ختطيط املنت المغوي يف المغة الرتكية

(اشتكراء تارخيي)
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ومخص البحح:
يف ٖر ٙايٛزق ١ايبشج ١ٝوا ٍٚايباسجإ اضتكؿا ٤ؽطٝط املنت ايًػ ٟٛيف
اؿاي ١ايرتن َٔ ١ٝخالٍ قساٚ ٠٤اع ١ٝألبسش ايطٝاضات ايًػٚ ١ٜٛدٚاؾعٗا
ٚاْعهاضاتٗا املدتًؿٚ. ١تبدأ ايٛزق ١باضتعساض تازى ٞيًػ ١ايرتنٚ ١ٝدرٚزٖا
ايًػ ،١ٜٛثِ ٜتٓا ٍٚايٓكاؽ أبسش َساسٌ ؽطٝط املنت ايًػ ٟٛبد٤ا َٔ اختٝاز
األظد ١ٜايؿػد ،١ٜثِ اختٝاز األظد ١ٜايعسب ١ٝيف ايعؿس ايكساخاَْ ،ٞسٚزا
بايًػ ١ايرتن ١ٝايعجُاْٚ ،١ٝايتشٛالت اييت غٗدتٗا َٔ خالٍ َٓاٖك١
اضتدداّ املؿسدات ايعسبٚ ١ٝايؿازضٚ ١ٝاـطٛات ايالسك ١ايتُٗٝد ١ٜالضتبداٍ
اؿسٚف ايعسب ١ٝباؿسٚف ايالت ،١ٝٓٝثِ َسسً ١االْكالب ايًػٚ. ٟٛتٓاٍٚ
ايباسجإ أبسش اإلدسا٤ات اييت أعكبت تػٝري اؿسف ايعسبٚ ٞاييت نإ أبسشٖا
( )1رئيس قسم اللغة والثقافة أستاذ اللغويات التطبيقية المساعد معهد اللغويات العربية
()2

بجامعة الملك سعود .
أستاذ اللغويات التطبيقية المساعد قسم تدريب المعلمين .
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املتابع ١اؿاشَ ١يتطبٝل ايطٝاض ١ايًػ ١ٜٛاؾدٜدٚ ،٠تأضٝظ اؾُع ١ٝايًػ١ٜٛ
ايرتنٚ ١ٝإقساز قاْ ٕٛاأليكاب ٚترتٜو ايدضتٛز ٚايدع ٠ٛإىل إسٝا ٤ايؿهس
ايطٛزاْ. ٞنُا تٓا ٍٚايٓكاؽ أثس تػٝريات املنت ايًػٚ َٔ ٟٛدْٗ ١عس
ايباسجني األتساى املؤٜدٚ ٜٔاملعازقني ٚ.يف ختاّ ايبشح سا ٍٚايباسجإ تكِٝٝ
ايتذسب ١ايرتنٚ ;١ٝبػض ايٓعس عٔ املٛقـ َٔ ايتػٝريات اييت طايت املنت
ايًػ ٟٛيف ايًػ ١ايرتن ;١ٝتعٌ ػسب ١ثس ١ٜؼٌُ ايعدٜد َٔ اـربات،
ٚاملٛاقـ اييت وطٔ ؾُٗٗاٚ ،اإلؾادَٗٓ ٠ا يف ايتعاٌَ َع ايككاٜا ايًػ ١ٜٛيف
ايب٦ٝات املدتًؿ ،١خؿٛؾا ؾُٝا ٜتعًل بايتٓك ١ٝايًػٚ ، ١ٜٛايتعاٌَ َع
االشدٚاد ١ٝايًػ.١ٜٛ

متّيد:
تتذاٚش ايًػ ١بعدٖا املؿاٖ ُٞٝاجملسد نأدا ٠يًتٛاؾٌ إىل قكاٜا أعُل َٔ
ذيو بهجري ،سٝح متجٌ عاملاً ٜؤثس ؾٓٝا ٜٚتأثس بٓا ٚ.مل ٜعد ايتعاٌَ َع
ايككاٜا ايًػ ١ٜٛقؿٛزا يف ايٓعس ٠احملدٚد ٠داخٌ ايطٝام ايًػْ ٟٛؿط٘; بٌ
تؿسض ايكسا ٠٤ايعًُ ١ٝايٛاع ١ٝتٛضٝع األؾل يف قسا ٠٤ايًػٚ ١قكاٜاٖا ٚ.يف إطاز
ايعالق ١بني ايًػٚ ١اجملتُع ميهٔ ايتُٝٝص بني عالقَٛ ١دٗٚ ،١عالق ١عؿ. ١ٜٛ
ؾايعالق ١ايعؿ ١ٜٛتؿسقٗا عٛاٌَ عد ;٠تٛد٘ ايطٝام ايًػ ٟٛتبعا ملؤثسات غري
َكؿٛد ٠عٓ. ٠ٛبُٓٝا ايعالق ١املٛدٗ ١ميهٔ إٔ تعٗس يف ايٓعس ٠ايٛاع١ٝ
يًككاٜا ايًػ ١ٜٛاآلْٚ ،١ٝقاٚي ١ايتٓبؤ مبطتكبًٗاٚ ،ايتأثري يف ذيو املطتكبٌ
عٔ طسٜل ؽطٝط عًُٜٓ ٞطًل َٔ اضرتاتٝذٝات َدزٚضٚ ;١ذيو َاٜطع ٢ي٘
"ايتدطٝط ايًػٚ". ٟٛتعٗس األَجً ١ايٛاقع َٔ ١ٝايطٝاقات املدتًؿ ١إٔ ايًػ١
يٝطت مبٓأ ٣عٔ ايتدطٝط .ؾؿ ٞنجري َٔ ايب٦ٝات غٗدت ايككاٜا ايًػ١ٜٛ
عد ٠قاٚالت يًتدطٝط ايًػ ،ٟٛلح بعكٗاٚ ،أخؿل اآلخسٚ ،تؿاٚت بعكٗا
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بني ٖرا ٚذاى ٜٚ.عد املجاٍ ايرتن ٞيف ايتدطٝط ايًػ ،ٟٛأسد أبسش األَجً;١
اييت داُ٥ا َاتسد يد ٣باسج ٞايطٝاض ١ايًػٚ ١ٜٛايتدطٝط ايًػ.ٟٛ
يف ٖر ٙايٛزق ١ايبشج ١ٝوا ٍٚايباسجإ اضتذال ٤اؿاي ١ايرتن ١ٝيف
ايتدطٝط ايًػ َٔ ;ٟٛخالٍ ايرتنٝص عً ٢ؽطٝط املنت ايًػ ٟٛيًػ١
ايرتنٚ . ١ٝالٜطتٗدف ايبشح فسد ايٛؾـ يٛاقع ؽطٝط ايبٓ ١ٝايًػ ١ٜٛيف
اؿاي ١ايرتن ;١ٝبٌ وا ٍٚايكسا ٠٤ايعُٝك ١يًُٛقٛع َٔ شا ١ٜٚعًُ ;١ٝتٓطًل
َٔ زؤ ١ٜايتدطٝط ايًػ ٟٛيف ايتعاٌَ َع قكاٜا ايًػٚ ١إغهاالتٗا ٚ.تبدأ ٖرٙ
ايٛزق ١ايبشج ١ٝباؿدٜح س ٍٛإطاز ْعس ٟيًتعسٜـ بايتدطٝط ايًػ،ٟٛ
ٚأْٛاع٘ٚ ،اٖتُاَات٘ ،ثِ ٜطتعسض ايباسجإ َٓٗذ ١ٝايدزاضٚ ١أضً٦تٗا .
ٚتطتعسض ايٛزق ١ايبشج ١ٝتازٜذ ايًػ ١ايرتن ١ٝبػهٌ َكتكب; ٜتبع٘ إيكا٤
يًك ٤ٛعً ٢أبسش َساسٌ ؽطٝط املنت ايًػ ٟٛيف ايًػ ١ايرتنٚ ،١ٝأثس تًو
ايتػٝريات َٔ ٚدْٗ ١عس ايباسجني األتساىٚ ،تك ِٝٝيًتذسب ١ايرتن ١ٝيف
ؽطٝط املنت ايًػٚ. ٟٛؽتِ ايٛزق ١ايبشج ١ٝمبًدـ ٜتكُٔ َكتكٝات
ايدزاض ١م ٛايًػ ١ايعسب. ١ٝ

تعريف بالتخطيط المغوي
ٜٓعس إىل ايتدطٝط ايًػ (Language planning) ٟٛعً ٢أْ٘ أسد
فاالت عًِ ايًػ ١االدتُاع ،ٞاؿدٜجْ ١طبٝاً ٖٚ.ر ٙاؿداثَ ١ستبط ١بعٗٛزٙ
نُؿَٗ ّٛطتكٌ َستبط بايًػٜٛات ايتطبٝكٚ ;١ٝذيو يف اـُطٝٓٝات
املٝالد َٔ ١ٜايكسٕ ايعػس ، (Al-Haq & Al-Masaeid, 2009)ٜٔزغِ إٔ
بعض تطبٝكات ٚأْػط ١ايتدطٝط ايًػ ٟٛيٝطت سدٜجٚ. ١ػدز ايػاز ٠إىل إٔ
َؿطًح ايتدطٝط ايًػ ٟٛمل ٜهٔ ٖ ٛأَ ٍٚؿطًح هلرا ايعًِ ،بٌ ضبك٘
َؿطًح آخس ٖ ٛاهلٓدض ١ايًػ ;١ٜٛيٛؾـ بعض أْػط ١ايتدطٝط ايًػٟٛ
ٚتطبٝكات٘ ٜٚ (Cooper, 1989).عترب ايعامل ٖٛدٔ ) (Haugenأَٔ ٍٚ
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ابتهس ٖرا املؿطًح ٚاضتددَ٘ يف أدبٝات ايًػٜٛات ايتطبٝك ١ٝيف ايعاّّ 1959
(Karam, 1974).
نتب املتدؿؿ ٕٛيف ايتدطٝط ايًػ ٟٛتعسٜؿات عد ;٠تؿـ ٖرا املٝدإ
ٚتبني سدٚدٚ ،ٙأْػطت٘  ٚأٖداؾ٘ َٓٚ.ر ظٗٛز َؿطًح ايتدطٝط ايًػ،ٟٛ
ٚستْٗ ٢ا ١ٜايطبعٝٓٝات املٝالد ١ٜمل ٜهٔ ٖٓايو اتؿام ٚاقح عً ٢طبٝع١
ايتدطٝط ايًػ ٚ ،ٟٛأْػطت٘ املدتًؿ(Jernudd & Das Gupta, 1977). ١
غري أْ٘ يف ايٛقت اؿاقس ميهٔ ايك: ٍٛبإٔ ايباسجني يف َٝدإ ايتدطٝط
ايًػ ٟٛهُع ٕٛعً ٢إٔ ايتدطٝط ايًػَ ;ٟٛتعًل باؾٗٛد ايٛاع ،١ٝاملٛدٗ١
يًتأثري عً ٢بٓ ١ٝايًػٚ ٚ ،١ظٝؿتٗاٚ ،انتطابٗا .نُا أغاز إىل ذيو فُٛع١
َٔ ايباسجني ;(Al-Haq & Al-Masaeid, 2009; Tollefson, 1991
ٚTulloch, 2004).زغِ ذيو ٜعٌ ٖٓايو قدز َٔ ايؿعٛب ١يف إهاد تعسٜـ
دقٝل ٚغاٌَ ،يًتدطٝط ايًػْ ;ٟٛعساً يطبٝعت٘ ٚتعدد تطبٝكات٘ ٚ ،أْػطت٘;
اييت ٜطتكٗٝا َٔ سك ٍٛعًُ ١ٝكتًؿ(Kaplan & Baldauf, 1997; ١
Kennedy, 1982; Tulloch, 2004).
َٔ ايباسجني ايرْ ٟاقػٛا تعسٜـ َؿطًح ايتدطٝط ايًػ ٟٛبػهٌ عُٝل
 ٚدقٝل نٛبس ) (Cooper, 1989يف نتاب٘ ايتدطٝط ايًػٚ ٟٛايتػري
االدتُاع. ٞقاّ نٛبس مبٓاقػٚ ١دزاض ١اثين عػس تعسٜؿاً يًتدطٝط ايًػ ٟٛمت
طسسٗا َٔ قبٌ املتدؿؿني َٔ ،ايعاّٚ ّ 1969ست ٢ايعاّ. ّ 1986طسح نٛبس
إطازا ْعسٜا يًٛؾ ٍٛإىل تعسٜـ عًُ ٞملؿٗ ّٛايتدطٝط ايًػٜٓ ;ٟٛطًل َٔ
األض ١ً٦ايتاي َٔ: (١ٝاير ٟىطط؟ َٚاذا ىطط؟ ٚملٔ ىطط؟ ٚنٝـ
ىطط؟ ٚ).بني نٛبس إٔ اير ٟىطط عاد ٖٛ ٠اؾٗات اؿهٚ ،١َٝٛاهل٦ٝات
ايسمس .١ٝغري إٔ املطت ٣ٛايؿسد ٟهب أال ٜتِ ػاًٖ٘ يف ٖرا ايؿدد .ذيو إٔ
ايتدطٝط ايًػ ٟٛقد ٜه َٔ ٕٛأؾساد ،نُا ٜهَ َٔ ٕٛؤضطات٦ٖٝٚ ،ات زمس١ٝ
ٚغب٘ زمسٚ. ١ٝػدز اإلغاز ٠إىل إٔ ايتدطٝط ايًػ ٟٛيٝظ ْػاطاً يػٜٛاً
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ؾَسؾاً; بٌ تتداخٌ ؾ ٘ٝعٛاٌَ كتًؿ :١ضٝاضٚ ،١ٝاقتؿاد ٚ ،١ٜإداز ١ٜنًٗا
تؿب يف سٌ اإلغهاالت ايًػ ١ٜٛيف اجملتُعات (Jernudd & Das Gupta,
ٚ1977).يإلداب ١عٔ ايتطاؤٍ ايجاَْ "ٞاذا ىطط؟ "ٜػري نٛبس إىل إٔ
ايتدطٝط ايًػ ٟٛعادٜٓ ٠شؿس يف ثالخ فاالت: ٖٞ ،ؽطٝط ايرخري٠
ايًػ/ ١ٜٛاملنت ايًػ ٚ ، (corpus planning)ٟٛؽطٝط ايٛقع ايًػ(status ٟٛ
)ٚ ،planningؽطٝط االنتطاب ايًػ; (acquisition planning) ٟٛ
ٚضتتِ اإلغاز ٠هلا السكاً يف ٖر ٙايٛزق ١ايبشج. ١ٝأَا ايطؤاٍ ايجايح" ملٔ
ىطط "ؾكد السغ نٛبس إٔ أغًب ايتعسٜؿات ملؿطًح ايتدطٝط ايًػ;ٟٛ
تػري إىل إٔ ايتدطٝط ايًػٜ ٟٛه ٕٛيًُذتُع ،أ ٚيًذُاعات ايًػ ١ٜٛايهبري;
داخٌ اجملتُعات ،غري إٔ ايتدطٝط ايًػٜ ٟٛػٌُ اؾُاعات ايهبري،٠
ٚاؾُاعات ايؿػري ٠داخٌ اجملتُع اييت تٓتُ ٞيعسقَ ١ٝع ،١ٓٝأ ٚاجملُٛعات
ايد ،١ٜٝٓأ ٚاملٗٓ ١ٝعً ٢ضب ٌٝاملجاٍ .أَا ايطؤاٍ ايجايح" نٝـ ٜهٕٛ
ايتدطٝط؟ "أغاز نٛبس إىل ٚدٗيت ْعس كتًؿ ١يف ٖرا ايؿدد .سٝح ٜس٣
بعض ايباسجني إٔ ايتدطٝط ايًػَ ،ٟٛبين عًْ ٢عسٜ ١ٜتِ تطبٝكٗا عً٢
ايٛاقع ،بُٓٝا ٜس ٣ؾسٜل آخس ،إٔ ايتدطٝط ايًػَ ٟٛبين عً ٢دزاض ١ايٛاقع
ايًػ ٟٛابتداٚ. ً٤بػض ايٓعس عٔ ٖر ٜٔايسأٜني ،ال هد ايباسج ٕٛغهاً يف إٔ
ايتدطٝط ايًػ ٟٛيٝظ َطتكالً برات٘ ،ؾُٝا ٜتعًل بطسا٥ل ايبشح ٚأضايٝب٘ .
بٌ ٖ ٛؾسع َٔ ايًػٜٛات ايتطبٝكٚ ،١ٝايًػٜٛات االدتُاعٜٚ ;١ٝطتك ٞطسق٘
ٚأضايٝب٘ َٔ ،زٚاؾد عد َٔ ،٠عً ّٛكتًؿ ١ذات ؾً.١
بعد إٔ اضتعسض نٛبس عدداً َٔ ايتعسٜؿات يًتدطٝط ايًػ ،ٟٛسا ٍٚإٔ
ٜهتب تعسٜؿاً غاَالً هلرا املٝدإ ٚ.بٓا ٤عً ٢تعسٜـ نٛبس ((Cooper, 1989
ملؿٗ ّٛايتدطٝط ايًػ ٟٛميهٔ ايك :ٍٛإٕ ايتدطٝط ايًػٜ ٟٛػري إىل اؾٗٛد
املٛدٗ َٔ ١قبٌ اؿهَٛات ،أ ٚاهل٦ٝات ايسمسٚ، ١ٝغبٗٗا أ ٚاألؾساد; يًتأثري عً٢
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ايطًٛى ايًػ ٟٛيًُذُٛعات ايًػ ١ٜٛايهبري ٠أ ٚايؿػري ،٠ؾُٝا ٜتعًل بانتطاب
ايًػ ،١أ ٚبٓٝتٗا ،أٚ ٚظٝؿتٗا ،أَ ٚهاْتٗا داخٌ اجملتُع.
سا ٍٚنجري َٔ ايباسجني ،زؾد أِٖ أٖداف ايتدطٝط ايًػ َٔ ،ٟٛخالٍ
عسض أِٖ أْػطت٘ ٚ.قد ساْ ٍٚاٖس ) (Nahir, 2003يف عج٘ س ٍٛتؿٓٝـ
أٖداف ايتدطٝط ايًػ ،ٟٛزؾد أِٖ أٖداؾ٘ بٓا ً٤عًَ ٢اقاّ ب٘ ،أَ ٚاميهٔ إٔ
ٜك ّٛب٘ املتدؿؿ ٕٛيف ايتدطٝط ايًػ ٚ ،ٟٛزؾد أسد عػس ٖدؾاً ،متجٌ أبسش
تطبٝكات ايتدطٝط ايًػ ٖٞٚ ،ٟٛنايتاي:ٞ
 ايتٓك ١ٝايًػٚ : (Language purification) ١ٜٛتٗدف إىل اؿؿاظ عً٢
ايًػ َٔ ١ايػٛا٥بٚ ،ايدخٚ ٌٝاالمساف ٖٓٚ.ايو ْٛعإ َٔ ايتٓك١ٝ
ايًػُٖ ،١ٜٛا :ايتٓك ١ٝاـازدٚ ،١ٝايتٓك ١ٝايداخًٚ. ١ٝتٗدف ايتٓك١ٝ
اـازد ١ٝإىل محا ١ٜايؿؿاٚ ،٤ايٓكا ٤ايًػ َٔ ٟٛايتأثريات َٔ ايًػات
األخس. ٣أَا ايتٓك ١ٝايداخً ،١ٝؾٝكؿد بٗا اؿؿاظ عً ٢ايبٓ ١ٝايًػَٔ ١ٜٛ
االمساف  َٔٚ.أَجً ١ذيو ٚدٛد َسانص تكدّ خدَ ١االضتػازات ايًػ١ٜٛ
يعاَ ١ايٓاعٚ ،تبني األخطا ٤ايًػٚ ١ٜٛتؿششٗاَ ،جٌ َا َٖٛ ٛدٛد يف
ايطٜٛد .أ ٚإيصاّ دٚز ايٓػس ٚاؾٗات اإلعالَ ١ٝبعدّ تكد ِٜأَ ٟاد٠
إعالََ ;١ٝامل ٜتِ تدقٝكٗا يػٜٛاًَ ،جٌَ :اَٖ ٛعُ ٍٛب٘ يف عدد َٔ ايدٍٚ
َجٌ ايٝابإٚ ،بٛيٓداٚ ،ايطٜٛد.
 اإلسٝا ٤ايًػٜٚ ، (Language revival) ٟٛه ٕٛذيو بإسٝا ٤ايًػات
املٗذٛزٚ ;٠اييت التطتددّ ،أ ٚايًػات اييت تطتددّ عًْ ٢طام قٝلٚ ،بني
عدد قدٚد دداً َٔ املتشدثنيْٚ .ػسٖا ٚدعًٗا يػ ١يًتٛاؾٌ يف اجملتُع .
ٖٚرا ايٓٛع َٔ ايتدطٝط ايًػ ٟٛعادٜٓ ٠طًل عاؾص اؿؿاظ عً ٢اهل١ٜٛ
ٚايرتاخ ٚ.خري َجاٍ عً ٢ذيو إسٝا ٤ايًػ ١ايعرب ،١ٜبعد إٔ ناْت يػ١
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َٝت ١يعد ٠قسٚ ،ٕٚدعًٗا يػ ١زمس. ١ٝنُا إٔ االٖتُاّ بايًػ ١األٜسيٓد;١ٜ
اييت ال ٜتشدخ بٗا ض ٣ٛعدد بطٝطْٚ .ػسٖا ٚاضتدداَٗا زمسٝاًٜ ،عد
َجاالً آخس عً ٢اإلسٝا ٤ايًػ.ٟٛ
 اإلؾالح ايًػٜٚ ، (Language Reform) ٟٛعٓ ٢ب٘ تعد ٌٜبعض
اؾٛاْب يف ايًػ ١يتٝطري اضتدداَٗا َٚ.جاٍ ذيو ايتعدٜالت يف ايٓعاّ
ايهتاب ٞيًػٚ ،١تٗذ٦تٗا أ ٚايتعد ٌٜيف ايكٛاعد ايًػٖٚ. ١ٜٛرا ايٓٛع َٔ
ايتدطٝط ايًػ ٟٛعادٜ ٠هْ ٕٛتٝذ ١يتػٝريات ضٝاض ،١ٝأ ٚأٜدٜٛيٛد ١ٝأٚ
د.١ٜٝٓ
 ايتكٝٝظ ايًػٜٚ ، (Language standardization)ٟٛعين اختٝاز يػَ ١ا
أ ٚهلذَ ١ا; يته ٖٞ ٕٛايًػ ١ايسمس ١ٝيبًد َا ،أَ ٚكاطعَ ١عٜٚ. ١ٓٝعترب
ايتكٝٝظ ايًػ َٔ ٟٛأبسش األْػط ١اييت قاّ بٗا املدطط ٕٛايًػ ،ٕٜٛٛيف
ايبًدإ اييت مت اضتعُازٖا ،أ ٚايبًدإ اييت اضتكًت َؤخساً.
ْ ػس ايًػٜٚ ، (Language spread) ١عٓ ٢ب٘ تًو اؾٗٛد املبرٚي ١يٓػس
يػَ ١اٚ ،شٜاد ٠عدد املتشدثني بٗا ٚ.يف نجري َٔ األسٝإ ٜهْ ٕٛػس يػَ ١ا،
عً ٢ضب ٌٝيػ ١أ ٚيػات أخسٜٚ. ٣عترب ايتش ٍٛايًػ(Language shift) ٟٛ
 ٖٛٚؼ ٌٜٛيػ ١فتُع َا إىل يػ ١أخس- ٣نٓٛع َٔ أْٛاع ْػس ايًػ. ١ٖٓٚايو ٖ٦ٝات نجري ٠عاملَٗ ١ٝتُ ١بٗرا ايٓٛع َٔ ايتدطٝط ايًػ.ٟٛ
َجٌ :اجملًظ ايجكايف ايربٜطاْٚ ،ٞغريٜٚ. ٙعد َا قاَت ب٘ إْدْٝٚطٝا َٔ
ْػس ايًػ ١املاال ١ٜٚاإلْدْٝٚطٚ ،١ٝزؾع عدد املتشدثني بٗا َٔ بكعَ ١الٜني،
إىل أنجس َٔ ًَْٛٝ 125اً َجاالً سٝاً ْادشاً يٓػس ايًػ.١
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 ؼدٜح املؿسدات) ٖٞٚ ، (Lexical modernizationعًُ ١ٝاضتشداخ
املؿسدات ،أ ٚتهٝٝؿٗا; يتٓاضب ايبٓ ١ٝايًػ ١ٜٛيًُؿاٖٚ ِٝاألؾهاز املكرتق١
َٔ ايًػات األخسٖٓٚ. ٣ايو دٗٛد دٚي ١ٝنجري ٠يف ٖرا اؾاْب .زغب ١يف
سؿغ ايًػْٚ ١كاٗ٥ا َٔ ايدخ ،ٌٝباإلقاؾ ١إىل إَهاْ ١ٝاستٛاٗ٥ا عًَ ٢ا
ٜطتذد َٔ َؿسدات.
 تٛسٝد املؿطًشات)ٜٚ ، (Terminology unificationكؿد ب٘ تًو
اؾٗٛد املبرٚي ١يتٛسٝد املؿطًشات ايعًُٚ ،١ٝتٛقٝشٗا ٚتعسٜؿٗا .عاد٠
َا ٜه ٕٛتٛسٝد املؿطًشات يف اجملالت ايعًُٚ ١ٝايتكٓ ;١ٝؿٌ إغهاالت
ايتٛاؾٌ ايٓاػ ١عٔ اضتدداّ َؿطًشات كتًؿ ;١ملؿَٗ ّٛعني .ؾعً٢
ضب ٌٝاملجاٍ :قاَت اؿه ١َٛايطٜٛد ١ٜبٛقع ؾَٓ ١تدؿؿ ١ؾُع
املؿطًشات ايطبٚ ١ٝتعسٜؿٗا ٚتٛسٝدٖا ،نُا قاّ املسنص ايطٜٛدٟ
يًُؿطًشات ايتكٓ ;١ٝبعٌُ َػاب٘ يف َؿطًشات ايتكٓ.١ٝ
 ايتبطٝط األضًٛبٜٚ ، (Stylistic simplification) ٞكؿد اؾٗٛد املبرٚي١
يتٛقٝح ٚتٝطري االضتدداّ املعذُٚ ،ٞايرتنٝيب ٚاألضًٛب ٞيًػ ;١يف
فاٍ َٗين َعني يتٝطري ايتٛاؾٌ بني أؾشاب االختؿاف ٚغريِٖ .
ؾعً ٢ضب ٌٝاملجاٍ لد إٔ ايًػ ١املطتددَ ١يف ايكاْ ;ٕٛأ ٚيف ايطب ،أ ٚيف
غريُٖا َٔ ايتدؿؿات يٝطت ٚاقش ١يػري املدتؿني مما ٜطبب إغهاالت
يف االتؿاٍ يف نجري َٔ األسٝإ بني املدتـ ٚغري املدتـ .يريو
ٚقعت بعض ايد ٍٚأْعُ ١يؿٝاغ ١يػَ ١بطط ;١يٝتِ ايتٛاؾٌ بٗا َع غري
املدتؿني .عً ٢ضب ٌٝاملجاٍ أؾدزت أْعُ ١يف نٌ َٔ ايٛالٜات املتشد٠
 811حوليـــة احلـــــرف العـــــربي

