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مقومات اإلصالح اللعوي وبطدها الحضاري
طي آثار اإلمام محمد البشير اإلبراهيمي
دـ حسين صمر دراوشظ
جامطظ ضزة – طلسطين
اإلالخظ:
ٌععى َزا البدض بلى دساظت ملىماث ؤلاضالح
اللغىي وبهذَا الحػاسي في آزاس ؤلامام ؤلابشاَُمي،
مً خالٌ الحذًض نً ؤلامام ؤلابشاَُمي ومىجضاجه
اللغىٍت ،والىشف نً ظهىد ؤلاضالح اللغىي
وملىماجه في شخطُت ؤلابشاَُمي ،وبُان ألابهاد
الحػاسٍت في خذمت ؤلابشاَُمي للغت الهشبُت وجىمحها
وجؿىٍشَا في قل اإلاخغيراث التي شهذتها العاخاث
الهشبُت وؤلاظالمُت ،ومً زم خاجمت البدض وفحها
الىخاثج والخىضُاث ،وخىاش ي البدض ،وكاثمت
للمطادس واإلاشاظو.
اليلماث اإلافخاخُت( :ؤلاضالح اللغىي ،البهذ
الحػاسي ،اللغت وؤلامام ؤلابشاَُمي).

اإلالذمت:
حهذ اللغت الىظُلت الخهبيرًت ألاولى
التي ًمىً مً خاللها جدلُم الاصدَاس
والخلذم ،وسظم الطىسة الحاسٍت اإلاخفانلت،
التي حعهم في بلىسة اإلاياهت الخاسٍخُت ألمت
الهشب واإلاعلمين ،للذ بزٌ ؤلامام ؤلابشاَُمي
ً
ظهىدا نكُمت في ظبُل ؤلاضالح اللغىي،
فىجذٍ ًؿلم ضشخاث لغىٍت نلى مىابش الهلم
واإلاهشفت في ول اإلادافل والاظخماناث الفشدًت
والجمانُت ،مما ٌُشير بلى وظىد فىش مخجذس
وسئٍت زاكبت للجهػت والخىمُت والخؿىس ،ولم
ً
ً
ًىً رلً غشبا مً الهبض ؤو انخباؾا؛ بهما
ضذس رلً نً ملىماث سثِعت ًمىً مً

خاللها سظم الطىسة الحػاسٍت واللىمُت
وجذنُم وؾاثذ الهىٍت الىؾىُت ألبىاء الشهب
الجضاثشي ،لزا ٌععى َزا البدض بلى بُان
ملىماث ؤلاضالح اللغىي وبهذَا الحػاسي
في آزاس ؤلامام مدمذ البشير ؤلابشاَُمي ،ورلً
مً خالٌ حعلُـ الػىء نلى الىلاؽ آلاجُت:
ً
ؤول -ؤلامام ؤلابشاَُمي ومىجضاجه اللغىٍت.
ً
زاهُا -ظهىد ؤلاضالح اللغىي وملىماجه نىذ
ؤلامام ؤلابشاَُمي.
ً
زالشا -ألابهاد الحػاسٍت في خذمت ؤلابشاَُمي
للغت الهشبُت وجىمحها وجؿىٍشَا .
وبُان ول ما ظبم باإلاىهج الىضفي
الخدلُلي ،مو اظخدػاس همارط مً ؤكىاٌ
ؤلامام ؤلابشاَُمي بما ٌعهم في هشف ملىماث
ؤلاضالح اللغىي وؤبهادٍ الحػاسٍت في آزاسٍ،
وجلذًم دساظت معخللت جخهلم بالفىش اللغىي
ومىؿللاجه نىذ ؤلابشاَُمي ،ووغو ؤظاظُاث
الخفىير اللغىي الحػاسي في غىء ججشبت
ؤلامام ؤلابشاَُمي؛ لُدعنى للباخشين
والذاسظين مً ؤَل اللغت وؤسباب الشلافت
والجهاث راث الهالكت الاظخفادة مً مىغىم
البدض وؤفياسٍ اإلابشىزت في زىاًاٍ وٍدىحها في
ؾُاجه ،فالىشف نً ؤظشاس شخطُت
ؤلابشاَُمي وؾشٍلت جفىيرٍ وهُفُت بىاء
لصخطِخه وراجه غاًت ما ًطبى بلُه البدض؛
ألن َزا ؤلامام جشن بطماث واضحت في
ً ً
الشلافت الهشبُت وؤلاظالمُت وكذم همىرظا خُا
ً
مخفانال مو كػاًا شهبه وؤمخه ،وَزا
ليرجم وٍدُا بل بملىماث
الىمىرط لم ًىً
ِ
اظتراجُجُت وكىمُت لها آزاسَا نلى ؤسع
الىاكو ،وؤبهادَا الحػاسٍت في الحُاة
ؤلاوعاهُت.
ً
ؤول -ؤلامام ؤلابشاَُمي ومىجضاجه اللغىٍت.
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ٌهذ ؤلامام ؤلابشاَُمي ؤخذ ؤفزار
الحػاسة الهشبُت الحذًشت ،فترن بطماث
واضحت نلى ضهُذ اإلاهشفت الهشبُت وخاوٌ
ً
ظاَذا دنم مػامُجها ومدخىٍاتها نلى
مخخلف اإلاعخىٍاث وألاضهذةً ،بخغي مً رلً
حشىُل الىعي الهشبي اللاثم نلى ؤظغ نلمُت
ومىؿلُت حعهم في سقي ألامت وجلىي الىشاثج
ً
بين ؤبىائها؛ ختى ل ًىىن الهلل الهشبي جابها
لغيرٍ مً كىي الاظخهماس والاظخىباس الهاإلاي
التي حعتهذف الشهىب الهشبُت؛ لخدلُم
ؤؾمانها ومىدعباتها التي حعتهذف اظخهماس
الهلل وجدىٍله نً ؾشٍم الجادة وظهله
ً
ً
ظضءا جابها لفىش اإلاعخهمش وؤداة ؾُهت لخىفُز
اإلاخؿؿاث اللمهُت التي حسحم آلاخش وجىفُه.
ً
ً
ًمخلً ؤلامام ؤلابشاَُمي فىشا جىىٍشٍا
ً
مخلذما اظخؿام مً خالله ملاسنت الغضاة
الؿامهين ،وبسشاد الىاط لؿشٍم الحم
والخير ،ولهل ؤبشص الىظاثل التي امخلىها
ؤلابشاَُمي مً ؤظل جدلُم رلً اللغت
بانخباسَا خلُلت اظخمانُت جمشل فلعفت
اإلاجخمو وحهبر نً كػاًاٍ ،فهي وزُلت الطلت
باإلاجخمو الجضاثشي الهشبي اإلاعلم ،الزي خاوٌ
اإلادخل الفشوس ي ؤن ًمدم لغخه الهشبُت ألام
وٍدل مدلها اللغت الفشوعُت؛ لػمان جبهُت
الجضاثش وجهب خيراتها وملذساث شهبها،
فاظخؿام ؤلابشاَُمي بمىجضاجه اللغىٍت ؤن
ًلاسم اإلادخلت بيلماجه الخشىٍشٍت والخىىٍشٍت
ً
ً
التي ؤغفذ نلى اللغت بهذا خُىٍا ومػامين
شتى حهبر نً مداوس ومىغىناث جخهلم
بالجهػت والخمشد وسفؼ ظُاظت الاظخهماس
وؤلاخالٌ والاخخالٌ.
للذ وشإ ؤلابشاَُمي في ظى اظخهماسي
ملبذ باآلَاث وألاهاث والحمالث اللمهُت ألولي
ُّ
ألامش والىهى ،فىكو نلى واَله بىاء هفعه

