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َّ نهاد املوســـــى
 
 َّحو َّوقضية الت

َّ الحديث ل إلى الفصحى في العالم العربي 

َّ*عبد هللا عمر الخطيب

ة في التََّّ ة من أعمال مدينة يافا الفلسطينيَّ اسيَّ اسع من ولد نهاد املوس ى ببلدة العبَّ

 َّلميالد. وعلى الرََّّلار، عام ألف وتسعمائة واثنين وأربعين شهر أيََّّ
ه غم من صغر سن 

َّ ،وأربعين وتسعمائة وألف ثمانيكبة سنة حينما وقعت النََّّ
َّ

ه يستذكر ما حدث  أَََّّّإّل

َّفيقول واصف َّ َّوَّوداا املشهد السَّ ة، يوم استيقظ فيَّ  يَّ اسيَّ لك يوم سبت، في العبَّ
ٰ
"كان ذ

وف. وَّظرت حولي واَّداح من حولي فراغ ووحشة، وقفت ل إحساس بالخفجأة أوََّّ

َّ  َّوحدي. كنت يومذاك على أبواب السَّ
لزال ادسة، وكاَّت فلسطين على أبواب الز 

َّ ة سوق جامعة العظيم، كان ذاك يوم سبت، ويوم السَّ اسيَّ بت كاَّت تقوم في العبَّ

َّاس من أهل القرى املجاورة. يتوافد إليها النََّّ

َّ َّا ما يحدث، أيقنت بالخطر، َّظرت إلى بوََّّيئ َّش أحسست يومذاك أنَّ ار ذات ابة الدَّ

َّابة مشرََّّالفناء الواسع، كاَّت البوََّّ عة هي مصدر الخطر ابة املشرََّّالبوََّّ عة، أحسست أنَّ

كنََّّ ،اآلتي من الخارج
ٰ
َّل َّني قدَّ َّالتََّّ رت أنَّ باب  م َّحوها إلغالقها سيكون أخطر. لزمتقد 

صاص الفارغ املتساقط إحدى الغرف املصفوفة حول الفناء. تشاغلت بمشاهدة الرََّّ

َّ ار، ثمََّّمن أعلى أشجار )اليوكالبتوس( في فناء الدََّّ ا من زايلني الخوف حين رأيت َّاس 

ار، ا ويخلون بعض الجرحى إلى غرفة في إحدى زوايا الدََّّأهل القرية يدخلون سراع َّ

َّاليهود من املستعمرة املجاورة. ويحكون عن غارة قام بها 

َّ َّوما يزال يوم السَّ
َّ
ا. ودخلت فلسطين ا داكن َّا سديمي َّاكرة يوم َّبت على صفحة الذ

َّوأهلها في أهوال وأحوال. وكاَّت النََّّ
 
َّكبة وينتصب في ذاكرة الط  

ي مشاهد فولة من 

َّ(1)وحكايات..."

                                                           

َّاألردن. –* باحث ومحاضر في جامعة العلوم اإلسالمية 

ة، وليد العناتي، دار جرير، األردن، ط.  - 1 غة العربيَّ
 
َّ.17م، ص  1111، 1نهاد املوس ى وتعليم الل
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َّة كاَّت طفولة املوس ى مفعمة باملثابرة واملكابرة وبدت شخصيََّّ  
 
فل نهاد املوس ى الط

َّتشابه شخصيََّّ
َّ
َّات رجال عصره؛ يتكل

َّ
 َّم بلغة رصينة ويتمث

جال؛ يقول ل مواقف الر 

َّ"كنت في الصََّّ ا من مشاهد طفولتها مشهد َّواصف َّ  
 

َّ ف  َّالخامس أو السَّ
 ادس اّلبتدائي 

غة اإلَّ
 
ة يريدون تغييره لقصور أدائه، َّجليزيََّّحين اَّتفض زمالئي على معلم الل

َّواحتشدوا 
َّ
 َّملقابلة مدير التعليم لعل

ق لهم ٰهذا املطلب، وَّدبوني كي أكون ه يحق 

َّ –ا وإخاله كان أرمني َّ –اطق باسمهم، وكان فيما قلته في مخاطبة املدير النََّّ زمالئي  إنَّ

ة بكلكله، وكان ٰهذا التََّّ َّٰهؤّلء قد ألقى عليهم جهل اإلَّجليزيَّ َّ ناص 
 
مع بيت  فولي َّالط

َّ امرئ القيس في وصف
َّ
َّا سرََّّيل ممََّّالل

َّ
َّفوي. به محفوظي إلى ملفوظي في خطابي الش

َّوإخاله كان خطاب َّ
 
 َّا عرفت به فدرجت عليه، وعزََّّا مفارق

 
ي أولعت بالكتاب؛ زه لدي أن

 َّأحفظ من التََّّ
 
 َّعدََّّ ل جلََّّنزيل والحديث ما يمث

ى اآلن، وأرد  َّتي حتَّ
َّ
قات، وأطمح إلى د املعل

َّحفظ األلفيََّّ  َّ راءةعلى ق ة وأَّكب 
في أعدادها القديمة تباع بالكيلو في  سالة""الر 

َّ ى أصبحت ات خاصََّّيََّّوق، وأعجب بأسلوب أحمد حسن الزََّّدكاكين الس  ة... حتَّ

َّ 
قاده ٰهذا اإلقدام وملكة  (1)تي!"يََّّالفصيحة أسبق إلى لساني بل كدت أنس ى عام 

َّالحديث وشغف القراءة إلى أن يتقدََّّ
َّ
ة قبل موعدها بسنتين؛ العامََّّة اَّويََّّم ّلمتحان الث

َّممََّّ
َّ
َّا شك

 
َّا ملن حوله.ل اَّدهاش

َّم إلى جامعة دمشق.من املخي َّ

َّ
َّ

ة ممزوجة بألم كاَّت رحلة الش هيوَّيَّ تي فرضتها آلة البطش الص 
َّ
؛ تواصل وأملتات ال

َّ َّ األلم وانسدَّ وأسواره من  في األفق األمل، من تحت بيت سقفه من حديد صدئ 

َّ  
 
َّون في مخيََّّالفلسطيني َّ ين، عاشحجارة الط

َّ
َّمات الش

 
روف تات، فاَّتخبت ٰهذه الظ

َّ
 

 َّ عصاالقاسية رجاّل
ذي حمل ديوان جرير  ،ين أكفاءمي 

َّ
كان من بينهم نهاد املوس ى ال
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اد ورحل إلى جامعة دمشق وقصائد عنترة وبالغة العقََّّ ،تحت إبطه منذ طفولته

َّة هناك. ليعتنق املعياريََّّ

 –ز ( وكاَّت تتمي1193ََّّ–1131أصبحت في جامعة دمشق )من "وعلى فترة من الزََّّ

ة باملحافظة والصََّّ –يومذاك  ة في أمر رامة املعياريََّّبين َّظائرها من الجامعات العربيَّ

 َّواب النََّّالصََّّ
لك ة، فأخذت َّفس ي بالتزام الصََّّخاصََّّ حوي 

ٰ
واب ومجاَّبة الخطأ، وصار ذ

َّعندي رقيب َّ  
َّ ا على كل  نبيه على ا في رصد الخطأ والتََّّا مقيم َّما أقرأ وما أسمع، وهاجس 

جربة م املوس ى َّفسه والتحق بجامعة القاهرة في التََّّلمـومن دمشق ل (1)واب"الصََّّ

َّالجامعيََّّ
َّ
( واَّحاز في إعداده لرسالة 1199–1193كوين )اَّية في مراحل التََّّة الث

َّ
 
غوية تحتل َّ"كاَّت القضيََّّ غة فقداملاجستير لل

 
ة ا في حياة األمََّّا مركزي َّموقع َّ ة الل

َّوَّ  
كبة تشتعل ة وهي خارجة من جرح النََّّين فيها، إذ كاَّت األم َّصاشتغاّلت املتخص 

َّ
َّ
مام، وترى مشروع الوحدة بأشواق الوحدة. ترى تحرير فلسطين على طرف الث

َّواستئناف األمََّّ
 

غة رمز َّ قريب َّة دورها في دورة الحضارة أمال
 
َّا مبجََّّا، وكاَّت الل

 
، وكان ال

 َّا وتقدير َّاعتبار َّ وتعليمها يلقىص فيها ص َّخالتََّّ
َّ ا في ٰهذا املناخ الوجداني   

بل في  ،العام 

ة موضوع رسالته خذ من النََّّفرص العمل يومذاك. فاتََّّ غة العربيَّ
 
حت في الل

َّ.(2)للماجستير"

َّ"وكاَّت املرحلة الجامعيََّّ
َّ
تي وح ا لتلك الر َّ( امتداد 1191َّ –1199الثة في القاهرة )ة الث

َّ
ال

ة مواكبة الحضارة؛ وباألمََّّ َّتنشد بالعربيَّ َّحو  ة أن تستأَّف مشروعها العربيَّ

َّ 
 
ا. وكاَّت البصرة في القرن ا عريض َّا وجداَّي َّل مدد َّاملستقبل، وكان استلهام املاض ي يمث

َّ
َّ
َّالث

َّ
ة، تستجمع ذاكرة األمََّّاني للهجرة حاضرة للث ة في أخبار العرب في قافة العربيَّ

                                                           
َّأوراق خاصََّّ - 1  كتور نهاد املوس ى. دني بها الد َّة زوَّ

َّفتحيََّّ - 2 غوية، رسالة ماجستير، جامعة الخليل، ة الدَّ
 
َّم  1111بابسة، نهاد املوس ى وجهوده الل
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 َّيََّّامهم وأأيََّّ
َّن إبداع األمََّّام هللا في فتوح اإلسالم، وتدو   

