شعر صامد يقرأ اليوم كام كان يقرأ حينئذ ٌ ٌ . 
ٍوأنا ال أنكر استخدامه يف أبيات أخرى من هذه القصيدة لبعض األلفاظ 

ٍخاص من ذلك الزمان النعرفهم أو أماكن غري معروفة لدينا ُّالتي تدل عىل أش
ًاآلن, ولكن ذلك اليبدل من أمر استمرارية اللغة عرب القرون مفردات وصياغة  ٍ

 . ًونحوا
ثم نمر يف العرص األموي ونقرأ من شعر مجيل بن عبد اهللا العذري 

 :   للهجرة٨٢املتوىف عام ) مجيل بثينة(القضاعي 
 ت فحــــسبيارمحينــــي فقــــد بليــــ

ُالمني فيك يـا بثينـة صـحبي زعـم  ِ ِ َ
ــــــــي   ــــــــي  طب ــــــــاس أن دائ      الن

 ِبعــض ذا الــداء يــا بثينــة حــسبي 
ُّال تلومــوا قــد أقــرح احلــب قلبــي  َ
 أنــــت  واهللا  يـــــا  بثينـــــة   طبـــــي
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هل هناك أحد من احلارضين استثقل شيئا يف هذا الشعر اجلميل الذي يدق 
 ب?عىل أوتار القلوب التي كواها داء احل

وننطلق أماما مايقارب القرون الثالثة لنجد أبا فراس احلارث بن سعيد بن 
 : هـ املعروف بأيب فراس احلمداين يقول يف شعرله ) ٣٥٧−٣٢٠(محدان 

َيـــــا ليـــــل  مـــــا أغفـــــل  عـــــام  يب    حبــــــــائبي   فيــــــــك وأحبــــــــايب ُ
َيـــا ليـــل نـــام النـــاس عـــن موجـــع ُ ِنـــــــاء عـــــــىل مـــــــضجعه نـــــــايب  ُ ٍ 

ــــــاميةه ــــــح   ش ــــــه  ري ــــــت  ل ٌب ٌ  َمتـــــــت إىل القلـــــــب بأســـــــباب  َّْ
ــــــا  ــــــب لن ٍأدت  رســــــاالت  حبي ِ ـــــحايب    َ ـــــني أص ـــــن ب ـــــا م ِفهمته

ِّفنرى لغة ال ختتلف عن لغة أيامنا هذه بعد ميض أكثر من ألف سنة معربة 
 .ِّعن رقة املشاعر هلذا الشاعر الفارس مرهف احلس

لكبري الذي هو أبو العالء أمحد ابن ونأيت إىل املعري حكيم دهره والعامل ا
 :هـ ولنستمع إىل قوله ) ٤٤٩−٣٦٣(عبد اهللا بن سليامن املعري 

ٍال يعجـــــــبن  الفتـــــــى  بفـــــــضل   َّ ِفإنــــــــــه  مقتــــــــــىض  بوعــــــــــد َ َّ 
ـــــــايل  ـــــــول جـــــــاوزت يف املع ِآل  ســــــــــــعيد  وآل  ســــــــــــعد  ُيق ٍ َ 

ـــــيس مـــــثيل   ـــــيس فـــــوقي ول ِفل َ ـــــ َ ـــــديول ـــــيس بع ـــــبيل ول ِيس ق َ 
ـــــــدوى   ـــــــصه    بع ـــــــده   خ َّوال  ِمــــــن موتــــــه واحلــــــامم يعــــــدي ُ
ٍأودى  بفرســــــان  كــــــل جيــــــل  ِّ ــــــد  َ ــــــيهم وجع ــــــبط ف ــــــن س ِم ْ َ ْ َ 
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............................................ 
 وصــــــار قــــــريب نظــــــري بعــــــدي فاحلمــــــــد  هللا  قــــــــل  خــــــــريي  

َمــــــن املنايــــــاوقــــــد  بــــــدا  يل   ٌبارقـــــــــة  آذنـــــــــت   برعـــــــــد  ِ
ُّأال نرى هنا استمرار العربية يف وضوحها العرصي وهي متر عرب القرون 
دون أن تفقد قوهتا وفصاحتها وصمودها البنيوي وأيضا مفردات وصياغة 

 ? يفهمها الكلونحوا و
ي العامل املتوىف ًوبعد ما يزيد عىل القرون الثالثة نقرأ شعرا إلبراهيم الطرب

 للهجرة  وهو العرص الذي اعتربه بعضهم عرص االنحطاط اللغوي ٧٢٢عام 
 :فنقرأ شعرا وال أرق

