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أمداميدبهـأالموالإوربفبم.الغةأهنتة!دة

تممهيد:

فيوعغ.بشتىوالمعردةوالادبلعلماوءاءعصرللفيللغةا

العلومويتوارئون،ادوميةحيانهمكليباللغةهاهمون!جكالناس

مشاعرعنويعبرون،الافةبواسطةالانسانجبةوالتجاربوالفدفات

اتضا.باللغة(الاحا-سوشتىوالكراهيةاحبةواوالرضىالسخط

الحياقوالفهروريرةمواكبة،كلهذلدعلىلمحادرةاللفةتكونانبدولا

فانهاالحياة1مساررةعلىفدرتهااللغةتفقدوحينالانسانيةوايداعر

معالة.لأزاثلىة

،المجالاتشتىفيالسريعالتطورعصرهوالحديثوعصرنا

حت!.ميوبعديوطتتجدد..والتقاليدالاءممارووالادابلالعلوم

كثيراوفليللف!ءيصيبهاالبديهيةوالمسلماتالعلهيةالقوانين

المجتمعتفيعامكلتتطورايضاواللضة.والتحويراًلتعديلمن

حيافهالريةشئونعنلكهبيرالمعاصرالانسانحاجةلتواكبالراءية

شيءاصابهاالاالحديثالعصر?الفةمنومة.والفنيةوالعلمية

امولهاوبينبينهافنسعةالشقةبتحتى،التطورمنكثيراو!ليل

احيانا.الاولى

طراماعليها!القد،الهالملفاتءنثاذةبستاولفتشا

لهجلأن!افكرت،وتطورفجعرمنالحديثالعصردساللفاتعلى

وصجمغالفاظا&هاوتعربت،مفرداتيمنالكثيردلالاتوان!و!ت

،ولرجمةلمعاصرةالحيلأاظروفا!ضننها،بيلهاعهدلاواسايب

كالانجليزيةال!يةاللغاتببعضواحتكاكها،آليهاوالادابالهلموم

والفرنسية.

الامةاحتياجات،1تقتصالتي؟لسرعةيتملاالتطورانغير

تذ)ياهايمكنلاوقوانينهاالفصحىفقيود،ثالحدالعمرفيالمربية

افص!-تاخصانصاعتمدواالقدملالانبسهولةتجاوزهااو

ءحددةهـترةشدبرمااقفووواعرابهاو!هااصواوصيتاوتهاابمفرد

والتشرتهاتاقروهاالتياواصفاتبتلكالمساسبعمص!وحرموا

اسنوها.التي

يعتبر!ءلااللغاتوتطور،التوقفتعرفلاالحياةمسيرةلكن

الىالسهوللأ،النتعقيدمنظورتلعالمالغاتوكانوالتحجربالجمود

ظورتكذلك،الرقةالىالخشونةومنالوفعوخالىالغموضومن

الضميالحد-ئةال!نابةفةد:شات-الحديثالعمرافيالعربية

العاميةاللغةونشات،المفرداتمن،"افصيحا)ءشروطتجاوزت

حدودشجاوزة،العربيةالأطارمختلففيالحديثةبلهجاتها

لننفاهمخنميهفوررةفكانت،ايضاالاعراباوقواعد"الفصيحل)

911

الفصحى.ؤواعداسنيهابعكدرون-5لاالدبنالعامةبين

،اكهبتوالهولالاجناسوتعاورالصاةولجددلزمناوبمرور

اكوتالتيالفص!!فيتتوفرلاوعباراتودلالاتحيويةالعلاةلفة

لالجاوزها.،حددة!رةليبهاعرتالتب!و-صتصهامفرداتطعا!