س علوم ة في ديوان العرب، وتؤس 

ة في سياق خدمة التََّّ َّالعربيَّ
َّ

َّريف. نزيل العزيز والحديث الش

َّواتََّّ واة في حياة البصرة ثالث اثنين من العلماء الر َّ –ى بن املثنََّّ ر َّم َّع َّأبا عبيدة م َّ خذت 

َّلا لرساموضوع َّ –األَّصاري( يومذاك هما )األصمعي وأبو زيد  وكاَّت  .هكتوراتي للد 

َّ.(1)ا"ا شائق َّا عقلي َّا، ومتاع َّا مستفيض َّا معرفي َّصحبة أبي عبيدة زاد َّ

َّ
 
َّدريس والبحث:الت

 َّة؛ محاضر َّعمل في الجامعة األردَّيََّّ
َّا متفر 

 
1191َّ–1197ا )غ

 
َّ( فأستاذ –1191ا )ا مساعد 

1173َّ
 
َّ( فأستاذ

 
1191َّ–1173ا )ا مشارك

 
ا لدوره وتقدير َّ (1111-1191) ا( فأستاذ

َّ 
 َّالر 

غة منح أستاذ كرس ي منذ عام  يادي 
 
ى اآلن. 1111في اّلشتغال بعلوم الل َّحتَّ

َّ
 
منها: جامعة اليرموك وجامعة وَّة ا في العديد من الجامعات األردَّيََّّا زائر َّعمل أستاذ

ة اإلسالميََّّة، وجامعة العلوم ة، وجامعة البنات األردَّيََّّمؤتة، والجامعة الهاشميََّّ

ة، كان من بينها: جامعة امللك ة. كما درََّّالعامليََّّ س في العديد من الجامعات العربيَّ

ة املتََّّ َّحدة.سعود، وجامعة الكويت، وجامعة اإلمارات العربيَّ

ة واألجنبيََّّ ة منها: جامعة بيرزيت، جامعة وحاضر في العديد من الجامعات العربيَّ

رن وجامعة سيدني، جامعة تكساس في أوستن، البصرة، جامعة حلب، جامعة ملبوَّ

َّوجامعة وّلية أوهايو في كولومبس وغيرها. 

َّ
 
َّفات نهاد املوس ى: مؤل

)تسع وسبعون صفحة(، نشر بدعم من الجامعة  حاشية االستشراق املعاصر

 َّ 1191، 1ة ط. األردَّيََّّ
 
غه العلمي ف أثناء تفر ََّّاقش ٰهذا الكتاب مسألة عرضت للمؤل

، وهي مسألة عدم A.DENZم أثارها الدكتور أ. دَّتس  1171 –1179في أملاَّيا سنة 
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ة، وقد َّاقش املوس ى ٰهذه املسألة من كتب النََّّوقوع الحال منفي َّ غة العربيَّ
 
حو ا في الل

َّ
 

 ا. ا ماتع َّواألدب َّقاش

َّنظري َّ
 
َّة الن

 
غوي الحديثحو العربي في ضوء مناهج الن

 
تين وثالثين ومائة ، )اثنظر الل

1197َّ، 1صفحة(، دار البشير ط. غ فر َّه املوس ى أثناء إجازة التََّّم، األردن، وهو بحث أعدَّ

ذي تراءى له بعد  1171 – 1179العلمي 
َّ
م، وقد اَّطلق املوس ى في دراسة الحدس ال

تي جرت في أملاَّيا أثناء إجازة التََّّ
َّ
َّغ العلمي املذكورة، ومناط فر َّاملقابسات ال  

َّ الحس   بأنَّ

غوي على اختالف الزََّّبين مناهج النََّّ
 
َّقدر َّ ،مان واملكان واإلنسانظر الل

 
ا يقع ا مشترك

َّبالضََّّ
َّ
ذي يلتمس في ٰهذه رورة لعل

َّ
لك القدر املشترك ال

ٰ
ه يوازي على َّحو أو آخر ذ

غات اإلنساَّيََّّ
 
 ة في العالم. األزمنة بين مختلف الل

َّم َّ َّس 
 
َّت َّر َّد  ، تحقيق د. عبد الكريم خليفة )ست بيديبي كرر الُّ َّعلى كتاب الواضح أل ك 

َّ 1179، 1وثماَّون صفحة( ط. كتور خليفة لكتاب م، وهو مستدرك على تحقيق الد 

َّ
َّ
 حوي األَّدلس ي.بيدي النََّّفات الز َّالواضح، أحد مؤل

َّورة والص َّالص َّ
 
َّيرورة كصائر في أحوال الظ

 
َّة ونظري َّحوي َّاهرة الن

 
، 1، ط.حو العربية الن

1113 َّ
 

م املوس ى لٰهذا الكتاب باإلعالن روق، )خمسون ومائة صفحة(. قدََّّم دار الش

راسة  
الكتاب على اختالفها لرسم مالمح من صورة  ا"تأتلف فصول ٰهذ عن سؤال الد 

 َّحو العربي، ورصد مظاهر من صيرورته على الزََّّالنََّّ
 
ف لجملة من مان. وقد عرض املؤل

را  
تي سعت الد 

َّ
 سة لإلجابة عنها كان من بينها: األسئلة ال

َّأحق َّ َّالنََّّ ا أنَّ  من؟ر على دورة الزََّّثابت لم يتغيََّّ حو العربيَّ

ر ومقتضيات الخطاب في طو َّيرورة ودواعي التََّّلدواعي الصََّّ حو العربي َّكيف استجاب النََّّ

َّ  دها؟ اَّفتاحها وتجد 
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َّ
 
ةالن غة العربي 

 
 1193َّ، 1، ط.حت في الل

َّ، دار العلوم، الر  عودية، )عشرون ياض الس 

َّ راسة َّص   
 َّ وثالثمائة صفحة(، وأصل ٰهذه الد 

 َّالر 
 
تي َّال بها املؤل

َّ
ف درجة سالة ال

َّ 
 
ة بكل غة العربيَّ

 
إشراف د.  1199جامعة القاهرة  –ة األدب يََّّاملاجستير من قسم الل

راسة النََّّحسين َّصََّّ  
غة العربار، وقد عالج املوس ى في ٰهذه الد 

 
ة، وقسم حت في الل يَّ

َّ 
َّسالة إلى ثالثة مباحث: الر 

َّل: طرق التََّّاملبحث األوََّّ غوي في التََّّوس 
 
َّعبير عن املعاني.ع الل

َّ
َّ
َّحت عند القدماء. اني: النََّّاملبحث الث

َّ
َّ
ثحت عند املحالث: النََّّاملبحث الث َّين.د 

ة غة العربي 
 
1113َّ، 1ط. األساليب مناهج ونماذج في تعليم الل

 
)تسع روق ، دار الش

َّوثماَّون ومئتا صفحة(. 

 َّقدََّّ وهو كتاب منهجي َّ
 َّم فيه املوس ى طرائق متنو 

 
 بم املبتدئ عة للمعل

 ب واملجر 
 واملتدر 

َّ  
ة. ويقد  غة العربيَّ

 
َّفي تدريس الل

 
 َّم رؤ

ة وسبل تطوير تعليم ى للمهتم  غة العربيَّ
 
ين في الل

غات األجنبيََّّ
 
ة كالل غة العربيَّ

 
َّة ويختتم الل  

راسة بتسهيل فن   
َّتذو َّ الد   

 
عر ق موسيقى الش

َّ 
 َّوالع َّ العربي 

 وتمييز البحور. روض العربي 

ة، أكحاث في الص َّ َّفي تاريخ العربي 
 
َّاريخي َّورة الت

 
م، )اثنتان  1179، حو العربية للن

تي  ة على نشره.وثالثون ومئتا صفحة(، ساعدت الجامعة األردَّيََّّ
َّ
"ٰهذه الفصول ال

 َّلقارئ مراجعات في عمل النََّّيستقبلها ا
َّين القدامى قدََّّحوي  ئها أنََّّ رت   

لنا أن نستدرك  ته 

تي تناولوها من زاوية َّظر جديدة، أو تساعد في 
َّ
عليهم، أو نستشرف بعض القضايا ال

ة وتدريسها. وجاء الكتاب في  تي تواجهنا في درس العربيَّ
َّ
تفسير بعض القضايا اآلتية ال

 أربعة فصول: 

َّ  
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ة والوحدة الصََّّاألوََّّ هجات العربيَّ
َّ
َّة.رفيََّّل: الل