ـــيم   ـــذيب مق ـــسكان الع ـــي ب ِغرام ُوصـــربي عـــديم والفـــؤاد كلـــيم ِ ِ 
ُإن  عــــــذاب  العاشــــــقني  ألــــــيم  َّوقلبــي مــن طــول البعــاد معــذب َ َّ 

ــــيكم  ــــرام إل ُجيــــاذبني داعــــي الغ ُ ِ ُويقعــــدين عــــنكم أســــى ومهــــوم  ُ ً ُ 
َفلــو أننــي أعطــي لنفــيس مرادهــا   ِ ُ ـــيم َّ ـــوه أش ـــك الوج ـــت إىل تل ُلكنْ ِ َ ُ 
ــام  ــد دائ ــىل البع ــي ع ــشاهدكم قلب ًي ِ ــــدنو عظــــيم  ُ ــــوا  وال ُوهيــــوى  دن ُّ ًُ ُ 

ٌومتيض األيام والقرون والعربية صامدة فنراها يف شعر حممود سامي باشا 
َّارس الوطني, تتألق وكأهنا عروس شابة مل متر عليها القرون البارودي, الف ٌ ٌ

ُونرى يف شعره تطورا يتالءم مع حارضه من حيث استخدام األلفاظ . والقرون ً
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ُّبمعان معارصة مما يدل عىل مرونة اللغة العربية بجانب صمودها فلننظر ٍ ٍ. 
 : يقول يف إحدى قصائده  . ١٩٠٤−١٨٣٩حممود سامي البارودي 

ُروحـــي فاصـــنع هبـــا ماتـــشاء  لـــك  ـــــداء ْ ـــــك ف ـــــي لناظري ـــــي من ُفه َْ 
ِال تكلنــــي إىل الــــصدود  فحــــسبي  ْ ِ ْلوعـــــــة ال تقلهـــــــا األحـــــــشاء  ْ ٌ 

ٌأنـــــا  واهللاِ  منـــــذ  غبـــــت   عليـــــل   َ ـــــــــيس يل غـــــــــري أن أراك دواء ِ ُل َ ُ َ 
ــــ  ـــي ومل يب ـــل قلب ـــف أروي غلي َكي ِ ْ ُ من  بعد  هجرك  ماءْـق  لعينَي  َ ِ ِ 

ــــق  بمهجــــة  شــــفها  الوجـــــ   َّفرتف ٍ ـــاء ْ ـــا البك ـــى عليه ـــني أخنَ ـــد وع ُـ ْ َ ٍ ُ 
ــــشفي   ــــك  ت ــــا راض بنظــــرة من ْأن ُ َ ٍ ُبــــرح قلــــب هاجــــت بــــه األدواء ٍ َْ ٍَ 

 :ويف شوقه للوطن يف املنفى يقول 
 ِتنــــــي بحبــــــك املحــــــنَوإن عر َواطــول  شــوقي  إليــك  يــا وطــن  
ْأنت املنى واحلديث إن أقبل الصـ        ُ َــــصبح ومهـــي إن رنـــق  الوســـن ُ ِّ ُ 
ـــــب  ويل  ـــــساك  باملغي ـــــف  أن ِوكي ـــــالود   مـــــرهتن  َ ِّمنـــــك  فـــــؤاد  ب ٌ 
َّلــست أبــايل وقــد ســلمت عــىل الــد  َْ ـــــزن  ُ ـــــابني احل ـــــا أص ـــــر إذا م  َه

ــــــد احلــــــام ــــــت بري ُم خيــــــربين  َلي ِعـــن أهـــل ودي فـــيل هبـــم شـــجن ِ ِّ ِ 
ًقبل هناية هذه الزيارة الرسيعة لشعرنا العريب أورد أبياتا مجيلة ألمري  ُ

 :الشعراء أمحد شوقي
ُيــــــا نــــــاعام رقــــــدت جفونــــــه   َ  مـــــــضناك ال هتـــــــدا شـــــــجونه ً
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ـــــــه  ـــــــك  كل ـــــــوى  ل ــــــــه  محـــــــل اهل ــــــــن  يعين ــــــــه  فم ْإن مل  تعنْ َُ ُ 
ـــــــــد   ـــــــــد ع ـــــــــنعام  أو  ال تع ــــــصونه  م ــــــن ي ــــــت رسك م  أودع

 ٌســـــــبب   ســـــــيجمعنا    متينـــــــه  بينـــــــــي وبينـــــــــك يف اهلـــــــــوى
ـــــــــه  رشــــــــأ  يعــــــــاب  الــــــــساحرو   ن  وســـــــــحرهم  إال  جفون
ـــــــــه ـــــــــك   يمين ـــــــــروح   مل ـــــه  ال ـــــت    يمين ـــــا  ملك ـــــه  م  يفدي