وحشىُل الىعي ووششٍ بين ؤبىاء اإلاجخمو
الجضاثشي في قل وشش الاظخهماس الفشوس ي
لعُاظت الخجهُل والخفلير والؿمغ إلالىماث
ألامت وزىابتها؛ وول رلً لهضٌ اإلاشلفين مً
ؤمشاٌ ؤلابشاَُمي نً واكههم وهبذ ظماخهم
والحُلىلت دون وشش ؤفياسَم الخىنىٍت التي
جبين ؾشٍم الجادة ألبىاء الجضاثش وألامت
ظمهاء.
ُ
وٍالخل ؤن الصخطُت الجضاثشٍت التي
ؤسس ى مهاإلاها ؤلامام ؤلابشاَُمي وغيرٍ مً
ؤصحاب ألافياس الىيرة ،كذ صلضلذ ؤسوان الهذو
الفشوس ي الزي ظام الجضاثشٍين ظىء الهزاب،
ولىً ضالبت ألاخشاس خالذ دون رلً مً
خالٌ جمعىهم بملىماث الحػاسة الهشبُت
وؤلاظالمُت ،جلً اإلالىماث التي جىظه العلىن
البششي بلى ؾشٍم الجادة والطىاب مهما
ً
جيالبذ نلُه اإلااامشاث ،واللشآن الىشٍم مشال،
فبالؿبو ول رلً ًازش نلى معيرة اللغت
الهشبُت؛ فىجذ ؤن ؤخذ الحيام الفشوعُين
ًلىٌ بهزٍ اإلاىاظبت ":بهىا لً هيخطش نلى
الجضاثشٍين ما دامى ًلشؤون اللشآن ،وٍخيلمىن
الهشبُت؛ فُجب ؤن هضٍل اللشآن مً وظىَم،
وؤن هلخلو الهشبُت مً ؤلعىتهم"( ،)1للذ ظابه
ؤلابشاَُمي َزا الاكخالم والاظخشار ،واهخطش
نلُه بفىشٍ اللغىي الحش اإلابني نلى ؤظغ
زلافُت حعخجلي الحىمت اللغىٍت وألاظلىب
ً
اللىٍم في الخؿبُم والخىفُز وضىل للمبخغى
اإلاإمىٌ في قل اخخذام الطشام وحهذد ؤوظهه.
فخىىنذ ؤونُت اإلاىجضاث اللغىٍت
وؤشيالها التي كام بها ؤلابشاَُمي ،ولهل ؤبشص
ما ًؿالهىا ؤهه ؤظهم في حشىُل اإلاجلغ
الهلمي الذمشلي الزي آحى ؤوله في خلىٌ
الهشبُت وؤخُا جشاثها ووشش نلىمها ومهاسفها،
وحشاسن في وشش الىشير مً اإلالالث التي جخهلم
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بالىعي اللغىي والخهشٍف بإضىٌ الهشبُت
وؤظاظُاث كىانذَا ،وهُفُت الخهامل مو
اإلاعخجذاث اللغىٍت وبخػانها إلالاًِغ
الهشبُت ومهاًيرَا ،وؤسس ى كىانذ مششونه
الجهػىي نلى غشوسة الخمعً بالترار الهشبي
وؤلاظالمي الزي ٌشيل الهىٍت الحػاسٍت
ألبىاء اإلاجخمو الجضاثشي ،والاَخمام بلػاًا
اللغت بانخباسَا وظُلت البُان جشبـ اإلااض ي
وجترظم خاٌ ألامت وإلاعخلبلها ،فيان
ً
ً
ً
ً
ؤلابشاَُمي لغىٍا مخمشظا ،وؤدًبا باسنا جشن
الىشير مً ألاشهاس وؤلاشاساث الىلذًت التي
خىتها ملالجه في ؾُاتها.
والىاقش بلى هخابه "نُىن البطاثش"
ًلف نلى خلاثم سثِعت ؤدلى بها في ضفداجه
جىشف لىا نً ظهت الهلل ؤلاضالحي نىذ
ؤلابشاَُمي ودكت مذاسهت وفعاخت سئٍخه لىاكو
ً
الجضاثش وألامت كاؾبت ،فخذاخل اإلاعخىٍاث
وألاضهذة مو الجىاهب اللغىٍت التي ؾشخها
ؤلابشاَُمي ،ؤبشص ما جدذزه نىه وفطل اللىٌ
فُه وبعـ هلاشاث مخىىنه في خلىله
ومػامُىه ،ولهل العبب في رلً ؤن اللغت
اإلادشن ألاظاط الزي ًىشف نً سئٍت
ؤلابشاَُمي وفلعفخه الجهػىٍت التي جشمي بلى
بىاء ؤلاوعان الهشبي بشيل خػاسي مخلذم،
ًلُم بملامه في قل اإلاخغيراث التي لحلذ
بالحُاة البششٍت الحذًشت.
ٌهذ ؤلامام ؤلابشاَُمي مً ظذهت
اإلافىشًٍ الزًً شغلتهم الاَخماماث اللىمُت
ومعاولُاتهم في الحشهت ؤلاضالخُت نً
ؤلاهخاط اإلاىخىب ،فهى والشُخ ظالم بى خاظب
بخىوغ ،ومدمذ بً الهشبي الهلىي باإلاغشب
ألاكص ى ،وكبلهما خىُم الششق ظماٌ الذًً
ألافغاوي ،وؤلامام مدمذ نبذٍ ،فاَخم
ؤلابشاَُمي في جىىًٍ مهاسف الشظاٌ