َّ
َّ
ة القديمة.الث هجات العربيَّ

َّ
َّاني: ظاهرة اإلعراب في الل

َّ
َّ
َّالث

َّ
َّة بين الفصحى ولهجاتها.حويََّّاهرة النََّّالث: الظ

 َّحوي وموقف النََّّر النََّّطو َّابع: التََّّالرََّّ
َّين منه.حوي 

ة وأكناؤها غة العربي 
 
َّة ، أبحاث في قضيََّّالل

َّ
ة، الخطأ وضعف الط غة العربيَّ

 
لبة في الل

ان، )ست 1َّ، ط. 1111 َّون ومائة صفحة(. ، مكتبة وسام، عمَّ

َّ
َّ
تي بناها على استقراء أخطاء الط

َّ
راسة ال  

تي يقعون فيها سعى املوس ى في ٰهذه الد 
َّ
لبة ال

 طأ"ة الخ"َّظريََّّ في إجابات أسئلة اّلمتحاَّات في الجامعة وأبحاثهم، إلى ما أسماه

َّ بحيث يتم َّ
َّ
َّلبة.رصد مواقع الخطأ عند الط

َّ 
 
ة نحو توصيف جديد في ضوء الل  م،1111، 1ط.  ةات الحاسوبي َّساني َّالعربي 

َّ َّاملؤسَّ  
ة للد  َّسة العربيَّ

َّ
ان )أربع وتسعون ومئتا صفحة(. وهي دراسة راسات والن شر، عمَّ

َّم. 1111 – 1119غ العلمي فر َّها املوس ى أثناء إجازة التََّّأعدََّّ

َّ  
راسة بقوله:يقد   

 َّ م املوس ى للد 
ة، يحاول "ٰهذا بحث في توصيف الن  غوي للعربيَّ

 
ظام الل

ة املتعارف إلى استقراء املعطيات املدركة بالحدس لدى  أن يتجاوز وصف العربيَّ

َّ ة حدَّ الكفاية. ويحاول ٰهذا البحث في خطوات  العربي البالغ من العلم بالعربيَّ

َّة أن يتلمََّّة تجريبيََّّاستطالعيََّّ  
 
ة مالمح توصيف يشخ غوية، س للعربيَّ

 
ص املقوّلت الل

َّ
َّ
َّه يهدي إلى تلك النََّّلعل

َّ
َّواظم واألدل

َّ
ات ف ّلستظهار العمليََّّة املسكوت عنها، ويتلط

َّ 
َّلقائيََّّالت  تي يقوم بها العقل العربي 

َّ
غوية تركيب َّ ة ال

 
َّفي ممارسة الكتابة الل

 
َّ. ا وتحليال

ة  غة العربي 
 
َّفي العصر الحديثالل

 
ان، حو َّبوت وقوى التََّّ: قيم الث َّم. 1117ل، عمَّ

َّ  
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َّ
 
َّفات كتبت عنه: مؤل

ة غة العربي 
 
َّنهاد املوس ى وتعليم الل

َّ
، 1ط. وزيع،شر والتََّّ، وليد العناتي، دار جرير للن

َّم.  1111

َّ 
 
 كتور نهادا لألستاذ الد َّ)دراسات، ومراجعات، شهادات، تكريم َّ اتساني َّآفاق الل

ة، ط.ااملوس ى، تحرير هيثم سرحان، مركز درَّ  م.  1111، 1سات الوحدة العربيَّ

غوي َّوَّنهاد املوس ى وجه
 
َّ، فتحيََّّةده الل بابسة، رسالة ماجستير، جامعة الخليل، ة الدَّ

 . 1111فلسطين، 

َّ
 
َّ(1)ل إلى الفصحى كين الواقع واملأمولَّحو َّمشروع الت

غوية الحديثة مع
 
راسات الل  

 َّ تتماهى الد 
 
 َّطو َّجاهات التََّّات

 
ذي طرأ ر الل

َّ
غوي ال

 
ساني والل

ة َّظر َّ َّعلى املجتمعات العربيَّ
َّ
َّا ملتطل  َّبات الدَّ

ة ر األَّماط الحياتيََّّوتغي َّ ور الحياتي 

َّواّلجتماعيََّّ
َّ
تي أضحت تتحك

َّ
م في الخطاب اإلعالمي العربي ة وظروف الجغرافيا ال

َّ  
َّالعامليََّّياسة استجابة ملصالحها ومواقفها من الس   

 َّ ة، وفي ظل 
رات ظهر ٰهذه املتغي 

َّ  
 َّراع بين مستويين أساسيََّّالص 

غة: الفصحى والعام 
 
َّة.يََّّين من مستويات الل

َّ ذي أعدَّ
َّ
غوي أدوات البحث وجهََّّ شغلت ٰهذه املسألة خاطر نهاد املوس ى ال

 
ز مختبره الل

 َّوحصل على تفر َّ
ى في العالم العربي ل إلى الفصححو َّى لدراسة التََّّليتصدََّّ غ علمي 

َّالحديث محاور َّ
َّ
 َّا ثل

 
رين والباحثين، كان ٰهذا اّلستفزاز لخاطر ة من العلماء واملفك

غة وسبر َّ
 
ا للغوص في كوامن الل َّ ملوس ى منطلق  َّ :ؤال األكبرألغوارها، ليبرز الس 

                                                           
َّحو َّة التََّّقضيََّّ - 1

َّ
وزيع، شر والتََّّل إلى الفصحى في العالم العربي الحديث، نهاد املوس ى، دار الفكر للن

ا عتمدها الباحث في عرض رؤية املوس ى لٰهذا املشروع ملتزم َّام. وهي دراسة  1197، 1ردن، ط. األَّ

 بعبارة املوس ى في الكتاب املشار إليه. 
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َّ
 

َّهل كان العرب أصال
َّ
ة؟ ويجيب املوس ى دون لمون الفصحى في شؤونهم اليوميََّّ يتك

راسة:خالفي َّ ، وهو سؤال تاريخي َّاَّتظار  
َّ. ومن خلفه سؤال الد 

َّ
َّ

ة الفصحى لغة الخطاب الش  َّهل يمكننا أن َّجعل العربيَّ
ة؟ هل واملحادثة اليوميََّّ فوي 

َّ
 
َّيمكننا أن َّ  َّ الفصحى محلََّّ لََّّح 

 َّة في مواقف املحادثة والتََّّيََّّالعام 
 واصل اليومي 

َّالعفوي؟

ة الوسطى" بٰهذهوهل يمكننا أن نستبدل الفصحى   َّ "العربيَّ
 
تي يستعملها املتعل

َّ
مون ال

َّ
َّ
َّة. سميََّّة والرََّّقافيََّّعادة في مواقف املشافهة الث

ة على ائتالف عريض، إذ اَّتظمت في وصفها التََّّ  َّأقيمت العربيَّ
العتيد مالمح  اريخي 

َّ 
قد رها، فرها ومناهج مختلفة في تصو َّرة في تطو َّمتباينة في صورتها ومسالك متغي 

َّ
 
ة في استقرائها وصف ها اَّتظمت في بنائها لهجات قبائل مختلفة، إذ أخذ علماء العربيَّ

َّ "قيس وتميم وأسد،..... ثمََّّ عن
َّ
 َّهذيل وبعض كناَّة وبعض الط

َّين.ائي 

غات بمصطلح القوم يومذاك، على اختالفها حجََّّ
 
هجات أو الل

َّ
ح ة، كما صرََّّوكاَّت الل

َّ  
 َّ ي في الخصائص. فلغةبه ابن جن 

 أعمالهاين في تميم في ترك إعمال )ما( ولغة الحجازي 

َّ
َّ
ه إليه باين َّبََّّب والتََّّشع َّكلتاهما مقبولتان، وقد توالد عن ٰهذا اّلختالف مزيد من الت

َّ  
غة وخاصة ابن جن 

 
باين دفعهم لتفسير )تداخل غاير والتََّّ، ٰهذا اّلختالف والتََّّيعلماء الل

غات( في كالم الفصيح، فإذا 
 
فقد  ،اجتمع في لغة رجل واحد لغتان فصيحتانالل

ه استفاد األخرى من قبيلة أخرى، إَََّّّ يجوز أن تكون لغته في األصل إحداهما، ثمََّّ

غات وتركيبها 
 
َّأواستقام لهم بٰهذه املالحظة لتداخل الل  

ا مفردة من ن يفس  روا أوضاع 

َّالتََّّ
َّ
َّباين حملها من أخذ بالظ

 
َّذوذ.اهر على الش

ا لغوي َّوٰهكذا أصبح ة َّظام  كنََّّت العربيَّ
ٰ
ه يسمح ا يقوم على محور عريض مشترك، ول

َّبهامش منبسط من اّلختالف والتََّّ
َّ
َّباين، لعل  

لك في أيََّّه يقد 
ٰ
ة لغة م ما َّجده من ذ

َّأخرى.
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ا، فإَََّّّ ا سديد  ه عمل في استيعاب لهجات القبائل وكان ٰهذا املنهج اّلئتالفي تدبير 

ا، كما عمل اإلَّ سالم في استيعاب جهود تلك القبائل وتأليفها في بناء وتأليفها مع 

َّ 
َّواحد مع َّ سياس ي   

قارب القرى، وغيرها من العوامل دور رئيس في ٰهذا التََّّ ا، كان ألم 

َّبادل.فاعل والتََّّوالتََّّ

َّ 
ه فسح للعرب في أَََّّّ ،مبين على سبعة أحرف وكان لنزول القرآن الكريم بلسان عربي 

َّ ة يسير، فقرأوا به على وفق ما استحكم من عاداتهم الكالميََّّتََّّلعة واقراءاته سبيل السَّ

 َّفي لهجاتهم. وٰهكذا يتََّّ
ة سمته بانسجام إذ يتواءم التََّّخذ الن  غوي في العربيَّ

 
نزيل ظام الل

َّ 
َّاته العزيز بقراراته وكالم العرب بلهجاته، فقد َّزل القرآن بلسان العرب، وكاَّت مكو 

ة الخالصة في  ساَّيَّ  
 
 َّتشكيله الصََّّالل

 َّوالصََّّ وتي 
 َّوَّظامه النََّّ رفي 

وطرائقه في األداء  حوي 

َّ َّنن العرب في كالمهم.جارية على س 

َّ كنَّ
ٰ
، ول

 
ا ماثال ا ضخم  َّ ويقف كتاب مجاز القرآن ألبي عبيدة شاهد   ٰهذا ّل ينفي أنَّ

َّ 
ة صيغة منفردة معجزة.القرآن الكريم استخرج من تلك املكو  ساَّيَّ  

 
ََّّات الل

َّوحمل ال  
 

َّ عر الجاهلي َّش  
ََّّفسه مالمح من ٰهذه الس 

َّ
ة واملتداخلة ة الخاصََّّهجيََّّمات الل

َّالرََّّ ه كان املظهر األدبيََّّغم من أَََّّّعلى الرََّّ
 
ة املشتركة قبيل اإلسالم.ئيس لل َّغة العربيَّ

َّوعلى الرََّّ َّالر َّ غم من أنَّ ا منه فيما يعد  تي  واة قرأوا كثير 
َّ
ة ال في ضوء قواعد العربيَّ