ــــــــــده   ــــــــــان   إال   ق ــــــــــا   الب  لــــــو  تيمــــــت  قلبــــــا  غــــــصونه م
ــــــــــا  الع ــــــــــةم ــــــــــر  إال   ليل  كــــــان  الــــــصباح  هلــــــا جبينــــــه  م

ًويف هناية رحلتنا يف أشعار العرب  منذ اجلاهلية إىل اليوم نتوقف قليال عند 
ٍشاعر معارص كبري هو  ٍ  أبو ريشة فنرى الشعر احلديث هو نفس الشعر عمرٍ

ًفلله درك أيتها العربية ما أروعك  ولنسمع معا عام )  ١٥٠٠(الذي نعرفه قبل  ُّ
 :صيدته يف املهرجان األلفي أليب العالءق

ـــا هـــدانا   ْملعـــب الـــدهر لـــو ملكن َ َّ ـــــــا مـــــــن احليـــــــاة منانـــــــا   َ ُلبلغنَ َ ِ ْ
ِســــبقتنا إليــــك أجنحــــة الــــشوق  َّ ُ ََ ُوشـــــقت لنـــــا ســـــبيل خطانــــــا  ْ َ َّ 
ٍوتلقيتنــــــــا ببــــــــسمة إشــــــــفاق َ ــــــــــــا  ْ ــــــــــــاَوطوقتن  ً رىض وحنان

َودرجنـــا مـــع الـــرشوق  نغنِّيـــك   ُ ُّ ْ ُّونـــــسقي ســـــمع الـــــدنى أحلانـــــا ََ َ 
ُوحنـــني املجهـــول أخيلـــة تنبـــت َ ٌ ْ َ ٍمــــــن كــــــل صــــــخرة رحيانــــــا  ُ ِِّ ْ 
ـــــا ـــــون محلن ـــــوى الظن ْأي زاد س ٍ ـــــــا  ُّ ـــــــا العنان ـــــــا إىل هواه  ْوتركن
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ًفاظا وصياغة ونحوا عرب القرون الطويلة يف وهكذا رأينا صمود لغتنا أل ً ً
الشعر مع حصول بعض التغيري يف املحتوى بحسب الزمان, وبعض التغيري يف 
ٍالتوقف عن استخدام بعض املفردات القليلة, واستخدام مفردات أقرب إىل 

 .زماهنا
نأيت اآلن إىل النثر الذي بدأ انتشاره منذ أوائل العرص العبايس وسنبدأ بأخذ 

ًورسائله, ثم رسائل اخللفاء والوالة الحقا كأمثلة عن   ِأحاديث الرسول 
 .النثر العريب املبكر

  :ًنورد مثاال من خطبة الوداع للرسول 
اسمعوا قويل فإين ال أدري لعيل ال ألقاكم بعد عامي هذا هبذا :  أهيا الناس"

 .ًاملوقف أبدا 
َم إىل أن تلقوا ربكم كحرمة َّأهيا الناس إن دماءكم وأموالكم عليكم حرا

ِوإنكم ستلقون ربكم فيسألكم عن أعاملكم . يومكم هذا وكحرمة شهركم هذا َّ َ َّ
ُفمن كان عنده أمانة فليؤدها إىل من ائتمنه عليها. وقد بلغت ِّ َّوإن كل ربا . ٌ َّ

ُموضوع ولكن لكم رؤوس أموالكم التظلمون وال تظلمون   إلخ"... ٌ
ٌذا النص نجد نصا بليغا خمترصا وليست فيه كلمة عند قراءتنا ودراستنا هل ً ً ً

هذا كالم . ً عاما١٤٢٢ٌواحدة ال نفهمها أو صياغة واحدة الندركها بعد 
َّهذا هو الكالم العادي الذي يتكلم به مع الناس يوميا أي أن هذا هو . نسانإ
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ِّكالم عريب مبني يتكلم به الناس فيام بينهم ونفهمه نحن بعد كل هذه  ٌ ٌّ ًاملدة فهام ٌ
ًكامال فامذا جرى ملن أراه حياول اخلوض يف العامية وماذا جرى لنا كلنا حتى 

 ًالنتكلم لغة مثل هذه اللغة?
 :ثم نقرأ يف خطبة أيب بكر الصديق وهو يودع جيش أسامة بن زيد