وجىظحههم نلى ؤسع الىاكو بشوح كىمُت وزابت
هبهض الجذة والفىش الحػاسي في ظلىهُاث
ؤبىاء اإلاجخمو الجضاثشي والهشبي وؤظُاله
اإلاخهاكبت؛ فُلىٌ ":لم ًدعو وكتي للخإلُف
والىخابت مو َزٍ الجهىد التي جإول ألانماس
ً
ً
ّْ ُ
ؤهال ،ولىىني ؤحعلى بإهني ؤلفذ للشهب سظال،
ً
ُ
ونملذ لخدشٍش نلىله جمهُذا لخدشٍش
ؤظعادٍ ،وصححذ له دًىه ولغخه ،فإضبذ
ً
ً
معلما نشبُا ،وصححذ له مىاصًٍ بدساهه،
ً
ً ً
فإضبذ بوعاها ؤبُا ،وخعبي َزا ملشبا مً
سض ى الشب وسض ى الشهب"(َ ،)2زا الحغ
الحػاسي اإلاخهمم ًزوي نىطش ؤلابذام
والجذة في الخهامل مو مخخلف اللػاًا بفىش
معدىير ًشظم ألظُاٌ الشهب ُظبل الجادة،
وَعخهشع ؤضىٌ الجهػت الحلُلُت ،فلم
ً
ًذخش ظهذا مً ؤظل الشقي والخؿىس في خلىٌ
الهلم واإلاهشفت ،مما صاد اإلادخىي اإلاهشفي للغت
الهشبُت في ؤؾىاس الجهػت والخلذم ونىذ بسظاء
ً
كىانذ ؤلاضالح بػشوبه وافت.
بن اإلاىجضاث اللغىٍت لإلمام
ؤلابشاَُمي جمشل في مجملها باإلاهاسف الحُت
التي وان ًللحها نلى معامو اللشاء واإلاهخمين
مً ؤبىاء الشهب الجضاثشي ،فياهذ مىجضاجه
اللغىٍت ٌعبم فهله فحها كىله ،بمهنى ؤن
ابخذم لىفعه ؾشٍلت ؤلاللاء اإلاباشش والالخدام
اللغىي مو الجماَير مً ؤظل جىظُه البىضلت
اللغىٍت إلابخغاَا الصحُذ ،ول غير في رلً
ألن اللغت مً ؤنكم الىظاثل التي ًدعلح بها
اإلاطلحىن مً ؤبىاء ؤمت الهشب واإلاعلمين
ً
خطىضا في قل وظىد ظاخاث للطشام
والخدذي ،فاإلاذخل الشثِغ لخدىٍل الزاث
ؤلاوعاهُت وحغشٍبها في قل مىظاث مً
الاظخهماس وؤؾمانه الششٍشة؛ ًجهل لعان
ؤلاوعان اإلادخل ًدبو للعان اإلاعخهمش؛ ألهه
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ًمخلً ؤدواث اللىة والخمىين؛ لىً
ؤلابشاَُمي ظابه رلً بفىشٍ وفهله ومً زم
بخؿاباجه ؤلاسشادًت التي لم ًفخإ ؤن ًخىكف
نجها في ظبُل جدلُم الجهػت والخلذم
الحػاسي.
ً
ً
للذ جشن َزا الشظل بسزا خافال
باإلاىجضاث الشلافُت التي حهذ اللغت كىامها
الشضين الزي شُذث نلُه ؤسواجها وضشوخها
اإلاهشفُت والهلمُت في قل جىالي اإلاخغيراث نلى
الشهب الجضاثشي ،ولعىا بطذد الخمجُذ
وؤلاؾشاء بلذس ما هدً هشٍذ حعلُـ الػىء
نلى مىجضاجه اللغىٍت بشيل نام بانخباسٍ ؤخذ
ً
ؤظاؾين الهلم وؤلاضالح بإلىاهه وافت.
ً
زاهُا -ظهىد ؤلاضالح اللغىي وملىماجه نىذ
ؤلامام ؤلابشاَُمي.
بن مفهىم ؤلاضالح في الحلل اللغىي
ًخػمً بصالت ؤوظه الفعاد نً اللغت
ً
بمعخىٍاتها وافت ،ورلً لؿشق وغىابـ حعهم
في الحفاف نلى اللغت ،وحعانذ في جىظُهها
وجىمُتها( ،)3لزا جميز ؤلامام ؤلابشاَُمي بجهىدٍ
ً
اللغىٍت اإلاعدىيرة ،التي اجخز فحها اللغت ظالخا
للخغُير وبسظاء كىانذ الجهػت اإلاهشفُت
وؤلاضالح الشامل ،ومىاظهت الاظخهماس
الفشوس ي وؤؾمانه نلى زشي الجضاثش ،فإهاس
ً
العبُل ؤمام هاقش ؤبىاء ألامت كاؾبت ،فبزٌ
َزا الشظل كطاسي ظهذ إلاىاضشة بالدٍ
وجدشٍشَا مً دوغ الؿغاة الغاضبين،
والاوهخاق مً سبلت الخبهُت والػهف
والاظخياهت ،فإسدف الهشبُت بعُل نشم مً
آلاساء اللغىٍت والاججاَاث التي ججعذ البهذ
ؤلاضالحي للغت الهشبُت وحهضٍض وظىدَا في
الحػاسة ؤلاوعاهُت اإلاهاضشة ،وجىمُتها
وجؿىٍشَا واإلادافكت نلى ظالمتها وهلمغ
رلً في اَخماماجه بشظاٌ اللغت ومفىشحها

وحعلُـ الػىء نلى الصخطُاث الترازُت
التي هبغذ في مجالث الهشبُت ونلىمها.
بغافت بلى اَخمامه بدشىُل الىىادي
واإلاجالغ واإلاشاهض والهُئاث اإلاجامو الهلمُت
التي تهخم بلػاًا الهشبُت وحععى بلى مىاكشتها
وجؿىٍش ؤدواث الهشبُت وؤظالُبها في بخُاء
الترار وبنادة وششٍ ،والخهامل مو
اإلاعخجذاث اللغىٍت التي ؤهخجتها الحػاسة
اإلاهاضشة ،فإظهم في بىاء مجمو اللغت
الذمشلي بعىسٍا ،ورلً نىذ سخلخه بلى
اإلاششق الهشبي ،فالخلى نلماء دمشم وؤدبائها،
فيان مً غمً اإلاشاسهين في جدلُم ؤَذاف
اإلاجمو وغاًاجه في حهشٍب ؤلاساداث الحىىمُت،
فهزا اوهىغ نلى شخطُت ؤلابشاَُمي وؤبشص
ظهىد ؤلاضالح اللغىي لذًه في ؾشخه آلساثه
اإلاخمشلت في الخهامل مو ؤضىٌ اللغت
ومعخجذاث الحػاسة وهُفُت بخػانها
إلالاًِغ الهشبُت وكىانذَا ،بما ٌعهم في
مىاهبت الهشبُت للخؿىس الحذاسي وَعهم في
بخُاء نلىمها بؿشٍلت سضِىت ،حعدشير نُىن
الترار الهشبي وجبخىش ألاظالُب الجذًذة
اإلابيُت نلى مهاًير واضحت الهذف واإلاغضي،
فامخالن الىظُلت ٌعهل جدلُم الهذف
ؤلاضالحي والجهػىي الزي اختزله ؤلابشاَُمي
في نللُخه الفزة التي اظخؿانذ ؤن جترن
بطماث واضحت نلى معخىي اللػاًا
ألاظاظُت للجهػت والبىاء هلػُت اللغت التي
هخدذر نجها في بدشىا َزا.
للذ هشط َزا الشظل ظهىدٍ اللغىٍت
بفىش ظماعي ًىبشم مً وخذوٍت اللغت الهشبُت
واوهياظاتها نلى اإلاهاسف ألاخشي وجىاظلها مو
الجهػت وؤلاضالح الزي ٌهذ ؤلابشاَُمي ؤخذ
ؤسواهه الشثِعت ،فيان مً ُبىاة ظمهُت الهلماء
اإلاعلمين الجضاثشٍين التي ؤخزث نلى ناجلها
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جىمُت الفهم وجؿىٍش الىعي في اإلاجخمو
الجضاثشي ببان الاخخالٌ الفشوس ي ،فشظمذ
َزٍ الجمهُت لىفعها ؤَذاف بهُذة ؤظهمذ
في جدشٍش الجضاثش واظخلاللها ،وللذ ؤولذ َزٍ
الجمهُت اللغت الهشبُت ؤَمُت خاضت نً
ؾشٍم بسظاء كىانذ ؤلاضالح الشامل الزي
ٌهذ ؤلاضالح اللغىي ؤخذ ؤشياله ،ورلً
انخماد ؤظلىب التربُت والخهلُم والخىىًٍ
الهلمي واإلاهشفي ،وبىاء اإلاعاظذ والىىادي
واإلاذاسط ،وبخُاء اإلالىماث الزاجُت
للصخطُت الجضاثشٍت ،وسبـ الجضاثش بمدُؿها
الهشبي وؤلاظالمي الزي ؤساد الاظخهماس اهتزانها
مىه( ،)4فهزٍ ألاظالُب حهخمذ بشيل ؤظاس ي
نلى جذنُم وؾاثذ الهشبُت؛ للمعاَمت في
جدلُم مبخغى الشظاثل ؤلاضالخُت وهللها مً
داثشة الخىكير بلى الخؿبُم واإلاماسظت ،وَزا
ًخىظب بىاء نلىٌ جدششب الفىش ؤلاضالحي
ً
وحعاهذٍ وحععى ظاَذة في ظبُل جدلُله
ووشش حهالُمه وجؿبُم مبادثه وخؿؿه.
امتزظذ الجهىد ؤلاضالخُت اللغىٍت
بالهامل الذًني نىذ ؤلامام ؤلابشاَُمي الزي
هشط خُاجه لخذمت كػُت ألامت الهشبُت
وؤلاظالمُت بفىش اظتراجُجي ًيبهض مً
ؤَذاف نكمى جىحي بصخطُت ؤلابشاَُمي
وآزاسٍ التي جشهها نلى مخخلف ألاضهذة في
اإلاجخمو الجضاثشي بشيل خاص ،ونلى معخىي
اإلاجخمهاث الهشبُت بشيل نام ،فذاس
ؤلابشاَُمي في خىمت ؤلاضالح واإلاطلحين
الزًً ٌشلىن لغتهم ألام التي بشىا مً خاللها
آسائهم ومبادساتهم وخمالتهم الخىنىٍت
وؤلاسشادًت بهذف جىمُت ألامت والشقي بها في
مطاف ألامم اإلاضدَشة.
وحهذ الزاهشة الحافكت التي
ًخمخو بها ؤلابشاَُمي مً الهالماث الفاسكت

