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َّ جهود ناصيف المعلوف في تعليم اللّغات
الشرقيَّة
Abdulsattar Abdullah ELHAJHAMEDi
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Nasıf el-Maluf’un Doğu Dilleri Öğretimindeki Çabaları

Öz: Bu çalışmanın temel amacı, Doğu dilleri ve özellikle de Türkçe öğretimi
ile ilgili kitap, sözlük ve tercüme gibi pek çok eser kaleme almış Nasıf elMaluf’un, Doğu dilleri alanındaki çalışmalarını incelemektedir. El-Maluf,
kitaplarını Arapça, Türkçe, Fransızca ve İngilizce gibi farklı dillerde yazıp
Türkiye (İzmir, İstanbul) ve Fransa’da (Paris) birçok defa bastırmıştır.
Kitaplarının bir kısmı diğer dillere de tercüme edilmiştir.
Çalışma, Nasıf el-Maluf’un Doğu dilleri alanına yaptığı katkıları ele almakla
beraber yazarın Doğu dilleriyle ilgili yazmış olduğu eserleri ve bu eserleri
hazırlarken izlemiş olduğu yöntemleri de tanıtmaya çalışmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Nasıf el-Maluf, Tanzimat, Doğu dilleri, dil eğitimi,
oryantalist.
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The Struggles of Nassif Malouf in Teaching the Oriental
Languages

Abstract: This paper studies Nassif Malluof's contributions in the field of
oriental languages teaching. He composed many books and dictionaries
and translated some books for teaching oriental languages specially
Turkish. Malluof wrote his books using different languages such as Arabic,
Turkish, French and English. They were published in Turkey/azmeer and
İstanbul, and in France/Paris more than once and some of them were
translated to other languages.
This paper while dealing with the most important contributions of Nasif
Almaalof in the area of teaching oriental languages, also introduces his
books in the area of oriental languages, clarifies his method in composing
these books and specifies their most important features.
Keywords: Nassif Malluof, Tanzimat, eastern languages, teaching the
language, orientalism.

مق ّدمة
نلَحظهاَ
يفَالبدايةَالبدَمنَاإلاشارةَإىلَأنَ َُكَتُبَناصيفَادلعلوفَيفَرلالَاللّغاتَالشَّرقيَّةَملََت ََ
ََّ
عنَ ُكتُبوَ
اكَالَيعرفونَ َ
َ
منَاالىتمامَعندَالباحثُتَالعربَواألتراكَ،بلَإنَالكثَتَمنَاللغويُتَالعربَواألتر
َالتّأليف َيف َاللّغات َالشَّرقيَّةَ ،وخاصة َالًتركيَّةَ ،يف َفًتة َما َبعدَ
اشيئاَ ،على َالرغم َمن َريادتو َيف َرلال َ
ذكرَ،أوَيُستشهدَهباَيفَادلقاالتَوالدَراساتَادلتعلقةَ
َ
الَتَّ َِ
نظيماتَ،فإنَ ُكتُبوَملََتُدرسَدراسةًََوافي َةًَ،وقلماََتُ
بدراسةَتعليمَاللّغاتَالشَّرقيَّةَ،وخاص َةًَالًتركيَّةَوالعربيَّةَ.أماَعلىَالصعيدَالغريبَفقدَنالتَ ُكتُبوَاستحسانَ
كتبواَعنهاَيفَاجلرائدَواجملالتَ .
معاصريوَ،و َ

