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.المثالسبيلعلىبيبرسل)!وارر:خصرونمهنكلاان،الطريةمن-ا

-3احيات،هـضردورونالعاميأرالحوونرجيزوكلن!بحالفص

.مندورالدكتوريمولهـذدصوودكل"فيو.نظرهموجهةبيدلش،زمسهاالحجج

اللذيالمسرحيةفنيعرفللمالقببماللقصيحا!ةواثكاىولما))حص-دةالو"بفخب-ضخدصةالمسالإخةءحلاقةال-ومأ)حىجج

والامهمحنهمنويسحرارضءمبفيهايتنف!!اللحباةمنفطاعاتروررص.ارغه

يكتبونوالمجهوللينالمعروؤجمنالشعبادباءرأينافقد،ماسب"يجسداًوءلىجثما!زيالاورتوو!ارانيرونا!في!صفأن!!ر

خيال"و"الاراجور"مثلالمسرحبفناشبهاالقريبةالشعبيةدلفنولهانف!-حىالقضا?-إىهم"كانيرلملأطوزمناالعربرصةالدول!

وقد"باللبابات"تسمىلهتؤللفالتنالمرحياتكالتاللذي"اًللظل!وانالمرإجةاللهجاتتشجيعوان،أعرباشهللتوزبرق

اللظاهرعصرفيكتبهاالتنا)!خيهالباباتمنباباتعدةفعلاوصلتئاالفصرىاعربب-ةاوان،،)-"الازف!لا-ركاتزث-جيعالا

لللعصةباطبعاملأتوبةو!ي،دانيالبرنم!هداللشعبياهكاتببيبرساباحى"فيتسامحنماواذاالوولمربيةالقوميةمقورواتاحدى

وهيصياز4بلغةاللخاصأدبهكبقدالشعبارذللكومعى.العاببة.زمسهالردالىالتسامح!ذألمتدفقد،جةبالعاصوارالح

لا!ريرشهتمسكهاو.كأالعربيبقومصتهاص-،سهدلكيفقدها!دو!لآالعابالاستع!ارعهودمنورثنادمماتركةالالب!تفالعامية

)(("ن7اللقربلغةمعرفنهاوالاسلامي1().واك!زقء!ا!-الانو

شأنهمنالمختلفةالعربيةاللهجاتلاوتدأولهذا-3فروخعصرالدكتوربقول

اك--حصيالته،!مددزياأىارؤديممابينهاالاحتكاكيادة.

بما.اللغ"تطعيموالى،ورقاربهماللرولماتبهذهالتحديخمارجمنالعربمناستغللؤااللحديثاهصرافيخعمرةالمسهالدولا!"

.التحددلها.لكفلن،تدوالىلليدعوا،مختدفةوبوسائل،المخه!ة4امربباالاقطارفي

"..ولقد.آونةاللاتينيوبالحرفانااللعرر!با)حرؤطا!ربيهالللهـجات

!--وكربلاءمنءراقيادربالرأيهداعنويعبرقلبطبعنالاستعمإريةالا!؟!الةظكالىالنفرهذااستجاب

:يقولاذالخطيبعبداللهالاستاذفيالاندستآخربداقعاواحثرفيبمالطمعامصلةمنبدالمحعاو

اللعربيةاللبلادفيالمصربةابعاميةاللمغةفهـ3للذللكمثلوأسظ"اللفةعلىفيهاهوادةلاحربافشنوه!،وعواملهبواعثهتحليلسهيل

العاميةالللغةأننعلمونح!.يةالمصرا!ش!يةالثقافةفيهاانششرتالتياللشعبيةالادابعلىوالحفاظ،مرةالللغةتسهيلستارتحتارورربية

المسرحفيا!شصرت،ومهمةحيووبئروجلاتعدةفياذتوررتالمصررةكائنالللغةلان،الحياةفيالنقدممعاننمشي!تاروتحت،اخرىمرة

اًخراذتصاراًتسجلوالان..الغناءفيوكذللكواسعبشكلوالسينما)؟("ويتقدميتطورانيجبحىب

ب!المصربةالافلامانتثستانوبور!،المهمةببةالسيا!الخطبفي:محفو!زجيبالاستاذيقولكما

مختلفافرادانؤ"،-يرةءدةبعدرأينا،الاغانيوانثست(لعراقفاللغة،تقدمصةحركةواللعربية،رجوريةحركةاللعامجةالللغة))

ا!4و.ة!م،جب!ةبصورةالمصرياللفيلمتفهمالعراقفياللطبقاتا!ءديثاورمرافيابلااللذاتعلىوانطواءوتضيص!انحصارالعامة

ء-لمع!ولوعنغنالللهجإقيللعم!فىلمصرمرتعرلللهجةكالمصرلللعرباقللرغبمورمنس!نم!ائي!)3("الانسمانيوالانتشاروالتك!لللضوسعفيرعالذي

