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العثمانية� :سقط احلكم وبقيت اللغة
نادية اللمكية

قبل مُدة غ ّرد �أحد �أ�ساتذة اللغة على موقع تويرت قائ ً
حروف �أجنبية!» �إنك للوهلة الأوىل
ال « :نحن نهوي يف م�آزق التاريخ؛ فال�ضاد ت�ضيع بني
ٍ
حني تقر�أ هذه اجلملة من �أ�ستاذ جامعي عربي ت�شعر مب�أزقنا التاريخي ح ًّقا ،لكنه لي�س يف اخلوف من �ضياع اللغة بل يف حالة اخلوف التي تعرتي
بزمن «كان» للعرب فيه ال�سلطة والكلمة ،والتي
بع�ضنا من غياب احل�ضور العربي املُ�ؤثر يف هذا العامل املت�سارع� ،إنها حالة الفقد احل�ضاري املرتبط ٍ
ترتجم يف اال�ستنجاد بكل معامل املا�ضي ،والت�شبث ب�أدواته وو�سائله ،والتي منها التع�صب للعربية ،وهم بني خوفهم على اللغة وبني حالة الفقد التي
أمن من االحتاك بلغ ٍة �أخرى»،
يعي�شونها ُيريدون من العربية �أن تبقى كما هي �أ�صيلة ال مت�أثرة ،وهو �أمر يتع ّذر واق ًعا»،فمن املتع ّذر �أن تظ ّل لغ ٌة مب� ٍ
وكذا قال ابن جني� « :أال تراهم كيف ذكروا يف ال�شذوذ ما جاء على َفعل َيفعل نحو نعم ينعم...واعلم �أن ذلك وعامته هو لغات تداخلت وتركبت».
وعلى م ّر الأيام كان لعوامل اجلغرافيا وال�سيا�سة
وال��ع��وام��ل احل�����ض��اري��ة وال��ث��ق��اف��ي��ة الأث���ر يف اق�ترا���ض
الألفاظ والت�أثر ال�صوتي وتداخل الرتاكيب بني لغات
الب�شر ،ومن بني تلك ال�صور االقرتا�ض اللغوي من
اللغة العثمانية الرتكية ،وهي مو�ضوع درا�سة الكاتب
والأك���ادمي���ي ن���ادر ���س��راج يف م��ق��ال��ه مب��ج��ل��ة الت�سامح
«احل�ضور العثماين الرتكي يف اللغة العربية :جتدد
اجلاذبية �أم توا�صل ثقايف ووظيفي» ،والذي تناول فيه
واحدًا من �أوائل القوامي�س التي در�ست ت�أثر العربية
بالعثمانية ال�ترك��ي��ة ،را���س��مً��ا ب��ال�����ش��رح منهج امل���ؤل��ف،
و�أب��واب م�ؤلفه وف�صوله ،ومن��اذج متبوعة بالتو�ضيح
ل�صيغ االقرتا�ض.
وق��د ات��ب��ع الكاتب الأ���س��ل��وب الأك��ادمي��ي يف مقاله؛
فقد ب��دت كتابته مت�سل�سلة الأف��ك��ار ،وا�ضحة املنهج،
مُ�� ْت��ب�� ًع��ا �أ���ش��ه��ر الأ���س��م��اء ب�سرية وج��ي��زة لإف���ادة ال��ق��ارئ
بها ،ومرتبًا خال�صته على طريق القاعدة ومثالها،
و�إ�ضافة �إىل ذلك فقد عمِد الكاتب �إىل جعل مو�ضوع
املقال �أكرث حيوية عرب تقدميه له بوقائع و�شخ�صيات
ألفاظ
ألقاب تركية الأ�صل ،وعرب � ٍ
ع�صرية ارتبطت ب� ٍ
يومية قريبة م��ن ال��ق��ارئ العربي ليو�صله يف نهاية
احلديث �إىل ا�ستنتاج �أنها مفردات عثمانية.