 -1حياته
ولدَناصيفَبنَإلياسَمنعمَادلعل َوفَيفَالعشرينَمنَأذارَسنةََ1823مَيفَقريةَلبنانيةَمسيحيةَ
1
بغَفيهاَالعديدَمنَالشعراءَ،
ةَغسانيّةََ،نَ ََ
َ
امسهاَزبوغةَ .وعائلةَادلعلوفَاليتَيتنميَإليهاَناصيفَعائلةَعرَبيّ
َ1جورجيَزيدانَ،تراجمَمشاىَتَالشرقَيفَالقرنَالتاسعَعشر؛َمنشوراتَدارَمكتبةَاحلياةَبَتوتَ-لبنانَ،صَ 276َ،
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والبدَأيضاَمنَأنَتَُ َقَيَّ ََم ََُكتُب َناصيفَادلعلوفَيفَإطارَالفًتةَالزمنيةَ ،وادلنطقةَاجلغرافيةَاليتَ
اشكلتَ
َ
استهاَدراسةَمقارنةَمعَال ُكتُبَاليتَصدرتَيفَتلكَالفًتةَالتارخييةَ َو
َِ
َأُنتجتَفيهاَ،كماَينبغيَدر
إنَىدفَىذهَالدَراسةَ
احدةٍَأنَتقومَبوَ.لذاَف ََّ
اسةَو َ
ُكتُبَادلعلوفَجزءاَىاماَمنهاَ،وىذاَماَالَديكنَلدر ٍَ
علىَكتبوَيفَرلالَتعليمَاللّغاتَالشَّرقيَّة178 َ،
ىوَفقطََتسليطَالضوءَعلىَإسهاماتَناصيفَادلعلوفَ َ،و َ ُ ُ
َوبَيانَخصائصَتلكَال ُكتُبَ،وادلنه َالذيَاَتَّبعوَالكاتبَفيها.

الشق َّية
جهود ناصيف املعلوف يف تعليم اللّغات َّ

الشاعرين َاشفيق َوفوزيَ
َالصحفي َوالباحث َعيسى َإسكندر َادلعلوفَ ،و َّ
والباحثُتَ ،وادلفكَرينَ ،منهم َّ
ادلعلوفَ،والباحثَوادلفكرَلويسَادلعلوفَ،وأخَتاَالكاتبَوادلفكرَأمُتَادلعلوف.

2

كان َناصيف َخيتلف َبرفقة َوالده َإىل َرلالس َاألمَت َبشَت َالشَهايب َاليت َكانت َمقصد َادلثقفُتَ
والشعراءَاللبنانيُتَيفَتلكَالفًتةَ،فقدَكانتَتلكَاجملالسَحافل ًَة َبالشعراءَوالعلماء َمنَأمثالَالشاعرَ
ناصيفَاليازجيَ،وبطرسَكرامةَ،والشيخَراشيدَالدحداحَ َ.
انتسبَناصيفَادلعلوفَإىلَ َكَتََبَةَديوانَاألمَتَبشَتَالشَهايبَ،مثَانتقل َإىلَديرَالقديسَمسعانَ
يااشي ََكاتبا َلو َنظرا َحلسن َخطوَ ،ويف َأثناء َذلك َكانَ
العاموديَ ،وبعد َذلك َعينو َادلطران َأغابيوس َالر َّ
َّ
االيطاليّة َعلى َيد َادلرسلُت َالذين َكانوا َيأتون َإىل َلبنان َضمنَ
ناصيف ََيَدرس َاللغتُت َالفرنسيَّةَ ،و َ
اإلرسالياتَالَتَّبشَتَيَّةَ 3.
عندماَعلم َناصيفَادلعلوفَمنَتاجرَإزمَتيَيدعىَيوحناَالعرقتنجي ََ -وكانَقد َجاءَلزيارةَ
قدمَالعلمي َالكبَتَالذيَوصلتَإليوَإزمَتَيفَ
َّ
الريااشيَأثناءَقدوموَإىلَبَتوتَلًتوجَبضائعوََ َ -
مقدار َالَتَّ
تلكَالفًتةَ،قررَالسفرَمعوَإليهاَ .
ََّ
درسهمَ
سافرَناصيفَادلعلوفَإىلَإزمَتَحيثَعملَيفَالبدايةَمدرساَألبناءَالتاجرَيوحناَ َ،و ََّ
َاحلسابيّة َللَتَّاجر َيوحناَ .ويف َعام ََ 1844انتسب َإىلَ
َ
اللغتُت َالعربيَّة َوالفرنسيَّةَ ،كما َقام َبإدارة َاألمور
سيحي َ( Ecole des Freres de la doctrine chretienne de
مدرسةَأخوةَالتّعليمَادل َّ
َ
4
حيثَطورَنفسوَيفَاللغةَالفرنسيَّةَ،واللغةَالًتركيَّةَ .
)Smyrne
ََّ
رقيّةَيفَمدرسةَالربوباغندةَ( College de la
بدأَالعملَمدرساَللغاتَالش َ
َّ
ويفَعامََ1845
اليونانيّةَ،وبقيَيفَىذهَادلدرسةَماَيقاربَالعشرَسنواتَ.
5)propagandeيفَإزمَتَ،فتعَلَّمَاإلنكليزيّةَو َ
179

