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حول إلى الفصحى في العالم العربيَّ الحديث َّ
نهاد املوسـ ــى وقضية التَّ َّ
عبد هللا عمر الخطيب* َّ
َّ
العب َّ
ولد نهاد املوس ى ببلدة َّ
التاسع من
الفلسطينية في ََّّ
اسية من أعمال مدينة يافا
الرغم من صغر سنَّه
شهر ََّّأيار ،عام ألف وتسعمائة واثنين وأربعين للميالد .وعلى ََّّ
َّ
إّل ََّّأَّه يستذكر ما حدث
النكبة سنة ثماني وأربعين وتسعمائة وألفَّ ،
حينما وقعت ََّّ
العب َّ
ي "كان ٰذلك يوم سبت ،في َّ
اسية ،يوم استيقظ َّفي
السودا َّو َّ َّ
فيقول واصفَّا املشهد َّ َّ
فجأة ََّّأول إحساس بالخوف .وَّظرت حولي واَّداح من حولي فراغ ووحشة ،وقفت
الزلزال
السادسة ،وكاَّت فلسطين على أبواب َّ
وحدي .كنت يومذاك على أبواب َّ َّ
العب َّ
السبت كاَّت تقوم في َّ
اسية سوق جامعة
العظيم ،كان ذاك يوم سبت ،ويوم َّ َّ
الناس من أهل القرى املجاورةَّ .
يتوافد إليها ََّّ

الدار ذات
بوابة َّ َّ
أن شيئَّا ما يحدث ،أيقنت بالخطرَّ ،ظرت إلى ََّّ
أحسست يومذاك َّ َّ
املشرعة هي مصدر الخطر
ََّّ
البوابة
أن ََّّ
مشرعة ،أحسست َّ َّ
البوابة ََّّ
الفناء الواسع ،كاَّت ََّّ
ٰ
التقدَّم َّحوها إلغالقها سيكون أخطر .لزمت باب
أن ََّّ
قدرت َّ َّ
كنني َّ َّ
اآلتي من الخارج ،ل ََّّ
الرصاص الفارغ املتساقط
إحدى الغرف املصفوفة حول الفناء .تشاغلت بمشاهدة ََّّ
ثم زايلني الخوف حين رأيت َّاسَّا من
الدارََّّ ،
من أعلى أشجار (اليوكالبتوس) في فناء َّ َّ

الدار،
أهل القرية يدخلون سراعَّا ويخلون بعض الجرحى إلى غرفة في إحدى زوايا َّ َّ
ويحكون عن غارة قام بها اليهود من املستعمرة املجاورةَّ .
َّ
الذاكرة يومَّا سديميَّا داكنَّا .ودخلت فلسطين
السبت على صفحة َّ
وما يزال يوم َّ َّ
النكبة وينتصب في ذاكرة الطَّفولة منَّي مشاهد
وأهلها في أهوال وأحوال .وكاَّت ََّّ
وحكاياتَّ )1("...
* باحث ومحاضر في جامعة العلوم اإلسالمية – األردنَّ .
َّ
العربية ،وليد العناتي ،دار جرير ،األردن ،ط 1111 ،1 .م ،ص َّ .17
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شخصية الطَّفل نهاد املوس ى
ََّّ
كاَّت طفولة املوس ى مفعمة باملثابرة واملكابرة وبدت
َّ
َّ
الرجال؛ يقول
ويتمثل مواقف َّ
َّ
يتكلم بلغة رصينة
شخصيات رجال عصره؛ َّ
ََّّ
تشابه
السادس اّلبتدائيَّ
الصفَّ الخامس أو َّ َّ
واصفَّا مشهدَّا من مشاهد طفولته "كنت في ََّّ
َّجليزية يريدون تغييره لقصور أدائه،
ََّّ
حين اَّتفض زمالئي على معلم اللغة اإلَّ
َّ
لعله يحقَّق لهم ٰهذا املطلب ،وَّدبوني كي أكون
واحتشدوا ملقابلة مدير التعليم َّ

إن زمالئي
الناطق باسمهم ،وكان فيما قلته في مخاطبة املدير – وإخاله كان أرمنيَّا – َّ َّ
ََّّ
ٰهؤّلء قد ألقى عليهم جهل اإل َّ
التناصَّ الطَّفوليَّ مع بيت
َّجليزية بكلكله ،وكان ٰهذا ََّّ
َّ
َّ
الشفويَّ .
سربه محفوظي إلى ملفوظي في خطابي َّ
مما ََّّ
الليل ََّّ
امرئ القيس في وصف َّ
وعززه لدي أنَّي أولعت بالكتاب؛
وإخاله كان خطابَّا مفارقَّا عرفت به فدرجت عليهََّّ ،
َّ
عدتي َّ
املعلقات ،وأطمح إلى
حتى اآلن ،وأردَّد َّ
جل َّ َّ
التنزيل والحديث ما يمثَّل ََّّ
أحفظ من ََّّ
"الرسالة" في أعدادها القديمة تباع بالكيلو في
األلفية وأَّكبَّ على قراءة َّ
ََّّ
حفظ
خاصةَّ ...
حتى أصبحت
ََّّ
الزََّّيات
دكاكين السَّوق ،وأعجب بأسلوب أحمد حسن ََّّ
الفصيحة أسبق إلى لساني بل كدت أنس ى عامَّ ََّّيتي!"( )1قاده ٰهذا اإلقدام وملكة
َّ
العامة قبل موعدها بسنتين؛
اَّوية ََّّ
الث ََّّ
يتقدم ّلمتحان َّ
الحديث وشغف القراءة إلى أن َّ َّ
َّ َّ
شكل اَّدهاشَّا ملن حولهَّ .
مما َّ
َّ

من املخيَّم إلى جامعة دمشقَّ .
َّ
َّ
الشتات التي فرضتها آلة البطش الصهيو ََّّية ممزوجة بألم وأمل؛ تواصل
كاَّت رحلة َّ
وانسد في األفق األمل ،من تحت بيت سقفه من حديد صدئَّ وأسواره من
َّ َّ
األلم
َّ
الشتات ،فاَّتخبت ٰهذه الظَّروف
مخيمات َّ
حجارة الطَّين ،عاش الفلسطينيَّون في ََّّ
َّ
رجاّل عصاميَّين أكفاء ،كان من بينهم نهاد املوس ى الذي حمل ديوان جرير
َّ
القاسية
زودني بها الدَّكتور نهاد املوس ى.
خاصة َّ َّ
 - 1أوراق ََّّ
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العقاد ورحل إلى جامعة دمشق
تحت إبطه منذ طفولته ،وقصائد عنترة وبالغة ََّّ
املعيارية هناكَّ .
ََّّ
ليعتنق

تتميز –
الزمن أصبحت في جامعة دمشق ( )1193–1131وكاَّت ََّّ
"وعلى فترة من ََّّ
َّ
املعيارية في أمر
ََّّ
والصرامة
ََّّ
العربية باملحافظة
يومذاك – بين َّظائرها من الجامعات
ٰ
الصواب ومجاَّبة الخطأ ،وصار ذلك
خاصة ،فأخذت َّفس ي بالتزام ََّّ
ََّّ
النحويَّ
الصواب ََّّ
ََّّ
والتنبيه على
عندي رقيبَّا على كلَّ ما أقرأ وما أسمع ،وهاجسَّا مقيمَّا في رصد الخطأ ََّّ
التجربة
الصواب"( )1ومن دمشق لـملم املوس ى َّفسه والتحق بجامعة القاهرة في ََّّ
ََّّ
َّ
التكوين ( )1199–1193واَّحاز في إعداده لرسالة
الثاَّية في مراحل ََّّ
الجامعية َّ
ََّّ

األمة
القضية اللغوية تحتلَّ موقعَّا مركزيَّا في حياة ََّّ
ََّّ
املاجستير للَّغة فقد "كاَّت
النكبة تشتعل
َّواشتغاّلت املتخصَّصين فيها ،إذ كاَّت األمَّة وهي خارجة من جرح ََّّ
َّ
الثمام ،وترى مشروع الوحدة
بأشواق الوحدة .ترى تحرير فلسطين على طرف َّ
مبجالَّ ،وكان
رمزا ََّّ
أمال قريبَّا ،وكاَّت اللغة َّ
األمة دورها في دورة الحضارة َّ
واستئناف ََّّ
وتقديرا في ٰهذا املناخ الوجدانيَّ العامَّ ،بل في
َّ
اعتبارا
َّ
التخصَّص فيها وتعليمها يلقى
ََّّ
َّ
العربية موضوع رسالته
النحت في اللغة
فاتخذ من ََّّ
فرص العمل يومذاكََّّ .