التي ؤناهخه نلى جدلُم ؤلاضالح اللغىي
وبسظاء كىانذٍ؛ فلُل ":بهه وان كىي الزاهشة
خُض رهش الشُخ نلي الؿىؿاوي ؤهه سهب مهه
مً دمشم مخىظهين
العُاسة
بلى اللذط بدػىس ماجمش خىٌ فلعؿين
وٍلىٌ الؿىؿاوي ؤوي ما رهشث له بِخا بل
رهش لي اللطُذة وكاثلها ختى ؤهه بذؤ ٌعمهه
ملالث الشُخ التي وان ًىخبها في مجلت
الشظالت ،ونىذما اظخعجب الشُخ الؿىؿاوي
مً خفكه للىثر ،ؤظابه ؤن لم ًدفكها
ً
مخهمذا وبهما َى ًدفل ول ما ًلو جدذ
بطشٍ"( ،)5للذ خفل اللشآن ودسط مخىن
اللغت بشؤط الىادي ،وجخلمز نلي ًذي الشُخ
الهشبي الخبس ي نىذما صاس اإلاذًىت نام 1913م،
فالؾالم اإلاعخمش نلى ؤضىٌ الهشبُت ومىابهها
الهخُذة مىً ؤلابشاَُمي مً فشع آساثه
واججاَاجه وظبىها في بىجلت الجهػت والخىمُت
والخدشس والاظخلالٌ.
للذ سافم ؤلامام ؤلابشاَُمي الهكماء
مً ؤبىاء ظُله ،وجللذ كُادة الحشهت
ً
الجهػىٍت وماظعاتها ،فيان هاثبا للشثِغ
ألاوٌ لجمهُت الهلماء اإلاعلمين الجضاثشٍين
ؤلامام نبذ الحمُذ بً بادٌغ ،زم ؤضبذ
ً
ؤلابشاَُمي سثِعا لها بهذ وفاجه( ،)6ول ًخفى
نلى ري لب ما لهزٍ الجمهُت مً ؤزش نكُم
في خُاة الشهب الجضاثشي وخالضه مً
اإلادخل الفشوس ي ،وما جمشله َزٍ الجمهُت مً
ؤضالت ؤبىاء الجضاثش ومىاضشتهم للػاًا
شهبهم وؤمتهم ،للذ سظمذ ؾشٍم الجهػت
والخلذم ألبىاء ألامت الهشبُت وؤلاظالمُت،
ُوٍالخل ؤن ؤَل ؤلاضالح جمىىىا مً الهشبُت
في ظبُل جبلُغ سظاثلهم وجدلُم ملاضذَم
وجىفُز ؤظىذتهم الخىمىٍت التي تهذف بلى
الجهػت والخؿىس.
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ًُالخل ؤن ؤلابشاَُمي مضط ؤنماٌ
ً
ؤلاضالح اللغىي بفىشٍ الجهػىي اهؿالكا مً
الهىطش البششي ،وؤلانذاد الجُذ لزاجه
والدعلح بػشوب اإلاهشفت ،والدشبًُ
والخهاون مو ؤبىاء ؤمخه في ظبُل جدلُم
ألاَذاف واإلاغاصي للجهػت والخؿىس ،وؤبشص ما
ًُؿالهىا في شخطُت ؤلابشاَُمي اللغىي
اللغىٍت ؤن اسجىض نلى ملىماث سثِعت في
ظبُل جذنُم وؾاثذ ؤلاضالح اللغىي وجلىٍت
وشاثج الهشبُت بمعيرة الخىمُت الحػاسٍت
اإلاعخذامت ،ومداولت اظدشماس اإلاخغيراث
اإلاهاضشة وخعمها لطالح اللغت الهشبُت في
دولت الجضاثش ،وجخمشل َزٍ اإلالىماث في
اإلاشاسهت في بىاء اإلااظعاث الفانلت نلى
معخىي الهالم الهشبي وألاعجمي ،فإظغ
لبىاء ضشوح شامخت بما ًمخلىه مً فىش
وزلافت ؤسظذ كىانذ البىاء وحشىُل الىعي،
ُّ
الشئي اإلاعخلبلُت التي حعتهذف
وؾشح
كؿاناث الهلىم ؤلاوعاهُت ومهاسفها ،وكذ
حشيل فىش ؤلابشاَُمي في خفكه؛ إلالىماث
الصخطُت الهشبُت ؤلاظالمُت وصادَا اإلاهشفي
الزي ًىظو الفىش لذي الفشد اإلاعلم وٍلىي
شخطِخه مً خالٌ بىاء مىكىمت نلاثذًت
وسوخُت مخفانلت مو سظاثل ؤلاوعاهُت وجدمل
الحب والخير والشخمت والعالم وهبز الكلم
والهىف وؤلاسَاب ،ومً دللث رلً في فىش
ؤلابشاَُمي وشخطِخه خفكه لىخاب هللا
( )دساظت نلىمه مما َزب لعاهه وكىم
فىشٍ ووظه للىافو اإلافُذ؛ ألن اللشآن الىشٍم
ظُذ الحجج وؤبلغها ،فعاَم اللشآن في وشش
سوح الحىمت وخب الهلم واإلاهشفت ومداسبت
الجهل والخإوٍل الفاظذ ( ،) 7مما ؤزش في
شخطُت ؤلابشاَُمي وجشظُخ اإلابادت
الحػاسٍت في فىشٍ اإلاخلذم ،ودسط مخىن

