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 جهود المستشرقين األلمان في دراسة
ّاللهجات العربية المحكية وتحديات العولمة ّ  

  )*(ظافر يوسف. د

  : ّ مقدمة- ١
ا اللغوية اهلائلة من  ّتعد اللغة العربية بتارخيها الطويل وتراثها احلافل وثرو ّ

َّأقدم اللغات يف العامل وأمهها، فقلما جند لغة يف العامل تتمتع مبثل هذا َّ  التاريخ ِّ
ِالطويل عرب آالف السنني، فنحن ال نعرف حىت اآلن مىت وجدت اللغة العربية 

ُ
َّ ما نعرفه أن تاريخ اللغة العربية يعود إىل ؟ وال كيف كان مظهرها،ََّأول مرة

َّ إذا علمنا أن أقدم وال سيماعصور ضاربة يف القدم ترجع إىل ما قبل التاريخ، 
ُوثيقة مسمارية يذكر اسم ا َ تعود إىل سجالت امللك اآلشوري فيها لعرب ُ

ُم إذ يذكر .  ق٨٥٣ يف معركة قرقر عام Salamanassar IIIَّسلمنصر الثالث  ُ
 الذي Arabaya من بالد العرب Gindibuَّيف التحالف املعادي له جندب 

 بكثرة يف العربية يستعملمجل، وجندب هو اسم علم  )١٠٠٠(اشرتك بـ
 يف الوثائق اليت وصلتنا من عهد امللك ًام العرب مراروكذلك يرد اس. الشمالية

َْتغلت بيليصر الثالث  ِTiglatpilesar III ٧٤٥ الذي حكم بني عامي – 
  وArubu الصيغ اآلشورية عثر على Arbaya جانب فإىل م،.  ق٧٢٧

Aribi ١(للعرب(.  

                                                            
  .أستاذ النحو واللغات السامية واللغة األملانية يف جامعة حلب )*(

 Grundriss der Arabischen Phylologie, von» Wolfdietrich كتابينظر) ١(

Fischer, Bd. I, S.١١«.   



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٨٤٤  )٤(اجلزء ) ٨٣( ا

ُ فيذكر فيه ملوك العرب  «Das Alte Testament»َّأما العهد القدمي َ ُ
 من قبيلة جشم Qedar َِض أمساء القبائل العربية، وكذلك امللك قدروبع

Gasmu ٢(م بناء مدينة القدس.  ق٤٤٤ العربية اليت أعادت يف عام(.  
َّوإذا كان اسم العرب ال يرد قبل هذه الوثائق التارخيية، فإن هذا   بالتأكيد - َّ

ذا التا-  كروا يف هذه ُذعرب قد ريخ، وما دام الَّ ال يعين  أن وجود العرب يبدأ 
َّالوثائق، فال شك أن وجودهم سابق هلا ِّإن ما نريد أن نصل إليه من هذه املقدمة . ّ َّ

ِّأننا إذا كنَّا  جنهل العمر احلقيقي للغة العربية، فإننا ال نستطيع إال أن نؤكد امتداد  َّ َّ َّ
ات ّساميجذورها إىل قرون طويلة سابقة للميالد، وهذا ما ذهب إليه علماء ال

َّالذين يـعدون اللغة العربية أقدم لغة سامي َ ُّ ا اللغة َ َّة على اإلطالق، وذلك أل

ا َّة الوحيدة اليت حافظت على اللفظ الصحيح لألصوات الساميَّالسامي َّة، وأل

ا اليت احتفظت بظاهرة التنوين واإلعراب أضف إىل . اللغة الوحيدة من بني شقيقا
ة باملفردات والثروة اللغوية، وكذلك َّية هي أغىن اللغات الساميَّذلك أن اللغة العرب

ُوهلذا السبب يقبل . بالنظام النحوي والصريف والصيغ االمسية والفعلية وغري ذلك
قواعدها يف النحو  ّ على تعلمها وإتقانَّالساميةاملستشرقون ودارسو اللغات 

 َّالسامية اللغات َّوالصرف، ليس من أجل فهمها فحسب، وإمنا من أجل فهم
فالعربية لغة، جذورها ضاربة . األخرى، وإجراء الدراسات اللغوية املقارنة فيما بينها

َّيف القدم، وتارخيها متأصل يف العراقة، وإن عدم وجود آثار كتابية أو وثائق مدونة  َّ ِّ
َّ ال يعين حبال من األحوال عدم وجود اللغة العربية، ذلك أن احلقبةمن تلك 

                                                            
على ) العهد القدمي(قدس  وكذلك الكتاب امل؛١١ - ١٠ املصدر نفسه ص ينظر) ٢(

  .٢٤،٢٥ وسفر إرميا ؛٢١،٢٧فر حزقيال سسبيل املثال 



  
٨٤٥  ظافر يوسف.  د- جهود املستشرقني األملان يف دراسة اللغة العربية احملكية 

ًسان تكلم أوال مث كتب بعد ذلكاإلن َّ  إذا ونطمئن إىل ذلك بوجه خاص. )٣(َّ
ُِعلمنا أن العرب كانوا قد اشتهروا بالرواية الشفوية وتناقل  اً األخبار وتوارثها خلفَّ

َّ وجيال بعد جيل، وقد حفظوا لنا أشعارهم وأخبارهم وأيامهم وأمثاهلم ٍعن سلف ً
  .وتراثهم عن هذا الطريق

، ا من الزمن مقتضبة جداحلقبةومات عن اللغة العربية يف تلك َّإن املعل
ًويكتنفها الغموض، بل هي بكل بساطة غري متوفرة أساس ّولعل طبيعة احلياة . اِّ

الصحراوية القبلية اليت كان يعيشها العرب يف شبه اجلزيرة العربية، وما تقتضيه 
ًمن تنقل وترحال طلب   .لك للماء واملرعى هي السبب يف ذاّ

  : نشأة اللغة الفصحى- ٢
تشري مصادر البحث إىل الطابع القبلي للحياة يف عصور ما قبل اإلسالم، 
ّإذ كانت القبائل العربية منتشرة يف كل مكان من أرجاء اجلزيرة العربية، وكان 
ا، مث ما لبثت تلك اللهجات أن أخذت  َّلكل قبيلة منها هلجتها اخلاصة  ّ ّ

عمل فيها عوامل االمتزاج والتنقيح واالختيار إىل أن ظهر تتقارب فيما بينها، وت
َّمن بينها ما يسمى باللغة املشرتكة املوحدة اللغة اليت رأى فيها العرب هذه . )٤(َّ

م، وقد اً مشرتكًاقامس  الشعراء يف قصائدهم استعملهاِّ يربط بينهم، ويوحد لسا
م األدَّتباروا فيها يف أسواقهم العامةو ا أجود  ومنتديا بية، وتناقل الرواة 

                                                            
ِإن أقدم كتابة عربية وصلت إلينا من حقبة ما قبل اإلسالم اكتشفت يف عام ) ٣( ُ َّ١٩٠١ 

َ كم جنوب شرق دمشق، وهي نقش كتب على ١٢٠يف النمارة اليت تقع على بعد 
ُِ

  . م، ويعرف بنقش النمارة٣٢٨قرب امللك امرئ القيس يعود إىل عام 
مصطفى النحاس عبد / َّشكلة العامية والفصحى يف تعليم اللغة العربية لألجانبينظر م) ٤(

َّرمضان عبد التواب ص / ؛ وفصول يف فقه العربية٥٥ -  ٥٤ و٢٥ - ٢١الواحد ص
  .٦٩ -  ٦٣أمحد حممد قدور ص / ؛ ومدخل إىل فقه اللغة العربية ٩٥ -  ٧٦



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٨٤٦  )٤(اجلزء ) ٨٣( ا

 أحناء اجلزيرة العربية، وأصبحت بذلك لغة مجيعالقصائد وأروع األشعار يف 
َالشعر واألدب أو ما يعرف بديوان العرب ُ.  