وال تغلوا , الختونوا: قفوا أوصيكم بعرش فاحفظوها عني:  أهيا الناس"
ًوا وال تقتلوا طفال صغريا وال شيخا كبريا وال امرأة وال ُّوال تغدروا وال متثل ً ًً ً ُ

ًتعقروا نخال وال حترقوه وال تقطعوا شجرة مثمرة وال تذبحوا شاة أو بقرة وال  ً ً ً ِّ ً ُ
َوسوف مترون بأقوام قد فرغوا أنفسهم يف الصوامع فدعوهم . ًبعريا إال ملأكله ٍ

 ."الخ ....ومافرغوا أنفسهم له 
لنص العادي الذي نكتب مثله يف هذه األيام يف صحافتنا أترون فصاحة ا

عندما الينزلون بلغة اإلعالم إىل الدرك (ونسمعه يف إعالمنا املسموع واملرئي  
 ).اهلابط من العامية

ننتقل إىل كتاب كليلة ودمنة الذي ترمجه إىل العربية يف صدر الدولة 
 :برزويه إىل بالد اهلند العباسية عبد اهللا بن املقفع ونقرأ منه باب بعثة 

َّأما بعد فإن اهللا تعاىل خلق اخللق برمحته ومن عىل عباده بفضله وكرمه  ( َ ِ ِ َ َّ ُ
ُورزقهم ما يقدرون به عىل إصالح معايشهم يف الدنيا ُويدركون به استنقاذ , ِ

َّوأفضل مارزقهم اهللا تعاىل ومن به عليهم , أرواحهم من العذاب يف اآلخرة ُ
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َّ الدعامة جلميع األشياء والذي اليقدر أحد يف الدنيا عىل ُالعقل الذي هو
ٍإصالح معيشته وال إحراز نفع وال دفع رضر إال به ِ ٍ.( 

 : ويف مكان آخر يقول 
ٍزعموا أنه كان بأرض الكرخ ناسك عابد جمتهد فنزل به ضيف ذات يوم ( َ ٌ ٌ ٌ ٌ ْ َُ ِ

ما أحىل : الضيف فدعا الناسك لضيفه بتمر ليطرفه به فأكال منه مجيعا ثم قال 
أرى : فليس هو يف بالدي التي أسكنها وليته كان فيها,ثم قال. هذا التمر وأطيبه

ِأن تساعدين عىل أن آخذ منه ما أغرسه يف أرضنا فإين لست عارفا بثامر أرضكم  ً
ُليس لك يف ذلك راحة فإن ذلك يثقل : فقال له الناسك . بمواضعها هذه وال ٌ

َّ أرضكم مع أن بالدكم كثرية األثامر فام حاجتها مع َّعليك, ولعل ذلك اليوافق
ًكثرة ثامرها إىل التمر مع وخامته وقلة موافقته للجسد? إنه ال يعد حكيام من  ُّ ُ

َطلب ما ال جيد, وإنك سعيد اجلد إذا اقتنعت بالذي جتد وزهدت فيام ال جتد ِ َ ِّ ُ َُ.( 
ُونرى يف ذلك نصا مفهوما سهال ممتعا مجيال ال تشوب ًً ه شائبة معارصة فال ً

ع الفصيح يستطيع أن يقول مل أحد يقرأ الصحف ويستمع لإلعالم املسمو
 .أفهم

ونأيت إىل مثال آخر من كتاب البخالء للجاحظ الذي ظهر يف أواخر القرن 
 . حمبوب الكناينواجلاحظ هو أبو عمرو بن بحر بن. الثاين اهلجري 

 :بني عمهيقول يف الكتاب يف رسالة سهل بن هارون إىل 
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ْثم قد تعلمون أن َا ما أوصيناكم إال بام قد اخرتنا ألنفسنا قبلكم وشهرنا  ( ِ َّ
َّفام كان أحقكم يف تقديم حرمتنا بكم, أن ترعوا حق . به يف اآلفاق دونكم َ

ِأغفلنا من واجب حقكم فال العذر املبسوط  قصدنا بذلك إليكم وتنبيهنا عىل ما
َّلو كان ذكر العيوب برا وفضال لرأينا أن يف و. بلغتم وال بواجب احلرمة قمتم ً ً

 ) .ًأنفسنا عن ذلك شغال
مع ما نعرفه من حب اجلاحظ للصنعة يف كتابته كام يظهر من هذا النص 

 .فال يزال النص واضحا ومفهوما لنا بعد اثني عرش قرنا
النجوم ( وحيرضين نص من حقبة االنحطاط وننظر إىل مقطع من كتاب 

