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اإلهداء

أمني. أحمد األستاذ إىل
بتأليفه. تدري ال حيث من إيل أوحيت الذي أنت ألنك إليك الكتاب هذا أهدي





مقدمة

موىس سالمة بقلم

١٩٤٥ مارس ١٢

نعرفه بما انتهينا ألننا املوضوع؛ هذا بخطورة نشعر وكلنا اللغة، عن اآلن نكتب كلنا
لتأخرنا األسباب أعظم من سبب هو مرص يف اللغوي تأخرنا أنَّ إالَّ األوربية، اللغات من
هذا تأليف عىل وبعثني وجداني، يف املوضوع هذا أشعل الذي الثقاب كان وقد االجتماعي،
الكلمات معاني أنَّ فيه أوضح الثقافة، مجلة يف أمني) (أحمد األستاذ نرشه مقاًال الكتاب؛
الكلمات، فيه تستعمل الذي املجتمع يتغري حني أي واملكان الزمان يتغري حني تتغري

املقال. هذا معاني يف وتوسًعا وتعليًقا، رشًحا الكتاب هذا يعيد أن للقارئ ويُمكن
أو بعد عن تتشابه وال معانيها، تنساح وال كلماتها، تلتبس ال التي هي: املثىل واللغة
اللغة هي ثَّم و٦. ٥ رقمي بني كالفروق واضحة فروق يف املعاني تؤدى التي هي بل قرب؛
الكلمات الخرتاع أيًضا تتسع التي هي بل املتمدنون؛ إليها يحتاج التي الخصبة، الثرية

املتمدنني. لهؤالء املتزايدة النامية الحاجات تتطلبها التي الجديدة،
وسيلة العربية اللغة استخدام تحاول، تزال وال حاولت، الكتاب من مرصطبقة ويف
اللغة عن يتحدث من اللغويني من عندنا أن بل األمس. السرتداد األدبية؛ الوسائل من
أصيل، فرق مع ولكن السنسيكريتية، اللغة عن األوربيون املسترشقون يتحدث كما العربية
هذا يحاولون أولئك ولكن السنسيكريتية، الكلمات من امليت إحياء يحاولون ال هؤالء فإن
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أن الحديث، بالعرص وجدان عىل كانوا لو عليهم، يجب كان حني العربية، للكلمات اإلحياء
مدارسنا. يف العربية اللغة معلمي من يتألف الطبقة هذه ومعظم يدفنوها،

بالكلمات، وننبعث نفكر، ألننا الحسنة؛ اللغة من أثمن هو يشء الدنيا هذه يف وليس
كلمات ألن لغوي؛ سلوك يشء كل قبل هو واملصنع والحقل، والشارع، البيت، يف وسلوكنا
نستطيع بل أوامر، كانت لو كما السلوك لنا ُ وتعنيِّ واالنفعاالت، األفكار، لنا تقرر اللغة
ما حد إىل هي املتوحشني، عىل املتمدنني أو الهنود، عىل الربيطانيني سيادة إن نقول: أن
يف براعة تحدث واألخالق، املعارف، كلمات من وافية خصبة مجموعة أي: لغوية؛ سيادة

العدوان. إىل وأحيانا السيادة، إىل يؤديان السلوك، يف وتوجيًها الفن،
العرصية. ملعيشة األمة أيًضا تحرم العرصية، الثقافية كلمات من لغتنا تحرم وحني
عقليتنا فان ولذلك الصناعة؛ كلمات نعرف ولم الزراعة، بكلمات نعيش مازلنا فنحن
أبي بن معاوية ترجمة يف نؤلف إننا املايضحتى إىل ترجع متبلدة، جامدة، قديمة، عقلية
عرصنا، يف الصناعة عربة فورد، هنري عن فيه نؤلف أن يجب كان الذي الوقت يف سفيان

للمستقبل. وعربتها الذرة عن أو
الكاتب، ألن العرصية؛ املعيشة إىل دعوة صميمها يف هي: عرصية لغة إىل والدعوة
يستبيح الواقع يف هو إنما ترجمة، بال هي كما العلمية الكلمات اعتناق يستبيح حني
والزراعة. والعقائد، اآلداب، حضارة من بدًال الصناعي، والرقي، واملنطق، العلم، حضارة
هو أيًضا املجتمع ولكن بها، أفراده يتكلم الذي املجتمع ثمرة هي: اللغة أن وواضح
عبارة إىل ألتفت وقد والعاطفي. الذهني، سلوكهم بكلماتها ألفراده تعني التي اللغة ثمرة
هم إذ هنا. مناسبة لها مرص يف االشرتاكيني بشأن العقاد) محمود (عباس األستاذ قالها
قائمة يف الدعوة هذه عليهم حسب وقد العامية. اللغة إىل — يحب ما غري عىل — يدعون
بن حسان أو الوليد، بن خالد عن ويؤلف الفصحى، اللغة بفضيلة يعتز ألنه رذائلهم؛
شعبيون، االشرتاكيني أن وهي: االجتماعية، الظاهرة لهذه التفسري عن غفل ولكنه ثابت،
وليسوا مستقبليون، أيًضا السبب لهذا وهم لتكوينه، ويعملون الشعبي، بالروح يمتازون
ويف السلف، لغة عىل الحارضة لغته إيثار عىل للشعب احرتامهم يحملهم ولذلك سلفيني؛
وحيًدا العقاد األستاذ وليس وسلوكه، وتفكريه، وأسلوبه، لغته، يف الذهن سلفي هو حني
السلفية وهذه سلفيون، كتابنا من املئة يف ٩٩ ربما بل ٩٠ أنَّ أعتقد ألني السلفية؛ هذه يف
عرقبة، بل وعرقلة، الزراعة. عىل وقرصها الصناعي، الرقي من األمة لحرمان نتيجة هي
كان الصناعي املجتمع ألن األخرية؛ الستني السنيني يف األمة حاولته صناعي تقدم كل
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مقدمة

اهتماماتهم وتنتقل الشعب، بلغة مؤلفوه يكتب مستقبليٍّا، مجتمًعا يُحدث بأن جديًرا
األخالق، يف العرصية مشكالتنا عن التأليف إىل العرب، قدماء عن التأليف من الذهنية
بالتقاليد، اللغة ارتباط هنا أغفل ال بالطبع وإني الفاقة، ومكافحة واالقتصاد، والتعليم،
الكالسية العقلية أن أعني اللغوي، للتطور الكراهة أسباب من االرتباط؛ هذا وأن والعقائد،
املايض، إىل النظر هو: اجتماعيٍّا أدبيٍّا مزاًجا لنا أحدثت قد التليدة، التقاليد عقلية اللغة، يف
طريقنا نشق أن إىل فيه نحتاج الذي الوقت يف والتجمد، والتبلد األمس، اسرتداد ومحاولة

املستقبل. إىل
غايات هناك ولكن الكتاب، هذا تأليف من ُقصدت التي الغايات إحدى هي وهذه
وتكونها نشأتها، حيث من للغة جديد تصور إىل بالقارئ أصل أن أردت فإني أخرى،
تخدم كانت ألنها بالرضر؛ علينا تعود قد تاريخية رواسب من تحمل وما نضجها، إىل
ألتفت أني كما العرصي. سلوكنا يف الجرائم بني معدودة فضائله كانت ربما مجتمًعا
فال املعنى؛ ُمحكمة ليست كلمات نستعمل حني بتفكرينا لحق الذي الفادح الرضر إىل
التفكري يف عقبة وهو لغتنا، يف كثري وهذا والقارئ، الكاتب بني بها الحسنة الصلة تنعقد
يف لطلبتنا تعلم التي التقليدية بالغتنا أن إىل القارئ أنبه أن أنس ولم الدقيق، العلمي
تأكيد إىل فيه نحتاج الذي الوقت يف والعاطفة االنفعال، بالغة هي والجامعة، املدرسة،
للكلمات، املوضوعي واملعنى الذاتي، املعنى رشح يف توسعت أني كما والعقل، املنطق،
أو ية العقدِّ أو السياسية املجادالت يف والشبهات االلتباسات، فيه تخصب موضوع وهذا
الخط واتخاذ اإلعراب، إلغاء مثل: املقرتحة اإلصالحات بعض مسست وقد االجتماعية.
عيوب للقارئ أبرز لكي اإلنجليزية؛ واللغة لغتنا بني املقارنات من وأكثرت الالتيني.
النظام تفىش لو أنه وبديهي فائدة لها تعد لم وتقاليد بقواعد، للمتعلمني وإرهاقها لغتنا،
اللغة يف «التميع» يأخذ وعندئذ مستقبليٍّا، وأدبًا علمية، ثقافة الستتبع مرص؛ يف الصناعي
االقتصادي، النظام من أساس تنهضعىل االجتماعية الظواهر جميع ألن «التجمد»؛ مكان
الرغم عىل بالدنا، يف الصناعة تعميم يف آخذون بالطبع ونحن الظواهر، هذه إحدى واللغة
ال أنه يرون الذين املسيطرين أولئك من مصانعنا تالقيها التي العرقبة، بل العرقلة، من
وفريان رخيًصا القطن ننتج وفالحني مزارعني، إال الكوكب هذا عىل نعيش أن لنا يجوز
نسكت، العرصي بالرقي وجدان عىل وأصبحنا تنبهنا، الذين أننا املعقول من ليس ولكن
بالتغيري الكفيل وهو الصناعي، النظام يعم حتى اللغة رقي يف الكالم من دعنا ونقول:
املساعدة هذه من وحسبنا اللغة. بتجديد الرقي هذا عىل نساعد أن يجب إذ املنشود.
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هؤالء وأعظم للمعاكسني وننصح الغافلني، وننبه الدواء، إىل ونومئ الداء، نشخص أن
فإن العلوم، دار خريجي مثل: العربية، اللغة درس يف تخصصوا الذين هم: املعاكسني
وصاروا آفاقهم، فضاقت عديدة؛ برشية دراسات وبني بينهم حال قد هذا تخصصهم
أو كلمة تغيري ينبغي ال املعابد، يف املتحجرة اللغات إحدى كانت لو كما لغتنا إىل ينظرون

خطها. أو فيها التعبري أسلوب حتى
ينهضان طبقي، ووجدان اقتصادي، وضع لهم طبقة أصبحوا قد أنهم هذا عىل زد
عىل هجوًما فيه ويرون التغيري، يخشون ولذلك الحارض؛ جمودها يف العربية اللغة استبقاء
مصالح عىل تعلو أن يجب األمة مصلحه أن نُذَِكر أن يجب ولكن االقتصادية، مصالحهم

فيها. طبقة أية
تفكريهم. إليه يتجه جديًدا أفًقا الكتاب هذا يف سيجدون هؤالء، حتى أنه وظني

العمل. ثم املناقشة، ثم التنبيه، الكتاب هذا تأليف من وحسبي

اللغة «عالقة عن فصًال فيه فزدت الكتاب، هذا ١٩٥٣ من مارس يف راجعت
فيه زدت كما الظروف، اقتضته بما وهناك هنا وأصلحت والجنون». بالجريمة

وتعليقات. رشوًحا
موىس سالمة
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متهيد

القيم من تراثها ومستودع تفكريها، وسيلة ألنها لغتها؛ هو أمٍة أيِة يف املؤسسات أعظم
الذِّهنيِة. والعادات االجتماعية،

كلمة ثالثمئة عىل تزيد ال قد الكلمات من صغرية مجموعة فهي: تتفاوت واللغات
فيها ارتفعت قد ُمتََمِدنًَة أمة عند كلمة ألف مئة تَبْلُُغ قد وهي البدائية، القبائل إحدى عند

والعلوم. الفنون
العلمي، النظر إليها ننظر أن يمكننا أنه بمعنى وفلسفة وفن، علم، هي: الراقية واللغة
الجديد، املعنى لتأدية الجديدة؛ الكلمات نضع بل معانيها، بني َونَُميُِّز أصولها، فنبحث
تؤديها ال ذهنية رفاهيًة والجمل بالكلمات، فننشد الفني؛ النظر إليها ننظر أن ويمكننا
أو الجديدة، الكلمات فنضع الفلسفي؛ النظر إليها ننظر أن يمكننا وكذلك العلمية، الدقة
الخري، من منشودة حال إىل املجتمع يف ألفتها بعد جديدة معاني القديمة الكلمات نُكِسُب
نعرف نكاد ال نحن بل املثىل، اللغة إىل بعد نصل ولم الفهم، هي يشء كل قبل اللغة وغاية
فكانت الهندية؛ األرقام إىل العدد يف وصلنا فقد غاياتها، أول الفهم جعلنا إذا تكون؛ كيف
املوضوعات سائر يف نصل أن يوًما نستطيع فهل والعلوم الحساب يف لغوية ُخطَوٍة أعظم
ننقل اللتني والسهولة الدقة بمثل الفلسفية أو العلمية أو الفنية الفكرة إلينا تنقل لغة إىل
اللغة ستبقى الغاية؛ هذه إىل نصل أن وإىل املليون؟، أو األلف، عدد أذهاننا إىل بهما
علم أي يف التامة الدقة نعرف ال أننا اآلن من نذكر أن يجب إذ الدقيق التعبري عن عاجزة
إنَّ نقول: أن من مفر ال ولذلك األرقام، إىل بحقائقه ننزل أن استطعنا إذا إال العلوم؛ من
تحتمل املعنى، يف ُمَسيَّبًَة الكلمة دامت فما بها، يَُقاُس وهو الدقة، يعني اللغة يف الرُّقي
يحكم لم التي كاآللة التفكري ترض فإنها مشتبهني؛ معنيني عن فضًال ونصفه، املعنى هذا
باللغة، ويفكر ويسمع، يرى، لغوي حيوان واإلنسان بمنتجاتها التََّكُهَن يمكن فال بناؤها؛
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األمريكية املتحدة الواليات ويف «وزير» مرصنقول: ففي أذهاننا يف معني إيحاء كلمة ولكل
الكلمة إيحاء ولكن واحًدا، والسكرتري الوزير، يؤديه الذي والعمل «سكرتري»، يقولون:
الذي الشعب يف البالغ أثره ولهذا ديمقراطي، الثانية الكلمة وإيحاء أرستقراطي، األوىل
بأنه نفسه يصف الذي املوظف نفس يف البالغ أثره أيًضا له كما الكلمتني، إحدى يَلُوُك

الثانية. الحالة يف منتفخ األوىل، الحال يف متواضع فهو وزير أو سكرتري،
الكلمات أرشف من «الِربِّ» كلمة فأن املجتمع يف األثر بَِعيدُّ اجتماعي توجيه وللكلمات
كل يف تُحِدُث «الدَّم» كلمة أن حني يف واإلخاء التعاون، عىل وتبعث األبناء، تربى التي امُلوِحيَِة
تجعل عاطفية شحنة تحمل ألنها قتيل؛ ثالثمئة نحو القبيل الوجه مديريات بعض يف عاٍم
يجب االجتماعي الوجدان يُِحسُّ الذي َِّبُه امُلتَن والكاتب َرِويٍَّة، بال يقتلون الرجال من كثريًا
أو الفلسفي التوجيه َه تُوجَّ كي الجديدة؛ الكلمات يضع وأن لألمة، البَارََّة املعاني يؤكد أن
املجتمع مع ينقطع ال تفاعل يف واللغة تَْرُكْد، وال وتتطور، اللغة تنمو وبذلك االجتماعي،
هذا لوقف واملحاولة السبب، لهذا دائم ٍ ريُّ تَغَّ يف اللَُّغِويَُّة والقيم بها. أفرادُه يَنِْطُق الذي

لألمة. الذهني للتطور تعطيل هي التغري،
املرتادفات؛ تَتََوَخى الحسنة التعبريفاللغة يف االقتصاد لغة: لكل الرشيفة الغايات ومن
إىل التوحيد من املرتادفات يُِحيُْل الذَّكي والكاتب الوقت، بها يَِضيُْع صبيانية ثرثرة ألنَّها
الحكومة، وبني والنفس، الروح، وبني والعقل، الذهن، بني اآلن: نَُميُِّز فنحن التنويع
ُ َونَتََخريَّ الِتلِّْغَراِيف، األسلوب نَتَِّبُع نحن كذلك َحَسٌن وهذا واملتعلم املثقف، وبني والدولة،
بعض بحث فيه تََوَخيُْت قد الكتاب وهذا املعنى، عن فضًال العربة تحمل التي الكلمة
املناقشة به أبعث أن وأرجو اللغة، من إليها نَْرِمي التي األهداف تعيني مع اللغوية مشكالتنا
فيجب ُمتََطِوَرة، أمة فنحن والهدم بالبناء فيها اإلصالح ووجوه العربية، اللغوية القيم عن
علًما، وعرشين ِمئٍَة نحو عن للتعبري تتسع متمدنة لغة بل متطورة، لغة لنا تكون أن
ا َعمَّ البالغة يف رأينا يتغري أن ويجب لغتنا، عنهم ورثنا الذين العرب يَْعِرْفَها يكن لم وفنًا
عىل نُِزيَْد أن يجب ولكنَّا العواطف، ملخاطبة فن أنها إىل منها يقصدون كانوا فأنهم أَِلُفوُه؛
نعرف ألننا العقل؛ ُمَخاَطبَُة به يَُراُد علًما البالغة تكون أن هي أخرى، غاية الغاية هذه
يف العقل تَُخاِطُب التي الهندية األرقام عىل قامت أحضانها يف نعيش التي الحضارة أنَّ
إغراق يف العاطفة تخاطب التي واملجازات االستعارات، عىل قامت ا ِممَّ أكثر وبساطة، دقة
النقد فيها يكون ما وكثريًا بها، نتعامل التي النقود بمثابة هي اللغة: وكلمات ومرتادفات،
تجددها، وال كلماتها، تهمل التي واألمة نقشه، منه وانمسح بَِىلَ الذي القديم أو الزائف،
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تمهيد

ألننا الزائف؛ للنقد التداول تُِجيُْز التي األمة من أخرس هي الجديدة، الكلمات تَُسُك وال
الذهن، حاجات بالكلمات نشرتي ولكنا الجسم، حاجات الورق أو املعدن، بنقود نشرتي

والرُِّقِي. واألخالق، والروح،

15





األول الفصل

الَبَرشِي َطوِر والتَّ اللَُّغُة

فإن الحيوان سائر عىل السيادة إىل به وصل الذي اإلنسان ِر ِلتََطوُّ كثرية أسباب هناك
فجعلته يديه؛ حررت قد املنتصبة قامته ثم السديِد، للتفكري تُْه أعدَّ قد دماغه ضخامة
تتناول والثانية ويخرتع، يتخيل األوُل واليد، العقل، بني تفاعل صار ثَمَّ ومن اآلالت، يحمل
ترشفان فأنهما الحيوان، سائر يف كما الِصْدَغنْيِ وليسيف الوجه، يف العينان هناك ثم وتُنَِفذْ.
ولو والتَّمييز، املقارنة، عىل قادًرا العقل ويجعل كثرية، أشياء بني يجمع فسيح مجال عىل
ملا بهما؛ يميش األرض عىل يداه كانت ولو التفكري، عىل قدر ملا صغريًا؛ اإلنسان دماغ كان
املجال ِلِصَغِر النظر؛ من بدًال الشم عىل اعتماده كان ولو واألشياء؛ اآلالت تناول عىل قدر

التعميمي. الجامع للتفكري املادة يجد عندئذ كان فما الَوَسِط عىل منه يرشف الذي
ولكن الحيوان. فوق اإلنسان لرفع وتعاونت؛ تجمعت، كلها والعني واليد، فالدِّماغ،
لغوي، حيوان يشء كل قبل اإلنسان فإن «اللغة» هو: يهمل ما كثريًا آخر عامًال هناك
يتألم، عندما الحيوان فأن االثنني بني عظيم وفرق لغة، لإلنسان ولكن صوت، وللحيوان
يرصخ، عندما اإلنسان ولكنَّ إحساسه، عن يعرب ذاتي هنا اُخ والُرصَ ُخ، يَْرصُ يخاف أو
فهو ينادى يخاف أو يتألم عندما اإلنسان ولكنَّ إحساسه، عن يعرب ذاتي هنا اُخ والُرصَ
غري اُخ الُرصَ حتى يزال ال هذا ومع زمالئه، من غريه إىل إْحَساَسُه نقل قد موضوعي هنا
يف نرى كما ُخ، تَْرصُ التي هي وحدها السباع فأن األلم أو الخوف، وقت الحيوان، بني َعامٍّ
عندما ترصخ فال الِخَراِف أو الَحِمرْيِ أو البقر، مثل: البهائم ا أمَّ واألسد والكلب، القطط،

تخاف. أو تتألم،
كله، عاطفة األول فموضوعي، النداء ا أمَّ ذاتٌي، الرصاخ إن ننىس أالَّ يجب ولكن
إىل فدعوة الثاني: ا أمَّ مكانها غري تَتََحيَُّز ال َعِقيَْمٌة حركة األول: وعقل عاطفة، والثاني
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السبب لهذا ينتفع وال تفكريه، يختزن ال اللغة؛ اخرتاع عن لعجزه والحيوان املجتمع،
جغرافيٍّا، والفضاءَ تاريخيٍّا، الزمَن جعلت عندنا اللغة ولكنَّ ُزمالِئِه، أو آبائه، بتفكري
أخرى، َشَواِرَع َوِبْضَعَة منزله، به الذي الشارع يعرف القاهرة يف يعيش الذي فالكلب
عىل مكانها بل النيل، ومن القطر، يف ومكانها القاهرة، «جغرافية» يعرف الصبي ولكن
املتوسط، البحر مرص، النيل، القاهرة، الكلمات، هذه بفضل جغرايف، عنده فالفضاء كوكبنا
التي الكلمات بهذه يَْمَهُر، وتفكريه يتسع، السبب لهذا الصبي وخيال الخ، آسيا، أفريقيا،
ساعته، هو: الكلب وقت فإن الزمن يف الشأن وكذلك فيه، يعيش الذي املجتمع من ورثها
ولوال تاريخ لنا ولذلك قادمة؛ وسنني ماضية، سنني ولنا وغد، أمس، فلنا نحن أّما يومه أو
ونختزن نفكر أن استطعنا َلَما جغرافيٍّا، والفضاء تاريخيٍّا، الزمن جعلت التي الكلمات
ينتفع والحيوان ثقافة، لنا كان ملا أي: وأسالفنا؛ ينا معارص اختبار عن فضًال اختباراتنا،
باختبارات ننتفع اللغة، بفضل نحن، ولكنَّا حياته، يف به َمرَّت التي الشخصية باختباراته
بالذَّكاء؛ الحيوان تفكري عن يمتاز وتفكرينا الحارض، والعرص املاضية العصور يف غرينا
وصحيح بالكلمات، نفكر أننا نعني فذكرناها؛ سبق التي باألسباب يتصل عظيم لسبب
الذي التفكري ولكن األحالم، يف يحدث كما كلمات، بال البدائي الساذج التفكري نستطيع أننا
أن املستحيل من يكون ويكاد كلمات، إىل يحتاج ساحته؛ وتنبسط العوامل فيه تتداخل
صميمه يف التفكري يكون أن بعيًدا وليس كلمات، بال موضوع أي يف منطٍق أو بذكاءٍ نفكر
السنتنِي يف اختباراتنا ننىس أننا واعتقادي «واطسون»، يقول كما َمنُْطوَقٍة، َغرْيَ كلماٌت
ممكنًا؛ فيها التفكري تجعل بكلمات االختبارات هذه نَْرِبْط لم ألننا أعمارنا؛ من األولتنِي
يعود العبقرية؛ من أحيانًا بل الحسن، التفكري من وكثريٌ بكلماٍت، الذاكرِة يف تُنَْقْش لم ألنها
هذه يف الكلمات ألن عاليًة؛ درجًة الرقي من بلغت قد كلماتها نستعمل التي اللغة أن إىل
لغات من مختلفة أخرى لغة كلمات يف توجد ال التي قيقة الدَّ األَِنيَْقَة املعاني تحمل اللغة
الزكية الثمرات ينتج أن استطاع ملا أفريقية؛ قبيلة يف ُولِدَّ «جيته» أن فلو السوداء. أفريقيا
تؤدي التي بالكلمات ِلتُْسِعَفُه عندئذ تكن لم الَقبَِليََّة اللغة ألنَّ مؤلفاته؛ من نَقطفها التي
أو ِذْهِنِه، َِمْن امَلْخَرج تجد وال بامَلَخاِض تُْؤلِْمُه أَِجنًَّة، املعاني هذه تُبِْقى كانت بل معانيه،
الدقيقة اللغة نعني: الحسنة؛ اللغة إىل نحتاج الحسن، التفكري نفكر ولكي َجِهيَْضًة، تَْخُرُج
أنيقًة، تكون أن يجب وكذلك املعنى، هوامش إىل تتجاوزه وال معينًا، معنى تؤدي التي
إلينا تنقل أن تستطيع بل فقط، واألسود كاألبيض، األصيلة األلوان وصف تستطيع ال
األسود، ُعىل يُْطَلق األخرض إن نقول: أن البالغة من فليس بينهما التي واألصباغ الظالل

18



البََرشِي والتََّطوِر اللَُّغُة

نضع أن يجب وكذلك صارًما، تمييًزا آخر من لونًا نَُميَِّز أن يجب بل معاجمنا، تقول كما
تقترص ال عرصية، بالغة لنا تكون أن ويجب بينهما، الخفية األلوان ُ تَُعنيِّ التي الكلمات
وما — الَفْهَم — األوىل غايتها تكون أن ويجب العقل، تخاطب بل العواطف، مخاطبة عىل
ولكي السديد، التعبري بها يَُراُد بالغٍة ألية األول األساُس هو: املنطق فإنَّ كذلك، األمر دام
بل امَلِسيِْب، الغامض باملعنى نَْقنََع أالَّ يجب متمدنني؛ باعتبارنا األنيق، الدقيق الَفْهَم تَْفَهَم
األوىل الغاية تؤدي هي وهل كلماتنا، فيه تعيش الذي يُْكلُوِجى السَّ الَجوَّ نعرف أن يجب

ال؟ أم الفهم أي: الحسن؛ التفكري وهي: وجودها من
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الثاني الفصل

اإلْنَساَن ْئَبُة الذِّ ُتَرِيب ِحْنيَ

الحيوانية النشأة وينشئون الحيوان، مع يعيشون ينَي بََرشِ أطفاٍل عن نسمع كنا ما كثريًا
يُثِْبُت الواقع ولكنَّ يصدق، ال الذي االخرتاع من نوع أنها عىل الَقَصَص هذه نحمل وكنا
يف وعاشوا األطفال هؤالء فنشأ ِبَرتِْبيَتِِهْم؛ وقامت الحيوانات خطفتهم أطفاًال هناك أنَّ
ذلك وسبب البرشي؛ للطفل األمومة مهمة اتخاذ إىل الحيوانات أقرب والذِّئْبَُة الغابات،
فإذا النهار يف وأقله الليل، يف هذا يكون ما وأكثر امُلَجاِوَرِة، والحقول، القرى، تغزو أنها
حلمات الطفل َس تََلمَّ فإذا تأكله كي حملته أمه؛ عنه غفلت الحقل يف طفل عىل وقعت
مكان والرعاية األمومة، عاطفة وأخذت عليه، فعطفت َحنَْوَها؛ تحرك ورضع، ِعَها، ِرضْ
واملعروف النادر، القليل يف هذا ويتفق ابنها، كأنَّه ترعاه وعندئذ واألكل الجوع، عاطفة
تتخلص أن تريد التي املرأة إن يَُقاُل: ولذلك قبله، تُِحُسُه ال حنانًا األم يف َيُثِرْيُ الَرَضاع أنَّ
حنانًا تُِحسُّ ألنَّها تُْرِضْعُه؛ أن قبل هذا تفعل إنما نبذه أو بقتله، الوالدة َعِقَب َولِيِدَها من
تحقيقها، تم حوادث وهناك َعَليِْه، َوَحنَّْت عنه، االنفصال عليها َشقَّ أَْرَضَعتُْه فإذا عليه.
وعاشوا جحورها، يف فنشئوا األطفال؛ بعض َخَطَفْت الِذئَاَب أنَّ فيها مؤكًدا ثبوتًا َوثَبُت
وطفل الذئاب «طفل عن جيسل املسرت كتاب يقرأ أن امُلطَِّلِع للقارئ ويمكن الذئاب. مع

.Wolf Child and Human Child; by A. Gesell. اإلنسان»
عند يعوي ٍبرشٍي، صبي عن فسمع ١٩٢٠ يف الهند يف يعيش كان املؤلف فإن
بعد ولكنه اإلشاعة. هذه يَُصِدُق ال بالطبع وكان سلوكها، ويسلك ذئبته، مع الَغَسِق
صبيتني عىل وقبض الذئبة، فقتل الُجْحِر؛ إىل الذئبة َوتََعَقَب بندقيته، إىل َعَمَد تكرارها،
الصبيتني هاتني قصة هو وكتابه ،١٩٢٠ من أكتوبر ١٧ يف هذا وكان حجرها، يف كانتا
يف ُولَِدْت أنها ُاملؤلف َفرُيَِجح الُكربى، ا أمَّ سنواٍت بعد ماتت ألنها منهما؛ الصغرى ولنرتك
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فيه، الصبية فوضعت َمْلجأَ، يُِديَْراِن وزوجته املؤلف وكان ُخِطَفْت، متى يُْعَرُف وال ١٩١٢
الحائط إىل ووجها تقعد، أو تنام، النهار يف فكانت سنوات، ثماني وقتئذ عمرها وكان
املاء ترشب وكانت وركبتيها، يديها، أربع عىل تجري وصارت نَِشَطْت الليل جاء فإذا
تخىش تكن ولم الذئب، أو كالكلب منه َوتَْلَعَق فوقه، تنحني الذي اإلناء من بلسانها َلْعًقا
أحد؛ منها اقرتب وإذا الذِّئاب، ِعَواءَ َعَوْت تتغري ال الليل يف معينة ساعة كانت فإذا الظالم،
وأطفال الكالب ِجَراءَ تحب وكانت وتأكلها، الرَِّمِم عىل تَُفِتُش وكانت أنيابها. عن ْت َكَرشَ
البرشيني. األطفال من تَنُْفُر كانت ولكنها جميعا، معها وتلعب والِفَراِخ، والقطط امَلاِعِز،
أربع، عىل تميش بقيت إنها ونقول ١٩٢٠ من أكتوبر ١٧ يف عليها ُقِبَض إنه قلنا:
أُْغِريَْت أن بعد قدميها عىل وقفت حني ،١٩٢٢ سنة من مايو ٢٤ إىل أربع عىل تنهض بل

ذلك. عىل
أن من بيديهابدًال الطبق من وأكلت ُركبتيها، عىل وقفت ١٩٢٢ من أغسطس ويف

امَلاءَ. تَْلَعُق التاريخ هذا إىل مازلت ولكنها مبارشًة، بفمها تأكل
طلب يف بهو» «بهو. أيًضا وقالت امللجأ، لرئيسة «ما» قالت ١٩٢٢ من نوفمرب ويف
وتصيح. ترصخ كانت أنها مع بكلمات ذلك قبل نطقت قد تكن ولم الطعام، أو املاء،

إْغَراءٍ. بال قدميها عىل وحدها وقفت ١٩٢٣ من يونيه ١٠ ويف
تخىش الذئبة مع تََوُحِشَها أيام وكانت الظالم، تخىش بدأت ١٩٢٤ من يناير ٩ ويف

الذئبة. أمها مع والقرى الحقول، وتغزو الليل، يف تنهض ثم وتختبئ، النهار،
البرشية. الطريقة عىل كوٍب من رشبت ١٩٢٥ ويف

كلمة. ثالثني عرفتها التي الكلمات مجموع بلغ ١٩٢٦ ويف
الرَِّمِم. أكل رفضت ١٩٢٦ من يناير ٢٩ ويف

ثياب، بدون النوم غرفة من الخروج ورفضت حياء، أبدت ١٩٢٦ من ديسمرب ٦ ويف
سنواٍت. ٦ للذئبة تركها يوم ومن سنة، ١٤ والدتها سنة من وقتئذ عمرها وكان

كلمة. ٤٥ كلماتها بلغت ١٩٢٧ سنة من يناير ١٤ ويف
نبحتها. إذا الكالب تخىش بدأت ١٩٢٧ من يوليه ١٥ ويف

سنة. ١٧ نحو وعمرها ماتت ١٩٢٩ نوفمرب ١٤ ويف

… العرب من طائفة بل ِعْربًَة، املخطوفة الهندية الفتاة هذه حياة يف ولنا
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السنوات كانت ربما الطفولة، من األوىل السنوات يف يستقر السلوك إن األوىل: العربة
أن االستحالة يقارب ما إىل علينا يَُشُق ذلك بعد وأننا الست، أو الخمس، أو األربع،
ترصفنا. عنها ينشأ التي العاطفية االستجابات بالسلوك: ونعني السلوك؛ هذا نغري

وقدوة تعليم كثرية أحوال يف هو إنما وغريزة، طبيعة نسميه ما إن الثانية: والعربة
ٌقِبَض عندما الفتاة هذه أنَّ املؤلف يذكر بل ذئبه، مع عشنا إذ ننساه؛ امليش حتى
البرش. من لها املطاردين تسبق كانت حتى أربع عىل امليش يف برعت قد كانت عليها،
والغضب والرشب واألكل، والخوف، امليش، يف نتخذه الذي أسلوبنا إن الثالثة: والعربة

وراثيٍّا. وليس بالَوَسِط، مكتسب هذا كل …
لنا ُ تَُعنيِّ التي هي اللغة إن الفصل: هذا من قصدنا الذي هو وهذا الرابعة: والعربة
فاحتاجت الثامنة، يف وهي عليها ُقِبَض الفتاة هذه فإن البرشيني والترصف السلوك،
والرشاب، الطعام طلب يف بهو» «بهو. تقول ولكي للرئيسة، «ما» تقول كي سنتني إىل
وهذه السلوك، يف تغريات تُرافقه الكلمات اْسِتْظَهاُر فكان يَتََفتَُّق عندئذ ذكاؤها وبدأ

والوسط. الفتاة، بني ذهنية حركات عىل تدل التغريات
بل يَتََفتََّق؛ لن ذهنه فإن لغة؛ بال منفرًدا صحراء أو غابة، يف يعيش أحدنا كان فإذا
الفتاة هذه تكن ولم البرشية، االعتبارات حيث من الهندية الفتاة هذه مثل مغلًقا يبقى
وعمرها عليها ٌقِبَض عندما عاطًال كان ذهنها ولكن الذئبية، االعتبارات حيث من جاهلة
ألنها سنة؛ ١٧ بلغت أن بعد ماتت أن إىل كالعاطل أو عاطًال، وبقي سنوات. ثماني
الذكاء حيث من فهي أَبَْلٌه. يعرفه أن يمكن ما مقدار أي: كلمة؛ ٤٥ عىل إال تحصل لم
واضًحا، النقص الذكاءكان هذا تفتق حيث من ولكن ناقصة، تكن لم ربما الطبيعي
العواطف إليها تحمل التي البرشية الكلمات تعرف ال خرساء كانت أنها أسبابه وأكرب
إىل يتفق لم ذهنها فإن سنوات، سبع البرش ِة ِعْرشَ يف قضت أنها ومع البرشية، واألفكار
تتقبل َمْسَحاء ذهنه ولوحة يُولد الطفل ألن السن؛ هذه يف الطفل يبلغها كان التي الدرجة
التي بالعواطف حافلة ذهنها ولوحة بالبرش، التقت املسكينة هذه ولكن الجديد، التعليم

تعلمها. صعوبة هنا ومن الذئاب، ُة ِعْرشَ فيها بعثتها
ُحِرَمْت الفتاة وهذه جغرافيٍّا، والفضاء تاريخيٍّا، الزمن تجعل التي هي واللغة:
السلوك من بدًال وتمارسه البرشي السلوك تفهم ورشعت الفهم، بذلك َفُحِرَمت اللغة،
عاطفة أو جديدة، فكرة لها تُِعنْيُ جديدة كلمة كل وكانت الكلمات، تعلمت حني الحيواني