لقننامنهافعانيالنياللغويةالازلواجيةثأتوهكذا

دنجاريالقديمةهواعععامنئيءعنتتازللفصحىاملا،المعاصرة

كصبعالرقيعلىتةوىا'هايةول!الحديثالهمرفيلسريعاالتطور

.الحياةشئونثكاعنللتعبراداة

نتجنبانولاالةصحى1عننتظىةننستطيعلاالعربونحن

.فالفص!!حولنامنواللف!الاممتطورنتجاهلانولالماميةا

الف!يامتناتراثتحملالقديمةومفرداقاالمعقدةفواعدهارنمم

ماخيرعنالتخلييضسلهاالتنكراووتجاهلط،والحضاري

واهـبةوا)عا.:.والمعرمةوالادبالعلمم"يادتنفيامتنا1ابدممنه

اكتسيبتهااتيالمرونةتمركلاولكنلامعثتناوامورالحديثةحياتنا

الطويل.ال!ضاريتاريخهاعنرالفصى

والاداب،.العلوم!!للغةامعاشكاتاوالافةمش!لة"هيهذه

الع!صينطو؟ناألائملاطوعزلت!هـ!موووب،اكديهةالفصحى

الكافيةالمرونةتماكلاواًلعامية.الحديثالعصرؤ!!والحضاري

الحديث.ألهصرفيالمتشعبةوالمههـمةوالادبالعا!اعباءل!مل

اصيتحدثموحدةلغةلايجادبينهماالتوفيقيمكنف!ل

لها.موحدةلغةكايمكنهـلأواحدآنديبهاويكتبونالرب

المطلباو-الهدةهذاانأومرونتهالفصصاودطرةالاميةاحيوية

دونانطلالىالةصءك!،تحولاليالهقباقهدمضعننخليناءلمى)ينومف

الههر!يوال!فاريالفكرياطلاكنابمهيتووفايضاوهليه

الاداةوهي،الاممتطورفيحاسمعاملالانةلان،ا"ا*ديت

ومشاعرها.افكارهامكنونعنالامةبهاتعبرالتيلوصبةا

الفحعحى:4مشكلى

بها،تتعلتىولاالعايةتخصلاتواجهنأاالتياللغويةكاةوالمشع

تتطورلالقواعدومدزمتهاوجمودهافنهابزالضحىمشكلةانها

اشهت!االلمفةعلماءمنوالمفننينالمشرمحينان.تتبمللاومؤدات

التطورحنىوبينب!ينهاحالت،قواعدلهماو!حموالثروطللفصص

ثروطمحبيسة،ثواعدهمرهينةاضحت

،الاعرابانزاماالقاسيةوصرائمهاالعتيدةالفصحىثرو!لهن

كلقييلة،هـ!سلالذاولا،العربجهيععنذمنشمايكنلمابالا!



،النحاة4كصلمالذياكحوعلىثقيقةلا4مضبوكلةتكنلموقواعده

كلامجميععلىالنحاةفهممها،الاعرابم!اهربعضوجم!لقد

ا)صليصاواآخربعنمعممنكرواواقي،حينافقاسوا،العرب

،ي!،-5الناساوجهفيشهروها)1،مضبوطةمطردة!واعد

.اءلقراولحطإءاوءآلشعراولفصحاءابهالزموااو

احنهر4لاثف-لالاعرابانالسامرائيابراهيم.دويرى

رءو-خرىةمهرلفةوجودسس!عفهوثمومن،العربيةالسليقة

ضوا،ظد+نلاانفسهميلزموااىدونالناسيستحملهامعربة

.ل؟(الاعراب

آلاعراب،ظاهرةشيوعؤ!تىككهفيبمبمافيسىابراهيم.داما

منظاهرةثوعااوفصاحةاواهميةالحليكنلمالتسكيناًنو-سى

مليئةوالفراءاتوالتفسيروالصر!أآدنحموتبآنوالمق.الاعراب

وعدمالنحوقواعداضطرابعلىوإضعةدلالةتطالنىبالشواهد

واالوصلموضعفيساكناتانماالشواهدتلكومناكلا!يا

.)3((الوفففييةوصلآونخفيفانهعلىا!ول،الوكة

هسوال!الاسلامصدرعصرنناللحنوجودالىبالاضافةهذا

الغصح-،عبضعندحتىوشيوعهبورودهالاخبلىوتنافلا!لاموي

..لعلمماءوااررمراًءوفصل

!ستاذامتواةهمهدلاهـ-ةسوىالاعرابيةالدلالةوليست

اء-ةاني-!آبراهيم.دتدىولا.اللغةفيالكيرةال!مةيالدلالات

!تضج!ااصواتسوىد!يايست،الاعراب،حركاتمضويةدلال!

ة-طبي!)5"اكاوال!ركةهذهوي!دد،بألسحنالنطقفرورة

منإجاورها!معاحرهـةاانسجاماو،نحريكهالمرادالوف

".)"حركات

عمو!خلالمنالاعراب!يةلدلالةاتحددالحيةاللفكومهظم

موويههاتؤهـ!آضامية3اتحرالىاللجوءدونالجملةفى!الكلمة

الاعرابس.