للمؤرخ واألديب يوسف بن تغري بردي ) ك مرص والقاهرةالزاهرة يف ملو
املنهل : (هلذا العامل العديد من الكتب منها.  للميالد١٤٧٠املتوىف يف عام 

أكمل هبام ) الدليل الشايف عىل املنهل الصايف ( –) الصايف واملستويف بعد الوايف
نزهة ( –) مورد اللطافة يف من ويل السلطنة واخلالفة (–الوايف للصفدي 

ًيف أربعة أجزاء جعله ذيال ) حوادث الدهور يف األيام والشهور (–) الرائي ٍ ِ
وهو ) البحر الزاخر يف علم األوائل واألواخر (–للمقريزي ) السلوك(لكتاب 

ٌتاريخ مطول  َّ  .وهو يف األدب) حلية الصفات يف األسامء والصناعات (–ٌ
 :يقول يف أحد مقاطع كتابه

َضيتم أن يكون هذا األسود أفضلكم وإنام ينبغي أن كيف ر: (قال املقوقس ُ َ
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 ).َيكون هو دونكم?
ِكال إنه وإن كان أسود كام ترى فإنه من أفضلنا موضعا وأفضلنا : ( قالوا ً َّ

ًسابقة وعقال ورأيا وليس ينكر السواد فينا ً ً.( 
َتقدم يا أسود وكلمني برفق فإنني أهاب سوادك: (ُفقال املقوقس لعبادة ٍُ ِ ْ ِّ َّ 

ًوإن اشتد كالمك عيل ازددت لك هيبة ُ َّ ُ َّ ِ.( 
ُقد سمعت مقالتك وإن فيمن خلفت ورائي من : (فتقدم إليه فقال ُْ َّ َ َ

َأصحايب ألف رجل مثيل وأشد سوادا مني وأفظع منظرا ولو رأيتهم لكنت  َ ًَّ َ ٍ َ
ٍأهيب هلم مني وأنا قد وليت وأدبر شبايب وإنني بحمد اهللا ما أهاب مئة رجل  َ ُ َ َِ َ

 ). ًن عدوي لو استقبلوين مجيعا, وكذلك أصحايبم
 .عبادة هو الصحايب عبادة بن الصامت ريض اهللا عنه

َّننتقل اآلن إىل كتاب علمي متت ترمجته إىل العربية يف أواخر القرن  ٍّ ٍ
 : العرشين

ِاستبدلت تدرجييا خالل السنوات األخرية بأنظمة االتصاالت التمثيلية ( ُ ْ
ِالتي تستخدم ا َ َلتعديل املطايل أو التعديل الرتددي أو التعديل الزاوي أنظمة َْ َ

ُاتصال رقمية حديثة, هلا العديد من املزايا عىل أنظمة االتصال التمثيلية مثل ٍ :
 ).  واحلامية من الضجيج– وسهولة التنضيد –سهولة معاجلة اإلشارة 

َّويف نص من كتاب طبي يدرس يف جامعة دمشق نقرأ ُ: 
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ٍيسة املغلقة بشكل ظل وحيد مدور أو بيضوي متجانس تتظاهر الك( َّ ٍ ٍّ ِ
ِومنتظم احلواف عىل ساحة رئوية سليمة يلتبس تشخيصه مع أورام الرئة  ُ ُ ٍ ٍ ٍ

 ).إلخ..... السليمة أو الدرنية 
 :ٍويف كتاب تقني آخر نقرأ

َّإن اخلصائص التي يمكن أن تدخل يف أمتتة االتصال الالسلكي يف 
 :يالرتددات العالية ه

  selective callingالنداء االنتقائي  •

  scanningمسح عدد من الرتددات  •

 ) real timeيف الوقت احلقيقي (تقييم القناة آنيا  •

 ) real timeيف الوقت احلقيقي (سرب املسارات آنيا  •

 حتليل جودة االتصال •

 إقامة االتصال آليا •
فهي .  احلديثٍاللغة ال تزال هي العربية مع تطور يواكب التطور العلمي

تستوعب أحدث العلوم وما علينا إال أن نرسع يف ترمجة املصطلحات اجلديدة 
ًبالرسعة التي تظهر هبا قبل أن يفوتنا القطار ويدعي من يكره العربية ظلام هلا  َّ

 . ًوجهال بعلم اللغات أهنا ال تصلح للعلوم احلديثة
ُّعرب العصور تدل عىل هذه العجالة يف مقارنة الشعر العريب والنثر العريب 
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وعىل أولئك الذين يريدون أن يقللوا من شأن . مدى حيوية اللغة العربية
ْوأن ينتقلوا إىل العاميات أو إىل تغيري األبجدية ) وأقصد هبا الفصيحة(العربية 