ى عت في اإلسالم فأوردوها مورد الفصحى أو مورد اّلئتالف، وقرأوه على وجوه شتََّّوض

َّ حمل َّ ة، ولعلََّّاريخيََّّمتجاوزين الحقيقة التََّّ  
 

َّالش  
ة على مات يصلح حجََّّعر لٰهذه الس 

ة الجاهليََّّالقائلين باّلزدواجيََّّ َّة.ة في العربيَّ

غات ألفاظوكان ممََّّ
 
غة من مختلف الل

 
ت بها وادر اختصََّّمن الغرائب والنََّّ ا ائتلف في الل

غوي َّ
 
ى، ودخلت في معجم ون بتآليف شتََّّبعض القبائل دون بعض وقد أفردها الل

َّ 
غوي 

 
 من استحضار الل

 
ة وكاَّت مثال َّين للخصوصيََّّالعربيَّ َّات الدَّ

َّ
ة للمادََّّ تشكيلهمة عند ال

غويََّّ
 
َّة الجامعة.الل
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- َّ
 
َّة:ق في نشأة االزدواجي َّالتحق

َّ 
َّد املوس ى آراء الزََّّيفن  غويََّّاّلزدواجيََّّ اعمين بأنَّ

 
ة منذ أمد ة قارََّّة الل غة العربيَّ

 
ة في الل

َّ 
 
ا لٰهذا اّلت ا رافض  ا موقف  َّجاه، فيقول: طويل، ويستعرض آراء القوم ويناقشها مبدي 

"َّ ة في ة ظاهرة طبيعيََّّاّلزدواجيََّّ يذهب جمهور الباحثين العرب املعاصرين إلى أنَّ

لك، وفي ٰهذا املذهب على الرََّّ
ٰ
ا في ذ ة بدع  ا، فليست العربيَّ غات جميع 

 
ا فيه غم ممََّّالل

َّ  
ا دفاعي َّ من الحق   َّيستبطن موقف 

ة ا يمي  ثين لقضايا العربيَّ ز معالجات العرب املحد 

َّاملعاصرة.

ةاّلزدواويذهب جمهور الباحثين العرب املعاصرين إلى أبعد من ٰهذا، إذ يرون أن    جيَّ

ة تمتد َّ  َّفي الزََّّ في العربيَّ
 َّ، وأَََّّّمان إلى العصر الجاهلي 

ة مستويان في الجاهليََّّ ه كان للعربي 

َّة. أوََّّان بينهما فرق ظاهر؛ فرق اّلزدواجيََّّلغويََّّ
َّ
تي لهما يتمث

َّ
غة املشتركة ال

 
ل في الل

َّ
َّ

َّ اعر أو العربي َّيصطنعها الش  
 َّ خارج قبيلته أثناء الحج 

َّ جارة،أو الت 
َّ
اني في لهجته والث

َّالخاصََّّ
َّ
تي يتكل

َّ
َّة في أهله.ة اليوميََّّة وشؤوَّه املعيشيََّّم بها في َّطاق بيئته القبليََّّة ال

كنََّّ
ٰ
َّول َّ نا َّذهب إلى أنَّ

َّ
غة املشتركة ومستوى الل

 
ة لم هجة الخاصََّّالفرق بين مستوى الل

َّ 
 
َّ."اا ازدواجي َّل وصف َّيبلغ يومذاك أن يمث

َّ 
 
َّٰهذه الر َّل املوس ى على ويدل ا أمفي الجاهليََّّ املجتمع العربيََّّ ؤى أنَّ اة كان مجتمع  على  ي 

َّ 
َّالجملة، واألم  ا، وّل يكاد يتحوََّّإَََّّّ ي  َّل عمََّّما يأخذ ما يأخذ اكتساب   ا اعتاد، وحسبك أنَّ

َّ
َّ
ى يسير عليه في القراءة. فإذا تعل لك حتَّ

ٰ
َّاإلسالم َّفسه لم يلزمه بذ مستوى  ق أحد بأنَّ

غة األَّ
 
َّدبيََّّالل

 
َّداول تشبََّّة في التََّّمستوى العبارة اليوميََّّ ة يومذاك كان يبذ الحال  ثنا بأنَّ

َّ 
 َّيومذاك تشبه الحال املضادََّّ في املجتمع الجاهلي 

 َّة في مجتمع املشافهة األم 
، إذ يكون ي 

َّ
َّ

َّفيه الش
َّ

َّة.وفيه العامََّّ عبي َّاعر الش

َّ كنَّ
ٰ
غة واحدة ول

 
َّ والل

َّ
َّة العادي.ة على خطاب العامََّّاألسلوبيََّّق بمقاييس اعر يتفوََّّالش
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غويََّّعد َّوما َّزال نشهد ٰهذا التََّّ
 
 َّد في مستوى الوظيفة الل

 في حياتنا، إذ َّجد األم 
 

 يََّّة ماثال

َّ
َّ
َّم لهجته )وهي لغته األم َّيتكل

َّ
 َّ( سليقة، وَّجد الش

 َّ يََّّاعر األم 
َّينشد بها شعره العام  ، يَّ

َّ  
يستخرجها املوهوبون، وهي لغة واحدة ّل تختلف في ة ة طاقة إبداعيََّّلغة يوميََّّ ولكل 

َّ
 
ََّّ

 
َّة ومعجمها.حويََّّة والنََّّرفيََّّة والصََّّوتيََّّمها الصََّّظ

َّ 
 
َّويمث بيين للجاحظ، من الفة من كتاب البيان والتََّّل املوس ى على ما يدعم رؤيته السَّ

َّة محضة.ة في أمور يوميََّّه أورد بالفصحى روايات عن العامََّّأَََّّّ

ا بالقرآن الكريم، وأصبحت في صفتها وإذا كاَّت الفصح ا مباشر  ى قد اقترَّت اقتراَّ 

ا للصََّّاريخيََّّالتََّّ َّة تلك معيار   َّ واب والخطأ؛ فإنَّ
ة في واقع اّلستعمال اليومي  على  العربيَّ

 َّة النََّّمستوى عامََّّ
َّاس كاَّت تطو 

 
اى لغوَّا أو مستو َّا لغوي َّر َّمط ا. وعملت دورة  ي 

 
مفارق

ة في تشكيل ٰهذا ة خارجيََّّة وعوامل اجتماعيََّّة ذاتيََّّأسهمت عوامل لغويََّّ من ثمََّّالزََّّ

َّ 
غوي 

 
 َّ املستوى الل

ذي عرف بكالم البلدي 
َّ
ين عند الجاحظ، ولغات األمصار عند ابن ال

َّ
َّ
 َّخلدون، الل

 َّيََّّهجة العام 
غة العام 

 
ارجة عندَّا. وقد تناول ة أو الدََّّة أو املحكيََّّيََّّة أو الل

ى أفض ى إلى اّلَّفصام وكاَّت الفرق بين ا ملستويين بعد خروج العرب إلى األمصار حتَّ

َّ 
َّة.ا بظهور اّلزدواجيََّّات إيذاَّ َّيََّّنشأة العام 

ة؟كيف نشأت  - ي   
َّ العام 

َّ
َّ
جهت الجيوش الفاتحة صوب األمصار، كاَّت سعت دولة اإلسالم واتََّّعندما ات

هجات، أوََّّ الجيوش تضم َّ
َّ
ا يحملون َّوعين من الل لهما سلمت من تأثير اّلختالط إذ عرب 

َّ
َّ
ذين لم تتحوََّّان البراري املقيََّّكان أهلها من سك

َّ
ل ألسنتهم بمالبسة األمم دين ال

َّ
َّ
َّاألخرى، والث

َّ
ان الحضر أو من اَّية لم تسلم من تأثير اّلختالط، إذ كان أهلها من سك

َّ
َّ
ذين حولهم. ن كان يسكن أطراف بالدهم املجاورة لسائر األمم ان البراري ممََّّسك

َّ
ال

تي اَّتقلت إلى األمصار إذ اَّتقلت إليها قيََّّفلم تكن لهجات الفصحى النََّّ
َّ
ة هي وحدها ال

.
 

هجات املختلطة أصال
َّ
َّالل
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ة ولغات األمم في  هجات العربيَّ
َّ
هجات فيما بينها كما تالقت الل

َّ
وهناك اختلطت الل

ذي أ
َّ
عقب الفتح أحد العوامل في املمالك املفتوحة، وكان ٰهذا اّلختالط املباشر ال

َّ
 
 َّتشك

هجات العام 
َّ
ل ألسنة العرب من إلى تحو َّى بمرور الزََّّة فيما بعد، فقد أدََّّيََّّل الل

تي دخلت اإلسالم في املمالك ى إلى تحو َّأَّفسهم، كما أدََّّ
َّ
ة على ألسنة األمم ال ل العربيَّ

َّاملفتوحة.

