
4 

 

 ةــمعي  مج  ارات  ـسم  

 

 ()مروان املحاسني د.

 

ـا ذم مـعطػ مػصع مـ حقاة بالدكاا  حاغ صااخت للناؾطـة كشئ جمؿعُ لؼد أُ 

ت صقكتفا  فلضحت فرينًة ٕضاامع للادوت قتؼاشاؿ ماا نارللعثامكقة وَهِرمت  ولكؽ

ن يؿؽـ أن َقػِصاؾف ماـ مؽقكا اا ظـفاا  لقمؼاك مـفاا ماا ٓ يؿؽاـ  دخالاف ذم أي كقاا

 خارج للّز للسكل. شالاشاق

ظْتف قؾؽ للثقرلت لٕوربقة  للتل صّقرت لـػنفا شاروكان لهنقار للنؾطـة قد 

ثؼافات جمتزأة مـ ثؼافاة أوربقاة كاكات قاّدظل للشاؿقت مات قناؿقات  مزلضقرياٍة 

ة  وقارة جرماكقة خالصة  وقارة كؿناوية متآخقة مع لدجار  ناقخمتؾػة: ففل قارًة فرك

قية. وهؽذل فؼد طفرت شاقة قضؿ ظددًل كمرًل مـ للثؼافات لٔشاقية روصارققوقارة 

بّقة  وأخرى بؾغارية  وأخرى يقكاكقة  وأخرى ألماكقاة   مناتـدًة  ػ لغا اا صارثؼافٌة 

للؼقمقة لتحديد كقاهنا ولكتامئفا  فؽاكت كؾ مـفا قناعك  ػ لٓكػصاات ظاـ للناؾطـة 

 ـ أجؾفا حروب للمؾؼان.ٓشتعادة هقيتفا  ولْشَتَعرت م

وحغ شامَهت للثقرة للعربقة ذم  خرلج بالد للعارب ماـ لمقؿـاة للسكقاة بعاد 

لحلرب للعادقة  وشطعت حؼقؼة صؿس للثؼافة للعربقة لإلشالمقة قـر جمؿاقع للامالد 

  مل يؽـ هـالاؽ أي قناا ت نالللـاضؼة بالضاد  مـ لخلؾقج للعريب  ػ لدحقط لٕضؾ

                                                           

() .رئقس جمؿع للؾغة للعربقة بدمشؼ 
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ذه لدؼاضعااات ذم أن قاالقؾػ ذم كقاااٍن ولحااد  يؿعااف قاااري  ولحااد  حااقت أحؼّقااة هاا

وقنااقده ثؼافااة ولحاادة مؿؾفااا لغااٌة ظريؼااة قنااتطقع للتعمااَر ظااـ للااذولت للػرديااة  

 َح حؼقؼة لٓكتامءلت لدجتؿعقة.ضاقوقق

ولؽـ  ظذ للرغؿ مـ هذه لحلؼاائؼ للثؼافقاة لحلضاارية للتار،قاة  فؼاد جارى 

ة ذم أوت حارب ظادقاة صاريـاشب أضامع ومصالح للؼقى لدـت ؿ بالد للعرب بامناققؼ

لحلديث  جعؾفا لكخرلط للقٓيات لدتحدة لٕمريؽقة فقفاا حرباًا كقكقاة مل  صارذم للع

َيـُج ماـ ثثارهاا  ٓ باالد لظتاادت أن قؽاقن ذم معازٍت ظاام ياري ذم أكحااء لدعؿاقرة 

 ا.شاقكالقابان وغرها ذم ث

ت للثؼافقاة للؼقمقاة فؼاد كاان ماـ مفااع لدجؿاع حاغ وقلكقدًل لتؾاؽ للتػّجارل

 كشائف للتصدي لتؾؽ للعزلة لدػروضة ظذ لغة للمالد بِػْعؾ رجحان لغة للغالب ظذ 

طرة مػتاااَح ناااقمرلكااز لحلؽااؿ وذم جمااآت للتعؾااقؿ  وهااذل مااا جعااؾ قؾااؽ للؾغااة لد

بؼقات للؾغاة للدخقت ذم لحلدلثة  ذ لشتلثرت بؽؾ جديد َيرد مـ للغارب  ظاذ حاغ 

للعربقة مغؾؼًة ظذ كػنفا  قنتـشاؼ أكػااس قؾاؽ لحلدلثاة ماـ خاالت ماا َيرَصاح ماـ 

 للتعامؾ مع مرلكز لحلؽؿ.

جدياد يتاقح ماؿ  ظاادة للؾغاة للعربقاة  شاالاشاقلؼد لظتؿاد لدمشناقن باروز ولقاع 

ظربقاة باكدفاع صادق  ػ مؽاكٍة قؾقؼ بلصالتفا وظمؼريتفا  وذلؽ حغ ُأظؾـ ققاع أوت دولاة 

يـ  دولٍة جعؾت مـ أهدلففا لٕوػ  ظطاء للصادلرة إلبارلز للذلققاة شارحديثة ذم للؼرن للع

للثؼافقااة للعربقااة ذم حقاااة للدولااة ولدجتؿااع  وكااان ظااذ رأس لهتاممااا ؿ لشااتعادة لٕجماااد 

للػؽرية للتل محؾتفا للؾغة للعربقة  وقعؿقؼ لرقماضفا بشمون لحلقاة  قماؾ للغاقيف ذم أظاامق 

 رلثفا لحلامؾ لػؽر ظمؼري جعؾفا لغة ظادقة ُينتؼك مـ كقرها ما أكجزه ظؾام ها.ق
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نف ذم جمؿااقع لدجااآت للتاال أُلاارج لٕمااة شاااقوكااان أن كظاار لدجؿااع ظـااد قل

للعربقة مـ لكطقلئفا ظذ كػنافا  بعقادًة ظاـ حضاارة مادياة جَمؾقباة ماـ جمتؿاع دو  

عك  ػ أي ققلصااؾ ماع فؽااٍر مل يتعااّر  يتعااػ ظااذ للؾغاات للتاال ٓ يعرففااا  وٓ ينا

 ظظؿَتف  ٓ أشاضُغ للػؾنػة وللعؾقع ذم للعامل للغريب.

مل يؽـ هذل لدنعك لماد   ػ قطقير للؾغة  كل قتـااغؿ ماع معطقاات لحلدلثاة 

لُقعِجز لدجؿعقغ  وهؿ رجات ظاصقل ذم جمتؿع مل يؼمؾ مـ حمتقيات للؾغة للدخقؾة ذم 

لدادية للتل لقتحؿت حقاة لٕفرلد  ذم طؾ دولٍة  صارـ قؾؽ للعـاحقاقف للققمقة أكثر م

لغُة دولويـفا مغايرٌة لؾغتفؿ  وهذل ما جعؾ ألػاطاًا حؽقمقاة قـطؾاؼ ظاذ لٕلناـة ذم 

   ػ جاكاب ناارللعالقة بؿصالح للدولة وممشناا ا  كالطاابق وللَؽَركاقن وللؼقمق

 ألػاظ ُقطؾؼ ظذ جمريات لحلقاة للعامة.

