موقف صالح جواد الطعمة من ظاهرة
المغوي في األدب العربي
االزدواج
ّ
م .د .عمي عباس سممان الربيعي
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مم ّخص البحث:
تناول البحث آراء الناقد صالح جواد الطعمة في قضية االزدواج المغوي واستعمال (العامية) في األدب
القصصي ،أو المسرحي؛ فالعامية عنده ظاىرة ضاربة في القدم ،تتصل – تاريخيا – بالعصر الجاىمي ،لكنيا
ظيرت كمشكمة منيجية في العصر الحديث ،بسبب محاوالت االستعمار الغربي الحث عمى اتخاذ العامية
وسيمة لمتعبير والتعميم في مجاالت الحياة العممية والثقافية ،والتخمي عن الفصيحة ،وكان ذلك في أواخر القرن
التاسع عشر وكان ( وليام ولكوكس) أول من دعا إلى استخداميا بدل الفصحى ،وجعميا أداة لمتعبير ،مشككا
في إمكانية الفصحى في التواصل مع الحضارة ،بل عدىا عائقا في عممية البناء والتفكير داعيا إلى اإلفادة من
يوما ما لغة الكتابة والعمم.
تجربة اإلنكميز حين ىجروا الالتينية ،بعد أن كانت لدييم ً
ورأى الدكتور صالح آل طعمة أن قضية الفصحى والعامية قضية جدلية ناجمة عن الثنائية في التعبير وليست
لغوية فحسب؛ بل مشكمة عامة آثارىا واضحة في حقول لغوية مختمفة ،كالتعميم وعمم النفس واألدب ،وصمتيا
وثيقة بالعوامل السياسية والدينية .ولذلك يعزو أسباب معاناة ُكتَّاب القصص ،والمسرحيات عند ثنائية استعمال
العامية والفصحى في العمل األدبي ،األمر الذي يوجب عمى الكاتب أن يوائم بين الشخصية صاحبة الدور،
ولغتيا.
المقدمة
صالح جواد الطعمة أديب وناقد ولغوي وأكاديمي عراقي سمطنا في ىذا البحث الضوء عمى جيوده في النقد
عموما ،والنقدية عمى وجو الخصوص حقّيا من
أن ىذا الرجل لم تنل جيوده المغوية
المغوي ،ألسباب منياّ :
ً
البحث والدراسة ،فسنوات عطائو قضاىا في الغربة ،وكتب َّ
جل أبحاثو بالمغة االنكميزية ،ولم يصل منيا إلينا إال
النزر اليسير ،فواكب التجديد المستمر في الفكر النقدي العالمي ،وكانت لو وقفات مع كثير من القضايا
النقدية ،وال سيما أنو واكب جيل الرواد من شعراء العراق أمثال بدر شاكر السياب ،ونازك المالئكة ،ولميعة
عباس عمارة ،وغيرىم؛ لذا وجدنا من المناسب والمفيد أن نقف عند رأيو في االزدواج المغوي ،وىي قضية كانت
تثير جدال واسعا في األوساط المغوية واألدبية.
وزع الباحث بحثو عمى مبحثين يسبقيما مدخل تناول فيو مالمح النقد في القرن العشرين المنصرم ،وىي الحقبة
التي نشطت فييا دعوات مقصودة الستعمال العامية في األدب والثقافة بوصفيا لغة موازية أو بديمة لمغتنا
المغوي ،أما المبحث
العربية األم ،فيما خصص المبحث األول لبحث الجانب النظري في إشكالية االزدواج
ّ
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الثاني فخصص آلراء الطعمة في تطبيقات أدبية استعممت العامية بنسب متفاوتة فييا .وختم البحث بخاتمة
ذكر فييا أىم النتائج التي توصل إلييا الباحث.
مالمح النقد في العراق في القرن العشرين:
ُ

كبير في الحياة األدبية خالل القرن العشرين ،والسيما في النقد ،بوساطة الصحافة العراقية،
شيد العراق نشاطا ًا
التي خصصت أبو ًابا ثابتةً لمنشاطات األدبية والنقدية ،وقد تناولت مجمة (لغة العرب) بعض القضايا النقدية،

موضوعا غاية في األىمية(ٔ)كونو يتناول نشاطات األدباء
بابا أسمتو (المشارف واالنتقاد) فأصبح
ً
وأفردت ليا ً

الثقافي ،واإلفادة من تجارب األمم ،وخاصة تجارب الغرب ،فضالً عن تجارب
المبدعين ،ويدعوىم إلى التزود
ّ
األمم األخرى ،فأدى ذلك إلى تنشيط حركة الترجمة ،وخاصة عندما تبنت و ازرة المعارف العراقية ىذه المسؤولية
من خالل سعييا إلى استحداث (لجنة التأليف والترجمة العامة) لغرض رفد الثقافة العربية بالمؤلفات العممية
تطوًرا.
واألدبية واالجتماعية ،واإلفادة من مناىج التعميم لألمم األكثر ّ

(ٕ)

وكان النقد قبل ظيور الشعر الحر ،يتأرجح بين الركود والنشاط ،ولم تكن ىناك دراسات نقدية ناضجة

(ٖ)

إال

سببا في إشعال فتيل النقد بين أنصار القديم وأنصار الحديث ،وبدأ كل
بعد ظيور الشعر الحر ،الذي كان ً

فريق ّْ
يفند مزاعم الفريق اآلخر.

(ٗ)

وىناك من يرى أن النقد لم يتجاوز نشاطو رصد الظواىر العامة ،وىو بذلك يمثل مرحمتو ،وما رافقيا من
(٘)
أن
أحداث ،مع سعيو لمتواصل مع تراثنا
النقدي ،كما استطاع أن يميّْد التجاىات نقدية ناضجة كانت ثمرتو ْ
ّ

حضور بيًّْنا في الدراسات النقدية في العراق ،خاصة بعد تأسيس المجمع
ًا
شيد العقد الرابع من القرن العشرين
العممي العراقي في ٜٔٗٚ/ٔٔ/ٕٙم ،الذي َّ
تكفل ميمة البحث والتأليف في ميدان المغة العربية وآدابيا ،كما
اىتم بإبراز الوجو المشرق من تأريخ العرب والعراق في الحضارة والعموم ،ونادى لحفظ المخطوطات والوثائق،
ودعا إلى طبعيا ،ومزاولة النشر بالوسائل الحديثة والمتطورة( .)ٙوفي العقد الخامس من القرن العشرين أسس
الدكتور عمي جواد الطاىر ندوة نقدية شيرية في جامعة بغداد ،أسيمت في نشر العديد من الدراسات األكاديمية
لمختمف فنون األدب ،عمى وفق رؤى نقدية معاصرة أحدثت نقمة نوعية استطاعت إنقاذ العمل األدبي من
مقاييس الفوضى والتعميم واألحكام الذاتية ،إلى اعتماد األسس الموضوعية()ٚ؛ ذلك أن النقد « دراسة منيجية
واتصال مستمر بالقديم والجديد ،وممارسة وشيادة عممية وتأليف »( .)ٛوفي نياية العقد السادس من القرن نفسو

ظا ،ونشطت جراء ذلك حركة النشر ،ورافقتيا حركة نقدية قوية ،أخذت
أخذ النشاط األدبي يزداد
ازديادا ممحو ً
ً
عمى عاتقيا تبني مرحمة جديدة في األدب والنقد.

()ٜ
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منيجا
ي
أما مرحمة السبعينيات والثمانينيات فقد أذنت بوالدة المثال النقدي الذي يتَّخذ من األساس
ً
الفني المعيار ّ
ّ
لو في تحميل النصوص الشعرية (ٓٔ) ناىيك عن دور البعثات التي اطمعت عمى المناىج النقدية الغربية،
فتوسعت مداركيا وثقافاتيا بفضل الترجمات المتنوعة بين العممية واألدبية والسياسية

(ٔٔ)

كما انتشرت بشكل

واسع دور العمم ،وكثرت المطبوعات عربيةً كانت أم غربية ،وازدىرت مظاىر النشاط الثقافي في مختمف فنون
األدب من شعر ،ورواية ،ومقالة ،وغيرىا

(ٕٔ)

وكان لدار المعممين العالية في بغداد دور كبير في إنشاء شبكة

من العالقات األدبية – بفعل عاممي التأثر والتأثير – بين األدباء والنقاد العراقيين وأقرانيم من العرب
والغربيين.
رواد النيضة األدبية الحديثة إلى جانب من عاصرىم من رواد
وكان الناقد صالح جواد آل الطعمة ر ً
ائدا من ّ

البياتي ،ولميعة عباس عمارة ،ومقبولة
الشعر واألدب أمثال :بدر شاكر السياب ،ونازك المالئكة ،وعبد الوىاب
ّ
(ٖٔ)
اضح في جيل الرواد وخاصة ( شمي ،وكيتس ،ووردز ،وورث،
الحمي ،وآخرون
أثر و ٌ
وكان لمنقاد الغربيين ٌ
ّ
(ٗٔ)

والذي يميز الناقد

المسرحي إليوت ) فقد أقبموا عمى مؤلفاتو بالقراءة والترجمة.
وبيتيس ،والناقد والمؤلف
ّ
طالبا في دار المعممين
صالح آل طعمة أنو اطمع عمى مصادر النقد األدبي المترجمة إلى العربية حين كان ً

العالية ،التي تخرج فييا عام ٕٜ٘ٔم .ثم جاء اتصالو المباشر بالثقافة الغربية ،بفضل البعثة الدراسية إلى
الواليات المتحدة األمريكية في جامعة ىارفرد من عام ٖٜ٘ٔم إلى عام ٜٔ٘ٚم فكان لو األثر البالغ في
توسيع وتنويع مصادر ثقافتو ،وخاصة (فن النقد) .حيث إن لو اىتمامات ومساىمات نقدية في موضوعات
شتى ،منيا في فن الشعر ،ومنيا في فن النثر ،وأخرى في مجاالت لغوية.