ًإننا ال نستطيع أن حندد متام ّ َّ الزمن الذي اختذت فيه لغتنا العربية شكلها اَّ

ل النضج، سواء من حيث هذا الشكل الكام. ّالنهائي الذي متثله الفصحى
ّ أو من حيث التنوع الواسع يف املصادر ،اإلعراب والتصريف واالشتقاق

واجلموع وحروف اجلر والعطف وأدوات االستثناء والتعريف والتنكري واملمنوع 
 الذي اقتضى أن ، املتكاملالنظام الصويتَّإن هذا . من الصرف وغري ذلك

ا ا أخوا ّ الساميات من مثل  الثاء واخلاء والذال حتتفظ العربية بأصوات فقد
النظام  الصريف الذي حيتفظ جبموع التكسري، والنظاموالظاء والضاد والغني، و

ًالنحوي الذي يقوم مبجمله على اإلعراب، ال جند له مثيال يف معظم شقيقات  ّ
َّإنه ملن املؤكد أن العربية الفصحى مل تصل إىل هذه الصورة التام. العربية َّ ّ ّة إال َّ
ْطويلة من النمو والتطور، وإن كانت الوثائق واآلثار مبراحل  َّأن مرتبعد  ّ

ّالكتابية احملدودة اليت وصلت إلينا يف مرحلة متأخرة ال تساعدنا على معرفة 
ِّالبدء احلقيقي للعربية الفصحى اليت ال جندها إال متألقة متداولة يف أشعار ما  ّ

 القرن اخلامس امليالدي وأوائل السادس عرف بالعصر اجلاهلي يف أواخرُي
  .)٥(منه

ّإن النقوش القليلة اليت مت العثور عليها، واليت تعود إىل القرن السادس  َّ
َّ للميالد، ونقش حران اللجا ٥١٢ّامليالدي من مثل نقش زبد املؤرخ بسنة  َّ

ّ تظهر أن اخلط العريب اكتمل يف بداية الق، للميالد٥٦٨َّاملؤرخ بسنة  ّ َّ رن ُ
ّالسادس، وأن الفصحى نفسها اكتملت وأخذت شكلها النهائي بنصوص  َ َ َ َّ

                                                            
   .١٢١ - ١١٧شوقي ضيف / ينظر العصر اجلاهلي  ) ٥(



  
٨٤٧  ظافر يوسف.  د- جهود املستشرقني األملان يف دراسة اللغة العربية احملكية 

ُالشعر اجلاهلي اليت يرجع أقدمها إىل  ِ
 فمنذ هذا .ُقرابة منتصف القرن اخلامسّ

َّالتاريخ تقاربت هلجات القبائل، وأصبحت هناك لغة أدبية عامة مشرتكة بدأت 
ا أخذ الشعراء ُتنتشر يف ربوع اجلزيرة العربية وهي اليت تعرف  بالفصحى، و

  . اخلطباء يلقون خطبهمأخذينظمون قصائدهم، و
ا القرآن الكرمي مبعانيه  َّ وقيمه الرفيعة وبيانه املعجز عزز َّالساميةوعندما نزل 

ا، وأشاد بتمايزها عن غريها من اللغات وليس هناك . من مكانتها ورفع من شأ
َّمن شك يف أن هذه اللغة الفصحى  مجيع الناس يف شىت القبائل  يفهمها كانّ

ا ونستنتج من احلديث النبوي . العربية، وهلذا السبب نزل القرآن الكرمي 
َّأنزل هذا القرآن على سبعة أحرف، فاقرؤوا ما تيسر منه«الشريف  َِ َّ أن هناك »ُ

ِّكان يرخص قراءة  َّإشارة إىل انتشار اللهجات بني القبائل، وأن الرسول 
ّا يستغرق هذه اللهجات، لكي يقرأ كل بلهجته ريثما تؤاخي هلجة القرآن مب

  .)٦(القرآن املشرتكة بينهم
ًيف ظل اإلسالم يأخذ منحى جديداَّوالواقع أن احلديث عن اللغة العربية  ً ّ ،

ا وضعت آالف املصنَّفات  ُفقد أصبحت لغة الدين والدولة، والعلم واألدب، و
ُ واملعرفة، وإليها ترمجت خالصة علوم اليونان والكتب يف خمتلف جماالت العلم

َّواهلند والفرس إىل أن أصبحت الركن األساسي يف بناء األمة العربية والعامل األول  َّ ّ
ا الفكرية والعلمية والثقافية واحلضارية   .ِّيف التعبري عن مقوما

ّ توصيف الواقع اللغوي الراهن في الوطن العربي- ٣ ّ:  
لعامل املعاصر تشبه البقعة العربية يف غناها اللغوي ليس هناك بقعة يف ا

ُضاري والثقايف والفوتنوعها احل ّ فقد عايشت املنطقة العربية عرب الزمن  ّلكلوري،ّ

                                                            
  .٢١، ١٨حممود الصغري ص / ّنظر القراءات الشاذة وتوجيهها النحويي) ٦(



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٨٤٨  )٤(اجلزء ) ٨٣( ا

 من الشعوب واألعراق، ًا كبرياً وجاورت وخالطت عدد،خمتلف العهود واحلضارات
  هذاكانفّ اللغوي، َ أثره يف الواقع-  بالتأكيد - وقد ترك هذا التجاور واالختالط 

ِّ يف نشوء االزدواجية اللغوية، ومن يدقق النظر يف الواقع اللغوي الراهن ًا مباشراًسبب
  اللغة العربيةِنُّوَكَ منذ تاً سائد للواقع اللغوي التارخيي الذي كانًاجيد فيه استمرار

 جانب َّاملوحدة يف شبه اجلزيرة العربية اليت اصطلحنا على تسميتها بالفصحى إىل
 هلجات القبائل، فما زالت االزدواجية اللغوية على حاهلا، وما زال هناك لغتان أو

ًمتيزا واضحا، فاملستوى  اآلخر من ز أحدمهاَّعلى األصح مستويان لغويان يتمي ً
 بقواعدها املعروفة ،ِّهو املستوى الرمسي الذي متثله اللغة العربية الفصحى: َّاألول

 هذا املستوى يف التعامل الرمسي ويستعمل. )٧(صرفيف األصوات والنحو وال
ّوالتعليم والبحث العلمي ويف الكتابات األدبية واحملاضرات العلمية والثقافية، 

َّهنا أن هذا املستوى هو الذي مما جتدر اإلشارة إليه و. إخل.....والعبادات واإلعالم
  .توبةِّنلجأ إليه عند الكتابة، أو كما يسميه البعض باللغة املك

ة خارج نطاق َّ يف حياتنا اليومينستعملهَّأما املستوى الثاين فهو املستوى الذي 
َّ فيه هلجتنا احمللية اليت تعلمناها يف البيت أو الشارع، ويف نستعملّالتعامل الرمسي، و ِّ َ

ُ مجيع عمليات التفاهم والتعامل الشفهي، وهو الذي يطلق جتريهذا املستوى 
لقد كان هذان املستويان سائدين منذ . غة املنطوقة أو احملكية اسم اللبعضهمعليه 

ا، فأفراد القبائل العربية م ًا كانوا قدميُّنشأة اللغة العربية وتكو َّ يتكلمون بلهجا

                                                            
 بية اليت نستعملها اليوم بوصفها َّمع االعرتاف حبقيقة واحدة وهي أن اللغة العر) ٧(

 ليست تلك اللغة اليت وضع هلا النحاة والصرفيون القواعد »اللغة الفصحى«
ا تغريت تغيـر،املعروفة ًُّ ألن ماد َّ ُّ وهي مستمرة يف التغري على ألسنة الناطقني ا،ً كبرياَّ َّ

  .ِّ ما دامت احلياة متغرية،ا



  
٨٤٩  ظافر يوسف.  د- جهود املستشرقني األملان يف دراسة اللغة العربية احملكية 

َّاحمللية يف موضع سكناهم، وينظمون أشعارهم باللغة الفصحى اليت يتوجهون 
م وتنو على النحو الذي هو ع منازهلم، ّا إىل سائر القبائل على تباعد مضار

