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يف مجيع البلدان العربيـة ومنـذ القـديم،إىلؤ الناطقD باللغة العربية يلجّإن ون،

يف التعبري الشفاهي عـن احلاجـات العاديـة اليوميـة وتنفـرد  لغة ختاطب تسمى بالعامية

كام.وختتلف العاميات من جهة إىل أخرى قليال أم كثريا. ياةالعامية هبذا اجلانب من احل

يلجأ غري األميD منهم إىل اللغة الفصحىيف كل ما له عالقة بالثقافـة والتعلـيم واحليـاة

وتنفرد الفصحى بكل مـا هـو. الرسمية وكل ما خيص اإلدارة ووسائل اإلعالم وغري ذلك

أ.ًمكتوب وال تنحرص فيه أبدا يضا أن العاميـات العربيـة كلهـا متفرعـة ومن املعروف

وبينها وبـD. تارخييا عن العربية وتنوعاهتا التي كانت تنطق هبا القبائل العربية القد¡ة

فالـسؤال الـذي نطرحـه هـو عـن هـذه االزدواجيـة وحقيقتهـا. اللغة األصلية فـوارق

 بالنـسبة وسلبياهتا وهل هي خاصة بالعرب أم هل هي ظاهرة طبيعية؟ وكيف هو احلال

ال بـد أن نكـشف عـن لألمم األخرى ولغاهتا؟ فقد شاعتيف هذا الشأن أقـوال كثـرية

ّحقيقتها وعام جيب أن نفعله لتفادي ما يرتتب عليها من املساوئ وما يعوق منهـا الرتقـي 

هذا وما الذي جيعل لغة الثقافة ولغـة التخاطـبال تبتعـدان كثـريا؟ وكيـف.احلضاري

يف زمان تدوين العربية فهناك شهادة اللغويD مـن الـذين كانت لغة التخاطبا لعربية

ييل.قاموا بجمعها من أفواه العرب .فسنتطرق إىل كل ذلك فيام

 اللغات البرشية الطبيعية هي أوضاع اجتامعية مثل سائر املؤسسات والنظـمّإن

علـق االجتامعية األخرى كنظام األرسة وما يـرتبط بـه مـن زواج وطـالق ومثـل مـا يت

 لتبليغ يتواضع عليهوما جيعلها كذلك هو أهنا نظام من الرموز. بتنظيم الدولة وغري ذلك

وككل ما تتواضع عليه املجتمعات اإلنسانية فهي ختضع للتحول مـع مـرور. األغراض

ّالزمان فأحداث الزمان تغريها فتصريها عىل وضع آخر غـري مـا كانـت عليـه وبـذلك.ّ
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يف كوهنـا. التغيري شامالتصري لغات أخرى إذا كان وختتلف اللغات البرشية عن غريها

طبيعية وليست مثل املؤسسات االجتامعية التي يتواضـع عليهـا النـاس وهـم شـاعرون 

وكسائر األنظمـة التـي). ولغات الصم والبكم وغريها(بذلك وذلك كاللغات املصطنعة 

ال يـشعر بـه وهلذا فالتحول الزمـا� للغـا. هي من وضع اإلنسان وبإرادته ت الطبيعيـة

يف وقت التحول وال يتفطن إىل ذلـك إال اللغـوي والـسبب الرئيـيس لكـل.ّالناطقون هبا

يف نظم املجتمع من خالل كيفية استخدام أفـراده  حتول هو تأثري األحداث االجتامعية

إىل. واللغة هي وضع واستعامل هلذا الوضع. هلا  وهذا قد ينساه الكثري من الناس بالنسبة

فنظـام. ونخص بالذكر املجامع اللغوية وكل من يشتغل باللغـة وتعليمهـا. اللغة العربية

اللغة يصيبه التغيري من خالل االستعامل له والغاية من استعامل اللغة هو التواصل وهذا 

حيتاج إىل نظام متامسك من الرموز املتباينة إال أن االستعامل فعل حمكم وكل فعـل فهـو 

ك انت الكلفة باهظة أو تتجاوز الفائدة فيضطر املستعمل إىل التخفيف منِمكلّف فإذا

يف حتول اللغة مـن نظـام إىل نظـام. جهوده العضلية والذاكرية وهذا هو السبب األهم

يف(وال بد من التنبيه عىل أن التحول الناتج من هـذا امليـل الطبيعـي إىل االقتـصاد. آخر

ع) مجيع أفعال اإلنسان وهناك.ىل لغة التخاطب اليومي العادي لعفويتهينطبق خصوصا

ال بيـان وال تبليـغ إال بنظـام  سبب آخر للتغيري وهو املحافظة عىل النظام اللغـوي ألنـه

ي إىل ترميم املجتمـع لنظـام لغتـه التـيّوهذا يؤد) مهام كان شكله(منسجم من الرموز 

ّأصيبت بشئ من االختالليف نظامها بـسبب التحـول املـشار إل فيحـاول النـاطقون. يـهُ

ّ أن يرمموا ما صار فيه اضـطراب بـسبب التحـول الزمـا�بدون ما شعور منهم إطالقا ُ.