ايعدد األ ٍٚأغططظّ2015

ؽطٝط املنت ايًػ ٟٛيف ايًػ ١ايرتن .... ١ٝد .قُٛد بٔ عبد اهلل احملُٛد  ٚد  .شن ٞأب ٛايٓؿس ايبػدادٟ

األَسٜهٚ ،١ٝايدامنسى يهتاب ١ايعكٛد ايبٓه ١ٝبًػَ ١ؿٗٚ ١َٛضًٗ ;١ال
تطتددّ املؿطًشات ايتدؿؿ ;١ٝاييت ؽؿ ٢عً ٢غري املدتـ.
 االتؿاٍ بني يػتني )ٜٚ ، (Interlingual communicationعٓ ٢ب٘ تًو
اؾٗٛد املبرٚي ١يتٝطري االتؿاٍ; بني َتشدث ٞيػتني كتًؿتني عٔ طسٜل
تٛظٝـ يػ ١ثايج ;١يته ٕٛيػَ ١ػرتنٚ. ١قد تهٖ ٕٛر ٙايًػ ١ايجايج ١يػ١
َؿطٓع ١أ ٚيػ ١ذات اضتدداّ ٚاضع ٚ.خري َجاٍ يريو اضتدداّ
اإللًٝص ;١ٜنًػَ ١ػرتن ١يًُتشدثني بًػات كتًؿ ١يف بعض ايب٦ٝات.
 ؾٝاْ ١ايًػٜٚ ، (Language maintenance) ١ػري إىل اؾٗٛد املبرٚي١
يؿٝاْ ١ايًػ ١األّٚ .اؿؿاظ عًٗٝا نًػ ١أٚىل َٔ ايعٛاٌَ ايداخً ١ٝأٚ
اـازد ،١ٝاييت متجٌ خطساً عًٗٝاٚ ،قد تتطبب يف امطازٖا ٚ.قد تهٕٛ
ٖر ٙايعٛاٌَ املؤثس ٠يف ايًػ ;١عٛاٌَ ضٝاض ،١ٝأ ٚاقتؿاد ،١ٜأ ٚتسب ،١ٜٛأٚ
ادتُاعٚ. ١ٝعادَ ٠ا تؤدٖ ٟر ٙايعٛاٌَ إىل تسادع َهاْ ١ايًػ ;١نٛض١ًٝ
يًتٛاؾٌ يف اجملتُع ،ساًَ ١يجكاؾت٘ٚ ،زَصاً هلٜٛت٘ ايٛطٓٚ. ١ٝتهٕٛ
ايؿٝاْ ١ايًػ ١ٜٛيًػات األقًٝات ،نُا تهَ ٕٛع ايًػات ٚاضع ١االْتػاز
أٜكاً  َٔٚ.أَجًٖ ١را ايٓٛع َٔ ايتدطٝط ايًػَ :ٟٛا قاَت ب٘ ايطًطات
يف َكاطع ١نٛباى ايهٓد ;١ٜسٝح ٜتشدخ ايٓاع ايؿسْطٚ ،١ٝاإللًٝص. ١ٜ
إال إٔ املٗتُني السعٛا إٔ ايؿسْط ١ٝتػٗد ؼدٜاً نبرياً َٔ اإللًٝص;١ٜ
مما ٜٗدد ٚاقع ايًػ ١ايؿسْطٚ ،١ٝثكاؾتٗا; مما دعٌ املدطط ٕٛايًػٕٜٛٛ
هرب ٕٚايطًطات عًٚ ٢قع ايؿسْط ١ٝيػ ً١زمس ً١ٝيإلقًٚ. ِٝقد لح ٖرا
ايكساز يف اؿؿاظ عً ٢ايؿسْطٚ ،١ٝإبكاٗ٥ا ايًػ ١األٚىل ،يف ٖرا اإلقً.ِٝ
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 تكٝٝظ املؿطًشات املطاعد، (Auxiliary-Code standardization) ٠
ٜٚكؿد ب٘ اؾٗٛد املبرٚي ١يٛقع َعاٜريٚ ،قٛابط يؿٝاغ ،١أ ٚتهٝٝـ
ايسَٛشٚ ،املؿطًشات ايًػ ١ٜٛاملطاعدَ ،٠جٌ :نٝؿ ١ٝنتاب ١أمسا٤
األَانٔٚ ،ايًٛسات اإلزغاد ١ٜيًؿِٚ ،تسمج ١األمساٚ ،٤غريٖا ٜٚ.هٕٛ
ذيو ؿٌ إغهاالت قا ،١ُ٥أ ٚتًب ١ٝالستٝادات يػَ ١ٜٛع ،١ٓٝتؿسقٗا
َطتذدات كتًؿ ;١ادتُاع ،١ٝأ ٚضٝاض ،١ٝأ ٚاقتؿاد ،١ٜأ ٚغريٖا َٔٚ.
أَجً ١ذيو َا قاَت ب٘ ضٓػاؾٛزا َٔ ٚقع ؾٓ ١يػ ،١ٜٛؿؿس أمسا٤
األَانٔٚ ،األغدافٚ ،تكد ِٜتٗذَ ١٦عتُد ٠هلاٚ ،نتابتٗا ٚاعتُاد
ذيو زمسٝاً.
ٚػدز اإلغاز ٠إىل إٔ ايتطبٝكات ايطابكَ ١تداخً ١يف بعض األسٝإ .ذيو
إٔ بعض أْػط ١ايتدطٝط ايًػ ٟٛقسٜب َٔ ١بعضٚ.ودد نٌ ْػاط ٚاقع
ايٛقع ايًػٚ ،ٟٛايتدطٝط ايًػ ٟٛاملٓػٛد يف بًد َا .يهٔ ايتؿٓٝـ ايطابل
ٜعط ٞتؿٛزاً ملا مت عًَُ٘ ٚ .ا ميهٔ إٔ ٜعًُ٘ ايتدطٝط ايًػ ،ٟٛنُا ٜػري
إىل ذيو ْاٖس(Nahir, 2003).

أٌواع التخطيط المغوي:
ضبكت اإلغاز ٠إىل إٔ نٛبس ) (Cooper, 1989ؾسٍم بني ثالث ١أْٛاع َٔ
ايتدطٝط ايًػ ;ٖٞ ٟٛؽطٝط ايٛقع ايًػ، (Status Planning)ٟٛ
ؽطٝط ايرخري ٠ايًػ/ ١ٜٛاملنت ايًػٚ ، (Corpus Planning)ٟٛؽطٝط
االنتطاب ايًػ ٚ (Acquisition Planning). ٟٛايٓٛع األٚ ،ٍٚايجاْ ٞمتت
اإلغاز ٠هلُا يف أدبٝات ايتدطٝط ايًػَٓ ٟٛر ايعاّ(Hornberger, ّ 1959
) ،1989; Nyati-Ramahobo, 1998غري إٔ ايٓٛع ايجايح" ؽطٝط
االنتطاب ايًػ ،"ٟٛمل ٜعٗس يف أدبٝات ايتدطٝط ايًػ ،ٟٛإال يف ايعاّّ 1989
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يف نتاب نٛبس; س ٍٛايتدطٝط ايًػٖٓٚ. ٟٛايو ْٛع زابع َٔ أْٛاع
ايتدطٝط ايًػ ٖٛ ،ٟٛؽطٝط املهاْ ١ايًػٖٚ ، (Prestige Planning) ١ٜٛرا
ايٓٛع ظٗس يف أدبٝات ايتدطٝط ايًػَ ٟٛؤخساً .
ايٓٛع األ: ٍٚؽطٝط ايٛقع ايًػٜ ، (Status Planning) ٟٛكؿد ب٘
دٗٛد ايطًطات ايسمس ١ٝم ٛؽطٝط إقساز يػَ ١ا يف اجملتُعٚ ،نٌ َا ٜتعًل
بٗرا اإلقساز َٔ َكتكٝات & (Coperahewa, 2009; Richards
ٚSchmidt, 2002).يف اؾاْب ايتطبٝك ٞؽطٝط ايٛقع ايًػٜ ; ٟٛتكُٔ
ايهجري َٔ األْػط ١املتعًك ١بتدطٝط ايًػ ١يف اجملتُعَ ،جٌ :ؽطٝط بعض
األْعُ ١ايًػ ،١ٜٛؽطٝط اضتعُاٍ ايًػ ١يف اجملتُع َٔ ،خالٍ اختٝاز ايًػ١
األّٚ ،ايًػ / ١ايًػات ايسمسٚ ١ٝايًػ/ ١ايًػات ايجاْ ،١ٝايتش َٔ ٍٛاضتدداّ يػ١
إىل أخسٚ ٣غريٖا (Cooper, 1989; Coperahewa, 2009; Gadelii,
1999).األَجً ١ايطابك ١يتدطٝط ايٛقع ايًػَ ٖٞ ٟٛا ًٜؿت ْعس ايباسجني
غايباً ،غري أْ٘ ٖٓايو تطبٝكات أخس ،٣هلا قدز نبري َٔ األُٖ ; ١ٝتٓدزز ؼت
ؽطٝط ايٛقع ايًػَ ،ٟٛجٌ :دزاضٚ ١اقع ايًػ/ ١ايًػات يف اجملتُعٚ ،ايتٓبؤ
مبطتكبًٗا بٓا ٤عًَ ٢عطٝات ايٛاقع َٚتػريات٘ .إٕ دزاضٚ ١اقع ايًػٚ ،١ؾِٗ
ناؾ ١ايعٛاٌَ املؤثس ٠ؾٗٝاٚ ،يف عالقتٗا َع اجملتُعٚ ،قاٚي ١االضتؿادَٗٓ ٠ا،
يف خدَ ١ايًػٚ ١ايتدطٝط هلا َٔ ،أبسش أْػط ١ؽطٝط ايٛقع ايًػ ،ٟٛزغِ
عدّ ايتؿات نجري َٔ ايباسجني هلا (Djite, 1994).
أَا ايٓٛع ايجاْ ;ٞؽطٝط املنت ايًػ ، (corpus planning)ٟٛؾٝتعًل
بايتػٝريات داخٌ ايبٓ ١ٝايًػٚ ،١ٜٛايرخري ٠ايًػ (Cooper, 1989). ١ٜٛؽطٝط
ايرخري ٠ايًػ/ ١ٜٛاملنت ايًػ ٟٛقا ِ٥عً ٢دٗٛد ايًػٜٛني املتدؿؿني ،غالف
ؽطٝط ايٛقع ايًػٚ ٟٛايرٜ ٟبٓ ٢عاد ٠عً ٢دٗٛد املؤضطات ايسمسٚ ;١ٝغب٘
ايسمسٚ ،١ٝاألؾساد املٗتُني بايتدطٝط ايًػ(Djite, 1994; Hornberger, ٟٛ
ٚ1989).قد أٚزد ايباسج ٕٛأَجً ١كتًؿ ١عً ٢ؽطٝط ايرخري ٠ايًػ/ ١ٜٛاملنت
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ايًػَ ٟٛجٌ :ؽطٝط ايٓعاّ ايهتابٚ ،ٞاإلَال ٞ٥يًػ ٚ ،١إؾالس٘ٚ ،إثسا ٤ذخري٠
ايًػ َٔ ١املؿسداتٚ ،ايتػٝريات يف ايبٓ ١ٝايرتنٝب ١ٝيًػٚ ،١تكٝٝظ ايٓعاّ
ايهتابٚ ،ٞؽطٝط املؿطًشات ٚقبطٗاٚ ،ايتطٜٛس ايؿسيف يًػ ;١بإسداخ ؾٝؼ
ددٜد ،٠أ ٚتعد ٌٜبعض ايؿٝؼ ايكا ;١ُ٥مبا ٜطد اؿادات ايًػ١ٜٛ
(Coperahewa, 2009; Gadelii, 1999; Richards & Schmidt, 2002).
ٚضرتنص ٖر ٙايٛزق ١ايبشج ١ٝعًٖ ٢را اؾاْب َٔ ،ايتدطٝط ايًػ ،ٟٛيف
ْكاؽ ٚاضتعساض اؿاي ١ايرتن.١ٝ
أَا ايٓٛع ايجايح ٖٛٚ :ؽطٝط االنتطاب ايًػ(acquisition ٟٛ
) ،planningؾٝكؿد ب٘ تًو اؾٗٛد املٓعُ ١يٓػس ايًػ َٔ ، ١خالٍ ايٓعاّ
ايتعً ;ُٞٝنُا ٜػري إىل ذيو نٛبس

 (Cooper, 1989).ؽطٝط

االنتطاب ايًػٜٗ ، ٟٛدف إىل شٜاد ٠عدد املتشدثني بًػَ ١ا َٔ ،خالٍ تعصٜص
َهاْتٗا يف ايٓعاّ ايتعً. ُٞٝؾَٗ ٛستهص أضاضاً عً ٢ؽطٝط ايًػ/ ١ايًػات َٚا
ٜتعًل بٗا َٔ تعًٚ ِٝتعًِّ.
ايٓٛع األخري ٖ ٛؽطٝط املهاْ ١ايًػٖٚ ، (prestige planning) ١ٜٛرا
ايٓٛع َٔ ايتدطٝط ايًػ ٟٛمل ًٜل اٖتُاَاً نبرياً َٔ قبٌ ايباسجنيَ ،جٌ:
بك ١ٝأْٛاع ايتدطٝط ايًػ ٟٛاألخس. ٣يريو ؾإٕ ٖرا ايٓٛع َٔ ايتدطٝط
ايًػ ٟٛمل ٜٓاقؼ نجرياً ٚ ،مل تبني سدٚدٚ ٙتطبٝكات٘ عًٚ ٢د٘ تؿؿ، ًٞٝ
َجٌ :بك ١ٝأْٛاع ايتدطٝط ايًػٚ(Ager, 2005) . ٟٛبػهٌ فٌُ ؾإٕ ٖرا
ايٓٛع َٔ ايتدطٝط ايًػٜ ،ٟٛطتٗدف ايؿٛز ٠ايُٓط ١ٝيًػ ١يف أذٖإ األؾساد،
ٚنٝؿ ١ٝتؿشٝشٗا ٚتػٝريٜٗا ;إهابٝاً مبا ىدّ ٚاقع ايًػَٚ ١طتكبًٗا.