�إذن فمن امل�س َّلم �أن ينتج التفاعل ال�سيا�سي بني
ال��دول��ة العثمانية احل��اك��م��ة ق��ب��ل �أك�ث�ر م��ن  500ع��ام
وب�ي�ن ال����دول ال��ع��رب��ي��ة امل��ح��ك��وم��ة ت��وا���ص�لا ح�����ض��ار ًي��ا
وثقافيًّا ،فمع التزاوج والرئا�سة والعمل وحتى تبادل
احلوار تناقل النا�س يف املدن العربية � ً
ألفاظا ووحدات
معجمية �أو حتى تراكيب عثمانية ،وبغ�ض النظر عن
كونها تركية الأ�صل �أم �أ ّنها من جذور يونانية وفار�سية
فقد اع��ت��اد النا�س تداولها م��ع ط��ول ف�ترة االحتكاك
بالعثمانيني ،خ�صو�صً ا يف ال��دول القريبة مثل بالد
ال�شام وم�صر ،كما �أ�شار الكاتب �إىل �أ ّن املحيط الإداري
وال�سيا�سي املت�أثر باملعجم الع�سكري العثماين ما يزال

حا�ض ًرا حتى اليوم يف �ألقاب ال�سيا�سيني ،وتلك �إ�شارة
�إىل ك��ون ه��ذا الإرث ال��ل��غ��وي تناقلته الأج��ي��ال حتى
�أ�صبح النا�س ال ي�شعرون ب�أ ّنه �أجنبي الأ�صل.
ول���ق���د ت���ع���دت ال���ظ���اه���رة ك���ون���ه���ا ط��ب��ي��ع��ي��ة ن��ت��ي��ج��ة
العوامل ال�سابقة �إىل ظاهرة عنيت بدرا�سة املتقدمني
واملت�أخرين؛ ف�ألفوا فيها القوامي�س املعجمية ،يذكر
لنا الكاتب منها قامو�س ال�شيخ حممد علي الأن�سي،
ال���ذي ول��د يف ب�ي�روت وع��م��ل ق��ا���ض�� ًي��ا وم���ؤل�� ًف��ا متنقال
بني علم احلديث والت�أليف الأدبي وو�ضع القوامي�س،
وحتى يكون اختيار الكاتب على �أ�س�س علمية وا�ضحة
ع��م��د �إىل ت��ع��ل��ي��ل اخ��ت��ي��اره ق��ام��و���س ال�����ش��ي��خ الأن�����س��ي
«ال��دراري الالمعات يف منتخبات اللغات»؛ لكونه �أو ًال
�سبّا ًقا يف جعل اجلانب املعجمي �أبلغ اهتمامه ،ولكون
�أل��ف��اظ القامو�س ملحق ًة ب�شروح عربية ت�سهّل على
ال��ق��ارئ ال��و���ص��ول �إىل املعنى ال��دق��ي��ق ،وث��ال�� ًث��ا جلمعه
املختار وال�صحيح من اللغة العثمانية.
ث��م انتقل بنا الكاتب بعد احل��دي��ث ع��ن املنهج �إىل
احل��دي��ث ع��ن الأب�����واب وال��ف�����ص��ول ،وق���د ا���ش��ت��ب��ه علي

�إن ك��ان ه��ذا التق�سيم ه��و تق�سيم ال�شيخ الأن�����س��ي يف
قامو�سه �أم هو اختيار الكاتب ،فهو يقول �إثر حديثه
ع��ن ت��وزي��ع م����واد ال��ق��ام��و���س« :وت�����س��ه��ي ً
�لا ل��ف��ه��م ه��ذا
االق�ترا���ض...وج��دن��ا من املفيد اال�ستناد �إىل تق�سيم
ا�صطالحي للمجاالت لذا اعتمدنا �ستة ع�شر جماال
�أو ب��ا ًب��ا ».فل�ست �أدري هل «ن��ا» املتكلمني تعود �إليه �أم
مل�ؤلف القامو�س! ومهما يكن من �أمر فهذا التق�سيم
مبني على النوع ولي�س على �أول ح��روف الكلمة كما
اعتدنا يف معاجم العربية؛ ولعل ذلك لكون املفردات
الواردة غري كثرية فال ي�صعب معها البحث ،ولكونها
�أ�سهل ملن يبحث عن الكلمة يف ق�سمها �أو جمالها.