فهـو. وهذان العامالن قد تفطن إىل وجودمها القدامى من علامئنا واللسانيون املحدثون

يف ظواهر اإلبدال واإلعـالل واإلدغـام والقلـب وغـري  عند العرب التخفيف من املؤنة

عىل" طرد الباب"ما العامل املعاكس فهو عندهمأ. ذلك يف أكرم مثل محل حذف اهلمزة

يف يعد عىل كل تـصاريف يعـد لكـيال خيتلـف  كل تصاريف الفعل ومحل حذف الياء

والعاميـات هـي.ّوهذه الظواهر التحويلية هي جد طبيعية وال يشعر هبا الناطق.الباب

.ّنتيجة هلذا التحول الزما�
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ّيغـري)ّكوجود نحو مدون وكتابـة( من كل قيد إذا كان مطلقاًفهذا التخفيف

شيئا فشيئا نظام اللغة ويساعد عىل ذلك تكلـف النـاطق النطـق ¼ـا لـيس مـن لغتـه

وذلك مثل تأثري العجم الذين دخلوا اإلسالم عىل لغة أوالدهـم وهـؤالء عـىل. األصلية

يف أوربـا الغ. أبناء العرب ربيـة بعـد غـزو الرومـان ومثـل ذلـك األهـايل األصـليون

يف أفواه هؤالء بعـد تبنـيهم هلـا. ألراضيهم واستعامرهم هلذه البلدان ّفصارت الالتينية

 Vulgaris(تبتعد شيئا فشيئا عند عامتهم وصارت هي الالتينية الدارجة أو العاميـة
Latina (وتنوعت بتنوع البلدان املغزوة كام صارت العربية إىل هلجاتيف كل بلـد

ا فـالتحول. لبلدان التي فتحها املسلمون وسكنها الكثـري مـن القبائـل العربيـةمن

يف الـدنيا منـذ أن  اللغوي عرب الزمان هو قانون طبيعي عام وال تفلت من ذلك أية لغة

يف زماننا ودرسوا ظواهر التحول الزمـا�.ُخلق اإلنسان ّوقد بD ذلك جيدا اللسانيون

ال جـدال.دراسة كل اللغات تقريبادراسة وافية وتناولوا بال وهذا وإن كان صحيحا

يف التحول هو قول فيه جمازفة كبريةّفيه إال أن  القول باستحالة تدخل اإلنسان للتأثري

يف الدنيا أو أي حتول اجتامعي إال وقد حياول املجتمع ال توجد أية ظاهرة طبيعية ألنه

وهذا ينطبـق عـىل حتـول. إلرادته إيقافه أو توجيهه وإخضاعه–يف ظروف معينة–

يف نظامها النحوي ونظامهـا املعجمـي عـىل أيـدي  اللغة فقد تم تدوين اللغة الفرنسية

يف ذلـك عـىل لغـة بـاريس. النحاة ابتداء من القرن السادس عرش امليالدي واعتمدوا

فبقـي هـذا). وكانت لغة الـبالط امللـÐ(ونواحيها بعد أن صارت هي اللغة الرسمية 

أنال  اللغة الفرنـسيةّنظام اللغوي واستمر إىل وقتنا احلارض بشئ طفيف من التغيري مع

يف أواخر العرص الوسيطّقد تغريت ¢اماً يف أثناء حرب املائة سنة  وصارت لغة أخرى

يف تلك الفرتة مـن يـصدها عـن ذلـك بالتـدوين لنظامهـا و± يوجـد مـن ± يوجد ّإذ

وقد تكون اللغة املختارة لـذلك لغـة.ا لغويا رسمياًأصحاب السلطة من جيعلها معيار

نص ديين مثل السنسكربتية عند اهلنود ومثل لغـة القـرآن فظهـرتيف الوقـت الـذي 

ّبدأت هاتان اللغتان تتحوالن جمموعة من النحاة فدونوا نظاميهام فحافظوا بذلك عـىل 

و± يوقف.ن النظامDوينبغي أن ننتبه إىل أن هذا العمل قد أوقف اختفاء هذي. كياهنا

التحول الذي أصاب لغة التخاطب اليومي العادي إيقافا تامـا وهـي بالنـسبة للعربيـة 
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 لقـانونً كـامالالعاميات عىل اختالف أنواعهـا ألن لغـة التخاطـب ختـضع خـضوعاً

ّإال أن وجود معيار لغوي مدون يرجع إليـه النـاطقون يكـون مـن. االقتصاد اللغوي

 للغة التخاطب أو حصوله من بعض اجلوانب دون بعض وذلـك أسباب بطء التحويل

خيص لغة التخاطب العادية وبقاءها قريبة جدا من لغة الثقافة وحيصل ذلك إذا كان

فلغات التخاطب األوروبيـة غـري اللهجـات مثـل.ٍّاملستوى الثقايف للشعب غري متدن

االفرنسية التي يتكلم هبا  يف ختاطبهم للغوي وخاصة املثقفـD أهل باريس ومارسيليا

".الرسمية"منهم هي قريبة جدا من اللغة الفرنسية 

ّفام نسميه اليوم عامية بالنسبة إىل العربية فهي ما أفضت إليه لغـة النازلـة مـن
بـنفس التحـول الـذي تكلمنـا عنـه وبـنفس) كام يقول اجلاحظ(العربيف كل بلد

Dيف أفواه الغالي يف بالد الغال) Gaulois(ّاألسباب التي غريت الالتينية وأبناء الرومان

7 هبا الرومان بشئ من التغيري أن.ّفجعلتها تنوعا من لغة التخاطب التي أ وال بد ههنـا

Dأن مـصري: نؤكد عىل حقيقة قد يتغافل عنها بعض املثقف Dّفقد يزعم بعض اللـساني

 ما صارت إليه الالتينيـة اللهجات العربية القد¡ة إىل عاميات عربية خمتلفة هو ¼نزلة

فإن لغة التخاطب للنازلة من العربيف كل واحـد. فهذا غري صحيح. إىل لغات خمتلفة

± تتحـول التحـول  يف كل مكان عـرف بـبعض هـذه القبائـل ّمن البلدان العربية بل

يف يف مجيع املستويات اللغوية الذي أصاب لغة التخاطب للنازلة من الرومان الكامل

يف أوروبا فصارت لغات وهلجـات بعيـدة كـل البعـد عـن اللغـة البلدان  التي غزوها

لغة" فهي مغايرة ¢اما لالتينية)1(فالفرنسية واللهجات املتفرعة من الالتينية. األصلية