ؾًة قاادرة شااقؼد لدجؿعققن للعزَع ظذ  ظادة لٓظتمار  ػ للؾغة للؼقمقة ولؼد ظ

لحلدلثة  ػ أففاع للعامة ولخلاصة  قلكقدًل دا أصامح معروفاًا ظاـ  صارظذ  يصات ظـا

 أمهقة للؾغة لٕع منتـدًل متقـًا جلؿقع ظؿؾقات للػفؿ ولإلففاع.

لدجؿع ذم للناـقلت لٕوػ ومـ لٕمقر للتل قد كنتغرهبا للققع أن مـشقرلت 

مـ  كشائف مل قتطرق فقرًل  ػ للعؾقع لحلديثة لدفقؿـة ظذ مؼدرلت للشعقب بام قاقّفره 

اشة ولٓقتصاد  كام أن لدجؿعقاغ مل يؾتػتاقل  ػ ناقمـ وشائَط ظؿقؼِة لٕثر ذم ظامل لل

ـ  باارلز مااا قاااع بااف للعاارب مااـ مشاااركاٍت جؾقؾااة ذم للعؾااقع  وكقااػ لكتؼؾااقل  ماا

ٍح صاام  لكطؾؼات مـاف صاارللدرلشات للػؽرية للتحؾقؾقة ذم ظؾاقع للػؼاف   ػ  قاماة 

لحلؼائؼ للعؾؿقاة  للتال بـَاقل للقصاقَت  لقفاا ظاذ كظااٍع ظؼاع متاغ يناتـد  ػ فؾناػٍة 

ها  ولظتؿادول مناارل ا للػؽرياة  حتاك وصاؾقل  ػ  كشااء صاار غريؼقة هضؿقل ظـا

 جربة لدعاكنة لؾقصقت  ػ لٕحؽاع.ظؾقع دققؼة قعتؿد للتجربَة وللت
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مل يؾتػت لدجؿعققن  ػ َقػاخٍر ُيعقد  ػ لٕذهان مؽاكَة ما محؾتف للثؼافة للعربقاة 

لإلشالمقة  ػ غرٍب غارٍق ذم للغقمقات  متعطٍش  ػ ظؼالكقة بؾغت أوَجفا ذم فؾناػة 

باجة  لباـ ضػقاؾ  ـا  لبـشاقلبـ رصد5  ذ  كف ما  ن دخؾت كتؾة للػؾنػة للعربقة )لبـ 

ولبـ رصد( ذم جمآت للغرب للثؼافقة حامؾًة بحرًل مـ لدعاار  للعؾؿقاة لدتطاقرة ذم 

لدقالدي حتك أضحت للثؼافُة للعربقة لإلشالمقة مـارًة ُُيتادى هباا  شارللؼرن للثاين ظ

 للتـقير. صارضقؾة قرون ظديدة  حتك ظ

امل جعؾتفؿ يقجفقن لهاتاممفؿ بؾ  هنؿ للتػتقل  ػ حؼائَؼ حضاريٍة ولضحة لدع

غ ذم بـاء جمتؿع جديد  ومهاا للطاب وللزرلظاة  شاق ػ ِظْؾَؿغ لظتزومها ظامؾغ أشا

وهذل ما جعؾفؿ يمثرون شّد حاجٍة مؾّحاة هال قاقفر لدصاطؾحات للعربقاة للالزماة 

 لؽؾ مـفام ذم قؾؽ للزهة للزمـقة.

بالؾغاة للعربقاة أماٌر  س معفد ضمل يدّرس مجقاع للتخصصاات للطمقاةشاق ن قل

ة للتاال ُيمـااك ظؾقفااا قعؾااقؿ للطااب  شاااقحُيااّث ظااذ قااقفر مصااطؾحات للعؾااقع لٕشا

 يح ووطائػ لٕظضاء ولجلرلثقؿ وللطػقؾقات وللػقزياء وللؽقؿقاء.شاركالت

ولذل فؼد لكزى أشااقذة للطاب  ومعظؿفاؿ جمؿعقاقن  يـتجاقن مصاطؾحات 

ًة ذم لٓشاتعامت  َقادخؾ لٕذهاان لتناتؼّر أشنقها ظذ ققلظَد لغقية دمعؾفا ُمنتناغ

فقفااا جاازءًل مااـ شااؾقؼة ظؾؿقااة ُمؽَتناامة  كُؿؼااابالت دصااطؾحات أجـمقااة ٓ ُياادر  

مة ما.  للطالب للعريب معاين لٕجزلء لدركِّ

وهؽذل فؼد أورثتـا هذه لدجفقدلت لدتؿقزة ثروًة مـ لدصطؾحات للعربقاة ذم 

ػ ماا باغ صااقيح جناؿ لإلكناان  ػ ققشاارماـ قخمتؾػ لدجآت للطمقة  لكطالقاًا 

ـا شااقأجزلئف مـ ظالقات  وقد لشتخؾصاقل معظاؿ هاذه للتناؿقات ماـ أظاامت لباـ 
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ماة صاقولبـ للـػقس وللزهرلوي وغرهؿ  كام أهنؿ أمتّقل قق ػ وطائػ لٕجفزة لدركَّ

ْرس ح قؾاؽ للعؾاقع لجلديادة ألػاطاًا ظربقاَة لجلَاشاركامضؿقة وللعصمقة  مؼسحغ ل

وللمـاء  معتؿاديـ ماا قتقحاف ضقلظقاُة للؾغاة للعربقاة ذم مجقاع لدجاآت.  هناا جفاقد 

ة ذم لٕبادلن وقعقاغ منامما ا  و ضاالق لٕشاامء ضاقمتدلخؾة لتحديد للتغّرلت لدَرَ 

 .شارللدققؼة ظذ للعقلمؾ لدُؿرضة مـ جرلثقؿ وضػقؾقات قعّؽر صػَق حقاة للم

ان قعّؾؿ للطب بالؾغة للسكقة ذم لددرشاة للطمقاة ومـ أشاقذة كؾقة للطب مـ ك

( ثؿ كؼؾقهاا  ػ باروت  لتعاقد  ػ دمشاؼ 1491للتل أكشلها للعثامكققن ذم دمشؼ )

(  وكاان أشااقذ ؿ فقفاا ظاذ صاؾٍة وثقؼاة 1411بعد  ظالن لحلرب للعادقاة لٕوػ )

 بخاصة. نالبالطب لٕوريب وللػرك

وغر جمؿعقغ  َقصُدر ظـ معرفة حؼقؼقة  وهذل ما جعؾ جمفقدل ؿ  جمؿعقغ

دعاين لدصطؾحات  ُقنّفؾ مؿ للقصقت  ػ مؼابالت ظربقة ما  وهؿ أصحاب لغٍة 

مل ُيجروهااا  وهااذل مااا أقاااح مااؿ  يصاااَت ضالهبااؿ  ػ ِدّقااة ظالقااة ذم للتؿققااز بااغ 

ٍت مصطؾحات مشسكٍة لظتؿدها كّؾ ظؾؿ لقُضػل ظؾقفا منحًة متقّزها ظـ لشتعامٓ

 ما ذم ظؾقع أخرى.