للماجستير"(َّ .)2

َّ
َّ َّ
الروح التي
الثالثة في القاهرة ( )1191 –1199امتدادَّا لتلك َّ
الجامعية َّ
َّ
"وكاَّت املرحلة
َّ
العربي َّحو
َّ َّ
وباألمة أن تستأَّف مشروعها
ََّّ
بالعربية مواكبة الحضارة؛
تنشد
املستقبل ،وكان استلهام املاض ي يمثَّل مددَّا وجداَّيَّا عريضَّا .وكاَّت البصرة في القرن
َّ
َّ
َّ
األمة في أخبار العرب في
العربية ،تستجمع ذاكرة ََّّ
للثقافة
الثاني للهجرة حاضرة َّ
َّ

زودني بها الدَّكتور نهاد املوس ى.
خاصة َّ َّ
 - 1أوراق ََّّ
الدبابسة ،نهاد املوس ى وجهوده اللغوية ،رسالة ماجستير ،جامعة الخليل 1111 ،م َّ
فتحية َّ َّ
ََّّ
-2
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األمة في ديوان العرب ،وتؤسَّس علوم
وتدون إبداع ََّّ
ََّّأيامهم وأ ََّّيام هللا في فتوح اإلسالمَّ ،
َّ
َّ
الشريفَّ .
التنزيل العزيز والحديث َّ
العربية في سياق خدمة ََّّ
الرواة في حياة البصرة
املثنى – ثالث اثنين من العلماء َّ
واتخذتَّ أبا عبيدة مَّعَّمَّ َّر بن ََّّ
ََّّ
يومذاك هما (األصمعي وأبو زيد األَّصاري) – موضوعَّا لرسالتي للدَّكتوراه .وكاَّت
صحبة أبي عبيدة زادَّا معرفيَّا مستفيضَّا ،ومتاعَّا عقليَّا شائقَّا"(َّ .)1
التَّدريس والبحثَّ :
األردَّية؛
ََّّ
عمل في الجامعة

متفرغَّا ( )1191–1197فأستاذَّا مساعدَّا (–1191
محاضرا َّ
َّ

 )1173فأستاذَّا مشاركَّا ( )1191–1173فأستاذَّا

()1111-1191

وتقديرا لدوره
َّ

الرياديَّ في اّلشتغال بعلوم اللغة منح أستاذ كرس ي منذ عام َّ 1111
حتى اآلنَّ .
َّ
األردَّية َّومنها :جامعة اليرموك وجامعة
ََّّ
ائرا في العديد من الجامعات
عمل أستاذَّا ز َّ
اإلسالمية
ََّّ
األردَّية ،وجامعة العلوم
ََّّ
الهاشمية ،وجامعة البنات
ََّّ
مؤتة ،والجامعة
َّ
العربية ،كان من بينها :جامعة امللك
درس في العديد من الجامعات
العاملية .كما ََّّ
ََّّ
َّ
املتحدةَّ .
العربية ََّّ
سعود ،وجامعة الكويت ،وجامعة اإلمارات
َّ
واألجنبية منها :جامعة بيرزيت ،جامعة
ََّّ
العربية
وحاضر في العديد من الجامعات
ملبورن وجامعة سيدني ،جامعة تكساس في أوستن،
البصرة ،جامعة حلب ،جامعة َّ
وجامعة وّلية أوهايو في كولومبس وغيرهاَّ .
مؤلَّفات نهاد املوس ىَّ :
حاشية االستشراق املعاصر (تسع وسبعون صفحة) ،نشر بدعم من الجامعة
تفرغه العلمي
األردَّية طَّ 1191 ،1 .اقش ٰهذا الكتاب مسألة عرضت للمؤلَّف أثناء َّ
ََّّ
في أملاَّيا سنة  1171 –1179م أثارها الدكتور أ .دَّتس  ،A.DENZوهي مسألة عدم
زودني بها الدَّكتور نهاد املوس ىَّ .
خاصة َّ َّ
 - 1أوراق ََّّ
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َّ
النحو
العربية ،وقد َّاقش املوس ى ٰهذه املسألة من كتب ََّّ
وقوع الحال منفيَّا في اللغة
واألدب َّقاشَّا ماتعَّا.
نظريَّة النَّحو العربي في ضوء مناهج النَّظر اللغوي الحديث( ،اثنتين وثالثين ومائة
فرغ
الت َّ
أعده املوس ى أثناء إجازة ََّّ
صفحة) ،دار البشير ط1197 ،1.م ،األردن ،وهو بحث َّ َّ
َّ
العلمي  1171 – 1179م ،وقد اَّطلق املوس ى في دراسة الحدس الذي تراءى له بعد
َّ
فرغ العلمي املذكورة ،ومناط الحسَّ َّ َّ
بأن
الت َّ
املقابسات التي جرت في أملاَّيا أثناء إجازة ََّّ
قدرا مشتركَّا يقع
الزمان واملكان واإلنسانَّ ،
النظر اللغوي على اختالف ََّّ
بين مناهج ََّّ
َّ
َّ
ٰ
لعله يوازي على َّحو أو آخر ذلك القدر املشترك الذي يلتمس في ٰهذه
بالضرورة َّ
ََّّ
اإلنساَّية في العالم.
ََّّ
األزمنة بين مختلف اللغات
الُّبيدي ،تحقيق د .عبد الكريم خليفة (ست
مَّسَّتَّدَّ َّركَّ على كتاب الواضح ألبي كرر َّ
وثماَّون صفحة) ط 1179 ،1.م ،وهو مستدرك على تحقيق الدَّكتور خليفة لكتاب
َّ
النحوي األَّدلس ي.
الزبيدي ََّّ
مؤلفات َّ
الواضح ،أحد َّ
الصَّورة والصَّيرورة كصائر في أحوال الظَّاهرة النَّحويَّة ونظريَّة النَّحو العربي ،ط،1.
قدم املوس ى ٰلهذا الكتاب باإلعالن
 1113م دار الشَّروق( ،خمسون ومائة صفحة)َّ َّ .
عن سؤال الدراسة "تأتلف فصول ٰهذا الكتاب على اختالفها لرسم مالمح من صورة

الزمان .وقد عرض املؤلَّف لجملة من
النحو العربي ،ورصد مظاهر من صيرورته على ََّّ
ََّّ
َّ
األسئلة التي سعت الدراسة لإلجابة عنها كان من بينها:
الزمن؟
يتغير على دورة ََّّ
العربي ثابت لم ََّّ
َّ َّ
النحو
أن ََّّ
أحقَّا َّ َّ
طور ومقتضيات الخطاب في
الت َّ
الصيرورة ودواعي ََّّ
النحو العربيَّ لدواعي ََّّ
كيف استجاب ََّّ
اَّفتاحها وتجدَّدها؟
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الرياض السَّعودية( ،عشرون
النَّحت في اللغة العربية ،ط ،1193 ،1.دار العلومَّ ،
َّ
الرسالة التي َّال بها املؤلَّف درجة
وثالثمائة صفحة) ،وأصل ٰهذه الدراسة َّصَّ َّ
َّ
العربية بكلَّ ََّّية األدب – جامعة القاهرة  1199إشراف د.
املاجستير من قسم اللغة
النحت في اللغة العرب َّية ،وقسم
َّصار ،وقد عالج املوس ى في ٰهذه الدراسة ََّّ
حسين ََّّ
الرسالة إلى ثالثة مباحثَّ :
َّ
التعبير عن املعانيَّ .
التوسَّع اللغوي في ََّّ
األول :طرق ََّّ
املبحث ََّّ
َّ
النحت عند القدماءَّ .
الثانيََّّ :
املبحث َّ
َّ
النحت عند املحدثينَّ .
الثالثََّّ :
املبحث َّ
األساليب مناهج ونماذج في تعليم اللغة العربية ط ،1113 ،1.دار الشَّروق (تسع
وثماَّون ومئتا صفحة)َّ .
متنوعة للمعلَّم املبتدئ واملتدرب واملجرب
قدم فيه املوس ى طرائق َّ
وهو كتاب منهجيَّ َّ َّ
َّ
َّ
العربية وسبل تطوير تعليم
العربية .ويقدَّم رؤَّى للمهتمَّين في اللغة
في تدريس اللغة
َّ
تذوق موسيقى الشَّعر
األجنبية ويختتم الدراسة بتسهيل فنَّ َّ
ََّّ
العربية كاللغات
اللغة
العربيَّ والعَّروض العربيَّ وتمييز البحور.
في تاريخ العربية ،أكحاث في الصَّورة التَّاريخيَّة للنَّحو العربي 1179 ،م( ،اثنتان
َّ
األردَّية على نشره"ٰ .هذه الفصول التي
ََّّ
وثالثون ومئتا صفحة) ،ساعدت الجامعة
قدرتَّ ََّّأنها تهئ لنا أن نستدرك
النحويَّين القدامى َّ َّ
يستقبلها القارئ مراجعات في عمل ََّّ
َّ
عليهم ،أو نستشرف بعض القضايا التي تناولوها من زاوية َّظر جديدة ،أو تساعد في
َّ
َّ
العربية وتدريسها .وجاء الكتاب في
تفسير بعض القضايا اآلتية التي تواجهنا في درس
أربعة فصول:
َّ
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َّ
َّ
رفيةَّ .
الص ََّّ
العربية والوحدة ََّّ
األول :اللهجات
ََّّ
َّ
َّ
َّ
العربية القديمةَّ .
الثاني :ظاهرة اإلعراب في اللهجات
َّ
َّ
َّ
حوية بين الفصحى ولهجاتهاَّ .
الن ََّّ
الظاهرة ََّّ
الثالثَّ :
َّ
النحويَّين منهَّ .
النحوي وموقف ََّّ
طور ََّّ
الت َّ
الرابعََّّ :
ََّّ
َّ
َّ
العربية،
الطلبة في اللغة
قضية الخطأ وضعف َّ
ََّّ
اللغة العربية وأكناؤها ،أبحاث في
 ،1111ط ،1 .مكتبة وسامَّ ،
عمان( ،ستَّون ومائة صفحة)َّ .
َّ
َّ
َّ
الطلبة التي يقعون فيها
سعى املوس ى في ٰهذه الدراسة التي بناها على استقراء أخطاء َّ
"َّظرية الخطأ"
ََّّ
في إجابات أسئلة اّلمتحاَّات في الجامعة وأبحاثهم ،إلى ما أسماه
َّ
الطلبةَّ .
بحيث يتمَّ رصد مواقع الخطأ عند َّ
العربية نحو توصيف جديد في ضوء اللَّسانيَّات الحاسوبيَّة ط1111 ،1 .م،
َّ
َّ
والنشرَّ ،
عمان (أربع وتسعون ومئتا صفحة) .وهي دراسة
العربية للدَّراسات َّ
املؤسسة
َّ َّ
فرغ العلمي  1111 – 1119مَّ .
الت َّ
أعدها املوس ى أثناء إجازة ََّّ
َّ َّ
َّ
للعربية ،يحاول
يقدَّم املوس ى للدراسة بقوله"ٰ :هذا بحث في توصيف النَّظام اللغوي
َّ
العربية املتعارف إلى استقراء املعطيات املدركة بالحدس لدى
أن يتجاوز وصف
َّ
حد الكفاية .ويحاول ٰهذا البحث في خطوات
بالعربية َّ َّ
العربي البالغ من العلم