ّوهذا خيالف ما حيس بـه. بالنسبة هلا وكذلك كل اللغات التي أصلها الالتينية" أجنبية
ف يف زماننا هذا هو يشعر بوضوح أن العامية التي ينطق هبـا هـي هلجـة العرW اللسان

عربية قد فقدت عالمـات اإلعـراب وبعـض اخلاصـيات األخـرى التـي ختـتص هبـا 

ال يقول أبدا أهنا لغة أجنبية وال يقول إهنا تبتعد عنهـا مثـل مـا تبتعـد  الفصحى إال أنه
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ال يعرف ¢اما الفرنسية عن الالتينية إال اجلاهل وال حيس بالبعد العميق إال األم ي الذي

. العربية الفصحى

ّ للدول التي تكونتيف أوربا بعد القرن السادس عرشّوعىل هذا فإن كان حيق

يف(أن تتخذ إحدى هلجاهتا أو اللغة العامية السائدة سياسيا أو اجتامعيا كلغة رسمية

 الالتينيـة وذلك لتحقيق الوحدة الوطنية والثقافيـة وتـرك) اإلدارة والتعليم وغري ذلك

ألهنا أصبحت لغة بعيدة جدا عام هو مستعمل من اللغات، فليس األمـر كـذلك أبـدا

± تتغري ال تـزال: بالنسبة للعربية وعامياهتا فالنواة اجلوهرية هلذه العربية وعامياهتا

يف معجمهـا مـن اجلـذور الثالثيـة أساسـا وأوزاهنـا التـي تـصوغ هـذه ًكلها متكونة

ي.اجلذور كون األمر هكذا بالنسبة إىل اللغات الرومانية فأين هي كلمـة وهيهات أن

Ile من Insulam وما الذي يربط عند الناطق العادي غري العا± اللغوي كلمـة Chef 

غريها ثم أضـفوSepe بـ SoifوVadu بـ GuéوCoraticu بـ CourageوCaputبـ

يف الفصحى%80إىل ذلك أن  هذا من الناحية اللغوية. من املفردات بالعامية موجودة

أما من الناحية االجتامعية الثقافية والسياسية فهـل. أي من حيث الفوارق املوضوعية

ال تقوى إال بوحدة الثقافة ووحدة اللغة؟ وماذا فعل حكام  من منكر أن وحدة الوطن

ففي عهد فرنسوا األول أصدر هذا امللك املرسوم الـذي جعـل لغـة: فرنسا منذ قرون

Ýوقـد تبـىن هـذه اللغـة كتـاب فرنـسا ولغويوهـا) 1539يف(باريس هي الرسمية أهل  ّ

ّوعممتها الثورة الفرنسية ورسخها وزير التعليم جول فريي) مثل ديكارت(وعلامؤها

ال مثيل له وغريه ممن جاؤوا بعده ال ¡نـع أن تتواجـد وتتعـايش اللغـة. ترسيخا وهـذا

.الرسمية بلغة أخرى

ال ختص بلدا واحدا فقد تصري اللغة ثم إن هذه الوحد  الرباط- وبالتايل الثقافة–ة

الوحيد الذي يربط بD عدد كبري من الشعوب وأن يوجد بالفعل مثل هذا الربـاط يعتـرب

قوة وسؤددا وحظا كبريا قدال يتوفريف الغالب وذلك مثـل االحتـاد األورW الـذي ينقـصه 

كانت استعمرت الدنيا كلها منـذ عهـد قريـب أن وقد حتاول الدول التي. الرباط اللغوي

تكون لغتها جتمعيف حتالف واسع كل دولة كانت قـد اسـتعمرهتا مثـل فرنـسا وانكلـرتا 
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ّوحظ الواليات املتحدة األمريكية أهنا جعلت االنكليزية توحدها عـىل. وروسيا وغريها

يف زمـان الرغم من االختالف االجتامعي والعرقي والثقايف الذي كان يتصف به  مواطنوها

.نشوئها والنازحون إليها فيام بعد

يف حـد ّ ثم إن قول بعضهم إن الفصاحة فصاحات وأن كل لغة تعترب فـصيحة

يف الواقـع!ذاهتا وليست العربية الفصحى بأحق من غريها هبذه الصفة  فهذه مغالطـة

عي السيايس من وختليط بD العلم واحلقائق التي يثبتها من جهة وبD االختيار االجتام

ّفصحيح أن أية لغة بل وأية هلجة تعترب علميا بأهنـا فـصيحة وأصـحاهبا. جهة أخرى

± تتغري عن النظام النحوي الرصيف الـذي يتـصف بـه معيارهـا بـالتحول فصحاء إذا

يف الدنيا معيار وهـو مـا ¡تـاز بـه نظامهـا النحـوي.الزما� الذي أرشنا إليه فلكل لغة

 هذا النظام عىل لسان الناطق هبا فال يوصف بالفصاحة وال يقال لـه الرصيف فإذا حتول

ال تنتمـي إىل النظـام الـذي. Native Speakerإنه ناطق أصيل هلا ألنـه ينطـق بأشـياء

.عرفت به هذه اللغة

فهذا اجلانب العلمي وأما ظاهرة اختيار الشعوب ملعيار لغوي لسبب خاص هبم

ّهيمهم وهيم وحدهتم فهي   عـرب التـاريخ واالختيـارال ختص شعبا دون شعبظاهرةّ

يف ذلك إÖا عىل العلامء أن يصفوا مثل هـذه. فيها هو ظاهرة اجتامعية فال دخل للعلم

الظاهرة وأن يفرسوها وال حيكمون عليها بحكم ذا� كعلامء بـل كمـواطنD هيمهـم 

العربية الفصحى وفيام خيص العربية فإن مجيع الدول العربية اختارت.هذا االختيار

كمعيار لغوي وال عجبيف ذلك أن تكون هذه اللغة الرباط األسايس الذي يـربطهم 

يف.وتنتظم عليه عالقاهتم وتواصلهم وتعاوهنم ًفإن هلم تراثا هبذه اللغـة عظـيم يتـسع

إىل14الزمان إىل وهي لغة الثقافة التي هبا ترتقي املجتمعات. دولة22قرنا ويف املكان

.هباالناطقة

ال ّ أما فيام خيص العاميات العربية فـإن القـدماء مـن العلـامء وغـريهم كـانوا
لعامية زمانه"الكالم امللحون"واستعمل اجلاحظ عبارة.ّيسمون اللغة امللحونة عامية