اوطلا!دونتحولكبرىعقنةيزاللاالقديمبشكلهوالاعراب

صبوالخطهاكاتبواالطأل3تفكبرعرءلؤواعدهتزالولا،الفصص1

وال!رهـيىاله،لعشرأتؤ!التفكيرعليهمتفرضلانها،والمتحث

العلمب"تالآطريااحدىلشرحافكارهميشجمهونوهموالسكنك

ملالاعراباؤفصةحالكلوعاى.الانسانيةالقضايااحمىاوبسص

الاعىصابتسصلثقلآلامةفجءاهبر.لمعاصرةالغت!نالمحيوصولاتنته

اخةء!بمواضهء؟شبثثكنه،الهاميةاوالتسكينالىوتتجنبه

اللفوإكأ،والم!امبعمعاتوالإ.آلمدارس!يوجودهويغرض،ا!ابة

.جدوىدون.،الطوالالاعاتوتلقي!نهلحف!هوتخصص

القديمة:المفردات

الشروطتاناي!ضاومثماكاهاالقددمةلفعحىامص،بومن

وؤ:افلرفوااءة-يث،الةصي!لأللهفرداتاللغويوناشترءالهنىا

يل،وهتوفهسوالسدييم:.وهمالهربةالجزروةقلبكيمعمومة

ذرصكؤ!5(الامرباقبائلبأ!!اما.الطائيينوبعفيكعثيةوبعض

اف!-ااعراونفاء،مروقيهااللةويون!تدفلاهذايومناوخىالوفت

الفاصا.وفصاحة

ؤوامءس،فيضبط!اواحكمافصيحةاالافةمنرداتا-هعتومنذ

الافةلىاواحدةكلهةبافافةوما.احه!تسمحلمالطماءوشرائع

اءوا!ا،!ن!وتيرتحواوصيفهامنبصيغةالمساسولا،الةصحى

.،02-إنيمإبراهيمد.-الانةاسرارمن:ان!"ا،

2.صا2-اا-امرانياابرا!يم.!م!المقارناللغةفقه:راجع2(ل

-13128تيمورم!مودناذالاسمقال-العربيةاللغةمجهعمجلةل،،

.55-01المجمعمجلة141
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الفاظبفرائبوالبلافةالفصاحةعلىتستشهداليومحشزالتولا

اشعارهم.وثواذالاعراب1

النقيةاطفةالدفبب!ةعليهالمحامتالتيالاسسان

عربية--ةهارفدتفالعربية.اًسا!هامنباكلة،(الفصيحة

اءواهمنقنبعولم،.الباديةفي!شا3د-ها!الإوالثوالقوآن

منشظتاتسنينلآف3عبرتجمهتوانما،وهذيلوذيسوآسدنميم

وادوا،هاوصيغهامةرداتهااستمدتومنها،ال!إميةاسا!يةاالمغاتا

العريقة.خصثصهاوجميع

لقد.حاقرت!اوباديتمكلخلصمايكونوالمالجزيرةوعرب

ووطيء.مبرةمناكئرميهاواوغلوا،باديت"مالاشوريونعليهمافنحما

عدة.مراتوالبواديالحوافرا!رافوالدومانوالؤسالاحباش

التجارةكانت.ت!كونواحدةملبيلهوالفزواتالايامتتركولم

لنخضلمطكلوا!ه!منالفباتلتحركالنىلعواملااهمجمنلمطراواخنباس

!ارجاءمي.الجنوبمعربوتوزيع.المجاؤرةوالق!افلوألشهوبمبألامم

اثهالتداخطعلىالضوءبعضيلف!االاسلامظهورعندالجزيرة

اماثبينترد!كانت!وهريش.السحيقةادمورفيبالجنوب

ابتصشببةجاوبها،،لتجاريانشا!افيلجزررةاوقلبواليمن

دهجارف4للرقي!قسوقاكبروهي،مستقرةو!ارسيةورومية

كلها.الرفلرةديوترويبم

الواىمعالخضمهذافيالعرنرالنغاءاوا)!ويالعفاءفا"ت

.والاحتكاكالاخملاطمن

واحدةمجهوعةؤيالعصحى،آلهربيةالسامياتعلماءوضعلفد

.واثبتبتهاؤيمااالشديدنلثمابهالجنوبيةوالعربيةالحبشيةمع

-جماجموعظامتشبهاثمالعربوعظامجماجمانالانترودو)وءقيعلماء

الزؤوج،يشنهونالجزيرةمنالفربيلالساحلوعرب،!الشمالأمم

بهدنصدفطفكي!ف،والؤسال!هوديشبهونلشر!ياالساطا1وعرب

هـنحفنةالسنةع!الباديةفيبا!يةكلألتالعربةانكلههذا

تلكلهموانى؟لغاتكلونقتدمؤهمصغتالفىين-،لخلصاالعرب!
وهمالعربيةللمفةا!!الحضاريةوالخصائصالحضاريةافرداتا