  .اً اليوم متامسائد
  : رأي المستشرقين األلمان باالزدواجية اللغوية العربية- ٤

ّيرى املستشرقون األملان أن اللغة العربية تظهر بوضوح يف مستويي تطور  َّ
  : خمتلفني

ا العربية القدمية  -أ      .ّاللغة الفصحى أو كما يسمو
ا العربية اجلديدةَّ اللهجات احمللية-ب    .ّ أو كما يسمو

ّ ميكن مقارنته باللغة األكادية افالعربية الفصحى هلا منط لغوي قدمي جد ّ
ّمن نواحٍ  كثرية، ومنها اإلعراب الذي ختلت عنه األكادية فيما بعد، وهي  َّ

تظهر لنا مبا ميكن تسميته بالعربية الكالسيكية، وهي لغة ذات معايري وقواعد 
  . ما قبل اإلسالمعصرابتة تصل أقدم نصوصها ووثائقها إىل قياسية ث

ّإن الشعر العريب القدمي الذي   يف بداية القرن ّ ودونوه العربمجعه اللغويونَّ
، َّ والذي ترجع روايته إىل النصف األول من القرن السادس،ّالثامن امليالدي

ّيـعد َ  ا منوذجيًا منطم،٦٣٢ - ٦١٠َّزل بني سنيت ـ الذي تن، مع القرآن الكرمي،ُ
 إىلّوقد استند لغويو القرنني الثامن والتاسع امليالديني . للغة العربية الفصحى

ونظام ّالقرآن الكرمي والشعر العريب يف وضع قواعد اللغة العربية الكالسيكية، 
َّتصبح  لغة الثقافة واحلضارة اإلسالمية على لَّمهيأة حىت غدت  ،حنوها وصرفها
  . ِّمر العصور

ا  َّأما اللهجات احمللية أو ما يسمى بالعربية اجلديدة فهي تشبه يف نشأ ُ ِّّ َّ
ُّومنطها اللغوي التطو ، وهي تواجهنا يف اً الذي حصل داخل اللغة اآلرامية متامَرّ



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٨٥٠  )٤(اجلزء ) ٨٣( ا

ّاملقام األول كلهجات عربية حمكية يف العصر احلاضر، يعود منطها اللغوي إىل  َّ
  .ّسع امليالدي عندما كان لكل قبيلة هلجتهاعصور قدمية تصل إىل القرن التا

  :ّ نشأة اللهجات العربية المحلية- ٥
العربية (ِّّمىت نشأت اللهجات العربية احمللية : ّإن السؤال الذي يطرح نفسه

َّ ومىت توقفت العربية الفصحى عن أن تكون لغة حمكية يف احلياة ؟)اجلديدة ً َّ
َّب والعلم وإدارة الدولة، وتبقى حية يف اليومية، لتقتصر يف االستعمال على األد

َّإنه ملن :  ولإلجابة عن هذين التساؤلني نبادر إىل القول؟ّالتعامل الرمسي فقط
َّ إعطاء حكم دقيق حوهلما، ألن املصادر والوثائق الكتابية القليلة االصعب جد

رة واضحة ِّاليت وصلتنا من مرحلة ما قبل اإلسالم وما بعده بقليل ال تقدم لنا صو
، وذلك احلقبةّ، وال تعطينا إجابة شافية عن الواقع اللغوي احلقيقي يف تلك اًأبد

، ويسوق لنا Orthographieبسبب خصوصيات ضبط الكتابة العربية 
  :َّاملستشرقون األملان رأيني خمتلفني أو فرضيتني حول هذا املوضوع، ومها

َّتقول بأن االزدواجية ا: ّ الفرضية األولى- ١ َّللغوية كانت موجودة على َّ
ٍّحد َّ سواء يف معظم مدن اجلزيرة العربية مثل مكة وغريها، وكذلك عند القبائل َ

، إذ كانت هناك بأزمنةَّ، ورمبا قبله ّ الرسول حممد عصرالعربية البدوية يف 
ّاللهجات احمللية اليت اصطلحنا على تسميتها بنمط العربية اجلديدة، أي العربية  َّ

اُياليت  ايات إعرابية دوننطق  َّأما اللغة الفصحى فكانت تقتصر على .  
َّ وفق تقاليد معينة، وهي ُتكتسبوهذه ِّوهي متثل منط العربية القدمية، الشعر، 

ًختتلف قليال أو كثري   .َّ عن لغة احلياة اليومية املتداولةاً
يشر وكارل ِّوميثل هذه الفرضية عدد من املستشرقني األملان أمثال أوغست ف

ّفوللرس وأنتون شبيتالر وهانس فري وغريهم، الذين يستندون قبل كل شيء إىل 



  
٨٥١  ظافر يوسف.  د- جهود املستشرقني األملان يف دراسة اللغة العربية احملكية 

 - كما هو معروف  –كتب َ اليت تOrthographieطريقة ضبط الكتابة العربية 
تم جزئي مل متاماّاحلروف فقط، و  كتابة احلركات اً باحلركات الطويلة، و

هي السائدة ) منط العربية القدمية(ى فلو كانت اللغة العربية الفصح. القصرية
اية القرن السابع امليالدي  ّفعال حىت  َّ  ا أن تكتب منطقيَبَجَوَة، ل مطلقًسيادةً

وكذلك عالمة التأنيث ) un,-in,-an-(َّالنهايات اإلعرابية يف حالة تنكري االسم 
)-at (وبية نمبا يناسبها من عالمات، كما حيدث حقيقة يف اللغة العربية اجل
)Altsuedarabisch .( حقبةَّوالواقع أن النقوش العربية اليت وصلت إلينا من 

ْما قبل اإلسالم، مل تكتب فيها عالمة التنوين  َ ُ)-n ( وال عالمة التأنيث)-t( ،
انتشار يقة الكتابة العربية تثبت بوضوح َّوهذا ما ميكن تفسريه ببساطة بأن طر
َّاحمللية، والدليل على ذلك كتابة عالمة منط العربية اجلديدة، أي اللهجات 

اية الكلمة يف ذلك الوقت باهلاء  بالوقف، وليس ) a-(أو ) ah-(التأنيث يف 

اًأبد) atun-(أو ) atu-(بـ 
)٨(.  

َّوتنص على أنه كانت هناك لغة واحدة يف زمن :  الفرضية الثانية-٢ ّ
منط اللغة (الفصحى والعقود اليت تليه، وهي اللغة العربية  ّالرسول حممد 
ٍّشعر واحلياة اليومية على حد  يف الُتستعملوكانت هذه اللغة ). العربية القدمية َّ

سواء، ومل يكن هناك اختالف بني اللغة اليت نعرفها من القرآن الكرمي والشعر 
  .اجلاهلي وبني اللغة احملكية يف ذلك الوقت

َّأما اللهجات احمللية  ّنشأت بعد الفتح اإلسالمي ف) منط العربية اجلديدة(َّ
خول شعوب هذه ود, ، وإجياد نظام اخلالفة ومشال إفريقيةلبالد الشرق األدىن
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لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٨٥٢  )٤(اجلزء ) ٨٣( ا

 ونتيجة لالحتكاك الذي حصل بني العربية وبني لغات .البلدان يف اإلسالم
ّالشعوب اليت كانت تقطن هذه املناطق كاآلرامية واليونانية والقبطية والرببرية  ّ ّ ّ

عن أن تكون ) منط العربية القدمية(فت اللغة العربية الفصحى َّ توق،ّوالرومانية
ّلغة حمكية، وعندها فقط نشأت اللهجات احمللية  ِّوميثل ). منط العربية اجلديدة(ّ

فريى . ّهذه الفرضية كل من تيودور نولدكه ويوهان فوك، ويوسوا بالو وغريهم
َّنولدكه مثال أن عملية ضبط الكتابة العربية  ًOrthographie وضعت يف ْ َ ِ ُ

