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  صفحة(  560) ودراسة السياسات 
 

َّة الاجامتعيَّة عندما بدأ ت أ ترمج نصوص أ ول مرة أ جد نفيس  يف تفكر يف ادلال واملدلول و الإشاكليات اللغوي

من العربية اىل الفرنس ية. عندها  نرصم مقاباليت مع املهندسني يف سوراي ومرص يف بداية التسعينيات من القرن ال 

ان أ قارن بني خطايب هاتني اجملموعتني، حيث لحظت أ ن املهندسني عيل كنت أ حرض أ طروحة ادلكتوراة واكن 

املرصيني يس تخدمون كثريا "جدا" و "جدا جدا" لوصف مشاعرمه أ و مواقفهم من موضوعات كنت قد طرحهتا  

"؟ وقهتا لحظت أ نين لميكن معل ذكل وخاصة  très très "  أ و" trèsفهل اكن عيل ترمجت ذكل ب" علهيم.

 يف معرض املقارنة من زمالهئم السوريني. 

عامل اللسانيات التطبيقية اندر رساج "ابلعريب املَْشْْبَح: أ لفاظ احلياة العامة اللبنانية بني  أ مهية كتاب  من هنا يأ يت 

أ اثر  (. لقد glocalلكبنة اندرة ابللغة العربية حول عالقة اللغة يف الواقع املعاش احمليل واملعومل ) الفصحى والعامية"

يف  رساج من خالل كتابه الهام "الش باب ولغة العرص دراسة لسانية اجامتعية" عىل رهافة حسه ل حباث  انتبايه 

  ، وكيف يقوم ة والس ياس ية اليت تشهدها املنطقةالاجامتعية والاقتصادي لتغرياتاملفردات اللغوية الش بابية ابربط 
 . س مييائًيالغة املزاج الش بايب يف تعديل ال

قة عنواهنا مجع رصيد أ لفاظ احلياة العامة املتداوةل يف البيئة   ِّ يف كتابه اجلديد هذا اضطلع رساج مبهمة حبثية مشو 

للبنانية. كدأ به، ابحثًا لسانًيا وظيفيًا، مل يلجأ  اإىل أ سلوب الانتقاء والاصطفاء، أ و س ياسة احلذف والإقصاء؛ بل  ا

مَع والبرَص للك ما يدور حوهل، معاينًة ومشافهًة وكتابًة وتروجًيا. فتصيََّد ما أ قدرته عليه أ داتُه اللسانية   أ صاَخ السَّ

ماكنياته، أ ي  دة ومسحت به اإ ناٍت من اليويم واملعاش والسائد واملقرتض، يك يدرسها مضن س ياقها،  اجملوَّ عي ِّ

ويرفعها بذكل اإىل مرتبة "التفكُّر العلمي". واكنت النتيجة أ نه أ رشَك   - القدمية وتكل املس تجدة –ويتقىص دللهتا 

ف عن كثب عىل ادلينامية التعبريية ل لفاٍظ وعباراٍت وجماز  - املتلقي –الآخر  اٍت ترسي يف اخلطاب  يف التعرُّ

العام، وتتداولها قطاعات الإعالم والفن والس ياسة والإعالن وسواها، ولطاملا رددها امجلهور بعفويٍة، أ و أ عاد  

نتاهجا بأ سلوبه الشعيب، متأ ك ًِّدا من دقة معانهيا وصوابية اس تخداهما يف املقام الالكيم امل  . المئاإ

اليت ينحهتا العامة من تفاعلهم مع واقع معومل لميكن فهمه بأ ي دراسة   يف حبر املفردات فأ كث  ص رساج أ كث اغ

ذا  Ulrike ما يسميه أ ورليك بيك ) جتاوز تمكن يف قدرته عىل مقترصة عىل حدود ادلوةل الوطنية. رهافته اإ