التطيمأمنميسطاياوالحضارةءنحظايينالوال!حفاةباة

المفنمدةالفصحى"للغةتستطعلم،العشر،يئالقرنمطلعوفء

الف!رميادينفيالعربيةللام!الملحةاف!ور--لأاألحاج!اتد!ان

ولهجاشاالغنابيةلغتناالاافاظعئراتفامت!مت،والالبوالعلم

ثونونكن،ولهإ*شالغتنامنيتجزالاجزءاو/اض!ت،ءالعامه

باباغالقوأالانةعلماءلأن،التهيى!بةمواءيسابهةتضر!ان

وخصصواءبا،التصحقاوميمو،ددالمووصوداوان!رو،لوضعا

.المبماسحكم

ودخلت،المعاصرةلغتنالصالحالقضيةهذهحسمتولمحد

الغصحى،اللغة-رمالىوا،وأرقوالمقفسةوالمعربةالموضوعةالالفاظ

،لانعنهلناغنىلا،ءفهاجزءا-القديمةالقيودركم-واصبحت

تؤلد،والمعاتي،قنجددالاغراضبرين!ما،ءحدودةالقديمةالمفردات

.بمصطاححينل3تطلب،والعلومبمخترعكليوم!نوالحضارة

:المعاصرةالعاميةوكانت

اقتحامحرمالموآدءلمىوحرموآ6العامةلفةعنالقممإءترؤعولئن

!ؤرلااذ،اًلحديثلحرافينمامااختلغطالوضعفان،.الفصحى

الاداءعاىها؟درفيالاواخرىافةبينالمحدثهنالافويينجم!رتد

.واليومي!ة،والوجدانيةيةلفكراالامةلحاجاتالتعبير،وتلبي!ت!افيودمنها

لانها،التقليديةالفصحىمنللفهـرواسسالدكعلىاخفاميةواله

النهسبينمتداولةوعباراتهامفردال".ولانالاعرابدواءدمقتنص

يفهمونها.و!الناستداوله!4لاالتيالقوا!لفةبعكس،يوبط

-اًصهد-اللمغويعالوف-11(-8لهربيئااللمغةمجهعم!لمةلول

.الزياتحسن



،جذيدةادبيةانواعوحود،ايضاالعاميةثطنمنرفعومما

والمسلسلاتوالمصةوالزوايةكالمسرحية،لعامي!اباللفةالصلةوثيعة

افصخهالأدآلانواعهذهمنلففي..الشعبيةوالازجادالأذاعية

بأستخد:مالمجازههيمكنلا،العاميةعاىكليااوجزئيااع!نمادا!تمد

!الادبال!ملحيويةمنكبير!لرعنادخلىلغنالفصحى

مرتبطة،فديهصةدلالاتثاتالفصحىفيالالفضلان،وايحاءاته

وثيقةفهىالعاميه؟ظالقساما6ادبيااواجننماعيااالاولىبألعصور

يثيرهـا،هامفةاخرىودلالاتمعاعرةاجننماعية1بردلالاتالصلة

حديثا،علي!"رفالمهوال!ايي!والس!اتوا!ركاتوالتنغيماثبر

والعانبية.المحوريةالدلالاتمنذلكوغير

المشمتركة:اكلفة

د!لجمعخصائعىءتالعدب،العمر!!انكنابةلغةلمخضتوقد

.الاداءديومرونتهاالتكيفعلىالفص!ىوددرةالعاميةحيوية

النابوفنحت،(الفصيح)ف!يدكسرتالحديئةالكظابةولغة

ببتوممفتكما،العديثةوالاساليبوالمبارا!لجمعالالفاظوا-ما

مننحددال!ياةفرورةتمتضيهوماالاممللفةالثابتةالعريفةالملامح

الف!المغرضةوالدعطويالافليميةالنز!تعلىلضتوبذلك.وتطور

لغنالىادهربةالاقطارديإهجالهاو!ولالفصى1بأنقسامبشرت

ية.اللابللحةحم!مافرارعلى،مستقلة

،امراعاللغوياطىوورر/!،التركيبيةالفصحىمرونةولولا

الن!-ورسنيمنآلالا!طعبراكهصبتهاالنيالرافيةوخصائصها

الظلامعهودياماخاصة،بعيدعهدمنذلاندثرتذلكلولاوالترقي

منكثيرفى4ولف4ئقا!ةمرضالنيالاستعماريت!لمطواوالتخلف

..ا،حيان

اءاد!،تقي،،(الف!-حالحدودالمشنركةاللغةتجاوزتولمن

اتىالغصائصننث،القديمة1الفصىفيالممتارةالخصائصعن

.الحضارةمدارجوطوعتهاءوصظ!كا،الزمنيدو-متطهذبتها

ى؟تكط؟زاللأالعديمةوصيفهاوادواتهاالفصحىفاصوات

لهجاتا--طعولم،الامةاح!(ت!بجميعتفي،تقريبا!امالفمد

والادواتوالصيغالاصواتمنفثيلعمرسوىتبتدمانجميعاالامة

الفصحى.اللغةنياكثراوبديلال!اج!الفي

اس!"ءالاشارةعلىتيديلاوتعديلايالمشتركةاللفة1تدخلولما

اض؟اطفالجبواثوات'..والاعدادوالضمائروالموصولننفهام4والا

امالنفبواياتتمتعالمشههـكةااللنةتزالولا..والتوك!يدلنةك!ا

المسماولفعيجدانفما،العربيةللغةافيالرالعالأشتقافى

بواسطةمدىابعدالىيستثمرتى،العربيةالافةساحةفي

.والافمالإلاصماءالاشتفافبةوالصيغالمبانيعثذات

الاسرةافرادداص-عاء!السامعاوالقارىءيقعانخفيو

ا!رداالأصللان،"تخ!تاو:ىالمهتقدريمكنهاحتىالاالثتقامية

نبحديوافىيالاعظمالمثتركلقاسمايكلل"ضضقةالفروعلجميع

..بهبحدالىامعاني!يبنيقرباوالفروع

كط،اشتركهاالةالىانقلتوغيرهاامديردةاالمزاياهذه

ءلىآلم!هلهـنكانولذلك،يضااالعا!ةاللهجكبورلمتمهت

،!مد؟دةادمحادعفيعربيةل!جةيةافيافانزطرايمنعربياي

نب،ركالمثالمجردوالاصل،الاثفاؤيالاسريالنقمعبعريةلان

الالؤ--اءأفماخهلفوانلمرادايفهميجعله،-مبماالعرببةالاهجات

الر!طت.بص

ءربعاببهيواضعما4تف،المعاصرةاشتركةااللمغةانويبدو

ا"رفيهايبمولا،مثتركةادرركأبلغهاشعارهمنظهواحيناجاهليةا

،وء-دةاتوالالواصيخواعامبفكللمفرداتالان،ب-:ةالمتلاهجاتا

لهبئ.له!ةءنيميزأتياتيلصوالتفيم؟س.ل!باحينتافىلا6باقر
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الىزسللتوكناياتهـأوتعابيرهـ-أالمحلإةالله!اتامثالمنوفير