جديًدا. سلوًكا ثم جديدة،
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وإيجاز؛ رسعة يف أعالجه ولكني الكتاب، هذا يف الفصل هذا عن أستغني أن يمكن كان
بل اللغات، منهما تتألف اللذين امِلزاج، يف ويدخل الطريقة، يَأَلُف القارئ أجعل كي

ترتقي.
األنثى، الذكر ينادي كي كالضفدع؛ الربمائيات بني نشأت أصوات الكلمات فإنَّ
يَنَْضُع التي الطيور أََغاِريَد أن نرى مازلنا بل جنسية، السبب لهذا األوىل غايتها وكانت
يعرب والصوت للتَّنَاُسل، اآلخر الجنس نداء األغلب يف بها يُْقَصدُّ إنما الربيع يف الجو بها
البرشي للنشاط األول الباعث إنَّ «فرويد»: قول نَْستَْغِرَب أال يجب ولذلك العاطفة، عن
هذا خالل من برص قد فرويد ألن القول؛ هذا يصدمنا أالَّ ويجب الجنسية، الشهوة هو
يف َوتَبُْسُق الفروع، تنترش ومهما التطور جوف يف تختفي التي األوىل الجذور إىل القول

األرض. يف تزال ال جذورها فإن السماء،
األوىل الغابة بل والبداوة، الحضارة كلمات من خليط أو مجموعة العربية ولغتنا
تعم التي «ُكخ» كلمة إىل مثًال اُنظر الصناعة أو الزراعة، اإلنسان يعرف يكن لم حني
والصينيني، واألملان، واإلنجليز، والِقَردَّة، وأنت، فأنا يشء عن الطفل نهي يف البرش جميع
اللغات جميع نشأت كما لغتنا نشأت التَِّليَدة الكلمة هذه يف سواء الخ واإلغريق والهنود،
اآلن، ونستطيع للَوَسِط، وفًقا يجري املعاني استنباط وكان األوىل، ِويَِّة البَدَّ األوساط يف
االجتماعية والقواعد العقائد، نعرف أن القديمة، أصولها إىل والرجوع الكلمات، بتحليل
من مشتقة فإنها «الحياة». كلمة إىل مثًال اُنظر فيها. العرب أسالف يعيش كان التي
أو البقرة» «حيا يقولون عندنا الفالحون ومازل املرأة، عند التناسل عضو أي «الحيا»
إىل تؤدي باملرأة الرجل عالقة أن يعرف يكن لم البدائي اإلنسان أن ذلك الفرس» «حيا
التماثيل يصنع كان أنه بل لألوالد، الوحيد األصل هي األم أن يعتقد فكان التناسل،
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سيعيش فإنه تمثاله؛ يحمل مادام وأنه الحياة، أصل الحيا أن باعتقاد ويحملها، «للحيا»
االجتماعي النظام صار يشء؛ كل هي األم بأن االعتقاد هذا وعىل املخاطر، من وينجو
نعرف عندما أكثر ويتضح العرب، قدماء عند واضح وهذا يٍّا، أَُموِّ البدائي اإلنسان عند

«الَحَماة». أو مُد» «الضِّ كلمتي أصل
لغتنا يف بقيت ولكن األبوي، النظام إىل األموي النظام من وانتقلوا الناس، وتطور
الرحمة؛ النَّاس اْشتََق «الرَِّحِم» من ثم االجتماعية، وجذورنا أصولنا عىل تدل «الحياة»
عىل تدلنا الكلمة وهذه الرحم، أبناء بني القائمة العالقة األصل يف كانت الرحمة أن أي:
عامة فضيلة الرحمة فصارت الناس؛ ارتقى ثم األبوي، النظام سبق األموي النظام أن
العائلة. أبناء بني األُُخوَِّة من البرشي اإلَِخاءَ نحن اْشتََقْقنَا كما األمة أو القبيلة، أبناء بني
من والنَّفس النسيم، من والنَّْسَمُة الرِّيح، َمن الرُّوح البدائي اإلنسان عرف وكذلك
من أكثر يكن لم واملوت الحياة بني عنده الوحيد الفارق ألن الفاء)؛ (بفتح النََّفس
وكثري الكلمات، وهذه الروح، عقيدة نشأت هنا ومن املوت، كان انَْقَطَع فإذا التنفس؛
منها كلمة ولكل العربية، اللغة أساس بها َن تََكوَّ التي األوىل اللَِّبنَاِت لنا تكشف غريها

والعقائد. األفكار، نشأة لنا يوضح (أنثربولوچي) معنى
التزال معاجمنا ولكنَّ واألخرض، واألزرق، األسود، بني مثًال نَُميُِّز عرصنا يف فنحن
األمم معظم العرب ويشارك واحد، لون أنها وهي األلوان، لهذه القديم باملعنى تحتفظ
من كان امِلْلَح ألن امِلْلِح؛ من بَاَحُة، والصَّ الُظْرِف، بمعنى امَلَالَحُة، اشتقاق يف البدائية

. امُلْرتَِفنْيَ غري عليها يحصل يكن لم التي الثمينة األشياء
يستعمل أحًدا أن تعني املساعدة ألن اِعد؛ السَّ من امُلَساَعَدِة اشتقاق أيًضا وأْعتَِربُ
يشء من نَأنَُف حني ألننا ِم؛ الشَّ من َمِم والشَّ األَنِْف، من األَنََفَة وأَْعتَِربُّ خدمتنا يف ذراعه
كان البدائي اإلنسان ألن التََّعُقِب؛ من امُلَعاَقبَِة اْشتَُقِت كيف انظر أو ِبأُنُوِفنَا، نرتفع
بَُه: «تََعقَّ تقول: معاجمنا ومازالت منه، َويَثْأر يجده حتى يتعقبه بأن ِخْصَمُه يعاقب
من ُمشتقة فإنها منع؛ بمعنى « «َكفَّ كلمة إىل انظر أو منه» كان بذنب وأخذه تتبعه
كذلك؛ ُسِمَي والَكِفيُْف أيدينا، ِبُكُفوِف أي بأيدينا؛ الناس نمنع ألننا اليد؛ باطن أي الَكفِّ
مشتق فإنه ؛ َعدَّ بمعنى «أَْحَىص» فعل إىل انظر ثُمَّ عينيه، عىل كفه يضع من بمثابة ألنه
فكان باألرقام؛ العد يجهل كان البدائي اإلنسان ألن وذلك الحجر. ِصَغاِر أي الَحَىص؛ من
فإذا َحَصاه؛ َخرُّوٍف كل عن ُجْعبَتِِه يف وضع ِخَراٍف؛ من عنده ما يعرف أن مثًال شاء إذا
والَعدَّ الِحَساَب، الرومان اْشتََّق وقد هذا، َوَحْسبُُه خروف، كل عن حصاًة أخرج الَعدَّ شاء
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بمعنى «Calculate «كالكيوليت اإلنجليزي الفعل يف نرى كما نفسها الطريقة هذه عىل
الحجر. أو الحصاة، بمعنى «Calculus «كالكيولس من حسب

أي: ثَنَِويًَّة؛ كانت أنها األغلب ولكن الحروف، ثَُالِثيَُّة أصلها يف لغتنا أن واملشهور
ُمتقاربة، َمَعاٍن عىل تدل كلمة وعرشون أربع هنا فها فقط، حرفني من كانت كلماتها أن
نبش، نبس، نرب، نبذ، نبح، نَبََث، نبت، نبأ، وهى: يشء. من خرج قد شيئًا أن وهي:
نطق. نط، نفط، نََغَض، نفر، نفذ، نفخ، نفث، نثل، نثر، نتح، نتأ، نبغ، نبع، نبط، نبض،
مصلحة من ولكْن آخر، يشء من يخرج اليشء معنى يف مرتادفة الكلمات وهذه
منطق به قىض ما هو وهذا اآلخر، عن يختلف معنى منها لكل َ نَُعنيِّ أن والَفْهِم، اللغة
بمثابة هي: إنما لغة كل أن لنا يتَّضح امُلوَجِز؛ الفصل هذا ومن الذهني، والتمييز اللغة
كانت الحجر من فأًسا مستودعاته يف يجمع ذلك ومع عرصنا، يف يعيش الذي املصنع
ألف مئة قبل يستعملونها أسالفنا كان الشوك من وإبرة سنة، آالف ثمانية قبل تُْستَْعَمُل
مثل: أخرى مصنوعات وبني سنة، آالف أربعة قبل يستعمل كان الربونز من وسيًفا سنة،
الذهني االرتباك هذا بدأ هنا ومن الخ. والسولفانيالميد الكهربائي، واملصباح الرديوفون،
لنا تؤدي كي قديمة أدوات نستعمل ألننا ذلك اختالطه، أو الفهم، قله إىل يؤدي الذي

جديدة. خدمات
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والسيكلوجية اللغة

هذا كان وإذا اللغوية. القيم يف سيكلوجي بحث هو: فصوله بجميع الكتاب هذا أن الحق
َماِثَلًة، تبقى أن يجب األوىل الغاية فإن تاريخية، أو اجتماعية، أُخرى أبحاٍث إىل يَُجرُّنَا

السيكلوجية. العدسة خالل من اللغة إىل ننظر أننا وهي:
أن وصحيح اآلن. إىل السيكلوجية الدراسة من حقها من القليل سوى اللغة تُْعَط ولم
املوضوع ولكن األوربية، اللغات يف الدراسة هذه عىل قليلني حملت قد الدعاية يف الرغبة

العربية. اللغة يف ِبْكٌر وهو أُْوَليَاِتِه، يف يزال ال
أننا والعجب مجهولة، كبري حدٍّ إىل تزال ال السلوك ويف التفكري، يف اللغة وقيمة
نتناولها التي األشياء حقائق نعرف ال وأننا بالكلمات، نفكر أننا إىل قبل من نلتفت لم
واملسمى؛ االسم علينا يختلط ما وكثريًا فقط. أسماءها نعرف وإنما باليد، أو بالذهن،
وبني بينهما والشبه لألشياء، رموز الكلمات أن هي الحقيقة أن مع واحًدا شيئا فنظنهما
ولكنَّ ُمَعيَّنَة، اِئيٍَّة ِرشَ قوة إىل بها نرمز املعدن من قطعة الِقْرَش فإنَّ هنا. كبري النقود
قطعة أنه حيث من بالقرش، خاصة وليست بمجتمعنا، أي نحن؛ بنا خاصة القوة هذه

املعدن. من
فإننا الرَّمزية؛ هذه إىل نتنبه لم فإذا فقط. رموٌز فإنها الكلمات، يف الشأن وكذلك
أن من بدًال ترضنا قد التي املعاني من أنواع يف ونتورط الَسَخْف، من ألوان يف نقع
نسميه ما فإن لنا. هذا يحدث ما وكثريًا نستخدمها، أن من بدًال بنا َوتَْستَِبدُّ تنفعنا،
العاطفي؛ املستوى عىل تجري كلماٌت األحواِل أغلب يف معظمه أو هو، مثًالإنما تفكريًا

التفكري. من بدًال االنفعال إىل فتؤدي
ُفِرَضْت وقد فننشأ منه؛ نَتََلَقنَُّها التي بالكلمات علينا املجتمع يتسلط نُوَلُد ومنذ
سلوًكا نسلك أننا ونجد الكلمات، هذه من وروحية وأخالقية، اجتماعية، َمقاييس علينًا
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أننا نعتقد السلوك هذا يف ونحن القيم، من أذهاننا يف الكلمات هذه َغَرَستُْه بما معينًا
َوأَْكَسبَْت انفعاالت، أنفسنا يف بََعثَْت التي الكلمات بهذه ُمَقيَُّدون أننا الواقع ولكن أحراًرا،
لم حني الِصَغِر من تعلمناها قد الكلمات هذه ألن بها؛ التسليم من لنا مفر ال فيما أذهاننا
نعرتض وال أعمى، تسليًما نَُسِلُم فنحن والنقد. التساؤل، عىل وتدَّرب نضج قد الذهن يكن
والحياة، والروح، والسماء، التشاؤم، نقول: فنحن الكلمة علينا تفرضه الذي املعنى عىل
ألن األشياء؟ هذه ما ويسأل: قط أحدنا يقْف ولم الخ، والشجاعة والوطن، والرشف،
أو التساؤل، إىل يحتاج ال طبيعي أنه نظن انفعاًال أنفسنا يف تُْحِدُث الكلمات هذه جميع
نستعمل حني ونظُن مقتضاها، عىل حياتنا يف ونسلك بها نعيش ذهنية مقاييًسا اتخذت
يتجاوزها، ال الكلمات هذه حدود يف هنا التفكري أن والحقيقة نفكر، أننا الكلمات هذه
علينا َلَهاَج الكلمات؛ هذه إحدى يف امُلْحَكِم السديد التفكري يف ْعنَا َرشَ لو أننا الواقع بل
عىل يأبى فهو بمعانيها وانْتََظَم الكلمات، هذه ورث قد املجتمع هذا أن وذلك املجتمع،
املجتمع؛ هذا عىل هجوم عندئذ هو التفكري هذا ألن عنه؛ منفصًال ويفكر يستقل أن الفرد
به، يتأثر الذي مجتمعه منا ولكل النفسية، وعواطفه الذهنية، وعاداته عقائده، عىل أي:
املعاني من طائفًة تحمل مثًال الشجاعة فكلمة منه اكتسبها كما الكلمات معاني ويفهم
الشجاعة من ريايضيفهم ناد يف ملصارعة َحْلبَِة يف فالشاب املجتمعات، باختالف تختلف
عن يختلف آخر خاًصا معنى الكلمة هذه من يفهم الجيش يف والجندي خاًصا، معنًى
أقصده الذي املعنى عن أيًضا تختلف التي األسد» «شجاعة أقول: وحني األول، املعنى
«شجاعة أقول: حني أعنى ا عمَّ يختلف معنى أفهم املسيحية»، شهداء «شجاعة أقول: حني
ذلك شجاعة ثم وتغتال، تفتك، عصابة يف نشأ الذي اللص شجاعة تنس ال ثم سقراط»،
الذي الكاتب شجاعة ثم «عاملي»، ألنه باالعتقال ويرىض القتال، يرفض الذي الفيلسوف

الخ. العام الرأي يُبَاِيل ال
تكسبنا بل فقط، الذهني» «املستوى عىل أخالقيا اتجاًها تكسبنا ال بذلك والكلمات
له، نَْطَرُب أو منه، نَْشَمِئُز مما كثريًا فأن العاطفي»، «املستوى عىل مزاجيٍّا اتجاًها أيضا
أن القارئ َوَحْسُب عواطفنا. بها َوانَْغَرَسْت تعلمنا، التي الكلمات إىل يعود إليه ننشط أو
مثل أنه مع «األنكليس»، من يَْشَمِئُزوَن مرص يف والسيدات الرجال، من كثريًا أن له أَذُْكَر
«بجعة» كلمة إىل اُنظر بل «ثعبان»، يَُسَمى ألنه وذلك أجوده؛ من يَُعدُّ بل السمك، سائر
يستغل أن عربي شاعر يَْستَِطْع لم ولذلك الطيور؛ يف تُْحَفًة يَُعدُّ لطائٍر َشِنيٌْع اسم فإنها
جعل والَفَرنِْسيَِّة؛ اإلنجليزية، يف اسمه أنَّ مع اسمة ِلَشنَاَعِة الطائر؛ هذا يف الفنية الطاقة
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أن نذكر أن يجب وكذلك أشعارهم، يف يذكرونه والفرنسيني اإلنجليز، الشعراء من كثريًا
قط، يََرْوُه لم أنهم مع فقط، اسمه لحالوة بكثرٍة؛ «البلبل» يذكرون شعرائنا من كثريًا
أو َرأيٍّا، نَُعِمَم أن شئنا فإذا ِعْربًَة؛ لنا وهنا البجع، جمال من يشء فيه ليس أنه ومع

جذابًا. مغنطيسيٍّا اسًما لها َفْلنَْخَرتْ عقيدة؛
حني يف األشياء نعالج أننا فنظن نُْخدَُع ما وكثريًا بالكلمات، نفكر أننا والخالصة
مزاًجا لنا ُن تَُكوِّ أو أخالقيٍّا، اتجاًها تُكسبنا الكلمات أن ثم فقط، أسماءها نعالج أننا
يف ترضنا ما كثريًا التي القديمة الثقافة رواسب هي: تقاليد إلينا تحمل وأحيانا فنيٍّا،

املعاني. هذه يف توسع هي القادمة والفصول العرصي، مجتمعنا
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واللغة البيئة

أن إىل فيه أشار «الثقافة» مجلة يف أمني أحمد األستاذ نرشه مقال الكتاب هذا يف األصل
فيه: وجاء والبيئة، الزمن، بتغري معانيها؛ تتغري الكلمات

والطبيعة، كالرياضة، العلوم: مواد يف وإحكام دقة يف معانيها تؤدي اللغة إن
وقريب إبهام. أو غموض، يََها يَْعَرتِ أْن َقلَّ مضبوطة ومصطلحاتها والكيمياء،
لم وإن حسنًا، أداء رسالته وحمل معانيه أداء عىل قادرة فاللغة التاريخ ذلك من
اللغة رأينا واألدب؛ الفلسفة، إىل ذلك جاوزنا نحن فإذا الِعْلِم، َمبَْلَغ ذلك يف تَبْلُْغ
املصطلحات حتى وإحكام وضبط، وضوح، يف املعاني أداء عن عاجزة مسكينة
و«الحقيقة» «الوجود» تَْعِرَف أن أصعب فما وضبطها، تعريفها، الصعب من
و«األدب» «الشعر» تَعرف ما أصعب وما ذلك، إىل وما الطبيعة» وراء و«ما
تعريف الصعب فمن واألدب، الفلسفة، فروع يف وكذلك ونحوها، و«الخيال»
و، و«العدل واملكان» و«الزمان، والرذيلة» و«الفضيلة، والجميل» «الجمال،
يقع ما أكثر وما واملثل» والرواية، «القصة، تعريف الَعِسرْيِ ومن الحرية».
عند ما غري لليشء معنى ذهنه ويف يتكلم، كًال ألن والِحَجاِج؛ الجدل يف الناس
يَْت ُروِّ حادثة أنىس وال النتائج، عىل التفقوا التحديد؛ عىل اتفقوا ولو اآلخر،
املرصية الحكومة مع التعاقد العراق حكومة أرادت زماٍن من أنه وهو يل،
لها كان الحكومتني كلتا ألن مستحيًال؛ االتفاق فكان والخطابات باملراسلة،
تمت حتى االتفاق يتم ولم األخرى، تفهمه ال مصطلحاتها يف خاص معنى
عراقي لفاضل محارضة َوَسِمْعُت املصطلحات، معاني عىل واالتفاق امُلَشاَفَهُة،
املصطلحات يف االختالف سببه أن تبني املوضوع حول جدل فثار الرتبية، يف
«الفصل» ويسمون نطلق، ما غري عىل الداخلية» «املدارس اسم يطلقون فهم
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بالرتقيات، نحن نسميه ما «التوقيعات» ويسمون بالسنة، نحن نسميه ما
وهكذا. األطفال برياض نحن نسميه ما الحضانة» «مدارس ويسمون

فهناك االستنتاج، يف دقتهم عدم اللُّغوي، الخطأ يف الناس وقوع أسباب من
مما أقل منها تستنتج عقول وهناك يلزم، مما أكثر الجملة من تستنتج عقول
«إن أقول: أني منه فاستنتجت مرعب» الغول «إن قلت: إذا خطأ وكالهما يلزم.
يُرعب، قد الخيال ألن يلزم؛ مما أكثر واستنتجت أخطأت، فقد موجود» الغول
بأنه َفَرٍس عن حدثتك وإذا موجوًدا، اليشء يكن لم ولو يرعب، قد والوهم
الناس ومن صحيًحا، استنتاجك كان موجود إنه أقول أني فاستنتجت أَْشَهٌب؛
األلفاظ داللة بل الجمل، عىل مقصوًرا األمر وليس القضيتني بني يفرق ال من
وثقافتهم، َمَدِنيَتِِهم، بحسب األشخاص، بني االختالف ِجدَّ تختلف املعاني عىل
كمعناه الُقَرِوِي الفالح عند معناه يكن لم «ُكريس» قلت: فإذا وعقليتهم،
و«رسير»، و«دوالب» «بيت» كلمات يف الشأن وكذلك املتحرض، املدني عند
ليس بسيًطا، تعلًُّما املتعلم الصانع عند فمفهومها الحساب» «علم قلت: وإذا
إذا الناس، يجعل ما وهذا وهكذا، بالرياضيات، العالم يفهمه الذي كاملعنى
ومن صحيًحا، تفاهًما يتفاهمون ال وثقافتهم؛ وعقلياتهم مدنياتهم، اختلفت
تَُصِدْق وال املختلفة، الرُّموز يف واحدة معان عىل األلفاظ داللة عدم ذلك أسباب
فكل صحيًحا، تاًما رشًحا األلفاظ داللة ترشح أن تستطيع اللغة معاجم أن
التي األطفال فدنيا رشحها، عن املعجم يَْعَجزُّ األصيل معناها غري هالة كلمة
املتمدن، دنيا غري الفالح، ودنيا الرجال، دنيا غري األلفاظ، رشح عىل تُِعنْيُ

دنياه. حسب األلفاظ يفرس وكل العالم، دنيا غري الجاهل، ودنيا
باختالف تختلف بأشياء يُوحي اللغة ألفاظ من لفظ كل أن بهذا يتصل
توحي أبيض فكلمة ذلك، وغري الحياة يف وتجاربهم بيئتهم، حسب األشخاص
البالد سكان إىل توحي وقد ِبالُسَكْر، الطفل إىل توحي وقد باللبن، الفالح إىل
عند به توحي ما غري بمعان الرشقيني إىل توحي «وزير» وكلمة بالثلج، الباردة
واألََراِجيْح، الجديدة الثياب بمعنى األطفال إىل توحي «العيد» وكلمة الغربيني.
والتهنئات بالزيارات، الرجال وعند إليهم، تُْهَدى بالهدايا آخرين أطفال وعند
املختلفة األفراد يف مختلفة بمعاٍن توحي الحكم» و«نظام «الربملان» وكلمة الخ.
اإلفهام يف الناس بني االختالف أسباب من آخر سبب وهذا املختلفة، واألمم
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اللفظ يكون قد «بل كبريًا اختالًفا يختلف الناس عن األلفاظ فوحي والَفْهِم،
نسيت فإذا نادرة؛ أو بحادثة الرتباطه عرص؛ يف الناس عند بمعنى يوحي
و«ردم األساس» «تعديل كلمة كانت سنني فمنذ اللفظ وحي انقطع الحادث
فلما خاصة؛ بمعان إليحائها الَضِحك؛ منا تَْستَِثرْيُ الصالح» و«الُحْكُم الِربَْك»
وقطع الجاحظ كتب من كثريًا فقدنا أَنَّا أَعتقد ولذلك التأثري، زال األحياء زال
معروفة، بمعان توحي كانت وجملها ألفاظها بعض ألن االجتماعي؛ األدب
«الرتبيع رسالة فاقرأ شئت وإن سحرها، فبطل ُجِهَلْت، الزمن تقادم فلما
الوهاب» عبد بن «أحمد من خرية السُّ حول تدور وهي للجاحظ، والتدوير»
كانت أنها غموضها وسبب واإلشارات؛ الجمل، بعض يف بغموض وتشعر

معناها. َفَغُمَض وحيها؛ أنقطع ثم زمنها، يف مفهومة أشياء إىل إشارات
وهو: واحًدا غرًضا تؤدي اللغة أن يظن من يُخطيء اللغة؟ وظيفة ما
حرصها، يَْصُعُب قد كثرية أخرى أغراض فلها ذهن، إىل ذهن من املعنى نقل
األعصاب لتخدير تستعمل أنها أحيانًا أغراضها أعجب فمن إدراكها، يَبُْعُد وقد
ال فهي ذلك، ونحو و«جلجوت» «شمهورش» ألفاظ مثل الَسَحَرِة كتمرينات
يصح ال ولذلك حروفها؛ وتأليف بغرابتها األعصاب تَُخِدرُّ ولكن معنى تؤدي
بقدر التام اإلفهام منها يُْقَصْد لم فهي تاًما، فهًما الُكَهاِن سجع فهم نحاول أن
ما مجرد باأللفاظ يقصد وأحيانًا املحلولة، واملعاني التخدير منها قصد ما
تكن لم ولذلك املوسيقى؛ كأثر النفيس أثرها لها موسيقية نغمات من توحيه
بالًغا؛ يكون قد أثٍَر من أجنبية بلغة املعابد يف تُِليَْت إذا الدينية األدعية تخلو
األصلية، معانيها تُْفَهْم لم وإن موسيقية، سحرية بمعان توحي األلفاظ ألن
تدل أحيانًا ولكنها اللفظ، متشابهة صيحات كانت األول اإلنسان لغة وهذه
وإنما خطر، من التحذير عىل وأحيانًا النَّجدة، طلب عىل وأحيانًا الخوف، عىل

أ.هـ. موسيقاها». باختالف داللتها تختلف
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يجب أي: أمني، أحمد األستاذ قال مما أكثر يفهم أن السابق الفصل قارئ عىل يجب
التي الكلمات معاني ُ يَُغريِّ والجغرافيا، والتاريخ، واملجتمع، البيئة، اختالف أن يفهم أن
معاني تعني الحكومة» «سلطة فعبارة معانيها، فهم يف سواء أننا ونعتقد نستعملها،
االختالف وهذا واليمن، وروسيا، وأملانيا، ومرص، املتحدة، والواليات الهند، يف مختلفة
التي الصعوبة هنا ومن التاريخ، من ينشأ آخر اختالف يقابله الجغرافيا من ينشأ الذي
سنة ألف قبل مثًال اْستُْعِمَلْت التي للكلمات كان ألنة القديمة؛ الدينية الكتب فهم يف نجد
معان إىل يلتفتون املؤلفني فإن التاريخ، كتب كذلك بل عرصنا، يف مثلها نجد ال مالبسات
كانت إذا ا أمَّ بتغريه، وتتغري املجتمع، مع تتفاعل الحية اللغة ألن إليها؛ نلتفت نعد لم
أي: تتحجر؛ عندئذ والكلمات ينعدم، فالتفاعل املعابد؛ يف فقط تُتَْىل بالكهنة خاصة لغة
القيمة يف تعد اللغة هذه ومثل السنني، من األلوف أو املئات، يدي عىل بمعانيها تحتفظ

صفًرا. االجتماعية
أنها أي بارتقائه؛ وترتقي بانحطاطه، فتحنط املجتمع؛ مع تتفاعل الحية فاللغة
ووظائف فسيولوجي، اتصال املجتمع وبني بينها ينشأ تتطور؛ حني وهي تتطور،
أال يجب السبب ولهذا به؛ وينتفع اآلخر يخدم كالهما والذهن اليد، بني كما عضوية
كما ُفْصحى أي مكتوبة؛ واألخرى عامية، أي: كالمية؛ إحداهما لغتان للمجتمع يكون
املكتوبة اللغة أن الحال هذه نتيجة ألن العربية؛ األقطار وسائر مرص، يف اآلن حالنا هي
وينقطع املعابد، يف إال تُتَْىل ال التي الكهان لغة كأنها فتصبح املجتمع؛ من تنفصل
لغتي توحيد غايتنا تكون أن يجب ولهذا املجتمع؛ وبني بينهما الفسيولوجي االتصال
للكالم الفصحى من ونأخذ نستطيع ما أكثر للكتابة العامية من فنأخذ والكتابة، الكالم،

توحيدهما. إىل نصل حتى نستطيع ما أكثر
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يتخاطب التي الِتِلفونية الشبكة أو للمجتمع، العصبي الجهاز هي الحية: واللغة
أي: خرساء؛ فهي والتفاهم التخاطب، هذا تأدية عن عجزت فإذا أفراده؛ بها ويتفاهم

ترميمها. يف الرسعة ويجب التالفة، أو املقطوعة، التلفونية الشبكة بمثابة
ألننا يَْرتَِق؛ لم مثًال املرسح فإن الثقافية؛ شئوننا من كثري يف الَخَرَس هذا عرفنا وقد
الفصحى الكلمة ألن ِالدِّرامة؛ أشخاص بني الفصحى باللغة الحوار تأليف نستطع لم
باللغة الحديث يكون أن أَِلْفنَا ألننا الحديث؛ َجوَّ إلينا تنقل ال أنها أي «جوية» ليست
مكانها؛ يف ليست الكلمة هذه بأن ويشعرنا يصدمنا، الفصحى اللغة إىل فرتجمته العامية،
حيث من وأخطر) أوضح هنا (والخرس خرساء ولغتنا االجتماعي، جوها يف ليست أي
«مئة بنحو العالم يف أن هذا نتيجة وكانت تتغري؛ ال جامدة الكهان لغة مثل جعلناها أننا
ولكنها منها، عرشين أو عرشة بنحو إال العربية لغتنا تنطق ال وفنًا علًما، وعرشين»

سائرها. يف خرساء
وعرشين» «مئة يف ناطقة لغات وغريها، والفرنسية، واألملانية، اإلنجليزية، فاللغات
جميع يف جهالء نحن السبب ولهذا وفن؛ علم «مئة» نحو يف خرساء ولغتنا وفنًا، علًما،
العلوم، بهذه نَْستَِنرْيُ كي ونحتاج لغتنا، عىل اقترصنا قد دمنا ما والفنون العلوم، هذه

الناطقة. اللغات إحدى درس إىل والفنون
انفصاال هناك فإن صحيًحا، تفاعًال ليس ومجتمعنا، لغتنا، بني اآلن القائم فالتفاعل
وهو: االنفصال، هذا من املرض حدث ولذلك به؛ كاملة اللغوية الدورة إيجاد دون يَُحْوُل
أخرى. بلغة ونطقنا لغتنا تركنا إذا إال نعرفها أن يمكن ال وفن علم، مئة لنحو الجهل

تعرب سنة ألف قبل كانت كلمات ورثنا أننا وهو إليه، نلتفت أن يجب آخر اعتبار ثم
أتوقراطيٍّا كان املجتمع وهذا دمشق، أو مرص، أو بغداد، يف العربي املجتمع حاجات عن
مجتمًعا نكون أن نحاول أننا مع واألرستقراطية األتوقراطية، كلماته فورثنا أرستقراطيٍّا؛
نحب ما غري إىل توجهنا ألنها بها؛ َونُْستََرضُّ الكلمات، بهذه نتأثر ونحن ديمقراطيٍّا،
القرن يف نراها أن نكره عواطف شبابنا يف نغرس كما الوجهات من نحب ما غري إىل
«سكرتري» كلمه إيحاء بجانب مرص يف «وزير» كلمة إيحاء إىل مثًال فانظر العرشين
«صاحب الدولة»، «صاحب عبارات إيحاء: إىل وانظر املتحدة، الواليات أو بريطانيا، يف
باملساواة تقول التي الديمقراطية العقائد تَُفِتُت جميًعا فأنها العزة؛ صاحب السعادة»،
(ولكن أوربية؛ لغة أي إىل ترجمتها يمكن ال التي «حرضة» كلمة إىل انظر أو االجتماعية،

القديمة). الصينية اللغة إىل ترجمتها يمكن
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املجتمع هذا ألغى فقد املرأة؛ بشأن القديم العربي املجتمع من ورثنا ما إىل انظر ثم
للمرأة االعتبار رددنا فقد نحن أما تاًما يكون يكاد إلغاءً االجتماعية الحياة من املرأة
وال فالن»، «حرم أو فالن» «أم فنقول القديمة، الكلمات نستعمل مازلنا ولكن املرصية،
أن كيف ترى أََال للمرأة ُسبٌَّة هو وإهماله الشخصية، من جزء االسم أن مع االسم نذكر
الحقيقي االسم من بدًال حسني» «عىل فقال: اسمه ذكر يف أحد أخطأ إذا يَْغتَاُظ أحدنا
شخصيته، بعض وهو كرامته، من اسمه أن يُِحسُّ منهم كًال ألن وهذا عىل»؟ «حسني
نكافحها أن يجب اجتماعية عقيدة إلينا يحمل قديم لغوي تراث هو املرأة السم وإهمالنا
مجتمًعا نكون أن شئنا إن ديمقراطية اللغة فنجعل ولغته املجتمع بني نؤلف أن فيجب

ديمقراطيٍّا.
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السابع الفصل

ة اللَُّغِويَّ اَألَحاِفُري

ماليني أو األلوف عليها مىض التي امُلتحجرة األجسام هي: والنبات الحيوان، أََحاِفرْيُ
منها نعرف كي املتاحف؛ يف ونحفظها األرض، باطن من نستخرجها ونحن السنني،
وارتقت أبادتها قد الحياة ألن األحافري؛ هذه إىل الحياة نَُردَّ أن يمكن وال الحياة، تطور
األرض تاريخ من ما يوم يف كانت األحافري وهذه أخرى، أنواًعا لنا وأخرجت عليها،
التي الكلمات من أحافري اللغات: ويف باالنقراض، عليها قضت التطور ُسنََّة ولكن حية،
املتاحف تحتفظ كما للدراسة، بها تحتفظ املعاجم ولكن قلم، أو لسان، عىل تَْجِري ال
فإنه فيها؛ الحياة وبعث استخراجها إىل كاتب َعَمَد فإذا غريه، أو الدينصور، بأحافري
كان القديم فاإلنسان به، ينتفع ال ِعبْئًا املجتمع تكليف إىل إال املجهود هذا من يصل لن
أو للخري، بها ُمَدبََرٌة حياته وأن والنَِّجَسِة، الظاهرة واألرواح باآللهة، حافل عامله أن يعتقد
وكان بها، يتشأم أو الطري، بحركة ويتيمن والكواكب، النجوم يف حظه يَنُْشُد وكان الرش،
تؤدي التي الكلمات يستعمل فكان الحسن، للسلوك منطًقا فيه يجد العالم، بهذا راضيٍّا
القديمة الغيبية الكلمات هذه بقيت ولكن العقائد، هذه نحن نبذنا وقد املعاني، هذه له
أو األرواح، يخاطبون عمن نقرأ آلخر وقت من إننا حتى أذهننا فتفسد نستعملها؛ التي
ومازال كلمة، أو حادث، حيث من نتشاءم أو نتفاءل، زلنا وما النجوم، يف طالعنا يقرأون
من تتخلص أن تستطيع ال التي النفوس بعض عىل سلطان والنجوم والجن، للعفاريت
عقائد فيه َفتُْغَرُس الكلمات؛ إىل يستمع وهو ينشأ الطفل ألن وذلك اللغوية؛ األحافري هذه

عمره. من الستني أو الخمسني، يف وهو حتى، منها التخلص عن يعجز
الحقائق تحري عىل ذهنه درَّب قد التجريبية العلوم يف ممتاًزا رجًال نجد وأحيانًا
ويجري يحملها «روح» مثل كلمة عنده ما وكل الغيبيات، ببعض اإليمان إىل ينزع ية، املادِّ
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الذين َجاِجَلِة الدَّ ألسنة عىل أو املائدة، تحت عنها له يبحثون الذين امُلَشْعَوِذيَْن وراء بها
يف تعلمها كلمات أو كلمة بفضل الغيبيات؛ هذه إىل ينزع إنما وهو تصديقه، يستغلون
اللغوية االحافري ولكن منها التخلص عىل قادًرا يَُعْد لم ذهنية عادات فيه فغرست الصغر؛
تترسب فإنها األرواح؛ أو العفاريت أو الجن مثل كلمات، من ورثنا ما عىل تقترص ال
إىل ونحتاج ذلك، نحو أو نَْجُمه» «أََفَل أو نجمه» «عال لنقول: وحتى املألوفة، لغتنا إىل
حية كانت التي القديمة التعابري بهذه ِلِصبْيَاِننَا العرصي املعنى ننقل كي ُمْسَهٍب؛ رشح
العقيدة أن للصبي ونبني العلمي، الرشح نرشحها دمنا وما البابليني، أو الفراعنة، أيام
أو والرقي، النجاح، معنى إىل إال التعبري هذا من نَْرِمي ال وأننا مخطأة، كانت القديمة
لهذا يكون قد ولكن رشح، من نتكلف فيما عندئذ ينحرص الرضر كل فإن العكس،