اللغت والفله وخفكها ،فامخلً مفاجُذ اللغت
ً
وحششب ؤضىلها اهؿالكا مً وظهخه الذًيُت
وفىشٍ اإلاخلذم اإلاصحىن بالىعي والشلافت،
فجابه بزلً الخغشٍب الزي فشغه الاظخهماس
الفشوس ي نلى الشهب الجضاثشي اإلاعلم؛
لسحم اللغت الهشبُت وهفي وظىدَا مً نلىٌ
الىاشئت وهباس العً نلى العىاء ،واظخشار
اسجباؾهم اللىمي بالبهذ الهشبي وؤلاظالمي،
وحغشٍب جفىيرَم وؾشق حهبيرَم؛ ألن كمت
الخغشٍب حغشٍب اللعان للؿهه مً لغت
اللشآن اللغت الهشبُت الفطخى( ،)8فالهجىم
نلى اللىام الشلافي لإلظالم واإلاعلمين في
الهالم ٌشغل ظبهاث هشيرة ،مً ؤخؿشَا ما
ً
ًخخز الهشبُت -لغت َزا الذًًَ -ذفا له،
ً
فُىظه الؿهً بلحها ،مذسوا ؤن صنضنت ؤي مً
زىابذ اللغت الهشبُت ؤضالت ؤلفاقها ؤو مهاهحها
ؤو خطاثطها ًُخل بإظاط الاخخجاط بىى
مطادس الدششَو ؤلاظالمي :اللشآن والعىت
وآلازاس الشاسخت لهما؛ وبعىذ الاظخيباؽ مجها،
وٍجهل الهشبُت في مخىاوٌ ألاَىاء()9؛ بجها
هجمت ششظت لم جش الهشبُت لها مشُل ،وما
جشهخه مً سواظب خؿيرة نلى اللعان الهشبي
في الجضاثش ،فالفىش اللغىي ودناثمه حشيلذ
بمىظبها شخطُت ؤلابشاَُمي الحػاسٍت التي
ؤظهمذ في هللت هىنُت نلى مخخلف خلىٌ
الهلم واإلاهشفت ،ول ظُما ؤن ؤلابشاَُمي ؤخز
نلى ناجله الزَاب إلاجالغ ؤَل الهلم
والىخاجِب والجهل مً نلىم شُخىَا وسوادَا،
مما صاد الخالكذ الهلمي مو ؤفياس آلاخشًٍ
وخشط بشئٍت بضالخُت شاملت جىؿلم مً نبم
الترار وؤنماكه مً خالٌ خفل ؤضىله
وبخُاء نُىهه ووشش ما بها مً فشاثذ ودسس
بشوح نطشٍ اإلاخجذد ،فشافم ؤبىاء صماهه مً
الجهابزة واإلافىشًٍ مً ؤمشاٌ الهشبي الخبس ي
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وابً بادٌغ والشُخ نلي الؿىؿاوي (،) 10
فُلىٌ ":وللذ ؤكمذ بين ؤولئً الصحب
ً
ً
الىشام ؤسبو ظىين بل كلُال ،فإشهذ ضادكا
ؤجها هي الىاخت الخػشاء في خُاحي اإلاجذبت،
وؤجها هي الجضء الهامش في نمشي الغامش ،ول
ؤهزب هللا ،فإها كشٍش الهين بإنمالي الهلمُت
بهزا الىؾً (الجضاثش) ولىًَ ...مً لي فُه
بطذس سخب ،وصحب هإولئً الصحب؛ وٍا
سعى هللا نهذ دمشم الفُداء وظادتها الهىامو
وظلذ ،وؤفشغذ فحها مـا وظلذ ،فىم واهذ
لىا فحها مً مجالغ هدىاكل فحها ألادب،
وهخجارب ؤؾشاف ألاخادًض الهلمُت"( ،)11ول
رلً خلم جلذم فهلي نلى ضهُذ ؤلاضالح
اللغىي وملىماجه.
وظاَم في بوشاء اإلاجالث والصحف
التي حهشع اإلاهاسف اللغىٍت واإلاهلىماث
وألافياس وآلاساء والاججاَاث وهللها للجمهىس،
والىشف نً الفلعفت ؤلاضالخُت ومىؿللاتها
التي جازش فحها وحعهم في سكحها وجؿىٍشَا ،مما
ٌشيل جشبت خطبت لإلبذام والخميز في مػماس
الهلم وخلىله ،مما ظهل ؤلابشاَُمي ًىظه
الهلىٌ وحهض اإلاشانش بىخاباجه اإلالتزمت التي
حعهخذف اللػاًا الجىَشٍت للىؾً في قل
مىظاث الاظخهماس ،واإلاعاَمت في الجهىع مً
خالٌ ما خؿه بيرانه ،وما نمله مً مجالث
ُ
وصحف حهنى بيشش الحلاثم واظخجالء
مهاإلاها وبماؾت اللشام نً ؾشٍم الشىسة
والخجذًذ والجهػت والخلذم ،وؤظهمذ
اإلاشاسواث اللغىٍت الهادفت التي كام بها
ؤلابشاَُمي في اإلااظعاث الهشبُت اإلاخخططت
في جشبذ دناثم الفىش ؤلاضالحي للغت مً
خالٌ مهشفت ؤضىلها وؤلاؾالم نلى آساء ؤَل
الاخخطاص وؤسباب الشلافت ،فخالكذ ؤفياس
ؤلابشاَُمي مو آلاخشًٍ مً ؤبىاء ألامت

اإلاخلطين الزًً ؤخزوا نلى ناجلهم الجهىع
ً
بلغتهم بهُذا نً ألاغىاء والشهشة ،بجها
مهشهت البدض نً الزاث وبىاء الصخطُت
وضللها بمهاساث الخدشس والاوهخاق مً الزٌ
والهىان ،ومً ؤبشص ملىماث رلً بىاء اإلاهشفت
اإلاخياملت وجىمُتها لذي ؤبىاء اإلاجخمو
الجضاثشي؛ لخىىٍش نلىلهم وجشىٍشَم وبًلاف
مشانشَم هدى الشىابذ الىؾىُت واللىمُت
اإلاشيلت للهىٍت الهشبُت في الجضاثش،
فاإلاشاسواث البدشُت وجذوًٍ اإلاهشفت اللغىٍت
وجذوٍجها ؤزشي فىش ؤلابشاَُمي وظهله
ٌعخهشع اللػاًا اإلاازشة في معيرة الخؿىس
والجهىع.
وسهً ؤلابشاَُمي بلى الانخماد نلى
الجاهب الخشلُفي وؤلاسشادي في وشش نلىم
الهشبُت ومهاسفها؛ مما نضص بىاء الىعي في
شخطِخه والجهىع بها ،وؾشح ظملت مً
الشئي وؤلاسشاداث التي جشجلي بهلىم الهشبُت
وآدابها ،وؤلاًمان بالجاهب الخؿبُلي للغت ،مو
الترهيز نلى ؤن اللغت خلُلت اظخمانُت ل
فشدًت ،فهي جيشإ في ؤخػان اإلاجخمهاث(،)12
فهي "قاَشة بوعاهُت اظخمانُت؛ والهاداث
والخلالُذ وألاصٍاء ومشافم الهِش ،بل هي بين
الكىاَش الاظخمانُت ولها دلُل وشاؾها،
ووناء ججاسبها ،وبها حعخلص ى اإلاالمذ اإلاميزة
ليل مجخمو"( ،)13والانتزاص باللغت الهشبُت في
قل وظىد الاظخهماس الفشوس ي ،فضاخمذ
الفشوعُت الهشبُت ،فاظخؿام ؤلابشاَُمي
جذنُم مػامين الهشبُت ،ومجابهت اإلاخغيراث
اللعاهُت التي ؤلحلتها اللغت الفشوعُت
باللعان الهشبي في الجضاثش ،والاهفخاح نلى
الشلافاث والحػاساث ؤلاوعاهُت ألاخشي ،مً
ً
خالٌ فخذ آفاكا للمشاسهت الفانلت في نملُت
الترظمت والخهشٍب مما ًيخج ؤظىاء بًجابُت