بي دفعو إلى االىتمام بجيود المغويين والنقاد ،الذين
فضالً عن ذلك فقد كان لو اطالعٌ واسعٌ في األدب العر ّ
سبقوه ،والذين عاصروه ،وعمد إلى دراسة مؤلفاتيم في المغة ،والشعر ،والنقد ،فأثرى بذلك تجربتو النقدية ،ليحمق
(٘ٔ)

حتى اكتممت أدواتو ،وامتمك ناصيتيا ،وكان لشاعريتو

العالمي ،ثم تبنى ما توافق ورؤاه
النقدي
في الفضاء
ّ
ّ
اإلبداعي ،وذلك عن
األدبي
النقدي ،إذ جعمتو متم ّكًنا من فيم خصوصية النشاط
ميم في فنو
دور ّّ
ّ
المبكرة ٌ
ّ
ّ
بوعي ُّ
وتدب ٍر ،فضالً عن مؤىالتو المعرفية والثقافية واألكاديمية التي
طريق التشارك الوجداني واالنفعالي معو
ٍ
نقدي متميز.
معا فشكمت عنده عوامل القوة والمنعة في تقديم
مستوى ٍّ
ً
تضافرت ً
ولمناقد  -كما ال يخفى  -وظيفة « تتصل بدراسة األعمال األدبية وتحميميا ،وابراز ما فييا من مواطن جمال

أو ضعف ،أو قوة ،أو إبداع ،في ضوء قواعد ومبادئ معينة سواء أكانت ىذه األعمال معاصرة – وىي تكون
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مما يتناولو الناقد أم غير معاصرة ،ويدخل في نطاق وظيفتو تناول النظريات األدبية،
عادة الجزء األكبر َّ
وقواعد النقد ومذاىبو ».

()ٔٙ

وقد َّ
الفن النقدي بين المغة واألدب ،وسنحاول تسميط الضوء عمى أفكاره النقدية
تعددت وتنوعت اىتماماتو في ّ
في قضية االزدواج المغوي – إذ إنو لم ِ
منيجا بعينو ،وانما كان لكل مادة منقودة عنده المنيج
يحتذ في نقده
ً
التكاممي.
التحميمي ،أو المنيج
الوصفي
الذي يصمح ليا ،لكنو – في الغالب – كان يتَّبع المنيج
ّ
ّ
ّ
مفهوم االزدواج المغوي:
زو ٰ
ور ِع ٍ
جن ُه ْم ِب ُح ٍ
ين} [الدخان ]٘ٗ :أي :جعمنا
الزوج في المغة :القرين ،والنظير ،والمثيل .وفي التنزيلَ {:ك َذ ِل َك َو َّ

بعضا في السجع ،وما شابو ذلك)ٔٚ(.والمزاوجة
أشبو
أحدىم قرين اآلخر ،وازدوج الكالم وتزاوج :أي
ً
بعضوُ
ُ
َ
واالزدواج بمعنى واحد.

()ٔٛ

وىكذا تتعدد – في إطار التماثل والتناظر – المعاني لكممة االزدواج .ولقد اىتم

بابا أسماه (باب تأويل
النقاد األقدمون بظاىرة االزدواج ،فقد أفرد ليا ابن قتيبة في كتاب (أدب الكاتب) ً

المستعمل من مزدوج الكالم) .

()ٜٔ

وذىب ابن فارس في التفصيل أكثر من ابن قتيبة في مقدمة كتابو ( اإلتباع والمزاوجة) إذ قال « :ىذا كتاب
روي واحد ،والوجو اآلخر:
اإلتباع والمزاوجة ،وكال ىما عمى وجيين :أحدىما أن تكون كممتان متواليتان عمى ٍ
أن تكون الكممة غير واضحة المعنى ،وال بيّْنة االشتقاق ،إال أنيا كاإلتباع لما قبميا».

(ٕٓ)

أن تأتي في أواخر األسجاع في الكالم المنثور ،أو القوافي من المنظوم
أما عند البالغيين فاالزدواج يعنيْ « :

بمفظتين متجانستين ،أحداىما ضميمة إلى األخرى عمى جية التتمة والتكممة لمعناىا ،ومثالو في النثر قوليم:

شيئا َّ
بابا َّ
ولج َولَج ،...فتجد الكممة الثانية مردفة عمى جية التجانس ،ليكمل
من
طمب ً
وجد وج َد ،ومن قر َ
ع ً
َ
(ٕٔ)
ي إلى َّ
يحسن وال يحمو حتى يكون
معناىا ،وتقدر فائدتيا » ويذىب أبو ىالل العسكر ّ
أن « الكالم المنثور ال ُ

مزدوجا ...ولو استغنى كالم عن االزدواج ،لكان القرآن ،ألنو في نظمو خارج كالم الخمق ،وقد كثر االزدواج
ً

فيو ،حتى حصل في أواسط اآليات ،فضالً عن تزاوج الفواصل منو »(ٕٕ) .أما االزدواج الذي نحن بصدده ،فيو
ليس ذلك االزدواج الذي ورد في جميع مستويات الكالم العربي ،سواء أكان في القرآن الكريم ،أم في الحديث
النبوي الشريف ،أم في المستويات األخرى من شعر وأمثال ،فتمك المزاوجة التي ىي صنعة أسموبية تضمنيا
ّ
بي ليست ىي المعنية بالمصطمح المعاصر لالزدواج المغوي اليوم؛ بل المقصود منو االزدواج بين
الكالم العر ّ
بي ،ومن الجدير
الفصحى والعامية ،والذي أجمع عمى وجوده الدارسون والميتمون بيذه الظاىرة في الوطن العر ّ
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َّ
العامية ،أو العاميات العربية تتباين تباين األقطار العربية ،مثل العراق ،وسوريا ،ومصر ،وأقطار
بالذكر أن
المغرب العربي ...إلخ.
وفي ىذا السياق ،لم ُيتَّفق عمى مفيوم َّ
المغوي) ،فبعضيم يطمقو عمى مستويين
محدد لمصطمح (االزدواج
ّ

لغويين في بيئة لغوية واحدة ،نحو لغة الحديث ،وأخرى لمعمم واألدب ،والثقافة ،والفكر .وىذا المفيوم ىو الشائع
بين الباحثين .وقد كان ليذه المشكمة المغوية تأثيرىا في األدباء والنقاد ،فانقسموا إلى فرق ثالث ،اتخذت الفرقة
األولى من األقدمين مثاالً ليا ،فكتبت بمغة عالية ،وأسموب متين ،وبالغت في اإلغراب والغموض .أما الفرقة
َّ
العامية ،وىم من أجل ذلك ال يترددون في
ودنوا بالفصيحة من
ًا
الثانية ،فقد اتخذت لغة سيمة،
اضحاِّ ،
وتعبير و ً

الخروج عمى أصول البالغة العربية ،وكان عمماء العرب ىم أول من دعا إلى جعل العامية لغة الكتابة

والتأليف بدالً من العربية الفصيحة ،)ٕٖ(.في حين دعت الفرقة الثالثة إلى « تخير األلفاظ وبناء التراكيب عمى
ميزه من لغة العمم ،وعن لغة التخاطب ».
التذوق المقبول...بما ينفرد بو العمل األدبي من سمات ت ّ
أساس ّ

(ٕٗ)

المغوي) لحالة الفصيحة والعامية ،فبعضيم يرى أن ما
والباحثون ال يتفقون عمى استعمال مصطمح (االزدواج
ّ

طبيعي ال يحتاج إلى إطالق المصطمح؛ ألنو مرض ،وال يسمى بو اختالف ليجات الناس ،لما
بينيما شيء
ّ
المغوي خطورة قصوى؛
بين الفصيحة والدارجة من اختالف كبير ،لكن الدكتور صالح يجد في مشكمة االزدواج
ّ
كونيا تتعمق بأبعاد سياسية ،وأدبية ،وثقافية ،أو دينية.

(ٕ٘)

أيضا أن الدراسات التي ظيرت ىي بعيدة عن
ويرى ً

األسس الموضوعية ،وىي إلى العاطفة أقرب منيا إلى العمم ،ويبدو ذلك في قولو...« :فتارة نسمع َّ
بأن المشكمة
خرافية ،أو أنيا أثر من آثار االستعمار ،وأخرى نجد أصحاب ىذه الدعوة أو تمك يتَّيم بعضيم اآلخرَّ ،
بأنيم
دعاة ىدم ،أو رجعية» )ٕٙ(.فمذلك ال مناص من التخمص من القضايا العاطفية في إطار معالجة موضوع ميم
المغوي ،الذي لو بالغ أثر في مصير الكيان العربي ،األمر الذي دعا الدكتور صالح إلى
كموضوع االزدواج
ّ
عمميا ،والعمل عمى إيجاد معالجة تقود إلى ٍّ
حل( .)ٕٚوكان قد استعرض
التوجيو بضرورة تفيّم المشكمة تفيّ ًما
ً
المغوي في قولوَّ « :
إن من أولويات
في مقدمتو النقدية األسباب التي َّأدت إلى عدم تفيُّم مشكمة االزدواج
ّ
()ٕٛ
أن يكون
المنيج
العممي ،االرتكاز عمى أسس الوصف ،وجمع الحقائق كما ىي ،ال كما ّ
أن تكون»  ،و ْ
نود ْ
ّ
الوصفي في دراستيا )ٕٜ(.ويدعو
االحتكام لمعمم ،بوصفو المنيج األساسي في تحميل الحقائق ،واعتماد المنيج
ّ

إلى العناية بتقرير الفروق المغوية ،والوقوف عمى حقيقة الميجات المعاصرة ،واختالفيا من بيئة إلى أخرى،

عما يحيط موضوع االنتقال من العامية إلى الفصحى من ظاىرات لغوية جديدة ،األمر الذي قد يؤدي
فضال ّ

(ٖٓ)
أن (اإلعراب) ىو الفارق
إلى آثار في النمو
العقمي لمفرد كظاىرة التداخل .وىو يعارض اآلراء التي تعتقد ّ
ّ
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األساس بين (الفصحى ،والعامية) ،و َّ
ان العممية التعممية كفيمة بإزالة الفوارق بينيما ،لكنو أشاد من جية أخرى
بمقررات مجمع المغة العربية التي دعت إلى مواجية االختالف بين (العامية ولفصحى) بطرق مثمى.

(ٖٔ)

ويرى َّ
أن التراث العربي ال ينتصر ،ولن يدوم ما لم تدعمو طاقات المفكرين العرب ،وأشاد بآراء اليازجي ،الذي
يؤكد فييا أن الحائل بين المغة والفيم « ليس من ِقَبل المغة ،وانما ىو من ِقَبل المستعممين ليا عمى األكثر؛
وذلك َّ
ألن أكثر الكتَّاب ىذه األيام ،مولعون بتنسيق العبارات ،والتجنيسات ،إلى غير ذلك ،مما يتجو القصد فيو
إلى شيء في نفس الكاتب ،غير المعنى المقصود بعبارتو ،فسيقعون في وضع الشيء في غير محمو ،ويضيع
المراد من تقريرىا »

(ٕٖ)

واختالف كيذا في المغة ،أو غير ذلك من األحكام ،ال يرسم إال صورة مشوىة لمواقع

المغوي ،كالمسح الذي يقوم بو
المغوي ،ولقد كانت لجنة (العامية والفصحى) عمى صواب حين دعت إلى المسح
ّ
ّ
الميندسون بغية التحقق من خصائص السطوح ،ومعادن األرض.