سوريةَلزيارةَآثارىاَ َ.
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سياحَاألوَرَوبيُتَادلسافرينَإىلَ
اغتنمَناصيفَادلعلوفَالعطلةَالصيفيةَيفَعامََ1848فرافقَرلموعةَمنَال رَ

ولةَالعثمانيّةَضدَالروسَ،
ويفَأثناءَحربَالقرمَعملَمًتمجاَلقواتَاحللفاءَاليتَجاءتَدلؤ ََّ
ازرةَالد ُ
رساَلأللسنَيفَمعسكرَدولةَبريطانياَ.6بعدَذلكَتنقلَيفَالعواصمَاألوَرَوبيةَليعودَيفَهنايةَادلطافَ
َُ
ومد
َ2أمحدَأبوَسعدَ،معجمَأمساءَاألسرَواألاشخاصَوحملاتَمنَتاريخَالعائالتَ،دارَالعلمَللماليُت1997َ،صَ 853-852َ،
َ3تراجمَمشاىَتَالشرقَيفَالقرنَالتاسعَعشرَ،صَ 276َ،

Charles Malouf Samaha, Nassif Malouf: Dragoman And Orientalist, (1823-1865), Isis, İstanbul, 2010, s. 19.
َ5ادلرجعَالسابقَصَ 19َ،

َ6ناصيفَادلعلوفَ،سلاطباتَمعلوفيةَ،إسطنبولََ،1859ص72،

4
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يفَعامََ 1856برفقةَادلعتمدَالربيطاين** ََ Henry Bulwerكمًتجمَإىلَإسطنبولَ.وبعدَفًتةَمنَ
نصبَإىلَأنَتفشىَاذلواءَ
ََّ
ُتَيفَمنصبَادلًتجمَاألولَلقنصليةَبريطانياَيفَإزمَتَ،وبقيَيفَىذاَادل
الزمنَع ََ
َُ
َمريضاَ ،وَتُويف َيف َقرية َكوكلوجوَ
األصفر َيف َإزمَت َفغادرىا َإىل َأوَرَوبا َلكنو َما َلبث َأن َعاد َمنها ََ

)َ (Koklucaاليت َكان َيصطاف َفيهاَ ،عن َعمر َيناىز َالثانية َواألربعُت َيف َالرابع َعشر َمن َأيارَ
َ ََ.71865
مَمنَالسلطانَعبدَاجمليدَ
َّ
ََّ
اخلامسةَادلقد
حصلَناصيفَادلعلوفَعلىَالوسامَاجمليديَمنَالدرجةَ
َّ
8.1855كماَحصلَعلىَوسامَاألسدَوالشمسَ(اشَتَخوراشيد)َمنَالدرجةَالرابعةَمنَاشاهَإيرانَناصرَ
اَيفَاجلمعيّتُتَ
َ
اَيفَمجعيّةَالعلومَواآلدابَالًتركيَّةَ(أصلمنَدانش)َ،وعضو
َ
الدينَعامَ1859مَ.وكان َعضو
ةَالربيطانيّةََ 9.1856
َ
َ
َ
َ
اآل َ
تُتَالربيطانيّةَوالفرنسَيَّ
ةَاألثينيومَالعلميّ
ةَ،ومجعيّ
سيويّ
 -2جهود ناصيف المعلوف في تعليم اللّغات َّ
الشرقيَّة.
ادلعاجمَذلذاَالغرضَ،
َ
قامَناصيفَادلعلوفَبتدريسَاللّغاتَالشَّرقيَّةَ،وتأليفَالعديدَمنَال ُكتُبَو
كماَقامَبًتمجاتَمنَوإىلَاللغةَالًتركيَّةَ،وسنقفَعلىَجهودهَيفَىذاَاجملالَبالتفصيلَ .
 -2.1تدريس اللّغات َّ
الشرقيَّة
عمل َناصيف َادلعلوف َبُت َعامي ََ 1855َ -1845م َمدرسا َللغات َالشرقية َيف َمدرسةَ
الربوباغندةَ(َ )College de la propagandeيفَإزمَتَ .وقدَوصل َعددَطالبَىذهَادلدرسةَيفَ
عامَ1950مَ160طالباَ ،يقومَبتدريسهم ََ 14أُستاذاَ 10.والَيُ َعرفَبالضبطَماَىيَالَلّغاتَاليتَكانَ
يدرسهاَادلعلوفَيفَىذهَادلدرسةَ،والغالبَأَنَّ
ةَ،ألنَمعظمَال ُكتُبَاليتَ
وَكانَيُدرسَاللغتُتَالعربيَّةَوالًتركيَّ ََّ
َ
َ
ألفهاَيفَتلكَالفًتةَتتعلقَهباتُتَاللغتُتَ .