َّ
للعربية مالمح توصيف يشخَّص املقوّلت اللغوية،
يتلمس
تجريبية أن ََّّ
ََّّ
استطالعية
ََّّ
َّ
َّ
َّ
العمليات
ََّّ
ويتلطف ّلستظهار
َّ
واألدلة املسكوت عنها،
َّ
النواظم
لعله يهدي إلى تلك ََّّ
َّ
َّ َّ
لقائية التي يقوم بها العقل العربيَّ في ممارسة الكتابة اللغوية تركيبَّا وتحليالََّّ .
التَّ َّ
حولَّ ،
عمان 1117 ،مَّ .
الت َّ
اللغة العربية في العصر الحديث :قيم الثَّبوت وقوى ََّّ
َّ
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مؤلَّفات كتبت عنهَّ :
َّ
والتوزيع ،ط،1.
للنشر ََّّ
نهاد املوس ى وتعليم اللغة العربية ،وليد العناتي ،دار جرير َّ
 1111مَّ .
آفاق اللَّسانيَّات (دراسات ،ومراجعات ،شهادات ،تكريمَّا لألستاذ الدَّكتور نهاد
َّ
العربية ،ط 1111 ،1.م.
دراسات الوحدة
املوس ى ،تحرير هيثم سرحان ،مركز َّ
الدبابسة ،رسالة ماجستير ،جامعة الخليل،
فتحية َّ َّ
ََّّ
نهاد املوس ى وجه َّوده اللغويَّة،
فلسطين.1111 ،
حول إلى الفصحى كين الواقع واملأمولَّ(َّ )1
مشروع التَّ َّ
َّ
طور اللَّساني واللغوي الذي طرأ
الت َّ
تتماهى الدراسات اللغوية الحديثة مع اتَّجاهات ََّّ
َّ
َّ
الحياتية
ََّّ
الدور الحياتيَّ وتغيَّر األَّماط
ملتطلبات َّ َّ
َّ
َّظرا
العربية َّ
على املجتمعات
َّ
َّ
تتحكم في الخطاب اإلعالمي العربي
َّ
واّلجتماعية وظروف الجغرافيا التي أضحت
ََّّ
العاملية ،وفي ظلَّ ٰهذه املتغيَّرات ظهر
ََّّ
استجابة ملصالحها ومواقفها من السَّياسة
أساسيين من مستويات اللغة :الفصحى والعامَّ ََّّيةَّ .
ََّّ
الصَّراع بين مستويين
َّ
وجهز مختبره اللغوي
أعد أدوات البحث ََّّ
شغلت ٰهذه املسألة خاطر نهاد املوس ى الذي َّ َّ
حول إلى الفصحى في العالم العربي
الت َّ
ليتصدى لدراسة ََّّ
َّ َّ
تفرغ علميَّ
وحصل على َّ
َّ
محاورا َّثلة من العلماء واملفكَّرين والباحثين ،كان ٰهذا اّلستفزاز لخاطر
َّ
الحديث
وسبر ألغوارها ،ليبرز السَّؤال األكبرَّ :
ملوس ى منطلقا للغوص في كوامن اللغة َّ

َّ
والتوزيع،
للنشر ََّّ
حول إلى الفصحى في العالم العربي الحديث ،نهاد املوس ى ،دار الفكر َّ
الت َّ
قضية ََّّ
ََّّ - 1
األردن ،ط 1197 ،1 .م .وهي دراسة اعتمدها الباحث في عرض رؤية املوس ى ٰلهذا املشروع ملتزمَّا
َّ
بعبارة املوس ى في الكتاب املشار إليه.
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َّ
اليومية؟ ويجيب املوس ى دون
ََّّ
يتكلمون الفصحى في شؤونهم
أصال َّ
َّ
هل كان العرب
اَّتظار ،وهو سؤال تاريخيَّ خالفيَّ .ومن خلفه سؤال الدراسةَّ :
َّ
َّ
اليومية؟ هل
ََّّ
الشفويَّ واملحادثة
العربية الفصحى لغة الخطاب َّ
هل يمكننا أن َّجعل
والتواصل اليوميَّ
محل العامَّ ََّّية في مواقف املحادثة ََّّ
ََّّ
يمكننا أن َّحَّ ََّّل الفصحى
العفوي؟ َّ

َّ
َّ
"العربية الوسطى" التي يستعملها املتعلَّمون
وهل يمكننا أن نستبدل الفصحى ٰبهذه
َّ
سميةَّ .
والر ََّّ
قافية ََّّ
الث ََّّ
عادة في مواقف املشافهة َّ
َّ
التاريخيَّ العتيد مالمح
العربية على ائتالف عريض ،إذ اَّتظمت في وصفها ََّّ
أقيمت
تصورها ،فقد
تطورها ومناهج مختلفة في َّ
متباينة في صورتها ومسالك متغيَّرة في َّ
َّ
العربية في استقرائها وصفَّها
اَّتظمت في بنائها لهجات قبائل مختلفة ،إذ أخذ علماء
َّ
الطائيَّينَّ .
ثم هذيل وبعض كناَّة وبعض َّ
عن "قيس وتميم وأسدََّّ .....،
َّ
صرح
حجة ،كما ََّّ
وكاَّت اللهجات أو اللغات بمصطلح القوم يومذاك ،على اختالفها ََّّ

به ابن جنَّي في الخصائص .فلغة تميم في ترك إعمال (ما) ولغة الحجازيَّين في أعمالها
َّ
والتباين َََّّّبه إليه
التشعَّب ََّّ
كلتاهما مقبولتان ،وقد توالد عن ٰهذا اّلختالف مزيد من َّ
والتباين دفعهم لتفسير (تداخل
والتغاير ََّّ
علماء اللغة وخاصة ابن جنَّيٰ ،هذا اّلختالف ََّّ
اللغات) في كالم الفصيح ،فإذا اجتمع في لغة رجل واحد لغتان فصيحتان ،فقد
ثم ََّّإَّه استفاد األخرى من قبيلة أخرى،
يجوز أن تكون لغته في األصل إحداهماََّّ ،
واستقام لهم ٰبهذه املالحظة لتداخل اللغات وتركيبها أن يفسَّروا أوضاعا مفردة من
َّ
بالظاهر على الشَّذوذَّ .
التباين حملها من أخذ َّ
ََّّ
ٰ
ٰ
َّ
كنه يسمح
العربية َّظاما لغويَّا يقوم على محور عريض مشترك ،ول ََّّ
وهكذا أصبحت
َّ
ٰ
لعله يقدَّم ما َّجده من ذلك في ََّّأية لغة
والتباينَّ ،
بهامش منبسط من اّلختالف ََّّ
أخرىَّ .
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فإَّه عمل في استيعاب لهجات القبائل
وكان ٰهذا املنهج اّلئتالفي تدبيرا سديداََّّ ،
اإلسالم في استيعاب جهود تلك القبائل وتأليفها في بناء
وتأليفها معا ،كما عمل َّ
التقارب
سياس يَّ واحد معَّا ،كان ألمَّ القرى ،وغيرها من العوامل دور رئيس في ٰهذا ََّّ
والتبادلَّ .
والتفاعل ََّّ
ََّّ

وكان لنزول القرآن الكريم بلسان عربيَّ مبين على سبعة أحرفََّّ ،أَّه فسح للعرب في
الكالمية
ََّّ
السعة وال ََّّتيسير ،فقرأوا به على وفق ما استحكم من عاداتهم
قراءاته سبيل َّ َّ
في لهجاتهمٰ .
َّ
التنزيل
العربية سمته بانسجام إذ يتواءم ََّّ
وهكذا ََّّيتخذ النَّظام اللغوي في
مكوَّاته
العزيز بقراراته وكالم العرب بلهجاته ،فقد َّزل القرآن بلسان العرب ،وكاَّت َّ
الل َّ
النحويَّ وطرائقه في األداء
والصرفيَّ وَّظامه ََّّ
ََّّ
الصوتيَّ
ساَّية الخالصة في تشكيله ََّّ
جارية على سَّنن العرب في كالمهمَّ .