وصـفا للفـظ" العامي" فهذه أقدم تسمية للعامية مع استعامله لكلمة)1/46البيان،(
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ّيسميهم بالعامةالذي يأ� عىل ألسنة من ال ينبغي أن يكون اللفظ عاميا:" قـال.ُ "ðكام

ّيف أقدم العصور وألفـت الكتـبيف"َْحلن العامة"واستعملت عبارة). 1/166البيان،(

ويالحـظ).70-57عبد العزيز مطـر،ص.للد" حلن العامة"انظر كتاب(هذا امليدان

وكـذلك. ية من الناس بـدون ازدراءأن العامة عند سيبويه ومعارصيه يعين هبا األغلب

يف عبارته ال يريد من العامة إال الكـ«ة مـن" عامة عـن عامـة:" اإلمام الشافعي فإنه

أن. الناس وقد رأينا من أين جاءت العاميات وكيف صارت إىل مـا هـي عليـه ورأينـا

تينيـة الفوارق بينها وبD الفصحى ليست أبدا مماثلة للفوارق التي كانت قاëة بD الال

وبقـي أن نتـسآل.واللغات األوروبية املتفرعة عنها فهذه لغات وهي مغايرة هلا ¢امـا

فيام خيص عاميتنا عن وضعها احلايل كلغة ختاطب بالنـسبة إىل الفـصحى وينبغـي أن 

يف ماهيتها وآراء الناس فيها .ننظر أيضا

عبـري الوحيـد هي املـستوى مـن الت-يف أي بلد عرW كان-ّ إن العامية العربية

يف احلياة العامـة  يفًالذي يتخاطب به العرب عفويا وقـد كانـت العربيـة الفـصحى

 وانشقت إىل لغة ثقافة وإىل- انفرادها بلغة التخاطب املسرتسل-هبذه الصفة القديم

عىل.املثقفD منهم وغريهم. تشمل كل الناطقD بالضادعامية كلغة ختاطب ُوفرضت

ا بقيت تتصف بكل صفات لغة التخاطب وهي اخلفة واالختزال مجيع أفراد األمة ألهن

يف حالـة.ُوهذا يلزمه اخلطاب العفوي غري املنقـبض ّفيفـضل النـاس اللغـة امللحونـة

ألن:" األنس هلذا السببال للحن الذي فيها فقد قال ابـن فـارسيف كتابـه الـصاحبي

ًاء للخروج عـن عـادة فيام خياطب بعضهم اتقالناسال يزالون يلحنون ويتالحنون
(فال يعيب ذلك من ينصفهم من اخلاصة. العامة وقد كان الناس": وقال أيضا).3ص،"

ُقبيـل سـنة(فأما اآلن. قد¡ا جيتنبون اللحن فيام يكتبونه ويقرؤونه اجتناهبم الذنوب

وبقـي األمـر هكـذا)32..."(ّفقد جتوزوا حتى أن املحدث حيدث فيلحن) 395وفاته

يف حالة األنس. هذاإىل يومنا يف زماننا أن يكلم الواحد منا -ال االنقباض-وال يتصور

يف احلاجات البسيطة بلغة فيها إعراب وغـري ذلـك ممـا صديقا له أو أحد أفراد أرسته

ال يتــساءل النــاطقون عــن الــسبب.تنفــرد بــه الفــصحى والغريــبيف ذلــك هــو أن
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يف ذلك يف زماننـا قـد سـقط فيهـا الـشئ فقد يقول قائل بأن اللغات!املوضوعي  احلية

الكثري ومنها عالمات اإلعراب وصارت بذلك أخف وأك« نجاعة وذلك مثل اللغات

فيجـب أن نـستبدل الفـصحى. املتفرعة عن الالتينية فكلها ختلـصت مـن اإلعـراب

يف. بالعامية ألن العامية هي نتيجة لتطور العربية املعربة وهـي اللغـة التـي تـستعمل

.واحلق غري هذا إطالقا!ةاحليا

فأما عالمات اإلعراب فلم تسقط من الكثـري مـن اللغـات وذلـك مثـل اللغـة

ّاألملانية من بعض جوانبها ومثل اللغات السالفية كالتشيكية مثال وكلهـا لغـات حيـة 
يف التخاطب العادي بعالماهتا اإلعرابية والكثري منها حتول مـن نظـام. تستعمل يوميا

ن ًونكرر هنا للتأكيد بأن لغة التخاطب هـي أرسع تغـريا. ظام إعراW آخرإعراW إىل ّ
يف أغلـب األحـوال وأمـا(عرب الزمان من غريهـا ألهنـا تـستعمل باملـشافهة العفويـة

). العاميات العربية فال تستعمل إاليف املشافهة إاليف الـشعر امللحـون قـد¡ا وحـديثا

ال تفيـد عمليـةّفالنطق واألداء الشفاهي املستمر يقتيض  اخلفة وقلة اجلهود التـي قـد