املستخدمة أو استخدام اللغات األجنبية بدعوى مالءمة هذه اللغات لتطور 
ًغة العربية مل تكن يوما ولن تكون عائقا أمام التقدم َّالعلوم, أن يعلموا أن الل ً

العلمي فهي كانت لغة العلم ملئات السنني وجيب أن تعود كذلك وليس العيب 
يف اللغة العربية, بل العيب فينا نحن أهلها وفيام فعلناه هبا نحن قبل األجانب 

ُّن يتم َإنني ألعجب عندما أرى دولة صغرية كاليونا. الذين هم ضدها أساسا
ُالتدريس فيها لكل مراحل التعليم باليونانية وال تزال تكتب باحلروف اليونانية  ِّ
. َّمع أن كل أوروبا األخرى ما عدا رصبيا وبلغاريا تستخدم األحرف الالتينية

 أمل أقل لكم أن العيب فينا نحن أهل اللغة العربية?
فصحى : تانيأيت بعض علامء العربية فيزعمون أن اللغة العربية لغ

 . َّوفصيحة وأن األدب القديم من الفصحى وأن األدب احلديث من الفصيحة
  أو شعرفرببكم وبعد هذه املقارنة عرب العصور هل كالم رسول اهللا 

بن أيب سلمى مثال مها فصحى أم فصيحة? كال إهنا لغة عربية واحدة ازهري 
اللغة العربية الذين فباهللا عليكم ال تقسموها إىل مستويني حتت ضغط أعداء 

يريدون هدمها بكافة الوسائل من إدخال العامية هلا والقيام بإضاعة الوقت 
الثمني بدراسات عن العامية بدل تطوير دخول املصطلحات احلديثة إىل اللغة 
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أو ليست كلمة أيب بكر الصديق يف اجليش متطابقة متاما مع اللغة التي . العربية
 نستخدمها اآلن??

 يؤيد كتابة العربية بأحرف التينية ماذا يفعل ممن ً مثالعجبوإنني أل
ٌفللتاء املربوطة يف العربية خاصية ال توجد مثلها يف أي . بكلمة مثل اسم محزة

ّالتاء املربوطة تلفظ تاء عندما تكون الكلمة يف أول ) . ست لغات(لغة أعرفها  ُ
 يف لغات العامل مثل فهل. ُاجلملة أو يف سياق اجلملة وتلفظ هاء عند السكون
 وعندها تنطق التاء Hamzatذلك ? كيف نكتب هذا االسم بالالتينية? هل نكتبه 

َّ وعندها نكون قد سكنا التاء املربوطة Hamzahاملربوطة تاء بشكل دائم أم نكتب 
 .بشكل دائم

 .ِّإن من ينربي للحط من إمكانات اللغة العربية اليعرف هذه اللغة وكفى
تأيت عىل خلفية دعوة حياول البعض نرشها للعمل عىل كلمتي اليوم 

اللهجات العامية, وهو ما سيؤدي إىل ظهور لغات عربية خمتلفة لكل قطر يتم 
هبا التخاطب اإلعالمي والرسمي وبذلك تندثر اللغة العربية وأقصد هنا 

 سازونوف − بيكو –الفصيحة, وتتم اخلطوة ما قبل األخرية يف خمطط سايكس 
ٍ حقيقته مل يكن فقط لتقسيم أرايض الدولة العثامنية, بل إلظهار كيانات الذي يف

فاالجتاه إىل . ٍصغرية يتفاخر هبا أبناؤها وينسون ارتباطهم بأمتهم وبلغتهم
ِالعمل عىل اللهجات العامية هو استمرار ملخطط سايكس   سازونوف − بيكو –ٌ
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 السياسية واالقتصادية لتفتيت العرب واملسلمني يف هذه املنطقة ذات األمهية
فأينام تذهب اآلن تقابلك يف مطارات . ًوالسكانية هلم مستقبال أي ألعداء األمة

ُالعواصم العربية لوحات كبرية يكتب عليها اسم الدولة صاحبة املطار ثم كلمة  ٌ ٌ
َّوعندما يكتمل ظهور العاميات املحلية كلغات ال سمح اهللا فإن هذا ) أوال(

 .كتمل تنفيذهالشعار يكون قد ا
ًويدعي الداعون إىل النظر يف العاميات أن هناك أمورا ال تستقيم إال 

َّإن هذا . ًباستخدام العامية وبعض التعابري التي أيضا ال تستقيم إال بذلك
ٌالتفكري نابع عن عدم اكتامل املعرفة اللغوية عند هؤالء أم هل أقول مقاربة 