309

2018

لحُىٍت اإلاشاكفت واوهياظاتها نلى معيرة
الخىمُت اللغىٍت وجؿىساتها.
ً
بزٌ ؤلامام ؤلابشاَُمي ظهىدا نكُمت
في خذمت معيرة ؤلاضالح اللغىي ،فضسم
البزوس الشثِعت وؤظغ اللىانذ التي جىؿلم
مجها نملُت الجهػت اللغىٍت ،وشيل رلً
ملىماث ظعذث الفىش اللغىي وؤلاضالح
الجهػىي الزي ٌعتهذف اللغت هةخذي
اللؿاناث الحُىٍت في الحػاسة الهشبُت
وؤلاظالمُت ،فاللغت وظُلت الاجطاٌ والخفاَم
بين ألافشاد والجماناث ،ونىذما جىىن
مخفانلت جبني الجهػت وجبهض الحُاة فحها ،هما
جىىن اللغت جىىن الحػاسة ،ووهلم ؤن " كىة
اللغت مً كىة ؤَلها"( ،)14وَزا ما ماسظه
ؤلابشاَُمي في جشبذ دناثم ؤلاضالح اللغىي
بخؿىَو الخدذًاث ومجابهت الهشاكُل
واظدشماس ؤلامياهاث اإلاخىفشة بهللُت مخفخدت
واظدشماس خىُم بةداسة سشُذة ،جبين الفىش
ؤلاضالحي اإلاختزٌ في راهشة ؤلامام ؤلابشاَُمي.
ً
زالشا -ألابهاد الحػاسٍت في خذمت ؤلابشاَُمي
للغت الهشبُت وجىمحها وجؿىٍشَا .
ًخمشل الخفىير اللغىي اإلاخلذم ؤلامام
ؤلابشاَُمي في بداسجه للمهشفت اللغىٍت مً
مىؿلم اضؿالحي بانخباسَا بخذي اإلالىماث
ألاظاظُت للجهػت بالصخطُت الجضاثشٍت
خاضت وسمض إلاجذَا ونضتها وسفو ساًتها خفاكت
في مطاف ألامم وفي خػاساث الشهىب
والشلافاث البششٍت ،بن ؤلاخعاط الخهاقم
لشان اللغت في فىش ؤلابشاَُم ؤظغ إلاشخلت
جهػىٍت مخفانلت جىؿلم مً وحي الهشبُت
وؤضىلها الشضِىت التي لها وظاثلها الخالكت
في ؤداء سظالتها وسضاهت فدىاَا ومػامُجها،
بن الخىظو في اللغت وجىمُت ؤظالُبها وؤدواتها
ً
ًىهىغ جماما نلى البيُت الفىشٍت والشلافُت

للمجخمو الجضاثشي ،ولهل ؤبشص ما ًُلفذ الىكش
ؤن ؤلامام ؤلابشاَُمي خذم اللغت الهشبُت
بإظالُب مخىىنت جىػىي جدتها هشير مً
اليشاؾاث الهادفت وألانماٌ التي حعتهذف
اللؿاناث الحُىٍت للغت وما ًخهلم بها،
فانخلى اإلاىابش ًطذح بالهشبُت وٍللً دسوظها
لؿالب الهلم ومدبُه ،وؤظغ بملالجه
وهخاباجه لىم مهشفي وفير نضص مياهت الهشبُت
وؤظهم في سكحها وجؿىٍشَا ،فالظخخذام
الفهلي اإلاخفانل ألظاظُاث الىطىص
ومىجضاتها ٌهضص مدخىي الهشبُت وٍىفش ظاخت
سخبت لإلبذام والخميز ،وضىانت الهالماث
الفاسكت في لغخىا الهشبُت ،فإظهم ؤلابشاَُمي
في جىمُت الزوق الهام للمجخمهاث الهشبُت،
ورلً " بيشش نلىم اللغت الهشبُت ودنمها،
وفخذ آلافاق ؤمام الجمهىس الهشبي ،للمشاسهت
في حشىُل الفىش الشلافي لألمت والهمل نلى
وششٍ بين ؤبىاء اإلاجخمهاث ألاخشي"(.)15
بن اإلاخغيراث الحػاسٍت فشغذ نلى
ً
ؤلابشاَُمي ؤن ًىىن وانُا ؤشذ الىعي في قل
وظىد ظاخت للطشام والخدذي؛ إلالاومت
نىجهُت اإلادخل ومىهجه ؤلاخاللي الزي ٌععى
بلى ؾمغ الهىٍت الهشبُت للجضاثش واوهخاق
سبلتها مً الترار الهشبي وؤلاظالمي ،وَىا جىم
ً
الخؿىسة في الخبهُت في مجالث الحُاة وافت،
فاإلمياهاث والخدذًاث ظهلذ ؤلابشاَُمي
ٌشيل في ؤدواجه للخهامل مو ألاوغام الشاَىت
التي وان ًدُاَا في قل غشامت اإلادخل
وضلفه الزي ٌعتهذف اللؿاناث اإلاشيلت
للهىٍت الجضاثشٍت؛ إلرابتها في بىجلت هُاهه
وظهلها ظضء ل ًخجضؤ مً َىٍخه ألام،
ً
ً
فالطشام لم ًخخز ؾشكا جللُذًا ،ونلى رلً
خؿا ؤلابشاَُمي مً َزا اإلاىؿلم خؿىاث
نكُمت آجذ ؤولها في خلىٌ الهشبُت ومهاسفها،
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فدمل سظالت الهشبُت وبثها في قل حهثر اللعان
الهشبي مً مىظاث اإلادخل وؤظالُبهٌ ،هذ مً
اإلاىجضاث الحػاسٍت التي ظاَمذ في خفل
الهشبُت وضلل مهاساتها في مىاظهت الخغيراث
واظخلبالها بمهاًير مخفانلت ،جخػو إلالاًِغ
الهشبُت وؤضىلها ،وَزا ًبهض مفشداث
الهشبُت وجشاهُبها مً ظذًذ ،بما ًذلل نلى
سخابت الهشبُت واحعام سكهتها الحػاسٍت.
وٍمشل ؤلابشاَُمي ؤلاداسة الحىُمت
التي ؾىنذ الخدذًاث وخعمذ هخاثجها
لطالح الشلافت الهشبُت في الجضاثشٌ ،هذ مً
سواجو ببذاناث ؤلابشاَُمي بفىشٍ اإلاعدىير
الزي ٌععى بلى بىاء الىعي الهشبي وبًلاف
شهىس اللىة والخلذم والاصدَاس سغم اإلاأس ي
وآلاَاث ،ولهل سوح الاظدشماس الىاعي الزي
ً
ً
ماسظه ؤلابشاَُمي ضىو مىه بوعاها ساثذا
ً
مخفانال مو كػاًا شهبه وؤمخه ،وَزا
اوهىغ نلى اللغت الهشبُت؛ ألجها اللعان
الىاؾم الزي ًفصح ّ
نما ًذوس في هُاهه وٍذٌ
نلى سظاخت فىشٍ في قل الحالت الشىسٍت التي
ًمش بها ؤبىاء الجضاثش ،بن ؤلانذاد الفىشي
ً
ً
وألاًذلىجي لإلبشاَُمي لهب دوسا باسصا في
خعم هشير مً اللػاًا التي جخهلم بمياهت
الهشبُت وجىمُتها وجؿىٍشَا.
لم ًىً ؤلاضالح اللغىي الزي ؤسس ى
ً
ً
كىانذٍ ؤلابشاَُمي انخباؾُا ؤو نبصُا ،بهما
ظاء وفم سئٍت جهػىٍت جىؿلم مً ؤضىٌ
الجهػت وؤظاظُتها ،وَىا جخجلى ؤَمُت الهشبُت
في معيرة البىاء وؤلانذاد في الخىىًٍ الهلمي
للهلىٌ اإلاعدىيرة وبىاء ألاظُاٌ وضىانتها
بمىهجُت خػاسٍت مخفانلتً ،ىىن لها جإزير
واضح نلى خُاة ألامت وظلىهُاث ؤبىائها ،بن
الشهىس باإلاعاولُت في ؤلانذاد اللغىي
ومخهللاجه ٌهذ مً الشواثض الحػاسٍت اإلاهمت