ٰ
كن ٰهذا ّل ينفي َّأنَّ
ويقف كتاب مجاز القرآن ألبي عبيدة شاهدا ضخما ماثال ،ول َّ َّ
املكوَّات الل َّ
ساَّية صيغة منفردة معجزةَّ .
القرآن الكريم استخرج من تلك َّ
َّ
الخاصة واملتداخلة
ََّّ
هجية
الل ََّّ
وحمل الشَّعر الجاهليَّ َّفسه مالمح من ٰهذه السَّمات َّ
َّ
العربية املشتركة قبيل اإلسالمَّ .
الرئيس للَّغة
األدبي ََّّ
َّ َّ
الرغم من ََّّأَّه كان املظهر
على ََّّ
َّ َّ
العربية التي
الرواة قرأوا كثيرا منه فيما يعدَّ في ضوء قواعد
أن َّ
الرغم من َّ َّ
وعلى ََّّ

شتى
وضعت في اإلسالم فأوردوها مورد الفصحى أو مورد اّلئتالف ،وقرأوه على وجوه ََّّ
حجة على
ولعل حملَّ الشَّعر ٰلهذه السَّمات يصلح ََّّ
ََّّ
اريخية،
الت ََّّ
متجاوزين الحقيقة ََّّ
َّ
الجاهليةَّ .
ََّّ
العربية
باّلزدواجية في
ََّّ
القائلين
اختصت بها
ََّّ
والنوادر
مما ائتلف في اللغة من مختلف اللغات ألفاظ من الغرائب ََّّ
وكان ََّّ
شتى ،ودخلت في معجم
بعض القبائل دون بعض وقد أفردها اللغويَّون بتآليف ََّّ
َّ َّ
َّ
للمادة
الد َّالة عند تشكيلهم ََّّ
للخصوصيات َّ
ََّّ
العربية وكاَّت مثال من استحضار اللغويَّين
غوية الجامعةَّ .
الل ََّّ
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 التحقَّق في نشأة االزدواجيَّةَّ :اّلزدواجيَّة الل َّ
َّ
َّ
العربية منذ أمد
قارة في اللغة
غويَّة ََّّ
الزاعمين َّ َّ
بأن
يفنَّد املوس ى آراء ََّّ
طويل ،ويستعرض آراء القوم ويناقشها مبديا موقفا رافضا ٰلهذا اّلتَّجاه ،فيقولَّ :
طبيعية في
ََّّ
اّلزدواجية ظاهرة
ََّّ
"يذهب جمهور الباحثين العرب املعاصرين إلى َّ َّ
أن
ٰ
َّ
مما فيه
الرغم ََّّ
العربية بدعا في ذلك ،وفي ٰهذا املذهب على ََّّ
اللغات جميعا ،فليست
َّ
العربية
من الحقَّ يستبطن موقفا دفاعيَّا يميَّز معالجات العرب املحدثين لقضايا
املعاصرةَّ .

ويذهب جمهور الباحثين العرب املعاصرين إلى أبعد من ٰهذا ،إذ يرون أن اّلزدوا َّ
جية
َّ
الجاهلية مستويان
ََّّ
وأَّه كان للعربيَّ في
الزمان إلى العصر الجاهليَََّّّ ،
العربية تمتدَّ في ََّّ
في
َّ
َّ
لغويان بينهما فرق ظاهر؛ فرق
يتمثل في اللغة املشتركة التي
اّلزدواجيةََّّ .أولهما َّ
ََّّ
ََّّ
َّ
َّ
والثاني في لهجته
الشاعر أو العربيَّ خارج قبيلته أثناء الحجَّ أو التَّجارةَّ ،
يصطنعها َّ
َّ َّ
َّ
اليومية في أهلهَّ .
ََّّ
املعيشية
ََّّ
القبلية وشؤوَّه
ََّّ
يتكلم بها في َّطاق بيئته
الخاصة التي َّ
َّ
ٰ
َّ
الخاصة لم
ََّّ
اللهجة
أن الفرق بين مستوى اللغة املشتركة ومستوى َّ
كننا َّذهب إلى َّ َّ
ول ََّّ
يبلغ يومذاك أن يمثَّل وصفَّا ازدواجيَّا"َّ .
الجاهلية كان مجتمعا أميا على
ََّّ
العربي في
َّ َّ
أن املجتمع
الرؤى َّ َّ
ويدلَّل املوس ى على ٰهذه َّ
عما اعتاد ،وحسبك َّ َّ
أن
يتحول ََّّ
الجملة ،واألمَّيَّ ََّّإَّما يأخذ ما يأخذ اكتسابا ،وّل يكاد ََّّ
َّ
اإلسالم َّفسه لم يلزمه ٰبذلك َّ
بأن مستوى
تعلق أحد َّ َّ
حتى يسير عليه في القراءة .فإذا َّ
بأن الحال
تشبثنا َّ َّ
التداول ََّّ
اليومية في ََّّ
ََّّ
دبية يومذاك كان يبذَّ مستوى العبارة
اللغة األَّ ََّّ
املضادة في مجتمع املشافهة األمَّيَّ ،إذ يكون
ََّّ
في املجتمع الجاهليَّ يومذاك تشبه الحال
َّ
َّ
العامةَّ .
الشعبيَّ وفيه ََّّ
الشاعر َّ
فيه َّ
ٰ َّ َّ
العامة العاديَّ .
األسلوبية على خطاب ََّّ
ََّّ
يتفوق بمقاييس
الشاعر ََّّ
كن َّ
واللغة واحدة ول َّ
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غوية ماثال في حياتنا ،إذ َّجد األمَّ َّيَّ
التعدَّد في مستوى الوظيفة الل ََّّ
وما َّزال نشهد ٰهذا ََّّ
َّ
َّ
الشاعر األمَّ َّ َّي ينشد بها شعره العامَّ َّ َّي،
يتكلم لهجته (وهي لغته األمَّ) سليقة ،وَّجد َّ
َّ
إبداعية يستخرجها املوهوبون ،وهي لغة واحدة ّل تختلف في
ََّّ
يومية طاقة
ولكلَّ لغة ََّّ
حوية ومعجمهاَّ .
والن ََّّ
رفية ََّّ
والص ََّّ
وتية ََّّ
الص ََّّ
َّظَّمها ََّّ
والتبيين للجاحظ ،من
السالفة من كتاب البيان ََّّ
ويمثَّل املوس ى على ما يدعم رؤيته َّ َّ

يومية محضةَّ .
العامة في أمور ََّّ
ََّّأَّه أورد بالفصحى روايات عن ََّّ

وإذا كاَّت الفصحى قد اقترَّت اقتراَّا مباشرا بالقرآن الكريم ،وأصبحت في صفتها
َّ
العربية في واقع اّلستعمال اليوميَّ على
للصواب والخطأ؛ َّ َّ
فإن
اريخية تلك معيارا ََّّ
الت ََّّ
ََّّ
لغويا مفارقا .وعملت دورة
مستوى َّ
َّ
تطور َّمطَّا لغويَّا أو
الناس كاَّت َّ
عامة ََّّ
مستوى ََّّ

خارجية في تشكيل ٰهذا
ََّّ
اجتماعية
ََّّ
ذاتية وعوامل
لغوية ََّّ
ثم أسهمت عوامل ََّّ
الزمن ََّّ
ََّّ
َّ
املستوى اللغويَّ الذي عرف بكالم البلديَّين عند الجاحظ ،ولغات األمصار عند ابن
َّ
الدارجة عندَّا .وقد تناول
املحكية أو َّ َّ
ََّّ
اللهجة العامَّ ََّّية أو اللغة العامَّ ََّّية أو
خلدونَّ ،
الفرق بين املستويين بعد خروج العرب إلى األمصار َّ
حتى أفض ى إلى اّلَّفصام وكاَّت
نشأة العامَّ ََّّيات إيذاََّّا بظهور
اّلزدواجيةَّ .
ََّّ
 كيف نشأت العامية؟ َّعندما ََّّاتسعت دولة اإلسالم َّ
واتَّجهت الجيوش الفاتحة صوب األمصار ،كاَّت
َّ
الجيوش تضمَّ عربا يحملون َّوعين من اللهجاتََّّ ،أولهما سلمت من تأثير اّلختالط إذ
َّ
َّ
تتحول ألسنتهم بمالبسة األمم
ََّّ
املقيدين الذين لم
سكان البراري ََّّ
كان أهلها من َّ
َّ
َّ
سكان الحضر أو من
والثاَّية لم تسلم من تأثير اّلختالط ،إذ كان أهلها من َّ
األخرىَّ ،
َّ
َّ
ممن كان يسكن أطراف بالدهم املجاورة لسائر األمم الذين حولهم.
سكان البراري ََّّ
َّ
َّ
قية هي وحدها التي اَّتقلت إلى األمصار إذ اَّتقلت إليها
الن ََّّ
فلم تكن لهجات الفصحى ََّّ
َّ
اللهجات املختلطة أصالَّ .
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َّ
َّ
َّ
العربية ولغات األمم في
وهناك اختلطت اللهجات فيما بينها كما تالقت اللهجات
َّ
املمالك املفتوحة ،وكان ٰهذا اّلختالط املباشر الذي أعقب الفتح أحد العوامل في
َّ
تحول ألسنة العرب
الزمن إلى َّ
أدى بمرور ََّّ
تشكَّل اللهجات العامَّ ََّّية فيما بعد ،فقد ََّّ
َّ
َّ
تحول
العربية على ألسنة األمم التي دخلت اإلسالم في املمالك
أدى إلى َّ
أَّفسهم ،كما ََّّ
املفتوحةَّ .
َّ
إما لعامل امتزاج العرب بأهل
العربية مفردات كثيرة من تلك اللغات ََّّ
تسربت للَّغة
ثم ََّّ
ََّّ
األمصار ،أو ملصاهرة العرب ٰلهذه األمم واتَّخاذ الجواري من شعوب املمالك املفتوحة
َّ
َّ
مما
الناس؛ ََّّ
األعجمية تشيع بين ََّّ
ََّّ
مما جعل ال َّلكنة
الذراري ََّّ
الزوجات الجواري َّ
فأَّجبت ََّّ
َّ
َّ
العربية (اإلعراب)َّ .
أفقد اللهجات
َّ
َّ
َّ
إن لهجات
مباشرا ،بل َّ َّ
َّ
تأثرت باّلختالط تأثَّ َّرا
ولم يكن ٰهذا خاصَّا باللهجات التي َّ
َّ
درج
بالت َّ
األعراب الذين لم يخرجوا إلى األمصار وبقوا في الجزيرة قد فقدت اإلعراب ََّّ
أيضاَّ .