َّتسرََّّ ثمََّّ
 
ة مفردات كثيرة من تلكبت لل غات إمََّّ غة العربيَّ

 
ا لعامل امتزاج العرب بأهل الل

َّ 
 
خاذ الجواري من شعوب املمالك املفتوحة األمصار، أو ملصاهرة العرب لٰهذه األمم وات

َّفأَّجبت الزََّّ
َّ
َّا جعل الراري ممََّّوجات الجواري الذ

َّ
ا اس؛ ممََّّة تشيع بين النََّّكنة األعجميََّّل

ة )اإلعراب(. هجات العربيَّ
َّ
َّأفقد الل

َّا خاص َّولم يكن ٰهذ
َّ
تي تأث

َّ
هجات ال

َّ
َّا بالل

 
َّا مباشر َّر َّرت باّلختالط تأث لهجات  ا، بل إنَّ

ذي
َّ
ج در َّلم يخرجوا إلى األمصار وبقوا في الجزيرة قد فقدت اإلعراب بالتََّّ ناألعراب ال

ا. َّأيض 

َّ 
 
ذي أفض ى إلى ل اَّحسار اإلعراب أقوى العوامل في ٰهذا الصََّّويمث

َّ
ةدع ال ، اّلزدواجيَّ

ا أصولي َّفهو 
 
ذي أصبح فارق

َّ
 َّال

ا بين الفصحى والعام  ة، كما اَّتهى إلى ابن يََّّا حاسم 

َّ 
َّمته.خلدون فأثبته في مقد 

غوي َّ
 
ة املستويات الل َّة في العربي 

َّل من قرََّّكان ابن خلدون أوََّّ ة قد اتََّّ ر صراحة أنَّ غة العربيَّ
 
ا ازدواجي َّالل ا، خذت وصف 

َّ
َّ
َّالوضع في مستويين رئيسين متباينين هما: ل ٰهذاويتمث

1َّ
َّ
 َّ. مستوى الل

َّ ة: وهي لغتنا األم َّيََّّهجة العام  تي َّكتسبها في خالل بضع السَّ
َّ
نوات ال

َّ 
تي تحد 

َّ
غوي األوََّّاألولى، وهي ال

 
 َّد تشكيل البرَّامج الل

 َّل في الد 
ة يََّّماغ. وٰهذه العام 

ها تتمايز فيما بينها بفروق ار. كما أنََّّتمايزت بين األمصار، وتتمايز اليوم بين األمص
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كنََّّ
ٰ
باعتبار  ة ثمََّّاريخيََّّها تلتقي على مقادير مشتركة باعتبار أصولها التََّّوخصائص، ول

َّباعتبار ما يعرض بينها من اّلحتكاك املباشر. مجاورتها للفصحى، ثمََّّ

غة اّلئتالفي1ََّّ
 
َّاريخيََّّة التََّّ. مستوى الفصحى: وهي الل

َّ
َّة الجامعة ال

َّ
مها أو َّجهد في تي َّتعل

َّ
َّ
َّأن َّتعل

َّ
ا، وما يزال العرب يتقل ا كافي  ة على بعض وجوه م منها مقدار  بون في العربيَّ

َّاّلختيار بحسب أماكن سكنهم.

َّ َّبين والعرب قد عملوا في تمييز مستو َّبعض الباحثين من املستعر َّ على أنَّ
َّ
ل ى آخر يتمث

 َّعندهم في )عربيََّّ
 
 َّة( مين املحكيََّّة املتعل

 
اة وسطى. وأل عندهم عربيََّّويمث كان أمر ٰهذا  ي 

َّ
َّ
 َّالث، فإَََّّّاملستوى الث

 
 َّه يمث

َّيََّّل عندَّا ثمرة لتفاعل العام 
َّ
مة. ة املكتسبة والفصحى املتعل

 َّل في تشكيله، وخاصََّّتتدخََّّ ثمََّّ
 
َّة قائمة مفرداته، شروط مواقف اّلت

َّ
ى صال حيث يتخل

 َّاملرء عن معجم لهجته الضََّّ
َّي   

ل ويستبدل به املفردات املشتركة، وقد يتحوََّّ ق الخاص 

ا ملقتضيات الحال، ضمن سياق يحتاج إلى ة وفق َّطقيََّّعن بعض خصائصه الن َّ

َّتفصيل مفرد.

َّ
َّ
كن رسم حدود وتقتسم ٰهذه املستويات الث

ٰ
ة، ول غة في الحياة العربيَّ

 
الثة وظائف الل

 َّيقاطعة 
 
ا بالغ التََّّمث  َّعقيد يسل توزيعها الوظيفي أمر 

َّتلزم ضبط متغي  كنَّ
ٰ
 رات تمريره. ل

َّالعنصر األوََّّ
َّ
 َّل في ضبط املسألة يتمث

خالص؛ مظهر الكتابة  ل في مالحظة مظهر لغوي 

َّأو مظهر املشافهة.

َّ

ََّّ
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َّ
 
َّل حو َّعوامل الت

َّأوََّّ
 

َّّل غوي 
 
هجات( : البحث الل

َّ
َّ)درس الل

ة عامََّّ هجات العربيَّ
َّ
 َّما يزال درس الل

هجات العام 
َّ
ا أخالقي َّخاصََّّ ةيََّّة، والل ا يحتمل ة أمر 

غة كالم العامََّّين وموقفين متقابلين. وقد تتبََّّهين متضادََّّتوج َّ
 
ة على مدى ع علماء الل

َّ
َّ
ا من دراستهم للفصحى ومن خدمتهم العصور )محاولين إصالحه( وكاَّت مؤل فاتهم فرع 

َّلها ومحافظتهم عليها ساملة من التََّّ
َّ
َّخيل.حن والدََّّحريف والل

ا ملح َّ وقد رأى هجات مطلب 
َّ
 َّا ذا قيمة آثاريََّّبعض الباحثين في درس الل

 
قين ة، معل

َّ هجات قبل درسها. والحق 
َّ
َّ إشفاقهم من دروس ٰهذه الل هجات قد  أنَّ

َّ
مسألة درس الل

ى أصبح الفرض من  "الغاية املضمرة" "أو ا بشبهة الغرض املقصوداقترَّت دائم َّ حتَّ

هجات وأغراض البحوث 
َّ
 َّدراسة الل

راسات، يََّّفي الفصحى والعام   
ة من عناوين ٰهذه الد 

هجات املحليََّّوٰهكذا أصبحت الدََّّ
َّ
ة في وجوه من الوجوه لدى عوة إلى دراسة ٰهذه الل

ثين بمنزلة الدََّّ ة في القاهرة  عوة إلى عالجها. ولعلََّّالعرب املحد  غة العربيَّ
 
مجتمع الل

َّ
َّ
ذي مك

َّ
ه عرض ألعضائه من الخالف غم من أَََّّّالرََّّرس على ة ٰهذا الدََّّن بمشروعيََّّال

َّمنا.عليه واإلشفاق منه مثل ما قدََّّ

ة في القاهرة من دراسات في ٰهذ غة العربيَّ
 
 هوقد استعرض املوس ى ما قام به مجمع الل

َّ َّبيل.السَّ

باين في َّظر خرى؛ ٰهذا التََّّألَّة باين في استخدام الكلمات ومدلوّلتها من بيئة عربيََّّوالتََّّ

غوي ظاهرة لغويََّّالعلم ا
 
 َّة طبيعيََّّلل

غة، ة تؤد 
 
ي إليها القواَّين العاملة في عناصر الل

كنََّّ
ٰ
 َّول

هجات وحجََّّة وتعد َّمأخذ على اّلزدواجيََّّ ه على املستوى العملي 
َّ
ة بالغة لدعاة د الل

َّل إلى الفصحى.حو َّالتََّّ

َّ
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َّثاني َّ
 
َّعليما: الت

ا مركزي َّل إلى حو َّبالتََّّ فاؤل اإلجمالي َّيرتبط التََّّ
 
ا الفصحى عن جمهرة الباحثين ارتباط

 َّبالتََّّ
 
ا عل درب التََّّعليم، وهم يوق ا واحد  َّعون لحن   الغلبة ستتم َّ فاؤل ٰهذا، إذ يرون أنَّ

َّللفصحى بفضل اَّتشار التََّّ
َّ
 َّعليم والث

قة يرون قافة، ويستأنسون على ٰهذا بأمثلة متفر 

َّحو َّفيها دّلئل على التََّّ كنَّ
ٰ
 َّين اَّتشار التََّّالعالقة ب ل. ول

 
خاذ الفصحى لغة عليم وات

ل فيها عوامل أخرى، فليست هاتان املسألتان معزولتين عن سياقهما للمحادثة تتدخََّّ

َّ
َّ

َّامل بطبيعة الحال، وهو سياق ينتظم طائفة أخرى من املعطيات.الش

رس إلعادة الفصحى إلى غرفة الدََّّ –مانقرن من الزََّّ منذ-ة وقد سعت محاوّلت جادََّّ

 َّوإ
 
َّلزام املعل

َّ
غة اللبة بها، غير أنََّّمين والط

 
ة دون ربيََّّعها لم تتجاوز حدود درس الل

َّ  َّالد 
 
 َّم مادََّّروس األخرى، ومعل

 
ة دون سائر املعل غة العربيَّ

 
ها لم تتجاوز مين، كما أنََّّة الل

َّ 
ة وهي يََّّالكتابة والقراءة وسقطت في الحوارات واملشافهة، وكان سبب ٰهذا غلبة العام 

غة األم َّ
 
َّ الل  َّللدَّ

 
َّارسين واملتعل لك أنَّ

ٰ
َّ مين على الفصحى، ذ

َّ
 َّالل

َّيََّّهجة العام 
َّ
هجة ة هي الل

َّ
َّ

َّاملألوفة في البيت والش َّوق.ارع والس 

َّ  َّ فإذا أضفنا إلى ٰهذا أنَّ
َّة تكتسب أوََّّيََّّالعام 

 
َّ  ثمََّّّل

َّ
 َّتعل

 
ر م الفصحى؛ علمنا كيف تؤث

َّ 
ا سلبيََّّالعام  اة تأثير   َّفي رسوخ  ي 

 
َّالفصحى لدى املتعل

 
َّنه منها.م ودرجة تمك

َّة بالتََّّوتقض ي ٰهذه اّلزدواجيََّّ
َّ
 َّالميذ إلى اضطراب مرك

تكون  ب، فعلى املستوى الوظيفي 

َّ 
هم يجاهدون لوضع الفصحى موضع الميذ أنََّّيجد التََّّ ة هي لغة الحديث، ثمََّّيََّّالعام 