ا!قيثلىنولو،كذللكصحيحاام!ىالكاناللعراقكملأفيويحفظونهانضالم!--الىالءريقيرىنفسسهالوقتوفي-2

واسعةبصورةاللعرببةالبلادفيموجودااكصعبيةاًلمج!،تهذءمثلفيلمجف"ومن-الفولكلوردراسةلىشجعكان!األاررشعمار

ين.ويفملارزيالىجدارانأعضقدوانا،اللص-موبةءـهـهعلىلتمغلبناا)--ىتنبيهالاهوأناليهالتنبيهلان-المرليةلهر،تنأ

هـنينهدمانبدلااًللعريةاللبلادفيجزئياخلفةالمخا!ماميةا!ظتعناربةمنالاستعمارأولاهوماضيةالوطاك-حف!بةور-قيوطت

المئقح!اولميةاللغةانرتثطراماماللوقوفعدمانكذللكواعتقد،قريبكأىءقايتن،فهمالاساسيةا!دأفهرونكاننبالحبر!زا

ساميتينغايتينيحقق(اللقصصياحواراو!و)أقصدءاللذيالمجمالفيالثعبي.أدبض،الاهتهامفانولهذ!.بستعورناكيففيرعر

العاميةاللهجاتتقاربوثانيهمل،القمصياللغنكاملتدعيماولاهماف،بيرذالاخالاتقلالصك،تصخبالى!"رر-ار

جمعفيشق!بقبلددهجةفهمعلمغلعاىوالتا(مربيةاللبلادفيلت،بتىالفصيهدم3تلمفالاستعمار.الورربيالع،ل!

3برصورظالفاهمالعوبيةالشعوبيمكنوهذا،ادهييرا!مربيالو؟ناًجزا،.هولغتهلحسابالاكتينيهدمكانبلميةالط

)5("واررءروبتالستيالشعبيةوبهـتاملاحمظاراىاهذا

عهودفيالازظهرلمالع،ميةانصر!حاولجس-،يالتفالادبيةالازواعأ!مصنكازتالفحمرىبغيرودوزت

مظهربكنلمفالاعراب./الاجنبيةوالسيطرةالاز-لملألبلصدمنالبطليتحركحيث،العربيةالوحددعنعبرت

اتوألىالرزلكذلكعاىادلبلوا،العربلعامةلىاجقةدامورابلصدهفيؤهه!.حدودأص،مهتقفلاخراالىعربي

قبحل-رباوراصنالاحىتوؤوعءناتردتاًلستيالكثيردالنض-الوحدةعنعبرمنهاكثيراانبل،عربياا!اهازطق

)6(لملأمالاسالظاهرسيرةفينجدكما،الاجش!ىالغزوحصمدالث!عبي
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منبهمعرفةللعربيكنوللم،غير!،اواللهنداوالروآاوالفرسبلادا!ألىلكيمورمحموديذهببل

معقولدلكواكثر،الادبرهةاوا!عد،بكأالاصطلاحاتبعضأسماءأو،قبلالعروبرةالىهـ؟،واعرؤء،ع!هـااللقصحىمنأقدمالعاميةهده"

ويقال.الكتابأ!لءنوالاصباشيالي!ودلاناللحبشبةاوالعبريةءنفكنصبأننان!ولاناللصاميةكتابة)ناات!حتاومقدورن!اوفي،نسبا

مناقتواممااكثرا)ةرلىى)مةمناقتيسوااللعرباىبالاجمالى)7("مراءولاالعرررة

الاللفا!بعضاصلعليهماشكلاذااللغةائمةرأيناوللذللك،سواهابانالقائلالرأيمعلمثليذلتكقتيموردوكلح!-5

.)9(فارسيةرروهااًلاعجميةبلالةحمحثاءإىطرأؤسادزتججةليستالعاصيةاللهجأت

منالعريبةاللخة!قما))توازإ.فصلملأيخ!ءث!ثماخت-لملأؤطيكونلاوبذلك،أخربطعربيةللهحباتتطورهي

ازط"هذاومعنى"الجاصايالع!رفيالفاظهافيالتخييررسى!هةلصةءلىخروجاليسىأيلح!ناالاسلامقهلىالنطق

الفحسحىاللخهتصبحانلهاقدرالتيالعربيةاللهجةحتىوف-د.اللهجاتاختلافطعلىدفيلهوبل،بهامعترف

طنقواتبحكماللغاتمنغيرهامعتتفاعلكانتبعدفيممايضكلفلموانونوعهالاختلافاهذاحولالمحدثوناختلف