َّ
َّ
اّلزدواجية،
الصدع الذي أفض ى إلى
ويمثَّل اَّحسار اإلعراب أقوى العوامل في ٰهذا ََّّ
َّ
فهو الذي أصبح فارقا أصوليَّا حاسما بين الفصحى والعامَّ ََّّية ،كما اَّتهى إلى ابن
خلدون فأثبته في مقدَّمتهَّ .
املستويات اللغويَّة في العربية َّ
َّ
العربية قد ََّّاتخذت وصفا ازدواجيَّا،
أن اللغة
قرر صراحة َّ َّ
كان ابن خلدون ََّّأول من ََّّ
َّ
ويتمثل ٰهذا الوضع في مستويين رئيسين متباينين هماَّ :
َّ
َّ
َّ
السنوات
اللهجة العامَّ ََّّية :وهي لغتنا األمَّ التي َّكتسبها في خالل بضع َّ َّ
 .1مستوى َّ
َّ
األول في الدَّماغٰ .
وهذه العامَّ ََّّية
األولى ،وهي التي تحدَّد تشكيل البرَّامج اللغوي ََّّ
تمايزت بين األمصار ،وتتمايز اليوم بين األمصار .كما ََّّأنها تتمايز فيما بينها بفروق
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ٰ
ثم باعتبار
اريخية ََّّ
الت ََّّ
كنها تلتقي على مقادير مشتركة باعتبار أصولها ََّّ
وخصائص ،ول ََّّ
ثم باعتبار ما يعرض بينها من اّلحتكاك املباشرَّ .
مجاورتها للفصحىََّّ ،
َّ
َّ
َّتعلمها أو َّجهد في
اريخية الجامعة َّالتي َّ
الت ََّّ
اّلئتالفية ََّّ
ََّّ
 .1مستوى الفصحى :وهي اللغة
َّ
َّ
َّ
العربية على بعض وجوه
يتقلبون في
َّتعلم منها مقدارا كافيا ،وما يزال العرب َّ
أن َّ

اّلختيار بحسب أماكن سكنهمَّ .
َّ
يتمثل
مستوى آخر َّ
َّ
املستعربين والعرب قد عملوا في تمييز
َّ
أن بعض الباحثين من
على َّ َّ
عربية وسطى .وأيا كان أمر ٰهذا
املحكية) ويمثَّل عندهم ََّّ
ََّّ
(عربية املتعلَّمين
ََّّ
عندهم في
َّ
َّ
املتعلمة.
فإَّه يمثَّل عندَّا ثمرة لتفاعل العامَّ ََّّية املكتسبة والفصحى َّ
الثالثََّّ ،
املستوى َّ
َّ
يتخلى
وخاصة قائمة مفرداته ،شروط مواقف اّلتَّصال حيث َّ
ََّّ
تتدخل في تشكيله،
ثم ََّّ
ََّّ
يتحول
الضيَّق الخاصَّ ويستبدل به املفردات املشتركة ،وقد ََّّ
املرء عن معجم لهجته ََّّ
طقية وفقَّا ملقتضيات الحال ،ضمن سياق يحتاج إلى
عن بعض خصائصه النَّ ََّّ

تفصيل مفردَّ .
َّ ٰ
َّ
العربية ،ولكن رسم حدود
الثالثة وظائف اللغة في الحياة
وتقتسم ٰهذه املستويات َّ
ٰ
متغيرات تمريره .ل َّ َّ
كن
التعقيد يستلزم ضبط َّ
قاطعة يمثَّل توزيعها الوظيفي أمرا بالغ ََّّ
َّ
يتمثل في مالحظة مظهر لغويَّ خالص؛ مظهر الكتابة
األول في ضبط املسألة َّ
العنصر ََّّ
أو مظهر املشافهةَّ .
َّ
َّ َّ
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حول َّ
عوامل التَّ َّ
َّ
ََّّأوّلَّ :البحث اللغويَّ (درس اللهجات) َّ
َّ
َّ
َّ
خاصة أمرا أخالقيَّا يحتمل
ََّّ
عامة ،واللهجات العامَّ ََّّية
العربية ََّّ
ما يزال درس اللهجات
العامة على مدى
ََّّ
تتبع علماء اللغة كالم
متضادين وموقفين متقابلين .وقد ََّّ
ََّّ
توجَّهين
َّ
مؤلفاتهم فرعا من دراستهم للفصحى ومن خدمتهم
العصور (محاولين إصالحه) وكاَّت َّ
َّ
والدخيلَّ .
واللحن َّ َّ
التحريف َّ
لها ومحافظتهم عليها ساملة من ََّّ
َّ
آثارية ،معلَّقين
وقد رأى بعض الباحثين في درس اللهجات مطلبا ملحَّا ذا قيمة ََّّ
َّ
َّ
أن مسألة درس اللهجات قد
إشفاقهم من دروس ٰهذه اللهجات قبل درسها .والحقَّ َّ َّ
اقترَّت دائمَّا بشبهة الغرض املقصود "أو "الغاية املضمرة" َّ
حتى أصبح الفرض من
َّ
دراسة اللهجات وأغراض البحوث في الفصحى والعامَّ ََّّية من عناوين ٰهذه الدراسات،
َّ
ٰ
املحلية في وجوه من الوجوه لدى
ََّّ
الدعوة إلى دراسة ٰهذه اللهجات
وهكذا أصبحت َّ َّ
َّ
العربية في القاهرة
ولعل مجتمع اللغة
ََّّ
الدعوة إلى عالجها.
العرب املحدثين بمنزلة َّ َّ
َّ
َّ
الرغم من ََّّأَّه عرض ألعضائه من الخالف
الدرس على ََّّ
بمشروعية ٰهذا َّ َّ
ََّّ
مكن
الذي َّ
قدمناَّ .
عليه واإلشفاق منه مثل ما َّ َّ
َّ
العربية في القاهرة من دراسات في ٰهذه
وقد استعرض املوس ى ما قام به مجمع اللغة
السبيلَّ .
َّ َّ

التباين في َّظر
عربية َّألخرى؛ ٰهذا ََّّ
والتباين في استخدام الكلمات ومدلوّلتها من بيئة ََّّ
ََّّ
طبيعية تؤدَّي إليها القواَّين العاملة في عناصر اللغة،
ََّّ
لغوية
العلم اللغوي ظاهرة ََّّ
ٰ
َّ
وحجة بالغة لدعاة
اّلزدواجية وتعدَّد اللهجات ََّّ
ََّّ
كنه على املستوى العمليَّ مأخذ على
ول ََّّ
حول إلى الفصحىَّ .
الت َّ
ََّّ
َّ
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ثانيَّا :التَّعليم َّ
حول إلى الفصحى عن جمهرة الباحثين ارتباطا مركزيَّا
بالت َّ
التفاؤل اإلجماليَّ ََّّ
يرتبط ََّّ
أن الغلبة ستتمَّ
التفاؤل ٰهذا ،إذ يرون َّ َّ
بالتعليم ،وهم يوقَّعون لحنا واحدا عل درب ََّّ
ََّّ
َّ
متفرقة يرون
والثقافة ،ويستأنسون على ٰهذا بأمثلة َّ
التعليم َّ
للفصحى بفضل اَّتشار ََّّ
ٰ
التعليم واتَّخاذ الفصحى لغة
كن العالقة بين اَّتشار ََّّ
حول .ول َّ َّ
الت َّ
فيها دّلئل على ََّّ
تتدخل فيها عوامل أخرى ،فليست هاتان املسألتان معزولتين عن سياقهما
للمحادثة ََّّ

َّ
الشامل بطبيعة الحال ،وهو سياق ينتظم طائفة أخرى من املعطياتَّ .
َّ
الدرس
الزمان– إلعادة الفصحى إلى غرفة َّ َّ
جادة -منذ قرن من ََّّ
وقد سعت محاوّلت ََّّ
َّ
ربية دون
والطلبة بها ،غير ََّّأنها لم تتجاوز حدود درس اللغة الع ََّّ
وإلزام املعلَّمين َّ
َّ
العربية دون سائر املعلَّمين ،كما ََّّأنها لم تتجاوز
مادة اللغة
الدَّروس األخرى ،ومعلَّم ََّّ

الكتابة والقراءة وسقطت في الحوارات واملشافهة ،وكان سبب ٰهذا غلبة العامَّ ََّّية وهي
َّ
َّ َّ
ٰ
اللهجة
اللهجة العامَّ ََّّية هي َّ
أن َّ
للدارسين واملتعلَّمين على الفصحى ،ذلك َّ
اللغة األمَّ َّ َّ
َّ
والشارع والسَّوقَّ .
املألوفة في البيت َّ
َّ َّ َّ
تعلم الفصحى؛ علمنا كيف تؤثَّر
ثم َّ
أن العامَّ ََّّية تكتسب َّأو َّّل َّ
فإذا أضفنا إلى ٰهذا َّ َّ
العامَّ ََّّية تأثيرا سلبيا في رسوخ الفصحى لدى املتعلَّم ودرجة تمكَّنه منهاَّ .
َّ
مركب ،فعلى املستوى الوظيفيَّ تكون
بالتالميذ إلى اضطراب َّ
اّلزدواجية ََّّ
ََّّ
وتقض ي ٰهذه
التالميذ ََّّأنهم يجاهدون لوضع الفصحى موضع
ثم يجد ََّّ
العامَّ ََّّية هي لغة الحديثََّّ ،