َّ 
َّيََّّالعام   

 َّة وجعلها تؤد 
َّة في التََّّيََّّي وظائف العام 

َّ
َّفوي.عبير الش

 َّأمََّّ
هجات العام 

َّ
لى أخذ ععوة ة، وقد َّجأر بالدََّّة عامََّّيََّّا اإلعراب فقد سقط من الل

َّيعين على التََّّ ه َّظام، وإتقاَّه مطلب ثقافي َّعراب في الفصحى على أَََّّّاإلَّ
 
ف في تبليغ لط

 َّ)الفطن( وحسن التََّّ
 
َّأن َّ ىّللة علي في الدَّ على األخذ بيل املقصد، وقد نعمل في ٰهذه السَّ
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َّ
َّ
 َّة في تعليم النََّّة منهجيََّّبخط

 
 َّحو تستفيد من املنظور الل

الحديث في بناء َّظام  ساني 

َّ ىاإلعراب وتفسيره عل
َّ
َّسق محكم.َّحو مت

 َّ دبير، إذا استكمل بإحالل الفصحى محلََّّٰهذا التََّّ فلعلََّّ
ة في جميع املواقف يََّّالعام 

َّ  
اس في املدرسة جوالوظائف، يؤس   َّا طبيعي َّ و 

 
 َّللفصحى ّل يلبث أن يؤث

 ر بحجمه البشري 

َّ غوي للمجتمع الكبير، ثمََّّفي الس 
 
ا في  لوك الل

 
ا مألوف ّل تلبث الفصحى أن تصبح َّموذج 

 َّالتََّّ
 َّخاطب اليومي 

َّل.حو َّمة األولى في سبيل التََّّ، وتلك هي املقد 

َّ
 
َّةا: الفنون األدكي َّثالث

تي تأخذ  ةة على بعض الفنون األدبيََّّتلقي اّلزدواجيََّّ
َّ
 من الحيرة ال

 
وعلى أصحابها ظالّل

َّ 
ا من الخالف الجدلي  كنََّّ طابع 

ٰ
ذي لم يحسم، ول

َّ
 َّه ينتصر للتََّّال

ذي يرقى بالعام 
َّ
ة يََّّقريب ال

َّقَََّّّحو الفصحى، فال خالف بين الن َّ َّ اد على أنَّ ة ينبغي أن تكون رد في القصََّّلغة السَّ

كن ثمََّّ
ٰ
ذي يتضمََّّة إشكال بينهم في لغة بالفصحى، ل

َّ
َّالحوار ال ، أو رد القصص ي َّنه السَّ

َّفي املسرح.

َّوممََّّ َّ ا ّل شكَّ  َّ فيه أنَّ
ة شحنها بها ة خاصََّّة طاقة تعبيريََّّيََّّلبعض مفردات العام 

 َّوأقوى، بل ربََّّ ما كاَّت أدلََّّ، وربََّّاّلستعمال الحي َّ
ة ّل مقابل لها يََّّما كاَّت الكلمة العام 

َّفي الفصحى. وقد دخل املعرب قديم َّ  
 

 َّا في الش
َّولغة التََّّ عر الجاهلي  ى أنَّ بعض  نزيل، حتَّ

ة قدم املصطلحات الدََّّ خيلة تخلخلت في كتابات بعض املحافظين ومن لهم في العربيَّ

َّ
َّ
َّراسخة. وقد ساق املوس ى أمثلة دال  َّ ة على املسألة األخيرة بما يكشف من أنَّ

ة يََّّالعام 

َّة.الخاصََّّعبير عن بعض املدلوّلت لها جمالها في التََّّ

َّ  َّ وينبغي أن نعترف أنَّ
 
ا إلى خبرة خاصََّّمثل ٰهذه األلفاظ والعبارات تمث ا أو رمز  ة ل مرجع 

َّ 
َّنة.اطقين بلهجة معيََّّزة بين النََّّأو رابطة متمي 

َّ
َّ
ة لتوفيق ة ملحمود تيمور، ومسرحيََّّفات قصصيََّّوختم املوس ى مبحثه باستيراد مؤل

َّة فيها بما يخدم رؤاه.ن اّلزدواجيََّّة أخرى وأبان عالحكيم، ودراسات َّقديََّّ
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َّا: اإلعالم رابع َّ

َّ َّ ّل أظن  َّ أنَّ ا يماري في أنَّ ة هي أطر ومواقع وسائل اإلعالم املسموعة واملرئيََّّ أحد 

َّ
َّ

تي تتجاوز في امتدادها حدود الدََّّمرش
َّ
َّحة للفصحى، فٰهذه الوسائل ال

َّ
ى ولة تتخط

 َّالوضع الضََّّ
ذي تحبسها فيه لهجة محكيََّّي 

َّ
ة واحدة. ولغة اإلعالم ووسائله ما تزال ق ال

ة الفصحى، وَّماذج لغة الخطاب الوسطى وَّماذج  متفاوتة، تراوح بين َّماذج العربيَّ

هجات املحكيََّّ
َّ
هجات يجمعها )لقاء( الل

َّ
ا من الل ة سواء أكاَّت لهجة واحدة أم مزيج 

َّ  
َّواحد. ي َّواحد أو عمل فن 

َّ َّ ولو أنَّ ا أحص ى ما أدخلته الصَّ اس من املفردات املستخدمة افة في لغة النََّّحأحد 

َّ
َّ
غويََّّبالت

 
َّسريب غير املباشر، أللفاه يفوق دور املجامع الل ا، وهو أمر ّل يخض   ة جميع 

كنََّّ
ٰ
تي من قدر املجامع أو دورها ول

َّ
ه دليل على ما َّحن فيه من تأثير الوسائل ال

َّ
 

غة استعماّل
 
ة في حياتهم فتأخذ موقعها اس حيََّّاها النََّّا فيتلقََّّ مباشر َّتستعمل فيها الل

َّخذ مدارها على ألسنتهم من حيث ّل يشعرون.في َّفوسهم وتتََّّ

َّ غوي:ل اإلعالم بثالثة مستويات للتََّّويتوسَّ
 
َّعبير الل

َّلها: املستوى التََّّأوََّّ ذي يستعمل في األدب. الجمالي َّ قي َّذو 
َّ
َّال

َّظري ويستخدم في العلوم.ا: املستوى العلمي النََّّثاَّي َّ

َّ
 
ذي يستخدمه اإلعالم بأجناسه املختلفة.ثالث

َّ
َّا: املستوى اّلجتماعي الوظيفي الهادف ال

غة وإذا كاَّت حضارة الكتابة قد أسهمت في تأسيس اّلزدواجيََّّ
 
ة وتعميقها في الل

َّ ة، فإنَّ لة ألن ة مؤهََّّة خاصََّّحضارة الكلمة املنطوقة بوسائلها املسموعة واملرئيََّّ العربيَّ

َّ 
ى التََّّق تحق  ا حتَّ ة املتفاوتة.تغاير  َّماثل بين مستويات العربيَّ

َّ  
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َّ َّة ا: العقائد الفرري َّخامس 

غة مواقف عامََّّخذ املذاهب الفكريََّّتتََّّ
 
ة وّل تمعن في معالجة املسائل ة من الل

تي كأَََّّّفصيليََّّالتََّّ
َّ
َّة ال  

َّصين.ما تدعها للمتخص 

 َّ الحديث اإليجابي عن –من مع دورة الزََّّ -وقد غدا 
َّة أو اّلَّتصاف لها دايََّّالعام 

 
على  ّل

 َّهوى املكان الضََّّ
َّق أو موقف الزََّّي 

َّ
 َّمان، وموقف اّلغتراب الث

، على حين يكون قافي 

َّالتََّّ َّمس 
َّ
َّك بالفصحى والذ

 
َّ على التزام ع َّود عنها وتفضيلها داّل

 
َّق  َّد 

 َّأ ي 
 َّو قومي 

ف ، ويصن 

َّالنََّّ
َّ
َّاس عادة من يتكل و إذا كان استعمال الفصحى في  لفي(م الفصحى تصنيف )السَّ

َّة ما يزال خارج َّمواقف الحياة اليوميََّّ
َّ
ه يلقى ة فإَََّّّاهرة اّلجتماعيََّّا على املألوف في الظ

َّ 
ا لدى من يت  ا واضح  ة، وقد برهن املوس ى على ن خاصََّّدي َّخذون سمت التََّّاستحساَّ 

تي تلزم منتسبيهٰهذا الرََّّ
َّ
َّا التََّّأي األخير بوثيقة اإلخوان املسلمين ال ة حد  غة العربيَّ

 
ث بالل

.
 