وٍّجية الدراشة وأشئمتّا:
تٓطًل ايدزاضَٗٓ َٔ ١ر ٚؾؿ ٞؼً ًٞٝتازىَ ;ٞبين عً ٢اضتكساٚ ٤اقع
ؽطٝط املنت ايًػ ٟٛيف ايًػ ١ايرتن َٔ ،١ٝخالٍ االطالع عً ٢أدبٝات
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ايدزاض ;١ذات ايعالق ١املٓػٛز ٠بايًػ ١ايرتنٚ ،١ٝايعسبٚ ،١ٝاإللًٝص ;١ٜضعٝا
الضتذال ٤أبسش قطات ؽطٝط املنت ايًػ ،ٟٛيف ايًػ ١ايرتنَٚ ،١ٝعسؾ ١أبسش
ايعٛاٌَ ٚاملؤثسات يف ذيو ايؿدد ٚ.وا ٍٚايبشح بػهٌ فٌُ ،اإلداب ١عٔ
ايتطاؤٍ ايتاي: ٞنٝـ ٖ ٞايتذسب ١ايرتن، ١ٝيف ؽطٝط املنت ايًػٟٛ؟ ٜٚتؿسع
َٔ ايطؤاٍ ايطابل ،األض ١ً٦ايؿسع ١ٝايتايَ: ١ٝا أبسش املساسٌ اييت َست بٗا
ايًػ ١ايرتن ١ٝيف ؽطٝط املنت ايًػٟٛ؟ َا ٖ ٞاملؤثسات اييت أساطت بعًُ١ٝ
ايتػٝري يف املنت ايًػٟٛ؟ َٚاَد ٣تأثريٖا؟ َاٖ ٛأثس تًو ايتػٝريات َٔ ٚدٗ١
ْعس ايباسجني األتساى؟ ٚنٝـ ميهٔ تك ِٝٝايتذسب ١ايرتن ١ٝيف ؽطٝط املنت
ايًػٟٛ؟

المغة الرتكية :الٍشأة واألصوه:
أقاّ األتساى عالقات َتٓٛعَ ١ع اؿكازات املتعاقبٚ ،١قد اضتددَٛا
ايعدٜد َٔ األظدٜات ٚاـطٛط املدتًؿَ ١تأثس ٜٔبتًو اؿكازات (Ayşe
ٚYenişen, 2005).غٗدت ايًػ ١ايرتن ١ٝعرب تازىٗا ايط ٌٜٛعد ٠تػريات
تطتدع ٞإيكا ٤ايك ٤ٛعً ٢ايتدطٝط ايًػ ٟٛبػهٌ عاّٚ ،ؽطٝط املنت
ايًػ ٟٛبػهٌ خاف.
ايًػ ١ايرتن ١ٝبهٌ هلذاتٗا ٖ ٞيػ ١أقٛاّ متتد َٛاطِٓٗ َٔ ايؿني غسقا،
إىل أٚزٚبا ايػسق ١ٝغسبا َٔٚ ،بالد ايكسّ مشاال ،ست ٢ضٛاسٌ ايبشس املتٛضط
ايػُاي ١ٝدٓٛبا ٜٚ.تٛشع َتشدث ٛايًػ ١ايرتن ١ٝبني د ٍٚكتًؿ َٔ ،١أبسشٖا :
ايؿني ،آضٝا ايٛضط ،٢زٚضٝا ،بًػازٜا ،زَٚاْٝا ،أيباْٝاٚ ،دص َٔ ٤ايْٛٝإ،
األْاق ،ٍٛأؾػاْطتإ ،مشاٍ إٜسإ ،بُٓٝا تعد ايًػ ١ايرتن ١ٝيػ ١زمس ١ٝؾكط
يًذُٗٛز ١ٜايرتنٚ ;١ٝاييت قاَت عً ٢أْكاض ايدٚي ١ايعجُاْٚ ، ١ٝمشًت
ٖكب ١األْاقٚ ، ٍٛأدصا َٔ ٤تساقٝا ايػسبٚ ،١ٝأٚشبانطتإٚ ،ناشانطتإ،
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ٚقريغٝصضتإ ٚ ،تسنُاْطتإٚ ،أذزبٝذإ ٖٞٚ ،اؾُٗٛزٜات املطتكً ١عٔ
االؼاد ايطٛؾٝيت ايطابل( َطعد ايػاَإ1994).،
تٓطب ايًػ ١ايرتن ١ٝإىل يػ ١أٚزاٍ-أيتاٖٞٚ Ural-Altay ٟ
فُٛع َٔ ١ايًػات اييت هُع بٗٓٝا ٚسد ،٠أ ٚتكازب يف ايبٓا ٤ايًػ ;ٟٛأنجس
َٔ ايتكازب يف اؾرٚز ايًػ َٔ ٖٞٚ ،١ٜٛايًػات اإلؿاق ،١ٝأ ٚاإليؿاق،١ٝ
ٚيٝطت َٔ ايًػات املتؿسؾ ١نايعسب ;١ٝأ ٟإٔ درز ايهًُٜ ١كاف ي٘ عد٠
يٛاسل َٚكاطع الغتكام َعإ ددٜدٚ ،٠ال ٜتػري ؾٗٝا أؾٌ ايهًُ (١ضٌٗٝ
ؾابإٜٚ ، 2005)،دخٌ قُٔ ٖر ٙأٜكا ايًػات ايؿًٓٓدٚ ،١ٜاملػٛيٚ ،١ٝاجملس،١ٜ
ٚغريٖا ٚ.ايًػات اإلؿاق ١ٝؽتًـ عٔ ايًػات املٓؿسؾ ١اييت تػٌُ ايًػات
ايطاَٚ ،١ٝاهلٓد أٚزٚب.١ٝ
(َطعد ايػاَإ 1994) ،إىل إٔ َا ٜطُ ٢اي ّٛٝبايًػ ١ايرتنَ ،١ٝا ٖ ٛإال
ؾسع َٔ ايؿسٚع ايعدٜد ;٠اييت اْكطُت إيٗٝا ايًػ ١ايرتن ١ٝاألّٚ .قد أغاز إىل
إٔ ايؿسٚم بني ايًٗذات ايرتن ،١ٝناْت بطٝط ١يًػا ،١ٜيهٔ نجسٖ ٠ذس٠
ايكبا ٌ٥ايرتن ;١ٝإىل َٛاطٔ اؿكازٚ ،٠يتػتت مشٌ ٖر ٙاألقٛاّ ،اتطعت
ايؿسٚم بني ايًٗذات ايرتن ;١ٝست ٢إٕ بعض األتساى نإ ٜؿعب عًِٗٝ
ايتؿاِٖ َع أبٓا ٤دًدتِٗ َٔ ،ضهإ املٓاطل األخسٖٓ. ٣اى ايعدٜد َٔ ايسؤ،٣
يتكط ِٝايًػ ١ايرتنٚ ١ٝهلذاتٗا; ٚقد بٓٝت بعض ٖر ٙايسؤ ٣عً ٢أضاع
دػسايف ،نُا بين بعكٗا عً ٢أضاع قبًٚ ،ٞايبعض اآلخس عً ٢أضاع يػٟٛ
َٔ سٝح بٓا ٤ايًػْ ١ؿطٗا ٚ.ميهٔ ايك ٍٛإٕ ايًػ ١ايرتن ١ٝاألّ ٚاييت تطُ٢
"أٜٚػٛز تسى " ((Uygur Gök Türkاْكطُت إىل يػتني باعتباز املٛقع
اؾػسايف:
 ايًػ ١ايرتن ١ٝايػسقٚ: ١ٝقد اْكطُت ٖر ٙايًػ ١إىل هلذتني يف
ايكسٕ ايتاضع اهلذس ،ٟهلذ ١ايكبذامٚ ،ايًٗذ ١اؾػتا ١ٝ٥هلذ١
ايكبذام ٖ ٞايًٗذ ١اييت ناْت تطتددّ َٔ قبٌ املُايٝو يف
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َؿس .أَا اؾػتا ١ٝ٥ؾٗ ٞاييت تٓتطب إىل دػتا ٟبٔ دٓهٝص خإ،
ٚقد سًت قًٗا اي ّٛٝايًػ ١األٚشبه ،١ٝيف تسنطتإ ايػسق.١ٝ
 ايًػ ١ايرتن ١ٝايػسب: ١ٝأ ٚيػ ١األٚغٛزٚ ،قد تؿسعت إىل ثالث١
ؾسٚع:
 ايًٗذ ١اآلذزٚ: ١ٜتطتددّ يف دٗات مشاٍ إٜسإٚ ،مجٗٛز١ٜ
أذزبٝذإٚ ،بعض َٓاطل عس قص.ٜٔٚ
 ايًٗذ ١ايرتنُاْٜ: ١ٝتهًِ بٗا ضهإ مجٗٛز ١ٜتسنُاْطتإ غسم
عس قص.ٜٔٚ
 هلذ ١األْاق ٖٞٚ: ٍٛاييت ٜتهًِ بٗا ضهإ اؾُٗٛز ١ٜايرتن،١ٝ
يف ايعؿس اؿاقس  َٔٚقبًِٗ يػ ١ايعجُاْٝني( ضٌٗٝ
ؾابإ16).،:2005

أبرز وراحن ختطيط املنت المغوي يف المغة الرتكية:
َٔ خالٍ ايتتبع ايتازىٚ ،ٞاالضتكسا ٤يتػريات املنت ايًػ ٟٛيف ايًػ١
ايرتن ;١ٝميهٔ ايتؿسٜل بني َساسٌ ضت زٝ٥ط ;١ٝغٗد ؾٗٝا ؽطٝط املنت
ايًػ ٟٛيف ايًػ ١ايرتن ،١ٝإدسا٤ات تطتشل ايدزاضٖٚ ،١ر ٙاملساسٌ نايتاي:ٞ

حوليـــة احلـــــرف العـــــربي

ايعدد األ ٍٚأغططظّ2015

818

ؽطٝط املنت ايًػ ٟٛيف ايًػ ١ايرتن .... ١ٝد .قُٛد بٔ عبد اهلل احملُٛد  ٚد  .شن ٞأب ٛايٓؿس ايبػدادٟ

اللغة التركـ ـ ـية من عص ـ ـ ـر كوك ترك ،حتى األناضولية القـ ـديمة (112-
711مٜ):ػري( عبد املٓؿـ بهس ) ، )1992إىل إٔ ْكٛؽ أٚزخ ٕٛتعد أقدّ منٛذز
ٚدد ٙايباسج ٕٛيًػات ايرتن ٖٞٚ ،١ٝعباز ٠عٔ نتابات ،متت عً ٢غٛاٖد
قرب" بًٝه٘ قاغإ "سانِ أتساى نٛى تسىٚ ،أخ "٘ٝن ٍٛتٝهني""ٚ ،تْٛٝٛ
قٛم "َطاعد أبُٗٝا" أًٜرتٜؼ قاغإ ٚ".قد انتػـ ٖر ٙايٓكٛؽ ايعامل
ايسٚض N.M.Yadrinitsev ٞيف عاّ ، ّ 1889بايكسب َٔ فس ٣قد ِٜيٓٗس
أٚزخْٗ ٖٛٚ ،ٕٛس ٜكع اي ّٛٝيف مجٗٛزَٓ ١ٜػٛيٝا ايػعب ، ١ٝظٛاز عري ٠تعسف
ببشري (٠دٛٝد ٚتػٝدٕ ) Coçu Çaydan Caferoğlu, 1984)).ثِ تتابعت
بعد ذيو ايبعجات ايعًُ ١ٝايؿٓٚ ،١ٝايسٚض ١ٝيدزاضْٚ ١ػس ٖر ٙايٓكٛؽ سٝح
قاَت اؾُع ١ٝايعًُ ١ٝايسٚض ;١ٝبس٥اض ١ايعامل ايسٚض W.Radlof ٞبٓػس
ٖر ٙايٓكٛؽ بد٤ا َٔ عاّٚ. ّ 1892دا٤ت أ ٍٚاملعًَٛات عُا ؼتٖ ٜ٘ٛرٙ
ايهتابات; عٔ طسٜل تسمجْ ١كؼ ؾٝين قؿٛز عً ٢إسدٚ ٣ادٗات ٖرٙ
ايػٛاٖد; سٝح أؾاد بإٔ أسد ايٓكٛؽ قد ٚقع َٔ أدٌ أَري تسنَ ٞات عاّ
. ّ732يهٔ ايػهٛى سٖ ٍٛر ٙايٓكط ١مل تٓكػع إال سني أعًٔ ايعامل
ايدامنازنٚ ٞي ِٝتَٛطني  ;Vilhelm Thomsenعٔ اضتطاعت٘ سٌ ايسَٛش
املطتددَ ١يف نتابْ ١كٛؽ أٚزخٚ ،ٕٛنإ ذيو يف اـاَظ عػس َٔ
دٜطُرب ،ّ 1893أثٓا ٤ادتُاع يًذُع ١ٝاألنادمي ١ٝيًعً ّٛيف نٛبٓٗادٔ.
 َٔٚايٓكٛؽ املُْٗ ١كػا ن ٍٛتٝهني  ; Göl tekinاير ٟتٛيف عاّٖٛٚ ّ 732
ابٔ اًٜرتٜؼ قاغإ  ; Kağan Eltirişايرٚ ٟسد أزاق ٞايرتى َابني عاَٞ
ٚ ;ّ 682ٚ ّ680بًٝهت قاغإ  Belke Kağanسانِ أتساى نٛى تسى Gök
ٚTürkاير ٟتٛيف عاّ. ّ 735إٕ غاٖد ن ٍٛتهني  ٖٛ Göl tekinسذس
َسَس َٔ ،ٟقطعٚ ١اسد ٠ي٘ أزبعٚ ١دٜ ،ٙٛستؿع ملطاؾ ١ثالث ١أَتاز ٚثالث ١أزباع
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املرت ٚ ،قد ْكػت ثالثٚ ١د َ٘ٓ ٙٛبايًػ ١ايرتن ١ٝملطاؾَ ١رتٚ ٜٔثالث ١أزباع
املرت ،أَا ايٛد٘ ايسابع ؾكد ْكؼ بايًػ ١ايؿ1989). ، (Fahir İz١ٝٓٝ
ٚباإلقاؾ ١إىل َامتجً٘ ٖر ٙايٓكٛؽ َٔ أُٖ ;١ٝبهْٗٛا َٔ أقدّ ايُٓاذز يًػ١
ايرتن ;١ٝؾإْٗا تعد يف ايٛقت ْؿط٘ تازىا ؿٝا ٠أتساى نٛى تسى Gök
Türkيف ايكسْني ايطابع ٚايجأَ املٝالدٜني; ؾكد دا ٤ؾُٗٝا ذنس ؿٝاتِٗ،
ٚتكايٝدِٖٚ ،عاداتِٗٚ ،طبا٥عِٗٚ ،عالقاتِٗ َع درياِْٗ ٚ.قد أظٗست ايٓكٛؽ
اضتعازتِٗ يألظد ١ٜايؿػد ;١ٜاييت اضتددَت يف نتاب ١يػتِٗ ،عً ٢ؾالتِٗ
ايجكاؾ ١ٝباألقٛاّ احملٝط ١بِٗ( عبداملٓؿـ بهس(Haydar Ediskon ، 1992)،
)ٖٚ1988,را االختٝاز يألظد ١ٜايؿػد ١ٜميجٌ بٛانري ؽطٝط املنت ايًػ.ٟٛ
إٕ ايدزاضات ايًػ ١ٜٛاييت أدسٜت عًٖ ٢ر ٙايٓكٛؽ ،أندت إٔ يػ ١نٛى تسى
ناْت أنجس تعبريا عٔ األؾٛات ايرتن َٔ ،١ٝأ ٟأظد ١ٜاضتددَتٗا ايًػ١
ايرتن ١ٝبعد ذيو; سٝح تأند َٔ دزاضٖ ١ر ٙايٓكٛؽ ،إٔ اـط ايرٟ
اضتددَت٘ أظدْ ١ٜكٛؽ أٚزخٜ ;ٕٛته َٔ ٕٛمثاْٚ ١ٝثالثني سسؾا ،أ ٚإغاز،٠
ٚتبني إٔ أزبعا َٔ ٖر ٙاإلغازات :ؾا٥تٚ .١إٔ نٌ ٚاسدٖ َٔ ٠ر ٙاإلغازات
األزبع ،تطتددّ يف نتاب ١اثٓني َٔ ايؿٛا٥ت األضاض ١ٝيف ايًػ ١ايرتن. ١ٝ
ؾتٛدد إغاز ٠يًؿا٥تنيٚ ، i/ ıإغاز ٠يًؿا٥تني ٚ ، o/öإغاز ٠يًؿا٥تني ، u/ü
ٖٚرا ٜػري إىل إٔ يػ ١نٛى تسى; قد اضتطاعت يف ذيو ايصَٔ املتكدّ إٔ
تعرب تعبريا سكٝكٝا ،عٔ ايؿٛا٥ت ايجُاْ ١ٝاألضاض ١ٝاملٛدٛد، ٠ست ٢اي ّٛٝيف
ايًػ ١ايرتن ١ٝاؿدٜج.١
إٕ تازٜذ ايًػ ١ايرتن ١ٝنإ قاطا بهجري َٔ ايػُٛض; ست ٢عجس عً٢
ٖر ٙايٓكٛؽٚ ،ؾهت زَٛشٖا َٔ قبٌ ايباسجني َٚ.اشايت اؾٗٛد ٚايدزاضات
ػس ٣ست ٢اآلٕ عًٖ ٢ر ٙايٓكٛؽ; يًهػـ عٔ املصٜد َٔ قتٜٛاتٗا ٚ.تعٛد
ٖر ٙايٓكٛؽ إىل ايكسٕ ايطادع ٚايطابع املٝالدٜني ،أ ٟايكسٕ ايجاْ ٞيًٗذس٠
تكسٜبا.
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المغة الرتكية يف العصر الكراخاٌي:ً-1212ً (058
غٗدت ايًػ ١ايرتن ١ٝؼٛال َُٗا يف ايعؿس ايكساخاْٜٚ ;ٞتذً ٢ذيو يف
اضتدداّ اؿسف ايعسب ٞيًهتاب ١بايًػ ١ايرتنٜٚ. ١ٝسدع اضتدداّ اؿسف
ايعسب ٞيعاّ ; ّ 940عٓدَا أعًٔ ؾادٚم بػساخإ )اإلضالّ دٜٓا زمسٝا يًدٚي. ١
ٚتعد األظد ١ٜايعسب ،١ٝأنجس األظدٜات اييت اضتددَٗا األتساى اْتػازا،
ٚاألط ٍٛيف َد ٠تداٚهلا; سٝح بدأ األتساى اضتدداَٗا َع دخٛهلِ اإلضالّ،
ٚظًت ملد ٠تصٜد عٔ أيـ عاّ ،األظد ١ٜايٛسٝد ٠املطتددَ ١يهتاب ١يػات ايرتى،
ٚهلذاتِٗ .أَا أ ٍٚاآلثاز املهتٛب ١اييت عجس عًٗٝا يًػ ١ايرتن ،١ٝباضتدداّ
اؿسف ايعسب، ٞؾتعٛد يًكسٕ اـاَظ اهلذس ، / ٟاؿاد ٟعػس املٝالدٟ
ٚبايتشدٜد بني ضٓٛاتٖ 464-466ـ ،ّ/1072-1074عٓدَا أيـ( قُٛد
ايهاغػس) ٟنتاب" دٜٛإ يػات ايرتى"ٚ ،قد أيؿ٘ يف بػدادٜٗٚ ،دف ايهتاب إىل
تعً ِٝايرتن ١ٝيًعسبٚ ،ذيو يًتداطب َع األتساى; اير ٜٔدًبٛا إىل داز
اـالؾ ١ايعباضٚ ،١ٝتهاثسٚا ؾٗٝا ٚ.يكد أٖد ٣ايهاغػس ٟنتاب٘ إىل يًدًٝؿ١
ايعباض ٞاملكتد ٣بأَس اهللٚ ،عجس عًْ ٢طدٖ َٔ ١را ايهتابٚ ،طبع يف إضتاْبٍٛ
عاّٖ 1333ـ ٚ. .قد اضتددّ قُٛد ايهػػس ٟيف َؤيؿ٘ ،ايتػهٚ ،ٌٝاؿسنات;
يتٛقٝح ايتط ٌٜٛيف ايهًَُ ;١تبعاً يف ذيو قٛاعد اإلَال ٤ايعسبٚ ، ١ٝإلظٗاز
املد ؾكد اضتددّ سسٚف األيـٚ ،ايٛاٚ ، ٚايٝا. (٤إبساٖ ِٝايداقٛق ; 1996،ٞخايد
أب ٛاؿطٔ ;2009،عبد املٓؿـ بهسَ ;1992،طعد ايػاَإBahçet ;1994،
Necaticil, 2004).