والمجتمع.الطبيعة.الاسلامقبل!تعددةعربيةأهجاتوجودحولالرأي

عيس"الجممجاةفيوررجوليوثالمستنتسقننتركما،الاسلامقبلاللهجاتتعددفيؤكدالانرالرأيأما

عنوانهرءخا-40291سنيوليوعدد-الاسيمويةالملكية"كشاسطفيزيدانجور-يالرأيهذاعنيعبرونوممن

السذياك-عرهذاانفيهرجع"العربيالشعرلاصو"ا"!ةانالىفيهذهبالذي"العربيةاللعةآدابتاريخ"

الاسلاميةالعصورفيزظمازوواجاهايشعرأنهغلىنقرأهوصلتالحيالحر-ازأعةهيبصددوو،نحنالتيالعربية

قد-و.ج!اهايناءلنشوريفونالمزاضعوناذوهؤلاءنحلهثماقبارلباخاتفزعرعديدةاخاتلملأمالالىقبلوكانهتالينا،

خارجبةأدلة:الادلةصنرئيسيينضربينعلىهذارايهبنىالرأيرددكما.)18والتركيبالفطافهيأختلافوبينها

لهجاتبينالاختلاف)قيالداخلةالاومن.داخليةوأدلةفصلافيهافردثم"العربيةا"خةتاررخ"كتابهفيلفسه.

اذشمايط-ةالقبائللخةرينوالاختلاف،المتعددةالقبائلفيالاءجميةفاطالالمنالعربيةالخةأدخلما\)بعنوان

فيماواضحبنوعيهالاختلافوهذا.الجنوبيةواللخةجملة:انناويقول"الجاهليالعصر

وحنوديها،العرديةالحزررةشمالىفىنقوشطمناكتشف7
-ء.................اواللعبرانيةفيلثمبب،صالهلرللماللعربيةفيللفطارأيناادا"

انالورر)جه(")ززمترلهيجعلناكلكاابلالمحانبيهجتىفىآكالي!مىلغهلد(واحدأصلالىالكربيةالللغةمعتعتىاتيا)إلحبشيةاواللكلدانيمة

فىمرجوليوثسبيل......اواللضافيراسماءذلكيكورماواكثر،فيهادخيلانهعدناترجح

تكونانفيش!4ءلتإننالجارهلطهدالدؤسلا)ثمكابهمنالعرببلاداللىيحملممانحوهااوالمعاثناوالمصنوعاتاوالالوات

ه!ذاء)ىالعريبةاجزررةافيالتنتستقدالعربيةاللخةت5711

!-االمطلقةفالكضرةولهذا،لمومالاسقبلالواسعالنطاق.-

منليست-اتووالمعلفيهب!،-جا!لمجاأدباتسميه=01!زمحاع!د
الاهـ-لملأمظهوربر!دمنتحلة!يوالط،شيءفيالجاهليةا-.-.ا

ال!لتسىة"جاداوواالفينفسهاصفلال!قالإأ"دلتغةائعد!نانية!اللغةا010010،-ء-لم!!

علىالاون--ةءىتةرانشأنهـامنالتي-يةقتصادوالا!يىك!ابسيرهـ:ا

.!ا؟أال!رز،زبيندونالقحطمابريينكازتقد-الثمعوب--..=

ليمشثاقرلخةهيواخروله!جةواحىدةب)خةتلبالذينوالقرا

كشرتحتىالم-تإفةالقبائلصهنالقراءيتناولهيكدلم----ث

القراءجد،كمثيراوتباينتؤ-4الا،جاتوتعددتقراءاته!---

ءاء--اا"اصوقااوقا"ترقبوضبط".ؤبما؟و)خبرخالطدعدسماماو!!لر+إلىتا

015)البطوزيابنبكلامالرأي!ذايذكرنااو"

القرأءاتفياكنتركش،بهمنالاولالجزءفي(!.7!ه-

:يقولحيبنالعنتر-ص

،مشلمة--ةهمللغا"-،متهـمبااوررانانزلاللذيناللعربكانت"ت..."1111اهـ:

منأو،ءببرهاالىلغض"منفالالانفاحدهمغلىيعسر،شتىوالسئتهم

بالتعلبمولوذللكءلىيقدرلابعضهـ!يكونقدبل،آخرالىحرفب-ت3!ا!صصم!ل!مع!ىع!

ه!4الباشاركا،كتابايقرألمومنوالمرأةاللشيخلاسيا،والللاج!ىكا

ءتقويانيامركالللهان،لهققالجبربلأتاءحيثوسلمعليهاللله"هـكاءعع!-بة.ـكا-!يس

نا،ومعونته!افاتهاللهاسأل.صلعمؤقال،حرفعلىالقرآناروتك

،مافلواللمتكايفمنبلغنالمسطاللهررحتهم،يروللايرقاللغتهمدعنلاللقدلطبقكلعومتي-.ب..!صمف!!!مصقف!