ؾ لدعرذم للذي أضؾؼف لدجؿاع ناقومـ للـشاضات للتل ٓ يؿؽـ  خرلجفا ظـ لل

للؽثار للؾغاات   (فقاؾكؾر)دوُر معجاؿ ضمال حاديث هاق معجاؿ ذم هذل لدضامر  ص

ظاذ أيادي ولضاعل قؾاؽ للثاروة لدصاطؾحقة  1491ة ظااع نااقللذي ُقرجؿ ظـ للػرك

شاضغ للعؾقع للطمقة ذم شاقرية: لٕشاتاذ مرصاد خااضر لدنتعؿؾة ذم للتدريس  وهؿ أ

ولٕشتاذ أمحد محدي لخلقاط ولٕشتاذ صالح للديـ للؽاقلكمل.  كاف ظؿاؾ متؿقاز أدى 

خادماٍت جااّذ لؾطااالب ول ضمااء ذم متااابعتفؿ لؾتطااقر للطمال للعااادل. وقااد قصااّدى 
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ؾة ماـ دـاقشة ما فقف مـ مصاطؾحات لٕشاتاذ حناـل شامح رئاقس لدجؿاع  ذم شؾنا

يـ ظامًا لبتدلء مـ شار ا جمؾة لدجؿع قماظًا ضقؾة مدة دماوزت للعشارلدؼآت للـاقدة ك

  نااغ  أي مـ لدجؾد للرلباع وللثالثاغ  ػ لدجؾاد للناابع ولخلؿ1431حتك  1494

 بؿعدت مؼالتغ أو ثالث مؼآت ذم كؾ جمؾد.

اد لٕضمااء للعارب ثؿ كان أن لكضؿ للدكتقر حنـل شمح  ػ جلـة أضؾؼفاا لما

ة ناااقلصااـاظة معجااؿ ضماال يقّحااد لدؼااابالت للعربقااة لؾؿصااطؾحات للطمقااة للػرك

  صااركؽؾقزية ذم مجقع للقضـ للعريب  فؽان للدكتقر شامح يارأس جلـاة كاان   ولإل

وللعرلق ولمـان وذلؽ ذم  صارومنفا وهل قضؿ ممثؾغ ظـ شقرية شاقلدشاركة ذم قل

  ثاؿ لكضاؿ  لقفاا ذم للنامعقـقات ممثؾاقن ظاـ قاقكس ضاالتقـقات للؼرن لداشأولخر 

 ولجلزلئر ولدغرب.

وقد قطقر هذل لدعجؿ لدقّحد بعاد أن ققّلات مـظؿاة للصاحة للعادقاة )مـطؼاة 

ه  حتاك أصامح للقاقع  وهاق حيتاقي ظاذ م اة شاارلَ  ظذ  متامف وكصارلدتقشط( لإل

ًا معتَؿاادًل جلؿقااع ادّقاا(  مرجعااًا ظ1992 ألااػ مصااطؾح )للطمعااة للرلبعااة ناااغومخ

لدصااطؾحات للعؾؿقااة لدرقمطااة بشااؽؾ أو بااآخر بادصااطؾحات للطمقااة للدققؼااة مااع 

 ة ولإلكؽؾقزية.ناقمؼابال ا للػرك

وأمااا للعؾااؿ للثاااين للااذي أخااذ مققااع للصاادلرة بااغ مـشااقرلت لدجؿااع بعااد 

ا اا نف ففق ظؾؿ للزرلظة للذي كاكت متاجف شقرية  وهل للتل لصتفرت مـتجشاققل

 صالللزرلظقة للصادرة ظـ غقضتفا للدمشؼقة  أو ظـ شفقت حقرلن  أو بناقغ للعا

أو أريا  ولدي باردى.  كاف ظؾاؿ ُياد   ػ لٓكتؼاات باالمالد ماـ ممارشاات زرلظقاة 

قرلثقة  ػ ممارشات متجددة قنتػقد مـ للعؾقع لحلديثاة للتال قػاتح لٕباقلب ولشاعًة 

 ؾ  ػ منتقيات متؿقزة.صاقبادحا أماع محاية لدـتجات  ولٓرقؼاء
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وقااد كااان ل ماار مصااطػك للشاافايب رئااقس لدجؿااع فضااؾ كماار ذم قصااـقػ 

معجؿااف للزرلظاال للااذي بؼاال حتااك يقمـااا هااذل كؿقذجااًا حُيتااذى ذم دقتااف لدعجؿقااة 

وظمؼريتف للتصـقػقة  حمؿقًٓ ظذ ضاقات ظؿقؼة لجلاذور ذم لغتـاا للعربقاة  وقاد مُجِاع 

ولٕماار للشاافايب مااـ  .نااؿقات للااقلردة ذم كتاب للزرلظااة للسلثقااةفقاف للؽثاار مااـ لد

 خريل أرقك مدرشة زرلظقة أوربقة هل مدرشة غريـققن ذم فركنا.

وأمااا للـشاااط لدجؿعاال ذم لدجااآت للؾغقيااة فؼااد كااان ولضااحًا ذم جمؾااة لدجؿااع 

فاا. هاذل فق شاارللتل كاكت مناامهاُت لٕظضااء للـنامَة للؽازى مماا ك 1411لدمشنة ظاع 

ل مؼقؼفاا  كجاامع للتاقلري  لؾتـاقخل  ورشاالة لدالئؽاة قؿّ اكتٍب قرلثقة أقا شار ضافًة  ػ ك

بالتجاارة لؾجااحظ. هاذل  صاارلؾؿعري  وديقلن للقلقد بـ يزيد  وأخمار لٕصاؿعل  وللتم

 ػ جاكااب مملػااات رأول  حقاااء لٓهااتامع هبااا ٕهنااا درلشااات هامااة ذم للتؿققااز بااغ للعااامل 

ـ لحلـمع وقؽؿؾة لإلصالح لؾجقللقؼل   ذ كان مـ للقصاوللػ  وريضارح  كمحر للعّقلع ٓب

ذم قؾؽ لدرحؾة للقققُ  ذم وجف لكتشار للعامقة كال ٓ قصامح ُمعتَؿاَدًة ظاذ حنااب للؾغاة 

 حة  بعد ذلؽ للعفد للطقيؾ مـ  ؿقٍش أصاب للؾغة للعربقة ذم بالدكا.صاقللػ

 ذم لكتؼاء ظادد ماـ للؽتاب للسلثقاة للتال ناغشوقد شار جمؿعـا ظذ ُخطا لدم

قنتحؼ مؼقؼًا جديدًل بعد أن أصمحت غائمة ظـ لدؽتماات لقنااظد  ظاادُة لكتشاارها 

ظذ للتعّؿؼ ذم معرفة هذل للسلث لدتعادد للقجاقه  ولحلااوي لِؽـاقز فؽرياة ولػظقاة 

 َوَلتفؿ كحق لحلدلثة.ومؾقؾقة ُقعقد  ػ لٕذهان حؼائَؼ حياوت للؽثرون دماوزها ذم هر

لٕخارة دياقلن أيب للاـجؿ للعجاع  شاارومـ هذه لدـشقرلت ذم للنـقلت للع

وديقلن لبـ شـان لخلػاجل وديقلن كجؿ للديـ باـ شاقلر للدمشاؼل وأخماار صاعرلء 

ها ظادد غار قؾقاؾ ماـ ضاالب للدرلشاات للعؾقاا شاارمحر  وهل كتب قد أفاد مـ ك

 ت ظذ لداجنتر وللدكتقرله. للمحقث لدطؾقبة لؾحصقضارلتح
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هذل  ػ جاكب كتب رلشخة لجلذور ذم أظامق ففؿ للؾغة للعربقة وقذلقؾ بعض 