البَاِئَدِة. القدماء عقائد منه يعرف حني للصبي فائدة ذلك مع التعبري
يف مرص يف أسوأها ومن مجتمعنا، عىل الرضر كبرية لغوية أحافري هناك ولكن
إىل ننتمى برش أننا إلينا توحى رشٍق كلمة فإن وغرب» «رشق، الكلمتان: هاتان عرصنا
واألمريكيون األوربيون، كان وملا وأمريكا. أوروبا مع عداءٍ عىل وكأننا وأفريقيا آسيا،
وعادات للتَّمدن كراهية نفوسنا يف يغرس عداءنا فإن العالم؛ يف السائدون املتمدنون هم
«رشق»؛ الكلمة هذه إىل يرجع تقريبًا كلها بل للُقبََّعِة، التي املقاومة ومعظم امُلتََمِدِننْيَ
بها تمتاز التي الُقبََعِة باتخاذ تنهار الرشقية القومية الشخصية أن يُِحسُّ املرصي ألن

الغربية. القومية الشخصية
املنطق، مع يتناىف سلوًكا بها للمؤمن ٌ تَُعنيِّ غيبية عقائد توحي الغيبيات وكلمات
يتلو وهو جاره فيجد «الِرتام»، يف أحدنا يقعد ما وكثريًا النجاح، تحقيق عن ويؤخر
إىل يَْعَمَد أن من فبدًال اقتصادية أو اجتماعية، غاية بها يحقق أن يريد غيبية؛ كلمات
يفعل كان (كما وكأنه الكلمات، هذه يتلو والشخصية املادية، الوسائل فيدبر املنطق؛

والكواكب. النجوم، من النجاح يستوحي البابليون)
مديريات بعض يف و«الِعْرُض» و«الثأر»، «الدم»، كلمات اللغوية األحافري ومن
أن والبد عام كل ورجل امرأة، «ثالثمئة» نحو قتل إىل تؤدي الكلمات هذه فإن الصعيد؛
أستطيع ما وكل رشفهم. عن يَذُْوُدْوَن القتلة هؤالء بأن القول: إىل َسيَثُِب القراء بعض
والنساء؛ الرجال من العدد هذا مثل يقتلون ال البحري الوجه سكان أن هو: به أَرَُّد أن
حديثهم يف الكلمتني هاتني يستعملون ال أنهم السبب أن فإما و«الثأر»، «الِعْرِض»، ألجل
املعقول. هو األول والفرض بطبيعتهم إجراًما أقل أنهم وإما الصعيد، أهل يفعل كما
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جو يف يعيش كان الشاعر فإن القديم، العربي الشعر يف كثرية لغوية أحافري وهناك
الكلمات هذه نجد رصنا الجو؛ هذا وبني بيننا الصلة انقطعت فلما معينة؛ كلمات تُالئمه
خيالنا، تحرك وال ذكائنا، تنبه وال بصريتنا، تيضء ال فهي وقلوبنا، أذهاننا، عن غريبة
الشعر من بكثري الكلمة هذه من الفعل معاني اتصلت وكيف «الُحَداء» إىل مثًال انظر
استعمالها يحاول من ولكن سنة. ألف قبل الَحَسِن التعبري يف األدبية الخدمة وأدت والنثر،
يف عنها َمنُْدْوَحًة يجدها أن يجب التي اللغوية األحافري من كلمة يستعمل إنما عرصنا يف

مجتمعنا. تَُالِبُس عرصية وعادات استعارات
والنادي، واملصنع واملكتب، والبورصة، الُسوق، لغة مجتمعناهي: تالبس التي واللغة
عىل واقترصت انفصلت إذا ا أمَّ واملدرسة، وامِلنَْربَ، واملجلة، والجريدة، والِكتَاَب، والبيت،
تجد ال ولكن حية، ستبقى املجتمع لغة فإن لغتان؛ لنا فصار املجتمع؛ وهجرت الكتاب،
كأنها األخرى اللغة وتبقى وضعف. َوْكٍس، يف تعيش فهي الحي، يستحقها التي العناية

املتوحشني. عند املعابد يف الَكَهنَِة لغة تصان كما َوتَُصاُن تُْحَفُظ، أحافري
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اللغة رضر

ممكنني، والتفكري التفاهم جعلت ألنها البرشية؛ امليزات أعظم من اللغة تزال وال كانت
ما كثريًا اللغة أن نجد ولكننا آخر، جيل إىل جيل من َوتَُورَُّث تُْختََزُن، الثقافة جعلت بل
وكلنا كالمه، من الغاية يجهل ألنه بعض؛ إىل بعضنا فييسء التباس، إىل التفاهم تُِحيُْل
ماذا يسأل: أن إىل يضطر فكان آخرين، مع حوار يف كان حني به مرت ظروًفا يعرف

الكلمة؟ بهذه تقصد
وآخر؛ شخص بني معانيها تَْلتَِغزُّ بل تلتبس، الكلمات أن عىل يدل السؤال وهذا
هي: الحسنة واللغة والتفاهم، الفهم، وهي منها، األوىل الغاية تؤدي ال السبب لهذا وأنها
يتسع وال يتجاوزه، ال معينًا معنى كلمة لكل ألن ينعدم؛ أو االلتباس، فيها يقل التي
كثرية كلمات يف الحال هي كما النقص أو الزيادة، أو الغموض، أو الشك، تحمل لهوامش

بُْؤِريٍَة. نقطة يف تَثْبُُت وال الجوانب، عىل تسيل َماِئَعًة
حملت قد السنني آالف قبل شائعًة كانت قديمة ذهنية عادات من ورثت بما واللغة
الُسبَاَب إىل مثال انظر به نُْستََرضُّ نحن بل إليه، حاجة يف نَُعْد مالم املعاني من إلينا
فيه العقيدة كانت عرص من ورثناهما قد كلماتان فهاتان َونَِجْس كافر، كلمتي يف الديني
العقيدة. يف يختلفون كانوا ألنهم الحقوق؛ يف َن يَْستَوُّ الناس يكن ولم السلوك. أساس

عن النظر برصف الناس جميع بني باملساواة فيه نقول عرص يف اآلن نعيش ونحن
تُْحِدثَاِن الكلمتني هاتني ولكنَّ لحياتهم، ُمْرِشًدا املنطق يجعلوا بأن ونطالبهم عقائدهم،
نحرك «كافًرا»؛ إنسانًا نسمي حني ونحن أمة، أية يف العام السلوك إىل ء يُِيسُ انفعاًال
عىل الناس «ثُعبانًا»..ونحمل سمكة نسمي حني نفعل كما للكراهة خسيسة عاطفة
نحو فيه وجمعنا كيمياويٍّا معمًال دخلنا إذا فأننا واضح، اللغة رضر فهنا كراهتها
دقيقة علمية بتجارب نَُميَِّز أن وحاولنا مختلفة، وشعوب سالالت، من شخًصا عرشين
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كما (أنهم بالعلم لنجد إنَّا بل استطعنا. ملا والطاهر، والنَِّجْس، واملؤمن، الكافر، بني
سواء. مشابه) ظرف يف برمنجهام أُْسُقَف يقول:

يف كثرية فإنها سيئة، عاطفية شحنات تحمل التي الكلمات من كثري يف هذا مثل َوُقْل
الكلمات هذه نجد موضوع أى يف والتََّعُقِل باملنطق، التفكري نحاول حني ونحن لغة، كل

الناجح. التفكري دون السبيل علينا َوتَُسدُّ تعرتضنا،
املعاني، تُبَْعِثُر التي املرتادفات هذه العربية) لغتنا يف (وخاصة اللغة أرضار ومن
لهذا الجديدة للبالغة التعليم قواعد من يكون أن ويجب التعبري، يف اإلحكام عن وتبعدنا
يقع الذي الخطأ عىل نحاسبه كما الزائدة الكلمة عىل إنشائه يف التلميذ ُمَحاَسبَُة السبب
البالغة أساس املنطق يكون أن يجب ولذلك فاعًال، ينصب أو مفعوًال يرفع حني فيه
والبالغة العواطف، مخاطبه من بدًال امُلنِْشئ غاية العقل مخاطبة تكون وأن الجديدة،
رضر وهذا العقل، دون العواطف تخاطب العربية لغتنا يف اآلن هي كما املختلفة بفنونها
أسلوبًا ويتخذ الدنيا، يف الحسن السلوك يسلك بأن الُشبان ألحد ننصح حني فإننا عظيم،
هدفه واالنفعال، العاطفة، دون والنطق العقل يجعل بأن عليه نُِشرْيُ الحياة يف نَاِجًعا
االنفعال، بالغة هي الحارضة حالها يف العربية البالغة ولكن يعمل، ما كل يف ووسيلته

فقط. والعاطفة
ونظريات املنطق قواعد نجعل عندئذ فإننا البالغة؛ أساس املنطق جعلنا وإذا
يف األرقام قيمة ونبني للبالغة، األوىل الغاية وهو الحسن، للتفكري يُْدَرُس مما إقليدس
ولكن الذهني. للرتفيه انفعالية؛ عاطفية وهي الفنون، ذلك بعد تأتي ثم الحسن. التفكري
وإذا بالفنون الذهني الرتفيه من وأثمن أخطر، باملنطق الدقيق التفكري أن نذكر أن يجب
أن كيف ونبني معانيها. حيث من الكلمات سنبحث فإننا البالغة؛ أساس املنطق جعلنا
عن يبعدهم ألنه يُْشِقيِْهم الخلط هذا وأن واسمه، اليشء، بني يخلطون ما كثريًا الناس

الرُّقي. عن املجتمع ويعطل نجاحهم، ويؤخر الناجح، التفكري
ثالثة إىل منها ويقصدون «وريتة» كلمة يذكرون الفالحني فوجت الريف؛ يف كنت
الفراخ، يفرتس ألنه ِعْرس؛ وابُن منها؛ يتشاءمون ألنهم البومة؛ وهي مكروهة: أشياء
اختلطت وقد والُحَمى، عرس، وابن البومة، كلمات: ثالث فهنا تمرضهم ألنها والُحَمى؛
حية جراثيم من ليست الحمى كأن مسميات، أذهانهم يف فصارت أسماؤها؛ الفالحني عىل
يحتاج حيوانًا عرس ابن يعد لم وكذلك ى» م «ح هي بل خالياه، وتأكل الجسم تدخل
وكذلك لفظناها، إذا رضاًرا تُْحِدُث كلمة هو بل نوقعه، كي اَك َ الرشِّ له ننصب أن إىل
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الجو هيأنا فقد الكلمة ذكرنا فإذا القديم؛ بالسحر تتصل عاطفية شحنة البومة حملت
منها بدًال ونقول الثالث، الكلمات هذه نقاطع أن الفالحني عرف يف يجب ولذلك للخراب،

«وريتة».
بني نخلط ما كثريًا فإننا باللغة، عالقتنا إىل ينبهنا أن يجب سذاجته عىل املثل وهذا
عىل نُْضِفي فإننا ،« البنَْيِ «ُغَراُب نقول وال بالبومة، نتشاءم ال كنا وإذا واالسم املسمى،
تمنع كانت الحكومات بعض إن حتى مكروهة معاني «االشرتاكية» مثل الكلمات بعض
كما «وريتة»، مثل كلمة تخرتع لم املنع، هذا مع ولكنها والكتب، الصحف، يف ذكرها

والبومة. العرس وابن الُحَمى، عن التعبري أرادوا حني الفالحون اخرتع
ما كثريًا فإننا املحبوبة، الكلمات عن أيًضا يقال املكروهة الكلمات عن يَُقاُل وما
هي ليست الكلمة أن ننىس ما وكثريًا ضجيج، أو رنني، أو بريق، لها بكلمات نُْخدَُع
أن يمكن والعاطفة االنفعال بالغة القديمة البالغة أن عىل لليشء رمز هي وإنما اليشء
لدعاية التوجيه هذا يعود أن من الحذر مع ولكن األمة، يف االجتماعي للتوجيه نستخدمها

الضارة. املذاهب ألحد سيئة
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أيًضا اللغة رضر

أنه نشعر فال كلماتها. عىل املنطقية السيادة نُِحُس بها نعرب حني التي هي الحسنة اللغة
يحمل قد استعملناها التي الكلمة معنى أن أو هناك، نُنِْقَص أو هنا نُِزيَْد أن يجب كان
التي تلك هي الحسنة اللغة إنَّ نقول: أخرى وبكلمة قصدناه ما يفهم أن عىل القارئ
يحمل ال الذي الحساب لنا تؤدي أرقاًما كلماتها كانت لو كما املنطقي التفكري لنا تُِتيُْح
من الحال هذه نُقارب أن يجب األقل عىل أو الشك، معنى فيه الطرح أو الجمع حاصل

اإلمكان. قدر عىل الدقة
وال حقائقها، عن األعداد وتعرب باألرقام، تقاس حني إال التنضج العلوم أن والواقع
ولذلك باألرقام؛ عنه التعبري إمكان عن بعيًدا واالجتماع السيكلوجية، علمي من كثري يزال
مرص يف ونحن وفهمها، رشحها يف األرقام استخدام عن العجز هذا بقدر قيمتها تنقص
معالجتها يف عتيقة ُطرًقا معهم نتخذ حني أيًضا، شبابنا وإىل العربية اللغة إىل نُِيسء

ييل: فيما تلخيصها يمكن

كي الخ والتشبيه واالستعارة، باملجاز، العاطفية البالغة مبادئ نعلمهم أننا (١)
امُلَقيََّدِة العقلية البالغة مبادئ من بدًال الذهنية الرفاهية أو الفني التعبري إىل منها يصلوا
البالغة هذه من والنتيجة االلتباس، وتوقي التعبري، دقة إىل يصلوا حتى املنطق؛ بقواعد
إليهم طلب فإذا والبََهاِرج التزاويق، نحو اتجاًها لهم تُْحِدُث ألنها الرضر؛ هي العاطفية

عجزوا. التفكري
إننا حتى االقتباس شأن من اإلكبار عىل املعلمني حملت قد العاطفية البالغة هذه (٢)
ِل «الُجمَّ يَُسُمونَه بما املؤلفني عناية التالميذ يتداولها التي اإلنشاء كتب يف نرى ما كثريًا
الذي والتلميذ ضجيج أو رنني، أو بريق، لها كلمات تحتوي عبارات وهي امُلختارة»:
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هذه إىل تنظر ال له: نقول فكأننا تفكريه. حساب عىل ذلك يفعل إنما استظهارها، يَْكَلُف
التزاويق؛ َوتََكلَّف امُلزخرفة، العبارات استظهر وإنما املفكر، امُلتفهم الباحث بروح الدنيا

اإلنشاء. يف به تعرب أن يمكنك ما أحسن ألنها
وترك منها. أتفه هو بما بل بالقشور، العناية عىل نحمله التوجيه هذا يف ونحن

السديد. التفكري أي اللُّبَاْب،
ومحاولة باألسلوب العناية به نعني ذكرناه، ما نتيجة أيًضا هو ثالث ورضر (٣)
اإلنشاء، غاية وكأنها أحسنها، َويَُحاِكي املتقدمني أساليب يتعلم أن الطالب أو التلميذ
أو كتابًا أََلُفوا إذا يتجهون الُشبَان هؤالء يَُشُب وعندما الذهن نَْجَحُد هذانكاد كل يف ونحن
شائًعا نراه ما وهذا والبحث، التفكري، دون والتزويق االقتباس، وجهة صحيفة يف كتبوا
املنطق واصطنع أوربا يف درس الذي املتعلم َي امِلْرصِ نجد أحيانًا بل ومجالتنا، ُكتبنا يف
والتزويق؛ االقتباس، يجهل ألنه العربية؛ اللغة يف التأليف عن عاجًزا تفكريه يف العلمي

إليها. العظيمة حاجتنا مع ثقافته َفنُْحَرم التأليف؛ عن يُْحِجُم ولذلك

الحال؟ هذه نعالج فكيف

البالغة قواعد مقام تقوم املنطق قواعد نجعل بأن يشء؛ كل وقبل أوًال نعالجها (١)
مخاطبة من بدًال العقل ومخاطبة التعبري، تزويق من بدًال التعبري دقة أي: القديمة؛

العواطف.
والثانوية االبتدائية املدارس يف اإلنشاء يف االقتباس نقاطع بأن ثانيٍّا ونعالجها (٢)
عن تُْحَفُظ مختارة» «جملة هناك تكون أالَّ فيجب االقتباس، مقام يقوم التفكري ونجعل

ويطَّلع. ويبحث يفكر، كيف الشاب أو ِبي الصَّ يَُعوََّد أن يجب بل قلب، ظهر
فنانًا الكاتب كان فإذا للكاتب؛ األخالقية الناحية هو األسلوب: أن نعرف أن يجب (٣)
كان وإذا فني، فأسلوبه الفنية؛ العدسة خالل من الدنيا إىل وينظر الفنية الحياة يعيش

الخ. اجتماعيا كان وإذا علمي، فأسلوبه عامًلا؛

معامالته يف الرصيح املستقيم فالرجل الحياة، أسلوب بعض هو الكتابة وأسلوب
بأن الشاب أو الصبي طالبنا فإذا االلِتَواء، تقبل ال كلمات ويف رصيحة عبارة يف يكتب
معيشته، يف حسنًا أسلوبًا يتخذ بأن الحقيقة يف نطالبه فإنما كتابته؛ يف األسلوب يُْحِسَن
وشبابنا؛ صبياننا، وتعلمها مدارسنا يف القواعد هذه استقرت وإذ شخصيته، يَُرِقَي وأن
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الشخصيات صحافة َامُلْرِشَدَة، النَّرِيَة والصحافة امُلفكرين، املؤلفني عندئذ سنجد فإننا
الدقيق. العلمي والتفكري الكبرية،
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واإلجرام واجلنون اللغة

هنا وسأحاول اللغة إىل َمْرِجَعَها جريمتني أو جريمة أجد حتى الصباح جريدة أقرأ ال
فيه سيجد ما وعىل الفلسفي اللون من عليه يبدو ما عىل الذي املوضوع هذا معالجة
خطرية جد وهي إليها سنصل التي االستنتاجات إىل النهاية يف سريتاح ُعْمٍق؛ من القارئ
الديمقراطي، عرصنا يف ولكن فلسفي. بحث شك بال وهو الحارض، املرصي مجتمعنا يف
منا كل عىل التي الشعب لعامة بل للشعب، والفلسفة والفن، األدب، يكون أن يجب
عن تنزل أن يجب الفلسفة «إن الوجودية: زعيم سارتر قال وقد ويرفعها. يعلمها أن

السوق.». يف وتدخل أريكتها
أخالقنا، ُ تَُعنيِّ ُ ونقرأها بها نتحدث التي كلماتنا أن هو: عبارة بأخرص وموضوعنا
كما باللغة مجانني أو عقالء ونحن باللغة، أوأَْرذَاٌل فضالء فنحن االجتماعي وسلوكنا
أو، قنا، أو سوهاج، مديريات يف ريفيٍّا شابًا القارئ أيها اعترب باللغة جهالء أو علماء نحن
والدم؛ واالنتقام، الثأر، لكلماِت سماعه وتكرر ِبأُذُِنِه، وسمع وتربى، نشأ، وقد أسيوط،
يسلك أن عىل وتحمله معينة فكرية صوًرا له تصور بها ينطق حني الكلمات هذه فإن
والعرض، الرشف، كلمات يفهم أنه بل األسباب ِألَْوَهى خصومه بقتل اإلجرامي السلوك
أخته يرى أن هو ما ولذلك اإلسكندرية؛ أو القاهرة يف الشاب يفهم ما غري عىل والسمعة،
إىل فيجمع عاطفته؛ َوتُْلِهُب عقله، الكلمات هذه تَْستَِطرْيُ حتى الشبان أحد إىل تتحدث

األُخت. قتل يكون ثم واالنتقام، والثأر، الدم األخرى: الكلمات معاني معانيها
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جرائم إىل تؤدي كلمات

القاهرة يف هي مما أكثر وأسيوط وجرجا، قنا، يف الِعْرِض جرائم إن نقول: أن يمكن وال
والدم، الثأر، أي: الكلمات؛ هذه ألن أكثر العرض عن الدفاع جرائم ولكن اإلسكندرية؛ أو
والقاهرة. البحري، الوجه سكان بني مألوفة هي مما أكثر الصعيد يف مألوفة واالنتقام

منها اثنني أو جريمة يوم كل صحفنا لنا تَذُْكُر التي الِعْرِض عن الدفاع جرائم
معنى بتحميلها وإما توجد، ُّأن يَِصح ال كان كلمة لوجود إما أكثر ال لُغوية جرائم هي
أسوأ النفس يف تبعثان فإنهما والشماتة؛ الحسد، كلمتي اعترب أو تحمله، أالَّ يجب كان
البَِذيْئَِة الكلمات من هناك بل نتعلمها، لم أننا لو قلوبًا أطيب نكون وكنا اإلحساسات،
بالشئون يتصل مما الحشاشني أمثال ومن الجائلني، الباعة صغار من نسمعها التي
منه، َخْلو أنك ظننت مهما إيحاء الكلمة ألن جنسيٍّا؛ اتجاًها أو سلوًكا لنا ُ يَُعنيِّ ما الجنسية
إحساس، والفكرة فكرة، الكلمة بعاطفتك. يتصل هو إذ تدري ال حيث من تُِحُسُه فأنك

جنونية. عاطفة بل عاطفة، فيصري اإلحساس؛ يَْحتَدَّ وقد
اللغة. بسبب مرص يف تتكرر الجنون من حوادث عىل القارئ أيُّها أَُدلَُك اآلن وأنا

من اقرتبت قد ووجها بقامتها، َوتُْعَجُب ِبِهنَْداِمَها، تعتني جميلة أنيقة سيدة اعترب
استشارت فلما توتًرا؛ أو تَوَُعًكا وجدت ثم واألربعني، التاسعة أو واألربعني، الثامنة سن

اليأس. سن سنها يف ُّطبيعية تَُعد حالتها إن لها: قال الطبيب
طرب؟. يضَّ وال الكلمة هذه يسمع منا من يأس؟

ِة، الُرضَّ بسبب االضطراب؛ يزيد وقد الكلمة، لهذه يضطربن نسائنا جميع أن الواقع
ويحتاج النظر يُْلِفُت ُشذوذًا األقل عىل أو جنونًا، فيصري الطالق؛ من الخوف أو الَحَماِة، أو

العالج. إىل
املعنى لهذا لكان النُضج؛ سن أو الحكمة، سن اليأس سن بكلمتي استبدلنا أننا ولو
من بدًال نسائنا لسعادة سبب منه ولكان والنشاط، األمل، نحو آخر توجيه اإلنساني

. َشَقاِئِهنَّ
السيئة، الكلمات من ينشأ الذي الُشذوذ أو الجنون، أمثلة يف أُِزيَْد أن وأستطيع
أي: أسماء؛ لنا ُ تَُعنيِّ والتي الجنسية بالعالقات تتصل التي الكلمات تلك من وخاصًة
نسميها أو بالنََّجاَسِة، األعضاء نصف حني ألننا البرشي؛ الخلود ألعضاء بَِذيْئًَة معاني
َونُِحيُْل ُمْستَِرتًَة، جريمة منه ونجعل الوصمات، بأسوأ الجنيس التعارف نَِصُم إنما «َسْوأَه»
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الزوجي االتصال يَْصَطِبُغ وعندئذ وعيب؛ َوِخَسٍة، َدنٍَس، إىل الزوجيني بني عاطفة أرشف
املعاني. بكل

والكتاب هادون» «ألفريد ملؤلفه الرُّءوس» «صائدوا بعنوان كتابًا أقرأ كنت وقد
الرشف، من مراتب عىل مجتمعهم ينتظم الجديدة غينيا يف املتوحشني من قبائل يصف
وعىل رأسه، ويقطع آخر إنسانًا اإلنسان يصيد أن إىل لبلوغها تحتاج والشهامة واملروءة،

ومروءته. وشهامته، رشفه، يكون كوخه؛ يف رءوٍس من يَُعلَُّق ما قدر
ِدالالت تحمل كلمات القبائل هذه عند هناك أن البحث هذا يف لفتني ما وأعظم
للفخر. وتعليقه البدن، من الرأس وفصل بالقتل، وتتصل واملروءة، هامة، والشَّ الرشف،
ترسمها التي الصور وفق ويفكرون الكلمات، هذه عىل ينشأون املساكني وهؤالء
خصومهم غري أو خصومهم فيغتالون واملروءة، والشهامة، بالرشف، ينفعلون ثم لهم،
الدم، كلمات يذكر عندما وأسيوط وقنا، ِجْرَجا، يف عندنا الريفي الشاب يفعل كما

رشيف. َشْهٌم أنه ويظن َفيَْقتُُل والثأر؛ واالنتقام،
فضالء. نكون لغتنا؛ يف الفضائل كلمات قدر وعىل
أرذاًال. نكون لغتنا؛ يف الرَّذَاِئَل كلمات قدر وعىل

سلوكنا. يف منطقيني نكون كلماتنا؛ يف املنطق قدر وعىل

سلوكنا. يف مخبولني نكون كلماتنا؛ يف الخبال قدر وعىل
ما أو كلمات بال نفكر أن نستطيع ال وأننا أفكار، الكلمات أن أكرر أن وأحب
سيكولوجيتان: حقيقتان وهناك ذلك نحو أو بالعني، أو، باليد، إيماءات من مقامها يقوم
آخر لشخص إيحاءً نُْحِدَث أن نستطيع فإننا اإليحاء؛ يف املتكررة الكلمة قوة هي األوىل
يَْحِمُل الذي النفيس التَّنِْويُْم هو وهذا توجيًها، أو معنى تحمل ُمكررة بكلمة ألنفسنا؛ أو
أحدثت واالنتقام؛ والثأر، الدم، كلمات تكررت فإذا معينًا، سلوًكا يسلك أن عىل النائم
منذ تََعَوْدنَا التي الكلمات إىل يعود كله ربما بل سلوكنا، ومعظم اإلجرام، ثم اإليحاء

الطفولة.
بالرب، القلب أو باملنطق، العقل تنري التي أي: امُلِنرْية؛ الكلمة أن الثانية: والحقيقة
نحن ولذلك َغَشاَوًة املضطرب النائم العقل عن تمسح الكلمة هذه واملروءة، والرشف،
يُْشَفى ما وكثريًا تعليله ويحاول مرضه، تاريخ بالكلمات يرشح أن املريض من نطلب
حدد قد باستعمالها ألنه يستعملها؛ التي الكلمات يف التي اإلنسانية امُلِنرية القوة ِبَمْحِض

وأسبابه. أََماراته، وعني مرضه،

55



العربية واللغة العرصية البالغة

ولكنها األميني، من املسنني عند مبكرة تبدو العقل شيخوخة أن أَُالِحُظ ما وكثريًا
وهو: هنا رشحنا مما تتضح ذلك وعلة املثقفني؛ املتعلمني عند بتاتًا تبدو ال أو تتأخر،
يكون فال باألفكار؛ يحتشد عقله فإن الكلمات؛ يعرف امُلِسُن دام وما كلمات األفكار أن

النسيان. أو الخوف، أو للخلط، مجال هناك
يرتقي كي ما؛ أمة إليه تحتاج ما أعظم أن أيًضا نعرف املؤاجز البحث هذا ومن
الحسن؛ االجتماعي السلوك أبناؤها يسلك وكي وجرائمها، أمراضها، وتنقص مجتمعها،
بالفضائل، اإلحساس تُِزيُْد التي الجديدة الكلمات ووضع وتنقيتها، لغتنا، لرتقية تعمل أن
الديمقراطية بل والديمقراطية الحرية، لكلمات الذِّْكَر ونكرر للشعب، نذكر أن أجمل وما
يف املرأة وحق والثقافة، والرشف، واملروءة، والحب، واإلخاء، واملساواة، االجتماعية،
االجتماعي للسلوك برنامًجا منها كل يكون أن يصح كلمات أنها ذلك ونحو اإلنسانية،

الراقي. بل السوي،
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الذاتية والكلمة املوضوعية الكلمة

يف يشء فكل .ِ التََّغريُّ هي عنها تَُعِربُّ التي األشياء وطبيعة الجمود، هي الكلمات طبيعة
لهذا املظاهر أعظم هي والنبات الحيوان، يف والحياة يتغري، الكون هذا يف بل الدنيا،
أخالقه، به تتغري مجتمع يف يعيش ألنه اإلنسان؛ يف أقصاه عىل التغري وهذا التغري،

وآراؤه. وعاداته،
إحساسنا من نتجرد حني املوضوعي األسلوب أسلوبني: نتخذ تفكرينا يف ونحن
فكلنا شارع أو شمس، أو، أسد، أو، ُكْرِيس، قلنا: لو كما مجاًال له نجد ال أو الشخيص،
إدراك يف تقريبًا سواء وكلنا انفعال، أي دون األسماء هذه يذكر التقريب وجه عىل
أن إىل اآلخر يَْحتَِج لم الكريس؛ أو الشمس أحدنا وذكر حوار، يف كنا إذا ولذلك صورها؛

واضح. املعنى ألن تعني؟ ماذا يسأله:
عىل يحاول العلمي واملفكر بذواتنا، متأثرة غري أنها أي: موضوعية؛ الكلمات وهذه
يتجرد مشكلة يبحث حني أنه أي: التفكري؛ يف املوضوعي األسلوب هذا إىل الوصول الدوام

يكره. وما يحب، وما وميوله، إحساساته، من
امَلثَِليَاِت، عن يتحدث األدب فرجل والفنان األديب، أسلوب الذاتي األسلوب هناك ولكن
إحساساته، عن تعرب أي: ذاتية؛ جميعها الكلمات وهذه العظمة، أو الذوق، أو الجمال، أو
الفالح. فضائل من القناعة إن أحدنا: يقول فقد كثريًا، فيها نختلف ولذلك وانفعاالته؛
امرأة إىل أحدنا يستمع وقد رذائله، من هي بل ال نفسية: انفعاالت ويل عليه أنا َفأَرُُّد

أُْغنُوَجة. هي وإنما أغنية ليست بأنها آخر: فريد حسنة األغنية إن فيقول: تغني
الكريس، أما كثريًا، فيهما نختلف ذاتيتان كلمتان والقناعة الغناء أن نفهم هنا ومن
نختلف ال ولذلك وإحساساتنا؛ بانفعاالتنا لهما عالقة ال موضعيتان فكلمتان والشارع

فيهما.
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معه؛ أختلف وال امرأة كلمة أفهم فإني جميلة» «امرأة يقول: أحدهم أسمع فحني
ذاتية الكلمة ألن للمناقشة؛ تعرض قد بالجمال وصفها حني ولكنه موضوعية، الكلمة ألن

فكرته. غري الجمال عن فكرتي تكون قد إذ
ولكن ذاتيٍّا، عاميٍّا وليس موضوعيٍّا عمليٍّا يكون أن يحاول الذي هو الذكي: والكاتب
وهي والفنون، اآلداب عن تعرب ذاتية كلمات الدوام عىل ستحتوي اللغة أن نذكر أن يجب

ممتازة. ذاتية عن تعرب ولكنها عامية، ليست هنا
ذكي. الصبي هذا أحدنا: قول إىل مثًال اُنظر

اْستََخفَّ ألنه بذلك وصفه ربما املتكلم ألن ذاتيٍّا؛ يكون قد هنا الذكاء وصف فإن
هنا «ذكي» فكلمة ذكيٍّا ليس نفسه املتكلم ألن أو خدمه، قد الصبي هذا ألن أو ظله،
يقولون: فهم موضوعيٍّا. املعنى هذا يجعلوا أن استطاعوا السيكولوجيني ولكن ذاتية،

مضبوط. قياس بعد وذلك «١٠٧ ذكائه معدل يبلغ الصبي «هذا
والجمال، والشجاعة، والعدل، والثراء، والَفاَقُة، والغباوة، والثقافة، الرشف، وكلمات
الشخصية انفعاالتنا عن تعرب ذاتية كلمات كلها، والتسامح، والغضب، والتكرب، والقناعة،
والتفكري الشارع، أو الكريس مثل: موضوعية حقائق عن تعرب وال البيئية ظروفنا أو
ومن املوضوعي النظر إىل لألشياء الذاتي النظر من ينقلنا أن يحاول أو ينقلنا السديد
وكثري السيكولوجية يف الذكاء ُمعدل يف رأينا كما باألرقام الوصف إىل العام امَلاِئع الوصف
عالجت أنها إىل يرجع ودين أدب، من بها يلحق وما القديمة، للفلسفة السيئ الفهم من

سنة. ألفي أو ألف، مرور بعد معانيها اختلفت قد ذاتية بكلمات الدنيا شئون
كما َوأَنََفة. وحياء، وشهامة، ورشف، مروءة، مثل: ذاتية بكلمات األمم ارتقت وقد
عن النظر رصفنا إذا ولكن ونجاسة، وكفر، َشَماتٌَة، مثل: أخرى ذاتية بكلمات انحطت
والفهم االلتباس عىل تبعث ما كثريًا الذاتية الكلمات أن نجد فإننا واالنحطاط؛ االرتقاء
يف التام واالتفاق والفنون، واآلداب والفلسفة، الدين، يف الدائم االختالف هنا ومن السيئ،

موضوعي. فيه التفكري أسلوب ولذلك موضوعية، العلم كلمات ألن العلم؛
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الكلامت إحدى

النقص وهذا الذاتية. املعاني عن التعبري نقص يف العرصية اللغات وسائر تَستوي لغتنا
التي اللغة أي: العلمية اللغة إىل األمم وسائر نحن نهتدي أن إىل قلنا كما يبقى سوف

«املوضوعية». إىل «الذاتية» من املعنى تنقل
.١١٥ الصبي هذا ذكاء يبلغ نقول: ذكي الصبي هذا نقول: أن من بدًال

للحرارة املئوية الدرجة بلغت نقول: مرهًقا حاًرا أمس يوم كان نقول أن من وبدًال
.٣٩ أمس

وقد باألرقام. عنه ُعِربَ إذا إال قواعده؛ تنضبط ال العلم إن أيًضا: قلنا أن سبق وقد
األرقام؟ بلغة الناس فيها يعيش التي هذه دنيا أي واكتئاب: أسف يف القارئ يتساءل

بيننا، الفرق وأن اللُّغوي، التعبري بداية يف يزال ال العالم أن نذكر أن يجب ولكن
واالختالف النوع فرق وليس والتفاوت، الدرجة فرق هو إنما اللغة يف املتوحشني وبني
يقول وهو ٥٠٠٠٠ أو ٥٠٠٠ بنحو ونحن كلمة، ٥٠٠ بنحو حاجته عن يَُعِربُّ فاملتوحش
واأللوف املئات أعداد عن واحدة بكلمة يعرب أنه أي: «كثري»؛ أنه العرشة عىل زاد ا عمَّ
ألوف قبل نحن كنا كما بالحصا «اإلحصاء» بطريقة متعلًقا يزال ال وربما واملاليني،
عن تعرب كلمات العرصية األمم ولغات العربية لغتنا يف تزال ال هذا مع ولكن السنني،
مثل هذا يف ونحن عليها، تدل التي الكلمة تتغري وال معانيها تتغري مختلفة إحساسات

«أََحَب». كلمة إىل مثًال اُنظر «كثري» العرشة عىل زاد ما يسمى الذي املتوحش
والزوج التناسل، إىل منه يقصد الذي البيولوجي الحب هذا املرأة يحب فالرجل
اختالف. فهنا البيولوجي املستوى عىل يرتفع للحب الزوجني وإحساس زوجته يحب
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عن للتعبري تُْستَْعَمُل التي الحب كلمة فهل امللوخيا يحب إنه يقول أحدنا ولكن
بني العالقة عن للتعبري تستعمل أن يصح التي نفسها هي واملرأة الرجل، بني العالقة

الحالتني؟ يف واحد اإلحساس وهل وامللوخيا؟ الرجل
للثاني. Likeو لألول Love باستعمال املعنيني هذين بني يفصلون واإلنجليز