ج -اللغة التركية في العصر العثماني (8211م-8181م ):
َٔ خالٍ اضتكساٚ ٤اقع ايًػ ١ايرتن ١ٝيف ايعٗد ايعجُاْ ٞميهٔ ايتؿسٜل
بني َساسٌ ثالخ زٝ٥ط ١ٝيًػ ١ايرتن ١ٝيف ايعؿس ايعجُاْ ٖٞ ،ٞنايتاي:ٞ

املرحمة األوىل :المغة الرتكية العجىاٌية الكدمية:
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َٔ عاّ ،ّ 1250ستَٓ ٢تؿـ ايكسٕ اـاَظ عػس املٝالدٜٚ. ٟطًل
ايًػ ٕٜٛٛعً ٢ايًػ ١ايرتن ١ٝيف تًو ايؿرت ،٠اضِ ايًػ ١ايرتن ١ٝايعجُاْ١ٝ
ايكدميٜٚ. ١السغ عً ٢ايًػ ١ايرتن ١ٝيف ٖر ٙاملسسًْٛ ١ع َٔ االْهؿا ٤ايًػ،ٟٛ
سٝح مل تكرتض ايًػ ١ايرتن ١ٝايهجري َٔ ايًػات األخسٜٚ ،٣السغ استٛاؤٖا
عً ٢قدز نبري َٔ ايهًُات ايرتن ١ٝاـايؿٜٚ ،١سدع ذيو إىل إٔ ايدٚي١
ايعجُاْ ،١ٝمل تهٔ قد تٛضعت ٚتساَت أطساؾٗا; ٚؾٗست ايجكاؾات املدتًؿ;١
نُا ٖ ٛاؿاٍ يف املساسٌ األخسَ َٔ ،٣ساسٌ ايًػ ١ايعجُاْٚ. ١ٝيف املجاٍ
ايتاي ٞإعالٕ ميجٌ ايًػ ١ايرتن ١ٝيف ايعؿس ايعجُاْ:ٞ

شكل ) (1إعالن مكتوب باللغة العثمانية
ٜٚػري ٖرا اإلعالٕ إىل أْ٘" ميٓع َٓعا باتا إطالم ايسؾافٚ ،ايًعب
باأليعاب ايٓاز ،١ٜداخٌ املدٚ ،١ٜٓأَاّ احملالت ٚاملتادس املدتًؿ َٔٚ. ١ىايـ
ذيو ضٝكبض عًٜٚ ،٘ٝعاقب بايطذٔ عػس ٠أٜاَّ ،ع دؾع غساََ ١اي" (١ٝعبد
املٓؿـ بهسَ ;1992،طعد ايػاَإ1994).،
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املرحمة الجاٌية :المغة الرتكية الوشيطة:
تبدأ ٖر ٙاملسسً َٔ ١عاّٚ ،ّ 1450تٓتٗ ٞيف ايٓؿـ األ َٔ ٍٚايكسٕ
ايتاضع عػس املٝالدٜٚ ،ٟطًل األتساى عً ٢يػٖ ١را ايعؿس ،ايًػ ١ايرتن١ٝ
ايٛضٝط َٔٚ. ١أبسش مسات ايًػ ١ايرتن ١ٝيف ٖر ٙاملسسً ;١أْٗا ناْت أنجس
تعكٝدا ٚاضتٝعابا يًجكاؾات املدتًؿ ;١بٌ ؼٛيت َٔ يػ ١يعاَ ١ايٓاع  ،إىل يػ١
يًٓدبٚ ،١نإ بٗا قدز نبري َٔ ايكٛاعدٚ ،االؾطالسات ٚايهًُات ايؿازض١ٝ
ٚايعسب((Hayati Develi, 2004. ١ٝ
اْتػس يف ٖر ٙاملسسً ١األقٛاّ األتساى عًْ ٢طام ٚاضعٚ ،بدأت تتهٕٛ
هلذات تسن ١ٝكتًؿَ ١ع ٖذسٖ ٠ؤال ٤األتساى م ٛايػسبٚ ،اْتػازِٖ يف
َٓاطل دػساؾ ١ٝكتًؿ. ١نُا بدأت تعٗس يػَ ١هتٛب ١تبني ايؿسٚم ايٛاقش;١
بني ايًٗذات املدتًؿ ;١سٝح قُطُت إىل ايًػ ١ايرتن ١ٝايػسق ٚ ،١ٝايًػ١
ايرتن ١ٝايػسب ٚ ،١ٝايًػ ١ايرتن ١ٝايػُاي ٚ ،١ٝايًػ ١ايرتن ١ٝاؾٓٛب." ١ٝ
ٚعً ٢ايسغِ َٔ ٖرا ايتٓٛع ،ؾإ يػات ايرتى َتكازب ١يف بٓٝتٗا ايٓش ،١ٜٛتكازباً
غدٜداًٚ ،تتؿل ٖر ٙايًػات يف املعذِ األضاض ٞاملػرتى ،بؿٛز ٠تطُح يف
ساالت نجري ،٠إٔ ٜتؿاِٖ أبٓا ٤بعض ايًػاتٚ ،نأِْٗ أبٓا ٤هلذات كتًؿ١
يًػ ١ايٛاسد. ٠نإ َٔ أِٖ َا ميٝص ؾرت ٠ايًػ ١ايرتن ١ٝايٛضٝط ;١أْٗا تطٛزت
يف ظٌ سكاز ٠ددٜد ٖٞ ،٠اؿكاز ٠اإلضالَ ;١ٝسٝح أسدخ دخ ٍٛاألتساى يف
اإلضالّ ايهجري َٔ ايتػريات يف أمناط اؿٝاْٚ ،٠تٝذ ١يريو تٛيد ْتاز
سكازَ ٟطتكس ،نُا دخًت َؿطًشات ددٜد ٠إىل ايًػ ;١باإلقاؾ ١إىل ذيو
سدثت تطٛزات َُٗ ١يف املؿسدات ايًػ ١ٜٛيًػ ١ايرتن ١ٝيف ٖر ٙايؿرت ،٠ؾبُٓٝا
ناْت ايًػ ١ايرتن ١ٝايكدمي ،١تطتُد أغًب َؿسداتٗا َٔ يػ ١غعٛب آضٝا
ايٛضطٚ ٢ايؿٝٓٝني ،ناْت ايًػ ١ايرتن ١ٝايٛضٝط ١تطتُد َؿسداتٗا َٔ
ايًػ ١ايعسبٚ ١ٝايؿازضٚ ،١ٝأؾبشت ايًػ ١ايعسب ١ٝيػ ١ايدٚ ،ٜٔايًػ ١ايؿازض١ٝ
يػ ١ايهتاب ،١نُا نإ ٜتِ تعًـ ـ ـ ـٖ ِٝاتني ايًػـ ـ ـ ـ ـتني يف املدازعٚ ،نإ
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ايعًُاٚ ٤ايؿٓاْٚ ٕٛايهتابٜ ،هتبْ ٕٛتادِٗ األدب ٞبايًػ ١ايعسبٚ ،١ٝايؿازض١ٝ

)Ahmet Caferoğl, 8111; Hayati Develi, 2111 ).

املرحمة الجالجة :المغة الرتكية يف العصر العجىاٌي احلديح:
تبدأ ٖر ٙاملسسً َٔ ١تازٜذ ايًػ ١ايرتن ١ٝيف ايعؿس ايعجُأَْ ، ٞ
عاّ ّ1840ستٚ ،ّ 1910٢تتطِ بإدخاٍ قدز نبري َٔ املؿاٖ ِٝايؿهس ١ٜايػسب،١ٝ
إىل ايًػ ١ايرتن ،١ٝباإلقاؾ ١إىل إدخاٍ ايتعبريات ٚاالؾطالسات األدب١ٝ
األٚزٚبٚ. ١ٝقد تعايت يف ٖر ٙايؿرت ٠أؾٛت ايداعني إىل ايعٛد ٠إىل ايهتاب١
بايرتن ١ٝاـايؿٚ. ١قد ظٗست احملاٚالت األٚىل يًهتاب ١بايًػ ١ايرتن١ٝ
اـايؿ ١يف أبٝات نتبٗا األدٜب ايرتن ٞإبساٖ ِٝغٓاض) ّ (1826-1871ٞ
ٚنإ اهلدف َٔ ٚزا ٤ذيو تبطٝط ايًػ ١ايرتن َٔٚ. ١ٝأِٖ ايعالَات ايبازش٠
عً ٢طسٜل ايهتاب ١بايهًُات ايرتن ١ٝاـايؿ ;١دٗٛد ايًػ ٟٛايرتن ٞمشظ
ايد ٜٔضاَٚ) ;ّ (1850-1904ٞاييت تسنصت عً ٢املطايب ١باضتدداّ ايهًُات
ايرتن ١ٝاـايؿ (١ايرتن ١ٝاؾػطا.١ٝ٥
َٔ ايٛاقح إٔ قاٚالت ايهتاب ١بايرتن ١ٝاـايؿٚ ،١إعاد ٠اضتدداّ
نًُاتٗاٚ ،إٕ ناْتا مل تعٓٝا االضتػٓا ٤عٔ ايهًُات ٚايتعبريات ايعسب١ٝ
ٚايؿازض ،١ٝؾإُْٗا أمثستا َٔ خالٍ ٚدٛد اػا ٙظٗس أثس ٙيد ٣بعض ايػعسا،٤
ٚاألدبا ٤األتساىٚ ،أؾسش َٝال قٜٛا ٚ ،تبطٝطا يًػ ١ايرتنٚ ،١ٝغعٛزا قٜٛا بٛدٛب
َٓاٖك ١اإلضساف ،يف اضتدداّ األيؿاظ ٚايتعبريات ايعسبٚ ،١ٝايؿازض ( . ١ٝعبد
املٓؿـ بهس.)1992.،
مل تهٔ ايًػ ١ايرتن ١ٝيف ايعؿٛز ايعجُاْ ١ٝاملدتًؿ ;١يػ ١خايؿ ١إال يف
ايرتانٝب ٚاإلقاؾات ،أَا َٔ سٝح األؾٚ ،ٍٛبٓ ١ٝاأليؿاظ; ؾكد ناْت َصها
َٔ ايرتنٚ ،١ٝايعسبٚ ١ٝايؿازضٚ ،١ٝناْت ٖر ٙايًػ ١تطُ ٢بايًطإ ايعجُاْٞ
ٚ ، Lisani Osmanlıنإ ايطايب ايرتنٜ ٞدزع ايًػ ١ايعجُاْ ،١ٝإىل
داْب ايًػتني ايعسبٚ ١ٝايؿازض.١ٝ
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د -مناهضة استخدام الكلمات العربية والفارسية :
تبدأ ٖر ٙاملسسًَ َٔ ١ساسٌ ايًػ ١ايرتن ١ٝيف ايعؿس ايعجُأَْ ٞ
عاّ ;ّ 1911سٝح بسشت خطٛات تٓؿٝر ١ٜملٓاٖك ١اضتدداّ ايهًُات ايعسب١ٝ
ٚايؿازضٚ ١ٝايدع ٠ٛإىل تبطٝط ايًػ ١ايرتنٚ. ١ٝنإ َٓبع ٖر ٙايدعَٔ ٠ٛ
قبٌ مجاع ١أدب ١ٝتسن ;١ٝأطًكت عًْ ٢ؿطٗا اضِ ايًػ ١اؾدٜد(Yeni ٠
)ٚ ،Lisanقُت عددا َٔ أبسش األدبا ٤األتساىَ ،جٌ :عً ٞدٓاب،)ّ (1876-1924
ٚعُس ضٝـ ايدٚ ، (1884-1920)ٜٔقٝا ٤نٛى أيب  (1876-1924).نُا أْػأت
ٖر ٙاؾُاع ١فً ١أدب ،١ٝباضِ" األقالّ ايػابٜ" (Kalemler Genç). ١ػري (
ٖسٜد ، )ّ 1987 ،ٟإىل إٔ بسْاَر ٖر ٙاؾُاع ١ايداع ٞإىل تبطٝط ايًػ١
ايرتن ،١ٝدا ٤باألؾهاز ايتاي:١ٝ
 عدّ اضتعُاٍ ايكٛاعد ايعسبٚ ١ٝايؿازضٚ ;١ٝايرتنٝبات املبٓ ١ٝعً٢
ٖر ٙايكٛاعدَ ،ع اضتجٓا ٤بعض اؿاالت.
 َٔ اـطأ اضتبعاد نٌ ايهًُات ايعسبٚ ١ٝايؿازض ،١ٝبٌ هب
اإلبكا ٤عًَ ٢ا اضتكس َٓٗا يف يػ ١اؿدٜح; َٚا أؾبح َٔ قبٌٝ
املؿطًشات ايعًُٚ ١ٝايكاْ.١ْٝٛ
 نتاب ١ايهًُات ايعسبٚ ١ٝايؿازض ،١ٝطبكا يٓطكٗا بايرتنٚ ،١ٝيٝظ
إلَالٗ٥ا يف يػتٗا األؾً.١ٝ
 اْتكا ٤املسادؾات ايرتن ١ٝيًهًُات ايعسبٚ ١ٝايؿازض.١ٝ

 اعتباز هلذ ١إضتاْب ٖٞ ٍٛاألضاع يًػ ١ايرتن.١ٝ
ٚعً ٢ايسغِ َٔ إٔ دع ٠ٛمجاع "١األقالّ ايػاب ،"١مل تًل تأٜٝدا يد٣
ايبعض َٔ ايػعساٚ ،٤األدبا ٤األتساى (،غٗاب ايد ٜٔدٓاب - (ّ 1960) ،إال أْٗا
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نُا ٜرنس أمحد ايطعٝد ضًُٝإ1961)- ،ضاُٖت يف إثاز ٠قك ١ٝيػٚ ١ٜٛأدب١ٝ
ٖاَ ;١ذيو إٔ ايػعس ايرتن ٞنإ قاُ٥ا عً ٢يػ ١ثالث ١ٝايهًُات ،عسب،١ٝ
ٚؾازضٚ ،١ٝتسنٚ ;١ٝنإ يريو أثس ٙيف إهاد تٛاؾل َع أٚشإ ايػعس ايعسب،١ٝ
ٚايؿازض ;١ٝاييت اعتاد األدبا ٤ايرتى إٔ ٜهتبٛا أغعازِٖ سطب أٚشاْٗا ٚ.ملا
ناْت األٚشإ ايػعس ;١ٜتعتُد عً ٢قٛاْني األؾٛات يف ايًػ ١بٛد٘ خاف ،ؾإٕ
اضتبداٍ نًُات عسبٚ ١ٝؾازض -١ٝهلا قٛاْٗٓٝا ايؿٛت ;١ٝاملتؿكَ ١ع األٚشإ
ايػعس ١ٜايعسبٚ ١ٝايؿازض- ١ٝبهًُات تسنَ ١ٝع اضتدداّ األٚشإ ايػعس١ٜ
ايعسبٚ ١ٝايؿازض ١ٝعٗٓٝا; نإ ال ٜتؿل ٚقٛاْني األؾٛات يف ايًػ ١ايرتنٚ ،١ٝال
ٜتؿل يف ايٛقت ْؿط٘ َع ايعسٚض املطتددّ;  َٔٚثِ مل ٜبل أَاّ ايرتى ض٣ٛ
ٚشٕ ٚاسد( ٚشٕ األؾبع (ٚ ; )Parmak Vazniاير ٟأطًل عً ٘ٝايٛشٕ ايك،َٞٛ
ٚنإ ايػعسا ٤األتساى ايػعبٜٓ ٕٛٝعُ ٕٛب٘ أغعازِٖ ٚ.يكد دست قاٚالت
يًهتاب ١بايٛشٕ ايك ،َٞٛيهٔ االْكالب ايًػ ٟٛعاّ(ّ 1928برتى اؿسف ايعسب،)ٞ
أبطٌ اضتعُاٍ ايعسٚض ،نُا تسى ايٛشٕ ايكْ َٞٛؿط٘ٚ ،نتب األدبا ٤ايػعس
سسا دٚ ٕٚشٕ أ ٚقاؾ َٔٚ ،١ٝثِ دخًت ايًػ ١ايرتنَ ١ٝسسً ١ددٜد.٠