 . وحياتنا? أي التكاسلاألسهل الذي تعودنا عليه يف بيوتنا  
إذ  ال . ال جيرؤ عىل الترصيح بقصور أية لغة إال من ال يعرف علم اللغات

ٌتوجد لغة يف العامل ال يستطيع متقنها التعبري هبا عام يريد من أمور احلياة سواء 
 .  كان ذلك يف الفنون واآلداب أم يف العلم

 .ٌهذا مبدأ يرسي عىل اللغات كافة
َّف, أن األغاين العامية هي التي تطرب وينسون كل يقولون ويا لألس

َّاألغاين الرائعة بالفصيحة التي ترنم هبا العوام قبل املثقفني مع حممد عبد 
. الوهاب وأم كلثوم وناظم الغزايل وفريوز وكاظم الساهر وغريهم كثريون
.  ينسون القدود احللبية واملوشحات األندلسية وكيف يرتاقص معها الشباب
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 أم يتناسون?.    سون وينسون وينسونوين
َّخيافون أال يفهم األطفال الفصيحة فبدؤوا يذيعون برامج األطفال 
ومقدموها يرطنون بالعامية وينسون كم استمتع أطفالنا بالربامج الفصيحة 

و أفالم الصور املتحركة ) هذه هي احلياة(ومسلسل ) افتح يا سمسم(كربنامج 
األطفال يقلدون ما يسمعون ويتكلمون معنا وكان . وغريها) غرانديزر(

ٍفهل ما حيصل اآلن من هجمة ثقافية عىل أطفالنا بالذات . بالفصيحة اجلميلة ٍ
ٌمن قبل هيئات أجنبية تظهر اهتاممها برتبية ورعاية أطفالنا هو جزء من إضاعة  ُ ٍ ٍ
 لغتنا العربية لدى أطفالنا ونحن مع األسف نظن أهنم أصدقاء, كام ظن بعضهم 
َّيف يوم من األيام أن الرائد لورنس اجلاسوس الربيطاين ضابط املخابرات كان 

 سازونوفية − بيكوية −صديقا للعرب وللمسلمني? أم هل هي محلة سايكس
ًتكميلية حيث التوحد العريب ممنوع دوليا حتى لو كان توحدا لغويا, ونحن   ًً

  والسادة?جيب أن نستسلم لذلك? هل هذا ما تريدون أهيا السيدات
َّثم يأتون لنا باملسلسالت وهي تنطق بالعاميات وينسون أن بعض أشهر 

ُّاملسلسالت كانت ناطقة بالفصيحة ومل يتأفف من ذلك أي من العوام أم هم . ً
يتناسون???? وأذكر كم خجلت عندما عرض تلفازنا مسلسال جزائريا 

از السوري أدرك ذلك َّباللهجة العامية عندهم ومل أفهم منه شيئا وكأن  التلف
ًعندئذ فوضع كتابة عربية فصيحة عىل املسلسل ترمجة للحوار ً ً. 
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ويسمحون لدرس اللغة العربية أن يدرس ويرشح ألطفالنا وطالبنا 
إنني ال أستطيع هنا إال أن . باستعامل العامية حتى يف تدريس اللغة العربية

:  إحدى مرسحياتهأستخدم تعبري املرحوم املمثل يوسف وهبي عندما يقول يف
 ) ! يا للهول(

 اجلامعات عندنا برشح حمارضاهتم بالعامية, وكأن ساتذةويسمحون أل
 . الفصيحة عدوهتم

ويسمحون للجامعات اخلاصة بالتدريس باللغة اإلنكليزية, وكأهنم 
 .يقولون لنا إن العربية ال تصلح للتدريس العلمي
َّإن كل ما جيري اآلن عىل ساحة اللغة العر ٍبية من تقويض هلا وهبمة كبرية َّ ٍ َّ ٍ

ًاللغة لتصبح لغة قطرية من أقطار مستتبعات ) من قطر(ومن حماوالت قطرنة 
 سازونوف لن ينجح بإذن اهللا, إذا وضعنا أيدينا مع بعضنا – بيكو –سايكس 

البعض لنقل املصطلحات اجلديدة إىل اللغة العربية قبل أن تصبح املصطلحات 
 .هذا هو واجبنا األولو. األجنبية دارجة

والواجب األهم هو حماربة انتشار العامية يف مؤسسات الدولة واإلعالم 
والتعليم بكل مراحله, والعناية باللغة الفصيحة بحيث تكون هي األساس يف 