ُ
الحظت من الكلمات العثمانية التي �أورده��ا
وق��د
الكاتب م�شفوعة مب��راده��ا يف العربية �أن �أك�ثره��ا مل
ري يف بع�ض حروفها
تقرت�ض كما هي ،بل حلقها تغي ٌ
م��ن ن��ح��و :ي���أن�����س��ون (�أن���ا����ص���ون) ،ب��اب��وجن (ب��اب��ون��ه)،
ال��ط��ازج (ط����ازه) .ب��ل �إ ّن بع�ضها ال ي��واف��ق م�شفوعه
م��ط��ل�� ًق��ا م���ن ن���ح���و :ح��ل��و (ط���ات���ل���ي)��� ،س��ل��ي��م (����ص���اغ)،
امل�ستقيم (دوغ�����ري) .ف��رمب��ا ه��ي ك��ل��م��ات م�ستخدمة

يف لهجات �أه��ل ال�شام وبعيدة ع��ن ا�ستعماالتنا نحن
�أهل اخلليج .كما �أ ّن هناك مالحظة ثالثة هي تقارب
بع�ض الألفاظ الرتكية من اللفظ العربي الف�صيح،
حتى لي�شتبه على القارئ من اقرت�ض ممن ،من نحو:
ال�ضعيف (�ضعيف) ،املائدة (�سفرة) ،الليمون احللو
(ليمون) ،الف�ستق (ف�ستق).
وم��ع وج��ود قامو�س ذي منهجية �سهلة ووا�ضحة
ي����أخ���ذن���ا ال���ك���ات���ب �إىل ا���س��ت��ن��ت��اج��ات��ه ح����ول م��ن��ه��ج��ي��ة
االق�ترا���ض؛ فقد الح��ظ رواج �صيغة ا�شتقاق اال�سم
امل��ن�����س��وب م��ن ال�ترك��ي��ة يف ك��ل��م��ات ع��رب��ي��ة الأ����ص���ل وال
مرادف لها يف الرتكية ،من نحو �إ�ضافة الحقة «جي»
�إىل �أل��ف��اظ املهن ،كما �صيغت �أ�سماء الن�سبة لإظهار
اال�ستخفاف والتحقري من نحو�« :إ�سلمجي» للداللة
على الت�شكيك واال�ستخفاف يف مدعي الإ���س�لام .كما
�أ���ش��ار الكاتب �إىل مالحظات �أخ���رى ختم بها حديثه
عن منهج االقرتا�ض منها وج��ود تعابري يومية تدل
على النفي �أو اال�ستح�سان ،وتعابري متداولة يف جمال
ال�سيا�سة والإعالم ُت�شري �إىل معانٍ �إيجابية �أو �سلبية
بح�سب وجه اال�ستخدام.
وكما �أ�شار الكاتب فلو�سائل الإع�لام وامل�سل�سالت
ري
ال�شعبية حتديدًا دو ٌر بار ٌز يف �إظهار هذه الألفاظ ،غ َ
�أنني �أرى ب�أن ظهورها تنق�صه معرفة امل�شاهد ب�أ�صلها
ومعناها ،فلطاملا كنت �أردد كلمة «���ش��اوي�����ش» دون �أن
�أعلم �أنها لفظ تركي يعني «الأ�صفاد».
�إن ه���ذا احل�����ض��ور ال��ث��ق��ايف امل��ت��م��ث��ل يف االق�ترا���ض
اللغوي ي�شكل  -كما يقول الكاتب  -جانبًا م�ضي ًئا من
جوانب احتكاك الأل�سن بع�ضها ببع�ض ،ولطاملا كانت
اللغات امل�ستقبلة للألفاظ واملت�سعة لرتاكيب وحدات
معجمية ج��دي��دة ه��ي اللغة الأك�ث�ر ح��ي��وي��ة ،والأق���در
على التفاعل مع غريها من اللغات ،فلماذا كل هذا
النحيب من املثقفني اليوم على كلمات تدخل لغتنا
ويعاد �صياغتها لت�ستخدم من جديدٍ معربة!
nkha008@gmail.com