ُ
التي ٌُشاد نلحها الىظىد الهشبي ،وجبنى نلحها
الصخطُت العىٍت اإلاخفخدت الىانُت بلػاًا
شهبها وؤمتها ،وجخفهم البهذ اللىمي والخاسٍخي
ألبىاء ألامت الىاخذة.
وَهذ الخجذًذ في شيل الهشبُت
ومػمىجها الزي كام به ؤلابشاَُمي في ؤلفاف
الهشبُت ودللتها مً اإلااششاث التي جدىي في
ؾُاتها ؤبهاد اظتراجُجُت متراهمت؛ ألن كػُت
الترظمت والخهشٍب مً وظاثل الخىظو اللغىي
التي جلىم نلى اظخلباٌ اإلاعخجذاث الهلمُت
ومػامُجها اإلاهشفُت التي لم ًىً للهشبُت
ظابم نهذ بها ،لزا ًجعذ الخهشٍب صاوٍت
مهمت في فىش ؤلابشاَُمي ؤسفذث الهشبُت
بعُل نشم مً اإلاهاسف والهلىم والفىىن
وآلاداب التي ؤهخجتها الحػاسة الهشبُت ،وٍمشل
رلً ظبم خػاسي كام به ؤلابشاَُمي بما
ٌص ي بهمم الحغ الحػاسي ،واهفخاح آلُاجه
ووظاثله وؤظالُبه.
وٍخجعذ البهذ الحػاسي لإلبشاَُمي
في مىجضاث فىشٍ اللغىي في ملذسجه نلى جبلُغ
سظاثل اللغت الهشبُت بمػامُجها اإلاخىىنت مً
خالٌ الانخماد نلى مهاسة الاظخمام في هلل
ً
اإلاهشفت وبًطالها؛ مما للى سواظا وؤضذاء
فانلت لذي ظمهىس اإلاخللين ،وهدً وهلم ؤن
مهاسة الاظخمام جىفش الىكذ والجهذ ولها كذسة
ً
نالُت نلى ؤلاكىام والخإزير نالوة نلى ؤن
"العمو ؤبى اإلالياث اللعاهُت" ( ،) 16ووظو
بفىشٍ داثشة الخشلُف اللغىي مً خالٌ وشش
آداب اللغت الهشبُت وحهالُمها ،والحض نلى
فػاثلها وحهمُمها مما اوهىغ نلى ظير
عجلت الحػاسة وبىاء ؤسواجها التي مً شاجها ؤن
ً
جدلم لجهػت نلمُت شاملت في اإلاُادًً وافت.
وؤسس ى ؤلابشاَُمي الهمل اإلااظعاحي
اإلابني نلى الخفىير الجمعي اللاثم نلى
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الخيعُم واإلاخابهت والخهاون والدشبًُ مً
ؤظل جدلُم ألاَذاف الخىمىٍت اإلابخغاٍ ،مما
خذم معيرة ؤلاضالح والجهػت وؤظهم في
فانلُتها وجلذمها ،واظخؿام ؤلابشاَُمي بفىشٍ
الىير ؤن ًيشش اإلابادت الشثِعت لحالت بزباث
الزاث وبىائها في قل اصدًاد مىظاث الخغيراث
والخدىلث الاظتراجُجُت التي جخهشع لها
اإلاجخمهاث الهشبُت في جلً الحلبت ،فدلم
الاظدشماس ألامشل في وظاثل ؤلانالم اللغىي التي
جبلغ سظاثل الحػاسة وجىللها للجمهىس،
فالهالكت بين اللغت وؤلانالم" وزُلت وكىٍت
ً
ظذا ،فاللغت في ؤلانالم هي الهمىد الفلشي
الزي جلىم نلُه" ( ،) 17فهلذ ؤلابشاَُمي
الخؿب والىذواث ،هخب اإلالالث والشظاثل،
وكذم ؤلاسشاداث والخهلُماث ،وشاسن في
الهذًذ مً الخكاَشاث الهلمُت اإلاخىىم ،
وخاغش في مشاهض الهلم والجهػت اإلاترامُت في
سبىم ناإلاىا الهشبي ،مما سفو دسظت الىعي
وجىظُو آفاكه وجىمُخه وجؿىٍشٍ ،فُلهب
ً
ً
ؤلانالم دوسا باسصا في "جشلُف الجماَير
وجىنُتها بما ًخفم وغاًاث العُاظاث
الخىمىٍت اإلاىغىنت" ( ،) 18وَزا ٌعهم في
جدلُم الخىمُت اإلاهشفُت واللغىٍت في شتى
اإلاجالث.
بن الحغ اللىمي اإلاتزاًذ لذي
ؤلابشاَُمي وحهشع الجضاثش لالظخهماس
وؤنىاهه ،خذا به ؤن ٌشُذ جهػت خػاسٍت
وبطماث واضحت في ظبُل الاسجلاء بإبىاء
اإلاجخمو الجضاثشي وجدشٍشَم مً دوغ اإلادخل
وانىاهه ،وانخاكهم مً سبلت الخىىم
والاهطُام لجبروث اإلادخل ونىاًَ الجهل
والخبهُت والخخلف ،لزا هجذ ؤن َزٍ الجهػت
ُ
آجذ ؤولها في دولت الجضاثش الشلُم ،وصاد
سضُذَا الهلمي واإلاهشفي اإلاىجض في قل جىىم