فرببكم قولوا يل ماذا تفيد . التعيني يف وظائف الدولة وليست اللغة األجنبية
عبة جتنيد ناحية النشابية التابعة لدوما يف ريف اإلنكليزية إن أجادها كاتب يف ش
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 دمشق?? أو لدى موظف تسجيل الوارد يف  ديوان الشؤون العقارية?   
وما يدعوين للعجب أن هناك بعض املسؤولني عن دعم اللغة العربية 

 . الفصيحة وعن حماربة العامية ويعملون عكس ذلك
ع املدارس اخلاصة التي تقوم وإنني ألدعو من فوق هذا املنرب إىل إغالق مجي

بالتدريس ملواد الدراسة بغري اللغة العربية, كام أدعو إىل مراقبة اجلامعات 
َّاخلاصة يف استخدامها للغة العربية فليس هناك عذر لذلك ونحن نعرف أن كل  ٌ
ًخرجيي جامعاتنا احلكومية التي تدرس باللغة العربية ينجحون نجاحا بالغا  ً

 .  العليا يف اخلارج أو عند استقرارهم يف بلد أجنبيسواء يف دراساهتم
أنا ال أخاف من اندثار اللغة العربية فإهنا لغة الذكر احلكيم واهللا عز وجل 

ِّإنا نحن نزلنا الذكر : يقول يف حمكم كتابه بعد أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم  َّ
ًأن تصبح لغة للدين ولكنني أخاف عليها .   صدق اهللا العظيمَّوإنا له حلافظون

 . فقط وليست لغة األمة
أهيا السيدات والسادة إنني من خالل عميل التدرييس يف اجلامعة منذ عام 

ٍ وحتى اآلن, بدأت أرى حاليا بوادر يقظة لدى بعض وال أقول كل ١٩٦٥ ً
الشباب يف حماولتهم االرتفاع بفكرهم وذهنيتهم إىل مستويات أعىل مما نراه يف 

 . اماملتوسط الع
.....) إنني أحلم : (سأستعري هنا مجلة قاهلا مارتني لوثر كينغ يف خطاب له
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ويعني بذلك أنه يرغب وسيعمل لتحقيق رغبته, فأقول لكم وأنا أنظر يف عيون 
ًإنني أحلم بأن هذه الفئات من الشباب العرب ستكون قائدة لنا مجيعا : الشباب ً َّ

العمل ويف الدفاع عنها وأحلم بازدهار يف استخدام العربية يف البيت والشارع و
ٍاللغة العربية خالل فرتة قصرية عىل أيدي من يريد االنتساب إىل هذه الفئة من 

ِّأحلم وكيل أمل أن أرى العربية الفصيحة هي . الشباب الذين أراهم بعني األمل
ِّاألساس يف كل أركان الدولة ومؤسساهتا, وهي األساس لدى كل من تعلم 

والكتابة وأحلم أن وسائل اإلعالم املسموعة واملرئية عىل امتداد األمة القراءة 
ُالعربية مل يعد يسمع منها إال العربية الفصيحة وأحلم أال يستلم يف هذه األماكن 

هذه ليست أحالم بل هي ما . املسؤولية إال من ال يعرف عنه تفضيله للعامية
 . فق يف صدري قلبأريد أن يكون, وما سأسعى لكي يكون, ما دام خي

أهيا السيدات والسادة لنبدأ من أنفسنا وليكن كالمنا كله عربيا مع أطفالنا 
َّيف بيوتنا, وحتى مع جداتنا فإهنن وإن مل يكن يستطعن التعبري بالفصيحة إال 

وليكن كالمنا عربيا يف أعاملنا ويف األسواق وال ختجلوا إن . أهنن يفهمنها
هذا األمر . فهو الذي جيب أن خيجل) ي نحويعم حيك: (استهزأ أحد وقال 

ًيتطلب إرادة قوية للتغلب عىل العادة وأنتم وكل العرب قادرون عىل ذلك ً. 
ٌأنا مل أقصد يف كلمتي هذه النيل من أحد, ولكنها تذكرة لعل وعسى تصل 

 .إىل القلوب قبل العقول
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 العصور صمود اللغة العربية عرب(قبل اخلتام أعود إىل عنوان املحارضة 
وأقول بأنني أظهرت لكم يف اجلزء األول من املحارضة صمود اللغة ) ومرونتها

ٌالعربية ليس مجودا وجتمدا فيها فلو كان ذلك ملا صمدت, ولكن الصمود ناتج  ًً
ٌطبيعي للمرونة يف التطور عرب العصور وتوافق للغة مع متطلبات احلضارة يف 

ٍكل عرص ال كام حصل يف لغات أوروبية  .      شهريةِّ
 فلنفخر بلساننا العريب املبني