َسفَتَإنكلًتةَيفَإسطنبولَيفَمخسينياتَالقرنَالتاسعَعشر )Sir Henry Lytton Bulwer (1801 – 1872

َ7تراجمَمشاىَتَالشرقَيفَالقرنَالتاسعَعشرَ،صَ 279،
َ8سلاطباتَمعلوفيةَ،ص72،
َ9تراجمَمشاىَتَالشرقَيفَالقرنَالتاسعَعشرََ،ص280- 279،
َ11ادلرجعَالسابقَص29 -30َ،

Charles Malouf Samaha, s. 19.

**
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أثناءَحربَالقرمَبُتَعاميََ 1856-1855قامَادلعلوفَبتدريسَاللغةَالًتركَيَّةَلضباطَجيشَ
احللفاءَ ،إىل َجانب َعملو َكمًتج ٍَم َلقائد َجيوش َاحللفاء َاللورد َركلن َ(َ )L. Raglanوقد َنال َثناءَ
َورضىَالضباطَاإلنكليزَ.11

180

الشق َّية
جهود ناصيف املعلوف يف تعليم اللّغات َّ

المتعلقة باللّغات َّ
الشرقيَّة
ُ -1.1كتُب ناصيف المعلوف ُ
ألبناءَالشرقَ،
َّ
كتبَناصيفَادلعلوفَرلموع ًَة َمنَال ُكتُبَ ،قسمَمنها َيفَتعليمَاللّغاتَالشَّرقيَّةَ

وخاص َةً َغَت َادلسلمُت َمنهمَ ،إضاف ًَة َإىل َاألوَرَوبيُتَ ،منطلقا َمن َخربتو َالشخصية َيف َتدريس َاللّغاتَ
لةَالعثمانيّةَ،وتدريسَاألوَرَوبيُتَالراغبُتَبتعَلرمَاللّغاتَالشَّرقيَّةَ َ.
الشَّرقيَّةَلغَتَادلسلمُتَمنَأتباعَالدو ُ

بسيطةَتعلمهمَمبادئَاللّغاتَالشَّرقيَّةَ،ودلسَذلكَ
بَ ٍَ
إىلَ َُكتُ ٍَ
لقدَأدركَادلعلوفَحاجةَاألوَرَوبيُتَ َ
منَخاللَاحتكاكوَادلبااشرَهبمَ َ،وعملو َمعهمَكمًتجمَ.فأَلَّفَبعضَال ُكتُبَدلساعدهتمَيفَتعَلرمَمبادئَ
ةَ،وَأُعيدتَ
لةَالعثمانيّةَ،والدولَاألوَرَو َبيّ َ
اللغةَ،وخاصةَاحملادثةَ،ونالتَىذهَال ُكتُبَاشهرًَة َواسع َةً َيفَالدو ُ
لةَالعثمانيّةَ،ويفَأوَرَوباَ،كماَتُرجمَبعضهاَإىلَاللغاتَاألوَرَو َبيّةَ،وَكتبتَ
طباعتهاَأكثرَمنَمرةَيفَالدو ُ
12
عنها َالصحف َالغرَبيّةَ ،والقت َاستحسان َادلستشرقُت .وسنتناول َ ُكتُبو َادلتعلقة َبتعليم َاللّغات َالشَّرقيَّةَ
بالَتَّفصيلَ .
الراغبين علم اللغتين العربيَّة والتركيَّة9
 -2.1.1كتاب افتتاح القراءة لتعليم الشبان وكل َّ