 غـري املنقـبض وأعـين هو سبب انفراد العاميـة بالتخاطـب العفـويفهذا. التواصل

ال بـد مـن باالنقباض احلالة النفسية التـي يكـون عليهـا الفـرد عنـدما خياطـب مـن

عادية احرتامهم وعند ارتفاع املستوى الثقايف للخطاب أو من قد حيتقره إذا تكلم بلغة 

يف املدرسة واجلامعة ومـن يكلـم) ويف القديم بلغة ملحونة( وكذلك هو حال األستاذ

.اآلالف من املستمعDيف اإلذاعة والتلفزة وغري ذلك

يف نفس اللغة أو بD لغة أصلية وهلجاهتا هـو ظـاهرة عامـة فوجود ازدواجية

يف ذلكيف درجة اختالف الوجود األوىل بالنسبة للثانية وختتلف اللغات مع متفرعاهتا

يف ذلـك اللغـوي االجتامعـي.وباملكانة التي حتظى هبا إحداها بالنسبة لألخـرى قـال

(A.Ferguson(فرجوسون   للداللـة عـىل هـذه Diglossiaوهـو الـذي وضـع لفظـة)

بأن اللغة الواحدة قد يكون هلا تنوعان يتنافسان ويكون لكل واحد))1(االزدواجية

) lowّالتنوع الـسافل عنـده(أحدمها يوظفيف االستعامل اليومي: منها اعتبار خمتلف
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يف املـدارس واملحـاكم والـصحافة واجلـيش التنـوع(ُواآلخر يفرض كمعيار رسـمي

(العايل وهـذا عـىل). 340-325صWord 1959نـرشيف جملـة" Diglossia"يف مقال)

ال خيص بعض اللغات كام يـزعم يف)1(العموم صحيح وشامل إال أنه فلـيس مـن لغـة

ً وال تنفرد بذلك العربية عن غريها أبدا إال ¼ا إال وفيها ازدواجية من هذا النوع الدنيا

يف الدنيا هلا مستويان اثنان اختصت به من الفوارق بD الفصحى وعاميتها فكل لغة

إال:من التعبري عىل األقل أحدمها خيص املستوى الثقايف فال يدرس املدرس مجيع مواده

يف التلفزة إال هبذا املستوىهب إاليف بعض البلدان العربية(ذا املستوى وال يتكلم املذيع

يف عملهم وكل مـا هـو رسـمي)يف حاالت خاصة وكذلك القضاة واملحامون وغريهم

 وذلك يشمل البلدان الغربية-وقد كانت الربجوازيـة واملثقفون عامة. يرتبط بالدولة

عامل هـذا املـستوى فـيام مـىض وقـد تطـور األمـر بالرتقيـة هي املتميزة باسـت-كلها

االجتامعية لفئات كثرية من الطبقة الكادحـة واعـتالئهم املناصـب بحـصوهلم عـىل 

يف.ثقافة ال عالقـة لـه بالثقافـة بـل هـو الكـالم الـذي جيـري وهذا املستوى العفوي

النـسبة إىل لغـةب)يف كل اللغات(التخاطب العادي الطبيعي وفيه الكثري من األخطاء 

الثقافة ومفرداتال تعرفها لغـة الثقافـة إال أن اجلـزء الكبـري منهـا تـستعمله الفئـات 

يف التخاطب العادي ُوهـذا يفـرس مـا يوجـد مـن القـرب بـD لغـة.املتفوقة اجتامعيا ّ

.ّالتخاطب ولغة الثقافة عندهم وقد يبتعد املستوى املستخفيف حالة األنس الكامل

يف التعبـري ،كـام ومهام كان فإن  مجيع لغات البرش يوجد فيها مستويان اثنـان

يف: قلنا، بالنسبة إىل اللغة الواحدة املستوى املنقبض جيـرييف مقـام احلرمـة وخاصـة

ال يرتكبهـا  امليدان الثقايف واملستوى املسرتسل العفـوي غـري املتكلـف وفيـه أخطـاء

.املتكلم باملستوى املنقبض

ا ُ أن االنكليزية التي تعلّم- والسيام املثقفون عندنا-لناسوقد جيهل الكثري من

يف اإلذاعة والتلفـزة هـي اللغـة الوحيـدة لكـل اإلنكليـز ُيف املدرسة والتي ينطق هبا

وهيهات أن يكون األمر كـذلك فـإن. واملستوى الوحيد الذي يستعمله كل اإلنكليز
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 التخاطـب اليـومي كالعاميـاتيف لندن لغة عامية تسمى بالـ كوكينال تستعمل إاليف

يف كـل. العربية وكذلك هو األمر بالنسبة إىل األملانية واإليطاليـة إال أن لغـة الثقافـة

. البلدان هي وحدها اللغة الرسمية

ـــومربس ـــشامن وج ـــة في ـــاهرة الثنائي ـــة ظ ـــاول بالدراس  J.Fishman(وتن

تالف االجتامعي بD التنوعD وبينوا أن هـذا وغريهم وأحلوا عىل االخ)J.Gumpazو

بويج فـيام  يف الـ بوجيية والداÖاركيـة قد حيصل أيضا بD لغتD خمتلفتD ¢اما مثل ال

بويج آنذاك(مىض  ).إذ كانت الداÖارك متسلطة عىل ال

ّوالذي هيمنا هنا هو عدم وجود عىل اإلطالق لغـة واحـدة تـستعمل عـىل حـد

يف حالة واحدة وهو حالة فوية وكلغة ثقافة أو لغة رسمية سواء كلغة ختاطب بع إال

ّو¼جـرد مـا. بسبب عدم انتـشار الكتابـةوجود ثقافة أو أدب شفاهي غري مكتوب
ينترش استعامل الكتابة تنشق هذه اللغة إىل هذين التنوعD اللـذين مهـا لغـة الثقافـة

وحيـصل ذلـك بإنـشاء. ولغة التخاطب وهي منطوقة ليس غـري) املكتوبة واملنطوقة(

وهكذا كانت العربيـة قبـل. حكم سيايس واحد ورضورة اللجوء حينئذ إىل الكتابة

ظهور اإلسالم ثم صارت لغة ثقافة مكتوبة ومنطوقة وقامت مقامها ما تفرع منها من 

ّوقـد بينـا أن لغـة(هـي وحـدهاالعاميات وصارت لغات التخاطـب اليـومي العـادي 

ــة األدب كا ــب ولغ يف التخاط ــة ــري هلجي ــة وغ ــات هلجي ــدة بتنوع ــة واح ــا لغ نت