ِـ -التىّيد الشتبداه احلروف العربية باحلروف الالتيٍية :
ػدز اإلغاز ٠إىل إٔ ايتش ٍٛايًػ َٔ ٟٛاؿسف ايعسب ٞإىل اؿسف
ايالتٝين; يف ايًػ ١ايرتن ١ٝمل ودخ ؾذأٚ ،٠مل ٜهٔ َٔ خالٍ اؽاذ قساز
ٚاسد ؾشطب; بٌ ضبل ٖرا ايكساز إزٖاؾات كتًؿٚ ،١سصَ َٔ ١ايتػٝريات;
اييت نإ هلا أثس نبري يف إلاح ٖرا االْكالب ايًػٚ ;ٟٛذيو َا ؼاٍٚ
اضتذال ٙ٤األضطس ايكادَ.١
ٜػري أنجس َٔ ٚاسد َٔ ايباسجني( )) Salahettin Bakan, 2013
قُد سسب 2005) ،إىل إٔ َؿطؿ ٢نُاٍ مل ٜهٔ أ َٔ ٍٚؾهس يف اضتبداٍ
األظد ١ٜايعسب ،١ٝباألظد ١ٜايالتٚ. ١ٝٓٝإٔ ٖر ٙايكك ١ٝمتت إثازتٗا ابتدأَ ٤
بعض األدبا ٤ايرتى;  " َِٗٓٚقُد َٓٝـ باغا "اير ٟنإ ٜؤند ؾعٛب١
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تسمج ١األعُاٍ األدبْ ،١ٝتٝذ ١يعدّ ٚدٛد َؿسدات تسن ،١ٝأ ٚعجُاْ ،١ٝؾكاّ
بإْػا ٤اؾُع ١ٝايعجُاْ ١ٝايعًُ ١ٝعاّ ،ّ 1862بٗدف تػٝري اؿسف ايعسب ;ٞإال
إٔ ٖر ٙاحملاٚي ١با٤ت بايؿػٌ .نُا أثريت قك ١ٝتػٝري اؿسف ايعسبَٔ ،ٞ
خالٍ ايؿشاؾ ١ايرتن ١ٝيف ٚقت َبهس;  َٔٚذيو َا ْػس يف ايعاّ،ّ 1869
خؿٛؾا يف دسٜد ٠اؿس Hürriyet. ١ٜنُا إٔ أسد األدبا ٤األتساى( ؼطني
عُس) ،أيـ نتابا أٚقح ؾ ٘ٝإٔ األظد ١ٜايرتن ;١ٝتتؿٌ باألظد ١ٜايالت١ٝٓٝ
بؿًْ ١طب; َٔ سٝح ايتازٜذ ٚايعًِٚ ،أقس يف نتاب ١ايٓتا٥ر اإلهاب;١ٝ
ايجكاؾٚ ١ٝاالقتؿاد ;١ٜاييت ضته ٕٛسُٓٝا ٜتِ تػٝري اؿسٚف إىل ايالت. ١ٝٓٝ
ٚاقرتح اضتعُاٍ أظد ١ٜؼت ٟٛعً 25 ٢سسؾا ،متجٌ اؿسٚف ايطانٓٚ ١مثاْ١ٝ
سسٚف متجٌ اؿسٚف ايؿا٥ت.١
ٚاَتدادا يًدع ٠ٛيتػٝري اؿسف ايعسب ،ٞقاّ أسد ايهتاب األتساىٜٚ ،دع٢
"إبساٖ ِٝأَني" ،بطبع نتٝب س ٍٛنتاب ١ايًػ ١ايرتن ١ٝباألسسف ايالت،١ٝٓٝ
ٚنإ ذيو يف ايعاّٚ. ّ 1910قد اضتؿادت ٚشاز ٠املعازف ايرتن ١ٝالسكا َٔ
ٖرا ايهتٝب; عٓدَا أيؿت ؾٓ ١يدزاضَ ١ػسٚع األسسف ايالت (١ٝٓٝقُد
سسبٚ1993). ،ػدز اإلغاز ٠إىل أْ٘ بعد ٖرا اؿساى; م ٛايتػٝري يف اضتدداّ
اؿسف ايعسب ،ٞبدأت بعض ايؿشـ بٓػس بعض األخبازٚ ،اإلعالْات َطتددَ١
اؿسٚف ايالتٝين( ،خايد أب ٛاؿطٔ16-17).،:2009
 َٔٚأبسش ممٗدات ايتػٝري ايًػ ٟٛيف اؿاي ١ايرتن ٖٛ ;١ٝايتػري
األٜدٜٛيٛد ٞيًطًط َٔ ،١خالٍ مجع ١ٝاالؼاد ٚايرتق ٖٞٚ. ٞتٝاز ؾهسٟ
ق ،َٞٛتبًٛز يف سسن ١ضس ١ٜمسٝت ظُع "١ٝاالؼاد ٚايرتق ،" ٞمحًت
غعازات :اؿس ،١ٜاملطاٚا ،٠ايعدايٖٚ ،١دؾت إىل خًع ايطًطإ عبد اؿُٝدٚ ،قد
ٚددت املطاعد َٔ ٠ايد ٍٚاألٚزٚبٚ ،١ٝاحملاؾٌ املاض ،١ْٝٛاييت اْتطب إيٗٝا نجري
َٔ قٝاد ٟاؾُع. ١ٝاضتطاعت ٖر ٙاؿسن ١إٔ تطتُ ٌٝعددا َٔ أؾساد ايػعب
بػعازاتٗا ايرباقٚ ،١لشت يف أٚضاط اإلدازٜنيٚ ،ايعطهسٜني; ٚغاؾ ١يف َد١ٜٓ
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ضالْٝو اييت ناْت َكسا يٛٗٝد ايدٚمنٚ ،١يف ٖر ٙاملد ١ٜٓاْكِ اؾٝؼ ايجايح
ايعجُاْ ٞيالؼاد ٚايرتقٚ ،ٞمت إعالٕ ايتُسد قد ايطًطإ عبد اؿُٝد يف
ٚ ،ّ23/7/1908أزضًت إي ٘ٝبسقٝات تطايب٘ بإعالٕ ايدضتٛزٚ ،إعاد ٠فًظ
املبعٛثإ" ايٓٛاب "; خالٍ أزبع ٚعػس ٜٔضاعٚ ١إال ؼسى اؾٝؼ ايجاْٞ
ٚايجايح ،الستالٍ َكس ايطًطٓ.١
ٚؾًت مجع ١ٝاالؼاد ٚايرتق ٞإىل اؿهِ عاّٚ ،ّ 1908غسعت يف تٓؿٝر
ضٝاضتٗاٚ ،بعد ضٓ َٔ ١إعالٕ ايدضتٛز ،مت خًع ايطًطإ عبد اؿُٝد ايجاْ،ٞ
ْٚؿ ٞإىل" ضالْٝو "ْٚؿب أخ ٙٛقُد زغاد َهاْ٘ .مل وكل االؼاد
ٚايرتقَ ٞا ٚعد ب٘ َٔ غعازات :اؿسٚ، ١ٜاملطاٚاٚ ،٠ايعداي ;١بٌ أقاّ دنتاتٛز١ٜ
سصب ١ٝال عالق ١هلا َطًكا بٗر ٙايػعازات ،نُا إٔ قاٚي ١تطٜٛس اؾٝؼ مل
تؿًح; ؾكد اْٗصّ ٖرا اؾٝؼ يف أنجس َٔ َٛقعَ ،جٌ :سسب طسابًظ ضٓ١
ٚ ،ّ1911سسب ايبًكإ  ،ّ 1913ْٜٛٝٛإقاؾ ١إىل تٛزط االؼادٜني يف اؿسب
ايعامل ١ٝاألٚىلٚ ،ؼايؿِٗ َع أملاْٝا( عبد ايعصٜص ْٛاز 1973). ،ؾؿ ٞضّٓ 1918١
عٓدَا تٛىل ايطًطإ ٚسٝد ايد ٜٔايطًط ١بعد ٚؾا ٠أخ ;٘ٝناْت ايدٍٚ
األٚزٚب ١ٝقد َصقت ايبًد نً٘ ،ؾدسدت ايدٚي ١ايعجُاْ َٔ ١ٝاؿسب ايعامل١ٝ
األٚىل; ٚقد ؾكدت نٌ األزاق ;ٞاييت ناْت خازز غب٘ دصٜس ٠األْاق;ٍٛ
باضتجٓا ٤إضتاْب ٍٛعاؾُ ١ايدٚي ١ايعجُاْ ;١ٝاييت استًت ؾُٝا بعدٚ ،سٛؾست
َٔ قبٌ األضط ٍٛاإللًٝص (ٟأمحد ايطعٝد ضًُٝإ1961).،
بعد إٔ اْٗصّ شعُا ٤االؼاد ٚايرتقٚ ،ٞؾكدت ايدٚي ١اضتكالهلاٖ ،سب أغًبِٗ
إىل اـازز ٚغاؾ ١أملاْٝا ،األَس اير ٟاقطس ايطًطإ ٚسٝد ايد ٜٔإىل
االضتعاْ ١بايكا٥د ايعطهسَ ٟؿطؿ ٢نُاٍ ،يتٓع ِٝاملكا ١َٚيف األْاقٍٛ
قد االستالٍ األدٓيبٚ ،قد لح َؿطؿ ٢نُاٍ يف قٝاد ٠يًُكا ،١َٚغري أْ٘
مل ٜهٔ ٜعٌُ يف خدَ ١ايطًطإٚ ،إمنا نإ ٜعٌُ برنا ٤ؿطاب٘ اـاف،
ٚسا ٍٚإٔ ٜعط ٞثٛزت٘ طابعا إضالَٝا يٓٝاٍ تأٜٝد ايػعب ،ؾتشدخ يف أنجس
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َٔ َس ٠بًػ ١إضالَٜ ١ٝرن ٞؾٗٝا ايعٛاطـ ايد، (١ٜٝٓأمحد ْٛزٟ
ايٓع).ّ1993،ُٞٝ
اضتطاع َؿطؿ ٢نُاٍ إٔ ٜٛد٘ األسداخ يؿاؿ٘; ألٕ ايطًطإ مل ٜهٔ
ميًو أ ٟضًط ١ؾعً ،١ٝؾٗ ٛغب٘ أضريٚ ،نإ ايػعب ٜتطًع إىل شعٜ ِٝكٛد
املكا ١َٚقد االضتعُاز ٚ.ؾعال لح َؿطؿ ٢نُاٍ يف قٝاد ٠سسب االضتكالٍ،
ٚسكل اْتؿازات َتتاي ،١ٝيرا ؾسض ْؿط٘ شعُٝا غعبٝاٚ ،مت اختٝاز ٙزٝ٥طا
يًُذًظ ايٛطين ايهبري Türkiye Büyük Millet Meclisinın Başkanı
 ،اير ٟغهٌ يف أْكسٚ. ٠يفٚ ّ 17/11/1922اؾل اجملًظ ايٛطين ايهبري; عً٢
تعٝني عبد اجملٝد بٔ عبد ايعصٜص خًٝؿ ١يًُطًُنيٚ ،بعد أٜاّ قً ١ًٝاؾتتح
َؤمتس يٛشإ; اير ٟسكسٚ ٙؾد أْكس ٠ؾكطٖٓٚ ،ا ؾسقت إلًرتا غسٚطا
يالعرتاف باضتكالٍ تسنٝا: ٖٞٚ ،إيػا ٤اـالؾ ١اإلضالَ ١ٝإيػا ٤تاَا ،طسد
اـًٝؿ ١خازز اؿدٚدَ ،ؿادز ٠أَٛاي٘ ،إعالٕ عًُاْ ١ٝايدٚيٚ. ١قد ؼككت ٖرٙ
ايػسٚط بعد املؤمتس ؾعال ،ؾؿ ّ 29/10/1923ٞمت إعالٕ اؾُٗٛزٚ ،١ٜأعكب ٖرا
اإلعالٕ إيػا ٤اـالؾ ١ايعجُاْ ١ٝيفٚ ّ 3/3/1924إؾداز( قاْ ٕٛتٛسٝد ايتعً،)ِٝ
ٚقاَت ايدٚي ١بإغالم املدازع ايدٚٚ ،١ٜٝٓناي ١االٚقاف ايػسع ١ٝيف ايتازٜذ
ْؿط٘( ضٗ ٌٝؾابإ2010). ،
ٚسُٓٝا ؾازت ايطٝطس ٠إىل َؿطؿ ٢نُاٍ; أند عً ٢سسؾ٘ عً ٢قٛ
ايٓؿٛذ ايدٜين َٔ غؤ ٕٚاؿٝاٚ ،٠عًُاْ ١ٝايدٚيٚ. ١نإ ٜؿسح بكٛي٘" :إْ٘
يٝظ يرتنٝا اؾدٜد ٠عالق ١بايدٚ ،ٜٔإَّٕ ذنس ايد ٜٔاإلضالَ ٞيف ايدضتٛز
ايرتن ٞعاّ ّ1924إثس إيػا ٤اـالؾ ;١مل ٜهٔ إال فازا ٠يألؾهاز ايكدمي١
ايبايٚ ،١ٝيهٓٗا يف ايٓٗاَ ١ٜكك ٌّٞعًٗٝا بايصٚاٍ ".نُا نإ َؿطؿ ٢نُاٍ
ٜتشني ايؿسف يف املٓاضبات املدتًؿ ;١يإلغاز ٠إىل اؿاد ١إىل تػٝري درز ٟيف
ايًػ ١ايرتنٚ ،١ٝإؿاقٗا بايعامل ايػسب ،ٞبدٍ ايعامل ايػسق َٔٚ ٞذيو
نًُت٘ يف أنتٛبس ّ 1925سٝح قاٍ" :إْٓا اعرتؾٓا بٛدٛب اؽاذ مجٝع أضًش١
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ايػسب املدْ ;١ٝيرا هب عًٓٝا إٔ ْهَٓ ٕٛؿؿني يف اتباع ايطسٜل املؤد ١ٜإىل
خريْا ٚلاسٓا ،ؾُٝا ٜتعًل بًػتٓا .يكد أخرْا عٔ ايػسم عادات٘ٚ ،يػت٘،
ٚأسسؾ٘; ؾًِ ْطتؿد مما أخرْا ٙعٓ٘ إال ايسدٛع إىل ايٛزاٚ ،٤ايتكٗكس املتتابع يف
عاداتٓا ٚأخالقٓا َٔٚ ،ثِ هب عًٓٝا إٔ ْطسح عٓا داْبا األسسف ايعسب،١ٝ
ْٚطتبدهلا بأسسف الت ،١ٝٓٝؾٓكُٔ تكدَٓا ٚزقٓٝاٚ ،نًـ يػتٓا َٔ ايطكٛط،
ْٓٚػسٖا يف أقطاز ايعامل األزبعْٚ ،١رتبع بٛاضطتٗا عً ٢عسؽ ايسقٚ ٞايتُدٕ "
(ٖد ٣دزٜٚؼْ ،ّ 1998 ، 127 ،كال عٔ فً ١اهلالٍ59). ، 1925،نُا ناْت
اؿه ١َٛايرتن ١ٝتتشني ايؿسف املدتًؿ ،١يًتأنٝد عً ٢أُٖ ١ٝتػٝري
األسسف ايعسب َٔٚ ،١ٝذيو َػازنتٗا يف َؤمتس ايًػات ايرتن ١ٝيف بان;ٛ
ٚاير ٟعكد بدع َٔ ٠ٛاؿه ١َٛايطٛؾٝٝت ١ٝخالٍ ايؿرت 26 َٔ ٠ؾرباٜس إىل 6
َازعٚ ،ّ 1926قد أٚؾ ٢املؤمتس بٓبر األسسف ايعسب ،١ٝألْٗا غري عًَُٚ ،١ٝكس٠
بايًػات ذات األؾٌ ايرتن (ٞعبدايهسَ ِٜػٗداْ1983).،ٞ
اضتعإ ايهُاي ٕٛٝببعض َٔ ٜٓتطب ٕٛإىل شَس ٠ايعًُا ،٤يتأٜٝد َا قاَت
ب٘ اؿه َٔ ١َٛإيػا ٤يًطًطٓ ١عاّٚ ،ّ 1922إيػا ٤يًدالؾ ١بعد ذيو بطٓتني،
ثِ إعالٕ عًُاْ ١ٝايدٚي ١بأزبع ضٓٛات ٖٚ.هرا ظًت ايعًُاْ ١ٝأضاضا َٔ أضظ
اؿهِ يف تسنٝاٚ ،مبٛدب ايٓعاّ ايعًُاْ ،ٞمت َٓع األذإ بايًػ ١ايعسب ١ٝعاّ
 ،ّ1931ثِ مسح بعٛدت٘ بايًػ ١ايعسب ١ٝبعد ضت ١عػس عاَا( ضٌٗٝ
ؾابإ2010). ،
اضتهُاال يًؿؿٌ ايتاّ بني ايدٚ ٜٔايدٚي ،١عازقت اؿه ١َٛايهُايْ ١ٝعاّ
ايتعً ;ِٝاير ٟنإ ضا٥دا يف ايدٚي ١ايعجُاْ. ١ٝؾؿ ٞاؾًط ١اييت مت إيػا٤
اـالؾ ١ؾٗٝا; أيػٝت ٚشازتا األٚقاف; ٚايػسٜع ١عاّٚ ،ّ 1924تكسز ؾٗٝا قإْٛ
إيػا ٤ايتعً ،ِٝايتابع يٛشاز ٠األٚقافٚ ،إقساز قاْ ٕٛددٜد ،ؼت ز٥اض ١ايػؤٕٚ
ايد ١ٜٝٓايتابع ١يًشه ١َٛاؾدٜدٚ ;٠ذيو يتٛسٝد املدازع (Mustafa
)ٚ،Kaplan,1993ناْت أبسش بٓٛد ٙعً ٢ايٓش ٛايتاي:ٞ
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 زبط مجٝع املؤضطات ايعًُٚ، ١ٝايتدزٜط ١ٝيف أما ٤اؾُٗٛز١ٜ
بٛشاز ٠املعازف.
 زبط مجٝع املدازع ٚاملؤضطات اييت تػسف عًٗٝا ٚشازتا األٚقاف
ٚايػسٜع ،١بٛشاز ٠املعازف.
ٜٓ تكٌ نٌ َايف خصٚ ١ٜٓشازت ٞاألٚقاف ٚايػسع َٔ ١ٝكؿؿات
يًُدازع ،إىل َٝصاْ ١ٝاملعازف.
 تٓػٚ ٧شاز ٠املعازف يف اؾاَع ١نً ١ٝإهلٝات عاي ،١ٝيتٓػ١٦
َتدؿؿني يف املطا ٌ٥ايد ،١ٜٝٓنُا تٓػَ ٧دازع خاؾ١
يتدسٜر االٚ ١ُ٥اـطباٚ ٤غريِٖ َٔ ،أؾشاب ايٛظا٥ـ ايد.١ٜٝٓ
 تٓكٌ مجٝع كؿؿات املؤضطات ايتعً، ١ُٝٝايعطهس ١ٜايسغد١ٜ
ٚاإلعداد ١ٜاملستبط ١بٛشاز ٠ايدؾاعٚ ،نريو املدازع املستبط ١بدٚز
األٜتاّٚ ،املالد ،٧بٛشاز ٠املعازف.
باإلقاؾ ١إىل املؤثسات ايطابك ،١نإ يألؾهاز ايك ١َٝٛاييت شآَت ضكٛط
ايدٚي ١ايعجُاْٚ ،١ٝتأضٝظ اؾُٗٛز ١ٜايرتن ،١ٝتأثريٌ نبري عً ٢فسٜات
األسداخ ٚايتػٝريات; اييت الَطت املنت ايًػ ٟٛيف ايًػ ١ايرتن َٔٚ. ١ٝذيو َا
قاّ بعض ايباسجني األتساى ،مبشاٚي ١ايتأنٝد عً ٢ؾهسَ ;٠ؿادٖا إٔ ايًػ١
ايرتن ٖٞ ١ٝأقدّ يػات ايعاملٚ ،أْٗا أؾٌ نٌ ايًػاتٚ ،ساٚيٛا إثبات إٔ
ايطَٛسٜنيٚ ،اؿجٝنيٚ ،األتسٚضهٝنيٚ ،األيبٝنيٚ ،ضهإ األْاق ٍٛاألؾًٝني،
ٚضهإ إٜسإ ِٖ ،يف األؾٌ أتساىٚ ،إٔ َٛدات األتساى غُست األزض غسقا،
ٚغسباٚ ،مشاالٚ ،دٓٛباٚ ،أِْٗ أثسٚا يف نٌ َهإ ذٖبٛا إي ;٘ٝتأثريا َدْٝا ،
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ٚيػٜٛا( قُد دزٚش1946). ،٠بٌ بًؼ ببعض ايباسجني ايػطط ،إىل إٔ قساز إٔ
ايًػ ١ايعسبٚ ،١ٝايًػات ايطاَ ١ٝيٝطت إال هلذات َٔ ايرتن. ١ٝؾعً ٢ضبٌٝ
املجاٍٚ :زد َكاٍ يف فً ١ايًػ ١ايرتن ،١ٝيف عدد  ّ 1933ْٜٛٝٛبعٓٛإ" :ايًػ١
ايرتن ١ٝيف ايًػ ١ايعسب ." ١ٝسا ٍٚؾٗٝا ناتب املكاٍ إٔ ٜجبت إٔ ايًػ ١ايعسب،١ٝ
يٝطت إال َطدا ٚتػٜٗٛا يًػ ١ايرتنٚ ،١ٝإٔ ايًػ ١ايعسب ١ٝأخرت أؾٍٛ
نًُاتٗا َٔ األَِ ايرتن ;١ٝاييت ٖادست إىل آضٝا ايؿػسٚ ،٣اْتػست يف
ايعسام ٚضٛزٜاٚٚ ،ؾـ ؾاسب املكاٍ ايعسب بأِْٗ" أَِ بدا ،١ٝ٥ؾكري ٠يف ايًػ١
ٚاملدْ ;١ٝاقطست إىل أخر يػ ١األزقَٗٓ ٢ا يف املدْٚ ،١ٝايجكاؾ ١املاد١ٜ
ٚايؿعًٚ ،"١ٝأٚزد ؾاسب ايبشح َاٜصٜد عً ٢أيؿ ٞنًُ ١تػرتى ؾٗٝا ايًػ١
ايعسبَ ;١ٝع ايًػ ١ايرتنٚ ١ٝأغاز ايباسح إىل أْٗا أَجً ١ؾكط يهًُات
َطتددَ ١يف ايعسب ١ٝذات أؾ ٍٛتسن. ١ٝنُا أؾدز ناتب ٖرا املكاٍ نتابا
َهْٛا َٔ ثالث ١فًدات عاّ ّ 1944بعٓٛإ"قٝاّ ايًػ ١ايعسب ١ٝعً ٢ايرتن،" ١ٝ
نسز ؾَ ٘ٝا دا ٤يف َكاي٘ ايطابلٚ ،بػهٌ أٚضع; أظٗس ؾٖ ٘ٝذٚ ،َ٘ٛاضتٗاْت٘
بايًػ ١ايعسبٚ ،١ٝؾكسٖا َع ايتأنٝد عً ٢أْٗا يٝطت إال يػ ١تسنَ ١ٝعسب ،١أٚ
ممطٛخٖ (١د ٣دزٜٚؼ1998).،

و  -االٌكالب المغوي عمى احلرف العربي:
بعد َؤمتس بانٚ –ٛاير ٟمتت اإلغاز ٠ي٘ ضابكا -س ٍٛايًػات
ايرتن١ٝ