(ٖٖ)

المغوي:
المبحث األول الجانب النظري في إشكالية االزدواج
ّ

َّ
بالعصية ،لما ليا من طبيعة معقدة
المغوي في المغة العربية قديمة الجذور ،كما توصف
تعد مشكمة االزدواج
ّ

في لغة استثنائية كالمغة العربية.

بنيوي ليذه المغة منذ نشأتيا في الجاىمية ،وىناك من يرى َّ
وىناك من يرى َّ
أن االزدواج قد
أن االزدواج مكون
ّ

حدث بعد خروج المغة العربية إلى العراق والشام ،وسائر البالد اإلسالمية ،في حين يرى آخرون أن االزدواج
ظاىرة مصاحبة لكل لغة.
أما رؤية الدكتور صالح جواد آل طعمة ،فكانت تتسم بالشمولية؛ وذلك العتقاده َّ
المغوي كان وما
أن االزدواج
ّ

بي منذ بدء النيضة الجديدة،
يزال – من أبرز القضايا الفكرية ،التي شغمت رجال الفكر والثقافة في العالم العر ّ
وحتى اآلن ،محور نقاش وجدل في المؤتمرات العممية واألدبية والمعجمية ،أو بين حممة األقالم في شتى
تخصصاتيم.

(ٖٗ)

المغوي عمى أساس جديد ِّ
نسبيا،
ولذلك دعا الدكتور صالح الطعمة إلى « تناول االزدواج
ّ

التقميدي الذي سار عميو عمماء المغة العربية في دراساتيم عن لغة العوام ،أو العامة ».
ّ

يتعارض والمنيج
(ٖ٘)

فضال عن ذلك

َّ
بي
فشاعرنا الناقد ال ينفي شكوك القارئ العربي في مدى فاعمية الفصحى ،وكفايتيا ،إذ يرى « :أن المفكر العر ّ
يتساءل ّْ
مشك ًكا عن مدى صالحيات مؤسسات مجتمعو في بناء حياتو الجديدة ،فبدأت حالة المغة العربية تثير
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دور أكثر فاعمية من أدوارىا السابقة في الحياة الفكرية بعد خمود طال عدة
شكوكو ،والسيما بعد أن أصبح ليا ٌ

قرون ».

()ٖٙ

المغوي ،وتشجيعيا في البالد العربية المحتمة آنذاك،
كما أنو ال يغفل دور االحتالل في إشاعة ظاىرة االزدواج
ّ

كما ىي الحال في مصر ولبنان ()ٖٚ؛ ولذلك نراه قد دعا المفكرين العرب ،والمبدعين إلى معالجة ىذه الظاىرة

َّ
تعميمية شاممة لمحو األمية ،واإلفادة من أحدث األساليب في تعميم القراءة والكتابة ،وتعزيز
عن طريق ثورة
المعرفة اإلنسانية()ٖٛعمى حين كان ينظر محرر (المقتطف) إلى قضية االزدواج من زاوية أخرى ،تتجمى في
العامي يقتني
االبتعاد عن الفصحى ،واالحتذاء بالغرب ،الذين قاربوا بين لغة الكالم ،ولغة الثقافة ،حتى أصبح
ّ
كتب الفمسفة ،ويفيميا ،ويرى أنو ال سبيل الى ذلك سوى أن نجاري الغرب ،ونضبط لغة التكمم الشائعة في
البمدان العربية ،أو نعمم الناشئة العربية الفصيحة ،فتصبح َممَ َكةً فييم ،وحينيا تكون األصوات المنطوقة ىي
نفعا؛ َّ
ألن الفصحى ىي المغة الوحيدة التي تجاري
نفسيا الرموز المكتوبة ،وذلك – عمى رأيو – أكثر ً

منيجيا غير مألوف ،أو مقبول في
عنصر
ًا
العمم ،)ٖٜ(.ولكن الدكتور صالح آل طعمة رأى في ىذه الدعوة «
ً
بي ،يشكك في صالحية المغة بدالً من كفاءة المتكممين بيا » فيتَّيم صاحب ىذه الدعوة بمحدودية
التفكير العر ّ
َّ
عامية ما ،من غير
الرؤية؛ ألنو « لم يدرك حقيقة االختالف بين الميجات العربية المعاصرة ،واستحالة اختيار
اإلبقاء عمى االزدواج بالنسبة لممتكممين بغيرىا عمى األقل ».

(ٓٗ)

ويرى في آراء محرر( المقتطف) محاول ًة إلييام المتمقي بأن « الخسارة من ترك المغة العربية ال تذكر في جنب
(ٔٗ)
مقصودا لعظمة
الفوائد التي تنتج من االعتماد عمى لغة العامة» ؛ بل إنو يرى في آراء المحرر تجاىالً
ً

التراث ،الذي ترتبط بو الفصحى ،وتعذر الحفاظ عميو عند التحول عنيا.

(ٕٗ)

وأن مقارنة أصحاب العامية بينيا

وبين الفصحى ،لم « تأخذ بعين االعتبار الظروف المغايرة التي تحيط بك ّل لغة ،وما ليا من دور في حياة
نسبي – ال ينظر إلييا بمعزل عن السياق
المتكممين بيا؛ واألسس المغوية – عمى ما ليا من استقالل
ّ
االجتماعي العام؛ ألنيا تتأثر بعوامل ثقافية أو دينية ،أو اقتصادية ،ال تتفق والقوانين الداخمية لمغة »)ٖٗ(.وبيذا
ّ
خص المغة العربية بخصوصية ال تمتمكيا المغات األخرى من حيث التكوين،
يكون الدكتور صالح آل طعمة قد َ

والتركيب ،والداللة ،وشبكة العالقات بينيا وبين الدين والثقافة ،والسياسة ،والتراث ...وعمى الرغم من ميمو إلى

(اليازجي) ،لكنو يؤاخذه عمى دعوتو في « مراعاة العامة قبل الخاصة ،واختيار أوضح األلفاظ ،وأسيل
آراء
ّ
األساليب ،بحيث يكون ظاىر المراد مفيوم المغزى»)ٗٗ(.؛ ألنو يرى في ذلك تشتيتًا وتمزيقًا لمشمل العربي –
يوما ما،
وىو بيذا يكشف عن الثوابت التحتية في بنيتو الفكرية ذات الطابع
القومي ،والتي لم يتنصَّل عنيا ً
ّ
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تحت ضغوط الترغيب ،او الترىيب؛ بل كان صوتًا ِّ
صادحا في ك ّل المحافل ،والندوات العربية والعالمية،
قوميا
ً

َّ
القومية؛ ومنيا :الندوة (٘ٗ) ،التي عقدت في بغداد ،وشارك فييا نخبة من األساتذة
التي تنتصر لمعرب ولغتيم
اوي) ،وآخرون؛ إذ شارك الدكتور صالح آل طعمة
المتخصصين بالمغة العربية ،ومنيم (الدكتور نعمة رحيم العز ّ

فييا مشاركة حازت اىتمام وسائل اإلعالم آنذاك ،وقد استيجن األساليب غير الحضارية الرامية إلى طمس

أركان المغة العربية في إقميم عربستان بيدف القضاء عمى المغة ،ومسخ عروبة اإلقميم()ٗٙ؛ فانتصاره إلى لغتو
العربية ىو انتصار لكل المدافعين عن حياضيا ،ومن ىذا المنطمق كان قد َّأيد دعوة (اليازجي) ،وأشاد بما أثار
من مسائل لغوية تتصل بنشوء المغة المشتركة ،ومفادىا « :إذا أُريد تحويل لغات البالد كميا إلى لغة واحدة،
رد األلسنة إلى المغة العربية الفصيحة ».
فاألولى واألسيلّ ،

()ٗٚ

أما الفريق المناصر (لمعامية) ،والذي أطمق عمى نفسو (الممكن) لو رؤيا مخالفة لمدكتور صالح آل طعمة
َّ
ومؤيديو ،ويرى ىذا الفريق « :أنو إذا صار االعتماد عمى العامية ،ال تتالشى المغة القديمة... ،وىذا البد من
فعالم ال نكون نحن المبتدئين فيو» )ٗٛ(.كما أنيم يرون أنو من الممكن جمع (العربية والعامية)،
وقوعو وقتًا ما،
َ

األول لميجرة – عمى الرغم من قمة وسائميم – مثاالً في حين ال يجد العمماء
متخذين من عمماء القرون َ
المعاصرون صعوبة في توفير المستمزمات ذاتيا )ٜٗ(.ولم تقف الجمعية األدبية الدمشقية مكتوفة األيدي إزاء
بيانا نشرتو بعنوان ( نجاح األمة العربية في لغتيا األصيمة)
ىذه اليجمات اليجينة؛ وانما أصدرت ً

(ٓ٘)

متفقة مع

مكرَرة ما قالو ،مضيفة إليو الجانب القومي.
اليازجيّْ ،

السياسي ،الذي عرفتو
وقد َّأيد الدكتور صالح آل طعمة أراء الجمعية كل التأييد ،وال سيما ما سمتو بالمحذور
ّ
المؤذن بالضعف و ُّ
الذ ّل ،إذ ال تضيع لغة أمة إال بعد إضاعة نفسيا ،واضمحالل
بأنو « :محو الجنسية
ُِ

جنسيا».

(ٔ٘)

أيضا )ٕ٘(.ويرى الدكتور صالح آل طعمة َّ
أن جماعة
وىذا ما أشار إليو أسعد داغر في مقالتو ً

َّ
العامية خرجوا عن اإلجماع الداعي إلى ضرورة االلتزام بالفصحى ،والعمل عمى تيسيرىا(ٖ٘)،
(الممكن) أنصار
وأشاد بدراسة حنفي ناصف (مميزات لغة العرب) ،وعدىا في « طميعة المحاوالت العربية الحديثة ،لدراسة
الميجات المعاصرة عمى أسس عممية ،ومقارنة خصائصيا بما يوافقيا في المغة العربية الفصحى»(ٗ٘) ،ورأى أن
أن يتتبع « جذور المشكمة التاريخية ،مبتدئاً بالميجات المصرية ،وعالقتيا بالميجات
حنفي ناصف استطاع ْ

المغوي في مختمف األقطار العربية ،واإلفادة من المواد المغوية في
المختمفة ،وكان ييدف إلى وصف الواقع
ّ
(٘٘)
أيضا بدراسة (أمين
توضيح نواحي مختمفة من الفكر العربي اإلسالمي »  ،وأشاد الدكتور صالح آل طعمة ً

فكري)  -في مؤتمر المستشرقين في (استوكيولم) ٜٔٛٛم – َّ
وعدىا إبطاالً لرأي القائمين بتعويض العربية
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الصحيحة بالمغة العامية في الكتب والكتابةَّ ،
وعدىا « :محاولة عربية ثانية استيدفت دحض ما يقول بو دعاة
العامية من عرب او مستشرقين...وقد تناول فييا مسألة البعد بين لغة التخاطب والمغة الفصحى ،وما يسبب
ذلك من عرقمة لمتقدم ».