."يستطاع-ابا!الراتيمالشن

ف-ي(!.8.8-732)خل-دونابنذكركذلكب-س.

البنفيمصرلاخةمخاررةاخربطلفةحميرلغةانمقدمتهص%..ص4ص.م

صذأءلمىوطالب،ابهااس3،توحروتصاريفهمااوصاعهامنبرو!والنص-2والخصللطبما!صرفي!واعالمالبالمجما
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البزءفياميناحهدررىكما.قرينتىعملمنآخرهاقدكانتالتي-الاعرأبحركاتعنبالاستعاضةالاساس

."الالسلامؤ-ر"كتابهمنالاولغيرءلىاخرىبامور-عصرهفيالحديثلغةفيسقطت

ادبائسلوووه،قبائلبعتونكاتوااطيئاللجفياللعوبان".1()،مضرلفةفيالاولإلمنهاج

ولاكلمةقبيلةتسصيعملققد،وا(للول!فىاللغةفيوقلةكأرةبيئقهاتخسنلف!.293-031)جفيابنمشللغويفواعض

بصداالللف،توهذء...غيرهات?خملاوتيسننعملاللقيبلالاخرىكما،(1)5عهدهفيليةالبادلسانبفساد(1001-!،ا

.)25("الاسلامفياللعملووذاتصرواسهدلأمالاسقبلتوحىب!اانهيقولىثم،()16الجاهليةفياللفلتباختلاففاعتر

إقولأذالرأي!ذاأزحمارمنالابراشيعطيهوصحمداستخدأما،واكثرهاالاهجاتأقوىالانسانيتخيرألتلجب

:"الساكلجةدأبألا))كتابهفييكنلماستعملهالوانساناأنألا:قائلايستطردتكنه

اللغتين.لاجودمخطئايكونلكذ"،العربلكلاممخطئا

حرلللفحايرتلع!بهاللم!مكانكافيجمعطمللكفئئلمعلاكليمكارلضنهموللالررللغةاللمع!ماحدلمىاًللعر!"منه،مقبولفانهسجعاو.شعرفيذلكالىاحتاجانفاما

000001)17(عليهمنعيغير

اللشعراءوكان...القديمةاللعربيةباللغةالانالمعروقةو!،اًدعربيةانقدماءمن-الرأيهذااصحابانهذاومعنى

الىللعلماحم!عوكب!ظاللتنعرلعمىأهـوار!ر!!؟كبنفبلغةهةاللعر!بيهعةين!عما!مررزتدلاللغث،كلح!لولاش!نظرعلىبناءيقذمون-المحدثينقبل

....-ءو....اللغويةالاخطاءل!عضاوالاعراب

انعت!ادفيمعينةقبائلدهجةررهمرهمفياستعهدواؤ!ا!مربيةاللجهاتقبلىاللهجاتبتعددلمحيعترفالثا!بالر-عيراما

انهاللجاهلنرىاللعربيالشعرالىننظرحتماوللكننا...قصائل!مة!لاصتقدكط!تقربشلفةانيرىلكنه،الاسلام

ارزاتناقضاؤمن،الللغوبمةالوجهةمنكبيرفرقلوجودالرهناكلليسالفه!صاتهذءحازبالىمشتوكةادبيةنغةالاسلام

برمرف!لااللذينقعائلمشرفعلىاللغيراللعربهؤلاءكلاننلثي!بنارح!ضرح!دللرأىهذااصش،بومن،المتعددة

اؤكارهمعناك!برانفسصهميكدفواانؤهـاسمتطاعوا-واللكه،بةالقراءةوكأ!ك،()18"أتجا!ليالشعركتابنقض"كتابهفي

اللعربيسةالمغةاعلاءاتفقوفد.صناعيةاواجنبيةبلغةوثعورهمألراهـهـالتنههابكض-ابهفيجمعهلطنيمحمدستاذالا

-71الصفحةعلىال!نتمة-فيص!حيحالجاهليالشعرانذلكبنا?إكماويرون)!ا(

جملت!ه.

ألوا!دعبدعليالدكتورالرأيهداعنعبركما

:يقولفهو"اللعةففه"كتابهوبمرةمناكثرأواقي

هيادينفيالقديمةالليمنيةالللغاتعلىاللعربيةتغلبتوكما"

باكصعرفاسطنأثرت،واللكتابةالادابميابينفيعبهاتغلبت،الخاطب

..--"قي،+أينللمانهير.جراوهلموالتهوينوالرسائلواللخطابةالادبيوالنثر

-غ4"!كا؟!+ش-"،لاتحريفمنناللهاماواللكتابةالادابميادينفياللبلادبهدهالعربيةالللغة

ص!لأ-.2!-!!ثيم!!ء!نجءتنميفيتختلف.ثظدلافصيحةصالصةظل!تبل،المحادثةميادينفي

،س-!+؟ءس!)قي!