من حيث عدم ) منط العربية اجلديدة(َّاألساس لتطابق لفظ اللهجات احمللية 
َّمما ميكن ) at-(وعدم كتابة عالمة التأنيث ) n-(كتابة النهايات اإلعرابية 

ّتفسريه بأن كل كلمة مل تكن تكتب يف شكلها السياقي، وإمنا منفصلة عن  ُ ّ َّ
 كما -َّ، وهكذا فإن املرء كان يكتب )Pausalform(غريها يف وضعية الوقف 

ّ لفظ كل كلمة يف وضعية الوقف مفصولة عن السياق الذي تقع -يرى نولدكه
َّوهذه الفرضية جندها مطابقةً  لتقاليد اللغويني العرب اليت ال تقر إال . فيه ّ

بنمطها ) الكالسيكية(بوجود شكل واحد للغة، وهو اللغة العربية الفصحى 
َّأما اللهجات احمللية . لقدمياللغوي ا فما هي ) النمط اللغوي اجلديد للعربية(َّ

َّبرأيهم إال هلجات حمكية ال ميكن أن تكون أكثر من وسائل تعبري خاطئة أو  َّ
 العرب اإلسالم، واختالط الشعوب َّعامية فاسدة نشأت بعد اعتناق غري

  .خارج اجلزيرة العربيةببعض بعضها 
كانت ) منط العربية اجلديدة(َِّّ يف والدة اللهجات احمللية َّإن اللحظة احلامسة

يف اختفاء حركات اإلعراب القصرية من أواخر الكلمات، وباختفائها تكون 
وميكن أن نستنتج من كتابة . ّ نظام تصريفها اإلعرايب كاملاألمساء قد فقدت
ب واحلركات َّأن نظام اإلعراعربية يف نقوش األنباط اآلرامية أمساء األعالم ال



  
٨٥٣  ظافر يوسف.  د- جهود املستشرقني األملان يف دراسة اللغة العربية احملكية 

 ٣٠٠ -م .  ق٣٠٠ الواقعة بني املدةاإلعرابية كان قد بدأ يفقد وظيفته يف 
ًوحتطم متام) منط اللغة العربية القدمية(بعد امليالد يف اللغة العربية الفصحى   يف اَّ

َّوهلذا السبب فإن اللهجات احمللية ميكن أن تكون قدمية . اية هذه املرحلة َّ
ِّم وثائق الشعر العريب القدمي الذي وصلنا على أنه ميثل  مثلها مثل أقد،اجد َّ

  .النموذج األعلى للغة العربية الفصحى
ّوتظهر آثار اللهجات احمللية اجلديدة يف كتابات القرنني التاسع والعاشر 

 اخلروج عن القواعد املقررة وظهور االحنرافات اللغوية اليت ختالف يفامليالديني 
َّ يبني لنا أن شكل اللهجات العربية احلايل قد تكون يف هذاواالستعمال اللغوي،  َّ ِّ

السيل الغزير من الرسائل واملصنَّفات  ّاحلني تدفققرنني، وبدأ منذ ذلك هذين ال
َّاليت تعاجل أخطاء الشعب اللغوية حتت ما يسمى بكتب حلن العوام، هذه الكتب  ُ

ًاليت تعد مصدر ّ َّهنا أن  وما يشار إليه ها. َّة احمللية للبحث يف اللهجات العربيا هاماُ
َّهذا النوع من املصنَّفات مل يظهر ألن الشعب مل يكن يتكلم يف حياته اليومية  َّ َّ

َّ اللهجات العربية اجلديدة كان قد تسرب استعمالَّاللغة العربية الفصحى، بل ألن 
 بنظر »طاءالعربية ذات األخ« َّإن مثل هذا النوع من. اًة أيضإىل لغة الكتاب

ِّاللغويني العرب، تتمثل يف جمموعة كبرية من النصوص اليت صنفها عدد من  َّ
ًاملؤلفني الذين مل يكونوا يتقنون اللغة العربية الفصحى جيد ِّ ، وبسبب وقوع هذه اِّ

 تصنَّف ،وبني اللهجات احملكية) الفصحى (ًاالنصوص بني اللغة السليمة قواعدي

ا من العربية امل   .)٩(ِّتوسطةَّعلى أ
َّومهما يكن األمر فإن الغموض مازال حييط باألسباب احلقيقية اليت أدت  َّ َّ
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لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٨٥٤  )٤(اجلزء ) ٨٣( ا

ذا الشكل الفريد من نوعه يف  ِإىل نشوء اللهجات العربية احمللية، وتنوعها  ُّ َّ
ّالعامل، ومازلنا جنهل أسباب التطور اليت حصلت يف كل هلجة على حدة،  ُّ

َا هذه الوجهة أو تلكِ يف توجيههأسهمتوالعوامل اليت  ْ َّإن اللهجات احمللية . ُ َّ
ُّالعربية تظهر على كل حال االجتاه للتكيف بعضها َّ َ ِّ ّ ُ ِ ، وتستجيب  مع بعضُ

 فمىت يأيت اليوم الذي .فيها من اللغة العربية الفصحىَّباستمرار للتأثري املتزايد 
  ؟َّ موحدةفروق بني هذه اللهجات، وتصبح فيهتزول فيه ال

َّسة اللهجات العربية في الجامعات األلمانية درا- ٦ َّ َّ: 
 بدأت بدراسة اللغة العربية يف ةَّشارة يف البداية إىل أن أملانيَّال بد من اإل
 .J ترجع إىل العصور الوسطى، وكان ياكوب كريستمان امرحلة مبكرة نسبي

Christmann) يف َّأول من حاول تدريس اللغة العربية ونشرها ) ١٦١٣ - ١٥٥٤
ً لتعليم كتابة احلروف العربية، وترجم أجزاء من اإلجنيل إىل اًأملانية، فقد وضع كراس

ًالعربية للتمرن على القراءة، وصنَّف فهرس موعة من املخطوطات العربية ًا موجزاّ  
ّمث ما لبثت الدراسات العربية أن نشطت  . اليت كانت يف حوزة أحد النبالء األملان

، ونولدكه Caspari، وكاسباري Freitagّن لكل من فرايتاك فيما بعد، وقد كا
Noeldeke  وبرجشرتاسر ،Bergstraesser وكارل بروكلمان، وغريهم دور بارز ،

 وإغنائها، وقد أظهر املستشرقون األملان طوير الدراسات العربية يف أملانيايف ت
. روا عشرات الكتب منهّ بالرتاث العريب  وقاموا بتحقيقه ونشًا كبرياًالقدامى اهتمام

ا دراسات اللغة العربية وطرق تعليمها   .)١٠(َّوقد تعددت االجتاهات اليت سارت 

                                                            
َّهنا أن معظم اجلامعات األملانية اليت تقوم بتدريس اللغة در اإلشارة إليه َّإن ما جت) ١٠(

َّالعربية تبدأ بالفصحى أوال، إذ يتلقى الدارسون قواعد اللغة العربية الفصحى،  ً َّ
َّويتعلمون قراءة نصوص الرتاث وحتليلها، مث تأيت بعد ذلك مرحلة دراسة اللهجات ملن  َّ

، إذ تبدأ دراسة اللغة  ذلك هو جامعة أمسرتدام يف هولندايفواالستثناء الوحيد . يريد
َّالعربية فيها بدراسة اللهجة املصرية لعدد من الفصول الدراسية، مث بعد ذلك تأيت  َّ

  .دراسة اللغة الفصحى



  
٨٥٥  ظافر يوسف.  د- جهود املستشرقني األملان يف دراسة اللغة العربية احملكية 

َّأما ما يسمى بعلم اللهجات العربية  َّ  Arabische Dialektologieأو بـَّ
َّفاملعروف أن للبلدان الناطقة باألملانية فيه تقاليد عريقة، تعود جذورها إىل أكثر من 

 Socin وKampffmeyers وSpitta وStummeت، فإىل مئة سنة خل
ُِّ تنسب أوىل األعمال اليت دونت حول بعض اللهجات العربيةReinhardtو ُ .