للصعاب للتل جعؾت أظدلء للعربقة يتفؿقهنا بالتعؼقد  ومـفا ماا ُقنتنااغ ضرلفتاف ذم 

ول  ػ لقسلضاات مـة  لقؾجصاقت للؼقللب للؾغقية للرزمان يؿقؾ فقف للُؽّتاب  ػ  مها

ااطة مااـ ثؼافااات أجـمقااة. فؼااد ُضمااع لشااتدرل  للغؾااط للقلقااع ذم كتاااب للعااغ ُمم نَّ

لؾزبقاادي  وللاادر للـثاار وللعااذب للـؿاار لؾاملؼاال  ولدؼصااقر ولدؿاادود ٓبااـ وّٓد  

  وقاد لؼقات مجقعفاا قماقًٓ حناـًا لادى صاالقااج لدجاامع ولدعااجؿ لؾؼق صاروخمت

 لدفتؿغ بالؾغة للعربقة وقطقرها.

ي  دمشؼ ٓباـ ظنااكر صافابًا متللؼاًا ماا زلت جمؿعـاا يتاابع مؼقؼاف ويمؼك قار

ها شاارجمؾدلقف  وما زلت أمامـا ظدد غر قؾقؾ مـ لدجؾدلت ياري مؼقؼفاا وك شاروك

ا ػ للتاار،ل قماظًا بعد أن جرى مؼقؼفا مـ قمؾ أفضؾ لدحؼؼاغ  كظارًل داا ماذل لدملَّ

 ةشاارشتغ جمؾدًل مـف ومل يمؼ شقى ظ شارك للـػقس مـ ققؿة قرلثقة. وقد أكجز جمؿعـا

 .1919جمؾدلت كلمؾ  متاع للعؿؾ فقفا ظاع 

 ن هااذه للـظاارة  ػ لحلؼااائؼ لدجؿعقااة ذم للنااـقلت لٕوػ مااـ  كشاااء لدجؿااع 

ُقعقــاا ظااذ قػّفااؿ لدصاااظب لدُحقؼااة بـاا ذم لٕلػقااة للثالثااة. فااـحـ للقااقع ذم مقلجفااة 

ؾقة متنااارظة ذم صاااقة  قااد دخؾاات ذم منااارلت قػصاااِدمة مااع ظؾااقٍع حديثااِة للـشاال

قطقرهاا  َقـشااؼن ظـفااا ظؾااقٌع فرظقااة قتطااقر  ػ ألصصااات أدّق فاالدّق  مـتجااًة بحاارًل 

زلخرًل بادصطؾحات لخلاصة بؽؾ فرع  َكجفد ذم  ياد لدؼاابالت للعربقاة ماا قماؾ أن 

ظربقاة كؼّقاة َقاُزز  اق مُجاؾٍ شااقُقدَخؾ بعجؿتفا ذم للتدلوت  مػروضًة ظذ لَٕففااع ذم 

 ًة ُمنتفَجـة.صازفقفا كا

ات وللػقزياااء  مااا زللاات مرقؽاازًل ضاااق هنااا ظؾااقع قديؿااة حديثااة كالؽقؿقاااء وللريا

اًل ٓ قنتغـل ظـف للعؾقع لحلديثة لدتطقرة  ولق أهناا بؾغات ذم أيامـاا مناتقياٍت غار صاقأ
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ماات ماا  منمققة ذم ظامل للذرة ولجلزي ات   ػ جاكب ظاامل لجلقـاات وماا ف ماـ مركَّ يضاؿن

ذم منار لحلقاة ظذ وجف لٕرض. يضا   ػ ذلؽ أن هذه للعؾاقع للتال ماا  شالدور أشا

زللاات ذم مناااٍر متنااارع ذم منااعاها لَنااْز خػايااا هااذل للؽااقن  مااا فت اات قػاارز قؼاكااات 

ؾ  وهذل ما يعؾ متابعة ما ُقـش ف ماـ مصاطؾحات صاقجديدًة  ومػفقمات ثخذًة ذم للتػ

دلئمااًا ٓ كااالَت فقااف  حيتاااج  ػ خدمااة متقلصااؾة  ُقتااابع  دخااات جديااِده  ػ للؾغااة  ظؿااالً 

 وقد ألَّْػـا جلاكًا خمتصة بتؾؽ للعؾقع لحلديثة  كادعؾقماققة ولٓقصآت. .للعربقة

ومـ لٕمقر للتل قؽاد قؽقن خاصًة بؿجؿعـا ذم جمآت للعؾقع  ما صعركا بف 

لدعتؿدة لتدريس للعؾاقع ذم لجلامعاات للناقرية   مـ لختالت ذم مديد لدصطؾحات

وهل لجلامعات للعربقة للقحقدة للتل للتزمت قدريس مجقع لدقلد بالؾغة للعربقة. فؼد 

قمااّغ لـااا طفااقر لخااتال  بااغ مااا يعتؿااده لٕشاااقذة مااـ مصااطؾحات   ذ  هنااا قتاالثر 

د َطَفاَر بؿشارهبؿ للثؼافقاة حناب للامالد للتال حصاؾقل ظاذ لٓختصاايف مـفاا  فؼا

وجقد فروق هامة بغ مـ ينتؼل قطقَره للعؾؿل مـ خؾػقة أداكقة  وَماـ لشاتؼاه ماـ 

ة  مع وجاقد هاذل لٓخاتال  باغ لٓشاتعامت لإلكؽؾقازي ولٓشاتعامت شاقخؾػقة رو

 لٕمريؽل لؾؿصطؾحات.

وهذل ما َجعَؾـا كملِّػ جلاكًا خاصة لتقحقد لدصاطؾحات لدتدلولاة ذم لجلامعاات 

ماااـ للػقزيااااء  وللؽقؿقااااء   مجقاااع للتخصصاااات للعؾؿقاااة )جلـاااة لؽاااؾ  ذم للناااقرية 

ات  وظؾؿ لحلققلن وظؾؿ للـمات  وللزرلظة وظؾقع لٕرض( حتك كصاؾ  ػ ضاقوللريا

لر ظذ لٓلتزلع صارققحقٍد ُيؼّره جمؿعـا ذم مممترلقف  ويؼّدمف  ػ وزلرة للتعؾقؿ للعا  لإل

 ػ قاللقػ جلاان جديادة  اتؿ بػاروع ثخاذة ذم  بف ذم للتللقػ وللتادريس. هاذل  ضاافةً 

كالعؾقع لدرقمطاة باحلػااظ ظاذ للمق اة  أو للـؿق حتك أصمحت مالزمة حلقاقـا للققمقة  
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ن أشاشااًا ٓ ُينااتغـك ظـااف ذم مجقااع لدجااآت  ظؾااقع لدعؾقماققااة وقؼاكا ااا للتاال قؽااقِّ

للمحثقة  وقد أضػـا أخرًل جلـًة قـظر ذم للتطقرلت لجلديدة ذم ضب لٕشـان للتؼقيؿل  

لكتؼاء ضعامف  وجلـًة أخرى وما طفر فقف مـ َجفائز صـاظقة ُقعقد  ػ لإلكنان للرلحة ذم 

 ألتّص بآشتشعار ظـ بعد كظرًل دا يؿثؾف هذل للعؾؿ باظتامده قؼاكات حديثة متطقرة.