طبعَناصيفَادلعلوفَىذاَالكتابَالصغَتَعلىَنفقتوَيفَمدينةَإزمَتَعامَ1848مَ َ،ويقعَيفَ
صفحةَ،وحيتويَعلىَجداولَتتضمنَاحلروفَواألرقامَ،وبعضَاحلواراتَالقصَتةَيفَاللغتُتَالعربيَّةَ
ََّ
َ 24
ٍ
بالَأدبَكجسدَبالَ
َ
ةَىذاَالعبارةَ"َاشخصَ
ٌَ
والًتركيَّةََ.وكتبَعلىَغالفَالكتابَيفَاللغتُتَالعربيَّةَوالًتركيَّ
روح"َ .
 -1.1.1فرانسوى وتركى لغاتنامه سيَ(َ)Dictionnaire français-turc
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قاموسَتركيَفرنسيَ َطَُبِ ََع َأولَمرةَيفَإزمَتَ ،1849مثَطُبعَبعدَذلكَيفَباريسَثالثَطبعاتَ
يفَأعوامََ1856وَ1863وَ1880وتقعَطَبعةَباريسَعامََ1856يفََ912صفحةَ،حيتويَالقاموسَ
َمذيَّل َباسم َادلستشرقَ
َوتقديٌ َباللغة َالفرنسيَّة َُ
َ
َمقدمة ََكتبها َادلستشرق َ(،)A.UBICINI
ٍَ
على
(َ .)BIANCHIأورد َناصيف َادلعلوف َيف َىذا َالقاموس َلفظ َالكلمات َالًتركيَّة َمكتوبا َباحلروفَ
الالتينيةَ،إضافةَإىلَمعناىاَباللغةَالفرنسيَّة.
ََ َ

 12تراجمَمشاىَتَالشرقَيفَالقرنَالتاسعَعشرَ،ص279-278،

Abdulsattar Abdullah Elhajhamed

 -2.1.1كتاب در حق صبيان وصباوة ،مكالمات لطيفة وأمثال صغيرة وتواريخ ُمختصرة

ومنتخبات تاريخية مختصرة)
(في الصبا َّ
والصباوةُ ،محاورات لطيفة وقصص قصيرة ُ

الكتاب َعبارَةٌ َعن َترمجة َلكتاب َ( Historiettes, Conversations et Petits
َ)Contesلكاتبَاألطفالَالفرنسيَ(ََ)Par Berquinادلطبوعَيفَعامََ 1850يفَإزمَتَ،والذيَ

ٍ
قصصية َمنَأدبَاألطفالَالغريبَ13.يتضمنَىذاَالكتابَأصلَالكتابَادلكتوبَ
اتَ
عنَسلتار ٍَ
َ
ىوَعبارَةٌَ
ٍ
خامتة َباللغةَالعربيَّةَ،ويقعَيفََ 103صفحةَ َ .طُبعَالكتابَيفَ
معَترمجة َلوَ ،إضافةً َإىلَ ٍَ
باللغةَالفرنسيَّةَ
مطبعةَجريدةَاحلوادثَيفَإسطنبولَيفَذيَاحلجةَعامَ1266ى َ،وقدمَادلعلوفَكتابوَىذاَإىلَأمحدَ
لةَالعثمانيّةَ َ.
ََّ
فتحيَبااشاَ،وزيرَالتَ
جارةَيفَالدو ُ

َورلموعة َمن َالقصص َالقصَتة َالعائلية َاليت َتدورَ
ٍَ
احد َوثالثُت َدرسا،
وتشتمل َالًتمجة َعلى َو ٍَ
أحداثهاَبُتَأفرادَاألسرة؛َبُتَأبَوابنوَ،مثلَقصةَ(سليمَأغاَوابنوَحسن)َ،أوَبُتَأمَوابنتهاَ،كماَىيَ
َأن َىذا َالكتاب َالذي َحيتوي َعلى ٍَ
احلال َيف َقصة َ(السيدة َدوربان َوابنتها َأوسبا)َ َ .ومن َالواضح ََّ
َمجلَ
ىوَيُساعدىمَيف َالَتَّعَرفَإىل َمناذجَمنَاجلملَ
وجوٌَللنااشئُتََ،و َ
َ،كتاب َتعليميَ َ َُم َ
ٌَ
َ،ومفردات َ ٍَ
سهلة
ٍَ
ٍَ
بسيطة
الًتبَيَّة.
البسيطةَوادلتداولةَ،ويفَالوقتَنفسوََ،يُعطيهمَدروساَيفَاألخالقَو ََّ
 -3.1.1كتاب الروضة الزهيَّة في اللغتين العربيَّة والتركيَّة9