نطلقها ولكننا مختلفة، إحساسات عىل تدل عامة كلمة «أحب» كلمة أن نرى ألسنا
«كثري»؟ العرشة عىل زاد ما يسمى حني كاملتوحش ألننا جميعها؛ عليها

حب ثم مختلف أيًضا وكالهما لألم، األطفال حب ثم ألطفالها، األم حب هناك ثم
ثم للمال، حبنا ثم بعًضا، بعضنا نحب أن لنا يجب بأنه الدين وصية ثم هلل، اإلنسان

عنها. وتذود أطفالها لتحب نفسها السمكة أن بل الحيوان، بني الحب هناك
هذه قصور يدل أال املختلفة؟ املعاني هذه كل الحب كلمة تؤدي أن يصح فهل
من األوىل املرحلة يف مازلنا وأننا وأدناها، أرقاها، العرصية اللغات قصور عىل الكلمة

التعبري؟
اإلنسان عقل مادام كذلك وستبقى التجربة؛ َطْوِر يف تزال ال جميعها اللغات إن أََجْل
ويكاد الذاتي املعنى مكان املوضوعي واملعنى الغموض، مكان الوضوح ويطلب يرتقي
تفسريًا الذاتي اإلحساس تفسري عىل أي: وحده؛ هذا عىل يتوقف السيكولوجية ارتقاء
الثالثة هذه ألن واألدب؛ والدين، الشعر، ترجمة يف الكربى الصعوبة هنا ومن موضوعيٍّا
االجتماعية البيئة ألن يفهموها؛ أن أجنبية ة أمَّ أبناء عىل يَُشُق التي الذاتية باملعاني تتصل
التي األصلية البيئة يف كان ملا ُمَغاِيَرًة عواطف وأحدثت اختلفت قد فيها يعيشون التي

واألدب. والدين، الشعر، فيها ُوِضَع
صور ِلُجْمَلِة منها كل تتسع التي الذاتية الكلمات مئات من واحدة «الُحِب» وكلمة
والحنان، والكراهة، والنشاط، والحزن، والرسور، واأللم، والجمال، الَفْهم، كلمات مثل:
منها نتوهم أَُخْر كلمات وهناك والَغرْيَِة والوهم، والتَّعقل، واإليمان، والسعادة، واملجد،
وتختلف معانيها فتلتبس ذاتية؛ وانفعاالت إحساسات، لنا تُْحِدُث ولكنها موضوعية، أنها
عىل تدل جميعها فإنها والتعصب، واألوتوقراطية، والحرية، الديمقراطية، مثل: داللتها يف
إحساساتنا نُْقِحٌم ولكنا موضوعية تكون أن يجب وكان جماعة، أو شعب يف نراها حاالت

ذاتية. وكأنها فتعود فيها؛ الشخصية
نفهم أن استطعنا َويُؤذُونَُهم، الهند يف البوذيني يكرهون الهندوكيني إن لنا: ِقيَْل فلو
بوذيني، أو هندوكيني لسنا ألننا وذلك نَِزيَْها؛ موضوعيٍّا حكًما ونحكم هنا، التعصب معنى
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مع االختالف كل مختلًفا نفسه يجد الصليبية؛ الحروب تاريخ املسلم يقرأ عندما ولكن
التعصب. ملعنى ذاتيٍّا نظًرا ينظر منهما كل ألن املسيحي؛ القارئ
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يستعملها كان التي اللغة بني العظيم الفرق يُدرك اإلنجليزية؛ اللغة يعرف من كل
النمو فرق هو الفرق وهذا اآلن، اإلنجليزية اللغة وبني ،١٦٠٠ سنة حوايل «شكسبري»
مختارة» «جمًال الُكتَاُب يلتمس ولم وتتحجر، تَْجُمْد لم اإلنجليزية اللغة فإن والتطور،
حتى والتَّنقية؛ بالتَّنِْفيَِة تتميز اللغة أخذت بل إنشاؤهم، بها يزخرفوا كي «شكسبري» من

سنة. ٣٤٠ عىل تزيد ال بينهما املدة أن مع شكسبري، لغة من كبريًا اختالفا اختلفت
بول «سان» كنيسة زار حني «جيمس» امللك أن اإلنجليزية اللغة تطور يف يُذَْكُر ومما
Artificial,» الكلمات بهذه إعجابه عن َعَربَ بنائها؛ من املهندس انتهاء عقب الكاتدرائية
عرصنا يف انتقلت قد الكلمات هذه ولكن الرسور، غاية املهندس َفُرسَّ «Awful, Amusing

واالستهزاء. واالْسِتْهَجاِن، االستقباح معنى إىل االستحسان معنى من
حي، مجتمع يستخدمها التي الحية اللغة فإن الرقي، هو وهذا التطور، هو وهذا
الكلمات إيجاد َوَكَراَهة القديمة، عباراتها والتزام اللغة، تجميد ومحاولة تتطور، أن يجب

الناجع. التفكري يف وََعْرَقَلِتَها األذهان تجميد تعني إنما الجديدة؛
ويمنع اللغة عىل يُرشف ُمصحح شيخ بها كان الجرائد إحدى يف أَُحِررُّ كنت حني
«َماِهيَة» كلمة يف يُعارض فكان الذهن، جامد القلب، طيب رجًال وكان األخطاء، ترسب
الخرب كتب الذي امُلْخَربُ فكان أجًرا أو ُمرتبًا، منها بدًال ويضع عليها، ُب َويَْرضِ املوظف
إىل َفيَُهْرِوُل «أجره» ِزيَْد قد القلم رئيس أو الوزارة وكيل أن الجريدة طبع َعِقَب يرى
املعاجم يف قط ترد لم «ماهية» كلمة أنَّ عىل يُِرصُّ الشيخ ولكن ويهيج، ويرصخ، الشيخ،

لها. الجديد املعنى عىل الحكومة باصطالح ِعْربًَة وال «أجر» بمعنى
هذا التزموا قد كانوا القدماء العرب ُكتَاَب أن ولو للغة الجامد النظر هو وهذا
كلمة آالف ثالثة من أكثر العربية اللغة يف ولكن التعبري، يف اللغة ِت َلَقُرصَ الجمود؛
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بالكلمات أُْلِحَقْت التي الجديدة املعاني عىل زيادة وهذا وفارسية وإغريقية، رومانية،
اآلن نحن نفعل ما هو وهذا عامة، كانت أن بعد معني ملعنى الكلمة فتخصصت القديمة؛

خصصنا: فقد

للدولة. األسايس للنظام الدستور •
املجلة. أو للجريدة، والصحيفة •

الطائرات. لهجوم والغارة •
التحقيق. يف يساويها ما أو بالتجربة امتحانها يمكن التي للمعارف والِعْلم •

اإلشعاعية. املحطات عن يصدر ملا واإلذاعة •
الخ. ما حد إىل ثقافتنا يف مستقلة كليات ملجموعة والجامعة •

وخدمت املرونة، بعض لغتنا ُمِرنَْت جديدة؛ كلمات وبإيجاد التخصص وبهذا
يََعاَفَها ُمْقتَبََسًة عبارات نلتزم ومازلنا كثرية، تزال ال اللغوية مشكالتنا ولكن مجتمعنا،
تعلمنها التي االنفعالية العاطفية البالغة تلك العبارات هذه ومرجع الذكي، الذهن

تقول: مثًال صحفنا زالت فما واملجاز، لالستعارة، مزيفة قيمة أنفسنا يف َوَغَرَسْت

للبحث. ُعِرَض من بدًال البحث ِبَساِط عىل ُعِرَض •
«قاتل». من بدًال القتال ِغَماَر وخاض •

القتل». «حمي من بدًال القتال َوِطيَْس َحِمَي •
املعركة». «دارت من بدًال املعركة َرَحى دارت •

املعركة». «انتهت من بدًال أَْوَزاَرَها الحرب وضعت •
الثقة». «لتعزيز من بدًال الثِّقة أََواِرصِ لتعزيز •

«غضبه». من بدًال الغضب َجام َصبَّ •
«أطلقه». من بدًال رساحه أطلق •

«نتحدث». من بدًال الحديث أطراف نَتََجاذَُب •

التي السابقة العبارات ولكن الُزَؤاْم، املوت أو الرضوس، الحرب يقول: من منا َوَقلَّ
ومجازات استعارات من فيها مما الرغم عىل جرائدنا يف يوم كل تَُرى تزال ال ذُِكَرْت
لتفسريها كبري مجهود إىل تحتاج كلمات أنها من الرغم عىل بل عنها نستغني أن يمكن

رحى. جام، أوارص، أوزار، وطيس، مثل: لصبياننا
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أننا القارئ يفهم أال ويجب ومادي، ذهني اقتصاد العبارات هذه عن استغنائنا ويف
فيكون عنها االستغناء يمكن حني نُعارضها ولكنَّا كانت، ما كائنة االستعارة نعارض
ولم جميًعا ألغيناها إذ ذكرنا، التي األمثلة من يتضح كما واملادي الذهني، االقتصاد
ال والرحى والجام الوطيس كلمات فإن مجتمعنا؛ لنا تعكس حني وأيًضا املعنى، ينقص
الكلمات هذه من َوأَْوَىل العباسيني. بمجتمع تتصل كانت كما العرصي بمجتمعنا تتصل

الخ. تليفون أو َمْوِطْر، أو قطار، مثل: العرصية كلماتنا
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العريبالقديم املجتمع

قبائل العرب كان حني البدائي املجتمع أولهما عربيني: مجتمعني العربية اللغة خدمت
الصحاري، عن الكلمات آالف الطور هذا من نحن ورثنا وقد َويَنْتَِجُعوَن، يرحلون،
بالزراعة، يتعلق الطور هذا من شيئًا نرث لم ولكنا والخيام، والغزو، والخيل، واإلبل،
ي، الَحَرضِ املجتمع هو آخر، عربيٍّا مجتمًعا اللغة خدمت ثم الحكومة، أو، الصناعة، أو
العربية الثقافة بُؤرة كانت ألنها بغداد؛ مجتمع نعني فإننا الحرضي» «املجتمع قلنا وإذا
تستوحيها والحجاز واألندلس، واملغرب وسوريا، مرص، مدن وكانت قرون، أربعة نحو

منها. وتستمد
الثاني، الحرضي املجتمع أما اللغوي برتاثه ننتفع نكاد ال األول البدائي واملجتمع
لغته، هي مازالت ولغتنا منه. ونستمد إليه، ونرجع نستغله، الذي املال رأس فهو
خدمت وقد الكلمات. بعض يف وزيادات املعاني، يف قليل تغيري مع ومعانيها بكلماتها،
قامت التي الخدمة لصدق أي: نفسه؛ السبب ولهذا الصادقة، الخدمة املجتمع هذا اللغة
إلينا كلماتها حملت قد واألتراك والعباسيني، األمويني، أيام العربي للمجتمع اللغة بها
عن ونبحث مجتمعنا وصف نحاول حني الغرابة بهذه نشعر ونحن عنا غربيٍّا جًوا
واملصنع، واملكتب، والبورصة، السوق يف إليه نحتاج معنى تؤدي التي «الجوية» الكلمة
ذهنية عادات إلينا وحملت الخ. املادية والعلوم املدنية، والحقوق السياسية، واملداوالت

موجًزا. رشًحا وإليك العرصية وحياتنا تتفق تعد لم ألنها بها؛ نُْستََرضُّ مازلنا
الشأن كان كما العبيد بكد أو العامل، ِبَكدِّ يعيش أرستقراطيٍّا العربي املجتمع كان
املتوسطة الطبقة وكانت اليدوي، العمل يُْحتََقرُّ لذلك وكان الوسطى، القرون مدة أوربا يف
ألن للُِّسْوَقِة؛ الورد يُبَاَع أال العباسيني مدة األدباء أحد اقرتاح نستغرب ال ولذلك معدومة؛
الكتب أوىف يكون أن أيًضا نستغرب وال الخسيس العامل يد تتناوله أن من َل أَجَّ الزهر هذا
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وفصوله «األغاني» كتاب هو القديم العربي املجتمع تََفُهِم يف عليها نعتمد التي األدبية
عىل يدالن وموضوعه الكتاب واسم واملغنيات املغنيني مع والخلفاء األثرياء، مجالس هي
اللغة أرستقراطية ثم األرستقراطي، العربي املجتمع لخدمة نشأ الذي األدب أرستقراطية

عنه. تعرب التي
الديمقراطية وننشد كذلك، نجعله أن نحاول نحن أو ديمقراطي اآلن ومجتمعنا
من ورثنا الذي األرستقراطي اللغوي الرتاث ولكن واملدرسة؛ والعائلة، الحكومة، يف

ذلك. عىل يساعدنا ال العباسيني
العربية؛ والدولة الرومانية، الدولة بني الرصاع فإن حربيٍّا، املجتمع هذا كان ثم
الحرب، وشعر الحرب خطابة والشعر، الخطابة، َفَزَكِت الحرب؛ خدمة إىل اللغة أََحاَل
ُمَعْسكًرا كان العربي املجتمع ألن الذاتية) (الكلمات واالنفعال العاطفة كلمات َوَكثَُرْت
َسْلِمٌي مجتمعنا أن مع الرتاث هذا ورثنا وقد حماسة قلوبهم يمأل ما إىل رجاله يحتاج

الحرب. كلمات إىل وليس الَسْلِم كلمات إىل يحتاج
معنى قط تعرف لم استبدادية حكومة ظل يف يعيش القديم العربي املجتمع كان
هذا خدمت التي العربية الكلمات ِعبْأ نَْحِمُل نحن ولذلك البلدي؛ املجلس أو الربملان،
الكلمات نَْصَطِنُع أو الجديدة، الديمقراطية املعاني تحميلها ونحاول االستبدادي، املجتمع

القديمة. العربية الثقافة تَْعِرْفُه لم معنى تؤدي لكي «برملان» مثل الجديدة
يعيش وكان أقله يف إال واملنطق املعارف، عىل يعيش القديم العربي املجتمع يكن لم
للمعارف املعاني نؤدي أن مجتمعنا يف علينا يَُشُق ولذلك أكثره؛ يف والغيبيات العقائد، عىل

الجديدة. العلوم كلمات دون والعقائد الغيبيات بكلمات حافلة لغتنا ألن املادية؛
املعارف معالجة حاولنا كلما خطرية لغوية صعوبات نجد أننا الحالة لهذه والنتيجة
فكثرت يٍّا؛ عقدِّ حربيٍّا أرستقراطيٍّا مجتمًعا تَُالِبُس وهي شبابها قضت لغتنا ألن العرصية؛
والشعر، الخطابة، لغة فكانت املجتمع، هذا حاجات عن تعرب التي اللَّْونِيَُة مصادرها
واألمويني العباسيني، عن نختلف نحن ولكنا والقتال، واألغاني، اللهو، لغة بل والغيبيات،
عىل وتعتمد الصناعة، عىل وتنهض الديمقراطية تنشد صارت قد حضارتنا إن حيث من
اإلدارة بالغة القديمة البالغة صارت هنا ومن والغيبيات العقائد، دون واملاديات املعارف،
َحَفَلِت كما والذكاء العقل، عن تعرب التي املنطق بالغة وليست ورغبات شهوات، عن تعرب
املجتمع؛ تحريك حاولنا كلما بها نسترض بل ننتفع، ال التي الكلمات من برواسب اللغة

تعكريًا. هنا يَُعدُّ التحريك ألن
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األدبالعريب داء الكالسية

بأسالفه األديب يتصل حني التَِّليِْديَُّة النزعة نعني الِكالَسية، من يشء إىل تحتاج لغة كل
الرتاث بذلك ويقتني، ومثلياتهم، أمانيهم يف وينغمس مؤلفاتهم، يتذوق األدباء، من
ينزع الذي والكاتب تَِليِْدِه إىل يَنَْزُع الذي الكاتب نجد عرص كل ويف السابق، الذهني
لم إذا باآلخر؛ أحدهما ينتفع وقد متعارضان ولكنهما ِخْصَمنْي، ليسا وهما َطِريِْفِه، إىل
واالنفجارات، الثورات، أيام أحيانًا يكون كما عظيًما والتليد الطَّاِرِف بني الفرق يكن
ويحدث التجديدية النزعة وتربز التقليدية، النزعة تَتََقْهَقرُّ األيام، هذه ففي االجتماعية
بها، تتعلق بل التقاليد، إىل وتطمنئ بالكالسية، األمة تَْقنَع االستقرارحني أيام العكس
إنما الكالسية؛ يف ينغمس الذي الكاتب أن السبب لهذا َوبَِدِهٌي والتغرين التجديد وتخىش
ليست والكالسية للتجديد، كارهة التقاليد عن راضية أدبية بيئة يف يعيش ألنه ذلك يفعل

واألدبية. الفكرية التقاليد من أصغر أو أكرب شيئًا الواقع يف
رواية يف «شكسبري» قول اإلنجليز الناقدين أحد له ذكر انجلرتا يف «فولتري» كان ملا
«فولتري» ولكن بساطة من فيه ملا التعبري هذا الناقد واستحسن فأر» تحرك «فما هاملت:
ال ولكن ثُْكنَِتِه، يف اإلجابة هذه يجيب أن يستطيع الجندي إن تقول؟ «ماذا بقوله: أجابه
رشيفة؛ بلغة يتحدثون الذين أولئك األمة يف األشخاص أسمى أمام املرسح عىل هذا يجوز

يستمعون. عندما اللغة هذه مثل يجدوا أال يجب ولذلك
ترك قد وكان الكلمات، يف والروعة الفخامة، يَنشد تليديٍّا كالسيٍّا هنا «فولتري» وكان
عرش الخامس أو عرش» الرابع «لويس عرش فيها يتألأل التي الرَّجعية امُللُْوِكيََّة فرنسا
من أثمانها ُجِمَعْت التي باآليل امُلَزيَّنَاُت والسيدات واألمراء، النبالء، من نجوم به تحيط
ذلك، بعد عليه ثار أنه ومع الوسط، هذا يف «فولتري» عاش الشعب، من املاليني أقوات
جاك «جان كان كما التَّليدي الكاتب فكان نزعته، ونزع ِبِمَزاِجِه، تَلَّبََس قد كان فإنه
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بضوء تستنري َوَمثَِليَاِتَها مشكالتها يف اآلن إىل تزال ال وأوربا الطَِّريِْفي، الكاتب روسو»
تَْستَِقْر. لم متغرية، ثائرة، فهي روسو،

ذكر من يَأْنَْف ولم «شكسبري»، فيها ألف والتي «فولتري»، زارها التي انجلرتا ولكن
عرش فيها يكن لم إذ رجعية؛ تكن لم هذه انجلرتا «هاملت». مثل: عالية درامة يف الفأر
رأس قطع بعد والربملانية الحرية، فيها استقرت قد وكانت الفرنيس، كالعرش مستبد
َطِريِْفيَّة متوسطة طبقة فيها أوجدت قد التجارية الحركة كانت ثم األول»، «تشارلس

تليدي. غري األوربي الوسط جعل هذا وكل التمثيل، دور أفرادها يحرض
التليدة الرجعية الكالسية داء هو العربية األقطار جميع يف العربية اللغة وداء
«أبي قصائد إحدى رفض عن نقرأ حني مثًال أثره نجد فإننا جديًدا؛ الداء هذا وليس
«جنكيزخان» دخل ملا وكذلك نذكر، ما عىل أدبية ُمبَاَراٍة يف العظيم امُلجدد وهو نواس»
ابن يقول وهنا اللغوي التبسيط وجوب يف َوأَلََّح التقليدية، التفخيم كلمات ألغى بغداد؛
من … اسمه وضع عىل يُِزيُْد ال … املكاتبات يف «فكان الخلفاء»: «فاكهة كتابه يف عرب
القواعد هذه ترتيب من فرغ وملا والوزراء.. األمراء وكذلك … واستعارات مجازات غري

إلخ. إلخ امليمونة..» الرشيعة خالف عىل بها وخرج امللعونة،
اجتماعية، تقاليد فيها له وليس العربية األقطار دخل مغويل رجل إزاء هنا فنحن
مؤلف يقول كما َجنَاَب وال حرضة، فال اللغة، تبسيط إىل فعمد أدبية؛ أو دينية، أو،
«للرشيعة مخالفة اللغة يف التغيري هذا يف يجد أنه درجة إىل يَْحنَُق الذي الخلفاء» «فاكهة
عن كتابه ألف حني مبارك» «زكي الدكتور يقول ا عمَّ هنا يختلف لم أنه أي: امليمونة»
حرية يكره ما أشد يكره وحيث الثالثة، بني االرتباط يرى حيث والتقاليد» والدين «اللغة
ذلك يفعل كان والده وأن رأسها، عىل بالحذاء الرضب تستحق أنها ذكر إنه حتى املرأة

عربية. تقاليد من يتوهمه فيما يَنَْساُق هنا وهو بزوجاته،
عىل بها امللتحقني ْت َوَقَرصَ العلوم» «دار مدرسة املرصية الحكومة أسست وحني
ارتباط رأت أنها أي: النظرة؛ هذه أيًضا نظرت إنما اليهود، أو املسيحيني، دون املسلمني
ليست املرصية؛ والحكومة عرب، وابن مبارك، زكي عند فاللغة والتقاليد بالدين، اللغة
أن والبد العرب وتقاليد القرآن، لغة هي بل والتلفيزيون، واألتومبيل، الديمقراطية، لغة
«الذي «جنكيزخان» خالفنا أننا يجد حني عرصنا يف بُِعَث أنه لو ويطرب يفرح عرب ابن
ألننا ذلك واستعارات» مجازات، غري من … اسمه وضع عىل يُِزيُْد ال … املكاتب يف كان

إلخ. إلخ السعادة وصاحب املعايل، صاحب اآلن نقول
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ال لذلك وهي التليدة؛ الكالسية هو العربية اللغة يف األصيل الداء أن القول وخالصة
دون تَُحْوُل ألنها نحن؛ نرضاها أال يجب حال وهذه بتليدها، َقاِنَعة ألنها طريًفا؛ تكتسب
عىل بالحذاء املرأة ورضب السعادة، وصاحب املعايل، وصاحب عرصية. أمة نكون أن
أن الذكي القارئ ويستطيع العرصي، بأسلوبه خان) (جنكيز مثل من ينجينا لن رأسها؛
نصري عندما أي: االجتماعي؛ الوسط يتغري االقتصادي الوسط يتغري عندما بأنه هنا، يَُردَّ
أن يجب ذلك قبل ولكن صواب وهذا الطريف، وتقبل اللغة، تتغري أن البد صناعية؛ أمة
العامية؛ اللغة واصطناع شكسبري) (فأر التعبري وتبسيط اإلعراب إلغاء نكره ملاذا نعرف
حرية وأيًضا الالتيني، الخط واتخاذ والشعب، األدب، بني تفصل التي الُهوَة نَْعُربَ كي

املرأة.
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للكلمة االجتامعي اإلحياء

النظام يكرهون مفكروها وكان نابليون، اإلمرباطور عليها يتسلط فرنسا كانت ١٨٧٠ يف
الكبري األديب كتبه مما فكان الجمهورية، وإعادة العرش، إلغاء ويطلبون اإلمرباطوري،
أي: نابليون؛ باسم مخدوع ألنه باإلمرباطورية؛ يتعلق الفرنيس الشعب إن قوله: فلويري
يف الصدى يجدان يزاالن ال كانا يٍّا َوَدوِّ رنينًا، التاريخ يف ترك قد األول نابليون اسم أن
يف وتعليًقا حبًا، الشعب إىل توحي كانت «نابليون» كلمة فإن ولذلك الفرنسية؛ النفس
فإن حق؛ عىل وفلوبري ،١٨٧٠ سنة يستحقهما يكن لم الثالث نابليون ألن مكانهما، غري
هي تخطر أو بالكلمة، ننطق أن هو فما دينيٍّا أو اجتماعيٍّا، أو سياسيٍّا، إيحاءً للكلمات
وقد وتفكرينا، سلوكنا ُ َوتَُعنيِّ إرادتنا، تحرك العواطف من طائفة تنطلق حتى ببالنا،
أن كما عيد، الصَّ يف جناية ثلثمائة تُْحِدُث والثأر، واالنتقام، الدم، كلمات إن قلنا: أن سبق
حرب يف كأننا العرصية الحضارة عن صدوًدا بعضنا بني تُْحِدُث ورشقيني رشق كلمتى
والعبارات الكلمات، من عندنا يزال وال تطورنا، يف يؤذينا الُصُدْوَد هذا وأن األوربيني، مع
يف نعممه أن نرجو الذي الديمقراطي الروح مع يتعارض سيئًا إيحاءً إلينا يوحي ما
أو فالن» «حرم أو البيوتات» «أبناء قولنا مثًال ذلك ومن والعائلة، والحكومة، املجتمع،
النعدام التفكري؛ ينعدم ما وكثريًا يضعف، أو يقوى الذي إيحاؤها كلمة ولكل فالن» «أم
السوداء أفريقيا يف املتوحشة أو البدائية القبائل بني عاشوا الذين املبرشين فإن الكلمة،
هذه لغة ألن املسيحية؛ الديانة رشح يف استحالة أحيانًا بل عظيمة، مشقة يجدون كانوا
أو املجد، أو النعمة، أو جهنم، أو الجنة، أو هللا، عىل تدل كلمات تحتوي تكن لم القبائل

الصدق.
كلمتا هناك تكن لم فلو الكلمات، إىل يرجع مًعا ورذائلنا فضائلنا، من وكثري
توحي «الشماتة» وكلمة معنييهما، نفهم أن علينا الشاق من لكان والكذب؛ الصدق،
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عن منهما كل يتحدث وحشاًشا طبيبًا، القارئ، أيها مثًال واعترب العواطف، أسوأ إلينا
ولكنها سخريته، أو تهكمه، أو عاطفته، تحرك ال كلمات يذكر فاألول التناسلية األعضاء
توحي كلمات يذكر الحشاش ولكن املعارف؛ إىل منها يقصد كلمات ألنها ذهنه؛ تحرك
معانيه اختلفت ولكن واحد، هنا فاملوضوع السخرية، أو التهكم، أو الجنسية، العاطفة
من تََوُجِسنَا من كثريًا أن نذكر أن يجب وهنا وصفه يف تُستعمل التي الكلمات باختالف
فصحى أكانت سواء الحشاشني كلمات نستعمل أننا إىل يرجع الجنسني؛ واختالط الحب،
ولذلك املثقفني؛ أو العلماء كلمات من بدًال الجنسية العالقات هذه وصف يف عامية أم
بذهنه خطرت الُعْرِي، أو الشواطئ، عىل الجنسني اختالط أو الحب، يف بعضنا فكر كلما
فأحدنا الجنسني، انفصال إىل دعوة يف ويرصخ َفيَُصُد الُعْهر؛ أو البَذَاءَ توحي كلمات
تخطر الجنسني واختالط والشواطئ، االستحمام، يف يفكر حني العرصي املثقف املتعلم
امُلؤانسة، امُلَعَقْم، البحر هواء السباحة، فيتامني، األوزون، ْحُو الصَّ الكلمات: هذه بباله

الرشاقة. النحافة، الرياضة،
الكلمات: هذه بباله تخطر العرصي؛ غري باألحرى أو املتعلم، غري اآلخر وأحدنا
تخطر أخرى وكلمات رخص. العاج، ُحْق مثل وصدر امُلتََعِكْن، البطن األكفال، األرداف،
عىل والعار بالعيب، الرصاخ إىل ثم الحشاشني، تفكري إىل فتؤدي الحشاشني؛ ببال
املحبني، بني رشحه أو وصفه يف تُستعمل التي بالكلمات يتكيف نفسه والحب الشواطئ،
الُطهر، إىل يرتفع ولكنه وزوجته، الحشاش بني كذلك وهو وبغي، الشاب، بني ُعْهٌر فهو
بأعضاء يتصل ما لكل املهذبة السامية الكلمات يستعملون الذين املثقفني بني والرشف
«الروح قولنا: إىل فانظر أيًضا كثري الكلمات من الحسن واإليحاء البرشي، الخلود
يَُجْوُر حني الشاب يف حسنة عاطفة وتبعث كالسحر العبارة هذه تؤثر وكيف الريايض»
تجمع اإلنجليزية الكلمة هذه فإن (جنتلمانًا)؛ تكون أن يجب قولنا: إىل وانظر يغضب، أو
بإحدى ترجمته إىل االيطاليني أو الفرنسيني مثل: غرينا وال نحن نوفق لم ما املعاني من
الوسطى؛ القرون ظالم من نحن خرجنا وملا الثالث، اللغات يف اْستُْعِمَلْت ولذلك كلماتنا؛
التي الكلمات فاخرتعنا لغتنا؛ يف يقابله ما نجد لم ما األوربية اللغات يف املعاني من وجدنا
ومسئولية، وعاملية، وثقافة، ودستور، وشخصية، ووطنية، وتطور، عائلة، فقلنا: تؤديها
تطورات نتابع يجعلنا العرصي التفكري من حسن بجو أحاطتنا الكلمات وهذه وإخاء
كان أو لغتنا، يف معرفة ذكرنا التي الكلمات لهذه تكن ولم مشكالته، ونفهم العالم
ثقافة، مثل: بها نُْلِصُقَها التي العرصية املعاني هذه يحمل ال ولكنه معروًفا، بعضها
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أيها وأذكر العرصية، معانيها لها نجد ال ولكنا املعاجم، يف نجدها ودستور، وإخاء،
يسريون أو الرتام، يركبون عندما صبياننا يف سيئًا تفكريًا يبعث الذي السيئ الجو القارئ
التناسلية األعضاء بذكر بعًضا بعضهم يَْشتُُم الجائلني الباعة فيسمعون الشارع؛ يف
وهو الكلمات، لهذه التي الفجة باملعاني تلبس وقد ينشأ الصبي فإن َجة؛ الفَّ بكلماتها
الكلمات، بهذه بعيد مدى إىل َمُصوَْغًة مكيفة باملرأة عالقته أن يجد الشباب، يبلغ عندما
الِنَكاِت من كلمات بذهنه تعلق األسبوعية، املجالت يقرأ حني والصبي بهذا يشقى وهو
إيحاءها كلمة لكل ألن ذلك فيه؛ تؤثر أو املستقبل يف الجنيس السلوك له ُ تَُعنيِّ الجنسية
السبب لهذا ويجب واألخالق، التفكري يف عادات لنا ويكون الباطن العقل يف يندس الذي
أال الكبار نحن علينا يجب كما الحسن التفكري تبعث التي امُلثَْىل بالكلمات أبناءنا نحيط أن
والحقائق، تتفق ال التي امُلختفية املعاني إىل خاللها من ننظر بل الكلمة، إليحاء نستسلم
منا وقل اليسري، باملجهود هذا وليس املوضوعية الكلمة وبني الذاتية، الكلمة بني فنميز
من محتوياتها وتحري الكلمات، من قليل عن الكشف يف ينجح ومعظمنا فيه، ينجح من
عىل فننشأ الطفولة؛ منذ الكلمات نتسلم ألننا ذلك رش؛ أو خري ومن وضوح، أو غموض
أخذنا شببنا فإذا عواطف؛ من فينا تبعثه ما نقبل ثم عنها، الُعرف به يقول ما تصديق
بعض من التخلص عىل قدرتنا تكون ناقد ذكاء من عندنا ما وبقدر الكلمات من غريها

إيحاءاتها.
السنني. آالف تراث هي إذ محدودة غري والكلمات بالعمر، محدود الناقد وذكاؤنا
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أفعال األقوال

رجل وليس أقوال «رجل إنه السادة أو الزعماء أحد عن نقول أن املألوفة األوصاف من
يصف نفسه نابليون كان وقد العمل، غري الكالم أن إىل ينبهنا من نسمع وأحيانًا أفعال»
«السيف هي تُذَْكُر ما كثريًا بيت من شطرة تمام» «وألبي الكلمات» «تجار بأنهم األدباء

الكتب». من أنباء أصدق
الشطرة؛ هذه من والحقيقة الصحة عن أبعد هي كلمة يَُقْل لم تمام أبا أن والواقع
امُلتََسِلَطُة، الروحية القوة هو والكالم سبقها، الذي للكالم إال تتحرك، ال السيوف ألن
يف ُجِرَدْت إنما السيوف أن الواضح من أليس الخاضعة املادية القوة هو والسيف
وروحية، ذهنية، قوات تحمل بكلمات يفكر كان منهما كًال ألن والرومان؛ العرب، حروب

اآلخر؟ الفريق عند األخرى الكلمات تحمله كانت مما تختلف ونفسية،
أن قبل وأفريقيا أوربا يف بالسيف فتحه ما كل ضاع لقد نابليون إىل انظر ثم
نابليون أن ولو اآلن، إىل حيٍّا يزال فال نابليون» «قانون يف رتبه الذي الكالم أما يموت،
يف الجديد ملذهبه دعاية ومدفعه سيوفه جنب إىل لكان يحتقرها؛ ولم بالكلمات َعِنَي
ولذلك الدعاية؛ هذه أهمل ولكنه اإلقطاعي، النظام وإلغاء أوربا، اتحاد حيث من الحكم
نُْوَر يُْطِفئُوا وأن عليه يفوزوا أن «مرتنيخ» بزعامة القديمة الكلمات أصحاب استطاع

حني. إىل الجديد العرص
هو أي: أقولنا؛ هو أعمالنا أحسن أن حيث من الحيوان عن نختلف البرش ونحن
فما زمنه، يف املعروفة الدنيا اإلسكندر فتح ولقد واملثليات، املبادئ بها نعني التي كلماتنا
حية كلماته تزال ال الكلمات َرُب طاليس أرسطو أستاذه ولكن تشتتت، حتى مات أن هو

وفاته. من سنة ٢٢٠٠ بعد



العربية واللغة العرصية البالغة

ِتَها ُعدَّ من أقل كانت الكلمات من تََها ُعدَّ ألن األوىل؛ الكوكبية الحرب خابت وقد
لم الَسْلُم وجاء أملانيا َوُهِزَمْت واملدافع، السيوف، عمل انتهى فلما واملدافع السيوف، من
زرعها التي األعشاب أمام وماتت، فذبلت، لنموها؛ املالئم الجو «ولسون» كلمات تجد
املتمدنني، قلوب إىل ووصلت نجحت ولسون كلمات أن ولو جورج» «ولويد «كليمنسو»
العالم، وعم السلم لثبت واملدافع؛ السيوف بها ُعِبأْت التي بالقوة ُعِبأَْت قد كانت أنها ولو
عرشين نحو إىل هتلر احتاج وقد الثانية، الكوكبية الحرب هذه يف لنقع عندئذ كنا وما
عىل األملاني الشعب تحمل قوية عاطفية بشحنات ويشحنها الكلمات، يَُعبئ وهو سنة
(يف اآلن أكتب وأنا ١٩٣٩ سنة من سبتمرب أول يف ابتدأ الذي للرصاع الروحي التهيؤ
ولكن واملدافع، السيوف قوة من ا جدٍّ عظيًما شيئًا أملانيا خرست وقد (١٩٤٤ سنة إبريل
بل الكلمات، إال واملبادئ املثليات، وما املقاومة إىل تدفعها تزال ال النازية الكلمات قوة
الحياة؟ خطط عليه نبني مبدأ أو شعاًرا كلمة كل كأن الكلمات غري الدين أعطانا ماذا
فعلت وكذلك كتابًا، ترك اإلسالم وأن كتابًا، تركت املسيحية أن تمام أبو نيس وهل
الثالث: الكلمات ينىس منا ومن السيوف؟ من أنباء أصدق الكتب هذه وأن األديان، سائر
يف املجتمع وغريت الفرنسية، الثورة أحدثت التي الكلمات هذه واإلخاء املساواة، الحرية،
هذه ولكن التغيري، األعمال وميزة أوربا، غري يف أخرى مجتمعات تغري تزال وال أوربا،
تغيريًا. َوتُْحِدُث إال املجتمع يف نقولها كلمة من ما ألنه باألقوال؛ أيًضا تُْلَصُق نفسها امليزة
كلمته األول قال وقد إنجليزيٍّا، شاعًرا «ملتون» وكان عربيٍّا، شاعًرا تمام أبو كان

البشعة: الكاذبة

ال��ك��ت��ب م��ن أن��ب��اء أص��دق ال��س��ي��ف

هللا، صورة هو عاقًال مخلوًقا يقتل فإنما طيبًا، إنسانًا يقتل «من الثاني: وقال
عينها يف هللا صورة يرضب وكأنه نفسه، العقل يهلك فإنما طيبًا؛ كتابًا يهلك من ولكن
تنشط ألن الحياة قوة تحتوي هي إذ اإلطالق، عىل ميتة أشياء ليست الكتب أن إالَّ …

ساللتها». من (الكتب) هي التي النفس كتلك
أقوًال هناك إن أََجْل والَفاِشيَّة الديمقراطية، كلمتني: بني حرب هي القائمة والحرب
يف أو معبد، يف وتعتكف املجتمع، من تنفصل التي تلك هي َميْتَة وهناك أفعاًال، ليست
لم فإذا اجتماعيتها هو اللغة خصائص أخص ألن ذلك؛ الشعب يقرأها ال قديمة كتب
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األقوال تعد ولم العلمية قيمتها فقدت وبينها؛ بينه التفاعل يجِر ولم الشعب بها يتكلم
أفعاًال.