ت!فظولا،والاعلاءيةالادبريةالكتاباتتضعناثثفخركةاللغة

والصبغاتوالالولمفرداتامنالفليلورالالان1ةلمحا.االله!ات

وقتيمضولن،المشتركةاللغةصلب!!ابعددمجهاي!علماالني

العواملاهممنوهذا،وتشيعهاالمثتركةاللغةتحتض:هاحتي؟ويل

المشضهـكة.الكتابةلغةفييةواليمال!جاةبهث،هـى

اللغويون-هرضهالذيآلعزلةءوقكسرتآذنالمشتركةاماللغة

الهربينطقهاكلمة،مكلالوضعباباغلقواحينالفصحىاللةءعلى

وآاملارهموتخسدم،والسننهممزاجهمتللىلمالحديثالعصرءي

المننشركه.للغةاتحيالقاموسفكابهاععترءال!ةتصنحمشاعرهم

اله-ثاالاعرابعفدةسوىعقبةمنالمشتركةاللفةامآمينقولم

امبةوالعتارةاقتسكينالىفيلجئونالناطقمينجمهورمنهايئهرب

اللفوقيآلسليقةيصمونا!ا!عقفينالكتابوجمكلر.آخرىفارة

الايخطئونلاهـهمذلكومع.النحوفواعدمناحفظونم!ااكثر

النحو.شواهدفيشواذمنفجدماد.فدار

:أالادبلغة

واللغة،آلعدجمةالفصحى:ثسلفالتبينسبق!ماميزفا

اللغاتبينماتجمعالقربىوشانعانوبينا،والعامية،الحديثةالمشتركة

منفبينغ،الثلاثاللفاتبينتهعململلقاءاعرىوان،الثلاث

.ا،ختلا!اوء"منبينهاماآضعافالثابهاوجه

المعاعرة،آلمفركةاللفة1علىاسايساتعتمدإمرالمهآلاديبو!ة

-عهدفريبوخنى.القديمةوالفصحىبألعاميةصلاتهاتقطعلأولكنهآ

الادب'فةكأنت-واليازجيوالر!افيوحافظشو!اعهدالىاعني

الادبورتهالقديمةالقوامشيلغةعلىنعتمدواثسعهـخاصةعامة

وامبالعربلغةيحصرالذيالخا!ءالمبدأمناظلا!ا.المديم

الكت!الادباءاومناحديعدفلماليوماما-الاعواببواديجمه3العر

النقدحدععاالادبه!فياللغة!ةلانالقديمالعصيحاوبالغرتبهيفاخر

الع!ديثة1آلادبيةالانواعولاى،ذاتهافيغايةلاكوسيلةال!ديث

القواميس.لئةعلىالحياةلفةلؤثر

فاتبه،القديماالالبمحاباةمناسأسعلىم!امالقديماخةدوا

ادفافجلولذاث،المخنذىالنموذجهيوفيمهاليبهواداثاىاهي

والموضوعاتاللفةحيثمنالجاهليالشعمفلكمييددرالقد!

..والمجازاتوالشثمب!هات

الالبلفةبنعقليد،امرةاعادةاادالواالمعدثونوالتقليديون

الحديثةالادبيةالمقاييسومن،واساليبهواخيلتهوموضوعاتهالعديم

تواضعالتيقلكعنفخ!تلفواسالينهولغتهللادبمواصفاتوضعت

وبعمت،والاذوا!والثقافاتا!ثاخئلفتلقد.اءالمدءعليها

المعاصرةحيلاشافيوجدت،الجاهليوالععرءمرنابينالثقة

لمعاييرادبناوخضع،القديمالادبفيموجودةءنل!-4إدانواع

المعا.س.الادبلغةعلىكلهذلكفأثر،القديمائنقديعردهالانفديلأ

الالفاظمه!متتجنبالحديتاالمصرفيالادبلمحلفةحالل3وعاى

واإحديثالدنابةلغة،الحياةبلغةوثيمشااتصالاونتصلايتة

الذيالخاصالمعجمالىبالاضافة،المعاصرةالشعبيةالطبقالىإحميع

.اإغاصباطلدثهوذوقهالاديب4يركون

وان،نفع"تجهـطيلهدلما،دبيتراثنالغةانهذايننولا

ؤ،لادثب،"القد!والادبياللةويتراثنايتنكرانا،ديبعاى

وشخصيته4اسعلوديتبلورملكانه.ولاتقوىلاو،عودهيشتدلاا،عاصر

القديم.وبادبناالزاثبلفةصانهوثقاذا،الااًلادبية.