َّ
الشفويَّ .
التعبير َّ
العامَّ ََّّية وجعلها تؤدَّي وظائف العامَّ ََّّية في ََّّ
َّ
بالدعوة على أخذ
عامة ،وقد َّجأر َّ َّ
أما اإلعراب فقد سقط من اللهجات العامَّ ََّّية ََّّ
ََّّ
التلطَّف في تبليغ
اإلعراب في الفصحى على ََّّأَّه َّظام ،وإتقاَّه مطلب ثقافيَّ يعين على ََّّ
َّ
السبيل على األخذ
الدّللة على املقصد ،وقد نعمل في ٰهذه َّ َّ
التأنَّي في َّ َّ
(الفطن) وحسن ََّّ
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َّ
النحو تستفيد من املنظور اللَّسانيَّ الحديث في بناء َّظام
منهجية في تعليم ََّّ
ََّّ
بخطة
َّ
َّ
متسق محكمَّ .
اإلعراب وتفسيره على َّحو َّ
محل العامَّ ََّّية في جميع املواقف
ََّّ
التدبير ،إذا استكمل بإحالل الفصحى
فلعل ٰهذا ََّّ
ََّّ
والوظائف ،يؤسَّس في املدرسة جوا طبيعيَّا للفصحى ّل يلبث أن يؤثَّر بحجمه البشريَّ
ثم ّل تلبث الفصحى أن تصبح َّموذجا مألوفا في
في السَّلوك اللغوي للمجتمع الكبيرََّّ ،
حولَّ .
الت َّ
التخاطب اليوميَّ ،وتلك هي املقدَّمة األولى في سبيل ََّّ
ََّّ
ثالثَّا :الفنون األدكيَّة َّ
َّ
اّلزدواجية على بعض الفنون
األدبية وعلى أصحابها ظالّل من الحيرة التي تأخذ
ََّّ
ََّّ
تلقي
ٰ
َّ
َّ
للتقريب الذي يرقى بالعامَّ ََّّية
كنه ينتصر ََّّ
طابعا من الخالف الجدليَّ الذي لم يحسم ،ول ََّّ
القصة ينبغي أن تكون
ََّّ
السرد في
أن لغة َّ َّ
َّحو الفصحى ،فال خالف بين النَّ ََّّقاد على َّ َّ
ٰ
َّ
السرد القصص يَّ ،أو
يتضمنه َّ َّ
ََّّ
ثمة إشكال بينهم في لغة الحوار الذي
بالفصحى ،لكن ََّّ
في املسرحَّ .
خاصة شحنها بها
ََّّ
تعبيرية
ََّّ
أن لبعض مفردات العامَّ ََّّية طاقة
شك فيه َّ َّ
ومما ّل َّ َّ
ََّّ
العام ََّّية ّل مقابل لها
َّ
أدل وأقوى ،بل ََّّربما كاَّت الكلمة
وربما كاَّت ََّّ
اّلستعمال الحيَََّّّ ،
التنزيلَّ ،
أن بعض
حتى َّ َّ
في الفصحى .وقد دخل املعرب قديمَّا في الشَّعر الجاهليَّ ولغة ََّّ
َّ
العربية قدم
الدخيلة تخلخلت في كتابات بعض املحافظين ومن لهم في
املصطلحات َّ َّ
َّ
أن العامَّ ََّّية
دالة على املسألة األخيرة بما يكشف من َّ َّ
راسخة .وقد ساق املوس ى أمثلة َّ
الخاصةَّ .
ََّّ
التعبير عن بعض املدلوّلت
لها جمالها في ََّّ

خاصة
أن مثل ٰهذه األلفاظ والعبارات تمثَّل مرجعا أو رمزا إلى خبرة ََّّ
وينبغي أن نعترف َّ َّ
معينةَّ .
الناطقين بلهجة ََّّ
أو رابطة متميَّزة بين ََّّ
َّ
ومسرحية لتوفيق
ََّّ
قصصية ملحمود تيمور،
ََّّ
مؤلفات
وختم املوس ى مبحثه باستيراد َّ
اّلزدواجية فيها بما يخدم رؤاهَّ .
ََّّ
َّقدية أخرى وأبان عن
الحكيم ،ودراسات ََّّ
موسوعة أبحاث ودراسات في األدب الفلسطيني الحديث ،الجزء الثامن391 ،

عبد هللا عمر الخطيب َّ

رابعَّا :اإلعالم َّ
واملرئية هي أطر ومواقع
ََّّ
أن وسائل اإلعالم املسموعة
أن أحدا يماري في َّ َّ
ّل أظنَّ َّ َّ
َّ
َّ
َّ
مرشحة للفصحىٰ ،
تتخطى
َّ
الدولة
فهذه الوسائل التي تتجاوز في امتدادها حدود َّ َّ
َّ
َّ َّ
محكية واحدة .ولغة اإلعالم ووسائله ما تزال
ََّّ
الضيَّق الذي تحبسها فيه لهجة
الوضع َّ
َّ
العربية الفصحى ،وَّماذج لغة الخطاب الوسطى وَّماذج
متفاوتة ،تراوح بين َّماذج
َّ
َّ
املحكية سواء أكاَّت لهجة واحدة أم مزيجا من اللهجات يجمعها (لقاء)
ََّّ
اللهجات
واحد أو عمل فنَّيَّ واحدَّ .
أن أحدا أحص ى ما أدخلته َّ
الناس من املفردات املستخدمة
الصَّحافة في لغة ََّّ
ولو َّ َّ
َّ
غوية جميعا ،وهو أمر ّل يخضَّ
بالتسريب غير املباشر ،أللفاه يفوق دور املجامع الل ََّّ
َّ
ٰ
َّ
كنه دليل على ما َّحن فيه من تأثير الوسائل التي
من قدر املجامع أو دورها ول ََّّ
حية في حياتهم فتأخذ موقعها
الناس ََّّ
فيتلقاها ََّّ
ََّّ
مباشرا
َّ
استعماّل
َّ
تستعمل فيها اللغة
وتتخذ مدارها على ألسنتهم من حيث ّل يشعرونَّ .
في َّفوسهم ََّّ

للتعبير اللغويَّ :
ويتوسل اإلعالم بثالثة مستويات ََّّ
َّ َّ
َّ
التذوَّقيَّ الجماليَّ الذي يستعمل في األدبَّ .
ََّّأولها :املستوى ََّّ

النظري ويستخدم في العلومَّ .
ثاَّيَّا :املستوى العلمي ََّّ
َّ
ثالثَّا :املستوى اّلجتماعي الوظيفي الهادف الذي يستخدمه اإلعالم بأجناسه املختلفةَّ .
اّلزدواجية وتعميقها في اللغة
ََّّ
وإذا كاَّت حضارة الكتابة قد أسهمت في تأسيس
َّ
مؤهلة ألن
خاصة ََّّ
ََّّ
واملرئية
ََّّ
فإن حضارة الكلمة املنطوقة بوسائلها املسموعة
العربيةَّ َّ ،
تحقَّق تغايرا َّ
َّ
العربية املتفاوتةَّ .
التماثل بين مستويات
حتى ََّّ

َّ
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خامسَّا :العقائد الفرريَّة َّ
عامة وّل تمعن في معالجة املسائل
الفكرية من اللغة مواقف ََّّ
ََّّ
ََّّتتخذ املذاهب
َّ َّ
كأَّما تدعها للمتخصَّصينَّ .
فصيلية التي ََّّ
َّ
ََّّ
الت
العام ََّّية أو اّلَّتصاف لها دا َّّل على
الزمن – الحديث اإليجابي عن َّ
وقد غدا  -مع دورة ََّّ
َّ
الثقافيَّ ،على حين يكون
الزمان ،وموقف اّلغتراب َّ
الضيَّق أو موقف ََّّ
هوى املكان ََّّ
َّ
داّل على التزام عَّقَّدَّيَّ أو قوميَّ ،ويصنَّف
والذود عنها وتفضيلها َّ
التمسَّك بالفصحى َّ
ََّّ
َّ
(السلفي) و إذا كان استعمال الفصحى في
يتكلم الفصحى تصنيف َّ َّ
الناس عادة من َّ
ََّّ
َّ
فإَّه يلقى
اّلجتماعية ََّّ
ََّّ
الظاهرة
اليومية ما يزال خارجَّا على املألوف في َّ
ََّّ
مواقف الحياة
خاصة ،وقد برهن املوس ى على
ََّّ
التديَّن
استحساَّا واضحا لدى من يتَّخذون سمت ََّّ
َّ
َّ
العربية
التحدَّث باللغة
الرأي األخير بوثيقة اإلخوان املسلمين التي تلزم منتسبيها ََّّ
ٰهذا ََّّ
الفصحى ملن استطاع إليه سبيالَّ .