العلمية املعيشة نعيش ال نحن ولذلك ميتة؛ العلوم ناحية من العربية ولغتنا
والكيمياء البيولوجية، معارف تقتضيه الذي العلمي التحرك مجتمعنا يتحرك وال
الشعب عامة بل الشعب أدب ليس ألنه ميتًا؛ أدبنا يعد وكذلك الخ. والسيكولوجية

املاليني. هذه تفهمها ال بلغة يكتب إذ وماليينه،
مع تفاعلها بقدر تقاس وأفعالها أفعال، من فيها ما بقدر تَُقاُس اللغة وحيوية
اللغة من أفعاال أكثر واألملانية والفرنسية، اإلنجليزية، فاللغات بها ينطق الذي املجتمع
العرصية بالعلوم اتصاًال وأكثر بها، تنطق التي املجتمعات مع تفاعًال أكثر ألنها العربية؛

املجتمعات. هذه بها تتحرك التي
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واللغة الذكاء

الكلمات، أصل التفكري التفكريأم أصل هي هل الكلمات، عن البحث مقام هذا ليس
نفكر كما مضطربة بدائية صورة يف ولكن كلمات، بال ممكن التفكري أن واعتقادنا
بال تجري بالنوم راكد خامد مستوى عىل تكون حني أحالمنا أن وواضح األحالم، يف

منظًرا. يتلو ومنظًرا مكان، تأخذ صورة كلمات
ومما بالكلمات. ويتصل ينبعث أنه تفكرينا؛ نحلل عندما مانجد كثريًا الُكتَاب ونحن
ذكائهم ولكن األول، الطراز من أذكياء والبدائيني املتوحشني، بني هناك أن فيه شك ال
املحدود اللغوي بالرتاث محدوًدا تفكريهم يجدون يفكرون حني ألنهم َعِقيًْما؛ يبقى
االجتماعية املؤسسات أعظم هي السبب لهذا واللغة بكلماته، ويفكرون ينطقون، الذي
التي بكلماتها أخالقهم ولتوجيه أبنائها، يف الذكاء لتحريك الوسيلة ألنها أمة؛ أية يف
من أديب يف األمة تطمع أن امُلَحاِل ومن الحكمة، أو العقيدة، أو املعرفة، عن تعرب
لغتنا كانت إذا َعاِلٍم يف تطمع أن امُلَحاِل من أنه كما أدبية غري لغتها كانت إذا أبنائها
أن واعتقادنا تفكريهم يف والدقة والوضوح، باملنطق، معرفون والفرنسيون علمية، غري
يختلفون ال الساللة حيث من فإنهم أذهانهم، صفات هي مما أكثر لغتهم صفات هذه
غاية يف وعبارات كلمات، تحتوي الفرنسية اللغة ولكن األوربية، األمم من حولهم عمن
ما كثريًا ولذلك أخرى؛ لغة أية يف مما بأكثر يُْربَُز املعنى أن بحيث والدقة الوضوح
كلمات أن يُِحُس فرنسية عبارة أو بكلمة إنشائه غضون يف يَُعِربُ االنجليزي الكاتب نجد
تبذلها عناية أية تفوق املدارس يف لغتهم بتعليم الفرنسيني وعناية تؤديها، ال لغته
ألية األوىل التعليمية الرسالة تكون أن لذلك ويجب ألبنائها، لغتها تعليم يف أخرى أمة
الكلمات إيجاد التعليم هذا غاية تكون وأن العربية، اللغة تعليم هي مرصية مدرسة
بل الجميلة العبارة ليس املعلم هدف يكون وأن الحسن، بالتفكري ذكائنا تحرك التي
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نحو نتجه أن يجب ولهذا أخرى، كلمة مقامها تقوم أن يمكن ال التي الناجحة الكلمة
ينتفع ال كلمات َ ِعبْأ التلميذ نَُحِمُل وال املرتادفات فنقاطع املضغوط؛ االقتصادي األسلوب
جديدة كلمة ألف نحو فيه يجد املتنبي؛ ديوان يدرس من فإن العرصي، تفكريه يف بها
املرصي للشاب يمكن ال الكلمات هذه ولكن العرصية. الكتب أو الصحف يف مألوفة غري
تحرك ال وهي مجتمعنا، يخالف حربيٍّا مجتمًعا تصف ألنها عرصنا؛ يف بها ينتفع أن

الفلسفي. أو األخالقي االتجاه تكسبنا ال أنها كما ملعارفنا املعاني تحدد أو ذكائنا
تَْحِوي أن إىل ُمتمدنة لغة كل تحتاج فيه نعيش الذي العرشين القرن هذا ويف
تصف التي والفنية العلمية، والكلمات الخري، نحو توجه التي البَارَّة االجتماعية الكلمات
املعارف، مجتمع أكثره يف يكون أن يجب ومجتمعنا وفنًا علًما، وعرشين مئة وتعالج
كلمات لغة كل تحوي أن يجب ولذلك والعاطفة، العقائد، مجتمع أقله ويف واملنطق،
عىل تفكرينا سار بها فكرنا إذا حتى أخرى كلمات مع تلتبس ال التي الدقيقة املعرفة

علمي. مجتمع يف العلمية املعيشة نعيش أن من يمكننا الذي الذكاء مستوى
علينا: يجب إنه القول وخالصة

التي التفكري وسيلة ألنها الوطنية؛ لغتهم أبنائنا بتعليم العناية أكرب نُْعنَي أن (١)
مؤسساتنا. أثمن لذلك وهي ذكاءهم تحرك

كما والعقيدة االنفعال بالغة من بدًال واملعرفة املنطق، بالغة البالغة تكون أن (٢)
والكلمة الذاتية، الكلمة بني نَُميَِّز وأن امللتبسة، والكلمات املرتادفات، نَتََوَقى أن يجب

املوضوعية.
البديعة. البَْهَرَجِة تأنق وليس الذكاء تأنق ولكن تعبريه، يف التلميذ يَتَأَنََق أن (٣)

إىل تؤدي التي الكلمات إيجاد يف تقصري كل أن اللغة عىل املرشفون يُِحَس أن (٤)
األمة. لتطور تعطيل هو إنما العلمي؛ الَفْهِم

االنتفاع يكون معانيها؛ ودقة كلماتها، ووفرة اللغة، ارتقاء قدر عىل أنه نُذَِكَر أن (٥)
األمة. أبناء بذكاء
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عرش التاسع الفصل

األخالق كلامتتبني

عاطفية شحنة يحمل الكلمات من وكثري الرش، أو للخري اجتماعي إيحاء للكلمات
العالم أنحاء يف «مروءة» كلمة مثل للخري أو الصعيد، يف «دم» كلمة مثل: للرش انفجارية
وهي واملجد، والُفتَُوِة، والشهامة والِرب، املروءة، مثل: كلمات العربية اللغة ويف العربي،
ونتحدث أبنائنا، عىل ونعرضها بها، ونعتز بيوتنا، يف نَْقتَِنيََها أن يجب لُغوية تَُحٌف
الخري، تبعث التي االجتماعية املؤسسة بمثابة منها كل كلمات، من أسماها وما عنها
فن يف قرصت قد القديمة العربية املجتمعات كانت وإذا وجدت، أينما الرشف وتعمم
استطاعت قد الكلمات هذه فإن البلدي، املجلس أو الربملان، تعرف لم ألنها الحكومة؛
تحمل وأن الظلم، مكان العدل تُِقيَْم وأن البار، املجتمع تُْوِجَد أن كثرية أحايني يف
ثالث األقل عىل أو الخمس، الكلمات هذه من وأربع السماء، إىل والتََّطلُِع الطموح، عىل
الكلمة نجد أن الرتجمة من هنا أقصد ولست اإلنجليزية اللغة إىل ترجمتها يمكن ال
االجتماعي الجو أقصد بل العربية، تَُراِدُف أنها عىل اإلنجليزية يف اشتقاقها يدل التي
اإلنجليزية اللغة بأن أُْجِزُم فإني الرب، أو الفتوة أو املروءة، مثل كلمات تُْحدثه التي
التحف بل الكلمات هذه من خمسني تحوي لغتنا كانت ولو عنها، التعبري تستطيع ال
تعيش التي النفسية لها ُ َونَُعنيِّ األمة، أخالق بها نبني أن مقدورنا يف لكان الغالية؛
جديدة كلمة سنة مئة كل يف تَْكَسُب العربية األمم كانت ولو ورفاهية، سعادة، يف بها
العاطفي، التفكري يف املجتمعات أسمى العربي املجتمع لصار الخري؛ يف القوة هذه لها
السامية؛ العواطف هذه َعبَأَْت إنما الكلمات هذه إن يقول: أن للسيكولوجي يُْمِكُن وقد
مظالم من َكابَد ِلَما املاضية القرون يف العربي املجتمع أن أي: تعويضية؛ كلمات ألنها
الظلم مكان اجتماعيا عدًال فأقام املظالم؛ هذه من الكلمات بهذه تََقَوَض قد حكوماته،

جانبه. إىل أو الحكومي
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تَُكُف التي وااليجابية السلبية، املعاني من إلينا تحمله وما «مروءة» كلمة اُنظر
العهد، نَنُْكَث أو األمانة، نخون أو املحتاج، السائل نُِغيَْث أال املروءة من فليس َوتُْغِري،
كنا ولو حتى نتصدق وأن املحتاجني، عند حقوقنا عن نتجاوز أن املروءة من ولكن
كمال هي «املروءة الزمخرشي: قال امللهوف َونُْسِعَف العاجز نُِعنْيَ وأن مخدوعني،
الوقوف عىل اإلنسان مراعاتها تحمل نفسانية آداب «املروءة املصباح: وقال الرجولة»

العادات». وجميل األخالق محاسن عند
الكلمة هذه عن جمهورنا يعرفه مما الجامد هذا املعاجم تعريف أين ولكن
قد وكأنة مروءة» عنده تجد لن فإنك الرجل هذا من «دعك ليقول: أحدنا فإن السامية؟
الدنايا فيه احتشدت قد موقف من كم القارئ: أيَُّها واذُْكْر املدني باإلعدام عليه ُحِكَم
الكلمة بهذه وإذا اإلنسانية، الروحية عىل الحيوانية الظلمات فيه وطغت والخسائس،
َويَْخُفُت العدوان، وينهزم الظلم، َ َفيَْخَسأ للخري؛ القوة منها فتنفجر واحد؛ بها ينطق
الرب أيامنا يف نقول ونحن «بر» كلمة إىل انظر ثم اإلنسان صوت ويعلو الحيوان، صوت
أرشفها ما حميمة عائلية عالقة بالوالدين، الرب هو األصيل املعني يف ولكن االجتماعي،

أجملها. وما
وبعثت البَارَّة املعاني من حملته ِلَما الكلمة هذه فإن الُفتُوَِّة؛ كلمة إىل انظر أو
منهم فكان واملجد؛ والشهامة للخري جمعيات تأليف عىل العربي املجتمع يف أفراًدا
واألخالق. السلوك من عاٍل مستوى إىل أنفسهم ويرفعون الفضيلة، يخدمون «فتيان»
القوة من بها يكون أن كلمة وحسب والكرم» الحرية هي «الفتوة الزمخرشي: قال

لفظها. بإيحاء الجمعيات تتألف أن للخري؛ االنفجارية
والسمو، الرشف من أهداًفا له َوَعيَّنَْت العربي املجتمع خدمت ثالث؛ كلمات فهذه
هذه ترجمة يمكن ال قلت: وكما يهدمها الَجاِئر الحكم كان التي األخالق من له َوبَنْت
يف العائلة أو باملجتمع، يتصل حميًما معنى منها لكل ألن اإلنجليزية؛ اللغة إىل الكلمات
والنَّْخَوِة؛ والشهامة، املجد، مثل: أَُخْر كلمات الكلمات هذه إىل أضفت فإذا العربي، جونا
ويجد مجتمعه، يف الفرد به يهتدي شعاًرا منها كل يعد التي الكلمات هذه قيمة عرفت
يف الكلمات هذه مثل يُوِجَد أن األديب ومهمة االجتماعية، املالئمة نحو السديد االتجاه
فالشاب والضمري، املجتمع، إىل والسجن املحكمة من الجزاءات ينقل عندئذ ألنه لغته؛
امليزان له نُنَِصَب أن إىل يحتاج ال يقاربها وما الكلمات هذه معاني فيه انغرست الذي
فالدافع، ضمريه يف امليزان هذا أقامت قد الكلمات هذه ألن واملحاكم؛ بالقوانني األخالقي
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األخالق تبني كلمات

الكلمات وليست والقانون، باملحكمة، َخاِرِجيَاِن وليسا بالضمري هنا داخليان مًعا والوازع
بل العاطفة، أو الذكاء يف أنفسنا فوق فنرتفع نستعمله؛ ما الكلمات من فهناك سواء،
يتوهمون مما أذكى الناس يجعل الكلمات بعض إن أقول: أكاد فإني ذلك، من أكثر
أَْرِبَطًة الكلمات تكون وقد يُِحُسْوَن، مما وأشهم أرشف، تجعلهم كلمات هناك أن كما

رشوًرا. فيه وتنساب املجتمع تَُفِكُك سموًما تكون كما وتجمع تَُضِمُد اجتماعية
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شعار الكلمة

شعاًرا منها كل يكون أن يصح قديمة عربية كلمات ِبْضَع ذََكْرُت السابق الفصل يف
التي املبادئ إىل للدعوة الجمعيات تؤلف أن يصح بل شاب، كل به ويعمل إليه يَنَْضِوي
إىل والفتيات الُشبان وندعو الشهامة» «جمعية أو املروءة» «جمعية فنقول: بها تقول
يف لغة أية يف أثمن هو يشء وأي الكلمات هذه من كل عليها تنطوي التي املبادئ اتخاذ
تُنَِظُم التي السامية االجتماعية كاملبادئ كلماتها بعض أو كلماتها، تحمل أن من العالم

والطيبة؟ واالستقامة، الرشف، سرية قلوبهم َعْفَو أفراده بها ويسري املجتمع، بها
واألهداف العرصية الِهداية لها تحمل جديدة كلمات إىل تحتاج املتطورة واألمة
كلمات يَِقْظ َحيٍّ مجتمع إىل امَلَواَت املجتمع يُِحيُْل الذي باإليحاء تمتاز كلمات االجتماعية

بكيميائها. يتأثر بل نَْشَوتََها، الفرد يُِحُس
فاخرتعنا امليدان؛ هذا يف كبريًا شوًطا قطعنا قد مرص يف نحن إننا أقول: أن ويجب
امليدان، هذا يف حسن بنصيب أقوم أن حظي من وكان وترشد، تُوَِّجُه، التي الكلمات
َرْجِعيَّة، تجديد، عاملية، تطور، ثقافة، مجتمع، شخصية، عائلة، وطنية، كلمات: إىل انظر
وليس الحي املجتمع يف فسيولوجية وظائف تؤدي حيوية كلمات جميعها فإنها ثورة
أَْلَصْقنَا أو وضعناها، نحن ولكننا العرصية، معانيها إىل يُِشرْيُ ما العربية املعاجم يف
هي العرب كتب يف املألوفة الكلمة فإن «ثورة» يف فعلنا كما قديمة بكلمة جديًدا معنى
الشعب شعور عىل تدل وال الغاضبني السادة شعور عىل تدل كريهة كلمة وهي «فتنة»
بأنها يصفها فإنه ُملوكيٍّا؛ كان إذا الفرنسية الثورة عن يكتب الذي فاملؤرخ الناهض،
عادلة» «ثورة بأنها يصفها فإنه ديمقراطيٍّا؛ كان وإذا والبالد، العرش عىل باغية» «فتنة
«فتنة» من بدًال «ثورة» واستعمالنا خطري اجتماعي انتقام يف الفرنيس الشعب بها قام

ساميٍّا. اجتماعيا معنى يحلل
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يُنَاِقُض جديًدا جغرافيٍّا إحساًسا بها نقرر لكي «وطنية» نحن وضعنا وقد
العصور يف أوربا بل العربي، العالم يعم كان الذي القديم الثيوقراطي اإلحساس

الوسطى.
بالدنا يف موجوًدا يكن لم أوربيٍّا نظاًما بها ننقل لكي «عائلة» وضعنا وكذلك
ُرَويًْدا النظام بهذا يَِسرْيُ ما السيكولوجية القوة من الكلمة هذه يف ولكن ننجح، ولم
من وهي الكلمة، هذه عن كتابًا أنا ألفت فقد «شخصية» كلمة إىل انظر النجاح، نحو

والتطور. الرقي إىل الفرد وتحفز املجتمع، ُب تَُخصِّ التي الكلمات
يفهموه أن مرص يف الحاكمون يستطيع يكن لم عرصي معني «مجتمع» كلمة ويف
األتراك، أيدي يف والقوة، والحكم، الثورة، ميزات كانت حني املماليك أو عيل، محمد أيام

املرصيني. دون واألرنئوط
أخرى كلمة يف أنجح لم فإني «ثقافة» كلمة أما «تطَّور» كلمة عن كتاب أنا ويل
وتفتح الشاب عند للحياة أسلوبًا ُ تَُعنيِّ وتطور ثقافة وكلتاهما تعميمها، يف نجاحي

والجمود. الرَّْجِعيََة َوتَُصُد والتجديد، الرقي، أبواب
يكون أن ويجب االجتماعي، التحريك قوة لها الكلمات هذه مثل عبارات وهناك
أو إليها، يصل لكي أهداًفا َفيُنَِصبََها الجمهور؛ يألفها حتى منها باإلكثار األديب اهتمام

والرقي. التجديد، إىل بها ويتحفز يذكرها،
يحمله وما البرشي الخلود أعضاء التناسل أعضاء تسمية من أنا أحاوله ما أعترب

للحب. السامي املعنى من التعبري هذا
وال والبناء للرقي، تعمل التي الدولة أي: االيجابية» «الدولة قولنا: إىل انظر أو
التاسع القرن يف الرأي كان كما فقط العام األمن لكفالة سلبية؛ تكون أن عىل تقترص
السديد الفهم ِمْفتَاُح العبارة هذه يف فإن الوفرة» ثمرة «الَقْحُط قولنا إىل نظر أو عرش،
حيث الكيماوي» «الجوع قولنا: إىل انظر أو وأمريكا، أوربا، يف الحارض اإلنتاج لنظام
ينشأ الفيتاميني النقص يف الحال هي كما بالكيف الجوع يحمل بالكم الشبع يكون
للقيم الدراسة عىل يبعث ما العبارة هذه يف فإن األغنياء، بني وأحيانًا بل الفقراء، بني

الغذائية.
األدب، يف العبارات هذه وقيمة التَّفرج» وأدب الكفاح «أدب قولنا: إىل أنظر أو
عىل يبعث ما فيها فإن الرتبية» يف والوراثة «البيئة عبارة: إىل انظر أو باملجتمع، وعالقته
حسن، كالم وهذا رسالة نبي لكل إن يَُقاُل: كان وقد عديدة، سنني والدراسة التفكري

واملجد؟ والرشف الخري يف رسالة، «إنسان» لكل يكون ال لم ولكن
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راية كأنه شعار، منها كلمة كل اجتماعية محركات بل كلمات، جميعها هذه
والرقي. الخري، إىل وللدعوة واألخالق، الذكاء، عن للدفاع الجهاد
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والعرشون الحادي الفصل

البالغة فن

الناس فإن غايات، إىل الوسائل يُِحيُْل أنه اإلنسان يف الذهنية االنحرافات أسوأ من
العام، الفهم بل الزعم، هو وهذا السعادة، غاية إىل بها يصلون وسيلة املال يجمعون
يف وهو حياته طيلة فيبقى الغاية؛ ينىس حتى املال، جمع يف أحدنا يرشع أن ما ولكن
للمال وسيلة أصبحت قد الحياة وكأن أكثر، ال املال وغايته املال يجمع أي: األرس؛ هذا
إن يَُقاُل: حني أخرى شئون يف نجده ما كثريًا االنحراف وهذا للحياة، وسيلة املال وليس
وقبل غاية، الدولة إن تقول: مذاهب هناك بل الفن، أو الثقافة، أو الحياة، غاية األدب

غاية. الفن بأن للفن» «الفن يقول: مذهب شاع سنة خمسني نحو
وسائل هو إنما الحياة، عدا ما وكل الحياة سوى غاية للحياة ليس أنه والواقع
الحياة خدمة يف ُمَسَخَرًة جميعها هي إنما والبالغة، والفن، واألدب، فاللغة، للحياة
َونُْعنَى البالغة، ونمارس الفنون، نتعلم فنحن املفضلة واملكانة األول، االحرتام لها التي
رشح أن إىل نحتاج ال ولذلك الحياة، من عاٍل مستوى إىل النهاية يف نصل كي بالثقافة؛
باألولية أجدر الحياة أسلوب وأن اللغة، بالغة من وأخطر أهم الحياة بالغة أن للقارئ
عىل الفنون وأجدى أرشف هو الحياة فن وأن الكتابة أسلوب من التعليم يف والتفضيل

الكوكب. هذا
وعقائدنا وعلومنا، فنوننا، إليه نَُوِجُه هدًفا السعيدة الرشيفة الحياة جعلنا وإذا
تَنِْقيِْحَها وبني بيننا تَُحوُل التي القداسة تلك جميعها هذه عن ننزع أن نستطيع فإننا
كما ويتغري الفنون، جميع مثل تجريبيٍّا فنًا البالغة» «فن عندئذ ويعود تغيريها، أو
مثل: عرصنا يف كثرية فنونًا َعمَّ قد التنقيح أو التَّغري أن يف شك ُهناك فليس تغريت

يتغري. لم العربية اللغة يف البالغة فن ولكن البناء، أو النحت، أو الرسم،
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بأن نَُسِلُم كنا فإذا سنة، ألف قبل العربية الحياة عن تختلف العرصية فحياتنا
كي يتغري أن يجب فإنه العرصية، الحياة هذه خدمة يف يكون أن يجب البالغة فن
رءوس نحطم البديعية، والزخارف البهارج، إىل حاجة يف مجتمعنا يَُعْد فلم يخدمها،
الحسن للتفكري فنًا البالغة نجعل أن إىل حاجة يف ولكنا ممارستها، أو بتعلمها أبنائنا

التغيري. هذا يف ِرٌي تََطوُّ حق املرصية ولألمة السديد
الجديدة: البالغة من غايتنا نرشح أن ويجب

الخطأ. فيه يؤمن الذي السديد املنطقي التفكري يشء كل قبل فهي (١)
بالكلمات. وتدريبه الذكاء تحريك (٢)

التَّوجيهي. للتفكري الكلمات نستعمل كيف نعرف أن (٣)
االجتماعي. للتحريك الكلمات نستعمل كيف نعرف أن (٤)

كتاب بدراسة فتقيض منطقيٍّا، يكون أن يجب التفكري أن وهي األوىل: القاعدة فأما
يف الطب كليات ينصح االنجليزي الطبيب هوردر» «اللورد كان وإذا املنطق، يف موجز
فإننا الطبية، الدراسة من األوىل السنة يف املنطق يف «جيفونز» كتاب بتدريس بريطانيا
العلوم، دار يف أو األدب، كلية يف العربية اللغة دراسة يف النصيحة هذه مثل إىل أحوج
ولن والطالب، التلميذ، يف اللغوي الذكاء لتدريب موضوًعا الكلمات تكون أن ويجب
إحدى درس قد املعارف موسوعي كان إذا إال ذلك؛ إىل يصل أن اللغة مدرس يستطيع

عرصيٍّا. علًما وأتقن األوربية اللغات
أن يجب ولكن وااللتباس، الخطأ يف نقع ال أننا وهي سلبية: الفائدة هنا وإىل
تحرك التي املوطرية الكلمات إيجاد يف بها االنتفاع وهي االيجابية: للفائدة اللغة نتعلم
عاطفية شحنات من فيها وما للكلمات السيكولوجية القيم نعرف أي: واملجتمع؛ الفرد،
كيف نعرف أن إننايجب حيث من علم وهي وفن، علم، فاللغة ذهنية، تنبيهات أو
استعمال عىل قدرتنا حيث من فن وهي الكلمة، يف املعاني نُْسِربُ وكيف املعاني، ننتقد
أو الفرد، يف العاطفي أو الذهني، التنبيه أو االجتماعي، التحريك تبعث كي الكلمات؛

لإلصالح. الكلمات نَُعِبئ أن نستطيع أننا أي: الجماعة؛
إن لنا يقال وكان الوطني، الضعف من ُهوٍَّة أعمق إىل وصلنا قد كنا ١٩٠٤ يف
يصف قانون السنة تلك يف وصدر صناعية، وجهة تتجه أال يجب وأنها زراعية، بالدنا

َخِطَره.». أو للراحة ُمْقِلَقًة أو بالصحة ًة ُمِرضَّ «محالت بأنها: املصانع
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املصانع، وصف هو هذا يزال ال اآلن وإىل قائًما القانون هذا يزال ال اآلن وإىل
الدنيا تأملت قد ناهًضا مرصيٍّا كنت فإذا قوانيننا، يف لها ذكر ال «مصنع» كلمة بل
مصنًعا تُنِْشئَ أن عىل وطنيتك وحملتك الصناعية، األمم صفة هو إنما الرقي أن وعرفت
أنك فاعلم رخيصة، بضائع وللجمهور عمًال، للشبان وتوفر منه تربح كي مرص؛ يف
املصنع هذا تؤسس أن وبعد َخِطًرا» أو للراحة ُمقلًقا أو بالصحة ا «ُمِرضً محًال تؤسس
أحدثتها قد بعاطفة مزود منهم وكل والصحة، الداخلية، وزارتي من موظفون سيأتيك
مصنعك إىل ينظر فهو خطر». للراحة، مقلق بالصحة، «مرض الكلمات: هذه نفسه يف
التجارة وزارة من موظف ذلك مع يزورك ال أنه تنىس، أالَّ ويجب العاطفة، بهذه وإليك

والصناعة.
أننا لو نفوسنا يف تُثَاُر كانت عاطفة وأية إحساسنا كان ماذا القارئ، أيها تأمل

يُْجَرُحْوَن»؟ أو أعضائهم تَُقَطَع أو الناس فيه يُْقتَُل «محل املستشفى: أسمينا
نحب أن شئنا فإذا للغة، اإليجابي االستعمال من نَُجِنبَها التي للفائدة مثال فهنا
عىل الناس ونحض املصنع، نحب أن شئنا وإذا ثُعبانا، نَُسِميَُه أال فيجب األنكليس؛
العبارات من بدًال نقول كأن ُمغريٍّا إيحائيٍّا اسًما له نختار أن فيجب الصناعة؛ اتخاذ
َويَُرِخُص ألبنائها، العمل ويوفر ثروتها، يُِزيُْد لألمة مفيًدا محًال أسس من «كل السابقة:
الكلمات هذه أن ترى أال الكلمات؟ يف امَلْوِطِرية القوة ترى أال الخ». النافعة البضائع
الخدمة نجد هنا أننا ترى أال الجديد؟ عرصنا يف املصنع بوصف وأشكل أَْلبََق، كانت

الجديدة؟ البالغة من العظمى االجتماعية
التي هي إذ سواء، كاملعابد األمة مقياس تَُعَد أن يجب مرص يف املصانع إن أََجْل
ولغتنا قوانيننا يف تجد أن فيجب املدني التحرك إىل الريفي الرقود من تنقلنا سوف

بتأسيسها. املغري اإلطرائي الوصف
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إىل يرجع املعاني؛ يف االضطراب معظم أن أمني أحمد األستاذ مقال من القارئ عرف
كلمات، وهي بيئتنا غري اجتماعية بيئة يف نشأت وعبارات كلمات، نستعمل أحيانًا أننا
ألف نحو قبل ُمتبًعا كان الذي التفكري أساليب من اِْشتَُقْت استعارات أو مجازات، أو
يخالف تفكريي أسلوب له آخر عربي إقليم يف يُتَبَُع يزال ال أو مثًال، بغداد يف سنة
سلوك عىل هناك السكان حمل قد األسلوب وهذا عرصنا، يف يعيش أنه ولو أسلوبنا،
أن وهي: الدوام عىل نذكرها أن يجب سديدة تاريخية قاعدة ثم سلوكنا، يخالف لغوي
يف العيش فوسائل العيش. تحصيل يف تُستخدم التي الوسائل ُوفق يَُصاغ الثقافة طراز
أو مراكش، يف هي عما وتختلف سنة، ألف قبل بغداد يف كانت ا عمَّ تختلف القاهرة
عن تعجز هي أو الثقافة، وراء تسري واللغة ثقافتنا، أيًضا تختلف ولذلك اآلن؛ صنعاء
باملجتمع، اللغة نربط أن من مفر ال إذ غريها، إىل املجتمع فيحتاج املعاني؛ هذه حمل

الرقي؟ معنى ما ولكن ِبأَُمِتنَا، نَْرَقي أن نحاول ونحن
البينات إىل الحقائق تستند حيث العلمية املعيشة نعيش أننا يعني الرقي: هذا
قد أنها وهي الدنيا، هذه يف الجديدة الَوثْبََة نتجاهل أن نستطيع ولن العقائد، إىل ال

واحدة. قرية فصارت صغرت؛ إنها يقال أن يمكن حتى املسافات فيها تقلصت
السبب: لهذا فيجب

كلمات نستعمل أن ويجب علمية، لغتنا نجعل وأن علمية، ثقافتنا نجعل أن (١)
والحديث. والكتب، الصحف، يف تعبرينا يف العلوم

بذلك ونمارس والنفسية، الذهنية، آفاقنا تتسع حتى كوكبية؛ ثقافتنا نجعل وأن (٢)
بكلمات شئونه معالجة يف الحق ولنا ملكنا الكوكب هذا أن وهو: األول البرشي حقنا

كوكبية.
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عىل فنقترص هنا أما الكوكبية الكلمات هذه هي ما سنعرف التايل الفصل ويف
الكلمات باعتبارها االجتماعية بيئتنا يف العلوم كلمات استخدام أي: العلمي؛ التعبري
أنا اْشتََقْقتَُها التي التعابري بعض ييل وفيما ننشد، الذي واملجتمع تتفق التي امَلجازية

املثال: سبيل عىل العلمية اللغة من

كيمياء. — واملجتمع اللغة بني التفاعل •
طبيعيات. — مرص يف الوطني االشتعال بؤرة هو االستقالل •
سيكولوجية. — واملشكالت باملصاعب متوتر عرص يف نعيش •

طب. — للمجتمع العصبي الجهاز هي اللغة •
موسيقى. — املرض يف إيقاعها تفقد الحياة •

سيكولوجية. — عندي الفكرة تََجْرثََمْت ما أول •
فلكيات. — تلسكوبية ببصرية املستقبل إىل ننظر أن يجب •

فلكيات. — بالعاصفة؟ يُنِْذُر هل جوه يرصد البيت يدخل عندما كان •
كيمياء. — املايض القرن يف االجتماعية الخمائر أعظم من التََّطور مذهب كان •

سيكولوجية. — السيكولوجية بالبصرية يمتاز رجل •
طب. — ذهنية تُْخَمًة يُعاني •

سيكولوجية. — اإلغراء من أفعل اإليحاء •
سيكولوجية. — القصص يف الجنسية بالغريزة التََّحرُّش •
طب. — املجتمع َمَساِم جميع إىل نفذ قد الغارات خوف •

طب. — روماتزمي تَثَاُقٍل يف يميش •
طبيعيات. — الشبان تجذب التي املغنطيسية الحركات من •

طبيعيات. — الكلمات يف امَلْوِطِريَّة الطاقة •
ميكانيات. — سار أينما األحمر املصباح ويرى الدنيا يخىش •
ميكانيات. — التطور تَُعِجلُّ ألنها التاريخ؛ َقاِطَرُة هي الحرب •
طب. — املرصية االقتصادية الدورة يف َكالَخثَْرِة يقف الوقت •

وليس األمراض يف الجراثيم َونَُعرُِّف والعدسة، والرديوفون، القطار، نستعمل اآلن نحن
الحياة، قيمة املدنية حياتنا يف األحمر وللمصباح امَلوطر، مثل نألفه يشء املدينة يف
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التي الكلمات العرب استعمل كما مجتمعنا يف الكلمات هذه نستعمل أن فيجب واملوت
الخ. والقتال والسهل، والجبل، الُطرق وأعالم الصحراء، ونبات الَجمل، بحياة تتصل
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يف الكوكب هذا عىل جرى ما أخطر من انقالبان يَْجِري فيه نعيش الذي العرص هذا يف
ونتخلف يتأخر تطورنا فإن االنقالبني؛ بهذين وجدان عىل نحن نكن لم وإذا تاريخه،

الحضارة. قافلة عن
فصار العلمي؛ التفكري إىل انتقل قد مستواه أعىل يف البرشي العقل أن األول: االنقالب
هو أو بالعلم، واالقتصاد واالجتماع، والصحة، السياسة، يف مشكالته يعالج اإلنسان
تستخدم أن تستطيع هي بل وتتفوق، ترتقي العلم تمارس التي واألمة ذلك، يحاول
هذا ويتضح البقر، أو الجاموس، نحن نستخدم كما العلم تمارس ال التي األمة

الكوكب. هذا عىل املختلفة لألمم عاجلة بنظرة
اإلرادة ثمرة هذا وليس التوحيد، نحو رويًدا يصري الكوكب هذا أن الثاني: واالنقالب
إىل القاهرة من االنتقال صار حتى املسافات َمَحا الذي العلم ثمرة ولكنه البرشية،
من االنتقال إليه يحتاج كان مما أقل إىل بالطائرة يحتاج ١٩٤٤ يف الشمايل القطب
قد هذا؛ املسافات َوَمْحوُّ القديمة، النقل بوسائل سنة مئة قبل طنطا إىل القاهرة
الصباح يف أهتم أراني ولذلك مًعا، النفيس والتقريب الجغرايف، التقريب عىل عمل
املتحدة الواليات أو روسيا، يف االجتماعية أو السياسية، التطورات عن األخبار بقراءة
وستالني، وروزفيلت، وترششل «سمطس، أسماء أَلُْوُك رصت كما أملانيا أو األمريكية،

مرص. يف السياسة أسماء ألوك كما شيك» كاي وشيانج
يف يؤثر كالهما أخرى ناحية من الكوكبية والعقلية ناحية، من العلمي التفكري