ل!!---!ج!كا--!!ت-بوو،تجص!غ-بر،"قبيلتكالتايا،العربيفأصبج...)02(الشمالأهلعربيةمحن

---!-!ش-جتد!نج-يز؟.!77انفيالنعرابةفلاؤريشبلهجةالادبيوشرءوخطانجنهشعرهيؤللف

---.-!-.-.*09-؟.:.!كا+س،اللقبائلجميعلدىمفهوماكان،)21(قريشبلغةجاءوقد،اللقرآن

+*ش!:ءكا-شلللهـجةتمانبعدنزلفقد،4وبلاغةببيانهجمببعااللعربفييؤثروكان

لات-كأ-+4ف-لا:.!-+م.:.-!3؟؟إ-و-؟للفعةاصبحتانوبعد،الاخرىالعربيةالللهجاتعلىالتغلبقريش

-تبش..،.)22(اللعربقبائللسائرالاداب

.0.7؟.؟بخء!ظ:؟إط!"ث-!"صلهجما!تعددا!انيسابرهيمألدكتوريرىكذلك

"!نرممم!!؟،+!!!صثيإ؟ب؟؟فى.الادبلمةلغتهاتوحدصنيمنعلاالالسلامقبلانعرب

-!ثهـةكأص"؟-"مس-إظا!؟-؟!؟!-اة:نمبأء+.!!2ابهاينظمورأ-معراءاكارالتياللعةوهي،دجيهالنمو

!ت!"ط-!ت--،!،جم!...عكا!سوقمثلسوق!بليتبارواشعرهم

!؟.--سا-"ئي"!ئ-..كأتلكفيشاعرعلىشاعريفضلانالممكنمنكانيهفوالا))

-"ير-؟!4؟.!!لمجج!ممال!في .)23("متباينةاللنؤلواداة،مختافاالمقياسكاناذالمناظراتا

كمحر---:.-.حينالمح!ريالربما!يألاعيارببعضويشبههم

!-لا.7؟.ا.-ب؟،-الىعمدوافاذاالقا!رة،بلفةفيتحدثونالقاهرةالىيفدون

-بمدخ-!ح!!!!بم،.؟--!--2-،!ك!!-كازخاكذلك.بلهحاتهمالناسخاطبواالاصلبمقرهم

+-.كاس*!-؟-ض!لأ!ب!!"تبنبمهع!"انعيبايروله،القمائلرؤساءمنالخاصهبينالحال
+ف!و؟حمرروجمج!نججه!ل!7-!./.)نيتلألم،بهمالخاصة"اللهببتلكعكا!كسوقلسوقفييخطبوا

ق.زهـكبصيرقبائلهمالىيتحدثواانعيبايرونهكما

ج!-+-.؟7-يرع!،).(2،)تهجاللا

.كأفي"./لم؟.أ-؟شإقي+.س-!"لى3!ؤ:.ص-!ىاللهجاتبتعددأيضافيعتر-فالثاللثالرأياما

؟"!يهيلا-ء.!ص-قبيلجداتقاربتاوتوحدتأزهايرىأنهغير،الجاهلية

د.-ع+يمصادقمحطمىالرأيهذاعنيعبرونوممن.الاسلام

نأبرىحيث"العربادأبتاريح"كتابهلمحىالرالمحعيب

كانالاسلامقبلأدوأربثلاثةمرالعربيةاللغةتهديب

9



زر-واللد،حىجاحمفحاوفتيمحو"لبخلأءا"بهكتافيو.ياللمفوح!ههه-!ىهههههكاي

حسورذضيعركما.!2...3.0سنة()لبجرةالعهدالضكلاتمصرذؤىفي!!ا!فوميهوراًلالىعئبألهر!فحةوالعام!بةأ!مميممم!ئفص!عي
-"المحادثلالىاوبرةالاءو-،"الوصلى((!هاًلدفى))له

الاهحات!،زتاًلهـجرياًلرابعالوررنحاءاذاحتىىهـههه!