إن"). السامع اللغوي العرW:"كتابنا واسـتخراج أصـوهلا) املنطوقة( التدوين للغةّثم

بدافع قوي جـدا كالـدين(ًكتابة للمحافظة عىل كياهنا) Standardisation(وتنميطها 

سانيةّهــو ظــاهرة حــضارية تكــررتيف تــاريخ اإلنــ) وتوحيــد األمــة وغــري ذلــك

(واحلضارات يف كتابه. يف ذلك ما كتبه بيري جريو ثم.")الفرنسية الشعبية:"أنظر ومن

يف املدرسة لغة األم أبـدانستنتج شيئا مهام جدا  ال يتعلم كـام يـزعم(وهو أن الطفل

فالذي يتعلمه هو لغة الثقافة التي هلا كتابة أي املعيار الذي أقامه النحويون). بعضهم

يف زماننا إىل تعليم العامية بدال من الفـصحى. واللغويون يريـد أن حيـول فمن يدعو

 فإن حتقق ذلك فرسعان ما تظهر لغة عامية أخرى غريها تقـوم العامية إىل لغة ثقافة
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مقام العامية األوىل التي حتولت إىل لغة الثقافة حلاجة النـاس إىل العفويـة فـال تبقـى

!األوىل بذلك لغة األم

ع ىل هذا، أن تكون الفصحى لغة ختاطب فال بد أن تتصف ¼ا تتصف فإذا أردنا

يف األداء هذا واخلطـأ اخلطـري الـذي. به كل لغة يتخاطب هبا من اخلفة وعدم املؤونة

يرتكبه أك« املثقفD هبذا الصدد هو االعتقاد بأن هذه العربية التي يتعلمها التالميـذ 

يف املـدارس هـي تلـك العربيـة التـي تك لـم هبـا العـربيف زمـان الفـصاحة الصغار

ِّوهذا مستحيل التصاف لغة التخاطب العفوي باخلفـة الكاملـة.السليقية وعـىل هـذا.ِ

 Dّاألساس أي بسبب هذه االستحالة تبىن اللغويون العرب املحدثون فكرة املستـرشق

± يـتكلم هبـا العـربيف ختـاطبهم" لغة أدبيـة مـشرتكة"القائلة بأن الفصحى كانت

ال تتصف ¼ا تتصف به لغة التخاطباليوم وقد شاع ذلك وانترش بـل.ي العفوي ألهنا

يف األذهان   والسببيف ذلك هو عـدم االلتفـات إىل مـا قالـه وهو وهم خطريورسخ

يف) املتخصصDيف القراءات والتجويد(النحاة القدامى وأهل األداء وخاصة ما جـاء

ا 7 به النحاة ألولون هو وصف دقيق جدا لألداء املـستخف أوصافهم هلذا األداء وما أ

وسنحاول أن Öثل لبعض هـذه األوصـاف فـيام. أي النطق للكالم املتخاطب به يوميا

.بعد

فالدليل عىل أن الفصحى كانت لغة التخاطب اليومي هي هذه األوصاف التـي

.مذكرها العلامء الذين شافهوا فصحاء العربيف زمان التدوين للغة والسامع لكالمه

ال وجود له اليـوم وكل هذه الظواهر اللغوية اخلاصة باملستوى املستخف من الكالم

يف الكتب اخلاصة بتعليم العربية وجيهلها ¢اما املعلمـون وأكـ«  يف التعليم وال إطالقا

ال ينبغـي أن  األساتذة وكل من اطلع عليها فال يعتدون هبا ظنا منهم أهنـا لغـات شـاذة

ّوهـو املـستوى املرتـل.ًجعلوا بـذلك معيـار األداء العـرW واحـداف. يتعلمها التلميذ

واملنقبض وحصل ذلك أيضا منذ القديم لعناية املعلمD املبـالغ فيهـا بـالنطق الكامـل

لعالمات اإلعراب والتنوين فنسوا أن الوقف عىل املتحرك باحلركة هو حلن ألن العرب 

ا.± يكونوا يقفون عىل متحرك يف مد ّحلركات وحتى املمدود منها وجتنبوا كلّوبالغوا
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 بل املبالغ فيه الذي الرتتيلًاختالس هلا فصاروا يعلّمون مستوى واحدا من األداء وهو

ًيصري تشاذقا وتفيهقا ُ ً ًوهو شئ قد عابه وانتقده انتقادا شديدا علامؤنا األولون ومـنهم.ُ ً

اءات قـد ذكـر أن ثم إن كل من ألـفيف التجويـد والقـر. اجلاحظ كام هو معروف

ْاألداء هو ترتيل وحدر وتدوير فاألول هو ¢هـل وإعطـاء كـل احلـروف حقهـا مـن 

ًالصفات التي تتصف هبا وعدم اإلدراج وهو هذا الذي يسمونه حدرا فهو تأديـة فيهـا

أن. اختصار وحذف والتدوير هو أداء وسط بينهام ال ¡كن فلغة التخاطب العفوية

يف  نطقه املتكلم إاليف حاالت عدم فهـم املخاطـب ملـا يقولـهّتكون مرتلة وال يتمهل

يف حاالت خاصة أخـرى وهـو. وسـنمثل فـيام يـيل لـإلدراج والتخفيـف. املتكلم أو

): وما بعدها180السامع اللغوي،ص(مستخرج من كتاب 

ُاإلدراج بالنطق باحلركات يك« بل ويطرد أحيانا عند توايل: فيام خيص احلركات- َ

ال يـشبعون فيختلـسون اختالسـا:" قال.ونص عىل ذلك سيبويه.تاحلركا ًوأما الـذين

إىل:"ومـن ثـم قـال أبـو عمـرو. يرسعون اللفظ" من مأمنك"و" يرضهبا: وذلك قولك

(بارئكم (54البقرة" هو). 2/297الكتاب) كام تبينـه األشـعة-فالذي يسميه اختالسا

ّصامتD ¼صوت واحـد النطق بحرفD-)األفالم الراديولوجية(السينية 
 فبـD مهـزة)1(

والكاف حصل إخفاء لصوت احلركة ولكن احلركة من حيـث هـي حركـة" بارئكم"