اللغوي. تطورنا يف يؤثر أن لذلك ويجب واالقتصادي، السيايس، تطورنا
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حني األوربيني فإن أوربا يف حدث ما وهذا جديدة، لغة إىل يحتاج جديد تفكري فالعلم
وجدوا العلمي؛ التفكري أي: واليد؛ الذهن تفكري والتجربة، املنطق، تفكري يفكرون رشعوا
هذه فاخرتعوا قديمة؛ مالبسات أية لها ليست جديدة كلمات إىل تحتاج التعبري دقة أن
علم لكل أصبح وبذلك الجمهور، يعرفها ال قديمة لغات من بل لغتهم، من ليس الكلمات
لغة هي بل روسية، أو فرنسية، أو، إنجليزية، إنها يَُقاَل أن يمكن ال والتي الخاصة لغته
ألنها نيويورك؛ أو باريس، أو لندن، يف الشارع رجل يعرفها ال «بيولوجية» فكلمة العلم
مئتي قبل إليه حاجة يف الجمهور يكن لم معنى عن تُعرب كي الالتينية؛ من مشتقة كلمة
إصالح يف «اليوجنية» الوراثة، يف «املندلية» مثل: كثرية كلمات هذا عىل َوِقْس مثًال سنة
وامليكروسكوب، والتلسكوب، اإلسبكرتسكوب، اللغوي، املنطق يف «السيمائية» النسل،
الغدد، من الهرومونات والتلغراف، والرديوفون، والكارديوجراف، والسييزموجراف،

الخ. الفيتامينات.
والهندوكي واالنجليزي، الياباني، يعرفها غريها وآالف الكلمات هذه فجميع
اختار إذا أنه يُِحسُّ ألنه أوال: لغته. إىل يرتجمها أن منهم واحد يحاول وال واألرجنتيني
ألنه وثانيٍّا: منها. يتخلص كيف يعرف ال مالبسات معها تحمل فإنها لغته؛ من كلمة
األقطار يف العلميون يعرفها التي العلم هذا لغة يف ليست خاصة بكلمة ينعزل عندئذ

األخرى.
أن يصح وال الكوكب، هذا عىل مكان أي يف تُستعمل أن يجب التي لغته علم فلكل
جديد يشء والعلم العلمي، بالتفكري الرضر مع إال ترتجم؛ أن يمكن ال هي بل ترتجم،

التعبري. يف الجديد أسلوبه نقبل أن فيجب عرصنا؛ يف
إسبكرتسكوب، أو سيزموجراف، كلمة تجابهه الذي املرصي أن يف شك وليس
ولكن مألوفة، تخالف لغوية صدمة يحس ألنه حامًضا؛ يمضغ كان لو كما يرضس

باأللفة. الرضس هذا يزول ما رسعان
يف أجنبية كذلك تكون أن حرج علينا وليس اللغات جميع يف أجنبية العلم وكلمات
يف داللة لها تكون حني املتوحشني كلمات يأخذون األوربيني العلم رجال أن بل لغتنا،

و«طوطم». «طبو» كلمتي يف نرى كما مثًال «األنثروبولوجية»
لهذا حياته مدى الدراسة متابعة إىل يحتاج ما علم يف يتخصص الذي واملرصي
القارات يف فيه املتخصصني جميع يستعملها التي العلم هذا كلمات عن غنى وال العلم،
الكلمات هذه برتجمة نطالبه أن املرهق، التكليف ومن الكلمات بهذه يفكر وهو الخمس
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عربية، صيغة يف نَُصوَْغَها وأن الكلمات، هذه نعرف أن إليه نحتاج ما كل ألن لغتنا؛ إىل
عىل مقصورة ستبقى كانت إذا نصوغها، ال أو الدارجة، لغتنا يف بها سنؤلف كنا إذا

املتخصصني.
إىل الكوكب هذا أحال قد املسافات؛ تقلص ولكن العلوم، كلمات حيث من هذا
جرت ولذلك الكوكبية، العقلية نتخذ أن عىل يحملنا وهذا واحدة، أمة تسكنه واحد قطر

الكوكبية: والعبارات الكلمات هذه تستعمل أن عىل صحفنا
ديمقراطية بريوقراطية حكومة أفالطوني، حب بيزنطية، مناقشات بروتوكول،

الخ. توغراف السينما الرديوفون، التليفون، التلغراف، السوفيتي، النظام
هذه استعمال يف سواء واألمريكيون والصينيون، واألملان، والفرنسيون، ونحن
تطور وهذا باملئات بل بالعرشات املستقبل يف الكلمات هذه تزداد وسوف الكلمات،
يوًما ستؤدي التي الذهنية القرابة يُْحِدُث العلوم كلمات مع االتجاه هذا ألن حسن؛
فالعداء االنعزال، ثم واالنفصال، والفرقة بالبعد، الشعور يكون فال نفسية، قرابة إىل
االتجاه؛ هذا يعارض أال يجب الكوكب وبهذا بوطنه بار مرصي وكل الشعوب، بني
الكوكب هذا أبناء التحاد وعرقلة البرش، بحقوق ُعقوًقا تعني حقيقتها يف املعارضة ألن
وربما الكوكبية، والثقافة الكوكبية، العقلية من نقرب الكلمات؛ هذه وباتخاذ ورقيهم،

الكوكبية. اللغة
الحروف اتخاذ من باشا» فهمي العزيز «عبد يقرتحه ملا امليزات بعض أن وعندي
املتمدنة، األمم مجموعة إىل تضمنا قد الحروف هذه أن إىل يعود كتابتنا يف الالتينية
وغرب، رشق كلمتا تبعثها التي الخصومة تلك منا وتنزع املتمدنني، عقلية وتكسبنا
الفائدة أَنْتَِقُص ال ذلك مع ولكنني الكوكبية، واللغة الكوكبية، العقلية إىل أقرب وتجعلنا
الخط يف نَاِبيًَة تبدو الكلمات هذه فإن العلوم؛ كلمات عن التعبري يف الالتيني الخط من
هذا كان وربما رؤيتها عند نفهمها فال منها؛ اْشتَُقْت التي أصولها تغيب كما العربي

العلوم. يف لتخلفنا ثم منها، للنفور األسباب أكرب من
يرتجموا أن من بدًال األحوال من كثري يف َعرَّبُوا أنهم العرب تاريخ من وواضح
قانون، كابوس قاٍض، أبريق، فلسفة، إقليم، أدب، أستاذ، الكلمات: هذه يف نرى كما
تُْرَعة، َسْجل، جدول تلميذ، برج، بستان، زكاة، أنبيق، جغرافية، أملاس، تاريخ، زخرفة،
رقص، ناموس، ُقفطان لغة، صابون، رصاط، سمسار، فدان، َعَقار، ِقنَْطار، دستور،

الخ. سيماء. حب،
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أو التيني، أصل أو إغريقي، أصل إىل يرجع غريها، ومئات الكلمات، هذه فكل
وال أكثر ال عربية صيغة أكسبوها وإنما ترجمتها، العرب ُكتاب يحاول ولم غريهما،
باصطناع ابتدءوا فإنهم املنطق؛ كلمات يف فعلوا كما أحيانًا الرتجمة إىل عمدوا أنهم يُنَْكُر

القياس. وقالوا تركوها ثم «سبوجيم» السلجسة كلمة
املرتجمة؛ القياس كلمة واتخاذهم امُلَعرَّبَِة ْلَجَسة للسَّ تركهم عىل اآلن يأسف منا وكل
يف الدقة إىل نحتاج حني يف تُْرِبَكنَا التي املعاني من طائفة تتحمل القياس كلمة ألن
عن وفضًال عامة، برشية لغة من التَّقرب يف قيمته عن فضًال وللتعريب، املنطق، قواعد
الثقايف، والتطور بالتاريخ يُبرصنا ألنه أخرى؛ ثقافية قيمة العلوم يف الدراسية قيمته
النيابي للحكم عاًما تاريًخا الكلمة هذه حروف من نُِحُس «برملان» نقول: حني فنحن
أتومبيل، يف الحال وكذلك الحكم. لهذا األصل ونعرف وحدها، مرص يف وليس العالم يف
وميكادو وسوفييت، وريشتاج، وقيرص، وككتوس، وجوافة، ومنجة، وبسكلت، وتلفون،

الخ.
أي: للتاريخ نزداد كي أصولها؛ عىل الكلمات هذه تبقى أن الثقافة مصلحة ومن

للدنيا. فهًما
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العاملي»: والعقل «العلم ُكتَيِِّبِه يف ولز ج. هـ. قال

اإلنجليزية اللغة اتخاذ ناحية يف ترجح الرأي كفة إن نقول: أن نستطيع
ألن تصلح اإلنجليزية اللغة أن هنا: أقول ولست عاملية للغة مهًما أساًسا
الحارض، الوقت يف العالم أنحاء يف انتشارها أن ذلك فقط مهًما أساًسا تكون
تمثيل عىل وقدرتها النحوية، واالرتباكات الرصفية، التََّغرُيَاِت من َوُخلُِّوَها
ذلك، ضد هو ما هناك ولكن محاسنها من يُْحَسُب هذا كل األجنبية الكلمات
هذا تُْقتََحم وال تَُهاُب التي العالية الطبقة جمود الَعِتيْد الجمود هذا وهو
تَنَْزُع التي الربيطانية التعليمية التقاليد يف كبريًا مكانًا يتحيز الذي الجمود
وهذه تَرَُّفِعيَّة انفصالية روحها يف تعد التي العميقة التليدية أو الكالسية، إىل
هذا تعرقل هي بل اإلنجليزية، اللغة النتشار مساعدة غري فقط ليست النزعة

قوية. عرقلة االنتشار

للغة أساًسا تكون أن تصح اإلنجليزية اللغة أن نفهم ومنها «ولز» كلمة هي هذه
وهي: ميزات لجملة عاملية

عظيًما. انتشارا عرصنا يف انترشت أنها (١)
والرصف. النحو يف الشاقة القواعد من تخلو أنها (٢)

األجنبية. الكلمات تمثيل عىل قادرة أنها (٣)

الكالسية؛ أو التليدية إىل ينزع روًحا املتعلمني بعض بني أن يرى «ولز» ولكن
َوتُْزِهْر، اللغة، بها تَْخَصُب التي األجنبية بالكلمات يَُرحبون وال الجديدة الكلمة فيهابون
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نعرف اإلنجليزية؛ وبني ونكتبها، نتعلمها كما العربية بني نقارن حني مرص يف ونحن
مرة ألف بل مرة مئة ليس تَِزيُْد األجنبية للكلمات وكراهتنا الكالسية، إىل نزوعها أن

شيئني: نعرف أن هذا من وحسبنا اإلنجليز؟ الكالسيني من «ولز» يشكو ما عىل

كلمة عرشين نحو لغتنا يف وليس عربية، كلمة ألف نحو اإلنجليزية اللغة يف أن (١)
إنجليزية.

العربية الكالسية من ألف من جزءًا تبلغ ال اإلنجليزية التليدية الكالسية أن (٢)
لو وكلمات تعابري سنة ٣٨٠ نحو قبل مات الذي «شكسبري» يف أن هذا عىل والربهان
يف امُلَماتَِة الكلمات عن نَنِْبُش أننا مع سخيًفا ِحَماًرا َلُعدَّ استعمالها؛ عىل انجليزي َ اْجَرتَأ

.١٩٥٣ ألبناء ونستعملها لغتنا

اجتماعية هي بل فقط، أدبية لغوية ليست أيامنا يف نراها كما مرص يف والكالسية
بن عيل أيام يف الخوارج عن بالتأليف ا جدٍّ كثريًا يهتمون مثًال فدعاتها ذهنية، مزاجية
يدرسون وهم أيامنا. يف الديمقراطية عىل الخوارج عن التأليف ويهملون طالب أبي
يف اليوم رجال يدرسون وال ميالدية» ١٠٠٠ سنة قبل هنا «واألمس األمس رجال
العربيني واألدب اللغة إىل ينظرون وهم زراعيون، اقتصادياتهم ويف رشقيون، أخالقهم
معمعة عن بعيًدا كتبه ويقرأ َصْوَمَعِتِه، يف ينزوي هذا أن فكما الدين، إىل الراهب نظرة
مثله يكتبوا أن ويحاولون الجاحظ ويدرسون مكتباتهم يف ينزوُّن أولئك وكذلك الحياة،
وذوقه، بمزاجه، ينقدونه أو عليه َويُثْنُْوَن الجاحظ، بلغة الجاحظ عن يكتبون عنه، أو

ومقاييسه.
سيضحكون أنهم أؤكد وأنا الدنيا، عن كثرية أشياء يجهلون الكالسيون وهؤالء

يجهلون: أنهم أقول حني مني

خسارة انقراضه وأن الصيادين، بعبث سنة؛ مئة منذ انقرض قد الدؤدؤ أن (١)
جميعهم. للبرش فادحة

كله، العالم من القطن زراعة إلغاء تقرر أن أوشكت قد الصناعية الكيمياء وأن (٢)
مرص. ومن

الكوكب. هذا عىل مثقف رجل كل مشكلة تكون أن يجب الهند مشكلة وأن (٣)
نعيش لكي العمل؛ من شهر فيه يكفينا الذي بالوقت تبرشنا التكنولوجية وأن (٤)

واالستمتاعات. االختبارات، وزيادة التعلم، يف أي، الراحة؛ يف شهًرا ١١
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قد الكتابة، يف نُدونها التي اللغوية واللهجة العربي، األدب رهبان هم الكالسيون
لهذا أيًضا وهم الدنيا، يخافون جامدون فهم التفكري، يف ذهنية لهجة لهم أحدثت
يكرهون واألدب اللغة، وتطور واالقتصادي، االجتماعي، تطورنا يَُعْرِقلُْوَن نفسه السبب
العالم إىل الكراهة هذه تنتقل ثم أتومبيل، من بدًال سيارة فيقولون: األجنبية؛ الكلمة
أذهانهم تنكمش ثم أملانيا، أو الهند، أو الصني، دراسة إىل ينبعثون فال الخارجي؛
أكثر، ال العربيني واللغة األدب، بدرس اهتمامهم يف انحرصت وقد كلها الدنيا وتعود
كما العرصي العالم عن العربي التليدي األديب فيتحدث الرهباني؛ االنِْزَواءُ يزداد ثم
ولست العقليتني بني املقاطعة ذلك بعد ثم الدنيويني، املدنني فجور عن الراهب يتحدث
عىل أنهم أي: معارصين؛ قدماء هناك أن أعرف ألني القديم؛ مقاطعة ذلك مع أعني
نعاجلها، مازلنا برشية شئونًا يعالجون كانوا سنة ألفي أو بألف لنا َسبِْقِهم من الرغم
من الرغم عىل يعارصوننا وهؤالء نحاول كما اإلنسانية إىل اإلنسان رفع يحاولون وكانوا
والهدف املحور، منهم نجعل أن دون ولكن واهتمامنا، بدراستنا جديرون هم ِقَدِمِهمو

لثقافتنا.
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والصناعة، التجارة ميادين يف الَسبَْق لها جعلت عظيمة بميزات اإلنجليزية اللغة تمتاز
أن ميزاتها أعظم ومن ُمتعلم، مليون مئتي من أكثر بها الناطقون ويبلغ والثقافة،
سبنرس»: «هربرت الفيلسوف قال وقد عنه، االستغناء ليمكن حتى القواعد قليل نَْحَوَها
النحو، دراسة إىل يحتاج أن دون اللغة هذه يف وألف درس وأنه قط، النحو يتعلم لم إنه

لغته. عن الكالم هذا مثل يقول أن لعربيٍّ يمكن وال
ُمذكرة ليست ُمحايدة فاألشياء جنسية، غري أنها اإلنجليزية اللغة يف أخرى وميزة
والجبل، واألرض والَسْلِم، الحرب، «جنسية» نعرف أن إىل فنحتاج نحن أما مؤنثة، أو

الخ. والبيت والروح، والكربياء، وامليناء،
التبسيط، يف الزيادة إىل يدعون اإلنجليز من املفكرون يزال ال السهولة هذه ومع
الصامتة الحروف وألغوا الِهَجاء، فأصلحوا الهدف؛ هذا نحو املسافة بعض قطعوا وقد
وألجل كوكبية؛ لغة اإلنجليزية اللغة جعل يف يفكرون األخرى األمم من وغريهم بل وهم
.Basic English األساسية» «اإلنجليزية سماه ما «أوجدين» األستاذ وضع الغاية هذه
املعنى» «معنى كتاب مؤلفاته أعظم ومن السيكولوجية، علماء من أوجدين واألستاذ
تجهله جديد علم وهو املعاني، عن واإليضاح اللغوي املنطق علم أي: السيمائية يف وهو
قيمتها هنا ومن لغتنا يف العامة النزعة تُناقض األساسية» «اللغة ونزعة العربية، اللغة
نحتاج التي الكلمات أن يرى «أوجدين» األستاذ فإن التناقض بهذا تنبهنا ألنها لنا؛
أن من َمْحبُْوَكًة املعنى واضحة كلمة ألف نحو نعرف أن لنا خري وأنه محدودة، إليها
والتي وااللتباس، الشك فيها يُحتمل التي الكلمات من العدد هذا أضعاف عرشة نعرف
العالم، تَُعمَّ بأن جديرة اإلنجليزية اللغة أن يرى هو ثم الذكاء، وتُعطل التفكري، تُفسد
اللغة يف للفهم تكفي أنها يُعتقد كلمة ٩٤٦ باختيار الهدف هذا إىل للوصول احتال وقد
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وظرًفا، ضمريًا، و٧٨ فعًال و١٨ نعتًا و١٥٠ اسم ٦٠٠ هي الكلمات وهذه اإلنجليزية،
باستعمال األفعال عن يستغنى أوجدين ولكن األفعال، قلة يالحظ والقارئ وحرًفا،

أقول: أن من فبدًال قليلة أفعال مع الكثرية األسماء

باملنزل. العالج عملت أقول: مرض من تعالجت •
باملنزل». ساعة «كنت أقول: باملنزل اليوم ساعًة وقضيت •

اليوم». يل زيارة محمد «سيعمل أقول: محمد اليوم وسيزورني •
العمر». من العارشة يف كنت «ملا أقول: العمر من العارشة بلغت وملا •

ويمكن أفعال أربعة من بدًال وعمل كان، فعيل استعملنا أننا هنا القارئ فريى
اللغة ويف عامل، وإما كائن، إما اإلنسان ألن فعل؛ مئة من بدًال نستعملها أن كذلك
التالية: األفعال بهذه كلها عنها استغنى أوجدين ولكن فعل، آالف أربعة نحو اإلنجليزية
ملك، عمل، كان أخذ، بدأ، وضع، صنع، ترك، َحِفَظ، ذهب، أعطى، حصل، جاء،

اإلنجليزية». يف فعل «وهي ربما أراد، أرسل، رأى، قال،
ذهب فنقول: فعًال، ثالثني معاني يؤدي «ذهب» فعل نجعل أن يمكن هذا وعىل
الجانب إىل وذهب (جول)، مكان إىل مكان من وذهب (سبق)، قبًال وذهب (دخل)، يف
ما أو املرتادفات عن يستغنى «أوجدين» أي: هو ثم الخ، (زار) إىل وذهب (عرب)، اآلخر
وقرشة الزهرة، وغالف الشجرة َولَُحاءَ الثعلب، وفرو الحيوان، جلد نقول فنحن يقاربها،
بعض وهو اللغوي االقتصاد فيحقق للجميع؛ «جلد» بكلمة يقنع هو ولكنه الثمرة،
بالطبع الكلمات هذه وليست أشهر، أو أسابيع بضعة يف تُْحَفُظ الكلمات وهذه أهدافه،
ويستطيع بها، التفاهم يستطيع يعرفها الذي األجنبي ولكن اإلنجليزية، اللغة كل هي
توسع. يف اإلنجليزية اللغة معرفة إىل يرتقي ثم بها، أُلفت التي الكتب بعض يقرأ أن

يُْدَعى األساسية» «اللغة مبادئ عىل أُِلَف كتاب الكلمات هذه أكتب وأنا وأمامي
الضوء القوة، مقاييس فصوله: ومن متوسطة صفحة ٣٧٢ صفحاته تبلغ العلم» «نمو

العالقات. املادة، بعده، وما داروين الكهربائي،
والقاعدة األساسية، باإلنجليزية ُكِتَب ولكنه الفلسفة، يتعمق الفصول هذه وبعض
استعماًال أكثر أنها وجد أنه هي غريها دون األصول هذه اختيار يف أوجدين اتبعها التي
ولكنه الكلمات، بهذه باالكتفاء يقول ال بالطبع وهو اإلنجليزية، اللغة يف غريها من
فهو كلماتها، فهم عليه يتغلق ال له ميرسة اللغة يجد الذي لألجنبي، بفائدتها يقول
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بفائدتها أيًضا ويقول يتوسع، أن ذلك بعد ويستطيع بها، ويقرأ ويكتب، يتحدث،
أن دون مختلفة موضوعات يف يقرءوا أن يستطيعون ألنهم امُلبتدئني؛ اإلنجليز لألطفال

لها. اختبارهم ألول تصدهم ثقافتهم سبيل يف َعاِئًقا اللغة تقف
يف الدقة توخي مع السهولة تعميم يف «أوجدين» نزعة النزعتني: بني التناقض وهنا
حتى النادرة القديمة الكلمات واستعمال املرتادفات من اإلكثار يف نحن ونزعتنا اللغة،
بهذا وكأننا الكلمات بعض الهامش يف لهم نفرس أن إىل األطفال ُكتُِب يف نحتاج إننا
أرى أن أرجو ألني األساسية؛ اللغة هذه إىل ُت أََرشْ وقد القراءة، عن صدهم نحاول العمل
الصعوبات جميع من الرغم عىل أنه أعرتف أن ويجب لغتنا، يف تُنَاَقُش املجهود هذا قيمة
نقطع أن استطعنا قد العربية؛ اللغة يف الصحيح االقتصادي التعبري تعرتض التي
الجريدة إىل يعود امليدان هذا يف األول والفضل الهدف، هذا نحو قصرية غري مسافة
التلغراف، يرتجمون وأحياننا الكلمات، يف االقتصاد إىل كاتبوها يُْضَطُر التي اليومية
البهارج أو املرتادفات، تتحمل ال موجزة ُمْقتََصَدٌة، لكلماتها العالية األجور بطبيعة وهي
واملحامني، القضاة، أجربت التي امَلحاكم إىل يعود أيًضا امليدان هذا يف آخر وفضل
وفضل والشكوك، الشبهات عن بعيدة املعاني محبوكة لغة استعمال عىل النيابة ورجال
كلمات باستعمال املؤلف تطالب التي املادية العلوم كتب من القليل نرش إىل يعود ثالث

املعنى. بدقة تمتاز قليلة
وإسكان اإلعراب، بإلغاء أمني قاسم اقرتاح فإن الطريق، بداية يف مازلنا ولكننا
أخواننا يفعل كما األوربية األرقام استعمال وكذلك عناية أية يَْلَق لم الكلمات؛ أواخر
األرقام أن مع الحسن القبول يجد ال العربية؛ األرقام من بدًال مراكش يف املغاربة
كما الصفر. بوضوح تمتاز وهي الحارضة، أرقامنا من العربية يف أصالة أكثر األوربية

الصغري. بالبُنْط يُْطبََعاِن عندما يشتبهان اللذين و٣ ٢ رقمي بني ًا نرَيِّ تَميًزا تُميز
كتابه تأليف يف التفكري عىل «أوجدين» حمل الذي ما نتساءل: أن بنا يَْجُدُر واآلن
باالقتصار وللمبتدئني، األجانب عىل اإلنجليزية اللغة تيسري عىل وأيًضا املعنى» «معنى

كلمة؟ ٩٤٦ عىل
االجتماعية القيمة منها وعرف السيكولوجية، درس أنه ذلك عىل حمله الذي
حتى السيكولوجية؛ ضوء يف لغتنا ندرس أن بنا وجدير اإلنجليزية، للغة والثقافية
وربما والثقافية االجتماعية، للخدمة وسيلة وجملة كلمة، أيًضا العربي التعبري تجعل
هذه هو اهتمامنا موضوع ولكن كلمة ٩٤٦ عىل االقتصار يف بالغ قد أوجدين يكون

109



العربية واللغة العرصية البالغة

للغة التعليم لتيسري غريها؛ عىل آثرها التي الكلمات هذه اختيار عىل حملته التي النزعة
للتعسري. نحن نعمل حني يف اإلنجليزية

بالوضوح، تمتاز العربية اللغة من كلمة ألف نحو نختار أن امُلْستََطاِع من أليس
الجغرافية، يف واالبتدائية اإللزامية، املدارس يف للصبيان كتبًا بها فنؤلف واألُلفة والدقة،
امليادين؛ هذه يف الصبي يدخل بحيث العلوم ومبادئ والنبات، والحيوان، والتاريخ،
ْمِع الدَّ عن وتغنيه والتََّشوُِّف، االستطالع فيه نبعث وبذلك املزيد، ويطلب فيها فيمرح
بما والجرائد املجالت، بعض تكتب ِأن امُلْستََطاع من أليس بل الوفري؟ والَعَرِق الغزير،
ألفي أو ألف غري لغتنا من يعرفون ال الذين الشعب ألفراد األساسية» «العربية نسميه

كلمة؟
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والعرشون السادس الفصل

العربيني واألدب للغة االقتصادي التفسري

إلبراز هنا سنجمعه ولكنا ُمتفرًقا، بالقارئ َمرَّ قد الفصل هذا يف سنقول مما كثري
يُعلل الذي هو االقتصادي فالتفسري غايته وإيضاح الكتاب، هذا ترسيم يف املعاني
مبادئه، وفق أفرادها يعيش الذي االقتصادي بالنظام األمة يف االجتماعية الظواهر جميع
ال اجتماعية ظاهرة كالهما واألدب واللغة، بركوده يَْرُكُد أو بتغريه، يتغري واجتماعهم

والعقائد. األخالق، عن تختلف
واألدب عرصية اللغة نجد املتحدة؛ الواليات أو بريطانيا، مثل: صناعية أمة ففي
تليديني، واألدب اللغة، نجد مرص مثل: زراعية أمة ويف علميٍّا والتفكري مستقبليٍّا،

ُسنيٍّا. أو يٍّا عقدِّ والتفكري
واألدب للغة، للتاريخ» االقتصادي «التفسري ضوء يف التحليلية النظرة ولننظر

العربيني.

إقطاعيٍّا مجتمًعا كان الكتابية ولغتنا أدبنا، منه ورثنا الذي العربي املجتمع (١)
تجاريا به يُْؤبَُه ال الذي أقله يف وكان األرض، بامتالك أفراده يعيش كان أي: زراعيٍّا؛
أفريقيا وأقطار وسوريا، والعراق، مرص، يف العرب من املئة يف ٩٠ أن أي: صناعيٍّا؛
اآلن القمح نزرع فنحن الجمود، الزراعة شأن ومن بالزراعة، يعيشون كانوا الشمالية
أو العقائد تغيري إىل يدعو ما هناك يكن فلم سنة؛ ألفي أو ألف قبل يُْزَرُع كان كما
هذا مثل يف األدب تغيري إىل يدعو ما هناك يكن لم ثَمَّ ومن الزراعية، الكلمات أو الخالق،
الزراعي االستقرار تناقض كانت ألنها تُْجَحُد؛ كانت للتغيري محاولة كل إن بل الوسط،

العيش. تُنَاِقُض أي:
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واألدبي، اللغوي النظام يف «جمود» استقرار إىل أدى االقتصادي؛ النظام يف استقرار
وأسلوب اللغة قواعد يقابلها سنة ألف منذ املجتمع عليها جرى التي الزراعة فقواعد
لهذا ليست اآلن مرص يف نعانيها التي التليدية أي: والكالسية؛ سنة، ألف منذ األدب
كبري. حد إىل الزراعي الوسط يف نعيش مازلنا ألننا طبيعية؛ هي بل ُمْفتََعَلة، السبب

بمثابة بغداد يف الخليفة فكان دينيٍّا؛ مجتمًعا كان أيًضا العربي املجتمع هذا (٢)
فاستقرار بالتغيري العالم يف إلهي دين أي نطالب أن املعقول غري ومن رومة يف البابا
يحمي الخليفة أي الدولة رئيس وأصبح جمودها، أي: اللغة؛ استقرار إىل أدى الدين
حقوقه ألن املايض؛ إىل يَنَْزُع والعرش اللغة، يف التليدية أي: الكالسية؛ ويحمي الدين
تؤدي سلفية؛ اقتصادية أصوًال للعرش أن أي: جامًدا وأحيانًا محافظ فهو إليه تعود

تليدية. كالسية وأدبية لغوية مبادئ إىل

ظل يف يعيش كان ألنه املرسح؛ عىل الفأر ذكر من يشمئز «فولتري» هنا وأذكر
املعابد، يف الكهنة لغة أيًضا هنا وأذكر ديمقراطية، وبال دستور، بال الفرنيس العرش

الكفر. يعادل هنا الكلمة تغيري فإن
فهمي، العزيز وعبد أمني، قاسم يدعو وملاذا العربية، بلغتنا نرىض ال ملاذا واآلن
يف قليلة أو كثرية تغيريات إجراء إىل بركات الدين َوبَِهي السيد، ولطفي أمني، وأحمد

اللغة؟
العاملي الصناعي الوسط بهذا أي: بعرصهم؛ وجدان عىل الرجال هؤالء أن السبب
وعددها الصناعية بريطانيا تتسلط كما عليه ويتسلط الزراعي، الوسط يَْغُمُر الذي
وهم (١٩٤٥ (سنة مليون ٤٠٠ نحو وعددها الزراعية، الهند مليونًاعىل ٥٠ من أقل
والحرية، الديمقراطية، وهي: الصناعي الوسط لهذا االجتماعية بالنتائج وجدان عىل
واألخالقي، االقتصادي، الرقي إىل بالعلوم والتََّوُسِل العقيدة، دون املعرفة عىل واالعتماد
هؤالء ألن مرص؛ يف سائًدا الصناعي الوسط هذا يكون أن الرضوري من وليس والثقايف
يحسون فهم كله. العالم هذا هو الحقيقي ووسطهم متمدنون، ذكرنا الذين املجددين
الصناعية الحضارة إىل نزعتي إن أنا: أقول أن وأستطيع بنزعاته وينفعلون تياراته،
حتى التغيري؛ يف الرغبة إىل تدفعني التي هي علمية ثقافة من يرافقها أن يجب ما مع
حني ١٩٠٤ منذ الصناعة عرقلة إن أقول: أن وأستطيع علمية، ثقافة من أَنُْشُد ما تُالِئُم
دون وحالت تطورها، يف اللغة عرقلت قد الخ» للراحة ُمْقِلٌق «محل بأنه املصنع وصف
القانون هذا ألن وذلك؛ واللغة األدب، يف التليدية أي: الكالسية واستبقت العلمي، التفكري
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استقرار إىل العيش استقرار فأدى األمة؛ ألكثرية للعيش أسلوبًا الزراعة استبقى قد
تََفِشيََها واستتبع الصناعة َلتََفَشْت القانون؛ هذا ولوال واألدب، اللغة، جمود إىل ثم الفقر،

الجديدة. الكلمات بألوف لغتنا تُْطِعُم علمية ثقافة
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والعرشون السابع الفصل

مدارسنا يف العربية اللغة

بإحدى نكتب أن نحاول عندما هذا يتضح كما اإلنشائية الكتابة من بكثري أسهل القراءة
حني ولكنا مؤلفاتها نقرأ أن كثريًا علينا يَْسُهُل فإنه تعلمناها؛ التي األجنبية اللغات

عباراتها. تأليف يف الشاقة الصعوبات نجد نكتبها؛
مدارسنا يف العربية اللغة تعليم من األوىل الغاية تكون أن يجب السبب ولهذا
هي السكان» من املئة يف مئة تتناول أن يجب التي املدارس «أي الشعبية االبتدائية
يف العامل فإن أقل، أو السكان من املئة يف ٥٠ بها يختص التي الكتابة دون القراءة
قليًال إال الكتابة إىل يحتاجون ال هؤالء مثل أو املنزل، يف الخادم أو املزرعة، أو املصنع،
يحتاجون عندما وحتى يوم كل القراءة إىل يحتاجون متمدنني؛ يكونوا كي ولكنهم ا، جدٍّ

أفكارهم. عن الساذج التعبري يعرب بما منهم َونَْقنَُع لهم، نرىض الكتابة إىل
الحارض الوقت يف أننا نجد ولكنا دائمة، تكون سوف الحال هذه أن نعني ولسنا
االرتقاء ثم السكان من للكافة القراءة ِبتعليم الُقنُْوع عىل تحملنا وثقافية مادية، َفاَقٍة يف
والجامعة. الثانوية، املدارس يف إليها نحتاج التي لألقلية اإلنشائية الكتابة تعليم إىل منها
عىل االبتدائية مدارسنا يف العربية اللغة تعليم من نقترص أن يجب السبب ولهذا
عليه وليس بالنحو، خاصة قواعد أية إىل حاجة بال والَفهم امُلَطاَلَعِة من التلميذ تمكني
أن َحْسبُُه يقرأ. ما يفهم مادام الفاعل وينصب املفعول، فريفع يقرأ أن َحَرٍج من
أن يجب النحوية القواعد هذه من وبدًال نقرأ، حني نحن نفعل كما الكلمات آِخَر يَُسِكَن
واملتجر، واملجلة، الجريدة، يف تَِرُد التي الكلمات من ُمْستََطاٍع مقدار أكرب الصبي يتعلم
التي السهلة املطالعة كتب لديه تتوافر أن يجب السبب ولهذا واملنزل؛ والدُّكان، واملصنع،
والفنون. العلوم، وعن والسياسة، االجتماعية، حياته عن الطَِّليَِة باملعارف ذهنه تَْغذُو
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َ نُبَاِيل وال النحو قواعد من يُْستََطاُع ما أقل تعليم يف فنرشع الثانوية، املدارس يف أما
دون نكتب أو نقرأ قلنا كما كلنا ألننا بتاتًا؛ منه فائدة ال أنه االختبار أثبت الذي اإلعراب
يجب التي السديدة الُخَطُة هو إسكانها أي: الكلمات أواخر يف والوقف اليه، نحتاج أن
تدخل وهنا الكلمات، من يدخرون ما لزيادة الوقت للتالميذ يتوافر وعندئذ تُتَّبََع، أن
يف واالقتصاد الدقة، حيث من الكلمات بني للتمييز اللغوي؛ املنطق بالغة ونعني البالغة
وأنت القمر، كوجه واملجازات، االستعارات عن الصغار أالعيب حيث من وليس التعبري

الخ. نار فوقه من َوَعَلٌم بحر،
الثقافية، الغاية جانب إىل العربية اللغة تعليم يف أخالقية غاية لنا تكون أن ويجب
االستغناء يستطيع ال نفسه يف ُمِلَحًة حاجة تََعوََّد حتى القراءة التلميذ تَْعِويُْد وهي
املعارف له تُبَِسُط التي الُكتُِب من مئات لديه تكون أن يجب ولهذا عمره؛ طيلة عنها
َفتُِثرْيُ دراسته أعوام من عام كل يف جديدة آفاًقا له تفتح ُمْقتََصَدٍة عبارة يف البرشية
امُلَطاَلَعِة كتب تتناول أن يجب السبب ولهذا والتساؤل؛ البحث عىل وتحمله استطالعه
والفلكيات، والكيمياء والرتاجم، واالجتماع، البيولوجية، موضوعات والبيت املدرسة، يف
لألقسام امُلَطاَلَعِة كتب تحتوي أن الحارض الوقت يف واملألوف والصناعة، واالقتصاد،
الكتب هذه ولكن سنة، خمسمائة أو ألف قبل العرب كتب من أدبية مقطوعات الثانوية
تَُعِوْدُه وال الذاتية، والدراسة والبحث التساؤل عىل التلميذ تَْحِمُل وال االستطالع تُِثرْيُ ال
تَُؤَلَف أن يجب ولذلك الجامعة؛ يرتك أن بعد حتى بل املدرسة، يرتك أن بعد القراءة

البحث. إىل التلميذ تستفز التي العرصية املعارف يف الجديدة الُكتَُب
طلبة من فوج َقَصَد أن حدث فقد هنا، قيمته له حادثًا نذكر أن يجب وهنا
التخصص شاء من منهم وكان للتََّعلُْم، أملانيا إىل املتحدة الواليات يف الجامعات إحدى
كالكيمياء، العلوم، يف التخصص إىل قصد ومن واألدب، اللغة يف التخصص شاء من
يف عامهم قضوا الذين أن اتضح الدراسة من عام فبعد الطبيعيات، أو البيولوجية، أو
أحسنها كما كتابة وال كالما ال اللغة هذه تََعلَُّم يُْحِسنُوا لم بالذات؛ واألدب اللغة دراسة
وذلك؛ والطبيعيات والبيولوجية، الكيمياء دراسة يف عامهم قضوا الذين اآلخرون أولئك
قصدوا اآلخرين أن حني يف وبالغتها اللغة نحو دراسة يف وقته قىض األول الفريق ألن