ورة لٓهتامع بالشمون للؾغقية للمحتة وللعقدة  ػ ما ألتزكف لدعااجؿ ضاروكظرًل ل

للعربقاة  ح معاايَن أبـقاة ألػااظ للؾغاةشاارللسلثقة فؼد ُألِّػت جلـة  اتؿ بصاـاظة معجاؿ ي

أفعااآً وأشااامء  وهااق ظؿااؾ يطؿااح  ػ لحتااقلء معظااؿ مااا ذم قؾااؽ لدعاااجؿ مااـ أبـقااة  

مصااـػًة ذم جمؿقظااات وجمااآت: هق ااة لإلكنااان  للطمقعااة ولحلقاااة  لدشاااظر  لخلقااات  

اًل د وع لدعجؿ للتار،ل للذي لخاتص مـاف شاروغرها.  كف معجؿ قد يؽقن رديػًا مؽؿِّ

ـتؼاة مـ للعفد لٕمقي  ظذ حغ قؼقع لدجامع لٕخرى باام جمؿعـا بدرلشة كصقيف م

 تقّػ  صدلر ذلؽ لدعجؿ للتار،ل لؾغة للعربقة.شاقخصفا بف لماد لدجامع للذي 

ًا بنصادلر وهـاا  مضاامر مؾاّح لهتؿات باف جلـاٌة ٕلػااظ لحلضاارة قؼاقع حالّقا

ظة ظذ جمآت خمتؾػاة: احة  للـؼاؾ  نااقلل معجؿفا لٕوت  وهق يتضؿـ ألػاطًا مقزَّ

للَنااَؽـ وكحقهااا  وهاال قؼااسح مؼااابالت ظربقااة مطؾقبااة ٕلػاااظ أظجؿقااة مجَّاادها 

ػ  ػ هذه للـشاضات للؾغقية للمحتاة  ضاقلٓشتعامت مع بؼائفا أظجؿقة. ويب أن ك

للتل أكش ت ما جلان خاصة هبا  أمرًل جعؾف جمؿعـاا ذم ضؾقعاة لهتامماقاف للققمقاة  هاق 

غقي يؼاقع بؽشاػ ماا يارد ذم لغاة للصاحافة وللتؾػازة ولإلذلظاة ماـ لظتامُد مرصٍد ل

مػردلت أو قرلكقب متاج  ػ درلشة لؽشاػ ُصادورها ظاـ قرلكقاَب أجـمقاة ُقؾمات 

ؾفا ذم للؾغة  لقؿؽـ قصحقحفا أو لدقلفؼة ظؾقفا بؼرلر ماـ لدجؿاع صاقظربقًة دون قل

 كام ورد ذم قاكقكف.يقز لشتعامما  بصػتف لدرجعقة للعؾقا لؾغة للعربقة 
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وبعد أن قؿ قرمقؿ لدؽتمة للظاهرية  ومتت ففرشة حمتقيا ا ظذ قصـقػ ظادل 

ينؿح باإلفادة ماـ كـقزهاا  لدمفـاا  ػ  درلج ففارشافا ذم بركاامج حاشاقيب يؿؽاـ 

 ربطف بزلمج لدؽتمات للعادقة.

وقااد للتػاات جمؿعـااا كااذلؽ  ػ مااا لديااف مااـ خمطقضااات قرلثقااة فطؾااب مااـ 

اكة صاااق ذم للعـايااة بادخطقضااات أن ياادّربقل للعااامؾغ ذم لدجؿااع ظااذ صاااغتخصلد

 ل  ظذ أفضؾ للطرق حلػظفا.صارلدخطقضات وقصقيرها ولإل

ومااـ جفااة أخاارى فؼااد ضاااقت مناااحات بـاااء لدجؿااع لحلااا  ظااـ للقفاااء 

ذم باحتقاجاقف ذم للتقشع ولذل شعقـا  ػ لحلصقت ظذ مماٍن جديدة  ثمؾغ أن يادخؾ 

حقزة جمؿعـا أحُد للمققت للدمشؼقة للسلثقة )بقت للؼققع ذم باب للزيد( وهق جماور 

لؾظاهرية. وقد ُوّفؼْت جفقدكا  وللـقة معؼقدة ظذ ضّؿ ذلؽ للمقات بعاد قرمقؿاف  ػ 

أرض غر منؽقكة يؿؾؽفاا لدجؿاع  وهال مالصاؼة لؾظاهرياة  لقتشاّؽؾ ماـ قؾاؽ 

 ؾب مديـة دمشؼ.ٌح ثؼاذم كمر ذم قصارلدجؿقظة 

 ظذ ما لختطف لـاا ممشناق نارلـا مـ للؼقت  كـا ذم منعاكا  ػ لل ٓ بد وأخرلً 

 جمؿعـا يب ظؾقـا  يضاح ما كؽابده مـ معققات متّقزت هبا أيامـا.

فؾؼد وصؾت للؾغة للعربقة ذم بالدكا  ػ ظطالة ُمتدّرجة قد قمدي  ػ لكؽامصافا 

 اد ا ظامدًل حلقاقـا.ممتعدًة ظـ للتطقر لدطؾقب إلظ

ة حمؿقلاًة ظاذ صارفنن لغتـا للققع قنقدها قرلكامت معطِّؾٌة ٓكػتاحفا ظذ لدعا

اًل مقيتـاا  وكـازًل ثؿقـاًا صااقمحاشة للـاهبغ مـ أبـائفا   للناظغ ورلء بؼائفا مرقؽزًل أ

 كغس  مـف ضاقات خاّلقة قػتح لـا أبقلب لدنتؼمؾ.

 سلكامت لدُعطِّؾة:ولـا أن كؿقز بغ هذه لل
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ًا كافقااًا   وجقِدهااا مرقؽاازًل ثؼافّقااشاااقمجااات قطريااة ُمتػاصااحة قريااد قر -1

مات.صارٓشتقعاب لدعا  ة بام فقفا مـ قشعن

لحلدلثة للػؽرية وللعؾؿقة ولدجتؿعقة قؽتػال بـؼاؾ  صارقعريمات َبْؾفاء لعـا -1

سلكقمفاا للؾػظقاة للؽؾؿة مـ حروففاا لٕظجؿقاة  ػ حارو  ظربقاة قؼريمقاة  حمتػظاًة ب

 لٕظجؿقة للتل مقت دون قطابؼفا مع شالشة للـطؼ ذم للـظاع للؾغقي للعريب.