Beck) ابلخزتالية   ( املهنجية القوجميةMethodological nationalism .)  واندر رساج مثهل مثل محمود

جعل اللغة للموازنة بني  يناضلون( اجلامعة ال مريكية يف بريوت يف  أ س تاذا اللغة العربية)لبطل وبالل أ ورفيل  ا



جذورها التارخيية واليت جعلت مهنا لغة صعبة قواعداي وحنواي ومعقت الهوة  وبني العربية أ قرب اىل واقعنا العريب 

)العايم(. ومه حبسهم العرويب املرهف يريدون احلفاظ عىل لغة القرأآن  واحمليك   بني املكتوب القدمي )الفصحى(

ذا اكنت اللغة يه واحد من أ مه   الكرمي وبنفس الوقت حتديث ماميكن حتديثه للموامئة مع الواقع احمليل واملعومل. واإ

يدولوجية حنطهتا وفصلهتا عن صريورات التغريات الفكرية و  الاجامتعية و  عنارص مفهوم ال مة فهناك محولت اإ

مما جيعلنا بتفاعل يويم مع أ ش ياء   الس ياس ية يف بالدان، وكون أ ن مراكز الإنتاج البحيث هو خارج العامل العريب 

 . ومفاهمي مل تأ سس حمليا

ن   قد قام هذا  ل. املركز العريب لل حباث ودراسة الس ياسات :انرش هذا الكتاب املوازنة هو أ يضا رهان رهاناإ

ادلراسات حول اللغة نرش بعض ، ولكن أ يضا  ""معجم ادلوحة التارخيي للغة العربيةهو  املركز مبرشوع جبار 

اخلطاب الاحتجايج: دراسة حتليلية يف شعارات احلَراك   مهنم " نادر رساج ل  كتب ثالثة  ، مثل وادلارجة احملكية

. هذا الرهان اذلي  (2014)    "مرص الثورة وشعارات ش باهبا دراسة لسانية يف عفوية التعبري و" (2017" )املدن 

ن اكن  الشاهد عىل لكمة ما أ و تعبري ما هو شاهد شاب  ميكن التعبري عنه بربط اللغة ابلفكر وابجملمتع. مل يعد هيم اإ

أ م كهل، حصيح أ و خاطئ، أ و مس تقمي أ و حمال أ و منحول، أ و موضوع. فاللكمة قد رخست ماكهنا ابس تعامل 

 امجلهور لها. 

دراسةةةة معيقة بتحولت اللغة العربية ولكن خو " هو يف مزنةل بني مزنلتني فهو العربية احملكية يف لبنان كتاب "و  

ذا اكن مثل هذا الكتاب املمتع واملفيد ميكن أ ن يطرح:  السةةة ال اذلي أ يضةةةا معجمي.  هل يقرأ  املعجم؟ نعم يقرأ  اإ

فتقرأ  مفردات تعرف بعضةةةها وتشةةةعر بأ نك  .  حياتنا اليوميةاملعاش يف  ونتوءات  تعرجات  كيق تدل اللغة عىل  لفهم

بن انيتات. ف"بعضةةها الآخرافتقدت روح الشةةارع اللبنان والعريب بعدم معرفتك    mec des boîtes de)  "اإ

nuit/night clubs  )كناية عن الشةص  النذل، يغضُّ الطرَف   "أ بو قرون، و"من مراتدي العلب الليلية هو

عبةارة " يه أ خةت الرجةاللنةا معق الزنعةة اذلكوريةة يف خطةابنةا اليويم ف"وهنةاك تعبريات تظهر  .عن عيوب أ ههل

َّّ ل   تمثينية املنحى، يكّن  هبا قاموسةةةةة ي ا عن املرأ ة ذات العقل الراح فاللغة يه   ابلرجال يف الرأ ي واملعرفة .  هاتشةةةةة 

 فية فهمنا العامل من حولنا وتعاملنا معه.كي  عىلمثلام تدل  ،لآخرابال ان  تدل عىل عالقة ش يفرات