()٘ٙ

فـ( أمين فكري ) يرى « َّ
خصوصا في مصر ،وسوريا ،وجزيرة
أن المغة العامية –
ً

العرب ،والعراق ،وتونس ،وطرابمس الغرب  -تبتعد عن الفصيح بما تصير بو لغة مستقمة ،وأن فساد النطق
الممكات يمحق محوىا بالمستحيالت ،بل إزالتو أيسر من جعل المغة العامية لغة مستقمة ُيتَفاىم بيا في
ليس من َ

العموم واآلداب ».

()٘ٚ

ومن خالل آراء الفريقين المختمفين؛ بل المتعاكسين في آرائيم – أنصار الفصحى ،وأنصار العامية – تبين
لمباحث َّ
أن لألصالة العربية واالنتماء القومي الدور األكبر في الدفع باتجاه الحفاظ عمى لغة القرآن ،في حين
َّ
أن التأثر؛ واالنصيار في حضارة الغرب كان لو الدور األكبر في الدفع باتجاه تذويب الفصحى بالعامية،
ي ،التي رافقت بناىا
ومن ثم تالشييا ومسخيا ،ومن ثم مسخ األمة العربية ،وردم كل عوامل االزدىار الحضار ّ

الفكرية ،والثقافية ،والعممية.

َّ
العامية نجد َّ
أن ثمة دواعي ميمة كانت وراء آراء كل
وبالمقارنة بين آراء الفريقين :أنصار الفصحى ،وأنصار
منيما ،منيا النفسية ،ومنيا الدينية ،وأخرى سياسية ،وبقدر تعمُّ ِ
ق األمر بالدواعي ،التي كانت ىي السبب األىم
بي األصيل ،وانحداره من ساللة
في انتصار الدكتور صالح لمغتو ّ
األم ،والدفاع عنيا ،ىي اعت اززه بانتمائو العر ّ
وطبعا فيو ،فضالً عن ثقافتو الموسوعية،
تعممت القرآن وعمَّمتو ،حتى أصبحت (العربية الفصحى) سجية لو
ً
ألن ىذا المبدع بحكم اغترابو ،وتخصصو
ووعيو بحمالت الغزو
المغوي ،التي تيدف إلى تيجين لغة القرآنّ ،
ّ

اتم بيا تحصيمو العممي العالي،
المغوي ،واتقانو لفنون المغتين :لغتو األم (العربية) ،و(المغة االنكميزية) ،التي َّ
ّ
ميدانيا مع الحمالت الداعية إلى تغميب العامية عمى الفصحى.
تعامل
ً

إن وجود لغة تستعمل في الحياة اليومية ىي « العامية إلى جانب المغة الفصيحة التي تختمف عن لغة الحياة
اليومية ،اختالفا واضحا في تركبييا ونظاميا المغويين ،وفي وظائفيا ،ومجاالت استعماليا ،فالمغة الفصيحة من
حيث الوظيفة تستعمل كمغة لإليصال المحدد أو المقيد)

()٘ٛ

وىذا يعني أن مدار المغة الفصيحة يكون في

المطبوعات ،ولغة المحاضرات والمناسبات الرسمية ،وىي ال تختمف من قطر إلى قطر في الوطن العربي
الكبير ،وانما تكاد تكون لغة واحدة ال سمطة لمحد ،أو اإلقميمية عمييا  ،فضالً عن كونيا تتصف بمكانة دينية،
وسياسية ،وأدبية عظيمة التقدير.
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أما الميجة العامية ،فيي العكس من ذلك ألنيا تفتقر إلى تمك المنزلة ،وانيا غير متجانسة ،وانما تختمف –
حتى – في مناطق القطر الواحد

()ٜ٘

والفصحى عنده «تختمف عن العامية بنظاميا الصوتي ،ونظاميا اإلعرابي

المعقد ،وبوجود ظاىرة التثنية في األسماء واألفعال ،بخالف التثنية في العامية التي لم تعد تالحظ في األفعال
والضمائر وأسماء اإلشارة  ...كما تتميز العامية بالميل إلى التخمص من الكثير من األدوات والحروف التي
تسبق األسماء أو األفعال في الفصحى ،وتسبب – في معظم الحاالت – تغيي ار في وضعيا اإلعرابي).

(ٓ)ٙ

ويعد العامية ظاىرة ضاربة في القدم ،تتصل – تاريخيا – بالعصر الجاىمي ،لكنيا ظيرت كمشكمة منيجية في
العصر الحديث ،بسبب محاوالت االستعمار الغربي في الحث عمى اتخاذ العامية وسيمة لمتعبير والتعميم في
مجاالت الحياة العممية والثقافية ،والتخمي عن الفصيحة  ،وكان ذلك في أواخر القرن التاسع عشر(ٔ )ٙوكان (
وليام ولكوكس(ٕ ))ٙأول من دعا إلى استخداميا بدل الفصحى ،وجعميا أداة لمتعبير ،مشككا في إمكانية
الفصحى في التواصل مع الحضارة ،بل عدىا عائقا في عممية البناء والتفكير قائال « :أن العامل األول في فقد
قوة االختراع لدى المصريين استخدام المغة العربية الفصيحة في القراءة والكتابة»(ٖ )ٙمقارنا بينيم وبين شعبو
الذي أفاد كثي ار حين ىجر الالتينية  ،والتي كانت يوما لغة الكتابة والعمم(ٗ.)ٙ
ويبدو َّ
أن (ولكوكس) تغافل عن الجانب الروحي المقدس في المغة العربية الفصحى حين قارن بينيا وبين
التينيتو ،ولم ينتبو إلى الرقابة اإلليية التي تعصميا من كل زلل وشطط في قولو تعالى{ :إِ َّنا َن ْح ُن َنَّزْل َنا ِّ
الذ ْك َر
وِا َّنا لَ ُه لَح ِ
ون }[الحجر .]ٜ:غير أن الدكتور صالح آل طعمة يرى إن قضية الفصحى والعامية قضية
افظُ َ
َ
َ
جدلية تناولتيا فرق ثالث من المفكرين العرب وغير العرب وكما يأتي-:
ٔ -دعت إحداىما إلى التمسك بالفصحى وىجر العامية .
ٕ -ودعت ثانييما إلى استخدام العامية لغة لمحياة  ،ولغة لمثقافة .
ٖ -في حين دعت الثالثة إلى التوازن ،واتخاذ طريقا وسطا بين الفصحى والعامية ،فيي في الوقت الذي
تدعو فيو الى االلتزام بالفصحى ،لكنيا ال تمغي اإلفادة من العامية كمما دعت الضرورة لذلك(٘.)ٙ
أيضا أن مشكمة العامية والفصحى ناجمة «عن الثنائية في التعبير وليست لغوية فحسب؛ بل مشكمة
ويرى ً

عامة آثارىا في حقول لغوية مختمفة ،كالتعميم وعمم النفس واألدب ،كما ليا صمتيا الوثيقة بعوامل سياسية
ودينية »(.)ٙٙ
المبحث الثاني :استعمال المغة العامية في العمل األدبي:
345

يعزو صالح جواد الطعمة أسباب معاناة ُكتَّاب القصص ،والمسرحيات إلى ثنائية استعمال العامية والفصحى
في العمل األدبي ،األمر الذي يوجب عمى الكاتب أن يوائم بين الشخصية صاحبة الدور ،ولغتيا ،كما ىو
الحال مع مسرحية "اآلباء والبنون" لمكاتب المبناني ميخائيل نعيمة( )ٙٚالذي يؤكد عمى أمرين :مقام الشخصية
ولغتيا ،ويرى « َّ
أن أشخاص الرواية يجب أن يخاطبونا بالمغة التي تعودوا التعبير بيا عن عواطفيم وأفكارىم
وأغراضيم ،وعمى الكاتب أن يجعل كل طبقة ثقافية تتكمم بمغتيا»( .)ٙٛأما إذا حدث العكس بان أقحم الكاتب
شخصياتو في أدوار بعيدة عن مستوياتيم الثقافية ،أو الطبقية فانو بذلك انتزع الجمال من مشاىد الحياة
رداء غير ردائيا بقياسات غير قياساتيا( )ٜٙولذلك فان الدكتور صالح ال طعمة يولي الحوار
الطبيعية ،والبسيا ً
أىمية كبيرة بوصفو الرافد الناقل لمتجربة واألفكار ،والعواطف التي يدور حوليا العمل األدبي ،ويرى أن الصدق
الفني ال يتحقق إال إذا كان الحوار عمى السنة أشخاص الرواية أو المسرحية مالئما لمستوى فكرىم ،وثقافتيم
ويرى أن كثي ار من كتاب الرواية أو المسرحية في العالم أمثال( :مارك توين ،وىمنغواي ،وفوكنر ،يمجؤون إلى
الميجة التي يستعمميا أشخاص الرواية في حياتيم اليومية ،في تصوير أشخاصيم عمى الرغم من أن ليجة
األشخاص تختمف عن المغة األدبية التي يعتمدىا الكتاب أنفسيم عندما يصورون األحداث

(ٓ)ٚ

فمارك توين

اعتمد عمى الميجة ،واتخذىا وسيمة لتحديد أبطال القصة ،أو الرواية بغية التعبير تعبي ار واقعيا عن الحقيقة،
ضير في العبارة العامية التي آثرىا "مارك توين"
ًا
وتصويرىا دون تكمف أو تحريف(ٔ )ٚوال يرى الدكتور صالح

في أسموبو األدبي(ٕ .)ٚألنو يرى أن "الميجة العامية" ظاىرة عالمية اجتاحت كل اآلداب العالمية ،فشاعت ثم
انتشرت ،وأصبحت متقاربة مع المغة األدبية ،وربما ال تختمف اختالفا كبي ار بالنسبة لمغات األخرى.
أما بالنسبة لمغة العربية فاألمر يختمف بين الفصحى والعامية ،األمر الذي جعمو يتفق مع ميخائيل نعيمو الذي
يذىب الى ان «العامية يستتر تحت ثوبيا الخشن كثير من فمسفة الشعب  ،واختياراتو في الحياة ،وأمثالو
أشعار وأمثاال عن لغة أعجمية» (ٖ )ٚغير
ًا
ومعتقداتو ،وان من يحاول أن يؤدييا بمغة فصيحة يكون كمن يترجم
انو ال يمانع من استخداميا في األدب الشعبي حيث يرى « أن استعمال العامية في العمل األدبي يختمف عن
موضوع األدب الشعبي ،والفولكمور ،ووجوب تشجيعو ،إذ أننا ال نواجو في األدب الشعبي مشكمة تتصل
بالثنائية في التعبير ،الن وسيمة التعبير الوحيدة في معظم األحوال ىي العامية ،وال تمعب الفصيحة فيو دو ار
كبي ار(ٗ.)ٚ
أما في الفنون األدبية األخرى مثل القصة ،والمسرحية والشعر ،فذلك أمر آخر ألنو يرى « أن ىذه الفنون
اعتادت  ...أن تعتمد عمى المغة الفصحى ،اعتمادا يكاد يكون كميا وفقا لمتقميد الذي التزم بو األديب العربي،
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ومسألة إشراك العامية مع الفصحى في العمل األدبي مسألة حديثة»