1926

ّٚ ،غازنت ؾ ٘ٝاؿه ١َٛايرتن ١ٝزمسٝا; متت

ايتٛؾ ١ٝبأُٖ ١ٝايتعذ ٌٝبطبع ايهتب

،

ٚايؿشـ باألظد١ٜ

ايالتٚ. ١ٝٓٝتؿعٝال يتٛؾٝات املؤمتس; قاَت اؿه ١َٛايرتن ١ٝعصَ١
َٔ اإلدسا٤ات ،متجٌ بداٜات االْكالب ايًػَٗٓٚ ٟٛا :
 أقشَٛ ٢قٛع اضتدداّ األظد ١ٜايالت َٔ ١ٝٓٝاملطا ٌ٥املُٗ١
يد ٣اؿه.١َٛ
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 مت تػٝري ايهتاب ١عً "٢ايطٛابع ايربٜد" ١ٜإىل األسسف ايالت.١ٝٓٝ
 قسزت اؿه ١َٛاضتعُاٍ اؿسٚف ايالت ١ٝٓٝيهتاب "١األمسا٤
األدٓب" ١ٝيف ايٛثا٥ل ايسمس.١ٝ
 تأضطت" اؾُع ١ٝايًػ ١ٜٛايرتن" ١ٝبٗدف ترتٜو ايًػ ١عاّ
.ّ1926
 بدأت عًُ ١ٝاضتبعاد اؿسٚف ايعسبٚ ،١ٝايؿازض َٔ ١ٝاملٓاٖر
ايدزاض.١ٝ
ٚ اؾل فًظ األَ ١يف َ 21ا ٜٛعاّ ّ 1928عً ٢اضتعُاٍ" األزقاّ
األٚزٚب".١ٝ
 اضتددّ َؿطؿ ٢نُاٍ اؿسٚف ايالت ،١ٝٓٝيف" َساضالت٘
اـاؾ"ٚ ،" ١أٚزام ايٓكد".
 زأت مجع ١ٝايًػ ١اييت ناْت تعد تكسٜسا عٔ اؿسٚف ٚايكٛاعد;
أْ٘ ميهٔ تطبٝل قاْ ٕٛاؿسٚف بعد مخظ ضٓٛات; إال إٔ
َؿطؿ ٢نُاٍ نإ َؿُُا عً ٢ايتطبٝل ايؿٛز ،ٟيًشسٚف
ايالت.١ٝٓٝ
ناْت ايٓكط ١اؿامس ١يف االْكالب ايًػ ،ٟٛعً ٢اؿسف ايعسب ; ٞسُٓٝا
قس فًظ األَ ١ايرتن ٞيف ;ّ 1/11/1928تسى اؿسف ايعسبٚ ٞاضتدداّ
األسسف ايالتٚ. ١ٝٓٝقد بسز فًظ األَ ١ايرتن ٞتسى اؿسف ايعسب ٞباألضباب
ايتاي:١ٝ
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 إٔ اضتعُاٍ اؿسٚف ايالت ١ٝٓٝهعٌ ايًػات األٚزٚب ،١ٝأقسب َٓاال
إىل اإلْطإ ايرتن.ٞ
 إٔ ايعسب ١ٝتعذص بؿٛا٥تٗا ايجالث ،١عٔ اضتٝعاب ؾٛا٥ت ايرتن١ٝ
ايجُاْ.١ٝ
 إٔ ايهتاب ١ايعسب ١ٝنتاب ١ضاَٚ ،١ٝايًػ ١ايرتن ١ٝتٓتُ ٞإىل
ايًػات األيطا ٖٞٚ ،١ٝ٥ؾسع َٔ يػات ايؿؿ ١ًٝايطٛزاْ ;١ٝمما
ٜٛدب إسالٍ سسف آخس قٌ اؿسف ايعسب.ٞ
يف أغططظ ّ 1928طبعت ايدٚي ١اؿسٚف اؾدٜدٚ ،٠قدَتٗا إىل ايٛشزا،٤
ٚايكاد ٠يف ْؿظ ايٛقتٚ ،بٗرا مت ؾدٚز قاْ ٕٛاألظد ١ٜايالت ;١ٝٓٝبعد َٛاؾك١
فًظ األَ ١ايرتن ٞعً ٢إٔ ٜه ٕٛايتٓؿٝر ٚادبا يفٜٓٚ ،ّ 1/1/1929ـ ٖرا
ايكاْ ٕٛعً:٢
 إٔ تأخر ب٘ مجٝع َهاتبات ٚتعاَالت دٚا٥س ايدٚيَٚ ،١ؤضطاتٗا
ٚمجٝع ايػسناتٚ ،املؿازف ٚاؾُعٝات ٚاملؤضطات .
 إعطاَ ١ًَٗ ٤د ٠ضت ١أغٗس يهتاب ١أٚزام ايتشكٝلٚ ،إعالَات
احملانِٚ ،ايبطاقات ايػدؿٚ ،١ٝايٛثا٥ل ايعطهس ١ٜاملهتٛب١
باؿسٚف ايعسب.١ٝ
 إعطا ١ًَٗ ٤ضْٓٚ ١ؿـ الضتعُاٍ ايدؾاتسٚ ،اؾداٚ ،ٍٚايكٛٝد،
ٚايطذالتٚ ،ايتعًُٝاتٚ ،ايًٛا٥ح املطبٛع ١باؿسٚف ايعسب،١ٝ
ٚايتشرٜس َٔ اضتعُاهلا بعد ْٗا ١ٜاملًٗ ١عً ٢ايدٚا٥س اؿه،١َٝٛ
ٚاملؤضطات ايسمسٚ ،١ٝغري ايسمس.١ٝ
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 أٚدب ايكاْ ٕٛتبد ٌٜنتاب ١نٌ ايًٛسات اييت تطتعًُٗا
َؤضطات ايدٚي.١
ٜ دخٌ قُٔ ٖرا ايكاْ ٕٛنٌ إعالٕٚ ،إذاعٚ ،١نتاب ١ضُٓٝا،١ٝ٥
ٚنٌ دسٜد ٠تسنَ ١ٝؤقت ١أ ٚداٚ ،١ُ٥نٌ زضايٚ ،١نٌ نتاب
تسن ;ٞهب إٔ ٜؿدز باؿسٚف ايالت.١ٝٓٝ
زاؾل ؾدٚز قاْ ٕٛتػٝري اؿسٚف محالت دعاٚ ١ٝ٥اضع ١ايٓطام َٔ أدٌ
اضتدداّ ٖر ٙاؿسٚف اؾدٜد ،٠نُا أقُٝت َٔ أدًٗا االستؿاالت،
ٚاالدتُاعاتْٚ ،ػست اإلعالْاتٚ ،املكاالتٚ ،ؾدزت ايؿشـ يف أ ٍٚدٜطُرب
 ّ1928باؿسٚف ايالتٖ ، (١ٝٓٝد ٣دزٜٚؼْ ،كال عٔ فً ١املكتطـ عدد،:74
1929ف )ٚ:1411مل تدخٌ ايطٓ ١اؾدٜد ٠ست ٢مت َا مسا ٙبعض ايهتاب
األتساى" باملعذص ;"٠ؾكد اضتددَت األسسف اؾدٜد ٠يف نٌ ايهتبٚ ،ايدٚا٥س،
ٚايطذالتٚ ،ايكٛاْني ٚاحملانِٚ ،املؿازفٚ ،ايػسناتٚ ،املؤضطات ايسمس، ١ٝ
ٚغري ايسمسٚ ،١ٝذيو بدعِ ٚتأٜٝد نبريَ َٔ ٜٔؿطؿ ٢نُاٍ.
أغازت( ٖد ٣دزٜٚؼ 1998) ،إىل إٔ َؿطؿ ٢نُاٍ أتاتٛزى; عٓدَا أؾدز
قاْْٛا بإيػا ٤اؿسٚف ايعسبٚ ،١ٝاضتبداهلا بايالت ،١ٝٓٝقاّ بتهًٝـ ايعًُا٤
ٚاألدبا ٤يتأضٝظ اؾُع ١ٝايًػٚ ;١ٜٛاييت ناْت َُٗتٗا إبساش ايًػ ١ايرتن،١ٝ
ٚتسقٝتٗا ست ٢تؿٌ إىل َهاْ ١زؾٝع ١بني يػات ايعامل ٚ.دا ٤يف خطاب٘ أثٓا٤
ادتُاع٘ ظُع ١ٝايًػ ١قٛي٘" ٜٓ:بػ ٞإٔ مسز أْؿطٓا َٔ اإلغازات اييت ال
تؿِٗ ٚاييت تطبب يٓا ؾداعا إذا ساٚيٓا ؾُٗٗاٚ ،عًٓٝا إٔ ْأخر ٖرا األَس عً٢
أْ٘ َُٗ ١ق. ١َٝٛإْ٘ ملٔ املدذٌ أال ْس ٣إال عػس ٠أ ٚعػس ٜٔيف املا ١٥ؾكط َٔ
أبٓا ٤ايٛطٔ ٜعسؾ ٕٛايكساٚ ٠٤ايهتاب. ١إٕ أَتٓا هب إٔ تتعًِ اؿسٚف اؾدٜد٠
يف عاّ أ ٚعاَني ٚ.يطٛف ْربٖٔ يًعامل املتشكس أْٓا غسناٚ ٤أْداد ي٘( "ٖد٣
دزٜٚؼ124-125).،: 1998
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ٚبؿدٚز قاْ ٕٛاضتدداّ اؿسٚف ايالت ;١ٝٓٝأؾدزت ٚشاز ٠املعازف تعًُٝات
إىل ايػعب بإيػا ٤اهل٦ٝات ايعًُٚ ،١ٝايتٓؿٝر ١ٜيف ايٛالٜات ٚاألقك ،١ٝنُا
أغًكت َدازع ايػسٜعَٚ ،١دازع ايٛعغ ٚاإلزغادٚ ،املدازع األدٓب ١ٝاـاؾ،١
َٓٚعت املدازع َٔ تدزٜظ ايدْٚ. ٜٔادت بؿتح َدازع يف املدٕٚ ،ايكس،٣
ٚاألسٝاٚ ،٤إَدادٖا بايكاعات ٚ ،املعًُنيٚ ،أدٚات ايدزاض ١ايالشَٚ ،١أداشت اؽاذ
املطاددٚ ،دٚا٥س اؿهٚ ،١َٛاملكاٖ ٞأَانٔ يًدزاضٚ ،١ذيو ملٔ ػاٚش ضٔ
ايدزاض. ١أيصَت ايٛشاز ٠نٌ َعًِ بإٔ ٜك ّٛبتدزٜظ اؿسٚف اؾدٜد ٠يعدد
ٜته 30-50 َٔ ٕٛغدؿا; ٚإٔ وؿٌ ٖرا ايػدـ عً ٢غٗاد ٠بإمتاّ ايدزاض. ١
ٚأضٓدت إىل ٖ٦ٝات املعازف ايكٝاّ مبَُٗ ١ساقبٚ ،١تؿتٝؼ املدازعٚ ،أيصَت نٌ
َؤضطَ ١ايٚ ١ٝؾٓاع ;١ٝبتٗ ١٦ٝأضباب تعًَٛ ِٝظؿٗٝاٚ ،ايعاًَني ؾٗٝا
اؿسٚف ايالت. ١ٝٓٝ
ذنس َؿطؿ ٢نُاٍ أتاتٛزى يف خطاب ي٘ عاّ ;ّ 1928إٔ خط٠ٛ
تػٝري ايًػ ١متجٌ قؿص ٠عع ١ُٝيف ضب ٌٝايسقٖٚ ،ٞر ٙايكؿص ٠تتطل َع األَ١
ايرتن ١ٝايٓب، (١ًٝقُد دزٚشٜٚ1946). ،٠ػري( أمحد ايطعٝد ضًُٝإ1961) ،إىل
إٔ ايهُايٝني قد َكٛا يته ٕٛيًػتِٗ أظد ١ٜخاؾ ;١ؾاؾطٓعٛا اؿسٚف
ايالتٚ ،١ٝٓٝأمسٖٛا( األظد ١ٜايرتنَ) ١ٝؤند ٜٔأْٗا أظدَ ١ٜطتكً ;١مل
تتأثس باألظدٜات األٚزٚبٚ ،١ٝأْٗا أنجس أظدٜات ايدْٝا تطٛزاٚ ،أيكٛا تبع١
امطاط ٚتدٖٛز األَ ١ايرتن ;١ٝعً ٢األيؿاظ ايعسب ١ٝايدخٚ ،١ًٝاعتربٖٚا
أخطس َٔ ايعُال ٤األداْب !
ٚ قاٚي ١يتًدٝـ أبسش اإلدسا٤ات اييت مت اؽرٖا; يًتش ٍٛمٛ
األظد ١ٜايالت ;١ٝٓٝميهٔ اإلغاز ٠إىل اـطٛات ايتاي ١ٝاييت أغاز هلا
أسد ايباسجني األتساى :
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8ؾرباٜس  1928أ ٍٚخطب ١مجعٚ ، ١دعا َٔ ٤ؾٛم املٓرب ،بايًػ١
ايرتن. ١ٝمت ذيو يف َد ١ٜٓاضتاْب.ٍٛ

 أُقَست األزقاّ ايالت ١ٝٓٝعً ٢أْٗا األزقاّ ايرتنٚ ،١ٝذيو يف َ 24اٜٛ
.ّ1928
 تػهًت اؾُع ١ٝايعًُ ١ٝايًػ Dil Encumeni"" ١ٜٛيتش ٌٜٛاؿسٚف
ايعسب ،١ٝإىل األظد ١ٜايالت.١ٝٓٝ
 يف ٜٛ 17ي 1928 ٛٝسكس زٝ٥ظ ايٛشزا ٤عؿُت باغا İsmet Paşa
ادتُاعا يًذُع ١ٝايًػ ،١ٜٛيالطالع عً ٢فسٜات األَٛزَٚ ،تابع١
ايتطٛزات يف ٖرا ايػإٔ.
 يف  11أغططظ ّ 1928أيك ٢إبساٖ ِٝلُ ٞدًُٜإ İbrahim Necmi
 ،Dilmenأ ٍٚدزع يف اؿسٚف ايالتٚ ;١ٝٓٝذيو عكٛز َؿطؿ٢
نُاٍ ٚعدد َٔ ايعًُاٚ ،٤زَٛش ايؿهس ٚايسأ.ٟ
 يف  23أغططظ أيك ٢أتاتٛزى يف َد ١ٜٓتهري داؽ )، (Tekirdağخطابا
س ٍٛاؿسٚف اؾدٜد ٠يف سكٛز َٛظؿ ٞايدٚيٚ ،١قد بدأ ٜٛد٘ يف
نٝؿ ١ٝتعً ِٝاؿسٚف بػهٌ عًُ ، ٞسٝح غهٌ َٔ اؿاقسَ ٜٔا
ٜػب٘ ايؿؿٌ ايدزاضٚ ; ٞتكُـ دٚز املعًِ يًُٛدٛد ٜٔآْراى.
 يف  16ضبتُرب ّ 1928مت اضتدعا ٤مجٝع املطتػاز ٜٔيف ٚناالت
ايتعً ِٝظُٝع أزدا ٤تسنٝا; يعٌُ َٓاقػاتٚ ،قاٚزات س ٍٛاؿسف
اؾدٜد.
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 أزضٌ أتاتٛزى يف  21ضبتُس 1928خطابا زمسٝا بتػٝري اؿسف إىل
ٚنٚ ٌٝشاز ٠املعازف.
 أدسْ ٣اختباز ملٛظؿ ٞايدٚي ١يف اؿسٚف اؾدٜدٚ ٠ذيو يف ايؿرت٠
َابني  8-25أنتٛبس1928.

ز -وا بعد االٌكالب المغوي عمى احلرف العربي:
بعد ؾدٚز ايكساز اؿاضِ بتبين ايًػ ١ايرتن ١ٝيألسسف ايالتٚ ،١ٝٓٝتسى
األسسف ايعسب ،١ٝاؽرت اؿه ١َٛايرتن ١ٝسصَ َٔ ١اإلدسا٤ات; ٚميهٔ
ايرتنٝص ٖٓا عًَ ٢ا ٜتؿٌ بككاٜا املنت ايًػَ ،ٟٛع ايتأنٝد عً ٢إٔ
اْعهاضات َجٌ ٖرا ايكساز اَتدت عً ٢ناؾ ١األؾعد ٠األٜدٜٛيٛد،١ٝ
ٚايطٝاضٚ ،١ٝاالدتُاعٚ ،١ٝاالقتؿادٚ ،١ٜايرتب َٔٚ. ١ٜٛأبسش َاميهٔ َالسعت٘
عد ٠إدسا٤ات تتؿٌ أغًبٗا بايتٓك ١ٝايًػَٗٓٚ ١ٜٛا:
•

متابعة تطبيق السياسات اللغوية الجديدة:

َٔ أبسش َا ًٜؿت ايٓعس يف عًُ ١ٝاالْكالب ايًػ ;ٟٛاملتابع ١ايػدٜد٠
ملؿطؿ ٢نُاٍ جملسٜات ايتػٝرياتٚ ،سكٛز ٙيالدتُاعاتٚ ،املؤمتساتٚ ،سسؾ٘
ايػدٜد عً ٢ؼ ٌٜٛايطٝاضات ايًػ ;١ٜٛاملتعًك ١باضتدداّ اؿسف ايالتٝين إىل
ٚاقع ؾعً. ٞباإلقاؾ ١إىل ذيو مت ضٔ بعض ايتػسٜعات; يًُشاضب ١ايػدٜد٠
يهٌ َٔ مل ٜكِ بتطبٝل ايطٝاضات ايًػ ١ٜٛاؾدٜد َٔٚ. ٠ايعكٛبات اييت مت
اضتدداَٗا ملٔ مل ٜتكٔ ايهتاب ١اؾدٜد : ٠ايطسد َٔ ايٛظٝؿٚ ،١ايتذسٜد َٔ
اؾٓط ،١ٝبٌ ٚايٓؿ َٔ ٞايبالد ،أ ٚاالعتكاٍ يف ايطذ ، (ٕٛعبدايهسِٜ
َػٗداْٚ1983). ،ٞيف ذات ايطٝام ٜػري َؿطؿ ٢ؾرب) ّ (1989ٟإىل إٔ قإْٛ
تسنٝا اؿدٜجٜ ١عاقب بايطذٔ َٔ ٜهتب باؿسٚف ايعسب ١ٝثالث ١أغٗس ٚغساَ١
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قدزٖا عػس ٠دٓٗٝاتٚ ،إٔ بعض املتطسؾني طًب إٔ تػدد ايعكٛب ،١ألٕ ايهتاب١
باؿسٚف ايالت َٔ ١ٝٓٝأضظ اؾُٗٛزٚ ،١ٜكايؿتٗا خٝاْٚ ١طٓ.١ٝ

تأشيس اجلىعية المغوية الرتكية:
بعد إٔ ؾدز قاْ ٕٛتػٝري األظد ١ٜيف ْٛ 1ؾُرب ،ّ 1928أعًٔ َؿطؿ٢
نُاٍ تأضٝظ اؾُع ١ٝايًػ ١ٜٛايرتن ١ٝيف ٜٛيٚ ،ّ 1932ٛٝذيو َٔ أدٌ
اضتهُاٍ َػسٚع( ايتٓك ١ٝايًػٚ ( ،١ٜٛتٛسٝد ايًػٚ ،١تٓعُٗٝا بعد قساز ايتػٝري
يف األظد ١ٜايرتنٚ. ١ٝتكُٓت أٖداف اؾُع ١ٝغسبً ١ايًػ ١ايرتن،١ٝ
ٚتٓكٝتٗا َٔ املؿسداتٚ ،ايتعبرياتٚ ،األضايٝب ايعسبٚ ،١ٝايؿازض َٔٚ. ١ٝخالٍ