والتصويروالتبيرارمزوااإهمسيالىتشحالمعاصرالادبوإغة

تعدصاإحلأامالجزلةالفخمةوالالفاظ،الخطادهفاإلهجةالمباشرغير

وعواطفه،والبعيمهال!رب!الاديب،اغراضان.المعاصرالادبلافة



و)كنه،الرؤيةيجيبلا،خفيفبضبابمغشاةممونانيجبالمنباينة

الادبي.لموب!الألىتعهعلىلاوجضنغاريضعي،ألغهوضمنجواتثير

.الاذنالفنهالذيوالفكرارالابتذادعنبهايبعد

أىايفضيانايرمزوالنمادي!ي،العموض!"الايضل'نعلى

س!يهالمباقرمالنعنير.رويبوالبهيدةلهريبةاالغايةيحجبابهام

يجعل،والالفازالاحاجيحديصلالذيوالابهام،بالاديبتليقلا

القاركبماو،حمرم،آلر،فهـيجهد،متكدةثقيلةلقلماتواالعبارات

ءهمعليهويفوت،الاديببهامرالتيوالروحيةالذه!نية1المتعهمن

الادبي.لعملهالاسمىالهدفاوالظاي!ة

الشعرةلضة

لهدولم.الحديثالهصر!يمناسبهاتقديمالشعرلغةتعدلم

الحدتت.لشعراللغةصالحةواجزالةوالفخامةالفحولةمعاييم

وتم،ووجدانه!يهومقمرات،امرهزماميملكا!بحوالاديب

وهو.هـارهيمدحلامشاعرهحقيفةعنالتعبيرفيالتامةالحرية

افىال.اليطمعافي.لقولا،البطشهـنخومايتزلفولا،للمدوح

الحديث.لعصراديميتذلةمقيف!ةرخيصةالادي!1ذلنمثللفة

الصرالحديت،فيوالادبألادب!ةالصح!يح،همناولهل

فابعايكونانالنن!اعزمهمةفليست،"لادبفةاقىنكلشامنغير

وردمأ.شانهلان!اباعطبهقىحاببابهكفاواللخليفذليلا

اتاع!عنالمستقلو!زفهوكرامتهالشخصيةحرينهالمعامرلكاعر

صرةلغتهنفسهخن!مخانعةذليلةليستا!لتنه،وهباتهالخاي!فة

ر!إ)تهتبلغ،الحقيقيةومشاعرهذاتهعنتعبر،الشخصةكحرقي

دجدانية.اومثاغلهومشاكلهالحياةفيوتجاربه،اوجودارول

اللغوبنانوا!4لنرضي،منكلفة!نق!ةفيماالشاعرولغة

عاىواخينهاوكأ،ياتهافمجازاما،الخليفةببلاتالحا!نوالبلاغيين

كلمااللغوييناعينفيوتكبرتممووالفاصا،الفديمةالصوركرار

اللغةهياثاعرعلفةاليوم،اماالقديم1الجاهليالمعجمعلىحالحظت

ملفةزخرمةاونزييفلون،لسانهاويرددماوجدانهمنتننعاتي

دلالاتبباتهابينتحملاولعرالشاعرلنة.!همدة!صاحةاو

وراءمننطلاد!،المتجمدةالحيهباشعاعاتها،المعاعرةالحياة

.والقلوبالاسماعفي!مىووالإراتإلكلهات

والمشاءروالالكارالمانيمنشتافاليستاولمرالشصولغة

خواطرعلىالاتدلولا،شيءالىتسلملاالتيالمتفرفنةوالابيات

وا،ال!ارللغهاوراءفمنمجزاةومهاني،مشهتةوعواطفمبعثرة

وتؤلف،الشتاتتءهـعخيال..والموسيقىوالصورالاحاسيسو

تلائمماكلاكا.و-بةكاحذفهيجبمابشف!7(لالبمئياتبين

!:صةصورةليخاتالايقاعويحدر،الماطفةينظم،الادبيالممل

.م!ددةوناية"تكاملوءضمون،واض!اطرذات،منكاملة

كوهـردج،الانجليزيينالشاعرينبيندارالذيالحوارولعل

،كمااًلحدإثال!رفيالشعرللغةا!دبيالمعالمحددورثؤوردث

الشعسربلفةيتلمقالانحىشارزالتلاوادببنقديةقضايااثار

منذهـكوغيرفب4.،اخميالواوالعاطفةالفكرواثر،ومضمموتوشكله

النقدية.الادبييةالموضسعات

لهدامى،ا4تااوثركتابنامناثير3:!المهواللفظقضيةشفلتوفد

الا!ظبؤبءاحدهما:فريإنالىوالنقادالادبأءفيهاوانته!

...وايةاعهوسبكهاختيارهحسنفيكل"البلاغةويجهلوتجويده

فىورالغ..و؟نلاحمهاوت!ميقيوتوليمعاالمعانيجودة-!يدبرالاخر

اكمعرفيوءود!ايعدولم،القضيةهذهالحديثالقدتجاوز

وا)كل!ة6ول(كولردجنظرفييتجزالاكلوالمعنىفاللفط،ايضا

911-عتيقعبدالعزيزد.الادبىالنقدفيلاول

17891صاعبدالرح!كث!عيب.مم!مد.العديمث!الادبيالنقدؤيوانكل

.89-؟8-بمويمصطفىمعمد:كولردج)8(
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نكتبولانن!قلا!حنلموبالاساو9كلاما!اطوجودلاالمةردة

نءدفعةاوجملاننطق،ات!برهضءنبعض!ا!فصلمفردةكاما!