(٘)ٚ

ويعممون بمبدأ (مشاكمو الواقع) في

األدب الفصحى أو المسرحي ويجد في "يومارشية" مثاال لتمك المشاكمة التي تتجمى في قولو « :عندما يمتمكني
موضوعي ،استدعي شخصياتي واضع كالمي في محمو ،وأنا ال اعرف ماذا سيقولون ،وانما يعنيني ماذا
إمالء سريعا ،واثقا من أنيم لن يخدعوني .ولنأخذ
سيفعمون ،وعندما يأخذون في الحركة ،أكتب ما يممونو عمي
ً

اذن في فحص أفكارىم ،ال في البحث عما إذا كان من واجبي أن أعيرىم أسموبي»(.)ٚٙ

وىذا يؤكد أن تكون لغة الحوار لغة البطل الطبيعية ،فإذا تكمم بغير لغتو فارق البطولة؛ ألنو افقدنا اإلحساس
بوجود البطل؛ ألن لغة الحوار ىي أساس شخصية البطل ،ولذلك وجد الدكتور صالح ال طعمة مسوغا
الستعمال (المغة المفيومة) إذ يرى « َّ
أن الكاتب المسرحي يعرض نتاجو ،أما عمى خشبة المسرح ،أو عبر
شاشات التمفاز ،وىو بذلك يخاطب جمعا من المشاىدين ،من مستويات ثقافية وطبقية شتى ،األمر الذي يمزمو
باختيار لغة مفيومة خالية من التعقيد ،حتى تجري المشاىد بانسياب دون تأخير ،تجنبا لسوء الفيم ،وحفظا
لألثر الفني »( )ٚٚولذلك فقد شدد عمى عناصر ثالثة يراىا متالزمة في األدب القصصي ،أو المسرحي وىي:
«الصدق الفني ،واستغالل المغة في نقل األفكار والمشاعر ،أو تصوير الشخصية في المسرحية ،أو القصة،
وعالقة لغة المسرح بالمشاىدين»( )ٚٛومما ال شك فيو أن ىذه العناصر كانت وما زالت موضع اىتمام الكاتب
القصصي والمسرحي ،في العراق وعموم الوطن العربي إذ إن الكثير منيم يدعو إلى احترام لغة الشخص،
باعتبارىا تمثل الجزء األىم من حياة الشخص ،وكيانو الواقعي ،وتجريده منيا يعني تعطيمو جزًء كبي ار من كيانو
()ٜٚ

وحيويتو

أن آخرين سعوا إلى استعمال لغة وسطا بين الفصحى والعامية في مسرحياتيم  ،فتارة
في حين ّ

يستعممون المغة الفصحى ،وأخرى يستعممون العامية المرتفعة ،وتتجمى ىذه التجربة في مسرحية (الصفقة)
لتوفيق الحكيم(ٓ )ٛوىذه المغة تجمع بين الطريقتين ،وقد وصفيا توفيق الحكيم عمى أنيا « لغة سميمة يفيميا كل
جيل ،وكل قطر ،وكل إقميم ،ويمكن أن تجري عمى األلسنة ،وقد يبدو لقارئيا أنيا مكتوبة بالعامية ،ولكنو إذا
أعاد قراءتيا طبقا لقواعد الفصحى ،فانو يجدىا منطبقة عمييا »

(ٔ)ٛ

في حين أن توفيق الحكيم يشدد عمى

أن « الفصحى ىي لغة الكتابة ال لغة الحديث ،وترجمان الثقافة
استعمال الفصحى ،لكنو من جية أخرى يرى ّ

ال لغة الشعب »(ٕ.)ٛ

أما الدكتور صالح آل طعمة فيبدو رأيو قريبا من رأي محمد تيمور موافقا لو في استعمال (العامية) في األدب
القصصي ،أو المسرحي؛ ألنو يرى أن« حرص الكاتب  ...عمى مراعاة العناصر الفنية في تكوين عممو األدبي
 ...وحرصو عمى إيصال معانيو بصورة مؤثرة إلى اكبر عدد ممكن من مشاىدي مسرحيتو ،أو المستمعين ليا،
343

األمية ال يمكن أن يتحقق من غير المجوء إلى لغة –
وىذا اإليصال في مجتمع – كمجتمعنا – تغمب عميو
ّ

كالعامية – يمكن أن تدرك ٍ
بيسر ،ووضوح »(ٖ.)ٛ

ونحن نعارض رأي الدكتور صالح آل طعمة القريب من رأي محمد تيمور والموافق لو في استعمال (العامية)
في األدب القصصي ،أو المسرحي؛ ألنو يرى أن حرص الكاتب ...عمى مراعاة العناصر الفنية في تكوين
عممو األدبي ...وحرصو عمى إيصال معانيو بصورة مؤثرة إلى اكبر عدد ممكن من مشاىدي مسرحيتو ،أو
المستم عين ليا ،إذ يمكن أن يحقق إيصال معانيو بمغتو األم .إذ من واجب األديب أن يرتفع بالمجتمع ال أن
يفرط بمغتو من أجل نجاح عممو الفني.
أما استعمال العامية في الشعر العربي ،فقد بقي مقصو ار عمى الشعر العامي ،والسبب في ذلك – كما يراه
الدكتور صالح آل طعمو – ىو ضعف لغة الشعراء تارة ،أو ميميم إلى اليزل تارة أخرى(ٗ.)ٛ
ويرى أن الشعر العامي لم يمق اىتماما من النقاد ،أو الشعراء ،أو المتمقين ،ألسباب منيا االمتعاض واالزدراء
منو ،ومن األدب الشعبي عامة(٘ )ٛلكن ىذا ال يعني َّ
أن الساحة األدبية خالية من الميتمين والمتذوقين ،وانما
ىناك من يطري كثي ار عمى الشعر الشعبي ،ويتممس فيو الصدق والواقعية كما يرى ذلك توفيق عواد ،فيو يذىب
إلى أن «الصدق ىو المزية األولى لمشعر العامي  ...الذي بدونو ال يقوم شعر في أية امة من األمم »( )ٛٙبل
ذىب آخرون إلى ابعد من ذلك عندما وصفوا الشاعر العامي بأنو األكثر إثارة لمنفوس؛ لكونو ينبثق من أعماق
الحياة( . )ٛٚوليذا السبب وغيره دعا الدكتور صالح ال طعمة إلى اإلفادة من الشعر الشعبي ،أو األغاني
الشعبية ،كوسيمة تعبيرية تسيم في بناء القصيدة العربية الفصيحة.
أما الفريق الرافض إلى استعمال العامية في القصة والمسرح ،فيم يتعصبون لمفصحى ،ويسخطون سخطا شديدا
عمى العامية ويتيمون أنصارىا بأنيم « أيدي اليدامين ،من دعاة الفوضى واليرج والتعطيل ... ،وىم محنقون
من كل أدب يقيم دعائم المجتمع ،وسيما المغة الفصحى » )ٛٛ(.ويرون َّ
أن « لغة العمم واألدب ىي غير لغة
السوق ،والمعيشة اليومية»( ،)ٜٛويرون كذلك َّ
أن دعاة العامية ىم « أشباه العوام ،ولذلك  ...يتشبثون بالعامية
»(ٓ.)ٜ
ويرى (طو حسين) أن امتعاض أصحاب الفصحى من العامية وأنصارىا مرده إلى « اعتقادىم بأنيا تشكل
عامل تفرقة»

(ٔ)ٜ

كبير لألمة العربية غير أن إبراىيم االبياري يقمل من تمك األىمية؛ ألنو يعتقد أن العامية

ليست عامل تجزئة وفرقة ،ألنيا ليست الوسيمة لمتعبير

(ٕ)ٜ

بدال من الفصحى ،وليست سببا في فقدان التفاىم
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الفكري والوجداني ،فما ىي إال « فكرة تستمد قوتيا من مراعاة العناصر الفنية لمعمل األدبي ،كما يحددىا
المفيوم الواقعي الحديث لطبيعة األدب ووظيفتو ،وىذا المفيوم يؤكد ضرورة مراعاة لغة األشخاص ،بمفرداتيا
كبير في التعبير الفني المؤثر،
إسياما ًا
وجمميا ،وما توحي أو تقترن بو ،من معاني وذكريات ،وانفعاالت تسيم
ً

يضمنو الكاتب أن حاول ترجمتيا إلى المغة الفصيحة»(ٖ )ٜوبيذا فان الدكتور ال طعمة يؤكد عمى طبيعة المغة

ا لزمكانية التي (ال تعدو ان تكون مجموعة من األصوات المقطعة إلى مقاطع تمثل تتابعا زمنيا لحركات
وسكنات في نظام اصطمح الناس عمى أن يجعموا لو دالالت بذاتيا»(ٗ.)ٜ
ولذلك فالدكتور آل طعمو يدعو بأن ال يبقى العمل األدبي الذي يستخدم العامية محصو ار في دائرة إقميمية
ضيقة بدعوى أنيا ال تفيم خارج حدودىا الطبيعية بدليل أن الشعب العربي كمو ،أو معظمو يتفاعل مع األغاني
واألفالم المصرية ،بل يقع تحت تأثيرىا زمنا غير قصير(٘.)ٜ
ويرى أن لمفصحى مجاالت أدبية وعممية وثقافية عامة من غير أن يكون لمعامية دور منافس ليا؛ الن العامية
لغة الحياة اليومية ،فيي لغة الغناء ،واألزجال ولغة الصباح والمساء ،من غير أن تشكل عائقا في تقدم
الفصحى وشيوعيا

()ٜٙ

ويستيجن ما يذىب إليو اآلخرون من َّ
أن العامية ال تصمح لالستعمال األدبي ،ومنيم

إبراىيم االبياري الذي يراىا « ال تصمح ولن تصمح إطا ار لفن حضاري يعيش في مجتمع إنساني يحترم حقيقة
وجوده ... ،ومن اجل المجتمع الناىض الساعي إلى وحدتو الكبرى »

()ٜٚ

وىو بذلك ينطمق من رؤية قومية

وحدوية يرى في العامية عامل تفرقة وتمزق ،و تصمح اداة لمكتابة في حين يجدىا الدكتور آل طعمو غير ذلك،
فيي عنده « وسيمو التفاىم اليومي بين المواطنين »

()ٜٛ

ويمقي بالالئمة عمى المناوئين ليا كونيم « يتجاىمون

فعا عنو ،وازدراء بو من غير مبرر ...كما
ما لمعامية من أدب شعبي في مختمف الفنون  ...وال نزال نيممو ،تر ً

يتجاىمون ما تقوم بو العامية من دور خطير ،وما تدركو من نجاح في أغانينا ،في مسرحياتنا وأفالمنا

السينمائية ،وبعض أحاديث اإلذاعة أو تعميقاتيا »

()ٜٜ

كما يعزو الدفع باتجاه العدول عن العامية إلى

الفصحى إلى القصور في الميارات الفنية لدى الكتاب ،ومن بينيا الجيد الكبير الذي تتطمبو العامية إذا ما
قيس بالجيد الذي تتطمبو الفصحى ،إذ يتطمب توخي الدقة في اختيار األصوات ،أو األلفاظ ،أو الجمل التي
يستخدميا أبطالو في حياتيم اليومية ،أن يستخدم ليجة غير ليجتيم  ،وحينئذ يتعذر توافر قدرة فعالة عمى
التميز بين ليجات األشخاص.