فلسطينور"وسورينالضهربينوماالعراقفيالا!ايمية

لغةءاىنفرتقد،،نياواسباؤرليقيةوشمالو!سرفىمب"فيالساءدةاللغةكأنتاللجاهـلميةفيالشعردغةعلانبالاجماع

،خاصطابعذام!اجاز،لواؤليمكلفيواكسىخهاإلمثقهينؤىباووغعرفتالننيالق:،ثلان:نقولانويمكننا-الىكربببةاللجزيرة

فيالتقاسيماحمن"ر-اصهكت،بفيالمقدسياقدمبحيثذ!فر!ثم،ا!روفيالاقلمفيمتجاو!ةكانتانهايبدواللعربيالشعر

للعالبمصفاوفيو،!.315عامالمكضفب"قاليمالافة!عرومىن...الارجاءوالسعةبلادفيكثيرةطوائفالىذللكبعدالنثعراء

الوص"ورناؤلجمكلتميزمحاولةءلىذاكأذالاسلاميف-ريش!8ءسةيم5اللعرببكأاللغةبأناللقولالاوروبيينبيناللخط

.)،3(.بهالخاءمةالراية-يراتالتع3ربز،الاخوية26"فحسب

يت!لمهـا،انالمرءءلىفصحىلغةاعربيةاصارتوبهـذافيرصحفروخعصرالدكشوراط

در!!تالسمىانر!ولالمقدسيأنذلكءاىوالدليلق!قهقر،دأتؤدممانتوراتالمطدغة،الفصحىالعربيةاللغةان"

اللحةعربيةغبرأرضقيأي،فارس!ؤيكازتالعربية!امقدراوكانتقهقر!ا(.نسعثم،الاسلامظهـورمنفبرفيناوقرنقبل

دراستها.فيعظيماأجضهادالىجذلونكازواهناكالناسلانوارلاست-ةقيتوالاءركالسنكريشيةالقديمةاللغاتلم!ائرقدرما

فبمححوراامراا"كةوسلامةالفحاصةصارتوبذاكالذيال!دعندففةت،القرآنونؤلالاسلامجاءانلولا،واللجرورانية

.)135بةالمكت!الثقافةء-لىقاءهـايدن!ما!قيوآناثرانبل.تق"قرهافيالليهب!تقدكانت

ذفسهاالفحسحىأعربب"الاكةلاوعوااتد!ورانما-7ماالىبردوواعلرؤيهاعاعلاكانبل،فحسباللف!صحىاللعربةتقهقر

اتباووجنثفياكدووور!ذأ3،نو،والادبلل؟ضابةكأداة.)27("تقهقرها!هـأارقبلوالمتانةالصةلاءمنعليهكانت

!حا4باللفؤ!ههـالخأ!-!امصورةسساىأولهماكان-"حققشالذيالتوسعفانالاسلامبعداما-6

بال!ت،ت3-رصعهالمضمهون!،بء(ىوبالارراوبأدىالذيهو-الازحلالعهودو)جس-لييةالعرالحضارذ
اررصتدقدوكان-بالعاميةلهءيوقةلااتجاه-.وهواللءظيةرينوازخشارءاللمحنازدر،دأ!!ها،لفويةتطوراتعدةالى

ق!فالىالعربيةال-ضأرةوى-اتعندماإوأ!حأفيعوددمصا،الاخرىبالشعوبلملأطهملاحتنضبجةبالعربر!ةالضاطقين

العباسقي.الدولةرةزهافيانحلالهماببداًيةذزتوافالتر.ألفحرىاللخةلحةظ-والنحوفالحراءدقوضعو2الىأدى

،سلامألاقبلإلىخحشدامها)تادرمنر؟نلموعالمسجىوال:صر.خلدونابنيقول-

الخ!واتتظهر"أخذتاًلهجريالرابعالقرنمنذلكن-ينالاعاجمبمخالطكل،مفسدلمامضربلسماناللعنايةوقعتوانما"

أىازر-ولتوعا!اكضجورللذيلاخطورالذلكالاولىعرعلىملكنهارتوص3والمغربومصروالشاماللعراقممالكعلىاستولوا

.)37("ؤاءالجوبالانفا!تحت"طازللازللأعب.()28"اخرىللغةكانقلباولاكانتالتيورةالله

"بروحيكانالذياللاشعوريجيرالتعصاروبهذا-الالفاظمنكثيربدحرلالعربيةانلفةرحبتكذلك

.)138مششضاارادياتعبيواالعميقالنفسيالتأثيرانسب-قا)تبالحضاربةالمظا!رءاىللدلالةالاجخبية

يسشخدملمالحيمؤ-قزولبقثكما)وبالالىصمبحوأكذاومان،ومانوانركالكلرل!الاخرىألشعوبفنهاعر

ار-واا،فىاصىروجافيللعودالجوارياستخداماللغةء--لىالمرةهذهتملكش"،الجاهليةفيتيمنحدثقد

.)93(الرشسيد!،رونبقصورالالؤاظ-هذهبعضلىاوررباحساغوقد.اوأعن!اوسعنطاق

الاولالاتجاهعنخرامت!جاءف!دالاخرالاتجاهأماؤفد.)912بحالهااخرىالفاظاأبقواكمااساليبهمعاى