لشتنفاٌت حدلثل قد غؾاب ظاذ صامابـا فانذل هباؿ يتحاادثقن بؾغاة ظربقاة  -3

يػات للـظااع للؾغاقي للعاريب وهال باققاة صاارهجقـة ُقعطك فقفا لؾؽؾامت لٕجـمقة ق

 ظذ للػفؿ.ة نارًة ظصازظذ ظجؿتفا فتمؼك كا

 هنا مقجات غامرة قنّؾطت ظذ لغتـا مـطؾؼًة مـ حضارلت غربقة قـاتج ظؾقماًا 

وقؼاكات مل كعفدها ذم بالدكا ومل كناهؿ ذم قطقيرها  فدخؾت أفؽاَركا بطابعفا للغرياب 

للذي ظجز ضعُػـا للؾغقي ظـ ربطف بؿؼابؾ لغقي مـاشب َكْنتخؾصف مـ قرلثـا لدؿتد 

تقظب فقفا أجدلُدكا أهؿَّ مـجزلت للغرب للتال وصاؾت  لاقفؿ  ظذ قرون  كان قد لش

دهؿ للؾغقي حغ ألّػاقل للؽتاب صاقفلضؾؼقل ظؾقفا للتنؿقات لدـاشمة  وأدخؾقها ذم ر

 للتل محؾت  ػ للعامل منامها ؿ للؽزى ذم قطقير للػؽر للػؾنػل وللعؾؿل.

للقصاقت  ػ مشؽؾتـا للققع لقنت ظضقيًة قرقمط بضاعػ للؾغاة للعربقاة ظاـ 

 لحلدلثة  بؾ  هنا قطقعٌة وجدلكقة:

بغ قارلث بااهر بـااه أهاؾ للؾغاة بعاد أن قعّؿؼاقل ذم فؼففاا  وففؿاقل كظامفاا    -

حف حتك لشتؼّر ذم جقؾفؿ َمَؾؽًة ُينارع للـشء لجلديد  ػ قغذيتفا بؿالزماة شاروقامقل ب

لغاتفؿ ماـ مـعطػاات للعؾامء  ولدجالِس للتال قشافد ظاذ  قؼاان لإلفاادة مماا قتؿقاز باف 

 وَثـْقات  لقؿؽـ لؾعؼقت للـاهبة أن قػفؿ ظادفا وقـظر  ػ منتؼمؾفا بآشتـاد  ػ لغتفا.
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ة باام قدمتاف ماـ أظاجقاب صااقوبغ جقؾ ممفقر بحدلثة قؾمت أوضاظف لدعا  -

ًا  وهال ُقطؾاؼ كظارلت جديادًة ظاذ ظؾؿقة َمِؿؾفا لغات أخذت لـػنفا مققعًا كقكّقا

ت خاّلبااًة لعااامل للغااد ُقغااري هبااا أبـاااء هااذل لجلقااؾ أن يؾتحؼااقل بتؾااؽ للعااامل وقصااقرل

 للؾغات متذّرظغ بضعػ لغتفؿ للؼقمقة.

لدؽّقكاة ماا لعّؾـاا كصاؾ  ػ مناار  صاار هنا حالة رلهـة كحاوت أن كػّؽؽ للعـا

يعقد  ػ لغتـا مؽاكتفا ذم كػقشاـا  ويصاقهنا ماـ حمااوٓت مااكرة لتفؿقشافا ذم ظاامل 

 تطقر.يع للشار

فنذل كان لدمشنقن قد للتػتاقل  ػ كتاب لجلاقللقؼل ولباـ لحلـامع للنااظقة  ػ 

ح للعامقة  بؼصاد للتقّشاع ذم ألػااظ ُألمَِناْت دٓٓت جديادة باام ينااظد ظاذ صاققػ

ًا لؾغتـااا ينااقد للتقلصااؾ بااغ لٓكػتاااح ذم للؾغااة  فااـحـ للقااقع كقلجااف قشااقُيًا حؼقؼّقاا

 ؿ للثؼافقة.لٕفرلد ظذ لختال  منتقيا 

فاانذل كظركااا  ػ لكحنااار دور للؼاارلءة مصاادرًل لؾؿعرفااة  وزلدًل ،تزكااف لٕفاارلد 

فاقام بقاـفؿ ذم جمتؿاع قناقده لغاٌة ولحادة   صااللقؽقن مـطؾؼًا لتمادت فؽري أو صخ

رأيـااا وشااائؾ للتقلصااؾ لٓجتامظاال لحلديثااة مااّد مااا يتؿتااع بااف لٕفاارلد مااـ ضالقااة 

أظادلدًل معقـاة ماـ لحلارو  فاقام يناؿك قغريادلت   ولشسشات ذم لحلاديث  فارضاةً 

ة  وهل ألؾق مـ كؾ فؽاهاة وكاؾ صارغًا مضغقضة دا يري قمادلف ذم رشائَؾ قصاقو

 ضابع صعقري قنتطقع للؾغة للتعمر ظـف حغ ُيطؾؼ ما للعـان.

و ن ما أدخؾاف هاذل لٓكػاالت ماـ أهاّؿ للضاقلبط لجلاملقاة ذم للـظااع للؾغاقي 

اب مضاافًا  ػ دقاٍة ذم للتعمار  نااقاهاًل ما قتؿقز بف لغتـا مـ شالشٍة ولكلؾعربقة  متج
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كاكت قعقد  ػ أذهاكـا قرلءلت أدبقاة وأوزلكاًا صاعرية كاسّكؿ بناحرها   صاروهل ظـا

هذل لٓكػالت يـتفل  ػ  طفار لغة هجقـة خمتؾطة زلت ظـفا ما ُيزّيـ لغتـاا ماـ بالغاة 

 غف مـ جْرِس ألػاطفا لدـتؼاة.ناقا  وكنتوجماز  وما كتؿّتع بف مـ ضالو 

 و ذل أضااػـا مااا طفاار ذم أغاكقـااا مااـ كااالع ٓهااث متؼّطااع ٓ دماااكَس فقااف هااق

ؼا لٓردمالقة للالهثة للتل قغؾب ظؾقفاا للطماقت  وٓ شاق  أي قؾؽ لدق«Rapللرلب » 

 شامعفا شقى ضجقٍج يّدظل أكف ُكؾٌّ مقزون  وذلؽ هروباًا ماـ ضاقلبط يؾتؼط مـفا

للشعر  وحتك مـ أخػ للشعر للذي لكطؾاؼ أصااًل ماـ لٕكادلس  أٓ وهاق للَزَجاؾ 

 للذي مازلت فـًّا ُقؼاع لف لدفرجاكات ذم لمـان لدجاور.