الشلافاث وجذاخل الحػاساث ،وَزا ًمشل
نخبت ؤظاظُت؛ لخدلُم جهػت نشبُت شاملت
جدلم الشقي والخلذم ألبىاء ألامت الهشبُت
وؤلاظالمُت.
بن ؤلامام ؤلابشاَُمي قاَشة بضالخُت
كام بجهىد جزهش فدشىش في مػماس الجهػت
والخلذم ،وافخذي اللغت بإفياسٍ الىيرة مً
ؤظل بىاء الصخطُت اللغىٍت اإلاعخللت التي
ججهل مً ؤضىٌ الترار وحعدشمش ألاظالُب
اإلاخىفشة مً ؤظل وشش الهلىم وهلل اإلاهاسف
بطىسة خػاسٍت مخفانلت لها آزاسَا في معيرة
جىمُت الهشبُت وجؿىٍشَا ،وظاءث ظهىدٍ
غمً خشهت جهػىٍت مو زلت مً ألاخشاس الزًً
ظادوا بلشاثدهم مً ؤظل شهىبهم وؤمتهم في
دولت الجضاثش.
الىخاثج والخىضُاث
جىضل َزا البدض إلاجمىنت مً
الىخاثج والخىضُاث ،ورلً نلى الىدى آلاحي:
ً
ؤول -الىخاثج.
ً -1ىؿلم الفىش ؤلاضالحي نىذ ؤلامام
ؤلابشاَُمي مً هىن اللغت بخذي
اإلالىماث ألاظاظُت؛ لبىاء الىعي
والصخطُت الهشبُت وؤلاظالمُت اإلاخفانلت
مو واكهها والتي جمخلً سئٍت إلاعخلبلها.
 -2جىىهذ شخطُت ؤلامام ؤلابشاَُمي مً
سواثض سثِعت مبيُت نلى ؤضىٌ بىاءاث
الصخطُت الهشبُت وؤلاظالمُت الحػاسٍت
التي ًىىن بملذوسَا جدلُم الجهػت
والشقي والخلذم؛ إلاا جمخلىه مً سضُذ
فىشي وزلافي ًخفانل مو معيرة ؤلاضالح
والجهػت.
 -3وظو ؤلامام ؤلابشاَُمي وظاثله في جدلُم
ؤلاضالح اللغىي مً ؤظل اإلادافكت نلى
ظالمت الهشبُت وجىمُتها وجؿىٍشَا.
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 -4شمل فىش ؤلابشاَُمي ؤدواث جىمىٍت
مبيُت نلى ؤَذاف اظتراجُجُت ،جخمشل في
بىاء الشلافت لذي الشهب الجضاثشي
وجىظُو داثشتها مً خالٌ وظاثل ؤلانالم
اإلاخفانل مو ظمهىس اإلاعتهذفين والخؿب
والصحف واإلاداغشاث واإلاشاسواث التي
كام بها في ؤماهً مخخلفت.
ً
 -5وغو ؤلامام ؤلابشاَُمي ؤبهادا خػاسٍت
إلاعيرة الجهػت والبىاء ،جخمشل في
اظتهذافه لللؿاناث الحُىٍت والشلافت
والخهلُم والىنل وؤلاسشاد مً ؤظل
جدلُم الشقي والخلذم والاظخلالٌ.
 -6وشش ؤلامام ؤلابشاَُمي اللُم الحػاسٍت،
وؤظهم في جشجِب ظلم ألاولُاث مً خالٌ
نملُت الجهػت ،بةنادة حشىُل وعي
الصخطُت وبىاء الزاث التي ٌعتهذفها
اإلاعخهمش الغاصي ،مً خالٌ اظدشماس
ً
اإلاهؿُاث وافت بهللُت خىُمت.
ٌ -7هذ الخفىير الجمعي نىذ ؤلابشاَُمي مً
ملىماجه فىشٍ ؤلاضالحي الزي اظخؿام
مً خالله بىاء اإلااظعاث وبوشائها؛
لخدلُم الشقي والخلذم بالخهاون
والخيعُم وجكافش الجهىد وجىخُذَا.
ً
زاهُا :الخىضُاث.
 -1الاَخمام بملىماث الدشىُل الفىشي
للصخطُت الجضاثشٍت ،وبُان ألابهاد
الحػاسٍت في رلً في غىء مخغيراث
مجخمو اإلاهشفت.
 -2دساظت مىهج الجهىد ؤلاضالخُت في بداسة
اإلاخغيراث وهُفُت الخهامل مهها نىذ
اإلافىشًٍ الجضاثشٍين.
 -3حعلُـ الػىء نلى ظهىد الجضاثشٍين في
خذمت اللغت الهشبُت واإلادافكت نلى

ظالمتها بما ٌهضص الىُىىهت الحػاسٍت
ألبىاء ألامت الهشبُت وؤلاظالمُت.
-
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(نذد خاص) ،مجمو اللغت الهشبُت الفلعؿُني،
فلعؿين.
دساوشت ،خعين(2016م) :الخىمُت اللغىٍت
للشباب في قل اإلاخغيراث اإلاهاضشة (سئٍت
وملترح) ،ميشىساث ماجمش "الشباب والخىمُت في
مذًىت بِذ خاهىن" ،بلذًت بِذ خاهىن ،غضة.
دساوشت ،خعين(2017م) :جإوٍل الىظ اللشآوي
وؤزشٍ نلى قاَشة الخؿشف والهىف ،ميشىساث
ماجمش" ؤصمت الفهم ونالكتها بكاَشة الخؿشف
والهىف" ،وصاسة ألاوكاف والشاون الذًيُت
وولُت ؤضىٌ الذًً بالجامهت ؤلاظالمُت بغضة،
فلعؿين.
الشخُلـ ـ ـ ــي ،خمـ ـ ـ ــىد( :)ٌ1424جدطـ ـ ـ ــين اإلاجخمـ ـ ـ ــو
اإلاعــلم غــذ الغــضو الفىــشي ،ميشــىساث الجامهــت
ؤلاظالمُت باإلاذًىت اإلاىىسة ،العهىدًت.
الطالح ،ضبخي(:)1960دساظاث في فله اللغت،
داس الهلم للمالًين ،ؽ ،1بيروث.
الكاقا ،خعً( :)1990اللعان وؤلاوعان مذخل
بلى مهشفت اللغت ،داس الللم والذاس الشامُت،
ؽ ،2دمشم وبيروث.
ابً ناشىس ،مدمذ الؿاَش( :)ٌ1433ؤضىٌ
ؤلاوشاء والخؿابت ،جدلُمً :اظش بً خامذ
اإلاؿيري ،مىخبت داس اإلاجهاط لليشش والخىصَو ،ؽ،1
الشٍاع.
الهفــاوي ،ظ ــُذ(2004م) :ؤنــالم وؤك ـضام ف ــي مي ـزان
ؤلاظالم ،داس ماظـذ نعـيري لليشـش والخىصَـو،ؽ،1
ظذة.
اإلاىس ى ،نطام( :)1997اإلاذخل في الاجطاٌ
الجماَيري ،مىخبت الىخاوي لليشش والخىصَو،
ؽ ،4بسبذ.
وٍىُبُذًا ،مدمذ البشير ؤلابشاَُمي،
.https://ar.wikipedia.org/wiki
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