َّالفصحى ملن استطاع إليه سبيال

ة، فإذا كان في التََّّ ا من العربيَّ ا مرَّ  ع واّلختالف تيسير على نو َّوقد وقف اإلسالم موقف 

 َّالنََّّ
َّيهم للدََّّاس ّل يضير تلق  اّلَّحراف وآذن  عوة أساغه وتجاوز عنه، فإذا اشتدَّ

 َّتشبََّّدابر، اّلختالف بالفتنة والتََّّ
لك شأَّه في  ث ملوقف لغوي 

ٰ
حازم جامع، وقد كان ذ

كان ٰهذا شأَّه حين استفحل الخالف  وسعة بقراءة القرآن على سبعة أحرف، ثمََّّالتََّّ

َّاس إلى املصحف اإلمام.النََّّ في قراءة القرآن فردََّّ

َّ
َّ
َّة الجامعة لدى النََّّقافيََّّويمكن في العقيدة الث ة هي العربيََّّ اس في العالم العربي أنَّ

ا يجمع الرََّّ ذي عاش أربعة عشر قرَّ 
َّ
ابطة األولى واألخيرة في حياة العرب، والجسر ال

َّ َّقلوب األمم املمتدَّ
َّ

 َّة في الش
َّمال البعيد إلى الجنوب القص ي 

َّ
ازح إلى رق النََّّ، ومن الش

َّ  
َّواحد. الغرب املتباعد على كلمة واحدة وعاطفة واحدة ورأي عام 

ة واحدة هي الفصحى، كما يقترن العقيدة بلغة عربيََّّ وتقترن وحدة العرب في ٰهذه

 َّتفر َّ
ا بلغات متنابذة هي العام  َّة.يََّّق العرب واملسلمين أشتات 
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 َّ
 
َّل:حو َّ)املرافعة( مشروع الت

َّأو َّ
 

َّال
 
ة؟ة ذات ل قضي َّحو َّ: هل الت َّأولوي 

َّ  
ة مشكالت متعد  َّدة لم تحسم؟ أليس للعربيَّ

َّ  َّ يقول سائل: إنَّ
ة َّجحت في دفع العام  الفصحى في الكتابة،  محلََّّ ة أن تحلََّّيََّّالعربيَّ

كنََّّ
ٰ
 َّول

َّة.ة جيوب باقية في بعض الفنون األدبيََّّيََّّه ما يزال للعام 

َّ َّ إنَّ
َّ

ة َّجحت في دفع الحرف الال َّالعربيَّ
 

 للحرف العربي في الكتابة، تيني أن يكون بديال

كنََّّ
ٰ
 َّسم ها لم تنته إلى إصالح الرََّّول

َّا.ا جذري َّا داخلي َّصالح َّإ العربي 

َّ ة َّجحت في أن تكون لغة التََّّ إنَّ َّالعربيَّ كنَّ
ٰ
َّعليم بها لم يتحقََّّالتََّّ عليم، ل

 
مول ق على الش

َّ 
ة.ا يتيمة في التََّّ، وكاَّت سوريََّّفي مدارس املغرب العربي  غة العربيَّ

 
َّعليم الجامعي بالل

َّ ة َّجحت في توفير مكتبة ضخمة من  إنَّ َّالعربيَّ  
العلوم والفنون  املصطلحات في جل 

كنََّّ
ٰ
ويختتم  ،دريسأليف والتََّّها بقيت حبيسة األرفف والكتب ولم تجد طريقها إلى التََّّول

َّ َّالسَّ ل إلى الفصحى في ضوء ما حو َّعوة إلى التََّّائل سؤاله باستنتاج خطير: أليست الدَّ

 َّم قفز َّتقدََّّ
غوي 

 
ذي ما تزال جل َّ ا عن معطيات الواقع الل

َّ
َّ ال

َّ
 تحسم؟قة لم قضاياه معل

فاع؟تنا أليست ٰهذه دعوة إلى الهجوم وَّحن لم نستكمل عدََّّ  
َّللد 

َّويدافع املوس ى عن ٰهذه القضيََّّ َّ ة، إنَّ  
َّ فاع، ثمََّّالهجوم خير وسائل الد  ل إلى حو َّالتََّّ إنَّ

َّ  
ا بحل 

 
َّ الفصحى ليس مشروط  

َّاملشكالت املتقد   ل إلى الفصحى يمكنه أنحو َّالتََّّ مة، إنَّ

َّ
َّ
َّيختصر علينا الط  

َّ ريق في حل   
 َّ جل 

َّ مة، وّلاملشكالت املتقد  خطيط أن يراعي التََّّ بدَّ

غوي َّ
 
 لها. الل

 
َّٰهذه املشكالت وأن يكون شامال

َّثاني َّ
 
َّ؟ل ضروري َّحو َّا: هل الت

ذي يدعوَّا إلى ٰهذا 
َّ
ل؟ما ال حو  ذي يبعثنا على ترك لهجاتنا الخاصََّّ التَّ

َّ
ة وما ال

َّوالتََّّ َّبالفصحى؟ث حد 
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وا إلى استعمال املرافعة: يعاني كثير من الناس صعوبات محرجة تعترضهم إذا اضطر َّ

كنََّّ
ٰ
َّالفصيح، ول َّ"."بالء عام َّ ٰهذا هم يستأنسون بأنَّ

َّ تي تسلم أبناءَّا في املدارس إلى التََّّاّلزدواجيََّّ إنَّ
َّ
َّة هي ال

 
ب والحيرة وتقض ي بهم إلى قل

ة م الفكريََّّة( تهدر شطر طاقاته)لجلجة لغويََّّ ة، وهي رأس املشكلة في تعليمهم العربيَّ

َّ لك أنَّ
ٰ
َّ ألبنائها، ذ

َّ
تي يتعل

َّ
غة ال

 
َّالل

َّ
تي يسمعها في  الب العربي َّمها الط

َّ
غة ال

 
هي غير الل

َّ
َّ
َّ ريق، ولعلََّّالبيت أو الط

َّ
ا من ضعف الط ة أن يكون في جوهره أثر  غة العربيَّ

 
لبة في الل

َّ  
 
َّآثار ٰهذا اّلزدواج، فالط َّفل يقض ي السَّ

 
 َّنوات الخمس األولى في تعل

ّل  ة، ثمََّّيََّّم العام 

َّ
َّ
َّيتمك

 
 َّن في عشر سنوات من تعل

ة ب مشكالت اجتماعيََّّم الفصحى، وٰهذا وغيره يسب 

ة. ا أمام الوحدة العربيَّ َّويقف عائق 

َّ
 
َّة؟ا: هل هو ممرن؟ وهل الفصحى كافية مكافئة ملطالب الحياة اليومي َّثالث

ة كغ َّالعربيَّ غات َّظام لغوي 
 
له صفة معلومة وقواعد موضوعة، وإذا كاَّت  يرها من الل

َّة قد لبََّّالياباَّيََّّ ة أقدر  ت احتياجات العصر في جميع وسائل اّلستعمال، فإنَّ العربيَّ

َّوأكفأ في إمكاَّيََّّ
َّ
َّبات العصر.ة مواكبة متطل

َّرابع َّ
 
ا شكلحو َّا: أليس الت ال مطلب  َّ؟يًّ

َّ َّ يظن  كنََّّالعاميََّّ البعض أنَّ
ٰ
َّون أنََّّؤَّهم سيفجة وافية بمقاصدهم، ول

َّ
 على ها غير قادرة إّل

َّ  
 

ه إذا تجاوز بيئته ة، وأَََّّّراء وفي بيئته املحليََّّتأمين غايات محدودة في البيع والش

َّ 
ا.سيواجه تحد  َّيات جسام 

َّ َّخامس 
 
ا إضافحو َّا: أال يرفينا الت ال جهد  َّ؟يًّ

َّ َّ قد يظن  حى ينافي قاَّون اّلقتصاد في الجهد وسنن ل إلى الفصحو َّالتََّّ البعض أنَّ

غات في امليل إلى ا
 
َّتََّّلالل َّعب.هل إلى الصََّّيسير، وهي خطوة اَّتقال من السَّ

َّ َّ.عوبة نسبي َّمقياس الص َّ املرافعة: إنَّ
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َّ َّسادس 
 
َّة؟ل كتفصيح العامي َّحو َّا: هل يمرننا الت

كنََّّل بتفصيح العاميََّّحو َّقد يكون التََّّ
ٰ
ا ول ا مناسب  ه تدبير إلى اّلستطالع ة تدبير 

 َّجريب، واملقصود بالتََّّتََّّالوَّ
ل إلى مقابلها ة كما هي، وأن تحوََّّيََّّفصيح هنا أن تؤخذ العام 

َّ  َّ الفصيح، إنَّ
ة ويستثمر يََّّٰهذا اإلجراء اإلصالحي سيقوم على ما هو كائن على العام 

َّ 
لك تصبح األَّإمكاَّاتها ويحو 

ٰ
َّلها إلى َّظام الفصحى، وبذ

َّ
 َّهجيََّّشكال الل

عة ة املتنو 

َّاملستعملة في كل بيئة عربيََّّ  
 َّة متوح 

 َّظام متََّّدة في أصول الن 
تي تحق 

َّ
ق فقة في العناصر ال

 َّألصحابها التََّّ
ة وقابلها يََّّفاهم املتبادل، وقد ساق املوس ى جردة من املفردات العام 

َّ
َّ
ا على سهولة ٰهذا املطلب.بالل َّفظ الفصيح تأكيد 

َّكلة االزدواجي َّمش ا: أليس يمرننا حل َّسابع َّ
 
 َّحو َّة كالت

َّة؟ي َّل إلى العام 

 َّحو َّيسوق املوس ى تجربة اليابان في محاولة التََّّ
َّجربة.ة وبيان فشل ٰهذه التََّّيََّّل إلى العام 

َّ ة إن اتََّّ بل إنَّ يَّ  
َّالعام   

 
َّجهنا إليها سنزداد تشظ

َّ
ا، وسيفض ى بنا الت سليم بها إلى ي 

 َّاّلسترسال معها في أطوارها املتالحقة 
رة على تعاقب األزمان بال نهاية، وستصبح املتغي 

 َّ كل َّ
 َّيََّّعام 

 َّيََّّة من العام 
 َّات املتفر 

 َّ قة في املدى العربي 
ات متغايرة على تراخي يََّّالحاضر عام 

َّمن.الزََّّ

َّ
 
َّل إلى نهاية لغوي َّا: هل نتحو َّثامن

 
َّل؟حو َّة مغلقة ونسعى إلى ثبات مصيره الت

ة الفصحى  ا، إذ إنََّّلن تكون العربيَّ ا مغلق  ا صارم  ا واحد  ها ستقوم على املنشودة قالب 

َّاملشترك دون أن تجحد التََّّ
َّ
ر من خالل غي َّوابت وتفسح للتََّّباين، وستقوم على الث

ذي يجعل اّلختيار الع َّ
َّ
َّر َّرصيدها اّلئتالفي ال  عن التََّّ يََّّض  

 
َّطو َّبديال

 
َّولي.ر الط

َّ  
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َّ
 
ا: أليست عوامل الت َّاآلن ككافية؟ ل الفاعلةحو َّتاسع 

َّ َّحو َّعوامل التََّّ إنَّ
َّ

ارع أم وسائل اإلعالم، ما زال دورها ل سواء أكاَّت في املدرسة أم الش

اإصالح ا على ة قد استحكمت ولم يعد التََّّمحدود األثر، فاّلزدواجيََّّ ي  عليم قادر 

ا على اَّتزاعها من أفواه العامََّّاستئصالها من ألسنة التََّّ ة، وّل الميذ، وّل اإلعالم قادر 

َّالدََّّ غوي 
 
 َّ رس الل

 
ا على إغراء املتعل ة والفصحى قادر  يَّ  

مين وكشف العالقات بين العام 

َّ
َّ

ة الفصحى في استعمالهم املكتوب أو في خطابهم الش يَّ  
 َّباستثمار األلفاظ العام 

 فوي 

ذي يتوخ َّ
َّ
غوي َّون فيه الفصحى، وّل التََّّال

 
َّ صحيح الل  

ا على جب  َّ قادر 
َّ

ائعة األخطاء الش

َّفي لغة الكتاب والخطاب.