الحرفقواعدتجا!ا"لكثرةالالصلوبفي3"ركاصورةعلى03().العربأوزانيخرءلىالضعريباجيز

هـانروءلىوذنك،العاميةمنقريا4جروامطوالنر-ويالمحبالاولالرورنمضذالعاميةو-دتوكلكذا

اساوبصصلاسلوبوفي،مثلاايأسابنتاريخفينرىبأزهاالعامية!ذهفكيو!انلناولياخص.طبيعيةكظاهرة

يخية.الغارلقجمتهاالالفاتهصؤبقجتماالذيتىالجبر:اكويأاالت!بيروسائلررطباللتفا!ملكةنتى

ارويم:!ننتويقول!ونف،م،الللغويةاللقواللبوصوغ،الصوتيالمحصولفبسطت"

الازهرءللياءص-وةمنوؤهـكان،ذاتهـ،فياللجبرتيلقةان"،اًلاعراد-صمرؤءالىجهـنوتنازللت،المقرداتومحيط،الجملةزركيب

سقطتما.ةفيسقطتقدفمهاالعربيةاولفةانعاىديللانصع،وقةخذبالفرقيضحتكيا،وتصريأهااللكلمةاصولمراء،ةعنبذللكواستغنت

.)04("المغول"ابىراًبرةاولئكج!بادنابككىتحتمواؤعفيالثابضةاللقليلةالقواعدببعضواكشفت،النحويةالاجناسبين

بيفةنتاجفهطالاوجاهين!ذبنبينةىتعارولا.)31(ا!تركيبعلافاتءنلللتعبير،اللكلام

اكس!لوبب!فحهزةأ)أطيفعبدفا)دكتور.واحدةرر-اذالارورول!ذافيو،الحديثفياللحنأجيزوقد

:راف!!جبرتي:المغربيالقادرعبد

مسجوكواخرىفي،ررلميغموةق!و،واحدنمطعلىجاريابر*يللم"،بجوازهوا!توا،استحسنوءوغيرهماقشجبهوابناللجاحظان"

.)1،("اللعاميةمنؤريبايبدوثالثةوفي،مسصجوعوفي،غيرهالمرء"خاطبةفيالملحوناللكلاميستعملبأنبعضهمنهمحبل

لي،نه"وليليىلةالفالىلوبيصفكم،.)32("لكذعدا"افيلاجلسماءهتعديثه

واللى،التضمينوكثرةالحشموكثمرةوالىالعاميةاللىأدنى))عانريالهجالثازيالقرنز!ارةفيأنهنجدوهكذا

علىاًبعهـ-وىجريهعنفضلاكلهوذللك.التلميحدوناللتصر/ح،الخاص--4واللخاتباللهجاتأهتماماأولىأقدالجاح!

."الف"ضلواللقاضيالعميدابنطريقةابىجان""كتابفيضحؤيو.والهقؤ!الحروالسنة

فيقوليعودلكنه.مالعربمننزلمنلغةءلىيت!اممصركلان،(والتبيين

واللمديواللجرأةالوضوخ!والللياليأسلوببهيمتازماخيران"الاسستع!-الفيوالبصرةمكةليينروالفرقأمثلةويذكر
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لللملايمن-اللعلمدار-الفصحىاللقومية:فروحعمرالدكور-2.)12("الاسروشدةواللعراحه

.9!ص-6191سنة-يبروت-مضمونهجانبالى-الكتاباًعطىالذيهووهذأ

سصةفبراير16-6اللعدد-اللقاهرة-الضيرمجلصباح-03العاليةشهر.نه

..عص-91ع6صتذ،الفصحىتدهورتكماالعاكليةتدهورتقدو

واللفصرىوالثمعراللعامببةبينالمسرحية:مندورمحمد3ةورالد-4جفةالخلقسرفيصةالكلاصحابهمالاتراكعوامأصبحأن

ع.8ص-6191شةديسهبر-!اللعدد-اللقاهرة-مجلاللكا.نب-قدالمعتصموكان.3،(أالعباسيةألدولةنهايةفيببغداد

اًدق!مياللحوارفياللعاميةاللغةاستعمال:اللخظيباللهعبد-عألفوالاتراك!ؤلاءمنكثيرااشترىحينجدلالمقهذابدأ

.66ص-56!اسنةاكوبر-الاديب-كماالانحطاطعصورفيانهذلك.المحاربةقواتهمنهم

المشتركة-اللعربيةالللغةمستقبل:انيسابرهيماللدكتور-6وتقصر،مردالمحتنز،العاميةتتدهورالفصحىتتدهور

.14صلدائبان،لوتطووهاتغيرهاويقف،حاجاتهاعنالتعبيرعن

.918-188صى-اللعربيةالللغةمشهلات-تيمورمحمود-7حدثكما-واضمحلالهاانكماشهاالىالامريصلوقد