 "اسة تننة الإنلكزيية أ و الفرنسة ية أ و الرتكية منذ الزمن العسةميل. فلكمة "وهناك الكثري من املقرتضةات من اللغات 

 مقرتضةةة تعود ل صةةل فرنيسةة، ويه حتوير للجمةل الفرنسةة ية)أ ي ادلولب أ و العجةل الاحتياطي يف السةة يارة(  

"c'est un pneu"   اليت اكن يتداولها جنود الانتداب السةةةة نغاليون يف بريوت يف عرشةةةةينيات القرن املا .

شةةارة  اجامتعية  املفردة الفرنسةة ية اليت تعين، طبقة  (classe من) اسةة تلكسو  وهذا املقرتض الفعيل مسةة تخدم لالإ

عي الانامتء اإىل طبقة راقية اللكمةةة الإنلكزييةةة ذات  يه مةةأ خوذة من (Over)من  َأْوفَرَ  ولكمة . اإىل خش  يدَّ

بة "تلَّتت"  مبعّن:  الوظائف املتعددة، واليت من معانهيا الإفراط . ولكمة "تلَّت" تسةةةة تخدم الصةةةةيغة الفعلية املعر 



لت" الآةل وتوقفت عن العمل، والفعل معدول عن الإنلكزيية. ويريدون هبا خشًصا أ حبط يف مساعيه أ و  tilt "تعطَّ

 ومت اسةة تعاملها يف سةة ياقات حداثية مثل "  بية اليت راجت لفرتة يف أ خالد السةةلفشةةع  مقولتوهناك  يف معهل.  

زش" والوابور هو  الصةةةةوراتن اجملازيتان ابخرة عامثنية. و خلصةةةةنا..شةةةةو ه!ِّ ببُّورش" أ و "شةةةةو ه! ببُّور... مابتِّْحرِّ

ب والاندهاش من تعظمي مسةةأ ةٍل ما أ و أ مر مبتذل أ و ع ادي جًدا، يدخل يف تسةة تخدمان معوًما يف سةة يات التعج 

بداء الاهامتم.   ابب حتصيل احلاصل ول يس تأ هل اإ

تعين يف  ة لكثري من اللكامت. فلكمة "أ وكس" القادمة من احلقل دللي اتانزايحيتابع رساج يف اس تعراض 

َّاَم والوايش اذلي "يفسد" عن الآخرين.  ه بالكم    "بيحيك متل املرتليوز و"ال وساط الطالبية الش بابية المن )يتفوَّ

 حتريف للمفردة الفرنس يةوهو  2010رسيع وغري مفهوم(. وهذا املقرتض الفرنيس املُلبنن دخل  يف العام  

(mitrailleuse )اش  شافات "رساجية" لطيفة. وهكذا من اكت  .اليت تعين : رشَّ

ذاً  اللغوايت  أ و عمل اللسانيات الاجامتعيةة يف  د جديمعرفية يقدم رساج من خالل هذا الكتاب أ دبية ولبنة  ،اإ

. ورمغ احلداثة النسنية لهذا العمل )يف بداية  يف احلقل البحيث العريب  (Sociolinguistics)  الاجامتعية

ويظهر جليا   .اللغةو اجملمتع  املتبادل بني تأ ثرية يف ال مهمفاجنازاته جليةل يف دراسات نيات من القرن املنرصم( ي الس ت 

،  يف امجلعية ادلولية لعمل الاجامتع  لعدد أ عضاء اجملموعة البحثية لعمل اللسانيات الاجامتعية د ذكل يف الازدايد املطر 

    .ثهو حبيف  املس تخدمةاجه المكية والكيفية املنو وعات ضاملو تنوع الاهامتمات و ب  انهيك

    

 ي ساري حنف

 أ س تاذ عمل الاجامتع يف اجلامعة ال مريكية يف بريوت 

 
 