(ٓٓٔ)

ويرى بعض الكتاب أن الحوار في معانيو وتعابيره ،وليس في كمماتو ،بمعنى أن األىمية تكمن في إمكانية
الكاتب في ع رض طريقة تفكير الشخص ،فإذا نجح الكاتب في ذلك بمغة فصحى دون أن يشعر القارئ بين
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الشخصية الروائية والشخصية الحقيقية ،فحينئذ يستطيع تجاوز إشكالية الحوار ،وىذا ما وجده الدكتور صالح
في أسموب "شاكر خصباك" ،فقد لجأ إلى التعابير التي تستعمل بالعامية التي يمكن كتابتيا بالفصحى ،لنقل ما
يدور بين "حميمة وأميا" في قصتو "حياة قاسية"(ٔٓٔ) وفي مقارنة بينو – أي شاكر خصباك – وبين عبد المجيد
لطفي ،وجد الدكتور صالح آل طعمو َّ
أن ثمة اختالفًا بينيما إذ إن عبد المجيد لطفي « ال يحاول التقيد بسبك
األسموب العامي في لغة فصيحة ،وانما يترجم لغات األشخاص إلى حوار فصيح يتناسب ومستوى كل شخص،
مما يجعمو في مأمن من التكمف الناتج عن الخمط بين العامية والمغة الفصيحة في تركيب الحوار»

(ٕٓٔ)

والسبب في ذلك يعود إلى رؤية عبد المجيد لطفي الذي يقول « :إن المغة وسيمة تعبيرية ،فأنا حين اكتب
حو ًارا ،أالحظ مستوى بطمي في الكالم ،فال اصنع حوا ار ال يمر في ذىن فالح عمى لسان فالح  ...فالخمخمة
المؤسفة في الحوار ال تتأتى من صيغة الحوار بالفصحى أو العامية  ،وانما عن طريق التعميق واإلبانة ،أي

عن مستوى الفكر ،ووضع الشيء في غير مكانو »(ٖٓٔ) ويسترسل في الحديث قائالً « :إذا كان المكتوب ىو
عاميا ،فيو يفيم الفصحى ويتذوقيا ،وىو بالتالي ليس بحاجة
لمن يستطيع أن يقرأ ،فمم نضع أمامو حوا ار رديئا
ً

إلى العامية؛ ألنو ليس متيافتا في مستوى إدراكو ومفيوماتو األدبية ،واذا كانت مكتوبة – القصة أو المقالة –
لمعامي ،فمم يكتب السياق بالفصحى ،فاألفضل  ...أن يكتب الجميع بمغة واحدة – اعني سياق الحكاية
وكالميا »(ٗٓٔ).
ويفضل محمود تيمور أن تكتب القصة كميا بالفصحى ،أو بالعامية ويخفي ميمو إلى كتابتيا بالفصحى(٘ٓٔ) لكن
الدكتور صالح آل طعمو يعود فيشدد عمى أىمية « الصدق الفني ،والواقعية ،واستغالل ليجات األشخاص في
تصوير أفكارىم وأعماليم ،وصفاتيم»( )ٔٓٙفيي من وجية نظره « عوامل تستمزم المجوء إلى العامية في الحوار
في القصة أو المسرحية »( )ٔٓٚوال تخمو آراؤه من تأثره باألدب الغربي ،وآراء نقاده في قضية االستعمال األدبي
لمعامية مستشيدا بأداء كبار األدباء العالمين مثل "فوكنر ،وىمنغواى" الذين يجرون مشكمة في حال حصول
تباين لغوي( )ٔٓٛولذلك فيو يدعو إلى استعمال العامية في العمل األدبي ،خاصة في المسرحية « ألنيا وسيمة
فعالة في سبيل التثقيف واشاعة الوعي  ...ال من اجل طبقة أو فئات محدودة ...بل اجل أكثرية الشعب
الساحقة» .ويبدو لي َّ
أن قضية االختالف بين الداعين إلى استعمال العامية ماىي إال محاولة استعمارية الغاية
منيا استنزاف طاقات الفكر العربي ،من خالل إشغال األدباء والمفكرين العرب في غياىب البحث والتأويل
لتضييع الوقت وتزييف الحقائق ،وايقاف مسيرة التطور الحضاري والفكري العربي ،واإلسالمي .أما فيما يخص
العامية نفسيا ،فإننا ال نجد ضي ار في استخداميا كونيا ليست لغة منافسة لمفصحى ،أو مناوئة ليا؛ ألنيا لغة
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مرنة منطوقة غير مدونة ،وان كان ىناك اشكالية في االستعمال المغوي في العامية ،فيمكننا تجاوز ىذا
االشكال اذا توافر لدينا قرار سياسي وتربوي جريء ،يفضي إلى اعادة الثقة بالفصيحة ،وحينيا ستنجمي غبرة
األوىام النفسية ،وتكتشف الحقائق.
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الخاتمة
المغوي) لحالة الفصيحة والعامية ،فبعضيم يرى أن ما
لم يتفق الباحثون عمى استعمال مصطمح (االزدواج
ّ

طبيعي ال يحتاج إلى إطالق المصطمح؛ ألنو مرض ،وال يسمى بو اختالف ليجات الناس ،لما
بينيما شيء
ّ
بين الفصيحة والدارجة من اختالف كبير.
المغوي خطورة قصوى؛ كونيا تتعمق بأبعاد سياسية،
وجد الدكتور صالح جواد الطعمة في مشكمة االزدواج
ّ

وأدبية ،وثقافية ،أو دينية .وأن الدراسات التي ظيرت ىي بعيدة عن األسس الموضوعية ،وىي إلى العاطفة

أقرب منيا إلى العمم .فمذلك ال مناص من التخمص من القضايا العاطفية في إطار معالجة موضوع ميم
المغوي ،الذي لو بالغ أثر في مصير الكيان العربي .ودعا الدكتور آل طعمة إلى اعتماد
كموضوع االزدواج
ّ

عمميا ،والعمل عمى إيجاد
الوصفي في دراسة ىذه الظاىرة الخطرة ،ووجو بضرورة تفيّم المشكمة تفيّ ًما
المنيج
ً
ّ
معالجة تقود إلى ح ّل .ودعا إلى العناية بتقرير الفروق المغوية ،والوقوف عمى حقيقة الميجات المعاصرة،
عما يحيط موضوع االنتقال من العامية إلى الفصحى من ظاىرات لغوية
واختالفيا من بيئة إلى أخرى ،فضال ّ

العقمي لمفرد كظاىرة التداخل.
جديدة ،األمر الذي قد يؤدي إلى آثار في النمو
ّ

أن (اإلعراب) ىو الفارق األساس بين (الفصحى ،والعامية) ،و َّ
ان
يعارض الدكتور الطعمة اآلراء التي تعتقد ّ

العممية التعممية كفيمة بإزالة الفوارق بينيما ،لكنو أشاد من جية أخرى بمقررات مجمع المغة العربية التي دعت
إلى مواجية االختالف بين (العامية ولفصحى) بطرق مثمى.
المغوي ،وتشجيعيا في البالد العربية المحتمة
ال يمكن أن ُيغفل دور االحتالل في إشاعة ظاىرة االزدواج
ّ

آنذاك ،كما ىي الحال في مصر ولبنان.

تبين لمباحث َّ
أن لألصالة العربية واالنتماء القومي الدور األكبر في الدفع باتجاه الحفاظ عمى لغة القرآن ،في
حين َّ
أن التأثر؛ واالنصيار في حضارة الغرب كان لو الدور األكبر في الدفع باتجاه تذويب الفصحى
ي ،التي
بالعامية ،ومن ثم تالشييا ومسخيا ،ومن ثم مسخ األمة العربية ،وردم كل عوامل االزدىار الحضار ّ
رافقت بناىا الفكرية ،والثقافية ،والعممية.
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عــارض الباحــث رأي الــدكتور صــالح آل طعمــة الموافــق ل ـرأي محمــد تيمــور فــي اســتعمال (العاميــة) فــي األدب
القصصــي ،أو المســرحي؛ إذ مــن واجــب األديــب أن يرتفــع بــالمجتمع ال أن يفــرط بمغتــو مــن أجــل نجــاح عممــو
الفني.
المصادر والمراجع:
الجيالوي،
 النقد األدبي الحديث في العراق ،د .أحمد مطموب ،معيد البحوث والدراسات العربية ،مطبعة
ّ
ط ٜٔٔٙٛ ،م.

النقدي األدبي في العراق منذ نشأتو في العصر الحديث والى الحرب العالمية الثانية في
 تطور الفكر
ّ

الجدلي لييجل ،بتول قاسم ناصر ،دار الشؤون الثقافية العامة ،بغداد ،ط ٕٔٓٓٗ ،م.
ضوء المنيج
ّ
 مدارات نقدية في إشكالية النقد الحديث واإلبداع ،د .فاضل ثامر ،دار الشؤون الثقافية العامة ،بغداد،
ٜٔٛٚم.
 قضايا أدبية عراقية ووجية نظر ،د .داود سموم ،دار النيضة العربية ،القاىرة ،طٜٔٔٚٚ ،م.
النقدي ،د .عناد غزوان ،دار
 نقد الشعر في العراق بين التأثرية والمنيجية ،رؤية في تطور النص
ّ
الشؤون الثقافية العامة ،بغداد ،ط ٜٜٜٔٔ ،م.