ؾإ عٌُ عد ٠قاَت اؾُع ١ٝايًػ ١ٜٛايرتن ١ٝباـطٛات ايتاي:١ٝ
 عٌُ دزاضات س ٍٛايًػ ١ايرتن ;١ٝتطتٓد إىل ْعسٜات عًِ ايًػ١
اؿدٜح.
 دزاض ١أؾ ٍٛايهًُات املطتددَ ١يف ايرتن.١ٝ
 ايتٛضع يف ايدزاضات ايٓشٚ ،١ٜٛايؿسؾ ،١ٝمبا ىدّ ايًػ ١ايرتن١ٝ
اؾدٜد.٠
 دزاض ١املؿطًشات ايؿٓٚ ،١ٝايعٌُ عً ٢تأيٝـ املعادِ ايًػ١ٜٛ
(Lewis, 1999)..
ٚعطب تكسٜس َٔ قبٌ اؾُع ١ٝايًػ ١ٜٛايرتن ،١ٝؾإْٗا اضتطاعت
إٔ ػرب ٚضا ٌ٥اإلعالّٚ ،ايؿشاؾ ١عً ٢عدّ اضتدداّ املؿسدات ذات
األؾ ٍٛغري ايرتنٚ ،١ٝاضتبداهلا مبا مت اضتشداث٘ َٔ َ٦ات املؿسدات
ايرتنٚ ;١ٝاييت اغتكت َٔ َؿسدات تسن ١ٝاألؾٌ ،أ ٚمت إسٝاؤٖا َٔ
بعض املؿطًشات ايكدمي ١غري املطتددَ.١
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ٚاَتدادا يًشساى ايعًُ ٞيًذُع ١ٝايًػ ١ٜٛايرتن –١ٝاملدؾٛع ضٝاضٝا -
إللاح االْكالب ايًػ ;ٟٛمت اضتجُاز املؤمتسات األنادمي. ١ٝسٝح ناْت تٗدف
إىل مجع املدتؿني يتؿع ٌٝايبشح ايعًُ ،ٞإللاح َػسٚع ايتػٝري ايًػ،ٟٛ
ٚايبشح عٔ اؿً ٍٛيإلغهاالت ايٓاػٚ. َ٘ٓ ١قد عكد أَ ٍٚؤمتس يػٟٛ
يًذُع ١ٝيفٚ ،ّ 26 /9/ 1932قُدَِّت ؾ ٘ٝايعدٜد َٔ ،ايبشٛخ ايًػ ١ٜٛاـاؾ١
بتطٜٛس ايًػ ١ايرتنٚ ١ٝتٓكٝتٗا; َٔ ايدخ َٔ ٌٝاأليؿاظٚ ،اْتٗ ٢املؤمتس إىل
عدد َٔ ايتٛؾٝات :ٖٞٚ
 دعٌ ايًػ ١ايرتنٝبٚ ١ض ١ًٝناًَ ١يًتعبري عٔ ايجكاؾ ١ايك،١َٝٛ
ٚاملطتذدات ايعؿس.١ٜ
 طسح ايهًُات األدٓب َٔ ١ٝيػ ١ايهتابٚ ،١دع ٠ٛاملجكؿنيٚ ،املتدؿؿني;
إىل تٛسٝد يػ ١ايهتاب ١ايعاَٚ ١يػ ١ايعً ّٛاييت تدزع يف املدازع
ٚاؾاَعات.
ٚ قع قاَٛع نبري يًػ ١ايرتنٜ ;١ٝهَ ٕٛكتبطا َٔ ايٛثا٥ل ايكدمي،١
ٚنتب ايًػ َٔٚ ،١ايهًُاتٚ ،ايتعبريات املطتددَ ١يف اؿٝا ٠اي١َٝٛٝ
بني ايٓاع.
 اختٝاز أمجٌ ٚأسطٔ األيؿاظ ايرتنْٚ ١ٝػسٖاٚ ،إؾداز فً ١يػ١ٜٛ
عًُ (١ٝقُد دزٚش1946).،٠
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تٍكيب عَ االلفاظ:
 اَتداداً يًشساى ايبشج ٞاملٛد٘ ٚاملدع ّٛبػهٌ ٚاقح; قد ؾدز قساز
ٚشاز ٟيف ْٛ 21ؾُرب ّ 1932مبٛدب٘ ٜتِ تػه "ٌٝؾإ ايتٓكٝب عٔ
األيؿاظ "يف َسانص ايٛالٜات ايرتنٚ ،١ٝيف احملاؾعاتٚ ،ايٓٛاسٞ
املدتًؿ َٔٚ .١أبسش األعُاٍ اييت قاَت بٗا ٖر ٙايًذإ:
 مجعت بعد ضٓ َٔ ١تػهًٗٝا  َٔ 136.000األيؿاظ ايرتنٚ ،١ٝيف ايعاّ
ايتاي َٔ ٞإْػاٗ٥ا بًؼ عدد األيؿاظ  153.00يؿع. ١
 مت ٚقع قاَٛع دٝب ؾػري ،يأليؿاظ ايرتن ١ٝايكسٚزٚ ،١ٜايهجري٠
االضتعُاٍ.
 اضتبعدت األيؿاظ ايعسبٚ ،١ٝايؿازضٚ ١ٝايعجُاْ.١ٝ
 عكدت اؾُع ١ٝعاّ ّ 1934ادتُاعا عكٛز َؿطؿ ٢نُاٍ أتاتٛزى،
تًٝت ؾٗٝا ايتكازٜس عٔ اؾٗٛد املبرٚيٚ ،١ايبشٛخ ايعًُٚ ،١ٝايطٝاضات
ايًػ ١ٜٛاؾدٜد. ٠نُا اضتعسقت االػاٖات ايٛادب ايطري عًٗٝا،
ٚايهتب ٚايسضا ٌ٥ايٛادب ْػسٖاٚ ،ايٛضا ٌ٥ايٛادب االضتعاْ ١بٗا;
إللاح ايتش ٍٛإىل اؿسف ايالتٝين.
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قاٌوُ

األلكاب:

 الشّ االْكالب ايًػ ٟٛقاْ ٕٛآخس ي٘ أثس ٙايجكايف ٚاالدتُاعٖٛٚ ;ٞ
قاْ ٕٛاأليكاب ٚ.ؾدز ٖرا ايكاْ ٕٛعآّٜٚ ،ّ 1934ـ عً ٢إقاؾ ١نٌ
تسن ٞيًكًب ٜهَ ٕٛؿاسبا المسٜ٘ٚ ،ه ٕٛمبجاب ١اضِ ايعاٚ ،١ً٥قد
نإ ٖرا ايكاْ ٕٛمبجاب ١ترتٜو يألمسا ٤ايعسبٚ. ١ٝقد يكب َؿطؿ٢
نُاٍ بـ "أتاتٛزى "أ ٟأب ٛاألتساىٚ ،ؽً ٢عٔ اضِ َؿطؿٚ. ٢بٗرا
دخًت اؿه ١َٛيف تٓؿٝر خط ١يػ ١ٜٛددٜد ; ٠يتػٝري األمسا ٤ايعسب،١ٝ
ٚؼًٜٗٛا إىل أمساٚ ٤أيكاب تسن ،١ٝبعد إٔ ظًت األيكابٚ ،األمسا٤
عسب ١ٝإضالَ ١ٝأنجس َٔ ضبع ١قسٚ. ٕٚطبكا يًكاْٜ ٕٛعسَّف ايسدٌ
ْؿط٘ بامس٘ ٚيكب٘ املدتاز ٚ.ميهٔ تكد ِٜبعض َٔ ٖر ٙاألمسا٤
ٚاأليكاب; إلٜكاح ٖرا ايتػٝري املدطط ي٘ يكطع ايؿً ١بني ايػعب
ايرتنٚ ٞتازى٘ اإلضالَٚ. ٞعً ٢ضب ٌٝاملجاٍ ْٛزد بعض األمسا٤
ٚاأليكاب املػٗٛز ٠يف اؾد ٍٚايتاي: ٞ
االسم واللقب

معنى اللقب

الوظيفة التي

االسم واللقب باللغة

مصطفى كمال
أتاتورك

أبو األتراك

أول رئيس
للجمهورية الرتكية

Mustafa Kemal
ATATÜRK

مسعود يلماز

باسل ومقدام وال
يهاب شيئا

كان رئيسا حلزب
الوطن االم

Mesut YILMAZ

أمنش منشاء

كانت رئيسة
للوزراء هناية

Tansu ÇİLLER

باللغة العربية

تانسو اتشيلالر

بالعربية
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تسعينيات القرن
املاضي
جنم الدين
أربكان

الضابط
املراقب

كان رئيسا
للوزراء هناية
تسعينيات القرن
املاضي

Necmettin
ERBAKAN

عائشة أطامان

التوظيف
والتنصيب

أستاذ
جامعية مشهورة

Ayşe ATAMAN

أمر اهلل إيشالر

األعمال
واملصاحل

أستاذ
جامعي ونائب
رئيس الوزراء
احلايل

Emrullah İŞLER

موسى يلدز

جنم جنوم

أستاذ
جامعي

Musa YILDIZ

عزمي يوكسال

العايل واملرتفع

أستاذ
جامعي

Azmi YÜKSEL

رئيس اجلمهورية
السابق

abdullah GÜL

عبد اهلل جول

وردة

ٜعسَّف املٛاطٔ ايرتن ٞبامس٘ ٚيكب٘ ؾكط; االضِ قد ػد ٙعسبٝا ،أَا األيكاب
أَس َطتشدخ بعد قٝاّ اؾُٗٛزٚ ،١ٜغايبا ته ٕٛاأليكاب َٔ األمسا ٤ايرتن;١ٝ
اييت زمبا ال ٜه ٕٛهلا أَ ٟعٓ ،٢ض ٣ٛأْٗا تسن ١ٝاألؾٌ ٚاؾرٚز; د ٕٚايٓعس
إىل اضِ األب أ ٚاؾد .ػدز اإلغاز ٠إىل إٔ ايصٚد ١تأخر يكب ايصٚز مبذسد
شٚادٗا ٚ ،تػري يكبٗا اؿكٝكٚ. ٞاؾد ٍٚايطابل ٜبني ذيو.
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ترتيك الدشتور ،وتٍكيتْ وَ الكمىات العربية:
يف عاّ ّ 1945بدأت اؿه ١َٛايرتن ١ٝمحً ١ترتٜو ايدضتٛز; ٜٚعين
ذيو إخساز ايهًُات ٚاملؿطًشات ايعسبٚ ،١ٝاضتبداهلا مبؿسدات تسن١ٝ
ددٜد ;٠تؤدَ ٟعٓاٖا ٚ.زغِ احملاٚالت املطتُس ٠إلخساز ايهًُات ايعسبَٔ ١ٝ
ْـ ايدضتٛز ايرتن ;ٞإال أِْٗ عذصٚا عٔ ذيو; يهجس ٠ايهًُاتٚ ،تعٛد
اجملتُع عًٗٝا  َٔٚ.ثِ ؾٗ ٞتعاٌَ نأْٗا َؿسدات تسن ١ٝخايؿٚ ،١ال ٜعًِ
عاَ ١ايٓاع بأْٗا عسب ١ٝاألؾٌ ،نْٗٛا خاقع ١يألْعُ ١ايؿٛتٚ ،١ٝايؿسؾ،١ٝ
ٚايرتنٝب ١ٝيًػ ١ايرتنٚ. ١ٝسُٓٝا تسدِ ايكاْ ٕٛاملدْ ٞايطٜٛطس ٟيتطبٝك٘
يف ايب ١٦ٝايرتن ،١ٝنإ سسف اؿه ١َٛغدٜدا عً ٢عدّ اضتعُاٍ أٟ
َؿطًح عسب ;ٞمما دعاِٖ إىل ايتعبري عٔ االؾطالسات ايكاْ ،١ْٝٛبٛاضط١
مجٌ طٚ ،١ًٜٛقد أٚقعِٗ ذيو يف أخطا ٤نجري ٠ألٕ اضتعُاٍ املؿطًح
ايكاْٜ ،ْٞٛػين عٔ مجٌ نجريٚ ٠ط.١ًٜٛ

لدعوة إىل إحياء الفكر الطوراٌي:
نإ إلذنا ٤زٚح ايعؿب ١ٝايعسق ١ٝدٚز يف متهني االْكالب ايًػ ;ٟٛعً ٢اؿسف
ايعسب َٔٚ ٞذيو إذنا ٤ايؿهس ايطٛزاْٚ ٞدعُ٘ ٚ.يف ذيو ٜك ٍٛغهٝب
أزضالٕ) ّ (1973إٕ ايؿهس ايطٛزاْٜ ٞك ّٛعً ٢إٔ ايرتى ِٖ َٔ أقدّ أَِ
ايبطٝطٚ ،١أعسقٗا فداٚ ،أضبكٗا إىل اؿكازٚ ،٠أِْٗ ٚاؾٓظ املػٛيٚ ٞاسد
َٔ سٝح األؾًٌٜٚ ،صّ إٔ ٜعٛدا ٚاسدا ٜٚطُ ٕٛذيو باؾاَع ١ايطٛزاْ. ١ٝ
نُا ػً ٢دعِ ايؿهس ايطٛزاْ ٞيد ٣املٓتُني إىل االؼاد ٚايرتقٚ. ٞناْٛا
ٜعًُ ٕٛداٖد ٜٔإىل ترتٜو نٌ غ ٤ٞبداؾع عٓؿس ٟقٚ. َٞٛنإ هلِ دٚز
نبري يف ايؿشاؾ َٔ ،١خالٍ تأدٝر زٚح ايعٓؿسٚ ١ٜايعسق ;١ٝقد َهْٛات
ايػعب املدتًؿ ،١غري ايرتنٚ. ١ٝبًؼ َٔ غطط بعكِٗ يف محالتِٗ ايؿشؿ١ٝ
 ،دع ٠ٛاؿه ١َٛإلدال ٤ايعسب عٔ دٜازِٖٚ ،ؼٖ ٌٜٛر ٙايدٜاز إىل َطتعُسات
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تسن! (١ٝاملػٗداْ1983). ،ٞبٌ ٚؾٌ اؿد إىل إٔ أسد اـطبا ٤املتأثس ٜٔبٗرا
ايؿهس ،نإ ٜعاتب عاَ ١ايٓاع -يف خطب ١اؾُع- ١عً ٢تعًٝل أمسا ٤اـًؿا٤
ايعسب( ٜكؿد اـًؿا ٤ايساغد) ،ٜٔعً ٢ددزإ املطاددٚ ،دعا إىل تعًٝل أمسا٤
اـًؿا ٤ايرتى.

أثر تغيريات املنت المغوية وَ وجّة ٌظر الباحجني األتراك:
َٔ خالٍ اضتكسا ٤األدبٝات ايرتن ;١ٝميهٔ زؾد ٚدٗات ْعس كتًؿ١
يًػٜٛني األتساى ،سٝاٍ ايتػٝريات اؾرز ١ٜاييت مت إدساؤٖا ،يف املنت ايًػ ٟٛيف
ايًػ ١ايرتنٚ. ١ٝبػهٌ فٌُ ميهٔ ايتؿسٜل بني زأٜني:

الرأي األوه :الداعي لمتغريات:
ٖٓايو ايعدٜد َٔ ايباسجني األتساى ممٔ ٜس ٣إهاب ١ٝتػٝريات املنت
ايًػ ;ٟٛاييت غٗدتٗا ايًػ ١ايرتنٚ ١ٝاْعهاضاتٗا اإلهاب ;١ٝعً ٢دٛاْب غت٢
غري يػ. ١ٜٛؾعً ٢ضب ٌٝاملجاٍ ٜس (Abdullah İlgaz,8111) ٣إٔ َٔ أبسش
اإلهابٝات اييت مت ؼكٝكٗا:
 إْكاذ األَ َٔ ١اؾٌٗ ٚاألَ.١ٝ
 إْكاذ ايًػ ١ايرتنٚ ١ٝتٓكٝتٗا َٔ ايدخ َٔ ٌٝايًػاتٚ ،دعًٗا يػ١
ق.١َٝٛ
 تطٜٛس ايعالقات بني ايرتى ٚبني األَِ املتشكس٠
ٚ يف ايطٝام ذات٘ تس (Meral Alpay,1967) ٣إٔ تًو ايتػٝريات
اؾرز ١ٜنإ هلا ْتا٥ر إهاب ١ٝيف ايٛاقع ايجكايف ٚاالدتُاعٞ
ايرتنٚ ٞميهٔ تًدٝؿٗا يف ايٓتا٥ر ايتاي: ١ٝ
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 شٜادْ ٠طب ١املتعًُني.
 شادت ايهتب املطبٛع.١
 اْتػست املهتبات يف زبٛع تسنٝا; يف اضتاْب ،ٍٛأْكس ،٠إشَري،بايهطري.
 تػهٌَّ عًٌِ ددٜد ٜطُ ٢بـ"عًِ املهتبات ".
 أؾبشت املهتبات أنجس س.١ٜٛٝ
 اْكالب اؿسف غري ايبٓا ٤ايطٝاضٚ ٞاالدتُاع ٞيًدٚي.١
 أؾبح ايتش ٍٛم ٛايالت ١ٝٓٝقك ١ٝغعب.١ٝ
 إٕ تػٝري األظد ١ٜتػٝري يجكاؾ ١اجملتُع.
 شادت ْطب ١املطابع ٚايهتب ٚاجملالت ٚايؿشـ األدٓب. ١ٝ
 أؾبشت ايًػ ١ايرتن ١ٝعًُا بازشا ٚاقح املعامل.
 شٜاد ٠املٓتذات ايصزاع ;١ٝألٕ اؿه ١َٛناْت تٛشع نُتَِّٝبات عً٢
ايؿالسنيٚ ،ناْٛا ٜطبكَ ٕٛاٜسد ؾٗٝا َٔ ْؿا٥حٚ ،إزغادات; سٝح
تعًُٛا اؿسف اؾدٜدٚ ،أؾبشٛا قادز ٜٔعً ٢ؾِٗ ايٓؿٛف املهتٛب١
اـاؾ ١باإلزغاد ايصزاع!ٞ
ٚباإلقاؾ ١إىل ذيوٜ ،س ٣بعض ايًػٜٛني األتساى ،إٔ تػٝريات املنت ايًػ،ٟٛ
ضاعدت عًَ ٢د دطٛز األخ ٠ٛبني تسنٝا; ٚبني ايػعٛب ايٓاطك ١بايرتن;١ٝ
ٚاييت تعٝؼ قُٔ اؾُٗٛزٜات ايطٛؾٝتَ ، ١ٝجٌ :مجٗٛز ١ٜأذزبٝذإ،
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ٚأٚشبانطتإٚ ،قريغٝصضتإ ٚغريٖا َٔ اؾُٗٛزٜات ،ذات األؾ ٍٛايرتن١ٝ
اييت متتعت باضتكالهلا ايراتْٗ ٞا ١ٜايكسٕ ايعػس.ٜٔ
ٚاؿكٝك ١إٔ أغًب اإلهابٝات اييت ْـ عًٗٝا ايباسج ٕٛاألتساى ،يٝطت
عا٥د ٠إىل تػٝريات املنت ايًػ ٟٛؾشطب ،بٌ ٖ ٞقكاٜا غري يػ ;١ٜٛميهٔ ايعٌُ
عً ٢ؼطٗٓٝا د ٕٚاملطاع باملنت ايًػ ٟٛؼدٜدا .ؾعً ٢ضب ٌٝاملجاٍ ازتؿاع ْطب١
ايتعًٚ ،ِٝتكًٝـ عدد األَٝنيٚ ،شٜاد ٠املهتباتٚ ،تطٜٛس ايعالق ١بني ايرتى
ٚاألَِ األخسٚ ،٣تػٝري ايبٓا ٤ايطٝاضٚ ،ٞاالدتُاع ٞيًدٚيٚ ،١شٜاد ٠طباع١
ايهتب ...إخل قكاٜا غري يػٚ ١ٜٛال ميهٔ إٔ ٜعص ٣ايٓذاح ؾٗٝا إىل تػٝريات املنت
ايًػ ٟٛؾشطب!