غة الوسطى محلََّّ ولم تحلََّّ
 
َّ الل

َّ
لك، بل ازداد الش

ٰ
رخ وكثرت الفصحى وليس بمقدورها ذ

َّ
َّ

َّحد َّالميذ ملكة التََّّكساب التََّّإعليم عن كوى من عجز التََّّالش تعليم  ث بالفصحى، فإنَّ

َّ 
 
ة يعاني من اّلَّفصام لدى معل َّالعربيَّ ة أَّفسهم؛ إذ إنَّ عليم ما يبنوَّه بالتََّّ مي العربيَّ

ة في دروسهم، ومن مظاهر ٰهذا اّلَّفصام ما  يَّ  
املباشر ينقضوَّه باستعمالهم العام 

َّ
َّ

ى غدا النََّّة والتََّّظريََّّرخ القائم بين النَََّّّلحظ من الش َّطبيق حتَّ
َّ
حن حو صنعتنا والل

َّعادتنا.

َّ
 
َّل:حو َّ* كرنامج الت

َّالحوار من أجل القرار

َّ 
 
ايمث َّحو َّا في التََّّأساسي َّ ل املجتمع محور  لك أنَّ

ٰ
املجتمع إذا اقتنع  ل إلى الفصحى، وذ

َّحد َّبضرورة التََّّ َّ ث بالفصحى، فإنَّ
َّ
 َّريق ممهََّّالط

َّدة أمام قرار سياس ي  لك فإنَّ
ٰ
 ، وخالف ذ

َّ 
 
 َّات

ة لن يفض ي إلى مثل ٰهذا العسر وردود الفعل أو تدابير إجرائيََّّ خاذ قرار سياس ي 

َّ َّعات األخرى.ة كما في املجتملبيََّّالسَّ
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َّ َّحو َّأخذ التََّّ إنَّ  َّير فيه بالتََّّل على وجه اّلختيار، والسَّ
 
ا ضرورَّدريج قد يمث

 
ال شرط  ي 

ََّّجاحه.

َّ  
َّالقرار الس 

 
َّة:راتيب اإلداري َّياس ي والت

َّ
َّ
غة وبعض أهل النََّّيتطل

 
ة يرون خطورة القضيََّّ وهم-ظر ع بعض العاملين في حقل الل

غويََّّ
 
تهاة الل َّ لىإ-وحيويَّ تي ينتظم إشرافها كلََّّالس 

َّ
َّ لطة ال إلى جميع املرافق،  جهة، وتمتد 

ذي يختصر الزََّّنفيذيََّّوتمتلك القدرة التََّّ
َّ
َّة على اإلَّجاز ال

َّ
ذي يستغرقه مان الط

َّ
ويل ال

 َّر البطيء املتراوح بالتََّّغي َّالتََّّ
طبيقات ة الخالصة والتََّّظريََّّة والبحوث النََّّيََّّدابير الفن 

َّة الجزئيََّّ َّ املحدودة، بيد أنَّ  
َّ ياس يََّّالقرار الس  سات تساعده على جعل قراره يرتبط بمؤسَّ

ا. ا َّاجح 
 
ََّّافذ

َّ  
َّياس ي على التََّّويستشهد املوس ى على قدرة القرار الس   َّريع بالحديث النََّّغيير السَّ

 بوي 

َّ
َّ

َّالش َّ ريف "إنَّ ة استعرض املوس ى َّماذج عربيََّّ ثمََّّ لطان ما ّل يزع بالقرآن"هللا يزع بالس 

َّحد َّاس بالتََّّسابقة عملت على إلزام النََّّ
َّ

ام ام أيََّّث بالفصحى، منها ما جرى في الش

َّ َّالحكم الفيصلي، حيث منعت الدَّ
 
غة الت

 
ة، وتالشت من ألسن ركيََّّولة استخدام الل

َّالنََّّ َّاس في بضع سنين، كما األمر في الجزائر حيث سعت الدَّ  
ما هو  ولة إلى تعريب كل 

1171َّفرنس ي قبل عام  َّم وشرعت في تعريب مؤسَّ
 
رق وامليادين ساتها وأسماء الط

َّ
َّ
 َّة وإلزام النََّّواألزق

ى يََّّاس باّللتحاق في مدارس محو األم  ة، ولم يمض عامان حتَّ ة العربيَّ

َّكاَّت الحركة تؤتي أوكلها.

ة من جهود في  ويستعرض املوس ى غة العربيَّ
 
َّماذج العراق وما قامت به مجامع الل

َّتعريب املصطلحات.

َّ ة ليست مسؤوليََّّقضيََّّ إنَّ َّة لغويََّّة العربيَّ  َّ ة خالصة، وإنَّ
 
غوي فيها يمث

 
ل الجاَّب الل

َّ ا، وإنَّ ا واحد   َّا على مقتض ى التََّّضبط األبعاد جميع َّ بعد 
 
ساق يتجاوز كامل واّلت

َّاملسؤوليََّّ
 
َّة إلى املسؤوليََّّة الخاصََّّغويََّّة الل  

َّة.ة العامََّّياسيََّّة الس 
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َّ
 
َّة املقترحة:داكير اإلجرائي َّبعض الت

 َّيقترح املوس ى جملة من التََّّ
 
 َّقة في الدََّّوصيات املتعل

غوي 
 
َّوالتََّّ رس الل

 
فولة عليم وأدب الط

َّ 
اإلعالم املسموعة ة واإلدارة والفنون ولغة الكتابة ووسائل ة والحياة العامََّّيََّّومحو األم 

َّوصيات: ة؛ ومن جملة ٰهذه التََّّواملرئيََّّ

َّ  
ة في ة الخاصََّّة واملعجميََّّحويََّّة والنََّّرفيََّّة والصََّّوتيََّّمات الصََّّإعداد فهرس شامل للس 

ة القديمة.  هجات العربيَّ
َّ
َّالل

ة الوسطى ة الوسطى من جهة، وبين العربيَّ ة والعربيَّ يَّ  
 إجراء دراسات مقارَّة بين العام 

َّ
َّ
ة الفصحى من جهة أخرى؛ لتحديد العالقة بين ٰهذه املستويات الث الثة والعربيَّ

 َّطو َّوالكشف عن مقدار التََّّ
 
ذي تمث

َّ
ة إلى ر ال يَّ  

ة الوسطى في اّلَّتقال من العام  له العربيَّ

 الفصحى. 

ة األولى، ويراعي  "تأليف" وضع ة املنطوقة يستخرج من كتب العربيَّ في قواعد العربيَّ

َّالر َّ
َّ

تي يتيحها موقف الخطاب الش
َّ
 فوي. خص ال

َّ  
 َّ ربط كل 

لة لنصوص ة األولى بأشرطة مسجََّّر في املرحلة اّلبتدائيََّّمقرََّّ كتاب مدرس ي 

َّ
 
َّالكتاب؛ لتكون َّماذج صالحة يحتذيها الط
َّ

 ب. ال

 َّجعل الفصحى لغة التََّّ
 َّ عليم الجامعي 

 
َّكل  

ا في كل 
 
تعيين  ه؛ وجعل إتقان الفصحى شرط

 تبة. ذه الر َّبهَّٰ

َّ َّإنشاء مؤسَّ
 
 َّسة ألدب الط

ة الفصحى؛  فولة تعمل على تهيئة املواد  املناسبة منه بالعربيَّ

َّمن األغاني واألَّاشيد الرََّّ ر َّم َّكإَّتاج ز َّ
 
َّشيقة املناسبة للط

 
فولة فولة، وفرز قصص الط

َّ 
 َّاملترجم واملوضوع، واستبعاد العام 

َّا، وسواها من اكيك وحظره تمام َّوالرََّّ ي   
 ملهام 

َّالجليلة. 
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َّ  
 َّ مه أم َّبرَّامج إذاعي تلفزيوني مسلسل تقد 

به حاَّية لطفل في بدء الكالم... تناغيه وتدر 

 على الكلمات، والعبارات األولى بأداء صحيح عذب طبيعي. 

َّ
َّ

َّتعريب الال  
َّ فتات وأسماء املحال   

َّ وكل   
مظهر مكتوب في الحياة  وجوه اإلعالن، وكل 

َّأسماء عربيََّّة بإعطائها العامََّّ
َّ
 ة. ة صحيحة دال

 اّلقتصار على الفصحى في املسرح وصناعة األفالم وَّصوص األغاني واألَّاشيد.

َّ 
 َّتعيين محر 

َّرين لغوي   َّين لتصحيح لغة الصَّ
 
َّحافة، ومدق  

 
 باعة. قين لتصحيح أخطاء الط

ة.  يَّ  
 منع املطابع من طبع كتب أو رسائل بالعام 

 

 

 

 