املادة. هذه دراسة سبيل عن اللغة فأتقنوا باألملانية درسوها علمية مادة إىل
تعلمها نُْحِسُن فإننا العربية، اللغة تعليم يف امُلثَُل بهذا نحن نسرتشد أن ويجب
الذهن يَُخِصُب املوضوعات يف االختالف هذا ألن موضوعاتها؛ تختلف التي الكتب بقراءة

116



مدارسنا يف العربية اللغة

فيستزيد وتفهمه، استطالعه، تثري التي الكلمات مئات للتلميذ يوفر أنه كما وفهما تفكريًا
مع املتجددة املتفاعلة املعرفة هذه يعرفها بل اللغة، ويعرف ويستنري، القراءة من
وكتب والبالغية النحوية، القواعد دراسة عىل نَاُه َقَرصْ إذا أما وفنونه، وعلومه، مجتمعه،
استظهار يف تعب قد أنه يجد ألنه ينعدم؛ أو استطالعه، ويقل يزهد فإنه القديم؛ األدب

وفنونه. وعلومه، مجتمعه، مع تتفاعل ال كلمات
التلميذ تعويد هي العربية، اللغة تعليم يف أخالقية غاية لنا تكون أن يجب إنه قلنا:
تكوين هي نَتََوَخاَها، أخرى وغاية حياته، طيلة عنها الَكفَّ يستطيع ال بحيث القراءة
البهلوانية يَُّة امِلنَْربِ الحركات تلك بالخطابة نعني وال والَخَطابَِة؛ باملناقشة، شخصيته
وإنما والتمييز الفهم عىل تعتمد مما أكثر والحنجرة الذراعني، قوة عىل تعتمد التي
امُلِنرْيَُة املناقشة فتنشأ املعلم؛ مع التالميذ يَُطالعها التي املوضوعات من نُْكِثَر أن نعني
يف العربية اللغة معلم عىل يجب إذن وينتقد، يناقش كيف التلميذ منها يتعلم التي
للموضوعات الرشح يستطيع املعارف موسوعي يكون أن والثانوية االبتدائية، مدارسنا
يعرف أن أيًضا وعليه والفلكية. والتاريخية، والسيكولوجية، والبيولوجية، االجتماعية،
بمقدار لغتنا يف ويجدد وبينهما العربية بني يقارن كي لغتني؛ أو أجنبية لغة األقل عىل
أن تستطيع لغتنا أن أحدنا يعتقد أن ُمْضِحٌك َلَزْهٌو وإنه فيهما الجديد من انتفاعه
أن عليها وأن الَفَرنِْسيَِة، أو اإلنجليزية من الحسن التعبري تستمد ال ُمْستَْكِفيًَة تعيش
األسباب أكرب من االعتقاد وهذا العرصية، املعارف من تتزود أن دون نفسها تَْجَرتَّ

وقتنا. يف نعانيها التي الثقافية للفاقة
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والعرشون الثامن الفصل

الالتيني اخلط

كلية أو العلوم، دار يف أو الجامعة، يف اآلداب كلية يف والطلبة األساتذة كان إذا
الناحية من َويَُفَرسْ يَُعَلَل أن يمكن فرضاؤهم العربية اللغة عن راضني العربية اللغة
تُْرِىض ال اللغة هذه ألن الثقافية؛ الناحية من يَُفَرسُ ال ولكنه االجتماعية، االقتصادية
نقل عن تَعجز ألنها ترقيها؛ وال األمة تخدم ال هي إذ الحارض، العرص يف مثقًفا رجًال

َوتَُكيِّْفُه. املستقبل تَُصْوُغ التي العلوم من علم مئة نحو
لنا اللغة هذه وتعطيل الثقافية، حالنا يف فكرنا كلما يتوالنا؛ الذي الُسْخُط وهذا
إصالحها بأن اليقني إىل التفكري بنا وأدى فكرنا كلما تُُه ِحدَّ تَِزيُْد الثقايف الرقي عن

ُمْستََطاْع.
إىل للدعوة الشجاعة نجد قلما ولذلك أعم؛ االبتكار عن الُجبَْن ولكن عام والقلق
أو أمني، قاسم مثل: والَحْمَقى الَجَهَلَة، يُبَالُْوِن ال نابهني رجال يف إال الجريء، اإلصالح
إىل يدعو حني فهمي العزيز عبد مثل أو اإلعراب، إلغاء إىل كالهما يدعو حني أمني أحمد
عملنا أننا لو املستقبل، إىل َوثْبٌَة هو الالتيني الخط اقرتاح أن والواقع الالتيني، الخط
ماضيها، أبواب الخط هذا عليها أَْغَلَق التي تركيا مقام إىل مرص ننقل أن الستطعنا به؛
بإلغاء العمل إىل أوال يحتاج فهمي العزيز عبد واقرتاح مستقبلها، أبواب لها وفتح
الخط يف العربي الهجاء يجعل وإلغاؤه قط، به نعمل لم ولكن تعلمناه الذي اإلعراب
الحركات ألن الكلمة؛ وأسفل أعىل يف الحركات وضع عن يُغنينا هو ثم سهًال، الالتيني
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للخط التي امليزات بعض يف وللنظر الكلمة ُصْلِب يف تدخل حروف الالتيني الخط يف
الالتيني.

القراءة وسيلة هو الخط هذا فأن البرشي، التوحيد نحو نقرتب أننا ذلك فأول (١)
الخط وهذا واملستقبل والقوة، العلم، أي: الصناعة؛ يملكون الذين املتمدنني عند والكتابة
الخط هذا يعم أن امُلَرَجِح ومن تركيا، فعلت كما التََّجُدْد يف ترغب التي األمم به تأخذ

قريبًا. كله العالم
هاتان أحدثته الذي النفيس االنفصال هذا يزول الالتيني؛ الخط نصطنع حني (٢)
بد وال العرصية، املعيشة نعيش أن من َ نَتََعريَّ فال وغرب» «رشق املشئومتان الكلمتان
االقتصادية املساواة مثل: األخرى اإلصالح رضوب من كثريًا إثِْرِه يف الخط هذا يجر أن

الخ. العلمية. النفسية بل العقلية ومثل العلمي، التفكري ومثل الجنسني، بني
ُمشتقة مقاطع بإلصاق الجديدة؛ املعاني إيجاد عىل بقدرتهم األوربيون يمتاز (٣)
ونحن القديمة. الكلمة من الجديد املعنى َفيَْخلُُقوَن والالتينية؛ اإلغريقية، اللغتني من
دام ما املقاطع هذه نستعمل أن يمكن وال الخط، بهذا أخذنا إذا املقاطع بهذه ننتفع

العربي. بالحرف الخط
بالخط االستعمال سهلة تغدو لغتنا يف شاقة َعَقبًَة تقف التي العلمية والكلمات (٤)

الالتيني.
الذي الوقت ُعْرش تََعلُِمِه يف يُكلفنا ال الالتيني الخط أن ننىس ال أن يجب ثم (٥)

أقل. ربما بل العربي الخط تعلم يف نقضيه
َسُهَل قد األوربية اللغات تعلم أن نجد الالتيني؛ بالخط لغتنا نكتب وعندما (٦)

مغلقة. اآلن هي آفاق لنا فتنفتح أيًضا؛

نحو النور يف َوثْبٌَة هو الالتيني الخط اتخاذ إن نقول: أن نستطيع وبالجملة
بهذه تريض والتقاليد العربي الخط ببقاء تنتفع التي العنارص هل ولكن املستقبل،

الَوثْبَِة؟
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التيسري التيسري.

العربية واآلخر اإلنجليزية أحدهما يتعلمان، َعا َرشَ واحدة سن يف صبيني أن فرضنا إذا
سيتعلم الذي الصبي فإن سيتعلمها؛ التي باللغة سابقة معرفة ألحدهما يكون أن دون
عىل اللغة هذه ويكتب ويقرأ يتكلم، كي أشهر ستة من ألكثر يحتاج ال اإلنجليزية
أربع عن يقل ال ما إىل يحتاج فإنه العربية سيتعلم الذي الصبي أما أوجدين، طريقة
ما عىل أمثال ثمانية يزيد العربية للغة املتعلم يقضيه الذي الوقت أن أي: سنوات؛

اإلنجليزية. للغة املتعلم يقضيه
اللغة متعلم َسيُالقيها التي العقبات بعض نَذُْكَر أن يجب الفرق؛ هذا نفهم ولكي
عىل عندنا تزيد الكتابة حروف أن ذلك فأول اإلنجليزية، متعلم مثلها يالقي وال العربية
آخرها، أو وسطها أو الكلمة أول يف موقعه يَتْبَُع معينًا شكًال حرف لكل ألن حرف؛ مئة

الكلمة. يف موقعه بتغري يتغري ال فالحرف اإلنجليزية يف أما
أما مؤنثة. والحرب مذكر، الكريس أن فنعرف الجنس نَُميَِّز أن يجب لغتنا ويف
عليه زاد وما مفرد الواحد أن يعرف اإلنجليزية وُمتعلم جنسية، غري فلغة اإلنجليزية
فهو اثنني يكون قد الواحد عىل زاد ما أن يعرف أن فيجب العربية، متعلم أما فجمع
صيغة كانت وقد خاصة قواعد إىل تحتاج خاصة صيغة هو بل جمًعا، وال مفرًدا ليس
أن يستطيع اإلنجليزية يتعلم الذي والصبي أُْلِغيَْت، ولكنها اإلنجليزية يف قائمة املثنى
لكي شهور إىل يحتاج فالصبي العربية يف أما بسهولة ألف إىل واحد من العدد عن يَُعِربَ
وال واإلنجليزية بالفرنسية يَُعُدوَن الثانوية املدارس يف وصبياننا العدد، قواعد يدرس

العدد. قواعد يف يالقون التي للمشقة بالعربية؛ يعدون كيف يعرفون
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بها يُْؤبَُه ال ا جدٍّ قليلة شواذ مع للجمع واحدة قاعدة يجد اإلنجليزية يف والصبي
كلمة لكل تكون أن يكاد بل تحىص، ال قواعد التكسري جمع من فعندنا العربية يف أما

سنة. مئة كان ولو كله العمر إىل تحتاج التكسري لجمع التامة واملعرفة قاعدة،
بَْهلوانية لُْعبٌَة هو: لغتنا يف اإلعراب ولكن سكون، آخرها إنجليزية كلمة وكل
وكثريًا برسعة تستجيُب قوية عضالٍت نُربي أن بعد إال نُحسنها؛ ولن واللسان للذهن،

يعرب. وهو يقرأ ما يفهم ال اإلعراب؛ إىل يَلتفت الذي القارئ أن رأينا ما
نعرف أن يجب أننا كما اإلنجليزية اللغة يف نظري لها ليس لغتنا يف الهمزة ومشكلة
هذه مثل يجد ال لإلنجليزية واملتعلم املمدودة، واأللف املقصورة، األلف بني الفرق
ثالثة من تتألف ربما التي الواحدة الكلمة يف الحروف حركات ذلك من وأكثر املشقات،
مثل يحتاج االختالف وهذا مختلًفا، شكًال عرش اثنى عىل تُنَْطَق أن يمكن ولكن حروف،
الذي أما شكلها كلمة لكل نحفظ كي سنة؛ مئة كان ولو كله العمر إىل التكسري جمع
الكلمة. ُصْلِب يف حرًفا صارت قد الحركات ألن هذا؛ إىل يحتاج فال اإلنجليزية يتعلم

يتعلم الذي يحتاج والتصغري كالتنوين، اللغة يف للُمْرتَِفنْيَ أخرى قواعد وهناك
هذا. من يشء إىل يحتاج فال اإلنجليزية متعلم أما لدرسهما، شهور إىل العربية

سيجد اإلنجليزية يتعلم الذي الصبي أن املصاعب هذه كل بعد ننىس أال يجب ثم
إىل يحتاج العربية تعلم الذي الصبي ولكن والكتابة، الكالم، يف يخدمه تعلمه ما أن
والذي آخر، مجهود وهذا للكتابة الفصحى اللغة ثم للكالم، اِرَجَة الدَّ اللغة يعرف أن
إىل يحتاج دراسة قواعدها ويستويف العربية، اللغة إىل يَلتفت الذي أن مرص يف نالحظه

اللغة. جانب إىل أخرى دراسة ألية الوقت يجد فال كله؛ العمر
الطويلة السنوات إىل تحتاج كانت فإذا والدرس، للفهم وسيلة سوى اللغة وليست
يمكن كان الذي الوقت من ُمْقتََطَعٌة وهي علينا محسوبة السنوات هذه فإن لدراستها؛
أو الفلكيات، أو الجيولوجية أو األدب، أو التاريخ، أو الجغرافية، لدراسة نرصده؛ أن
دون اللغة دراسة يف عمره يقيض الذي املسكني وذلك الخ، الكيمياء أو الطبيعيات،
حتى النسج؛ أو للغزل آلة لرشاء ُعْمِرِه ِطيَْلَة يَِكدُّ الذي ذلك بمثابة هو إنما غريها،
لم ما اآللة باقتناء نفرح أن يمكن وال آلة اللغة ألن ينسج؛ ولم يغزل، لم اشرتاها إذا

نستخدمها.
والفلكيات، الجيولوجية، عن التعبري اللغة؛ دراسة من الغاية تكون أن يجب وإذن
لن وهي عقيمة فهي الغاية؛ هذه تؤدي ال دراستها كانت إذا أما والكيمياء، والطبيعيات،
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والجهد الطويلة السنني إىل تحتاج دامت وما والشذوذات، القواعد كثرية مادامت تؤديها
ننفقهما أن يجب العظيم الجهد وهذا الطويلة، السنني هذه ألن لدراستها؛ العظيم
وآدابه، وعلومه، وحضارته، ومواده، ونباته، وحيوانه، نَاُسُه، الكوكب: هذا دراسة يف

ومستقبله.
عن التعبري إىل يصل لكي فقط فعًال ١٨ إىل أحتاج قد «أوجدين» كان وإذا
فعل؛ آالف عرشة عندنا بأن نفخر أال يجب فإاننا اإلنجليزية؛ اللغة يف املألوفة الحاجات

واختالط. زحمة هي وإنما الثراء، وفرة ليست الكثرة هذه ألن
بأقل نَْقنَُع العربية اللغة تعليم يف التعسري ال التيسري نحو نتجه أن يجب وإذن
األلوف هذه من ونختار الشذوات، من يمكن ما كل ونرفض القواعد، من يمكن ما
بهذه ونؤلف والفلسفة، واألدب، العلم، يف الدقيق للتعبري كلمة ألف نحو الكلمات من
إىل الكلمات هذه من نرتقي ثم والثانوية، االبتدائية، املدارس يف لصبياننا كتبًا الكلمات
ألنها معناها يَْغُمُض التي الَساِئبَِة الكلمات نتجنب أن عىل الحرص مع ولكن غريها،

ترشد. أن من بدًال تضلل
فإذا العربية. اللغة تََعلُِم يف والكاتب القارئ، بني نميز أن الَحَسِن من يكون وربما
قواعد بال ذلك إىل نصل أن نستطيع فإننا فقط؛ القراءة هي التعلم من الغاية كانت
الذين عىل التيسري بعد القواعد، تعلُّم نُْقِرصُ ثم يكتب، وال يقرأ األمة وجمهور نَْحِويَّة،
يف َشاذٌَّة لغتنا ولكن املتمدن، العالم لغات يف شبيه التمييز لهذا وليس سيكتبونها،

شاذ. إجراء إىل وتحتاج صعوبتها
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وأدبإقطاعي إقطاعية ثقافة

أمريًا، املالك كان حني القديمة الزراعة نظام هو اإلقطاعي النظام إن نقول: أن يمكن
النبيل. أو لألمري، الفعيل املقام له ثريٍّا أو نبيًال، أو

وعاقبه، استعاده أحدهم فر فإذا بأرضه، فالحيه يربط أن يف الحق لألمري كان فقد
َويُْلِحُق فدان، ألف مساحتها تبلغ قد أرًضا النبيل أو األمري يُْقِطُع امللك أو الخليفة وكان

عمالها. األرض بهذه
املظلمة القرون يف السواء عىل والرشق أوربا، يف سائًدا كان النظام هذا أن وظني
يف روسيا وكانت رويًدا، رويًدا ينهار بدأ ثم للميالد» ١٠٠٠ وسنة ٥٠٠ سنة «بني

ألغاه. من آخر املايض القرن
مما أكثر الوسطى القرون مدة أوربا يف وأظلمه أَثَْقِلِه عىل كان أنه أيًضا وظني
أسوأ، العربي الرشق أمم يف فصار الحكم؛ األتراك توىل أن إىل العربي الرشق أمم يف كان

أوربا. يف كان مما ظلًما وأثقل
مشتقه الكلمة «فيوداليتيه»وهذه النظام نعني حني أوربا يف تسمى إقطاع وكلمة
أو املاشية تعني عندنا فدان وكلمة امللك، أو املاشية بمعنى الالتينية، «فيودوم» من
معنى أما عربي، معجم أي يف املعنى هذا يجد أن عربي قارئ أي ويستطيع امللك،
أن هذا ومعنى الالتيني األصل يف أساس له فليس الكلمة، هذه إىل ننسبه الذي املساحة
خففوه، قد العرب أن أظن ولكني العرب، دخول قبل مرص يف ساد قد اإلقطاع نظام

واملماليك. األتراك أيام الظلم يف بقوته عاد ثم
القرون أيام أوربا يف ثقافته تُشبه العربي الرشق يف النظام هذا ثقافة وكانت

إقطاعية. ثقافة كانت أي: الوسطى
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الحركة، ثقافة وليست والسكون، والركود، االستقرار، ثقافة هي اإلقطاعية: الثقافة
والتطور. والتََّغرُيْ، والنهضة،

هي الوسطى القرون أيام العربي الرشق يف أو أوربا يف سواء اإلقطاعية الثقافة
اإلغريق، مثل القدماء درس ثم الدينية، واملناقشات الدينية، العقائد يف الكتب تأليف
من الرغم عىل رشد ابن أن ذلك ومثال الدين، لتأييد الجدلية بأساليبهم واالستعانة

الدنيا. يف ظهر عقل أعظم إنه طاليس: أرسطو عن يقول التجديدية نََواِزِعِه
من كل ملعاقبة قانونًا َسنَّ قد عرش السادس القرن يف الفرنيس الربملان وكذلك
املبدأ هو هذا وعقائدهم بأشخاصهم، القدماء واحرتام بالحبس، طاليس أرسطو ينتقد
اإلقطاعي االمتالك نظام فإن ذلك نستغرب أن لنا وليس اإلقطاعية، الثقافة يف األول
يَتََساَوُق ولذلك قديم؛ وكالهما والتاريخ التقاليد عىل ينهضان إنما الفالحني، واستبعاد
واحرتام القديمة، اللغة واحرتام القائمة، االجتماعية الحال مع واألدباء الُكتَاُب، تفكري
منه تنبني االتجاهات؛ بهذه يتصل ما وكل الصالح، السلف وعبادة القديمة، التقاليد
معنى عىل تنطوي ال راكدة ثقافة تكون أن يجب بالرضورة وهي اإلقطاعية، الثقافة
من يكن لم الذي التغيري هذا للمجتمع التغيري معنى فيهما ألن التطور؛ أو االرتقاء

فيه. التفكري امُلْستََطاِع
ابن أو رشد، ابن أو خلدون، ابن أو حزم، ابن يف ارتقائيٍّا تفكريًا نجد كنا وإذا
الوسط غري آخر بوسط متأثرين كانوا أنهم فيه شك ال مما فأنه غريهم، أو ميمون،
الهند بني ما بالتجارة يقومون كانوا مثًال ميمون ابن أبناء فإن الزراعي اإلقطاعي

تجارية. كانت عقليتهم أن أي: واألندلس؛
يظهر أن امُلَحاِل من يكون يكاد أو امُلَحاِل من فإن إقطاعيٍّا؛ الوسط يكون حني أما
أو الكاتب، ضمري يف يدخالن ال اللذين والتطور االرتقاء أو املستقبل، يف يفكر أديب

صناعي. وسط أو تجاري وسط يف إال األديب، أو الشاعر،
ولكن امُلبْتَِكِريْن الكتاب بعض واألوربيني العرب، عند التجارية األوساط أنجبت وقد

اإلقطاعية. الفكرية واألساليب األخالق، َغَمَرتَْها ِقلٍَّة يف

الخام املواد إنتاج من مثًال األمة تنتقل بأن االقتصادي؛ االجتماعي الوسط يتغري حني
تتغري بالتجارة، واألخذ املصنوعات، انتاج إىل قريب وقت إىل نفعل كنا كما الزراعية
واألثرياء، امللوك، ومدح القديمة، اللغة والتزام األدب، يف القدماء احرتام من الثقافة أيًضا
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يف أيًضا املرأة بل الشعب يُدخل جديد أدب إىل األلقاب عىل والتََّهالُِك بالخرافات، واألعيان
نظام يف يظهر ولكنه اإلقطاعي، الزراعي اإلنتاج طوال َمنِْسيٍّا يَبَْقى الشعب ألن حسابه؛
املصنع، يف واإلنتاج العمل، إىل أيًضا املرأة يدفع الذي النظام هذا والتجارة الصناعة،

ويحررها. واملتجر،
القدماء بحكمة امُلْطَلِق التسليم قيمة عن التساؤل يف يرشع الجديد األدب وهذا
االبتكار ألن املستقبل؛ إىل النظر يف ُع يَْرشَ ثم العيش، فلسفة بل العيش، يف وأساليبهم
االرتقاء بأن واإليمان أيًضا االبتكار إحساس األديب نفس يف يبعث الصناعة؛ يف امُلطَِّرِد
سنوات جملة اإلقطاعي التفكري يَبقى اإلقطاعي؛ الزراعة نظام يتغري عندما ولكن ممكن

اآلن. حالنا هي وهذه يتغري أن قبل
ننتقل أن ونحاول فقط، رشعنا العيش يف أسلوبنا تغيري يف رشعنا قد فنحن
بالقيم يتعلقون يزالون ال وأدبائنا وشعراءنا، ُكتابنا، ولكن الصناعة، إىل الزراعة من

وعقائدهم. بأشخاصهم القدماء احرتام اإلقطاعية:
عىل يَْجُرؤَن ألنهم بالنََزِق؛ ويصفهم الُشبان، يكره كاتبًا مرص يف أجد وعندما
يخىش كما املستقبل يخىش حني أو القدماء، عادات يُهملون ألنهم أو حريتهم، استعمال
يف نشأ هو هل أسأل: الحال هذا عىل أجده عندما الجنسني، بني واملساواة املرأة حرية
الوارثني من هو هل منها؟ ويعيش عزبة يملك هو هل اإلقطاعي؟ الوسط حيث الريف
زراعية حضارة وسط يف نشأ أنه أجد أي؛ كذلك؛ أجده أني واألغلب زراعية؟ ألرض
ال هو بل امللوك، مدح يف الشعر يحب فهو بقيمها، وأخذ بأخالقها تََخلََّق قد إقطاعية
قد الجمل أن فيها يزعم قصيدة يؤلف أن من الجارم» «عيل مثل: شاعًرا كان إذا يَْخَجُل
باألساليب يتعلق وهو عابدين، قرص يف بفاروق ُمستغيثًا بنفسه ناجيٍّا املجزر من خرج
العقائد بشأن مناقشتهم يف يدخل هو بل القدماء، عن يؤلف وهو يكتب، عندما القديمة
بل املرأة شأن ويستصغر الشبان، يَُسُب هو ثم عرصهمن، يف يعيش كان لو كما
وعندنا املايض، يف العيش أساليب إىل بالعودة ويقول املستقبل يحتقر وأخريًا يحتقرها،
إنتاًجا فيها يعيشون التي حضارتنا تغريت قد الحال هذه عىل ُكتَاٌب باألَْحَرى أو أدباء،
القديمة، والقيم القديمة، الثقافة عىل تحيا هي إذ تتغري، لم عقولهم ولكن واستهالًكا،
أساليب إىل َفْوِرِه من َفيَْعَمُد الكتاب؛ هؤالء أحد مع مناقشة يف أَْشتَِبُك ما كثريًا ولذلك
أني أي: عربي» «غري بأني أحدهم وصفني لقد حتى الدين بكلمات ويجادلني القدماء
كل الدينية العقائد كانت حني القدامى أسلوب شك بال هو وهذا مسيحي أي: قبطي؛
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يف مبادئه سائر مع يَتََساَوُق الدين سالح إىل االلتجاء وهذا غريها، ثقافة وال الثقافة.
حتى املستقبل ويكره الشبان، حرية ويكره املرأة، حرية يكره هو إذ اإلقطاعية، الثقافة

للمستقبل؟ العلم أليس العلم، شئون ليستصغر
وكراهة العلمية، للكلمات الكراهة حيث من العربية اللغة يف الحارض الجمود
ثم واألشياء، العنارص، مكتشفو أو اآلالت مخرتعو بها سماها التي بأسمائها استعمالها
يف الالزمة الخدمة تخدمنا ال التي الناقصة حروفنا كتابة يف تغري أي كراهة ذلك بعد

الرَّاكدة. اإلقطاعية الزراعية الثقافة صفات إحدى هو الجمود، هذا عرصنا
العلم ويكرهون املرأة، ويكرهون الشبان، ويكرهون املستقبل، يكرهون إنهم

العقيدة. ذلك كل عىل َويُْؤثُِروَن التطور، ويكرهون العقل، ويكرهون
االرتقائية. حركتنا يَُعوُق بأعناقنا ُمَعَلٌق طاحون وحجر علينا، ِعبْأ إنهم

الالتينية. والحروف العربية، الحروف مسألة مثًال أَْعتَِربُ
والقطار الرتام، وركوب املدن َسَكِن إىل الريفية البيئة من انتلنا حني فنحن
نَتََخَفَف أن إىل احتجنا كما أكثر نشاًطا نبذل أن إىل احتجنا الطائرة؛ بل واألتومبيل،
الَجالبيب وتركنا ، اَقنْيِ السَّ يف الحركة حرية يُِزيُْد ألنه البنطلون؛ فاتخذنا املالبس، من
جالبيبنا بني امُلشابهة القارئ أيها تنَس وال القرية، يف نلبسها كنا التي والَقَفاِطنْي
َعِة والدِّ بالراحة، توحي فضفافه جميعها فإنها النساء، مالبس وبني السابقة، وقفاطيننا
والتَنقل؟ للسعي منه والركود للنوم، أليق الجلباب أليس والحركة، بالنشاط، توحي وال
ألن الرتام نركب حني حتى خطر أحيانًا وهو خطره، املصنع يف للجلباب أن ثم
ونحن الخطر فنجد آخر؛ يدوسه وأن يشء، بأي يتعلق أن يمكن الفضفاض قماشه
يف نعيش ألننا وقفاطيننا؛ جالبيبنا، عىل األوربية البذلة بأفضلية نَُسلم أكثرنا أو لذلك

القرى. يف وليس املدن
أي: العرصية لألفكار العرصي اللباس فإنها الالتينية، الحروف يف الشأن وكذلك
عىل تدل مقاطع من َوتَُرَكُب أصول، من تُشتق العلمية الكلمة أن ذلك العلمية لألفكار
حروف ستة هناك ألن يتميز؛ ال الالتينية بحروفها النطق أن كما نظرة ألول معناها

النطق. تضبط للعلة
يحبون ألنهم الفضفاضة؛ الرشقية باملالبس يتعلقون يزالون ال ناًسا عندنا أن وكما
ألنهم الالتينية؛ الحروف يكرهون ناس عندنا كذلك نشاط إىل يحتاجون وال َعِة الدِّ حياة
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وهؤالء التعبري، يف العلمية الدقة معنى يفهمون فال حياتهم؛ يف واحًدا كتابًا يقرأون
ارتقاءنا. بأعناق معلق طاحون وحجر علينا، ِعبأ أيًضا
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وأعدت قلت حني سنة ثالثني من أكثر منذ بها قمت التي الدعوة نجاح رأيت حتى عشت
بالصناعة، إال الرشقية األمم عىل تتفوق ال املتمدنة األمم بأن الَهَوِس؛ حد إىل القول
واملرأة، للرجل وحريات عقلية، أخالق من عندها نجد ما كل وأن فقط، وبالصناعة
أفرادها عدد يزيد ال صناعية أمة وأن الصناعة، أثر إىل يرجع إنما هذا كل وفنون وعلوم
عددها زراعية أمة تَْستَْعِبَد أن شاءت إذا أو تكتسح، أن تستطيع واحد مليون عىل

مليونًا. ثالثون أو عرشون
هو ما أتدري الصلب، مصنع يف يَْكتَِتُب والشعب الكلمات، هذه أكتب إني
والحصاد، والري الزراعة، آالت وهو للقوة، والدبابات والطائرات، امَلَداِفُع، الصلب؟هو:
البناء، حديد لنا وستصنع واألحذية، األقمشة، لنا َستُْخِرج التي اإلنتاج آالت وهو
يف الحضارة هو كما الحرب يف القوة وهو والسيارات، الحديدية، السكك وقاطرات

العقل. أخالق العلم، أخالق املتمدنني، أخالق سيكسبنا ألنه التَّمدن؛ هو الَسْلِم،
والتقاليد العقائد، أخالق اإلقطاعية، الزراعية األخالق من َسينزعنا الذي وهو
ترافقها حضارة الصناعة ومستقبل األمام، إىل النظر إىل واملايض الخلف، إىل والنظر

ويخرتع. لها، ويكشف َويَْدَعَمَها، يغذيها، الذي العلم هي الصناعة وثقافة ثقافة،
العلمية واملعارف الُكتب هي والثقافة: واالْرتَِزاق، واإلنتاج، للعيش، أسلوبًا الصناعة
ُمِلَحٌةإىل حاجة بل حاجة يف نحن وإذن فيها، واالخرتاع الصناعة إتقان عىل تبعث التي
كما العلم إىل الدعوة يف املستقبل يف عمري سائر سأقيض أني يل ويبدو علمية، ثقافة

الصناعة. إىل الدعوة يف املايض عمري قضيت
هذا العلم من شعاع إليها ينفذ يكاد ال الجهل من حلكة يف نحيا مرص يف ونحن
عواصم جميع يف املجالت ألوف رشحه يف وتصدر الكتب، ألوف عنه تُؤلف الذي العلم
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التنوير، يف اليابان ذلك قبل ومن والصني، الهند، عواصم رشعت لقد بل وأمريكا، أوربا،
كما األدب عن يتحدثون فارغني ناًسا نجد العلم، نجهل وألننا العلمي، التثقيف يف بل
ُمْحيَْطَطة، إىل محطة تصغري يف العلم يجد من منهم أن بل ولهًوا، َشْعَوذًَة، كان لو
هي عوذة الشَّ هذه وكأن تاء، بال فقط خادم بأنها الخادمة ووصف ياء، الواو وقلب
لغزو االستعداد أو السماء، عىل تستويل طائرة صنع أما املدنية، هذه يف حياتهم رسالة
الشتاء وبرودة الصيف حرارة إلغاء أو سنة، مائتي إىل اإلنسان عمر إطالة أو القمر،
صبيان، ُهَراءُ عندهم هذا كل الخشب من اللحم صنع أو البحار، زراعة أو املدن، من

ُمَحيَْطَطة. هو محطة تصغري أن نعرف أن حياتنا يف الخطري الِجدُّ إنما
مكانتها؛ نبلغ حتى سنة ٥٠٠ ننتظر ولن سنة ٥٠٠ منذ علمية نهضة يف أوربا إن
هل ولكن نَجري، أن من بدًال نَِثَب أن بل نميش، أن من بدًال نَْجِرَي أن يجب ولذلك
الصناعة مع لجنب جنبًا العلمية الثقافة تسري بحيث لغتنا يف العلوم نَْدِرَس أن نستطيع
الحروف مع ليس ولكن لغتنا يف العلوم ندرس أن نستطيع أََجْل العلمية؟ الحضارة أو
العالم يف وليس واألمريكية، األوربية العلوم أن هو: واحد لسبب الحارضة؛ العربية
يف الالتيني االشتقاق عىل العلمية معانيها عن تُعرب التي كلماتها تكوين يف تعتمد غريها
اللغتني؛ هاتني من مشتق أصل عىل باالعتماد الكلمة فتكوين األقل يف واإلغريقي األكثر،
َوتُِشرْي، توضح للكلمة األوىل النظرة ألن سهًال؛ وأيًضا ممكننًا الَفْهَم ويجعل املتعلم، يُنِرْيُ
ضائع، مجهود وهذا عربية بكلمات العلمية الكلمات ترجمة إىل اتجاه بالطبع وهناك
شاطئ عىل نسبح أن نستطيع فإننا بالسباحة، األُْقيَانُوَس عبور يحاول كمن وهو
الشاطئ إىل األفريقي الشاطئ من السباحة نستطيع لن ولكننا األطلنطي، األقيانوس
ألف ستني أو ألف خمسني نحو هناك فإن العلمية، الكلمات يف شأننا وهذا األمريكي
عىل تدل عربية كلمات اخرتاع أو إيجاد أي: برتجمتها؛ نقوم أن بتاتًا يمكن ال كلمة
تأخري عىل يدري ال حيث من يعمل بأنه الرتجمة، هذه يحاول من أَتَِّهُم أني بل معانيها،

العلمية. نهضتنا
الزراعي عرصنا يف اللغوي امَلْجَمُع ينشأ ألم اللغوي، املجتمع يفعله ما هو وهذا
فنقول األوربية. اللغات يف هي كما العلمية الكلمات تُنَْقُل ال ولم نقول: قد اإلقطاعي؟
ولكن اآلن، ذلك نفعل إننا والجواب: الخ. الكربون وأكسيد وزولوجية، بنسلني، مثًال:
ال ندرسها حني وحتى الكلمات، اشتقاقات ندرس لم ألننا ذلك والفشل، الَخيْبَِة، مع
ثالثة عندنا العلة حروف ألن ذلك العربية؛ الحروف هجاء يف عليها نتعرف أن نستطيع
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يف العلمية الكلمة نرى عندما النطق نُخطئ ال ولذلك األوربيني؛ عند ستة هي حني يف
اشتقاقاتها نفهم ال ولذلك عربية؛ حروف يف نقرأها حني نُخطئها ولكننا أوربية، حروف

لغتنا. يف نقرؤها عندما
ُقرابة به ينطق التي األوربية اللغات درس لنا يُيَِرسُ الالتينية الحروف واتخاذ
علينا وليس نجهلها، التي الثقافة من َرْحبٌَة آفاق لنا تَنْبَِسُط وبذلك إنسان؛ مليون ألف
الحروف من بدًال اإلغريقية الحروف سنة ألفي قبل اتخذت مرص فإن ذلك، يف عار
اتخذوا والعرب الالتينية، األرقام من بدًال العربية األرقام اتخذت وأوربا الهريوغليفية،

«عربية». اآلن األوربيون يسميها ما وهي العربية، األرقام من بدًال الهندية األرقام
الدقة. يشء كل وقبل الدقة إىل تحتاج والعلوم

من املشتقة واألصول الزَّوائد، من خلوها وأيًضا العلة، حروف بنقص ولغتنا
العلمي. التعبري يف بحاجاتنا تَِفَي أن يمكنها ال واإلغريقية الالتينية، اللغتني

التي التقليدية الحياة من بدًال عرصية حياة نحيا أن يف رشعنا قد بالصناعة إننا
الجديدة حياتنا َوتَْدَعُم تؤيد عملية ثقافة إىل نحتاج ولذلك فيها؛ نحيا نَزال وما كنا
العلمية واللغة العلمي، واملنطق العلمي، واَلنَّقل العلمي، والبيت العلمي، املجتمع حياة