 بدر شاكر السياب والحركة الشعرية الجديدة في العراق ،محمود العبطة المحامي ،مطبعة المعارف،
بغداد ،طٜٔٔٙ٘ ،م.
 ىؤالء في مرايا ىؤالء ،مؤيد عبد القادر ،مطبعة الديواني ،طٔ ،بغدادٕٖٔٗ،ه – ٜٔٙٛم.
 أساس البالغة ،جار اهلل أبو القاسم الزمخشري (ت ٖ٘ٛه) ،تحقيق عبد الرحيم محمود ،ط ٔ،
القاىرة ،د .ت.
 القاموس المحيط ،مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي(تٛٔٚه) ،دار الجيل ،بيروت.
المغوي ( ت ٖٔ٘ه) ،تحقيق عز الدين التنوخي،
عمي
ّ
 أدب الكاتب ،أبو الطيب عبد الواحد بن ّ
دمشقٜٔٙٔ ،م.
 اإلتباع والمزاوجة ،أحمد بن فارس (تٖٜ٘ه) ،نشره المستشرق بروفؤٜٓٙ ،م.
السيوطي ،تحقيق محمد أحمد جاد المولى،
 المزىر في عموم المغة وأنواعيا ،جالل الدين عبد الرحمن
ّ
وآخرون ،طٔ ،دار التراث ،القاىرة ،د .ت.
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لياشمي ،دار الكتب العممية ،بيروت – لبنان
 جواىر البالغة في المعاني والبيان والبديع ،السيد أحمد ا
ّ
ٕٓٓٔ ،م.
 تاريخ الدعوة إلى العامية وأثارىا في المصريين ،نفوسة زكريا سعيد ،مطبعة اإلسكندريةٜٔٙٗ ،م.
 قضايا النقد األدبي ،د .بدوي طبانة ،مكتبة األنجمو المصرية ،القاىرة ،د .ت.
بئٜ٘ٓ ،م.
 في األدب الحديث ،عمر الدسوقي ،مطبعة لجنة البيان العر ّ
 اآلباء والبنون  ،ميخائيل نعيمو ،شركة الفنون ،نيويوركٜٔٔٚ ،م.
 الغربال ،ميخائيل نعيمو ،دار المعارف ،القاىرة ،طبعة ٜٔ٘ٔم.
 في الميزان الجديد ،محمد مندور ،لجنة التأليف والترجمة والنشر ،القاىرةٜٔٗٗ ،م.
 خصام ونقد  ،طو حسين  ،بيروت  ،دار الماليين ٜٔ٘٘ ،م.
 أزمة التعبير األدبي بين العامية والفصحى ،إبراىيم االبياري ورضوان إبراىيم ،دار الطباعة الحديثة،
ٜٔ٘ٛم.
 الشيخ جمعة وأقاصيص أخرى ،محمود تيمور ،المطبعة السمفية ،القاىرة ٜٕٔٚم:
الدوريات والصحف:
 من ذلك النقد :شعراؤنا والثورة ،د .صالح جواد الطعمة ،مجمة الفكر ،العددانٜٜٔ٘ ،)ٕ –ٔ( :م.
البغدادي ،مجمة العرفان ،ٗ٘ ،العددٜٔ٘٘ ،ٕٗ :م.
 المجمع العممي العراقي ،عبد الحسين
ّ

 الحركة الثقافية في العراق ،يوسف الحاج الياس ،كمية اآلداب ،مجمة المجمة ،ٙٛٛ ،ع،ٜٔ :
ٜٖٜٔم.
 القصة الخمسينية وعالم فؤاد التكرلي ،معالم بنية اإلخفاق وبنية السرد ،فاضل ثامر ،مجمة األقالم،
 ،ٙٙعٜٔٛٙ ،ٗ :م.
 ىل يستطيع الناقد أن يتنبأ؟ ،د .صالح جواد الطعمة ،مجمة المكتبة ٕٔ ،شباطٜٖٔٙ ،م.
المغوي (ٓ ،)ٜٔٛٓ - ٔٛٛد.صالح جواد الطعمة ،مجمة األديب،
 الجذور الحديثة لمشكمة االزدواج
ّ
ٕٜٗٔٙ٘/ٗ/م.

 المغة العامية واستعماليا في العمل األدبي ،د .صالح جواد آل طعمة ،مجمة المثقف ،ع ،ٔ٘ :كٕ
وشباطٜٔٙٓ ،م.
 دفاع عن الميجة العامية ،عبد الممك نوري ،األسبوع.ٜٕٔ٘/ٗ/ٔ٘ ، ٕٔ-ٕٓ :ٔ ،
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 قضايا جديدة في أدبنا الحديث ،د  .محمد مندور ،بيروت ،دار اآلدابٜٔ٘ٛ ،م.
 فن القصص  ،محمود تيمور  ،مجمة الشرق الجديد  ،القاىرة ٜٔٗ٘ ،م.
 الشعر العامي ،توفيق عواد ،المشرقٜٖٔٓ ،ٕٛ :م.
 الشعر العامي المبناني ،مارون عبود ،اآلداب ،آبٜٖٔ٘ ،م.
 األدب الجديد واألدب القديم  ،أنور المعداوي  ،الكتاب.
الرسائل الجامعية
اآللوسي ،رسالة ماجستير
 اتجاىات نقد الشعر في العراق ( ،)ٜٔٛٓ – ٜٔ٘ٛثابت عبد الرزاق ظاىر
ّ
مطبوعة بالرونيو ،مقدمة إلى جامعة األزىر ،كمية المغة العربية ،قسم األدب والنقدٜٕٔٛ ،م.
 حركة الشعر العربي الحديث في العراق ،محمود جابر عباس ،رسالة ماجستير ،كمية اآلداب ،جامعة
صالح الدين ،أربيلٜٜٔٛ ،م.
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ىوامش البحث
الجيالوي ،ط ٔ،
(ٔ( ينظر :النقد األدبي الحديث في العراق ،د .أحمد مطموب ،معيد البحوث والدراسات العربية ،مطبعة
ّ
ٜٔٙٛم.ٕٚ :
النقدي األدبي في العراق منذ نشأتو في العصر الحديث والى الحرب العالمية الثانية في ضوء المنيج
(ٕ( ينظر :تطور الفكر
ّ
الجدلي لييجل ،بتول قاسم ناصر ،دار الشؤون الثقافية العامة ،بغداد ،ط ٕٔٓٓٗ ،م.ٖٜٓ :
ّ
(ٖ( من ذلك النقد :شعراؤنا والثورة ،د .صالح جواد الطعمة ،مجمة الفكر ،العددانٜٜٔ٘ ،)ٕ – ٔ ( :م.
(ٗ( ينظر :النقد األدبي الحديث في العراق.ٔٗ :
اآللوسي ،رسالة ماجستير مطبوعة
(٘( ينظر :اتجاىات نقد الشعر في العراق ( ،)ٜٔٛٓ – ٜٔ٘ٛثابت عبد الرزاق ظاىر
ّ
بالرونيو ،مقدمة إلى جامعة األزىر ،كمية المغة العربية ،قسم األدب والنقدٜٕٔٛ ،م.ٕٗ – ٕٓ :
البغدادي ،مجمة العرفان ،ٗ٘ ،العددٜٔ٘٘ ،ٕٗ :م.
( (ٙينظر :المجمع العممي العراقي ،عبد الحسين
ّ
( (ٚينظر :مدارات نقدية في إشكالية النقد الحديث واإلبداع ،د .فاضل ثامر ،دار الشؤون الثقافية العامة ،بغدادٜٔٛٚ ،م.ٖٔ :
( (ٛقضايا أدبية عراقية ووجية نظر ،د .داود سموم ،دار النيضة العربية ،القاىرة ،طٜٔٔٚٚ ،م.ٔٔٔ :
( (ٜينظر :حركة الشعر العربي الحديث في العراق ،محمود جابر عباس ،رسالة ماجستير ،كمية اآلداب ،جامعة صالح الدين،

أربيلٜٜٔٛ ،م.ٔٙٓ :

النقدي ،د .عناد غزوان ،دار الشؤون الثقافية
(ٓٔ( ينظر :نقد الشعر في العراق بين التأثرية والمنيجية ،رؤية في تطور النص
ّ
العامة ،بغداد ،ط ٜٜٜٔٔ ،م.ٜٔ :
(ٔٔ( ينظر :الحركة الثقافية في العراق ،يوسف الحاج الياس ،كمية اآلداب ،مجمة المجمة ،ٙٛٛ ،عٜٖٜٔ ،ٜٔ :م.
(ٕٔ( ينظر :القصة الخمسينية وعالم فؤاد التكرلي ،معالم بنية اإلخفاق وبنية السرد ،فاضل ثامر ،مقمة األقالم ،ٙٙ ،ع،ٗ :
ٜٔٛٙم.
(ٖٔ( ينظر :بدر شاكر السياب والحركة الشعرية الجديدة في العراق.٘ٔ :
(ٗٔ( ينظر :ىؤالء في مرايا ىؤالء.ٕٔٔ :
المسرحي الحديث– ٜٔٗ٘ ،
أنموذجا من مؤلفات الشاعر الناقد صالح جواد آل طعمة :ببموغرافية األدب
(٘ٔ( ينظر في ذلك
ً
ّ
القصيبي ،الرياض ،النادي
مترجما ،مالحظات حول محاولة عازي
ٜٜ٘ٔم  ،بغداد مطبعة العاني ،الشعر العربي الحديث
ً
ّ

األدبئٜٛٔ ،م .المعجم العربي األساس ،باريس ،الكسو/الروسٜٜٔٛ ،م ،في العالقات األدبية بين العرب والغرب ،دراسة
وببموغرافية ،دار كوثا ،دمشقٜٜٔٔ ،م.