فهـذا. موجودة حاصلة)ّ¢كن من االنتقال من خمرج إىل خمرج آخر(عضوية هوائية 

وقـال.االختالس لوحظيف قراءة القرآن احلدرية ولغة التخاطـب وكـذلكيف الـشعر

ي:"سيبويه  :ُدلّك عىل أنه خيفى ويكون بزنة املتحرك قول الشاعرومما
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¼ــ وإن مـــي ّن الذب عن أعراضها حلقيقـــا قد كلّفتين عشري�
)1(

(ثم ذكر مثالD آخرين من الشعر( ومثلوا أيضا لالخـتالسيف حالـة).2/407-408)

ابن نوح:" إدغامه وذلكيستحيل فيها أيضا اإلدغام لسكون احلرف قبل احلرف املراد

ُفاحلركة التي بD النونD أو امليمD أخفـى صـوهتا" واسم موىس فكـأهنام متحركـانُ

بـ). 2/402الكتاب،( وليس أحدمها مدغاميف اآلخربحركة واحدة وكذلك هو النطق

.يف حالة االختالس" شهر رمضان"

:فيام خيص اختزال احلروف-

ْممـدالك، أكـرم بـه>من بـدالك: مع االدغام مثل) شاكلةامل(التقريب. ِ ْ ْ ،ّأكربـه>َ

ُاصحمطرا، اضبط دملا>ْاصطحب مطرا íاحبصابرا وغري>ْ احبس صابر،Ýاضبطلَام>ّ

يف الشعر. ذلك كثري جدا :وجاء

مـــول أذا استهلكــتق" هشــكيهـــُفذةـًاال للíــُت ّة َ الئــئ بكفيَـٌ ق ــــك

يف الشئ: يريد (هل شئ؟ فأدغم الالم :وقال). 2،417الكتاب"

ْدع ذا ولكــف هتــَ Ýن َ Dً متيمــعـــْ ِى ضوء برق آخر الليل ناصبـعلا ــّ ِ ٍ ِ

وجاء من ذلكيف القرءات الشئ الكثري مثل قـراءة).نفس املصدر(ُهل تعD؟: يريد

ّهثوب الكفار:"أW عمرو ُ ْ í")Dويـدل). نفـس املـصدر(يريد هل الثوب)36املطفف

يف مجيع كتب القـراءات مـن الفـصول حـول اإلدغـام أمـا اهلمـزة.عىل ذلك ما جاء

أما أبو عمرو فكان:" قال ابن جماهد. فتخفيفها قد ك« عند القراء وخاصة أبا عمرو

يف الصالة± هيمز مهزة ساكنةأدرج إذا   ياخذون"و"يومن"و"نونيوم:"مثل القراءة أو قرأ

± هيمز اهلمزة الساكنة بD).131-130كتاب السبعة"(وعن عاصم أنه ْوجعل اهلمزة َ

إذا كانـت:" بD أو حذفها كثرييف الكالم وخاصة عند أهل احلجـاز يقـول سـيبويه
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Dب Dوذلـك] تلينهـا وتـسهلها[اهلمزة مضمومة وقبلها ضمة أو كرسة فإنك تصريها ب

در: قولك ِّهم اختك ومن عند امكهذا َ ْ ومثـل)."2،164الكتـاب"(وهو قـول العـرب.ُ

ـــك ـــرأة:ذل يف امل ـــه ـــف األمحـــر ومثل ـــر إذا أردت أن ختف َاحلم ْ ـــرة والكـــىلة:َ امل

يف نوادره).165،2الكتاب(الكامة ع أبو زيد َقريت القـرآن فأنـت تقـرا وهـو:" وح ْ َ

ْمقر وخبيت املتاع فهو خمبي َ َ ٍْ عىل: وقالوا...ُ ُجا فالن ). 210"( التخفيفَ

- إذا أدرجـوا و± حيققـوا-أما عن تفسري وجود التخفيـفيف مجيـع خطابـاهتم

فألهنم كانوا أميDيف أغلبيتهم الساحقة يتناقلون إنتـاجهم الفكـري الفـين مـشافهة

يف أحوال غـري مطـردة يف ذلك عىل كتابة معينة إال أمـا. جيال بعد جيل وال يعتمدون

" فـصيحا"اطب ملحونة صار من يتعلم العربية الفصيحة منهمعندما صارت لغة التخ

Dال تعرف التخفيف فيها بالتلق ّفتكونت، عند انتشار الكتابة وبسبب ذلك، عربية

يف قراءة احلدر للقرآن عند أهل األداء( ا خصصت لنقل الثقافة فابتعدت عنّألهن) إال

فصار اإلدراج هو امللحون األداء العفوي واستبدلتيف التخاطب العفوي بامللحونة

يف احلقيقـة إذ كـان) مع األسـف الـشديد(وامللحون هو اإلدراج وال عالقـة بيـنهام

íالغالب عىل كالم العرب السليقيDيف الفصاحة اإلدراج كام كان أيضا حاصـال عنـد 
 وال فاإلدراج غري اللحنم كانوا يلحنونّغري الفصحاء عند التخاطب العفوي إال أهن