 بدأ املستشرقون األملان باالهتمام باللهجات العربية، وقد ازداد احلنيفمنذ ذلك 
ائل الذي ّ التقدم التقين اهلمعَّهذا االهتمام بعد احلرب العاملية الثانية خاصة، 

ِّحققته وسائل االتصال، وسهولة احلركة واالنتقال بني البلدان، وتشجيع مراكز  َّ
 واستطاع هذا العلم .أحباث ميدانية يف البالد العربيةالبحث العلمي على القيام ب

ًأن ينهض على قدميه يف السنوات األخرية، وأن حيقق تقدم ّ ، فبعد أن كانت ًا كبرياِّ
 يف لكبري، توسعت الدراساتاءة يف خضم حبر اللهجات انقاط صغرية فقط مض

ّولعل أهم جامعتني يف. )١١( حىت مشلت هلجات حملية كثريةَّأيامنا هذه  أملانية ّ
ًخمتصتني حاليا  Erlangen بالبحث يف اللهجات العربية مها جامعتا إرلنغن َّ

تمان، Heidelbergوهايدلربغ  ات  بالعديد من مشاريع دراسة اللهجفهما 
  .)١٢(يف البالد العربية

 Arabischeلم اللهجات العربية يف أملانيةى عَّإن اهلدف الذي يسع

Dialektologie إىل حتقيقه، ليس زرع بذور الشقاق بني الناطقني بالعربية، وال 
ّ إن ما .اً أبدًاللهجات العامية بدال من الفصحى الستعمالالدعوة إىل الرتويج 

                                                            
 Arabische Dialektgeographie, von فهرس كتابينظر على سبيل املثال) ١١(

P. Behnstedt u. M. Woidich أمساء املئات من الكتب اليت تدرس  ففيه
  .اللهجات العربية

ّ بالعديد من املشاريع لدراسة اللهجات العربية يف كل من اًتقوم اجلامعتان حالي) ١٢(
ّ سبيل املثال نذكر الدراسة اليت تعد ى فعل،فلسطني واملغرب وتونس ولبنان وسورية

  . يف لبنان»صور« ، وهلجة  يف سورية »حمردة« هلجةحول 



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٨٥٦  )٤(اجلزء ) ٨٣( ا

ا يهدف إليه حقيقة هو دراس ّة هذه اللهجات احمللية اليت يتكلمها الناطقون  ِّ
ًدراسة علمية موثـقة كما هي يف وضعها املنطوق، إذ غالب ُ ما جترى هذه الدراسات اَّ

على شكل أحباث ميدانية يقوم فيها الباحثون بإعداد عدد كبري من التسجيالت 
ذه اللهجة أو تلك، مث يبدؤون بعد ذل َّالصوتية للناطقني  ك بدراستها، فيصفون َّ

َّأوال نظامها الصويت وما فيها من أصوات وحركات، مث ينتقلون بعد ذلك إىل  َّ ً َّ
ِّدراسة نظامها الصريف والنحوي وما فيها من ضمائر وأمساء وأفعال وكلمات مميزة  ّ َّ

 خيتمون هذه الدراسة بنشر النصوص اليت قاموا بتسجيلها وترمجتها إىل ًاهلا، وأخري
َّإن . ّومن مث إعداد قوائم باملفردات والثروة اللغوية الواردة يف هذه النصوص ،لغتهم

َّأهم ما يتسم ب  هو هذه األحباث امليدانية الوصفية ه علم اللهجات العربية يف أملانيةّ
ا   . الدقيقة اليت يقوم 

ّومن هذا املنطلق تقسم اللهجات العربية إىل مخس جمموعات كبرية، تتميز 
بعدد من اخلصائص والسمات املشرتكة يف األصوات والنحو ّكل منها 

  :والصرف واملفردات، وهي
  ).سورية ولبنان وفلسطني واألردن( هلجات بالد الشام -١
  . هلجات العراق وبالد الرافدين-٢
  . هلجات اليمن واجلزيرة العربية-٣
  ).مصر والسودان( هلجات وادي النيل -٤
  .فريقية أّ هلجات املغرب العريب ومشال-٥

موعات الكبرية تقسم بدورها إىل جمموعات  َّإن كل جمموعة من هذه ا
موعات  ّأصغر، هلا مسات مشرتكة متيزها من غريها، وكل جمموعة من هذه ا ّ

يت تصنَّف حتتها،  تقسم بدورها إىل عدد كبري من اللهجات الاليت هي أصغر
ا، وهي تتميز من فمن املعروف أن .أو تنتمي إليها ّ لكل مدينة هلجة خاصة  َّ ّ
 ما يكون يف املدينة الواحدة أو املنطقة الواحدة أكثر من هلجة، ًاغريها، وكثري



  
٨٥٧  ظافر يوسف.  د- جهود املستشرقني األملان يف دراسة اللغة العربية احملكية 

فلهجات بعض املدن السورية مثل دمشق أو حلب أو محص أو دير الزور أو 
ّغريها ليست واحدة، ولكل منها خصوصية حمددة، وإن كانت تصب يف  َّ َّ ّ

  . ام يف جمموعة اللهجات السوريةاإلطار الع
َّولو أخذنا نتائج األحباث اليت أعدت حول اللهجات يف سورية مثال، لتبني  ً َّ ُ
َّلنا أن سورية هي ملتقى اللهجات العربية حقيقة، ففيها ست جمموعات هلجية  ّ َّ
َّكبرية، نذكر منها على سبيل املثال جمموعة اللهجات الشامية احلضرية، وهي  َّ

 من ًا بعض اللهجات اللبنانية وجزء، إىل هلجات سوريةًضافةإ ، الواقعتشمل يف
موعة الكبرية أكثر من مخس وعشرين . َّاللهجات الفلسطينية َّويتفرع عن هذه ا
وتأيت بعدها جمموعة كبرية ثانية تشمل اللهجات البدوية . هلجة يف سورية فقط

موعة الثالثة فهي هلجات َّأم. اليت تربط سورية بالسعودية واألردن والعراق ا ا
ّحوران اليت تشبه اللهجات الفلسطينية الريفية إىل حد  َّ ، والعنصر البدوي فيها بعيدَّ

ّوهناك جمموعات هلجية صغرية مردها إىل الطبقة العربية األوىل، أي . اًمتام واضح َّ
 املنطقة إىل العرب الذين استوطنوا املنطقة قبل اإلسالم، وتوجد هذه اللهجات يف

َّاملمتدة من القريتني إىل القامشلي، وبعضها يقرتب من اللهجات العربية األناضولية 
كلهجة مدينة ماردين، وبعضها خمتلط باللهجات البدوية كلهجة مدينة دير 

  .)١٣(الزور
َّأما الفروق األساسية بني هذه اللهجات فتخرج عن موضوع حبثنا، وحيتاج  َّ

َّة، ونكتفي هنا باإلشارة على سبيل املثال إىل أن ّتوضيحها إىل دراسة مستقل
َّالفارق احلاسم بني هلجات احلضر وهلجات البدو على املستوى الصويت يكمن يف 

                                                            
ينظر األطلس اللغوي لسورية الذي وضعه الباحث األملاين بيرت بنشتيد باللغة األملانية  )١٣(

 Sprachatlas von Syrien (Kartenband + Beiheft), Peter :وعنوانه

Behnstedt, Harrassowitz Verlag, إىل احلوار الذي أجريته ً إضافة.١٩٩٧ 
 .١/٨/١٩٩٨اريخ  ت١٢٩٣٣ معه، ونشر يف صحيفة احلياة، العدد



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٨٥٨  )٤(اجلزء ) ٨٣( ا

ا مازالت حتتفظ  َّطريقة نطق حريف القاف والكاف، وختتص اللهجات البدوية بأ َّ ّ
َّبالتمييز بني املذكر واملؤنث عند مجع األفعال وا َّ  تستعملفهي مازالت لضمائر، َّ