الجزئيا،منىيكتملضىتوففلا،الواحدالن!!فيالعبارات

-ملفيبهخرهاومملاماولنصللم،القأريءاوالسامعذهنفي

.الام!،مويستوييفكرة2تكتملانآلىورنادعةعدإدةووورات

-الادبفي-ا*ديآلمصرالسباىهذامنجزءبمصناهامالكلمه

والكلية.الجزئيةمراميهالى

ا)كلمةمتى!ننضحدثقدآت!ابركرمبيالأنجليزيالناودوإرى

وملا!متهاالجملةاوالكلمةموسيقىعنألحدإتنفردو!الجملةاو

ف!سب،آلنكليانتقسيمسوىجنذاكلمصدلاول!ت،ملالل!وضوع

فيتلا!مالانها)9(الاجزاءهذهبنالعصليهصفلاعمدشااما

بها.انفصملاعرى

عنالشكلبمعزلالنثراوالشعرلغةعناذ-ثيهصلاكذلك

للوصولجميعالح!افروالمضمونوالثمللمنةلمحال.المض!وناو

سبيللاوحدةفيواللغةوالمضمونالنن!كل!ها-شاركواحدةغايةالى

طربا.الااجزائهابينالفصلالى

ا!واثهاوانسجامايقاعهسا،مثلااقصيلمهاالغةعننتحدث!قد

بدفلآنعجبوقد..الشاعر-لانفعالومطادق!الموصوعوملاء"ف"

يصردنالاكد"ذلكانغيرال*"ابةطرا!ةاوأتشب"ادوعهاواجازا

واالادبمادةاللغةاث،الشعريةاأدرامااواقص!يدةاالغايةعن

بهاواهتما!االعربيةبرأللغةوتجويردنا،الادبغايهالىيروص!ترمز

منمقطواحدجزءسوىاللضةوما،الادبمنغاينناالهايرهضيلا

الادبيانعملدبرزوالكلالمضهونمعنضافر،الاددبه.ل1ااءاجزا

.صورةاحسنفي

صي:الادبالنثرلغة

لان،الشعرلفةعنوايحاءاًللادلالافنهات!خنل!اللضةوهذه

اكفرالشعرفموفوعات،النثرطبيهصةعنتختلفصالشعبيهة

وارحب،و-عويهالحيالومجال،حدةالثروعاطفته،بحد-دا

منموبصااف!افياولحعواوضدحوموسيقاها،اثارةاممثروالكله،ت!