َّ
نوع واّلختالف تيسير على
الت َّ
العربية ،فإذا كان في ََّّ
وقد وقف اإلسالم موقفا مرَّا من
اشتد اّلَّحراف وآذن
َّ َّ
للدعوة أساغه وتجاوز عنه ،فإذا
الناس ّل يضير تلقَّيهم َّ َّ
ََّّ
ٰ
تشبث ملوقف لغويَّ حازم جامع ،وقد كان ذلك شأَّه في
والتدابرََّّ ،
اّلختالف بالفتنة ََّّ
ثم كان ٰهذا شأَّه حين استفحل الخالف
التوسعة بقراءة القرآن على سبعة أحرفََّّ ،
ََّّ
الناس إلى املصحف اإلمامَّ .
فرد ََّّ
في قراءة القرآن ََّّ

َّ
العربية هي
ََّّ
الناس في العالم العربي َّ َّ
أن
قافية الجامعة لدى ََّّ
الث ََّّ
ويمكن في العقيدة َّ
َّ
الرابطة األولى واألخيرة في حياة العرب ،والجسر الذي عاش أربعة عشر قرَّا يجمع
ََّّ
َّ
َّ
النازح إلى
الشرق ََّّ
الشمال البعيد إلى الجنوب القص يَّ ،ومن َّ
املمتدة في َّ
َّ َّ
قلوب األمم
الغرب املتباعد على كلمة واحدة وعاطفة واحدة ورأي عامَّ واحدَّ .
عربية واحدة هي الفصحى ،كما يقترن
وتقترن وحدة العرب في ٰهذه العقيدة بلغة ََّّ
تفرق العرب واملسلمين أشتاتا بلغات متنابذة هي العامَّ ََّّيةَّ .
َّ
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حولَّ :
(املرافعة) مشروع التَّ َّ
حول قضيَّة ذات أولوية؟ َّ
أوالَّ :هل التَّ َّ
َّ
َّ
للعربية مشكالت متعدَّدة لم تحسم؟ َّ
أليس
َّ
محل الفصحى في الكتابة،
تحل ََّّ
العربية َّجحت في دفع العامَّ ََّّية أن ََّّ
يقول سائلَّ َّ :
إن
ٰ
كنه ما يزال للعامَّ ََّّية جيوب باقية في بعض الفنون
األدبيةَّ .
ََّّ
ول ََّّ
َّ
َّ
بديال للحرف العربي في الكتابة،
الالتيني أن يكون َّ
العربية َّجحت في دفع الحرف َّ
َّ َّ
إن
ٰ
الرسم العربيَّ إصالحَّا داخليَّا جذريَّاَّ .
كنها لم تنته إلى إصالح ََّّ
ول ََّّ
ٰ
َّ
يتحقق على الشَّمول
التعليم بها لم ََّّ
كن ََّّ
التعليم ،ل َّ َّ
العربية َّجحت في أن تكون لغة ََّّ
َّ َّ
إن
َّ
العربيةَّ .
التعليم الجامعي باللغة
سوريا يتيمة في ََّّ
ََّّ
في مدارس املغرب العربيَّ ،وكاَّت
َّ
جل العلوم والفنون
العربية َّجحت في توفير مكتبة ضخمة من املصطلحات في َّ
َّ َّ
إن
ٰ
والتدريس ،ويختتم
التأليف ََّّ
كنها بقيت حبيسة األرفف والكتب ولم تجد طريقها إلى ََّّ
ول ََّّ
حول إلى الفصحى في ضوء ما
الت َّ
الدعوة إلى ََّّ
السائل سؤاله باستنتاج خطير :أليست َّ َّ
َّ َّ
َّ
َّ
معلقة لم تحسم؟
قفزا عن معطيات الواقع اللغويَّ الذي ما تزال جلَّ قضاياه َّ
تقدم َّ
َّ َّ

عدتنا للدفاع؟ َّ
أليست ٰهذه دعوة إلى الهجوم وَّحن لم نستكمل َّ َّ
حول إلى
الت َّ
إن ََّّ
ثم َّ َّ
إن الهجوم خير وسائل الدَّفاعََّّ ،
القضيةَّ َّ ،
ََّّ
ويدافع املوس ى عن ٰهذه
حول إلى الفصحى يمكنه أن
الت َّ
إن ََّّ
الفصحى ليس مشروطا بحلَّ املشكالت املتقدَّمةَّ َّ ،
َّ
التخطيط
بد أن يراعي ََّّ
الطريق في حلَّ جلَّ املشكالت املتقدَّمة ،وّل َّ َّ
يختصر علينا َّ
اللغويَّ ٰهذه املشكالت وأن يكون شامال لهاَّ .

حول ضروريَّ؟ َّ
ثانيَّا :هل التَّ َّ
َّ
ما َّالذي يدعوَّا إلى ٰهذا َّ
َّ
الخاصَّة
التحول؟ وما الذي يبعثنا على ترك لهجاتنا
والتحدَّث بالفصحى؟ َّ
ََّّ
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اضطروا إلى استعمال
َّ
املرافعة :يعاني كثير من الناس صعوبات محرجة تعترضهم إذا
ٰ
بأن ٰهذا "بالء عامَّ"َّ .
كنهم يستأنسون َّ َّ
الفصيح ،ول ََّّ
َّ
التقلَّب والحيرة وتقض ي بهم إلى
اّلزدواجية هي التي تسلم أبناءَّا في املدارس إلى ََّّ
ََّّ
َّ َّ
إن
َّ
العربية
الفكرية ،وهي رأس املشكلة في تعليمهم
ََّّ
لغوية) تهدر شطر طاقاتهم
(لجلجة ََّّ
َّ
َّ
َّ
َّ
ٰ
الطالب العربيَّ هي غير اللغة التي يسمعها في
يتعلمها َّ
أن اللغة التي َّ
ألبنائها ،ذلك َّ َّ
َّ
َّ
َّ
العربية أن يكون في جوهره أثرا من
الطلبة في اللغة
ولعل ضعف َّ
الطريقََّّ ،
البيت أو َّ
ثم ّل
السنوات الخمس األولى في تعلَّم العامَّ ََّّيةََّّ ،
آثار ٰهذا اّلزدواج ،فالطَّفل يقض ي َّ َّ
َّ
يتمكن في عشر سنوات من تعلَّم الفصحىٰ ،
اجتماعية
ََّّ
وهذا وغيره يسبَّب مشكالت
َّ
َّ
العربيةَّ .
ويقف عائقا أمام الوحدة
ثالثَّا :هل هو ممرن؟ وهل الفصحى كافية مكافئة ملطالب الحياة اليوميَّة؟ َّ
َّ
العربية كغيرها من اللغات َّظام لغويَّ له صفة معلومة وقواعد موضوعة ،وإذا كاَّت
َّ
العربية أقدر
الياباَّية قد ََّّلبت احتياجات العصر في جميع وسائل اّلستعمالَّ َّ ،
فإن
ََّّ

َّ
متطلبات العصرَّ .
إمكاَّية مواكبة َّ
ََّّ
وأكفأ في

حول مطلبا شكل ًّيا؟ َّ
رابعَّا :أليس التَّ َّ
ٰ
َّ
إّل على
كنهم سيفج َّؤون ََّّأنها غير قادرة َّ
العامية وافية بمقاصدهم ،ول ََّّ
ََّّ
يظنَّ البعض َّ َّ
أن
وأَّه إذا تجاوز بيئته
املحليةََّّ ،
ََّّ
تأمين غايات محدودة في البيع والشَّراء وفي بيئته
سيواجه تحدَّيات جساماَّ .
حول جهدا إضاف ًّيا؟ َّ
خامسَّا :أال يرفينا التَّ َّ
حول إلى الفصحى ينافي قاَّون اّلقتصاد في الجهد وسنن
الت َّ
أن ََّّ
قد يظنَّ البعض َّ َّ
الصعبَّ .
السهل إلى ََّّ
اللغات في امليل إلى ال ََّّتيسير ،وهي خطوة اَّتقال من َّ َّ
إن مقياس الصَّعوبة نسبيََّّ .
املرافعةَّ َّ :
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حول كتفصيح العاميَّة؟ َّ
سادسَّا :هل يمرننا التَّ َّ
ٰ
كنه تدبير إلى اّلستطالع
العامية تدبيرا مناسبا ول ََّّ
ََّّ
حول بتفصيح
الت َّ
قد يكون ََّّ
تحول إلى مقابلها
بالتفصيح هنا أن تؤخذ العامَّ ََّّية كما هي ،وأن ََّّ
َّوال ََّّتجريب ،واملقصود ََّّ
إن ٰهذا اإلجراء اإلصالحي سيقوم على ما هو كائن على العامَّ ََّّية ويستثمر
الفصيحَّ َّ ،
َّ
ٰ
املتنوعة
َّ
هجية
الل ََّّ
األشكال َّ
ويحولها إلى َّظام الفصحى ،وبذلك تصبح َّ
َّ
إمكاَّاتها
َّ
متفقة في العناصر التي تحقَّق
عربية متوحَّدة في أصول النَّظام ََّّ
املستعملة في كل بيئة ََّّ
التفاهم املتبادل ،وقد ساق املوس ى جردة من املفردات العامَّ ََّّية وقابلها
ألصحابها ََّّ
َّ
باللفظ الفصيح تأكيدا على سهولة ٰهذا املطلبَّ .
َّ

حول إلى العامَّيَّة؟ َّ
سابعَّا :أليس يمرننا حلَّ مشكلة االزدواجيَّة كالتَّ َّ
التجربةَّ .
حول إلى العامَّ ََّّية وبيان فشل ٰهذه ََّّ
الت َّ
يسوق املوس ى تجربة اليابان في محاولة ََّّ
َّ
التسليم بها إلى
إن العام َّية إن ََّّاتجهنا إليها سنزداد تشظَّيا ،وسيفض ى بنا َّ
بل َّ َّ
اّلسترسال معها في أطوارها املتالحقة املتغيَّرة على تعاقب األزمان بال نهاية ،وستصبح
املتفرقة في املدى العربيَّ الحاضر عامَّ ََّّيات متغايرة على تراخي
َّ
كلَّ عامَّ ََّّية من العامَّ ََّّيات

الزمنَّ .
ََّّ

حول؟ َّ
نتحول إلى نهاية لغويَّة مغلقة ونسعى إلى ثبات مصيره التَّ َّ
ثامنَّا :هل َّ
َّ
لن تكون
العربية الفصحى املنشودة قالبا واحدا صارما مغلقا ،إذ ََّّإنها ستقوم على
َّ
للتغيَّر من خالل
الثوابت وتفسح ََّّ
التباين ،وستقوم على َّ
املشترك دون أن تجحد ََّّ
َّ
طور الطَّوليَّ .
الت َّ
رصيدها اّلئتالفي الذي يجعل اّلختيار العَّ َّرض َّ ََّّي بديال عن ََّّ
َّ
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حول إلى الفصحى في العالم العربيَّ الحديث َّ
نهاد املوسـ ــى وقضية التَّ َّ