ْهم( َّهن(َّكر وللمذ) ُ ات احلضرية اليت َّللمؤنث، على النَّقيض من أغلب اللهج) ُ
َّهن(تكتفي بـ    .اًلالثنني مع) ِ
ِّ متقدمة، فقد ًاحث يف اللهجات العربية يف أملانية قد قطع أشواطَّإن الب

ُ اجلمعية الدولية للهجات العربية اليت ت١٩٩٣ست يف عام ِّسُأ  AIDAعرف باسم َّ
)Association Internationale de Dialectologie Arabe ( وعقدت مؤمترها

َّاألول يف باريس حبضور عدد كبري من املستشرقني واملشتغلني باللهجات العربية، مث  َّ
ًتواىل بعد ذلك عقد املؤمترات تباع ً مبعدل مرة كل سنتني تقريباُ ّ َّ َّ، ليعقد حىت اآلن اَّ َ َ ُ

   .)١٤(متراتسبعة مؤ
 على وضع ا نسبيرِّ مبكوقتمنذ وقد عكف علماء اللهجات األملان 

َّعليها توزع اللهجات احمللية، واالختالفات  َّوهي خرائط يبني(األطالس اللغوية  ّ
فوضع برجشرتاسر ). فيما بينها يف األصوات والصرف والثروة اللغوية

Bergstraesser ية وفلسطني، حاول فيه أن  لسورا لغوياً أطلس١٩١٥ يف عام
َّيوزع اللهجات احمللية على اخلرائط حسب طريقة نطقها  يف كل من سورية  ِّ

َّ اتصاف هذا األطلس اللغوي بالبدائية فإنه يبقى له فضل السبق ومع .وفلسطني ّ
                                                            

 ،١٩٩٥ واملؤمتر الثاين يف كامربج عام ،١٩٩٣املؤمتر األول يف باريس عام : وهي) ١٤(
، ١٩٩٩واملؤمتر الرابع يف مراكش عام ،١٩٩٧واملؤمتر الثالث يف مالطا عام 

 واملؤمتر السادس يف تونس عام ،٢٠٠٢عام ) إسبانية(واملؤمتر اخلامس يف كادس 
  .٢٠٠٦عام ) النمسا( يف فيينا ، واملؤمتر السابع٢٠٠٤

 .Sprachatlas von Syrien und Palaestina, G. Bergstraesser :ينظر) ١٥(
In: ZDPV XXXVIII,٢٢٢-١٦٩; sowieArabische Dialekgeographie, 
von Peter Behnstedt, u. Manfred Woidich, Brill. Leiden. Boston 

٢٠٠٥, S. ٧-٤.  



  
٨٥٩  ظافر يوسف.  د- جهود املستشرقني األملان يف دراسة اللغة العربية احملكية 

َّمث توالت بعد ذلك سلسلة من األطالس اللغوية اليت يظهر فيها . )١٥(التارخيي َّ
ّلهجات احمللية املوجودة يف البالد العربية املعدة هلا، فكان هناك ّالتوزع اللغوي ل َّ

ّأطلس لغوي شامل ملصر، أعده ّPeter Behnstedtو Manfred Woidisch يف 
ًوكان هناك أطلس لغوي لشمال اليمن، وآخر لتونس، وأيض. ١٩٨٥عام   اّ

ُإال أن أهم أطلس لغوي شامل أ. )١٦(للمغرب ّ ّ َّ َّعد حىت اآلن كانَّ  من نصيب ّ
سورية، فقد احتاج الباحث بيرت بنشتيد إىل أكثر من عشر سنوات لإلعداد هلذا 

 بعد إقامة يف سورية استغرقت ١٩٩٧األطلس اللغوي الذي صدر يف عام 
ّأمضاها الباحث يف مجع مادة البحث، ) ١٩٩٠ – ١٩٨٥(مخس سنوات 

موعات اللغوية املوجودة يف مجيع امل ناطق والقرى ورصد مجيع اللهجات وا
السورية، لتبدأ بعدها املرحلة الثانية، وهي مرحلة رسم اخلرائط باحلاسوب وتوزيع 

وقد عمد يف هذا األطلس اللغوي إىل وضع خرائط كبرية . ّاملواد اللغوية عليها
 ١٠٣٧َّخريطة تتوزع على / ٥١٨/شاملة جلميع املناطق السورية، بلغ عددها 

ات والفروق يف نطق احلروف واألصوات، وأشار َّصفحة، وحدد عليها االختالف
ّإىل التباين والتنوع يف الصيغ الصرفية ومفردات الثروة اللغوية ّ

)١٧(.  
ّ تحديات االزدواجية اللغوية في عصر العولمة- ٧  َّ :  

ّاالزدواجية اللغوية ظاهرة طبيعية، وهي موجودة يف كل اللغات، وليس هناك  ّ ّّ
َّها ناطقوها كما يتكلمون، وإمنا الفارق بني لغة لغة واحدة يف العامل يكتب في َّ

َّكتابة واللهجات احملكية قد يتال  لطبيعة اللغة وصعوبة قواعدها اًسع أو يضيق وفقّ
ّومعطيات واقعها االجتماعي والسياسي والفكري والثقايف ّ ّ ّ.  

                                                            
 

 Arabische Dialektgeographie (Eine Eifuehrung), vonينظر) ١٦(
Peter Behnstedt, u. Manfred Woidich, S. ٧-٥.   

 Sprachatlas von Syrien (Kartenband + Beiheft), Peter: ينظر ) ١٧(
Behnstedt, Harrassowitz Verlag, ١٩٩٧.    



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٨٦٠  )٤(اجلزء ) ٨٣( ا

ا احملكية مرده إىل أ ّوالواقع أن البون الشاسع بني لغتنا الفصحى وهلجا َّ َّن َّ
ًالطفل يكتسب اللغة احملكية يف البيت أوال مع احلليب الذي يرضعه، إذ ينمو  َّ َّ
َّوينشأ ويرتعرع مع هذه اللغة، مث يبدأ بعد ذلك بتعلم الفصحى ويتلقى بعض  ّ َّ

ا يف املدرسة  بعد أن يكون عمره قد أصبح مخس أو ،مبادئ القراءة والكتابة 
ّست سنوات على األقل ّلقني وشرح قواعد النحو النظرية اليت ال َّ عن طريق الت،ّ

َّتقدم له يف أغلب األحيان على أمثل وجه ُ.  

ّإن االزدواجية اللغوية املوجودة يف البالد العربية ختتلف عن االزدواجية  َّ َّ

َّاللغوية املوجودة يف البالد األخرى، ألنه ليس هناك بقعة يف العامل مرت  َّ

ا املنطقة العربية، فالتطور الذي ِّبالظروف واألحوال واملؤثرات ّ نفسها، اليت مرت  ّ
ِّ واتساعها، ّحدث داخل اللغة العربية، وامتداد الرقعة اجلغرافية للوطن العريب

َّوتنوع الشعوب واألعراق فيها، فضال عن التاريخ املديد للعربية ً ّ
، واملراحل )١٨(

وحمن وأحداث ٍمن مآس ّى املنطقة بكل ما فيها َّوالعصور الطويلة اليت مرت عل

ا احملكية  َّجسام، كل ذلك أدى إىل توسيع اهلوة بني اللغة الفصحى وهلجا َّ ّ
َّفاالزدواجية اللغوية كانت موجودة يف العربية منذ . وتعميق هذا التباعد بينهما

عهودها األوىل، ومازالت موجودة فيها على الدوام، ومل تفارقها عرب الزمن، 

ا قدر ُويبدو أ َ ذا القدر، َّ َنا الذي ال مفر منه، إذ علينا أن نسلم  ّ  فنستعملَّ

َّ اللهجات احملكية للحياة اليومية ونستعملّالفصحى للكتابة والتعامل الرمسي،  َّ
                                                            

  مرحلة ما - ١: ة وهييقسم املستشرق األملاين فيشر اللغة العربية إىل أربع مراحل أساسي) ١٨(
 - ٤. َّ املرحلة الكالسيكية- ٣.  مرحلة اللهجات العربية القدمية- ٢. َّقبل الكالسيكية

 Grundriss der Arabischen: ينظر كتاب. مرحلة ما بعد الكالسيكية
Phylologie, von Wolfdietrich Fischer, Bd. I, S. ٥٠ – ٣٦.  