العرصية. الحضارة مستوى إىل بالصناعة سننهض إننا
جنبها إىل نؤلف ال مادمنا َرَطانَتََها؛ نفهم ال عنا أجنبية ستبقى الصناعة ولكن
العربية باللغة العلمي التأليف يمكن ولن وتدفعها، َوتَُساِيَرَها، تَُساِوَقَها، علمية ثقافة

الحارضة. بحروفها
لوا اسأ ُمَضِلْل، أنه وإما َضاٌل، أنه إما ذلك، غري يقل ومن ُمحال هذا أن ِثُقوا
جميعها، العلوم كليات اسألوا الزراعة، كلية اسألوا الهندسة، كلية اسألوا الطب، كلية
الحارض، بوضعها العربية لغتنا ألن ملاذا؟ اإلنجليزية باللغة علومها تدرس جميًعا إنها
هذه عىل ومادمنا الخدمة، هذه تؤدي أن يمكنها ال العربية الحروف عىل واعتمادها
وإنما شعبية، وتغدو الصناعة ترتقي لن ثم علمية، نهضة بالدنا يف تكون فلن الحال؛
اْستََلتْنَّ إذا إال العلوم؛ تُْستَْعَرَب لن أي: الالتينية؛ الحروف نتخذ حني النهضة هذه تكون
١٩٤٥ يف املسلمني فإن الدين سالح وجهي يف أحد يُْشِهَر أالَّ وأرجو العربي، الهجاء
يف الهجاء أن ثم مليونًا، ٦٠ سوى منهم العربية اللغة يكتب ال مليون ٣٠٠ يبلغون

التيني. امُلْسِلَمِة الرتكية اللغة
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باإلنجليزية يؤلفون املرصيون املؤلفون

«حسني والد باشا» «رسي إسماعيل اإليطالية الحكومة دعت سنة خمسني نحو قبل
املائية امُلْمِكنَاِت عن تقريًرا يكتب كي وذلك «الپو» نهر ملعاينة إيطاليا عىل للسفر» رسي
عىل بها يُشري أن العظيم املرصي املهندس هذا يستطيع التي الري وطرق النهر، لهذا

نهرها. وتستغل أرضها وتفلح تزرع حتى اإليطالية؛ الحكومة
كتابًا ألَّف ثم النهر، هذا يدرس عام نحو وبقي املرصي، املهندس هذا وسافر
هذا عن ابنه يسألوا أن للُمستطلعني ويمكن «الپو» لوادي والري الزراعة، عن علميٍّا
الكتاب؟ هذا رسي» «إسماعيل أَلََّف لغة بأي ولكن املكتبات، يف عنه يبحثوا أو الكتاب،

اإلنجليزية. باللغة
يف تَْستَِشرْيَُه كي أجنبية؛ دولة تدعوه عظيمة علمية كفاءة عىل مرصي رجل هنا
بلغة وإنما بالده، بلغة ليس ولكن الكامل، الوجه عىل املهمة فيؤدي بالدها؛ تعمري
ُكْفئًا ليست الحارض هجائها بسبب العربية اللغة ولكن موجودة، الكفاءة أجنبية،

مرص. يف جميعهم العلم رجال حال وهذه للتعبري،
والجيولوجيني والبيولوجيني والزراعيني، األطباء، املرصيني املؤلفني حال هي هذه
البسط أو واإليجاز، اإلحاطة مع العلمية الدقة يف غاية مؤلفات لهم رأيت فقد وغريهم

باإلنجليزية. كلها ولكنها وبالصورة، بالرسم والتوضيح،
أقول؟ ماذا بل اللغة فقر نشكو ولكننا مرص، يف العلميني َقْدَر نُنِْكُر ال إننا

برسمها تعجز التي هي حروفها وإنما التعبري، يف فقرية العربية اللغة ليست ال
األوربية اللغة يف هي حني يف فقط ثالثة فيها العلة حروف أن ذلك التعبري؛ عن الحارض
حتى فهمها علينا يَْستَْغِلُق العلمية الكلمة فإن التينية، ليست حروفنا ألن ثم ستة،
اللغة َمْجَمُع جاء ذلك فوق ثم العربية، بالحروف مرتجمة غري هي كما نكتبها حني
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العلمية؛ الكلمات ترجمة عىل وأرص التعريب، عارض بأن َوْحًال؛ الطني فجعل العربية
األوربية. واملخرتعات امُلكتشفات، معاني تؤدي عربية كلمات اخرتاع أي:

بالدنا. يف العلمي التأليف يف الَخِطُر العجز البالغ العجز هذا هنا ومن
العربية اللُّغة َمْجَمَع ألن العلم يف إال يشء كل يف صغرية أو كبرية نهضة يف نحن
جعل يف يُعارض وأيًضا التعريب، دون الرتجمة عىل ويرص العلمية، الكلمات يُقاطع

الحال. لهذه يبكي قلبي إن الالتينية، بالحروف العربي الهجاء
كيف نعرف ال ولكننا التأليف، إىل الحاجة عندنا الكفاءة، عندنا الرجال، عندنا

العربية. باللغة الطب وغري الطب من واحًدا سطًرا نكتب
وهذا العلمية، األخالق وهذه العلمي، املجتمع وهذا علميني، غري ينشئُون أبناءنا إن
ألننا يتحقق؛ لن هذا كل العلمية الزراعة وهذه العلمية، الهندسة وهذه العلمي، الطب

الحارضة. بحروفها هي كما بلغتنا عنها العلمية الكتب تأليف عن نعجز
فاضح. بل بارز، واضح، هذا وخطر

وتنشد وتطمح تطمح وهي علميٍّا مجتمًعا أنشأت قد علمية أمة تَُجاِوَرنَا أنه ذلك
أسبابه. جميع للعلم نَُهيئ لم إذا خطر؛ يف أننا َوتَْحَسُب املستقبل، يف آفاًقا

العلمي التعبري من هي تمنعها بحروف لغتنا قيدنا وقد اللغة، هو أسبابه وأعظم
الرقي. من نحن تمنعنا أي:

أن نستطيع أننا ذلك األمام، إىل سنة ألف نحو ننتقل الالتينية؛ الحروف نتخذ عندما
عربنا قد نكون حتى سنتان علينا تَميض فال يوم، كل العلوم يف كتاب بمتوسط نرتجم

الحديث. والعرص املتوسطة، القرون بني الجرس
والتي والغيبيات بالخرافات، اإليمان عن يَُكُف تجعله التي الكتب للشعب ونرتجم

العلمي. املجتمع يف العلمية املعيشة ينشد تجعله
«دنلوب» ِفْريََة َونَُكِذُب — أجل — العربية بلغتنا أبناؤنا يتعلم حتى للفنيني؛ ونرتجم

العرصية». العلوم لتدريس تصلح ال لغتنا «إن قال: حني لغتنا عىل افرتاها التي
التدريس تجعل كي حاربناك ألننا منا؛ تضحك قربك يف وأنت دنلوب، يا أَْهنَأََك ما
استقاللنا وبعد (١٩٤٥ (يف سنة بثالثني موتك بعد نحن ها ولكن العربية، باللغة للعوم

العربية. باللغة التعليم عن نعجز زلنا ما
أتعسنا. وما أهنأك. ما
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ألوف العربية اللغة َمْجَمُع عليها يُنفق التي املجلدات من ُمَجلٌَّد وأمامي هذا أَْكتُُب
األوربية. واملخرتعات للُمكتشفات العربية الكلمات اخرتاع يف الدولة أموال من الجنيهات

دنلوب. يا أهنأك وما أتعسنا ما أجل،
نفعل؟ ماذا ونحن لإلنسان، املستقبل أبواب وتفتح وتكتشف، تخرتع، أوربا

للحرسة». «يا اكتشفته وما أوربا اخرتعته ملا أسماء نضع
أحقرنا. ما

الطب، يف العربية اللغة مجمع اخرتعها التي التالية، الكلمات هذه القارئ أيها اقرأ
العربية. باللغة التأليف عن يعجزون ألنهم أطبائنا؛ اعذر ذلك وبعد والبيولوجية،

امُلنْذنبة. الوتري، الرنح، الَقْمْع، الصفاق، الصفر، الخباط،
أن العربية باللغة البيولوجية أو الطب، يف املؤلفني عىل يجب مما ألف من جزء هذا
والبيولوجية الطب، لغة األصلية، العلمية الكلمات أما به، ويؤلفوا قلب ظهر عن يحفظوه

املريخ؟ أبناء من وهم األرض أبناء من ألسنا وننساها، نقاطعها أن فيجب العاملية؛
أحقرنا!. ما أخرى مرة

اللغة؟ هي ما

االجتماعية. األدوات سائر مثل اجتماعية أداة هي •
الشعب. أبناء بني أعىل إىل التفاهم وسيلة هي •
فهم. هي كما قوة واملعرفة املعرفة وسيلة هي •

ضعف ألف تَِزيد العلمية معارفهم ألن اآلن؛ نفهمها مما أكثر الدنيا يفهمون األوربيون
إليهم. باملقارنة يُوَن ُقَروِّ نحن العلمية، معارفنا عىل

معنى. الكلمات لهذه كانت إذا األقداس؛ من قدًسا اللغة ليست
التفكري أي: التعبري يف أسلوب وهي غريها، بها فنستبدل تَبَْىل أدوات هي إنما

والتغيري. والتنقيح، التمهيد، إىل آلخر وقت من يحتاج
فكما األمة يف اإلنتاج أنواع سائر مثل إنتاج اللغة أن ننىس أال علينا ذلك بعد ثم
األقمشة هذه متانة يف نَُجوَِّد أن نحب وكما القطن، أقمشة يف إنتاجنا نُِزيَْد أن نحب
التعبري لنا يُهيئ لغويٍّا إنتاًجا يوم كل بل عام، كل ننتج أن يجب كذلك وجمالها،
أيامنا، يف التفكري أنواع أدق هو العلمي والتفكري الصحيح، التفكري نفكر كي الصحيح؛
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يجب درسه يف العوائق يُقيم من كل أو العلم، عن يصدنا من كل نكافح أن يجب لذلك
الغزايل. عىل رشد ابن نُْؤثَِر أن

العقل، إىل دعا ألنه أوربا؛ جامعات يف اآلن إىل َويُنَاَقُش يَُدرَُّس رشد» «ابن إن
يعرفه فال الجغرافيا، تعليم منع إىل ودعا الفلسفة، َجَحَد الذي الغزايل أما والفلسفة،

أيامنا. يف أوربا يف أحد
هذه للغزايل الضالل» من «امُلنِْقذْ كتاب من ٢٨ صفحة يف قرأت عندما ُصِعْقُت لقد

الكلمات:

إال ذلك يعرف ال تَخميني، األديان ويف بُرهاني، الرياضيات يف األوائل فكالم
يخوض من كل َزْجَر يجب ألجلها عظيمة؛ آفة فهذه … فيه وخاض جربه من

العلوم. تلك يف

علوم؟ أي
نجح؛ وقد الذرة، علم أثمرت التي الرياضيات دراسة عن يُْزِجَرنَا أني الغزايل يريد
ْح يَُرصِ ال العربية اللغة ومجمع نعرفها، ال التي الذرة األوربيون وعرف انَْزَجْرنَا فقد
ما التأليف؛ عقبات من وضع لكنه العلوم، سائر أو الرياضيات عن َزْجِرنَا برضورة

ينزجرون. مرص يف األَِكَفاءَ العلميني جعل
منزجرين؟ نبقى فهل

شيئني: إىل نحتاج عربية نجعلها كي مرصية، العلوم نجعل كى
فنقول هي، كما لغتنا يف األسماء نُْدخل بل العلمية، للكلمات أسماء نخرتع أال األول:

السيارة. من بدًال األتوممبيل
الالتينية. بالحروف العربية اللغة نكتب أن والثاني:

وبكرتيا، ميكروب فكلمات: عاملية البرشية الثقافة من فمكانها العلمية الكلمات فأما
ودفرتيا، وسيالكانت، ودينصور، وهورمون، وفيتامني، وبرتول، وأكسوجني، وأسفلت،
لغاتهم؛ إىل يرتجمونها وال األسماء بهذه يعرفونها املثقفني جميع ألن عاملية؛ تَُعُد ونحوها
وإنما روسية، أو أملانية أو صينية، أو يابانية، أو إنجليزية، ليست الكلمات هذه أن أي:
وال هي كما يُبُْقوَها أن عىل املتمدنة األمم جميع يف العلميون اتفق علمية كلمات هي

بهم. نَْقتَِدي أن علينا ويجب لغاتهم، إىل يرتجموها
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عربية كلمات يخرتع فإنه مرص؛ يف العربية اللغة مجمع يفعله ما عكس هو وهذا
للعلم ونجعل عليه نَنَْشُق فإننا نحن إال ِوَفاٍق عىل كله العالم كأن العلمية، الكلمات لهذه

األقطار. جميع يف لغته غري لغة
فيها الزائدة العلة بحروف ألنها للغتنا؛ حتمية فرضورة الالتينية الحروف أما
الحروف يف فقط ثالثة هي بينما حروف ستة هي إذ صحيًحا، للكلمات النطق تجعل
أو ستة تعني بحيث ننطقها أن يمكن العربية «ملك» كلمة أن نجد ولذلك العربية،
واحد. معنى غري تعني فال ضبطها؛ يمكن الالتينية بالحروف هي بينما معاٍن سبعة

الكلمات تأليف عىل ذلك فوق ينهض املستقبل تعبري وهو العلمي، التعبري ولكن
الكلمة، من املقصود املعنى عىل تركيبها يدل إغريقية، أو التينية، وزوائد أصول من
ننطقها أننا ذلك الالتينية، بالحروف نقرأها عندما العلمية الكلمة نفهم نحن ولذلك
يف ُمَحاٌل وهذا والالتينية، اإلغريقية، اللغتني يف األصلية مقاطعها ونفهم السليم، النطق
نتخذ أال فيجب اللغة. من واألخرية األوىل الغاية هو والَفْهُم الحارضة، العربية الحروف

تَْعِويِْقِه. أو الفهم تعطيل إىل يؤدي الكتابة يف أسلوبًا

والزولجيني، والذريني والجيولوجيني، والبيولوجيني، واملهندسني، األطباء، أُنَاِشُد وأخريًا
علومهم يعرفون أنهم وهو الحق، كلمة لنا يقولوا وأن بالحق، ينطقوا أن والبوتانيني
لسببني: العربية اللغة يف بها التأليف عن يعجزون ولكنهم فنونها، ويمارسون هذه،

العلمية. الكلمات ترجمة يستطيعون ال أنهم األول:
يرغبون عما السليم للتعبري تكفي العربية الحروف أن يجدون ال أنهم والثاني والثاني:

كتابته. يف
شبابي. منذ له ُمَقِدر بالعلم َمْشُغْوٌف رجل وأنا السبعني، اآلن يُقارب عمري إن
والچيولوچية، األنثروبولوچية، يف كانت دراساتي أو قراءاتي، جميع بأن أعرتف ذلك ومع
اإلنجليزية، باللغتني استثناء بال كلها كانت وغريها والفلكيات، والسيكلوچية، والتطور،
باللغة فقط، واحد واحد، كتاب عىل املاضية سنة الخمسني يف قط أَْعثُْر ولم والفرنسية،

العلوم. هذه يف العربية
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العربية األمم وأبناء مرص، أبناء يُحرم متى وإىل الحال؟ هذه عىل نبقى متى فإىل
آسيا؟ أبناء قريب وعن وأمريكا، أوربا، أبناء يعرفها التي العلوم هذه من األخرى

؟ تَبَُرصْ وبال تََعُقٍل بال العربية للحروف نتعصب الجهل، يف نبقى ملاذا •
صحيًحا؟ كان لغتنا عن «دنلوب» قاله ما بأن أنفسنا عىل نَْشهد ملاذا •

علمية ثقافة بذلك فنقتني الالتينية؛ الحروف اصطناع عىل َونُْقِدُم نَْجُرُؤ ال ملاذا •
ومادًة؟ فكًرا العرصية األمم َمَصاِف إىل آفاقها باتساع ترفعنا
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لغتنا يف واإلغريقية الالتينية الكلامت

والَقنْْص» «الصيد هما: الُكتَاِب، أقالم عىل تَِرَداِن ما كثريًا كلمتني عند مرة ذات وقفت
خرجنا إننا نقول أن يصح ال إذ صاد؟ «َقنََص» الفعل معنى يكون كيف وتساءلت
يف العامي الكاتب يبلغها التي الجهل درجة إىل يَنِْزُل القول هذا ألن والصيد؛ للصيد
أستعد. تعني وأتأهب االستعداد، هي واألُْهبَة االستعداد» «أُْهبَِة عىل إننا يقول حني أيامنا
صحتهما أن فوجدت عقيل؛ ويف لساني عىل الكلمتني أدرت فإني طويًال أقف ولم
الرومانية الدولة لغة ويف الالتينية، يف والكلب بالكلب، الصيد أي بالقنص» «الصيد هي

الخطأ. هذا يف ورطهم األجنبية؛ باللغات العرب اللغويني جهل ولكن «كنس» هو
أي «أوركسرتا» كلمة أصل عن اإلنجليزي املعجم أَُقِلُب أبحاثي بعض يف وكنت
ُمْصَطنًَعا، الحديث املعني أن فوجدت اآلالت؛ بني بالتوافق تَْعِزُف التي املوسيقية الفرقة
رقص ففعل التيني إغريقي األصل وهذا الرقص، هي «أوركس» كلمة يف األصل وأن

التينيٍّا. بل عربيٍّا، ليس
عىل وحملتني أدبية، فنية األغلب يف وهي الكلمات، هذه اْستَْوَقَفتِْني ما وكثريًا
أن واعتقادي والرومان، اإلغريق، وبني العرب، بني العالقة لهذه األصل يف التفكري
ثم تاريخية، حقيقة هو العربي الرشق إىل اإلسكندرية من اإلغريقية الثقافة انتقال
الرشقية ثم الغربية، الرومانية بالدولة والعراق ُحْوَراَن، يف العربية اإلمارات اتصال
مئات يَْصَطِنُعْوَن العرب صار حتى إنكارها يمكن ال أخرى حقيقة هو املسيحية، َعِقَب
فدان، مثل: مألوفة َوُقَرانَا ريفنا، يف الالتينية والكلمات والالتينية، اإلغريقية الكلمات

«قلقيلة». العامية والكلمة وجليد، َوَماُجور، َوُجْرن،
ال معاجمنا ويف الالتينية، اللغة يف امللك أو املاشية أي: فيودوم؛ من مشتق فالفدان

«فيودال». اإلقطاعي املعنى اْشتَُق الكلمة هذه ومن األرض أو الثور معناه يزال
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«الحبوب». بمعنى الالتينية «جران» فهو حبوبنا، عليه ندرس الذي الُجرن أما
الالتينية. يف للعجن الكبري امَلاُعون أي الكبري؛ فهو «املاجور» أما

العربية. يف هي كما الالتينية يف ومعناها لفظها تحمل «الجليد» وكلمة
الالتينية. يف «الحجر» فهو «القلقيلة» أما

نجد العربي اشتقاقها نتأمل عندما لغة كلمة فإن واألدبية، الفنية الكلمات إىل ِلنَُعْد
(والسني «لوغوس» كلمة هي وإنما اللَّغو، من هي ليست إذ املعنى، مع يتالئم ال أنه

الكلمة. بمعنى الالتينية، يف زائدة)
«ُكَراْس أن وظني األوربية، اللغات يف كثرية واشتقاقاتها التينية «والِقْرَطاْس»

«الورق». بمعنى وكلها عنها ُمَحرََّفاِن وُكراسة
«أبسيس القلم َزلَِّة عن قولهم يف نجدها مازلنا التينية كلمة فهو «القلم» وكذلك

كلموس».
رسم أي «زوجراف» فإنها بالرسوم الجدران تزيني وهي «زخرفة» كلمة إىل وانظر

الحيوان.
جميعها فإنها والتاريخ؛ والجغرافيا، والسفسطة، الفلسفة، كلمات هنا نذكر وال

القديم. تعني تاريخ، منها اشتققنا الذي َخ» «أَرَّ وكلمة إغريقية، التينية
فإنها قرية كلمة وكذلك واإلفريز، والقرميد، والبالط، الُربْج، البناء: كلمات ومن

لإلقليم. الثانية هذه خصصنا ولكننا «كورة» وهي صيغة لها وجدنا وقد التينية،
أصل إىل تعود التي الحارضة اإلنجليزية «أكر» نفسها هي فإنها َعَقاْر كلمة وكذلك

األرض. بمعنى التيني
والرشع القضاء يف أصيلة كلمات هناك أن نجد عندما استغرابنا يزيد ربما ولكن
املشتق» «املرياث ومثل «ذكات» الُعْرش أي: «الزكاة» مثل: أغريقي التيني أصل إىل تعود
وهي العدل، أي: «القسطاس» ومثل «إريس» اإلغريقية الكلمة وهي «إِْرث» األصل من
وكذلك التينية، ومعنًى لفًظا هي إذ كذلك «القايض» ومثل الالتينية، يف ومعناها بلفظها

القانون.
يتفق ال امُلنْتََهْى» «ِسْدَرِة تفسري أن فوجدت َهَوْى» إِذَا «والنَّْجِم سورة أقرأ وكنت
العربية الكتب يف يُقال إذ بالنجوم، الخاصة السورة هذه عليها تنطوي التي املعاني مع
األَِخرْي» «النَّْجُم هي امُلنْتََهى» «ِسْدَرِة أن يف شك هناك ليس ولكن شجرة، هي «سدرة» أن

أولتيما». «سيديرا الالتينية يف وهو
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لغتنا يف واإلغريقية الالتينية الكلمات

وال العربية. األقطار يف الرومانية الدولة رواسب هي غريها، ومئات الكلمات، هذه
يف األصل هي وأنها القديم، الروماني معناها تحمل تزال ال «فدان» كلمة أن عجب

امُلْظِلَمِة. القرون يف يعيش كان الذي االجتماعي للنظام اإلقطاعي املعنى
جهًال ذلك يجهلون عربية أو «رشقية» تقاليد أنه يزعمون ملا يتحمسون ممن وكثري
رومانية ألحافري يتحمسون إنما ألنهم ُمؤذية؛ ُمَعارضًة تطورنا يف ُويَُعاِرضون ُمْحِزنًا،

اإليطاليون. أي: الرومان؛ أبناء منها تخلص أن بعد بالدنا، يف تحجرت قد
ذكرتها: التي والالتينية اإلغريقية األصول أضع أن هنا َويَْحُسُن

Canis كلب قنص
Orchestre رقص رقص
agappo أحب أحب
Feudum ماشية أو ملك فدان
Grain حبوب ُجرن
Major كبري ماعون َماُجور
Calcule حجر قلقيلة
Gelid ثلج جليد
Logos كلمة لغة
Cartas ورق ِقْرَطاْس
Calamus قلم قلم
zoograph الحيوان رسم َزْخَرفة
Philosophie فلسفة فلسفة
Sophism َسْفَسَطة َسْفَسَطة
Arch قديم تاريخ
Bourg الربج الربج
Palate بالط البالط
Freize إفريز إفريز
Ceramic َصْلَصال َقْرِميْد
Acre أرض عقار
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Decat عرش زكاة
صامتة» «الهاء Hergs إرث إِْرْث

Justice عدل ِقْسَطاْس
Judge قاض قاض
Canon قانون قانون

Sidera ultima األخري النجم امُلنْتََهى ِسْدَرِة
Sif سيف

Volcano بركان
Cure قرية
Muse موسيقا
Castle قرص

لغتنا دخلت التي والالتينية اإلغريقية، الكلمات مئات من ا جدٍّ قليل بل قليل، هذا
هو وهذا معانيها تؤدي عربية كلمات العرب ع يَْخَرتِ ولم تَُرتَْجم لم أصلها، عىل َوبَِقيَْت

العلم. بكلمات نفعل أن يجب ما
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والثالثون الرابع الفصل

التوحيد نحو

الحضارة كراهة نحو العجيبة النزعات هذه ظالمها يف تنشأ التي األعماق نُْسِربُ عندما
بعادات التََّشبُْث هذا أخريًا ثم األوربية، الكلمات كراهة من ذلك يتبع وما العرصية
املحافظة بل والطالق، الزواج، عادات عىل املحافظة مثل: رشقية واجتماعية ذهنية،
من َمَراٍس عىل ترسو كلها أنها نجد األعماق هذه نُْسِربُ عندما الِفْضَفاَضة املالبس عىل

األوربي. لالستعمار البغض
االستعمار هذا فإن السبب، لهذا الثناء منا تجد أن يجب والنزعات اإلحساسات، هذه
أخالقها، ويُفسد ثرواتها، وينهب العربية، الشعوب يُحطم وهو سنة مائتي نحو بقي
املرض، أَْفَىشْ أن بعد ولكن أرضها، من الخروج عىل يُْوِشُك وهو أَوَْغاَدَها، عليها َويَُسِلُط

زعمائها. يف والفساد االستبداد ثم شعوبها، يف والجهل والفقر،
عندما ولذلك الزاحفة، األوربية للحضارة بُْغٍض من نُِحُس فيما معذورون نحن
كلماتها حتى نرفض منها، السلبي باملوقف نَتََشبَُث وعندما الحضارة، هذه نقاطع
االستعماريني، بأقدام ِديَْسْت التي بكرامتنا إحساس عن ذلك كل يف نُْصِدُر إنما وحروفها،
بالجوع، قانعني ونعتكف نُِطيُْقَها، ال ألننا الدنيا؛ نرفض رهبان املوقف هذا يف وكأننا
للعاطفيني. وليست للمتعلقني، الدنيا هذه ولكن الزهد، من يقاربهما ما أو والحرمان

والصحة، والثراء والرََّخاء، والصناعة، العلم، حضارة هي العرصية: الحضارة فإن
إىل يُْوِمئُ الذي املستقبل هذا لإلنسان، االشرتاكي املستقبل حضارة هي وأخريًا والثقافة،

ْلِم. والسَّ واملساواة، والرب، الخري،
اإلنسانية تاريخ يف محتومة ِحْقبَة كان االستعمار أن نُذَِكَر وأن نَتََعَقَل، أن فيجب
لم وتوحشه قسوته فإن معاملتنا، يف َوتََوَحشَّ َقَسا قد كان إذا وهو منها، مفر يكن لم

نفسها. أوربا يف العمال من للماليني معاملته يف أرفق أو أقل يكونا
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اختيارين: بني نحن ثم

واالجتماعية، الذهنية عاداتنا التزمنا إذا الدينصور باد كما َونُبَاُد نُْهَلُك، أن إما (١)
نغريها. ال والثقافية

إليها، يتطلعون التي البرشية التطور آفاق العرب وسائر لشعبنا، َ نَُعنيِّ أن وإما (٢)
ونحيا. فنبقى لها؛ ويهيئون وينشدونها،

الصناعة إىل سبيل وال والصناعة، العلم هي: عرصنا، يف والحياة البقاء ووسيلة
الالتينية. الحروف بغري العلم إىل سبيل وال العلم، بغري

املادة قوانني عىل وينزل غيبياته، يرتك حتى الشعب؛ تَُعُم علمية ثقافة إىل نحتاج
الزواج مشكالت فيحل العلمية؛ العقلية تعمه وحتى والصناعة، والصحة، الزراعة، يف
وخضوًعا وفًقا وليس العلم، بأساليب والسياسة، والرتبية والجريمة، والعائلة والطالق،

والعقائد. للتقاليد،
وعىل العلمي التخصص عىل تَُحِفُز التي هي الشعب، يف العلمية النزعة وهذه
لبالدنا املادي االرتقاء بشأن وتوصياتهم نصائحهم يف لهم واالستماع العلميني، مكافأة

والفني. والثقايف، االجتماعي، االرتقاء أساس املادي االرتقاء هذا أي: وهو؛
هي أوربا حضارة ألن غريها؛ وسيلة وال العلم وسيلة هي الالتينية والحروف
تربط مرص يف حضارتنا أن حني يف باملستقبل، الحارض تربط التي العلمية الحضارة
أسبابه إىل أَْوَمأْنَا قد عناد وهو أكثر، ال ِعنَاٌد هو بحضارتنا، َوتََشبُثَنَا باملايض، الحارض

عنه. نَُكَف أن ويجب
ومع ثقايف استقالل يف ونحن (١٩٤٥ (يف أكثر بل سنة، ثالثون علينا مىض لقد
كلمات أن إذ العلم، تالئم ال العربية لغتنا حروف ألن العلمية؛ الوجهة نتجه لم ذلك
العربية حروفنا بها ننطق كيف نعرف لن إغريقية، أو التينية، كلمات من تَُؤَلُف العلوم

معانيها. نعرف لن ولذلك الحارضة؛
أن هو العربية، الحروف التزام من علينا يعود الذي العظيم الرضر وبرهان
باللغة محارضاتهم َويُْلُقون كتبهم، يؤلفون يزالون ال األساتذة من الجامعيني العلميني

العربية. اللغة دون اإلنجليزية
معنى الالتينية، الحروف اتخاذ يف السامي اإلنساني املعنى ننىس أال يجب ثم
إىل وبينهم بيننا االنفصال نُِحيُْل متمدن، إنسان مليون ألف إىل الثقافة يف االنضمام

وإنسانية. وحب، َسْلٌم، هذا كل ويف وفاق، إىل والخالف اتصال،
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والثالثون الخامس الفصل

تلخيص

نرشه مقال هو الكتاب، هذا أو الرسالة هذه تأليف عىل بعثني الذي إن قلت: أن سبق
الختالف تغيري؛ من الكلمات عىل ُ يَْطَرأ ما بشأن الثقافة، مجلة يف أمني» احمد «األستاذ
هو كتبته ما أن يعرف أن القارئ من وأرجو فيها، تستعمل الذي املكان أو الزمان
كل قبل وغايتي املقال لهذا أمني» أحمد يرضاه ال قد «الذي الرشح أو التَّْعِقيِْب بمثابة
الكلمات هذه واستخدام الكلمات ملعاني جديد تَْمِحيٍْص إىل نصل حتى املناقشة؛ يشء

السديد. للَفْهِم جديدة بالغة يف
تلخيص إىل هنا يحتاج القارئ أن أعتقد فإني تلخيص، هو إنما سبق ما أن ومع

املوضوع: لهذا املهمة األعالم يُْربَِز حتى التلخيص؛

وسيلة ألنها اهتمامنا؛ أعظم نُْولِيََها وأن العربية، لغتنا شأن من نَُكِربَ أن يجب (١)
حسنة. لغة بال الحسن التفكري يكن وال التفكري،

واالنفعال، العاطفة عن التعبري فن اآلن إىل يزال وال العربية البالغة فن كان (٢)
هذا فإن ولذلك الحسن؛ التفكري أو للعاطفة، نستسلم أو ننفعل حني نفكر ال ونحن

والفلسفي. العلمي التفكري يخدم ال الفن
يف فنحن باملنطق املشكالت وحل العقل، عىل يقوم الذي هو الحسن: املجتمع (٣)
تميز بالغة علمي مجتمع إليجاد العلمي؛ الفهم دقة إىل تؤدي جديدة بالغة إىل حاجة

املوضوعية. الكلمة وبني الذاتية، الكلمة بني
الحيا، من «الحياة الذاتية الحياة معاني كلماتها تحمل قديم تراث هي اللغة: (٤)
حافلة هي بل نجمه» َوأََفَل نجمه، «عال السحر معاني تحمل أو الريح» من والروح

السديد. التفكري شئنا إذا استعمالها، نتوقى أن يجب ورواسب بأحافيز،
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حربيٍّا مجتمًعا وكان والتقاليد، العقائد، إىل يستند القديم العربي املجتمع كان (٥)
كذلك، بالغته أصبحت ولذلك اإلرادة؛ تُحرك التي واالنفعاالت العواطف، لغة إىل يحتاج
عىل يسري نجعله أن نحاول الذي مجتمعنا خدمة يف القيمة صغرية السبب لهذا وهي

والعلم. والعقل، املنطق، مبادئ
محاولة إىل عندنا تؤدي وهي التليدية، أي: الكالسية؛ هو عندنا واللغة األدب، داء (٦)

والتفكري. بالتعبري، األمس اسرتداد
املعابد؛ يف الكهنة لغة كأنها اللغة تحجر إىل تؤدي الكالسية؛ هذه يف املبالغة (٧)

املجتمع. وبني بينها الصلة َفتَْقَطُع
«الدم، الجرائم ارتكاب إىل تؤدي سيئة؛ عاطفية شحنات تحمل كلمات لغتنا يف (٨)
الجنسية والكلمات نجس) (كافر، بعًضا بعضنا كراهة إىل أو الصعيد يف والِعرض»

الكلمات. هذه من عقولنا نقي أن وعلينا الحشاشني، خياالت إىل تؤدي التي
الحسن للتوجيه اللغة؛ نستغل أن فيجب الرش، أو للخري اجتماعي إيحاء للكلمة (٩)
االجتماعي للتوجيه هنا مفيدة واالنفعال، العاطفة، بالغة القديمة والبالغة والفرد، لألمة

السيئة. الدعاية من العظيم الحذر مع ولكن الحسن،
املعاني تؤدي أي: أيًضا؛ ذكية اللغة كانت إذا إال بذكائنا؛ االنتفاع نستطيع لن (١٠)
نمنع حتى املعاني ِبتَْمِحيِْص العناية رضورة هنا ومن والفلسفات، العلوم، يف الدقيقة
للقطر). وبلد للمدينة (بلدة مثل: واملتشابهات املرتادفات، ُمقاطعة ولهذايجب االلتباس،
الكلمة تَُعدَّ أن ليصح حتى األخالق، تبني الحسنة اللغة يف الحسنة الكلمات (١١)
والشهامة، املروءة، كلمات من وعندنا جهاد يف راية كان لو كما إليه نَنَْضِوي شعاًرا

الحسن. املجتمع به نبني ما وأمثالها والحرية، والرب،
فنؤلف العرصي؛ تطورنا تخدم بحيث الكلمات، هذه مثل لغتنا يف نُِزيَْد أن علينا (١٢)

والثقافة. والنور والسعادة، الصحة، وزيادة بالرقي، توحي التي الكلمات
والتفكري الخطأ. توقي إىل يرشدنا الذي املنطق بالغة هي الجديدة: البالغة (١٣)
التي هي الحسنة واللغة التجربة، عىل يقوم الذي املوضوعي العلمي التفكري هو السديد:

إقلبدي. ووضوح هندسية دقة يف املعنى تؤدي
أن فيجب العلوم؛ لغة إحداهما جديدتان: لغتان الحديث عرصنا يف نشأت (١٤)
الدنيا يف متمدن كل بها ينطق أخرى كوكبية ولغة ترجمة، بال جميعها كلماتها نأخذ
لغة ألنها نقاطعها؛ أال فيجب والرديوفون، وسينماتوغراف، والتلغراف، التليفون، مثل:

أخرى. دون أمة تملكها ال جديدة كوكبية
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من تعلمها التي األصلية لغته لغات: ثالث يتعلم أن يجب متمدن إنسان كل (١٥)
الخ، والكيمياء والفسيولوچية، واليوچنية، البيولوچية، بها تُكتب التي العلوم ولغة أمه،

والكتب. الجرائد تنرشها كوكبية كلمات يف تَُرى كما الكوكب هذا ولغة
باختيار والتبسيط اإليجاز يف «أوجدين» األستاذ بحركة نَْستَبِْرصَ أن يجب (١٦)
للعربي العربية اللغة تعليم نُيَِرسَ وأن معانيها، يف الشكوك تتحمل ال التي الكلمات

ولألجنبي.
وهي املشتبهة أو املرتادفة، والكلمات والشذوذات، القواعد، كثرية العربية لغتنا (١٧)
اللغة تحتاجه الذي الوقت أمثال عرشة أو ثمانية نحو لتعلمها الوقت من تحتاج
ومن بل والشذوذات، القواعد، من باإلقالل تيسريها؛ نحو نتجه أن فيجب اإلنجليزية،

الكلمات.
عقلية ويكسبها السنني مئات األمام إىل األمة يحمل الالتيني الخط اتخاذ (١٨)

البرشي. االتحاد ٌنحو ُخْطَوة وهي سهلة، العلوم دراسة ويجعل املتمدنني،
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