-الهلالمطبعة-العربيةاًلللغةادابتاريخ:ذيدانجرجي-8.الفاتحينللغةنهائياالسيطرةوتصبح-التاريخفيكثيرا

.35ص-اج-2ط-2691سنة-القاهرةبفضىلالاالمصيرهذا!نالعربيةاللخةتنجلملهذا

اللهلاهـالقاهرة-مطبعة-العربريةالللغةتاريخ:زيدانجورجي-9عنأوالفصيحتراثهاطريقعنسواءمقاومةمنأبدتهما

.6صس4091سنة-قرونعدة-الفصحىالزوتحينالشعبيتراثهاطريق

ه..3!ا،ولهأ)5!3!!د:عول+كاه33!8عهوليهكا!3-اً.عنهالتفتو،الشعبوجدانعنالمعبرالادبميدانمن

3،حه!،لأا!،38!هدعهءول+ول3310ووح"،!31338،حاىهنزبمرلكزاوللمتامهجيوبكأذهلالمهمةتلكلهجاتها

كهاول3فى529كاو.744س944..(،4)فاعللد

والترجمةاللطلليفللجنة-اللجاهلالادبفي:حسينطه-11الادب"بهتابهفيحمزءاللطجفعبدالدكتوريقوللا

.63ص-2391سعة-القاهرة-واللنشر:"المصري

89ص-السابقالرجع-12الفخلافيما-يةالمصرالديارعر!تهااللياللشعبيةالادابمن"

.(9ص-اللسابقالمرجع-13واًلزيريزنذيبنوسيفعنترةسيرةمثل،السيرادب-ولليلةلليلة

ص-القاهرة-اللتجاريةالم!نة-المقدمة-خلدونابن.-14وغيرها.بيبرساللظاهروصيرةدربنيوسيرةساللم

.557-556بعبارةاواللفاطمياللعصربعدجميعهاالسببرهذءمصرتيسلمتوقد

مطبعة-النجارعليمحمدتحق!بق-الخصائص-جنىابن-15ذللكيدلأفلا.العربغيربدفياللفعليالسلطاناصبحانبعداخرى

.اب-91سننةهع-ا!اهرة-المصريةاللكتبدارامامتقفانارادتاستعرابهاوتماسلامهاانتمبعدمصرانعلىاثن

2ص-السابقالمرجع-16الحريص،بذاتيتهالشاعر،بشحصيتهالمؤمنموقفاللعربيةغيراللدول

21ص-السابقالمرجع-17؟كل!دلكعنالتعبيرعلى

-صاللجاهليا!ثحعرفيكتابنقض:حسينالخضرمحمد-18:بقولهيجيبانيلشثماثم

9؟،29انتصاراالليهااشرنااتيالسيرجميعفيمصروجدت-بلى"

.(15ص-اللراصدالشهاب:جمعةللط!محمد-91.)5،("وللاسلامللهاواخلاصا،بهاواستمساكا،لللعروبة

المصريةالنهضةمكخبة-لللغةافقه-وافيالواحدعبدعلي-.2؟

26ص-4،91سنة-2ط-اللقاهرة-النتمارودييوس!اللقاهرة

لا.84ص-السابقالمرجع-21

68ص-السابقالمرجع-22:وألتعليقاتالمصادر

لجنةمطبعة-العربيةالللهجاتفي:انيسابرهيمالدكتور-23

22ص-5291سنة-2طاللقاهرة-اللعربياللبيان:بينهممنكثيرونالرأيهداعنعبر-ا

93ص-السابقالمرجع-؟2الادبيالتعبيرأزمة:كتابيهمافيابراهيمورضوانالابياريابرهيم

والنشروالترجمةليفاللطللجنة-الاسلامفجر:اميناحمد-ع؟.5891سنة-اللحديثةاللطباعةدار-والعاميةالفصحىبين

26صاب-2891سنة-اللقاهرة-6291.سنةمايو9-ساعةاخرمجلة:الدينبهاءاحمد

احياء-اللكتبدار-الساميةالاداب:الابراشيعطيةمحمد-26العربر!مجلة-وحدتناعنواناللفصحى:اللبزازالرحمنبمبد.

011-801ص-ا6؟!سنة-اللقاهرة-اللعربية910ص-6291سنةسبتمبر-46اللعدد-باللكويت

.391-188ص،82ص:اللقوميةالفصجى:فروخعمر-6.027!اسنةمارس-05!اللعدد-للجميعكتب:حقييحيى

اللصريساطعخللأونتالليف:حديثاصدرء

العراقفيالشيوعيببنوحقيقةتموز41ثورة

بالشيوعيةالعربية3جةالألانضصتراًالقوميةقةعلا،القاسميالعهدعةلىموطبعة

1813.بصبيروت-اًللطليعةدار
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