  
٨٦١  ظافر يوسف.  د- جهود املستشرقني األملان يف دراسة اللغة العربية احملكية 

  . ّواملواقف غري الرمسية
ًإن اللهجات العربية احملكية مل تتحول أبد َّ َّ  إىل لغة مكتوبة، وال ميكن أن اَّ

َّتتحول، ألن نظام ُ الكتابة املتداول الذي يهمل كتابة احلركات ال يساعد على َّ
ّ، أضف إىل ذلك أن هناك حركات يف اللهجات احمللية غري متوفـرة يف اً أبدذلك َّ ٍ َّ

وهلذا السبب بقيت . ّوغريها من احلركات املركبة/ o/و/ e/: العربية الفصحى مثل
َّ باألحاديث والتعابري ستعمالاالاللهجات العربية احمللية وستبقى حمصورة يف نطاق 

ّالشفوية ويف املواقف احلياتية اليومية بصورة أساسية
َّإن كل الدعوات اليت  .)١٩(

َّرحت من أجل إحالل العاميات حمل الفصحى مل تنجح، ولن تنجح ألن هذه ُط ّ َّ
ّالعاميات عاجزة عن أن تفي بكل حاجات العقل والنفس، وأن تنهض برصدها 

ّوتتبعها مث با ا عاجزة عن أنُ تن. لتعبري اجلمايل عنهاّ ًشئ أدبَّإ ُُ ومثله، ُُ له أفكارهاَ
َّألن أكثر املثقفني والدارسني على الساحة العربية غري مقتنعني مبثل هذه الدعوات،  َّ

ًومل يلقوا إليها آذان   .)٢٠( صاغيةاُ
                                                            

ال هو اللغة املالطية اليت طورت هلجتها َّن االستثناء الوحيد الذي حصل يفإ) ١٩( َّ هذا ا
َّاحمللية العربية إىل لغة رمسية مكتوبة مبتعدة يف ذلك عن اللغة العربية الفصحى َّ.  

َّارتبطت الدعوة إىل العامية يف بداية عهدها يف أواخر القرن التاسع عشر وبدايات القرن ) ٢٠(
ًالعشرين باملستعمر األجنيب أوال، كما َّ فقد قام . ّ هو احلال يف كلٍ  من اجلزائر ومصر ولبنانِ

َّ بإلقاء حماضرة دعا فيها إىل إحالل العامية ١٨٩٣املهندس اإلنكليزي مبصر ويلكوكس يف عام 
مث ما لبثت هذه الدعوة أن انتقلت فيما بعد إىل أبناء . ّحمل الفصحى يف الكتابة والتأليف
 يف مصر الذي ربط دعوته  َّربية  من أمثال سالمة موسىِّالوطن احملليني يف بعض األقطار الع

تمع وتقدم األمة، وسعيد عقل يف لبنان الذي  َّإىل هجر الفصحى بدعوته العامة إىل إصالح ا َّّ
 األحرف العربية بالالتينية إبدالحاول أن يطابق بني الكلمة املنطوقة والرمز املكتوب، فدعا إىل 

ِّاملطاف إىل أن اللغة الفصحى لغة ميتةوانتهى به األمر يف خامتة  َّ.  
َّلقد اختذ اهلجوم على اللغة الفصحى يف بعض األقطار العربية عدة أشكال جنملها فيما يلي َّ:  

ا على مواكبة حاجات العصر، فهي ال تصلح -١  التشكيك يف اللغة الفصحى وعدم قدر
ا لغة الكتب الصفراء  اللغات نستعمل، وعلينا لذلك أن َّللعلم، وليست لغة تكنولوجيا، وإ



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٨٦٢  )٤(اجلزء ) ٨٣( ا

ّسمت مسألة الصراع بني دعاة العامية وأنصار الفصحى ملصلحة ُلقد ح
ًى، وال أعتقد أنه كان يف الواقع صراعالفصح  مبا حتمله هذه الكلمة من معىن، اَّ

ّ واقع يسوده التخلف لرتسيخَّوإمنا كانت نزوة أو حماولة من بعض ضعاف النفوس 
  .جلهل، وينشب فيه الطامع خمالبهَّواالحنطاط، وتنتشر فيه األمية وا

َّعة بني الفصحى والعامية، بل ََّليست املشكلة يف االزدواجية اللغوية اهلوة الواس َ
ّانتشار األمية يف خمتلف أرجاء الوطن العريب ًصحيح أن هناك فارق. ّ  بني ًا كبرياّ

ًوجهي هذه اللغة املنطوق واملكتوب، ولكن هناك مستويات انتقالية خمتلفة أيض ، اَّ
ا  ِّميكن أن نطلق عليها اسم العربية املتوسطة، وهي تقع بني الفصحى وهلجا

َّإن حل مشكلة االزدواجية اللغوية ال يكمن بتبسيط قواعد اللغة الفصحى، . َّعاميةال َّ
َّوحماولة جتديد النحو، وإمنا يكون بنشر التعليم يف كافة املناطق وتطوير طرائقه 
َومناهج تدريسه، ألن من يعيش يف حميط تسود فيه اللغة الفصحى، ويألف التعامل  َّ

ا، يستطيع والقراءة ومتابعة برامج ال  دون - تلفزة وأفالم السينما ونشرات األخبار 
ّ التعايش معها بكل سهولة ويسر، وتصبح عندها اللهجة احمللية جمرد وسيلة - ّشك  ّ ّ

                                                                                                                                
َّية كاإلنكليزية والفرنسيةاألجنب  ١٨٨٩ّنذكر هنا بالقرار الوزاري الذي كان قد صدر عام . (َّ

  ). يف مصر والقاضي بأن تكون لغة التعليم يف املدارس املصرية اللغة اإلنكليزية
امها باجلمود والتعقيد والبداوة، وإلقاء مسؤوليات ال-٢ َّ ا َّ ُّتخلف واالحنطاط عليهاِّ َّ.  
َّ بالعامية اليت تتمتع مبزايا احليوية والسهولة واملرونة والقدرة على التعبري عن إبداهلاالدعوة إىل  -٣ ََّّ َّ

  .ِّمطالب احلياة العصرية، فهي لغة احلياة وهي تصلح لتثقيف اجلماهري وتعليم األميني
ُّ التنفري من اللغة الفصحى بدعوى الصعوبة-٤ َّ يف النطق واألصوات والنَّحو والصرف، والقصور َّ

َّعن أداء رسالتها يف هذا الزمن الذي تتعاقب فيه األحداث، وتتدفق املعلومات   ًتدفقاَّ
  .اًمتسارع

ا ال تصمد أمام املناقشة،  َّإن من ميعن النظر يف هذه الدعاوى واالحتجاجات جيد أ َّ
ّويسهل عليه ردها هلشاشتها وسطحيتها و ّ عدم جدواها يف اإلقناع، فال حتتاج قدرة اللغة ُ

فأين الرتمجات . العربية على التعبري وعلى نقل مصطلحات العلوم وألفاظ احلضارة إىل إثبات
َّاليت متت يف العصر العباسي األول؟ ومن الذي استوعب املعارف العلمية اليت كانت لدى  َ َّ ّ َّ