الرأي الجاٌي :الرافض لمتغريات:
نإ يد ٣ايهجري َٔ ايباسجني األتساى ؼؿغ عً ٢إدسا٤ات ؽطٝط املنت
ايًػٚ ،ٟٛعً ٢زأضٗا ايتش ٍٛم ٛاؿسف ايالتٝين .يهٔ ػدز اإلغازٖٓ ٠ا إىل
إٔ ايٓعاّ ايعطهس ٟاؿانِ يف تسنٝا ،خالٍ ايؿرتات املاق ١ٝدعٌ َٔ
ايؿعب ملجٌ ٖر ٙاألؾٛات إٔ تعٗس ٚتتعاىل; خػ َٔ ١ٝايعكٛبات املرتتب ١عً٢
ذيو .
ناْت َٓطًكات املعرتقني عً ٢ايتش ;ٍٛتتكُٔ ايعدٜد َٔ اْعهاضات٘
عً ٢قكاٜا ثكاؾٚ ،١ٝادتُاعٚ ،١ٝتازىٚ ،١ٝسكازٚ ، ١ٜتسب. ١ٜٛبٌ نإ بعض
ايباسجني ٜػري إىل اْعهاضات٘ ايطًب ١ٝيف أغًب َٓاس ٞاؿٝاٚ. ٠يف اضتطالع
يًسأ ٟعاّ ّ 1926س ٍٛايتش ٍٛم ٛاؿسف ايالتٝين  ،أظٗست ايٓتا٥ر َعازق١
ايٓطب ١األغًب َٔ َػاٖري ايًػٚ ،١األدبٚ ،ايؿشاؾٚ ،١دؾاعِٗ عٔ ؾهس ٠اإلبكا٤
عً ٢اؿسف ايعسبٚ Ülkütaşır:1981)). ٞنإ ايعدٜد َٔ ايعًُاٚ ٤املؿهس;ٜٔ
ٜٓطًل َٔ َٓطًكات قدد ٠يف ايٓعس يطًبٝات ايتش ٍٛم ٛاؿسف ايالتٝين .
ؾعً ٢ضب ٌٝاملجاٍ نإ ناظِ قسا بهس )ٜ ، (Kazım Karabekirك ٍٛضٓٝعس
ايعامل اإلضالَ ٞإىل اجملتُع ايرتنْ ٞعس ٠عدا ،١ٝ٥بطبب قطع اجملتُع
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ايرتن ٞيهاؾ ١عالقات٘ ايجكاؾٚ ،١ٝايدٚ ،١ٜٝٓايتازى ١ٝمباق ٘ٝايط ٚ ،ٌٜٛنإ
ؾؤاد نٛبسٚيٜ ، Fuat Köprülü)) ٛس ٣أْ٘ ئ ٜه ٕٛايتش ٍٛايًػ ٟٛػاٙ
األظد ١ٜايالت ١ٝٓٝأدا ٠يًتٛاؾٌ; َع املدْ ١ٝايػسبٚ ،١ٝاؿكاز ٠األٚزٚبٚ. ١ٝأَا
زقا ْٛز  ، ( (Rıza Nurؾهإ ٜػري إىل إٔ خط ١ايتش ٍٛم ٛاألسسف
ايالت ١ٝٓٝخط ١غاَكٚ ١زمبا تؤد ٟإىل نٛازخ (Meral Alpay:1976; kazim
karabekir:1923).
ٚيف ايطٝام ذات٘ ٜك ٍٛغهٝب أزضالٕ"  (117:1973):يكد نإ تسى اؿسٚف
ايعسب ١ٝقسب ١عع ١ُٝيف تسنٝا يف سٝاتٗا ايعًُٚ ،١ٝاألدبٚ ،١ٝاالقتؿاد،١ٜ
ٚتعرزت ايهتاب ١عً ٢اؾُٝع باؿسٚف ايالت ;١ٝٓٝؾامؿست يف ؾ ١٦قً،١ًٝ
ٚأؾبشت اؾسٜد ٠اييت نإ عدد قساٗ٥ا وؿ ٢باأليٛف ،ال ٜكسؤٖا اي ّٛٝإال
بكع َ٦اتٚ ،ال تصاٍ ٖر ٙاألشَ ١ايهتابَ ١ٝػتد ٠يف تسنٝا; ٚال ٜصاٍ ايػاشٟ
َؿُُا عً ٢محٌ تًو األَ ١عً ٢اؿسٚف ايالت ١ٝٓٝسبا يف ايتؿسْر".
ٜٚكسز ) ، Meral Alpay (1983إٔ أبسش كاٚف ايتش ٍٛم ٛاؿسٚف
ايالت ;١ٝٓٝميهٔ سؿسٖا يف ايتاي:ٞ
 ايتكازب ايهبري بني ايرتى ٚاألٚزبٝني يف ايككاٜا ايجكاؾٚ ،١ٝايسؤ ١ٜاييت
تؿؿٌ ايد ٜٔعٔ َٓاس ٞاؿٝا. ٠
 اتطاع ايؿذ ٠ٛبني ايرتى ; ٚبني ايعامل اإلضالَ ٞيف نٌ اجملاالت.
 اْكطاع عالقات األتساى َع املاق ;ٞبتازى٘ٚ ،عًٚ ،َ٘ٛعًُاٚ ،٘٥تساث٘.
ٚ دٛد د ٌٝددٜد; وٌُ ٖ ١ٜٛكتًؿ ١المتت بؿً ١ملاقٚ ٘ٝتازى٘
ٚد.ٜ٘ٓ
 َٔٚاألدباٚ ٤املؿهس ٜٔاألتساى ،اير ٜٔعازقٛا ؾهس ٠ايتش ٍٛايًػ ٟٛإىل
األظد ١ٜايالت ١ٝٓٝعال ٤ايد ٜٔدٛؾػٚ ، Alaaddin Gövçe)) ١نإ ٜٓطًل
حوليـــة احلـــــرف العـــــربي

ايعدد األ ٍٚأغططظّ2015

228

ؽطٝط املنت ايًػ ٟٛيف ايًػ ١ايرتن .... ١ٝد .قُٛد بٔ عبد اهلل احملُٛد  ٚد  .شن ٞأب ٛايٓؿس ايبػدادٟ

َٔ َربزات ذات ؾً ١بٛاقع ١ٝايكساز ٚايعا٥دات َٓ٘ ٜٚ.ػري إىل إٔ ٖٓايو
دٗٛدا نبري ٠بريتٚ ،طاقات ٚتهايٝـ اقتؿاد ١ٜنبري َٔ ٠دَ ٕٚسدٚد
سكٝك َٔٚ. ٞداْب آخس نإ ٜس ٣إٔ األسسف ايعسب ١ٝأنجس اقتؿادا َٔ
ايالت ;١ٝٓٝؾُاٜهتب باألسسف ايعسب ١ٝيف ضطس ،ضٝهتب يف ضطس ٜٔباألسسف
ايالت. Ülkütaşır:1981)).١ٝٓٝ

تكييي التجربة الرتكية يف ختطيط املنت المغوي:
إٕ دزاض ١ايتذسب ١ايرتن ١ٝيف ايتدطٝط ايًػ ٟٛبػهٌ عاّ -خؿٛؾا َٓر
تأضٝظ ايدٚي ١ايرتن ١ٝاؿدٜج – ١أَس بايؼ األُٖ ١ٝيًُٗتُني بايطٝاضات
ايًػٚ ،١ٜٛايتدطٝط ايًػٚ. ٟٛبػض ايٓعس عٔ املٛقـ َٔ ايتػٝريات اييت
طايت املنت ايًػ ،ٟٛيف ايًػ ١ايرتن ١ٝتعٌ ػسب ١ثس ،١ٜؼٌُ ايعدٜد َٔ
اـرباتٚ ،املٛاقـ اييت وطٔ ؾُٗٗا ٚاإلؾادَٗٓ ٠ا :يف ايتعاٌَ َع ايككاٜا
ايًػ. ١ٜٛ
َٔ سٝح املبدأ تبني ايتذسب ١ايرتن ١ٝظال ،٤نٝـ إٔ ايتدطٝط ايًػٟٛ
ٜه ٕٛألغساض غري يػ! ١ٜٛؾايتػٝريات ايهجري ٠اييت طايت املنت ايًػ ٟٛيف ايًػ١
ايرتن ;١ٝمل تهٔ بدٚاؾع يػ ١ٜٛعت. ١بٌ ناْت احملسنات دٚاؾع أٜدٜٛيٛد،١ٝ
مل ٜهٔ ؾاسب ايكساز يف تًو ايتػٝريات– َؿطؿ ٢نُاٍ -ىؿٗٝا; بٌ نإ
ٜتٝشٔ ايؿسف يإلغاز ٠إيٗٝا ٚ.يف أنجس َٔ َٓاضب ١نإ ٜػري إىل أُٖ١ٝ
ايتدً ٞعٔ ايػسمٚ ،االيتشام بايػسب يف يػت٘ٚ ،ؾًطؿت٘ٚ ،زؤٜت٘ ملٓاس ٞاؿٝا٠
املدتًؿ.١
إٕ ايتذسب ١ايرتن ١ٝزغِ زادٜهايٝتٗا ايػدٜدٚ ،٠تبعتٗا ايجكٚ ،١ًٝتٛدٗٗا
َٔ األعً ٢إىل األضؿٌ; ناْت ْادش ١يف أغًب َٓاسٗٝاٚ ،عً ٢زأضٗا ايتٓك١ٝ
ايًػٚ ،١ٜٛايتش ٍٛم ٛاضتدداّ اؿسف ايالتٝينٚ ،نإ هلرا ايٓذاح َطببات
نجري. ٠ؾايتػٝريات َست مبساسٌ متجٌ ْطٝذا يًتػري ،زغِ إٔ ايًشعات
 222حوليـــة احلـــــرف العـــــربي

ايعدد األ ٍٚأغططظّ2015

ؽطٝط املنت ايًػ ٟٛيف ايًػ ١ايرتن .... ١ٝد .قُٛد بٔ عبد اهلل احملُٛد  ٚد  .شن ٞأب ٛايٓؿس ايبػدادٟ

اؿامس ١ؾٗٝا تبد ٚؾذا ،١ٝ٥مما ٜٛقح إٔ تٗ ١٦ٝايب ١٦ٝاملٓاضب ١يًطٝاضات
ايًػٜ ;١ٜٛطِٗ يف إلاح ايتدطٝط ايًػ ٟٛاملكؿٛد .ؾُٔ خالٍ َالسع١
اإلدسا٤ات اييت قاّ بٗا أتاتٛزى ٜ،تبني اضتجُاز ٙايتاّ يهٌ َأَ غأْ٘ إٔ ٜٓذح
تًو ايتذسب. ١ؾعً ٢ايؿعٝد اجملتُع ٞاضتػٌ ايؿشاؾ ١بػهٌ نبري ،نُا
اضتجُس إثاز ٠ايك ١َٝٛايرتن ١ٝـدَ ١قسازات٘ .باإلقاؾ ١إىل ذيو أيبظ
ايكك ١ٝؾؿ ١ادتُاعٚ ،١ٝدعٌ تًو ايكسازات ٚض ١ًٝيً٥ٛاّٚ ،ايعداي١
االدتُاع ،١ٝنُا شعِ.
نُا إٔ َٔ َطببات ايٓذاح يف ايتذسب ١ايرتن ،١ٝيف ؽطٝط املنت
ايًػ ;ٟٛتعصٜص ايطٝاضات ايًػ ١ٜٛعصَ َٔ ١اإلدسا٤ات ايالسكٚ ;١اييت نإ
هلا أثس يف إلاح ايتدطٝط ايًػ ٟٛاملطتٗدف ٖٚ.را ٜتكح َٔ خالٍ ايككاٜا
اييت متت َٓاقػتٗا ضابكا ،يف َسسًَ ١ابعد االْكالب ايًػ َٔٚ :ٟٛأبسشٖا
تأضٝظ اؾُع ١ٝايًػ ١ٜٛايرتنٚ ،١ٝتؿع ٌٝؾإ ايتٓكٝب عٔ األيؿاظٚ ،تػسٜع
قاْ ٕٛاأليكابٚ ،ترتٜو ايدضتٛزٚ ،ايدع ٠ٛإىل إسٝا ٤ايؿهس ايطٛزاْ. ٞسٝح
نإ يًككاٜا ايطابك ١دٚز نبري يف إلاح ايطٝاض ١ايًػٚ ،١ٜٛتسضٝذ تطبٝكٗا .
نُا إٔ َٔ أضباب لاح ايتذسب ١ايرتن ١ٝيف ؽطٝط املنت ايًػ ;ٟٛتؿعٌٝ
ايدٚز ايسقاب. ٞؾايطٝاضات ايًػ ١ٜٛاييت مت اخاذٖا مل ٜهتـ برتمجتٗا إىل
ؽطٝط يػ ٟٛؾشطب; بٌ مت ٚقع أْعُٚ ،١تػسٜعات يًتٓؿٝر ٚاملتابع;١
ٚقاضبٜ َٔ ١كؿس ;.بٌ نإ َؿطؿ ٢نُاٍ ٜتابع بٓؿط٘ فسٜات األَٛز
عٔ قسب غدٜد .نُا إٔ َٔ أضباب لاح ايتذسب ١ايرتن ١ٝتؿع ٌٝايدٚز
األنادمي ،ٞإللاح ايتدطٝط ايًػ. ٟٛؾتِ إغساى املدتؿنيٚ ،املٗتُني َٔ
خالٍ سساى عج ،ٞتدعُ٘ ٚتٛدٗ٘ اؿه ١َٛايرتن ١ٝبػهٌ قٚ. ٟٛناْت ٖرٙ
ايػسان ١يف نٌ َساسٌ ايتدطٝط ايًػَ ;ٟٛر ناْت ؾهس ٠ست ٢متت
تسمجتٗا إىل ٚاقع ،ثِ َتابعتٗاٚ ،اضتهػاف إغهايٝاتٗا ٚايعٌُ عً ٢إهاد
سً ٍٛؾاعً ١يًتعاٌَ َعٗا .
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إٕ ايتذسب ١ايرتن ١ٝيف ؽطٝط املنت ايًػ ;ٟٛتعٗس ظال ٤خطٛز٠
ايككاٜا ايًػٚ ،١ٜٛسطاضٝتٗا يف تازٜذ األَٜٖٛٚ ،١تٗا ٚنٝاْٗا .إٕ ايتأثريات
ايطًب ،١ٝأ ٚاإلهاب ; ١ٝعً ٢ايطٝاضات ايًػ ،١ٜٛضٝه ٕٛهلا اْعهاضاتٗا املباغس٠
عً ٢دٛاْب غت ٢غري يػ ;١ٜٛادتُاع ،١ٝثكاؾ ،١ٝؾهس ،١ٜضٝاض ١ٝإخل.

خامتة:
التصاٍ قك ١ٝتػٝريات ايطٝاض ١ايًػ ،١ٜٛيف ايًػ ١ايرتن ١ٝخؿٛؾا يف
ايٓؿـ األ َٔ ٍٚايكسٕ ايعػسَ ،ٜٔاد ٠ثس ١ٜيًبشحٚ ،ايدزاضٚ ،١ايتُشٝـ .
ٚقد سا ٍٚايباسجإ ايرتنٝص عً ٢داْب ٚاسد; ٜتعًل بتػٝريات املنت ايًػ;ٟٛ
غري إٔ ٖٓايو دٛاْب عد ٠تطتشل ايٓعسٚ ،االضتكؿا ٤ندزاض ١ايتذسبَٔ ١
خالٍ اؾٛاْب األخس ،٣يًتدطٝط ايًػ( ،ٟٛؽطٝط االنتطابٚ ،ؽطٝط
ايٛقعٚ ،ؽطٝط املهاْ .)١نُا إٔ دزاض ١اْعهاضات ايتدطٝط ايًػ ٟٛعً٢
ايككاٜا غري ايًػ ;١ٜٛعاد ١إىل َصٜد عحٚ ،دزاض. ١إٕ ايتذسب ١ايرتن ١ٝيف
ؽطٝط املنت ايًػ ٟٛتؿتح آؾاقا يًباسجني ايعسبٚ ،يًُٗتُني بايتدطٝط،
ٚايطٝاضات ايًػ ;١ٜٛيف نٝؿ ١ٝبٓاٚ ٤تطبٝل ضٝاضات يػ ١ٜٛؾاعً ١بٛد٘ عاّ .
نُا إٔ اؾٗٛد اييت بريت يف ايتٓك ١ٝايًػٚ ،١ٜٛيف زدّ ؾذ ٠ٛاالشدٚاد١ٝ
ايًػ ١ٜٛيف ايًػ ١ايرتن ١ٝتطتشل إٔ ٜؿاد َٓٗا بػهٌ خاف; خؿٛؾا َع
اإلَهاْات ايًػ ; ١ٜٛاييت تتُٝص بٗا ايعسب. ١ٝإٕ ايتذسب ١ايرتن ١ٝتعٗس ظال٤
نٝـ إٔ ايتدطٝط ايًػ ٟٛاؾاد; ميهٔ إٔ ٜؿٓع َا ٜعٓ٘ ايبعض َطتشٝال.
غهس ٚتكدٜس ٜ:تٛد٘ ايباسجإ بايػهس ٚايتكدٜس ،إىل َسنص ايبشٛخ مبعٗد
ايًػٜٛات ايعسب/ ١ٝعُاد ٠ايبشح ايعًُ ٞظاَع ١املًو ضعٛد عً ٢دعِ ٖرا
ايبشح .
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املراجع:
أوال :املراجع العربية :
إبساٖ ِٝايداقٛق: ٞؾٛز ٠ايعسب يد ٣األتسازى َسنص دزاضات ايٛسد ٠ايعسب،١ٝ
بريٚت.ّ 1996
إبساٖ ِٝايدضٛق: ٞاؿسن ١اإلضالَ ١ٝيف تسنٝا ،ايصٖسا ٤يإلعالّ ايعسب،ٞ
ايكاٖسّ1986،٠
أمحد ايطعٝد ضًُٝإ :ايتٝازات ايكٚ ١َٝٛايد ١ٜٝٓيف تسنٝا ،داز املعسؾ،١
ايكاٖس.ّ1961،٠
أمحد عبد ايعصٜص قُٛد :تسنٝا يف ايكسٕ ايعػس ،ٜٔداَع ١ؾالح ايد،ٜٔ
ايعسام.ّ2012،
أمحد ْٛز ٟايٓع: ُٞٝاؿسنات اإلضالَ ١ٝاؿدٜج ١يف تسنٝا ،داز ايبػري،
عُإ ،األزدّٕ 1993،
أَني غانس ٚشَالؤ: ٙتسنٝا ٚايطٝاض ١ايعسب َٔ ١ٝخًؿا ٤آٍ عجُإ إىل خًؿا٤
أتاتٛزىْ ،ػس داز املعازف َؿس.
تٗاْ ٞغٛقْ : ٞػأ ٠دٚي ١تسنٝا اؿدٜج١

َٔ1918-1938

ّ ،داز ايعامل ايعسب،ٞ

ايطبع ١األٚىل ،ايكاٖس.ّ 2011،٠
دساٖاّ ؾٛيس :اؾُٗٛز ١ٜايرتن ١ٝاؾدٜد.٠تسنٝا ندٚي ١قٛز ١ٜيف ايعامل
اإلضالَ ،ٞتسمجَ ١سنص اإلَازات يًدزاضات ٚايبشٛخ االضرتاتٝذ ،١ٝط،:1
.ّ2009
دٛدت دكُكذ: ٞاقرتاض ايرتن َٔ ١ٝايعسبَٚ ١ٝعذِ ايهًُات ايعسب ١ٝيف
ايًػ ١ايرتن ،١ٝايسٜاض.ّ 2006،
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خايد قُد أب ٛاؿطٔ :اؿسٚف ايالتٚ ١ٝٓٝاغتٝاٍ اهل ١ٜٛايػطالَ ١ٝيف
ايجكاؾ ١ايرتن ١ٝاملعاؾس ،٠املهتب ١املؿس ١ٜيًطباعٚ ١ايٓػس ٚايتٛشٜع،
اإلضهٓدز.ّ 2009،١ٜ
زثٛب ضتٛدازد:ساقس ايعامل اإلضالَ ،ٞتسمج ١عذاز ْٜٗٛض ،تعًٝل :غهٝب
أزضالٕ ط ،:4داز ايؿهس  ،بريٚت.ّ 1973،
ضٗ ٌٝؾابإ :تطٛز األٚقاع ايجكاؾ ١ٝيف تسنٝا َٔ عٗد ايتٓعُٝات إىل ايعٗد
اؾُٗٛز1839-1990١ٜ

،املعٗد ايعامل ٞيًؿهس اإلضالَ ٞؾسدٓٝا ،ايٛالٜات املتشد،٠

ايطبع ١األٚىل.ّ2010،
ضٗ ٌٝؾابإ َ:عذِ األيؿاظ ايعسب ١ٝيف ايًػ ١ايرتن ،١ٝايطبع ١األٚىل،
ايسٜاض.ّ 2005،
عبد ايعصٜص ضًُٝإ ْٛاز :ايػعٛب اإلضالَ ،١ٝداز ايٓٗك ١ايعسب ،١ٝبريٚت.ّ 1973،
عبد ايهسَ ِٜػٗداْ: ٞايعًُاْٚ ١ٝآثازٖا عً ٢األٚقاع اإلضالَ ١ٝيف تسنٝا،
املهتب ١ايدٚي ،١ٝايسٜاض ،ط. ّ 1983،:1
عبد املٓؿـ فد ٟبهس :ايًػ ١ايرتنْ ١ٝػأتٗا ٚتطٛزٖا.دزاض ١يػٚ ١ٜٛؾؿ١ٝ
تازى،١ٝايكاٖس.ّ 1992٠
نايؿ. ٍ, ٞز .ايطٝاضات ايًػ (١ٜٛتسمج: ١قُد وٝاتٔ ).بريٚت :ايداز
ايعسب ١ٝيًعً.ّ 2009،ّٛ
َؿطؿ ٢ايص: ٜٔذ٥ب األْاق ،ٍٛزٜاض ايسٜظ يًهتب ٚايٓػس،قربفّ1991،
َؿطؿ ٢سًُ: ٞاألضساز اـؿٚ ١ٝزا ٤إيػا ٤اـالؾ ١ايعجُاْ ،١ٝداز ايدع٠ٛ
يًطبع ٚايٓػس ٚايتٛشٜع ،اإلضهٓدز ،١ٜط. ّ 1989،:2
قُد عبد ايًطٝـ ٖسٜد: ٟاألدب ايرتن ٞاإلضالَ ،ٞايسٜاضّ1987،
قُد دزٚش: ٠تسنٝا اؿدٜجَ ،١طبع ١ايهػاف ،بريٚت يبٓإ.ّ 1946
ٖد ٣دزٜٚؼ :اإلضالَٚ ٕٛٝتسنٝا ايعًُاْ ،١ٝداز اآلؾام ايعسب،١ٝايكاٖس.ّ 1998،٠
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