..والعاضفةلف!روااضهكنوااوضوعواهاللضةلههوما.وعاىاكثر

النثر.فيمنهااثهرفيوتركيزازحمديدااكثر

مجالىففي،بةاقيمالاحادتتثرالادد?ن1اكثريخ!ظفكذلك

وهو،والو-!انييالعيولوجيههالاديبلانعقءالنثريرخضعالادب

الذاتيةلىا!"1().الموضوعيلآاىالمحربة(البوت..ست)ءشد

يعنمامليكنبلاالادي!بآلكانبلان.ليوميةاالأهابرةوا،حاديث

عليهوانما،مباسرتلقاتيبشلالاحاشمهعنيعبرولا،بالهعلى

وناخذالفالةوتحددالفوةو،ستاليماًدجربةتتضححئينفران

التعبير.-بدأعندئذ01..الملائمث!عقلها

فعبيراتجاربهماعنيهبرونالذينوحمعمالظتيةالدرجةوكتاب

واوكارهـ-!وعاطقن!موحوارهمافتهمؤىت!سيباظمحلذلك،مباشرا

الشارعرحللغةأىاا!ربهؤلاءولغة.الاديبةاء،الهمو!مون

وجداني.اوفنيفاب!يصطهالااك*

باراتوالهالالةاظيوجهكيففي!عر!الخلاقابىدعالاديبلفةماا

الادبية.انجربتهمكتمثةناضجةصورةدخملقوخيالهوو-!انهبمكره

واكهرالشعرقىمتقاربااوواحداي!كونالالفاظمعجمولعل

وفوجهتتحيزوعاطص"وثقافس"الاديبذو!ول!نالعابرةوالاحادبث

الادبيةالانواعمنآخرالىنوعمنالاديباسلوبويتاوتكهوت!ه

لاخرىشخصيةمن،خر7موقفمنيتوعانيجبكما،اصرةالمه

معمدعوضمحمدترجمةابركرمبيلالل-الادبرلأاكقدقواعد)9(

بررا.وما93/

.507-رشديرشاد.-دالادبهوما)01(



صبح!المدتبرانسبنبم

ثيالدفىا14؟هـدط"بنوفور!لأأ

محملاو...-نادا

الهربيلادبة،والادباتعربيالمممتمبل،لعربياالمشقبلوالادب

اكلامأدضتحتانلعلموامناخشىو.بهضكلهامسميات،المستةبلي

قط.ءربيايركوندلنالمستتيلادب!ثكمئلماماادبظانبالفول

الابد.يمششر!مهنىآيآوالادبيالخ!ودمعنىابونا!صدلا

!!-*لهلانيجبامربيةابأللغةالمكتوبلحالياالابانفق!اقصد

-حولهويةفومبة.اناراداذا،المششودالعربياًلمشنقبلملامحثناياه

اًي.اورمتنيآدبوحدههوومية4هويةيحملالليالادب

لامريدن:لمرثحاالادب

الواقع.يغيرفعلايضلوان،صاحبهبعديعيثران

دحديد،الاففاظفاعليةمدىلننحديدظيلالتوففايجبهنا

مدلولاتها.بئلغرورةسيم!دمما-عملهامجال

الإةلغة!والانواع.اًلادبةالموامفجميعديالمفضلةواللغة

.1(اأسواهادونالمعاعرةإ

ةا!متحدىاًلادبمنعديد"لانواعطوعتالمعاصرةالكتابةولغة

دوني!سشم!هاأنالاديبويستطيع..والقصةواروايةكالمسرحية

ا؟،علىالصاًلقثملبلمالبعدافيماالادبيةاعمالهاجميعة!غضاضة

سماعه،ت!ودناكمافرآناهاذاالانستسيظولاالحوار1نالفلالاننا

هـنث!ء(المساساوالطميةوتفصيح.العاميةباللهجةاعني

الشيوالرمزيرتواننفسبةالاجتما!ةبأادلالاتالاخدلي!عنيتركبها

ظ5ومن.سالىسنبب-ليوميتداولهأخدلاكتسبتها

الفهم!ىتص!علذياال!وآركيوالضهفالفتورمنكثيرانجد

الادبية.الاعمالمنعملإيفي

العربي،الو؟نفياللهجانببنيباعدلابألعامبقىالحواروكابة

الاءه!البهضفيبالعاميةالحوار1!كتابة،لصحيحاهوالمكسبل

اثروتويغذي،المختلفةالاصاتبينالقأئمةاالحواجزيهممالادبية

مخنافبينالموبرودةالعديدةالشبهاوجهوبرز،المعاصرةاللغوية

العربي.الوطنفيالمهجاتا1

الخلاصة:

ءث*اةان،بأبجازعرضناهاتيااللقويةالقضايامنلطبتضح

محى-د.د-ن!قدهوالادبدرا-ةاكورسيض!الوج!لأمنا(91

بمدها.وما97-احمد4اللخلف
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المقالة:هذهفيتفكبرنافةفطبكلماتاربعلدينا

وا،و،المشاعرالمعاني!يه!وديالذيالفنيالثمكل1:الادب

والتعب!ير.التكي!راساليب

.للادبال!ميةال!ويةتعديد:الوبي

.العربإامةمصيراي:المس!ننقبل

الوافى.نئييرعاىل!لمةاقثرةاي:الادبيةاكاعلية

الادبرية:لفاعليها

نامنبأسدلا،المنشودليفاهيالادبيةالفاعليةانوبما

تقويمهافيالمبالغةاوفحقيقهافيالاندفماءلا!معانيهاتقصيفيدأ

ارتفعفقد.السواءعيلىواثرهبئلادبالغررانواعاورحلىايزديان

هـصذاواعب."رصاصةالكلمةهـ):شعارحزمكلانك!بمةبعيد

فيجموبتنحمرا!ياةاوالعلماو/الابفيآكانتسواءالعريبةاللغه

والزموا،القدماءحددهاصفاتومواخصانصع!ندا)مديمةالفص*ى

وهـ،ن،التاليةوالعصورعمرهمكلبئلعربيةالنا!ينجميعبها

.تتطورولاتبدللااللمةصة

وضعهااليالصود1عندللغويابتميرنانقفدمناوما

فدمة،قظلوغيرهلاثب2فيالعربيةللفةافمشكلة،الفدماء

الامة،بنطورتتطورالعالمديلفةايلان6يومبعديو!وشفاقم

..واليوميةوالوجدانيةيةالفيس!يرتهاوتواكب

ولاب،الميادينجمببعفيكبرىنضةعلىمقبلةالعربيةوالامة

صحراوية،يةبىتظلانيمكنو،،ادهريةلحاء"تناللةةات!عان

تتقلالعالمفافات.كذلككانتالاولىاصولهابأنسلهفاولوحتى

لاالشفيدمنو،الحضارةرثةالىالبداوةخشونةمن

احدىهيولئتشا.الوضوحوالدفةالىاـغموضاومن،البساطة

.ولاالعالمفياللظتجميععلىهـ:طبقماعليهاينطبقالةىالاف!

اًلجهودمنالغو!كلا!ولىبل،ل!اءواالتطورمنمليهاخو!ء

.الزوالالىاإردي

!!ابدعاالخروالفكربفظوررهينلغتناتطوراننقولانبرجمي

فيخطوةخطوناكلهالتطويرهاالماسةبحاجتانشعروسوف،امتنا

.والادبوالعلموالحضارةالرفيمدارج

.واورداداتوفيقامتنايلهمانإنسالواللمه

سكيك.يوسفعدنان.د

لتر،يةاصيما-لفاتحابمهلأ