فااليـ كحااـ للقااقع مااـ ذلااؽ لٓكاادفاع للقجاادلين لجلااار  للااذي غؿاار للاامالد 

ت وأدخؾ لٕفرلد ذم كشقة حؼقؼقاة قاربطفؿ بؽاؾ ماا لاف ظالقاة بؾغاتفؿ  ياقع خرجا

شااقرية مااـ لحلؽااؿ للعااثامين وُأظؾااـ لشااتؼالما دولااًة ظربقااَة للؽقااان ظربقااَة للؾنااان  

د للقضـقة للتل قؼّدس لٓكتامء  ػ وضـ لشاتعاد حرياة للتػااخر بلماٍة صاقفظفرت لٕكا

ظربقة  ظامُد كقاهنا لغٌة ظربقة حامؾٌة ٕجماد فؽرية   تز لدشاظر لنامع صعرها  وألػؼ 

مع كاؾ كادلء إلظاالء صالهنا باغ لٕماؿ. لؼاد لشاتعاد للشاعب لغتاف لٕف دة متجاوبة 

َة أصحاِب   فلْقمَؾ ظذ قعّؾؿفا للؽتاققب للاذيـ حػظقهاا وأحناـقل قؾؼقـَفاا  وأْكَز مِهّ

ًا ما ما دلمت معَتؿدًل ل ضػات جقاًل بعد جقؾ  كام أدخؾقل ذم كػقشفؿ لحسلمًا حؼقؼقّ 

تفؿ  ولذل فؼد للتّػ صاقؾة لمـاء صخشاقألاذه ودنتؼمؾفؿ ذم أي كشاط ظؾؿل أرلدول ل

لقف ضاارول حماضاارأفرلد للشعب حقت أوت جمؿاع لؾغاة للعربقاة ذم باالد للعارب  فح

اقف فقام ،دع لغتفؿ للؼقمقة وأكشمول لدـتديات يتذلكرون صاققل كتمف وأضاظقل ققولقتـَ 

 ذم أدهبؿ للتؾقد فقفا.
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ع للمدلئقة للتل ٓ قااري  ماا  وقعاقش  كـا أّمة ألتؾػ كؾ لٓختال  ظـ لٕققل

ظاملٍ قار،ل لف مناتؼمؾ »يـناب  ظذ حغ كحـ كعقش ذم  ضارحقاًة لقنت شقى حا

 ناارللاقضـل( وبؼال لجلازء لٔخار )لدناتؼمؾ( ي ضاالقد قؿ مؼقؼ جزء مـف )هق لدا

 .(*)كام يؼقت لقػل بروت« مؼقُؼف بؿرور للزمـ

طرت شااق لقـاا حمؿقلاًة ظاذ صاعر جااهع  فتار،ـا مطمقع بؾغتـا كاام وصاؾت

ااـا للؾغااقي  منااتؼّرًة ذم لل غ لخلالاادة للتاال أكزلاات ذم للؼاارثن صاااقهقؽؾقتااف ظااذ ِحنِّ

للؽريؿ  ثؿ بؼقت قنتؼمؾ للرولفَد ماـ لٕحادلث  وماـ للادفعات للػؽرياة لدتعاقماة 

ذل اا  للتل محؾت  لقفا أصدلَء وحؼائَؼ حضارلت كمارة غارقاة ذم للؼادع.  هناا للؾغاة

للتل قشّمعت بام لشاتـمطف ظؾام هاا حتاك أكتجات لحلضاارة للعربقاة لإلشاالمقة  وماا 

زللت قتؽامؾ ذم قطابؼفا مع لٕحدلث5 لتؽقن قادرة ظذ وضع لٕشاس للتال ُيمـاك 

 صاارظؾقفا للتقّجف كحق لدنتؼمؾ. فنكف ٓ َيصحن للـظر  ػ للؾغة بلكف يؿؽـ مديد للعـا

ٓ يقصؾـا  ػ لغة متؽامؾة  كام يؼقت جان بقاجف  صارهذه للعـاع لدؽقكة ما   ذ  ن مَجْ 

J. Piaget كات خمتؾػة قشّؽؾ حلؿَتف  ذلؽ ٕن للؾغة هل كجفاز فؽري دمتؿع فقف مؽقِّ

ومتقي ظذ جمؿقظة مـ لٓكزياحات للؾغقية  ػ جاكاب ماا فقفاا ماـ ثقلبات  وهال 

 وجف كقلئب للادهر ودمااوزت ماا للتل أوصؾتفا  ػ مػفقمقتفا. لؼد صؿدت لغتـا ذم

و  وهزلئؿ  وبؼقت صجرة باِشؼًة ُقـمت فروظًا مثؿرة ذم للعؾقع صارحّؾ بلهؾفا مـ 

وللػؾنػة وللػؽر لإلكناين  حامؾًة لثؼافة باهرة كان ما دوّي ظادل أكاَر ظؼقَت أجقاٍت 

اكات دلفعاًة متعاقمة ذم بؼاع لٕرض  ظـد أققلٍع كاكت غارقًة ذم جاهؾقات خمتؾػة  فؽ

 .ضار ا كحق للتحنارما ذم م

                                                           

(*) La mythologie Primitive, Levy-Bruhl 1935.  



 (1( لجلزء )33لدجؾد ) –جمؾة جمؿع للؾغة للعربقة بدمشؼ 

 
 

13 

 ن لغتـا للققع مقط هبا لدخاضر مـ كؾ حدب وصقب  قؾؽ للتل قـطؾاؼ ماـ 

غاازو ثؼاااذم ماازمج  خمسقااًة وشااائَؾ  ظالمقااة منتنااؾؿٍة لزحااػ غااادر مااـ ألػاااِظ 

للغربقاة  « ظاتصاارلل»ْ ا شاارللتؼاكات وللعؾقع لحلديثة  لتصاؾ  ػ كػاقس ظربقاة أ

ماات لقلئفااا مـنااؾخة ظااـ ذلققتفااا للثؼافقااة بذريعااة ألّؾااػ للؾغااة للؼقمقااة  فاكضااقت

 لحلامؾة لؾفقية ظـ للؾحاق باحلدلثة.

طر ظااذ للتعماار ذم لحلقاااة للعامااة حااغ يؾجاال لٕفاارلد ناااق ن هـالااؽ خؾاااًل ي

ومعظؿفؿ ماـ للشاماب  ػ  دخاات ألػااٍظ وقرلكقاَب يناتعروهنا ماـ لغاات أخارى 

 ّؼل للذي حَياُر ذم ففؿفا.ويػرضقهنا ظذ لدتؾ

ديثاة5 فؾاقس للؽاالع شاقى ماا وهذل لخلؾؾ يتجاهؾ حؼائؼ أثمتتفا للعؾاقع لحل

د معطقااات للػؽاار  بلشااؾقب ،تؾااػ بااغ قااقع وقااقع ثخاار  ناااقف للااقظل لتجُؼااُيطؾِ 