حول الفاعلة اآلن ككافية؟ َّ
تاسعا :أليست عوامل التَّ َّ
َّ
الشارع أم وسائل اإلعالم ،ما زال دورها
حول سواء أكاَّت في املدرسة أم َّ
الت َّ
إن عوامل ََّّ
َّ َّ
التعليم قادرا على
فاّلزدواجية قد استحكمت ولم يعد ََّّ
ََّّ
إصالحيا محدود األثر،
العامة ،وّل
ََّّ
التالميذ ،وّل اإلعالم قادرا على اَّتزاعها من أفواه
استئصالها من ألسنة ََّّ
الدرس اللغويَّ وكشف العالقات بين العام َّية والفصحى قادرا على إغراء املتعلَّمين
َّ َّ
َّ
ي
الشفو َّ
باستثمار األلفاظ العام َّية الفصحى في استعمالهم املكتوب أو في خطابهم َّ
َّ
َّ
الشائعة
التصحيح اللغويَّ قادرا على جبَّ األخطاء َّ
الذي يتوخَّون فيه الفصحى ،وّل ََّّ
في لغة الكتاب والخطابَّ .
ٰ
َّ
الشرخ وكثرت
محل الفصحى وليس بمقدورها ذلك ،بل ازداد َّ
تحل اللغة الوسطى ََّّ
ولم ََّّ
َّ
فإن تعليم
التحدَّث بالفصحىَّ َّ ،
التالميذ ملكة ََّّ
التعليم عن إكساب ََّّ
الشكوى من عجز ََّّ
َّ
َّ
َّ
بالتعليم
إن ما يبنوَّه ََّّ
العربية أَّفسهم؛ إذ َّ َّ
العربية يعاني من اّلَّفصام لدى معلَّمي
املباشر ينقضوَّه باستعمالهم العام َّية في دروسهم ،ومن مظاهر ٰهذا اّلَّفصام ما
َّ
َّ
والتطبيق َّ
واللحن
النحو صنعتنا َّ
حتى غدا ََّّ
ظرية ََّّ
الن ََّّ
الشرخ القائم بين ََّّ
َّلحظ من َّ
عادتناَّ .
حولَّ :
* كرنامج التَّ َّ
الحوار من أجل القرار َّ

ٰ
أن املجتمع إذا اقتنع
حول إلى الفصحى ،وذلك َّ َّ
الت َّ
يمثَّل املجتمع محورا أساسيَّا في ََّّ
َّ َّ
ٰ
ممهدة أمام قرار سياس يَّ ،وخالف ذلك َّ َّ
فإن
الطريق ََّّ
فإن َّ
التحدَّث بالفصحىَّ ،
بضرورة ََّّ
ائية لن يفض ي إلى مثل ٰهذا العسر وردود الفعل
اتَّخاذ قرار سياس يَّ أو تدابير إجر ََّّ
لبية كما في املجتمعات األخرىَّ .
الس ََّّ
َّ َّ
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بالتدريج قد يمثَّل شرطا ضرو َّريا
والسير فيه ََّّ
حول على وجه اّلختيارَّ َّ ،
الت َّ
إن أخذ ََّّ
َّ َّ
َّجاحهَّ .
القرار السَّياس ي والتَّراتيب اإلداريَّةَّ :
َّ
القضية
ََّّ
النظر -وهم يرون خطورة
يتطلع بعض العاملين في حقل اللغة وبعض أهل ََّّ
َّ
َّ
َّ
كل جهة ،وتمتدَّ إلى جميع املرافق،
وحيويتها-إلى السَّلطة التي ينتظم إشرافها ََّّ
غوية
الل ََّّ
َّ
َّ
َّ
الطويل الذي يستغرقه
الزمان َّ
نفيذية على اإلَّجاز الذي يختصر ََّّ
الت ََّّ
وتمتلك القدرة ََّّ
والتطبيقات
ظرية الخالصة ََّّ
الن ََّّ
بالتدابير الفنَّ ََّّية والبحوث ََّّ
التغيَّر البطيء املتراوح ََّّ
ََّّ
بمؤسسات تساعده على جعل قراره
َّ َّ
أن القرار السَّياس ََّّي يرتبط
الجزئية املحدودة ،بيد َّ َّ
ََّّ
َّافذا َّاجحاَّ .

النبويَّ
السريع بالحديث ََّّ
التغيير َّ َّ
ويستشهد املوس ى على قدرة القرار السَّياس ي على ََّّ
َّ
عربية
ثم استعرض املوس ى َّماذج ََّّ
"إن هللا يزع بالسَّلطان ما ّل يزع بالقرآن" ََّّ
الشريف َّ َّ
َّ
َّ
الشام ََّّأيام
بالتحدَّث بالفصحى ،منها ما جرى في َّ
الناس ََّّ
سابقة عملت على إلزام ََّّ
ركية ،وتالشت من ألسن
الدولة استخدام اللغة التَّ ََّّ
الحكم الفيصلي ،حيث منعت َّ َّ

الدولة إلى تعريب كلَّ ما هو
الناس في بضع سنين ،كما األمر في الجزائر حيث سعت َّ َّ
ََّّ
مؤسساتها وأسماء الطَّرق وامليادين
فرنس ي قبل عام 1171م وشرعت في تعريب َّ َّ
َّ
العربية ،ولم يمض عامان َّ
َّ
حتى
الناس باّللتحاق في مدارس محو األمَّ ََّّية
واألزقة وإلزام ََّّ
َّ
كاَّت الحركة تؤتي أوكلهاَّ .
َّ
العربية من جهود في
ويستعرض املوس ى َّماذج العراق وما قامت به مجامع اللغة
تعريب املصطلحاتَّ .
َّ
َّ
وإن الجاَّب اللغوي فيها يمثَّل
لغوية خالصةَّ َّ ،
مسؤوليَّة ََّّ
العربية ليست
قضية
ََّّ
َّ َّ
إن
التكامل واّلتَّساق يتجاوز
وإن ضبط األبعاد جميعَّا على مقتض ى ََّّ
بعدا واحداَّ َّ ،
العامةَّ .
ياسية ََّّ
املسؤولية السَّ ََّّ
ََّّ
الخاصة إلى
ََّّ
غوية
املسؤولية اللَّ ََّّ
ََّّ
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حول إلى الفصحى في العالم العربيَّ الحديث َّ
نهاد املوسـ ــى وقضية التَّ َّ

بعض التَّداكير اإلجرائيَّة املقترحةَّ :
والتعليم وأدب الطَّفولة
الدرس اللغويَّ ََّّ
التوصيات املتعلَّقة في َّ َّ
يقترح املوس ى جملة من ََّّ
العامة واإلدارة والفنون ولغة الكتابة ووسائل اإلعالم املسموعة
ومحو األمَّ ََّّية والحياة ََّّ
التوصياتَّ :
واملرئية؛ ومن جملة ٰهذه ََّّ
ََّّ
رفية َّ
َّ
إعداد فهرس شامل للسَّمات َّ
الخاصة في
ََّّ
واملعجمية
ََّّ
حوية
والنَّ ََّّ
والصَّ ََّّ
وتية
الصَّ ََّّ
َّ
َّ
العربية القديمةَّ .
اللهجات

َّ
َّ
العربية الوسطى
والعربية الوسطى من جهة ،وبين
إجراء دراسات مقارَّة بين العام َّية
َّ
َّ
الثالثة
والعربية الفصحى من جهة أخرى؛ لتحديد العالقة بين ٰهذه املستويات َّ
َّ
َّ
العربية الوسطى في اّلَّتقال من العام َّية إلى
طور الذي تمثَّله
الت َّ
والكشف عن مقدار ََّّ
الفصحى.
َّ
َّ
العربية األولى ،ويراعي
العربية املنطوقة يستخرج من كتب
وضع "تأليف" في قواعد
َّ
َّ
الشفوي.
الرخص التي يتيحها موقف الخطاب َّ
َّ
مسجلة لنصوص
ََّّ
اّلبتدائية األولى بأشرطة
ََّّ
مقرر في املرحلة
ربط كلَّ كتاب مدرس يَّ ََّّ
َّ
الكتاب؛ لتكون َّماذج صالحة يحتذيها الطَّ َّالب.
التعليم الجامعيَّ كلَّه؛ وجعل إتقان الفصحى شرطا في كلَّ تعيين
جعل الفصحى لغة ََّّ
الرتبة.
َّٰبهذه َّ
َّ
بالعربية الفصحى؛
الطفولة تعمل على تهيئة املوادَّ املناسبة منه
مؤسسة ألدب َّ
إنشاء َّ َّ
للطفولة ،وفرز قصص الطَّفولة
الرشيقة املناسبة َّ
كإَّتاج َّزمَّ َّر من األغاني واألَّاشيد ََّّ
والركيك وحظره تمامَّا ،وسواها من املهامَّ
املترجم واملوضوع ،واستبعاد العامَّيَّ ََّّ
الجليلةَّ .
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وتدربه
برَّامج إذاعي تلفزيوني مسلسل تقدَّمه أمَّ حاَّية لطفل في بدء الكالم ...تناغيه َّ
على الكلمات ،والعبارات األولى بأداء صحيح عذب طبيعي.
َّ
الالفتات وأسماء املحالَّ وكلَّ وجوه اإلعالن ،وكلَّ مظهر مكتوب في الحياة
تعريب َّ
َّ
دالة.
عربية صحيحة َّ
العامة بإعطائها أسماء ََّّ
ََّّ
اّلقتصار على الفصحى في املسرح وصناعة األفالم وَّصوص األغاني واألَّاشيد.
الصحافة ،ومدقَّقين لتصحيح أخطاء الطَّباعة.
محررين لغويَّين لتصحيح لغة َّ َّ
تعيين َّ
منع املطابع من طبع كتب أو رسائل بالعام َّية.
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