كذلك إال إذا كان فيه ما ليس من كـالم العـرب فـيام خيـص النظـام النحـوي يكون

ولوجود اإلدراج فيهـا سـميت العاميـة باللغـة الدارجـة مـع أن اإلدراج هـو. الرصيف

سواء كان قـراءة قرآنيـة أمًمستوى التعبري العفوي وكان فصيحا عند قدامى العرب 

مع.) اهـ"(.شعرا أم ختاطبا عاديا ُ فشوا اللحن وزال كل هذا ّوحتول الفصحى إىل لغةُ

. ثقافة فقط

وقـد سـمعوهم هـم أنفـسهم(هذا ونالحظ أن التخفيـف الـذي وصـفه العلـامء

 مهـام كانـت تتصف به كل لغة ختاطـبيف العـا±هو الذي) يتخاطبونيف حاجاهتم

يف  ألهنا عفوية وال يتأمل فيها الناطق وال ينظر كيف ينطق إذ يرسـل كالمـه كـام يـرد

وإال-ومثل هذا الكالم يكونيف الغالب خاضعا لقواعد لغوية مثل لغة الثقافـة. خلده
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ّ إال أنه يتعرض لعفويته للتحول بـرسعة عـرب الزمـان وخـصوصا إذا-ما أمكن التفاهم

.حصل من األحداث ،كام قلنا، ما حيمل عىل تغيري النظام النحوي

 هو هذا- ومنذ القديم–ننا هذا ومهام كان فالذي ينقص العربية الفصحىيف زما

ًاملستوى العفوي املستخف املوجود بالفعليف العاميـة وهيهـات أن يكـون حلنـا فكـل

يف هذه ظواهر التخفيف موجودة فيها ألهنا لغة مشافهة وختاطب قامت مقامها العامية

الطفـل التي يتعلمهـا- ونعين العربية غري امللحونة-وحتتاج الفصحى. املشافهة العفوية

ُيف املدرسة إىل أن يرجع إليها هذا املستوى من التعبري وذلـك بتنبيـه املعلـم لتالميـذه أن 

يف لغة التخاطب الذي ُسمع من فصحاء العرب وقرئ بهّهذا النطق املستخف املوجود ُ

 من العامية وحدها وجيوز له أن ينطق ليس بخطأ وليس) وقد أحصوا كل ذلك(القرآن

يف حالة التخا . طب املسرتسلبه

والذي نصبو إليه ليس هو إزالة العاميات فهذا يـستحيل حتقيقـه بـالتامم لكـن

يف ميـدا� اإلعـالم- وهو ممكن-الذي نريده هو التدخل يف تعليم العربية والتـدخل

يف اخلطـاب والرتفيه إلعطاء الفصحى الفرصة لتكون لغـة ختاطـب تنـافس العاميـة

يف الشفاهي بإحياء األداء املستخ ّف املسمى باإلدراج وقد فقدته ويـتم ذلـك بتلقينـه
يف األحـوال اخلطابيـة التـي يـسودها األنـس ّاملدارس وحث التالميذ عـىل اسـتعامله

.)1(وكذلك بإدخال اإلدراجيف التمثيليات وغري ذلك

تبD من كل ما ذكرناه أن اللغات البرشية ومنها اللغة العربيـة هـي وضـع: اخلالصة

هباواستعام ويرتتـب عـىل.ل هلذا الوضع ولكل واحدة منهام أوصاف وقوانD ختتص

:ذلك ما ييل
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ّإن االستعامل للغة خيضع لنواميس التحول الزما� وهو الـسببيف تغـري النظـام-1 ّ

ّويسبب هذا التحول أحداثا تارخيية اجتامعية. اللغوي النحوي الرصيف وغريه ّ.

ّت عرب الزمان أيـا كانـت وذلـك بتغـري إن العاميات هي نتيجة لتحول اللغا-2 ً

ّنظامها النحوي الرصيفيف األساس وتغري شئ من اللغة يعترب خطـأ بالنـسبة ملعيارهـا

وهو ظاهرة طبيعيـة إال أهنـا غـري. وهو هذا النظام اللغوي املتواضع عليه عند أهلها

.حمتومة إذ بالتدوين وبالتعليم ¡كن احلفاظ عىل النظام اللغوي

ّاللغة هبذا التحول إذا انترشت الكتابة إىل لغة ثقافة وهي النظام الذيّ تنشق-3

إال. تم تدوينه ولغة ختاطب عفوي وعادي ال خيص العربية بل ¡س كل اللغات وهذا

.ّأن االختالف بينهام قد خيف بانتشار الثقافة إىل كل فئات الشعب

4-¼ نزلة الثنائية بD الالتينيـة الثنائية اللغوية بD العاميات العربية والفصحى هي

ّالدارجة والالتينية الفصحى وعىل هذا فال يصح القول بأن الفرق بينهام مثل الفوارق التي 

توجد بD الالتينية واللغات الرومانية املتفرعـة عنهـا وال أن تـستبدل الفـصحى هبـا ألن

 Dخمت) العربية وعامياهتا والالتينية واللغات الرومانية(الوضع ثـم إن الربـاط. لفـDّجـد

.الوحيد الذي يربط الناطقD بالعربية هو هذه الفصحى

يف استعامهلا وتعليمها اإلدراج وهو اجلانب املستخف الذي ينقص هذه الفصحى

ًتتصف به كل لغة ختاطب أيا كانت وقد كانت الفصحى قد¡ا تتصف باإلدراج ووصفها 

ولن تسرتجع الفصحى حيويتها. عىل الرتتيلويقرأ به القرآن زيادة. العلامء وصفا دقيقا

ويعم استعامهلا إال بتعليم اإلدراج بجانب الرتتيل مع التنبيه عىل أن هذا مستوى التخاطب 

اليومي وأنه فصيح مع تعميم ذلك عىل مجيع وسائل اإلعالم املرئية واملسموعة وقطاع 

.ّوالله ويل التوفيق. الرتفيه وغريها