  اليونان واهلنود والفرس وغريهم؟
  .٧٤لة العامية والفصحى ص مشك: ينظر 



  
٨٦٣  ظافر يوسف.  د- جهود املستشرقني األملان يف دراسة اللغة العربية احملكية 

  . تعبري ممجوجة ال ترقى إىل مستوى التعامل الراقي
ا احملكية يف عصرنا الراهن بدأت  َّإن اهلوة السحيقة بني اللغة الفصحى وهلجا َّ

ّ بتأثري انتشار التعليم وتراجع األمية، والدور املتنامي لوسائل اإلعالم اَّقلص تدرجييتت
ّوحمطات التلفزة والفضائيات، مما يساهم يف تبادل األدوار، فبعد أن كانت اللهجات  ّ ّ َّ

دد اللغة الفصحى بسبب انتشار اجلهل واألمي َّاحملكية  ِّ ّة والتقوقع وعدم توفـر ّ
دد ات التوإمكان ّاصل والتالقي، أصبحت الفصحى يف أيامنا هذه هي اليت  ّ

ّاللهجات احملكية، وتضيق عليها اخلناق بسبب التقدم اهلائل يف وسائل االتصال  ّ ِّ
وتقنية احلصول على املعلومات واألفكار، فقد زالت احلدود واحلواجز، وأصبح 

ًَّالتواصل بني بلدان املشرق العريب ومغربه ميسر ّ نشاهد يف كل يوم على ، فنحناّ
ّالفضائيات وحمطات البث املرئي الربامج اليت يتبادل فيها املتحاورون اآلراء باللغة  َّ ّ

ّالفصحى من كل بقاع الوطن العريب الكبري بكل سهولة ويسر ّ.  
  :  مقترحات وتوصيات- ٨

اية هذا البحث ال بد من أن نتقدم ببعض املقرتحات والتوصيات  ّويف  ّ
ا ميكن أن ترتقي باللهجات احمللية إىل مرتبة الفصحى، وتقلص اليت نعتق ّد أ َّ

  :الفروق الكبرية بينهما، وهي
 نشر التعليم يف كافة أرجاء الوطن العريب وبني خمتلف الفئات، وضرورة - ١

ّالتخلص من األمية ألن من يقرأ كل يومٍ باللغة الفصحى لن جيد بالتأكيد صعوبة يف  َّ ّ ّ
  .َّة، ولن يعاين من هذه اهلوة بني وجهي اللغة املنطوق واملكتوبإتقان هذه اللغ

 إعادة النظر يف مناهج تعليم اللغة العربية يف املدارس االبتدائية - ٢
ّواإلعدادية والثانوية وتطوير طرائق تعليم اللغة العربية مبا يتناسب والتطورات 

ّ التقنيات املتطورة يف  مستفيدين يف ذلك من،احلاصلة يف ميادين العلوم املختلفة
ّعصر العوملة، ومن املناهج احلديثة لتعليم اللغات األجنبية الغنية بالصور واخلرائط 

سمات،    .َّ إىل أشرطة التسجيل الصوتية واملرئيةًضافةإَّواألشكال املختلفة وا
َّ العمل على أن تكون مجيع الربامج واألفالم واملسلسالت واملسرحيات - ٣



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٨٦٤  )٤(اجلزء ) ٨٣( ا

ّها وسائل اإلعالم املرئي واملسموع باللغة العربية الفصحى، ألن ظاهرة ّاليت تقدم ّ
ّاملسلسل املصري أو الربامج اليت تقدم بالعامية تسهم إىل حد بعيد يف تعميق حالة  َّّ ّ

ِ

َعرض ُتّسلسالت واألفالم األجنبية اليت االزدواجية اللغوية، وكذلك األمر يف امل
لتلفزة والسينما جيب أن تكون حمجوزة فكل جماالت ا. بدون ترمجة شفوية
ا ّوهنا يشار إىل أن وسائل اإلعالم سامهت دون شك يف . َّللفصحى وتؤدى  َّ

  .َّتقريب الفصحى من مجاهري العامية
ّال بد من تشجيع األحباث حول :  تشجيع دراسة اللهجات احمللية- ٤

ال ح  على اًكراللهجات احمللية، إذ ال جيوز أن نرتك البحث يف هذا ا
َّاملستشرقني وعلماء اللهجات األجانب، ألن اللهجات يف الواقع هي ضروب 

وهلذا فنطاقها حمدود، وهي . ّحملية من اللغة الرمسية أو النموذجية أو الفصحى
ا كتابال تصلح لالستعمال ً إال يف مناطق انتشارها، وال ميكن أن نصوغ   اّ

طقني بالعربية، وليس هناك أية فائدة من ً قابال للفهم من قبل مجيع النااعلمي
بعضهم فصحى ملا استطاع العرب أن يفهم ّاتساع جماهلا، ولوال وجود اللغة ال

َّإن دراسة اللهجات ميكن أن تقدم لنا مادة غنية للبحث العلمي، فرمبا . اًبعض ّ ّ ّ َّ
نستطيع عن طريقها أن نفهم الكثري من تاريخ هذه اللغة وما طرأ عليها من 

ّيريات صوتية وصرفية وداللية، وما دخلها من كلمات معربة أو أعجمية، تغ َّ
 بالكلمات الدخيلة من شقيقات العربية  مملوءة-كما نعلم  -َّألن اللهجات 

ّكاألكادية واآلرامية والعربية والسريانية أو من غريها من اللغات كاليونانية  ّ ّّ ّ
ّوالفارسية والرتكية   .إخل...ّ

َّ اللهجات احمللية قد تساعدنا على معرفة تاريخ تعريب بعض َّكما أن دراسة
األقطار العربية وعلى معرفة أصل بعض القرى أو املناطق أو األقاليم عن طريق 

َّوتبني لنا األطالس اللغوية أنه ال يوجد . املستعملةحتليل الكالم ورصد املفردات  ّ
قالية ليس يف قطر واحد ّحد فاصل بني منطقة هلجية وأخرى، بل هناك مناطق انت



  
٨٦٥  ظافر يوسف.  د- جهود املستشرقني األملان يف دراسة اللغة العربية احملكية 

ّفحسب، وإمنا بني قطر عريب وآخر ال أن . َّ أحباث ُجترى َّويفضل يف هذا ا
ُميدانية جتمع فيها األلفاظ العامية املوجودة يف هلجاتنا احمللية، وأن ت َّ َّ درس هذه ُ

َّاأللفاظ بعد ذلك، فرتد إىل أصلها الفصيح ملعرفة كيفية وصول هذه الكلمات إىل  ّ
ّ احلايل، ومن مث تعميم نتائج هذه األحباث على البالد العربية من أجل شكلها

  .تقريب هذه اللهجات بعضها من بعض
احلواسيب ّ االستفادة من التقدم املذهل الذي وصلت إليه برامج - ٥

ات املعلوماتية، وتوظيف هذه اإلمكانت يف عصر اإللكرتونية وشبكات اإلنرتن
ا احمللية، ويف إجراء البحوث الصوتية واملعطيات يف معاجلة اللغة ا ّلعربية وهلجا

  .والصرفية والنحوية واألسلوبية والداللية
ّ فإن اللغة العربية الفصحى هي إحدى مقومات وجودنا اإلنساين ًاوأخري ّ َّ

ّواحلضاري، وهي هويتنا اليت متيزنا من اآلخرين، وهي الوعاء الذي حيتوي تراثنا  ّ
ُة والفكرية والدينية والثقافية وغريها، وعن طريقها حفظ ماضي ّمبختلف صوره التارخيي ّ ّ ّ

َّاألمة العربية كله، وعن طريقها تلقينا وسنتلقى املوروثات احلضارية وآخر منجزات  َّ َّ َّ
ّوهي اليت تربط املشرق العريب مبغربه بأواصر التفاهم والتجاوب، وجتعل من . العصر

ا الكتاب العريب من احمليط ّأقطار وطننا العريب الكبري وحدة ف ّكرية وثقافية، ينتقل 
  . إىل اخلليج إىل وادي الرافدين رسول فكر وثقافة وعلم وأدب

  :المصادر والمراجع
 :العربية - ١
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