( (ٔٙىل يستطيع الناقد أن يتنبأ؟ ،د .صالح جواد الطعمة ،مجمة المكتبة ٕٔ ،شباطٜٖٔٙ ،م.ٜٔ – ٔٛ :
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( (ٔٚينظر :لسان العرب ،مادة (زوج) ،ٕٜٖ/ٕ ،والمعجم الوسيط.٘ٓٗ/ٔ :
( (ٔٛينظر :أساس البالغة ،جار اهلل أبو القاسم الزمخشري (ت ٖ٘ٛه) ،تحقيق عبد الرحيم محمود ،ط ٔ ،القاىرة ،د .ت:
 ،ٜٔٚولسان العرب ،ٕٜٖ/ٕ :والقاموس المحيط ،مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي(تٛٔٚه) ،دار الجيل ،بيروت:

ٔ.ٜٖٔ/

ٜٔ
المغوي ( ت ٖٔ٘ه) ،تحقيق عز الدين التنوخي ،دمشقٜٔٙٔ ،م:
عمي
ّ
( ( ينظر :أدب الكاتب ،أبو الطيب عبد الواحد بن ّ
.ٖٚ

(ٕٓ( اإلتباع والمزاوجة ،أحمد بن فارس (تٖٜ٘ه) ،نشره المستشرق بروفؤٜٓٙ ،م.ٕ :
السيوطي ،تحقيق محمد أحمد جاد المولى ،وآخرون ،طٔ،
(ٕٔ( ينظر :المزىر في عموم المغة وأنواعيا ،جالل الدين عبد الرحمن
ّ
دار التراث ،القاىرة ،د .ت.ٗٔ٘ – ٗٔٗ/ٔ :
الياشمي ،دار الكتب العممية ،بيروت – لبنان ٕٓٓٔ ،م.ٕٗٛ :
(ٕٕ( جواىر البالغة في المعاني والبيان والبديع ،السيد أحمد
ّ
(ٖٕ( ينظر :تاريخ الدعوة إلى العامية وأثارىا في المصريين ،نفوسة زكريا سعيد ،مطبعة اإلسكندريةٜٔٙٗ ،م.ٔٔ – ٜ :
(ٕٗ( قضايا النقد األدبي ،د .بدوي طبانة ،مكتبة األنجمو المصرية ،القاىرة ،د .ت.ٕٔٛ :
المغوي.ٕ :
(ٕ٘( ينظر :الجذور الحديثة لمشكمة االزدواج
ّ
( (ٕٙم .ن.ٕ :
( (ٕٚينظر :م .ن.ٕ :
( (ٕٛم .ن.ٕ :
( (ٕٜينظر :م .ن.ٕ :
المغوي.ٕ :
(ٖٓ( ينظر :الجذور الحديثة لمشكمة االزدواج
ّ
(ٖٔ( ينظر :م .ن.ٖ :
اليازجي ،المقتطف. ٗٓ٘ – ٗٓٗ /ٙ ،
(ٕٖ( المغة العربية والنجاح ،خميل
ّ
المغوي.ٕ :
(ٖٖ( ينظر :االزدواج
ّ
المغوي (ٓ ،)ٜٔٛٓ - ٔٛٛد.صالح جواد الطعمة ،مجمة األديبٜٔٙ٘/ٗ/ٕٗ ،م:
(ٖٗ( ينظر :الجذور الحديثة لمشكمة االزدواج
ّ
ٕ.
(ٖ٘( ينظر :م .ن.ٕ :
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المغوي.ٕ :
( (ٖٙالجذور الحديثة لمشكمة االزدواج
ّ
( (ٖٚينظر :م .ن.ٕ :
( (ٖٛينظر :م .ن.ٕ :
المغوي.ٕ :
( (ٖٜينظر :المقتطف ،ٕٖ٘ – ٕٕ٘ :ٙ ،نقالً عن الجذور الحديثة لمشكمة االزدواج
ّ
المغوي.ٗ :
(ٓٗ( الجذور الحديثة لمشكمة االزدواج
ّ
(ٔٗ( م .ن.ٗ :
(ٕٗ( ينظر :م .ن.ٗ :
(ٖٗ( :م .ن.ٗ :
(ٗٗ( ينظر :م .ن.ٗ :
(٘ٗ( ينظر :جريدة الثورةٜٕٔٛ/ٔ/ٕٓ ،م ،صفحة مقابالت.ٗ:
( (ٗٙم .ن.
المغوي.ٗ :
( (ٗٚالجذور الحديثة لمشكمة االزدواج
ّ
المغوي.ٗ :
( (ٗٛالمغة العربية والنجاح ،المقتطف ،ٜٗ٘ :ٙ ،وينظر :الجذور الحديثة لمشكمة االزدواج
ّ
( (ٜٗينظر :م .ن.ٗ :
المغوي.ٗ :
(ٓ٘( ينظر :المقتطف ،٘٘ٙ – ٘٘ٔ /ٙ :وينظر :الجذور الحديثة لمشكمة االزدواج
ّ
(ٔ٘( م .ن.ٗ :
(ٕ٘( ينظر :استحالة الممكن إذا أمكن ،المقتطف ،٘٘ٙ – ٘٘ٔ /ٙ :وينظر :الجذور الحديثة لمشكمة االزدواج المغوي.ٗ :
(ٖ٘( ينظر :م .ن.ٗ :
(ٗ٘( ينظر :الجذور الحديثة لمشكمة االزدواج المغوي.٘ :
(٘٘( ينظر :م .ن.٘ :
( (٘ٙالجذور الحديثة لمشكمة االزدواج المغوي.٘ :
( (٘ٚم .ن.٘ :
( )٘ٛالمغة العامية واستعماليا في العمل األدبي ،د .صالح جواد آل طعمة ،مجمة المثقف ،ع ،ٔ٘ :كٕ وشباطٜٔٙٓ ،م.ٙ :
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( )ٜ٘المغة العامية واستعماليا في العمل األدبي. ٚ – ٙ :
(ٓ ) ٙم .ن.ٚ :
(ٔ ) ٙم .ن.ٚ :
(ٕ ) ٙوليم ولكوكس :ميندس مدني بريطاني ولد في اليند عام ٕ٘ ٜٖٕٔ – ٔٛم قام بإلقاء خطبة في نادي األزبكية في
القاىرة عام ٖٜٔٛم  ،قام بالتخطيط عمى بناء (سد أسوان) عمى نير النيل واكتمل بناؤه عام ٕٜٓٔم ،معاجم العمماء ،شبكة
المعمومات الدولية.
بئٜ٘ٓ ،م.ٗٔ :
(ٖ ) ٙفي األدب الحديث ،عمر الدسوقي ،مطبعة لجنة البيان العر ّ
(ٗ ) ٙينظر :م .ن.ٗٔ :
األدبي.ٚ :
(٘ )ٙالمغة العامية واستعماالتيا في العمل
ّ
األدبي.ٚ :
( )ٙٙالمغة العامية واستعماالتيا في العمل
ّ
( )ٙٚينظر :اآلباء والبنون  ،ميخائيل نعيمو ،شركة الفنون ،نيويوركٜٔٔٚ ،م.ٚ - ٙ :
( )ٙٛالغربال ،ميخائيل نعيمو ،دار المعارف ،القاىرة ،طبعة ٜٔ٘ٔم.ٕٚ :
( )ٜٙالغربال.ٕٚ :
(ٓ )ٚينظر  :المغة العامية واستعماليا في العمل األدبي.ٜ – ٛ :
(ٔ )ٚينظر  :م  .ن . ٜ :
(ٕ )ٚينظر  :م  .ن . ٜ :
(ٖ )ٚينظر :المغة العامية واستعماليا في العمل األدبي.ٜ :
(ٗ )ٚينظر :م  .ن .ٛ :
(٘ )ٚم  .ن. ٛ :
( )ٚٙفي الميزان الجديد ،محمد مندور ،لجنة التأليف والترجمة والنشر ،القاىرةٜٔٗٗ ،م.ٖٙ :
( ) ٚٚالمغة العامية واستعماليا في العمل األدبي.ٔٓ :
( ) ٚٛم .ن.ٔٓ :
( )ٜٚينظر :دفاع عن الميجة العامية ،عبد الممك نوري ،األسبوع.ٜٕٔ٘/ٗ/ٔ٘ ، ٕٔ-ٕٓ :ٔ ،
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(ٓ )ٛينظر :المغة العامية واستعماليا في العمل األدبي.ٔٔ - ٔٓ :
(ٔ ) ٛقضايا جديدة في أدبنا الحديث ،د  .محمد مندور ،بيروت ،دار اآلدابٜٔ٘ٛ ،م.
(ٕ )ٛفن القصص  ،محمود تيمور  ،مجمة الشرق الجديد  ،القاىرة ٜٔٗ٘ ،م . ٚٔ :
(ٖ )ٛالمغة العامية واستعماليا في العمل االدبي . ٔٔ :
(ٗ )ٛينظر :م  .ن . ٔٔ :
(٘ )ٛينظر :م  .ن .ٔٔ :
( )ٛٙالشعر العامي ،توفيق عواد ،المشرقٜٖٔٓ ،ٕٛ :م . ٘ٓٚ :
( )ٛٚالشعر العامي المبناني ،مارون عبود ،اآلداب ،آبٜٖٔ٘ ،م.
( )ٛٛمشكالت األدب العصري  ،الكتاب ٜٖٔ٘ ، ٕٔ ،م . ٕٖٗ :
( )ٜٛحرب المغة  ،العقاد  ،الكتاب ٜٕٔ٘ ، ٔٔ ،م . ٖ٘ٙ :
(ٓ )ٜينظر :األدب الجديد واألدب القديم  ،أنور المعداوي  ،الكتاب . ٚٔٓ ، ٕٔ ،
(ٔ )ٜخصام ونقد  ،طو حسين  ،بيروت  ،دار الماليين ٜٔ٘٘ ،م . ٜٖٔ :
(ٕ )ٜينظر :أزمة التعبير األدبي بين العامية والفصحى ،إبراىيم االبياري ورضوان إبراىيم ،دار الطباعة الحديثةٜٔ٘ٛ ،م.ٙٛ :
(ٖ )ٜالمغة العامية واستعماليا في العمل األدبي . ٖٔ :
(ٗ )ٜالتفسير النفسي لألدب. ٘٘ :
(٘ )ٜالمغة العامية واستعماليا في العمل األدبي.ٖٔ :
( )ٜٙم .ن.ٖٔ :
( )ٜٚأزمة التعبير األدبي. ٛ :
( )ٜٛالعامية واستعماليا في العمل األدبي. ٔ٘ :
( )ٜٜم .ن والصفحة نفسيا.
(ٓٓٔ) العامية واستعماليا في العمل األدبي.ٔ٘ – ٔٗ :
(ٔٓٔ) ينظر :المغة العامية واستعماليا في العمل األدبي ،ٔ٘ :ولالطالع عمى طبيعة الحوار بين "حميمة وأميا " في قصة حياة
قاسية ،ينظر :الحوار المتمدن ،األدب والفن ٕٕٙ٘ :في ٕٓٓٛ/ٗ/ٕٛم.
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(ٕٓٔ) م  .ن.ٔٙ :
(ٖٓٔ) رسالة عبد المجيد لطفي الى الدكتور صالح ال طعمو مؤرخة في ٜٗٔٔ٘ٚ/ٗ/م.
(ٗٓٔ) م .ن.
(٘ٓٔ) ينظر :الشيخ جمعة وأقاصيص أخرى ،محمود تيمور ،المطبعة السمفية ،القاىرة ٜٕٔٚم ،٘ :وينظر :الشيخ جمعة،
القصة السورية ،الشبكة العالمية لممعمومات "االنترنت" .
( )ٔٓٙالعامية واستعماليا في العمل األدبي.ٔٚ :
( )ٔٓٚم .ن. ٔٚ :
( )ٔٓٛينظر :م  .ن.ٔٚ :
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