بلصؽات ،اتص كاؾ جمتؿاع بػفاؿ  صاارل ا لحلامؾاة لؾؿعـاك  ولاقٓ وجاقد للؽاالع 

ي5 فؽقاػ يصاؾ شاارؾة لؾتقلصاؾ للمشااقؽاـ جعؾفاا ولمؼقت لٕفؽار حمقناًة ٓ يؿ

 اء ٓ ُقربط  صارل ا بـظامف للؾغقي؟صاقلدتؾؼل للعريب  ػ قػفؿ أ

 ن  قحاع ألػاظ غريمة ٓ يتطابؼ للـطاؼ هباا ماع جاْرس ألػااظ للؾغاة للعربقاة  

 كاؾ لػظاة فقاف  ػ جاذر حاماٍؾ دعـاك أصاع  شااروهل للتل قتؿقز بـظاع لصتؼاقل ق

دتؾؼل ذم َحرة ُقربؽ ففؿف لؾؿؼصقد. ففق قد لظتاد  رجاع كؾ لػظ  ػ جماات ُيدخؾ ل

  ػ فعاؾ ولضاح شار  ػ ذلت معّقـة  أو يشارمـ لدجآت للسلثقة حنب بـائف بام ي

 ها لدتؾؼل مـ خمزوكف للثؼاذم.ضارلدعامل أو  ػ حؼائَؼ حقاققة. وكؾفا أمقر ينتح

ؿده للػرد ذم قعماره يقصاؾ لدعـاك لدؼصاقد ذلؽ أن للـؿط للػؽري للذي يعت

َؼ هقؽؾقة للؽالع لدـطقق بآشاتـاد  ػ لداقروث ناقحمؿقًٓ ظذ ضاقة لغقية قتقػ قـ

 للؾغقي للنائد ذم جمتؿعف.
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 (َؾ ؾَّافَ )فؽقػ يؿؽـ لؾؿتؾؼل أن يػفؿ ما يؼقلف صديؼف حغ ينؿعف يؼقت بلكف 

هاقػاف  (جشاارّ لق)أو أكاف ذهاب « ذها ُمْعاتِؿزجاج كقلف» (ُمَػّقؿة)ارقف وهل شاقخّزلن 

ُ غ لغاًة مازللات « ظاتصار»لدحؿقت أي يشحـف بالؽفرباء   ػ ثخر ما هـالؽ مـ 

 هل مػتاح ففؿـا لؾعامل حتك حغ كعّز ظـ أكػنـا بؾغة أخرى.

قتنااارع فقااف  صااارصااحقح أن لغتـااا ققلجااف ضااغقضًا متعااددة لدصااادر ذم ظ

متتابعًة متاج  ػ ألػاظ جديدة. وحؼقؼُة لٕمار أكاف ٓ  ظفر قؼاكاٍت قُ لتل ل للؽشقفات

وذلؽ ذم كظرة ماضقية ٓ قلخذ بآظتمار قطقرلت  لكتؿؾتيقز لـا للؼقت بلن لغتـا 

للػؽاار لحلااديث  للااذي يـشاائ ذم كااؾ يااقع ألػاطااًا وقعماارلت مؿااؾ معااايَن جدياادة 

 ضااغؾاقع ذم لغتـاا رلفمـ قلكقد حاجتـاا  ػ قاقضغ للع ٓ بد وحؼائؼ ٓ قـاقش. بؾ

 كف للعؿاؾ لدطؾاقب بؽاؾ  حلااح  .ضالولغة لدا ضارٕي قطقعة معرفقة بغ لغة لحلا

ح ضااق  قؾؽ لدـطؾؼات للعؾؿقة ذم أذهان لٕجقاات لجلديادة بعاد ققشاقلـصؾ  ػ قر

معادفا  لتـضّؿ  ػ خمازوهنؿ للثؼااذم للاذي كاان قاد لشاتقظب قرّشامات لغقياة هاماة 

 للعادل حتك متؽـ مـ فرض كػنف ظذ قطقر للعؾقع بعد ذلؽ. ربطتف بالػؽر

 

 
َدكا اِحقْ ار  لـ يُ شارَؾًة بالرظقد وللاا للعربقة  حمؿّ اقع ظذ مـطؼتـا ن قؽاثػ للغق

ظـ للتؿنؽ بثؼافتـا لدجقدة  ولـ يعؾـا كتعّؾؼ بلهدلب ظقدة هّدلمة مااوت  دخاات 

ِزهاا بصاػات دمعؾفاا أغـاك قن ا للعريؼاة ومتَ للشؽق   ػ كػقشاـا  مناتخّػًة بؼقؿاة لغتـا

 تـا.صاقلغات لٕرض  وهذل ما يتقح لؾعقدة فرصًا لؾؼضاء ظذ صخ

 ن لغتـا حيؽؿفا مـطؼ متامشؽ  وماـ يـظار  ػ قار،فاا وماا فقاف ماـ وحادة ذم 
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اق  يرى ناقللتعمر دون للتماس ذم معاين لٕلػاظ متك كان شمؽفا متؼـًا ضؿـ منار لل

ـ ظـاققًة لغق  صاارية كادرة لدثاات ُُيقؽؾفاا كظااع لغاقي دمااوز حادثان للزماان  وقضاؿَّ

 ولدنتؼمؾ. ضاللغقية لختؾػت معاكقفا ولؽـفا وصؾت  لقـا مقّحدة ذم مققعفا بغ لدا

كحـ ذم منار حضاري يتطؾب قػتحًا ،رجـا مـ صؿقلقة للعقداة  لـمؼاك قاادريـ 

  . وهااذل يتطؾااب قطااقيَر َففؿـااا حلضااارقـاةصااارة ظربقااة كامؾااة لدعاصاااقظااذ بـاااء صخ

  باؾ فحناب ؾًة لؾتعمر للقاقمل لحلقاايشاقلركا ظذ ففؿـا لؾغتـا  ٓ بقصػفا وصاربن

بقصػفا خمزوكًا ثؼافّقًا مطمقظاًا بؿامثرلت قعاقمات ظاز للعصاقر وأوصاؾت  لقـاا ماا 

قديـ ماـ ورة  متااع قطاقير لغتـاا مناتػضاار  ػ هذه لدمثرلت. وهذل يمكاد لـاا شاري

 لدمثرلت لحلدلثقة.

و ن لجلفااقد لدجؿعقااة  ظااذ قشااّعمفا وقػاااوت قاادرل ا ذم زمااان باادأ ضغقااان 

لرها ظاذ حػاظ صاارلٓشتنفات وللتفاون يعّطؾ كجاظتفا  ظؾقفا  أن قمؼك ثابتاة ذم  

ًا ذم للتادققؼ فاقام ًل مركزّياصاارمؽاكة للؾغة ذم كػاقس أبـائفاا  حتاك قمؼاك لدجاامع ظـ

لع ذم  كتاجفاا متنااوقًة ماع لحلدلثاة  شاارصطؾحات  وهل قادرة ظذ لإليظفر مـ م

 متجاوبًة لضغقط قـثرها للعقدة للصاخمة حماولًة  صعار لدجتؿعات بدوكِقَّتفا.

أمؾـا أن يعقد جمتؿعـا  ػ وظقف لحلضااري بعاد لكؼشااع ماا أحااط بمالدكاا ماـ 

قؽًا باااكتامئفؿ  وأن يرجااع ُغّؿااة شااابغة باادأت قـخاار ذم للعالقااات بااغ لٕفاارلد قشااؽ

لٕفاارلد  ػ ثؼااافتفؿ لٕثقؾااة لقعااقدول  ػ لٓكغااامس ذم ذلققااتفؿ للثؼافقااة للتاال متثااؾ 

 قطّؾعات ٓ يؿؽـ للتعمر ظـفا بصدق  ٓ بالؾغة لٕع.

 

         

 