كتاب َيفَاحملادثةَباللغتُتَالعربيَّةَوالًتركيَّةَ َ،طُبعَالكتابَيفَإزمَتَعامَ1851مَ،ويقعَيفََ112
ََ ٌَ
كلَ
معُتََ.و رَ
بُتَاشخصُتَيفَموضوعَ َّ ٍَ
ٍَ
نَمخسةَعشرَدرساَ.كلَدرسَمنهاَعبارَةٌَعنَحوا ٍَرَ
رَ
صفحةَ َ،و ََّ
يتضم
ةَ،فالصفحةَاليتَعلىَاليمُتَتتضمنَاحلوارَباللغةَالعربيَّةَ،ويفَ
ََّ
حوا ٍَر َمنها َ ََمكتوبَباللغتُتَالعربيَّةَوالًتركيَّ
الصفحةَادلقابلةَذلاَ ُو ِضعَاحلوارَنفسوَمكتوباَباللغةَالًتركيَّةَ َ.
َّ

َ
Charles Malouf Samaha, s. 62.
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َومن َالالفت َللنظر َتنوع َموضوعات َالدروسَ ،وااشتماذلا َعلى َمعظم َجزئيات َاحلياة َاليوميةَ،
وتركيزَالكتابَعلىَالكلماتَاألكثرَاستعماالَبُتَالناسَيفَاحلياةَاليوميةَ َ.وموضوعات َدورسَالكتابَ 182
ىيَ :الوداعَوالسالمَ ،األكلَوالشربَ،النومَواليقظةَ،األزمانَوالصحةَوادلرضَ،ادلنتزىاتَوالتنزهَ،النظافةَ
َواآلدابَ ،القناعة َوالطمعَ ،الغٌت َوالفقرَ ،البيع َوالشراءَ ،العلوم َواللغاتَ ،القراءة َوالكتابةَ ،السفرَ،
عرَالعريب.
َّ
السماواتَواألرضَ َ،وموضوعاتَتتعلقَباللغةَالعربيَّةَو َّ
الش

الشق َّية
جهود ناصيف املعلوف يف تعليم اللّغات َّ

 -4.1.1إنشاء جديد (منشآت)
َطُبعَىذاَالكتابَيفَمطبعةَجريدةَاحلوادثَيفَإسطنبولَعامَ 1268ه1852َ/مَ،علىَنفقةَ

مكتوب َباللغةَالًتركيَّةَ،عدا َالصفحةَاألخَتةَمنو َفهيَ
فَ.يَقعَىذاَالكتابَيفََ 139صفحةَ ،وىو َ
ادلؤلَ َ
ٌ
باللغةَالعربيَّةَ،وليسَلوَمقدمةَ َ.
َفيتحدث َعنَ
ََّ
الرسائل َ،
يعلَم َالكاتب َفيو َالراغبُت َبتعلم َاللغة َالًتركيَّة َكيفيةَ َََكِتابة َاخلطابات َو ََّ
الصدرَاألعظمَ،
ةَكالسلطانَ،و َّ
مسيّ َّ
خصياتَالر َ
َّ
بكلَاشخصيةَمنَالش
الضمائرَاخلاصةَ
الًتاكيبَو ََّ
األلقابَو ََّ
َّ
َيتضمن َالكتاب َمناذج َمنَ
َالعثمانيّةَ ،كما ََّ
َواشيخ َاإلسالمَ ،وادلفيتَ ،وغَتىم َمن َادلسؤولُت َيف ََّ
َالدولة ُ
اخلطاباتَوادلراسالتَوالشكاوىَاليتَتكتبَذلؤالءَادلسؤولُتَوغَتىمَألسبابَسلتلفةَ،باإلضافةَإىلَمناذجَ
منَاألجوبةَعلىَ
َ
اَالنّاسَفيماَبينهمَيفَادلناسباتَادلختلفةَ،ومناذجَأخرىَ
انيّةَاليتَيتبادذل َ
منَالرسائلَاإلخو َ
َّ
كلَنوعَمنَىذهَالرسائلَ َ.
َّ
 -5.1.1التحفة الزهية في اللّغات َّ
الشرقيَّةGuide de la conversation en ( 9
)langues orientales: turque, arabe, et persane

َطُبعَالكتابَيفَمدينةَإزمَتَ1269ى 1853َ/مَ،ويقعَالكتابَيفََ 96صفحةَ،وحيتويَعلىَ
ةَ،وديباجةَباللغةَالًتركيَّةَ.ويعدرَالكتابَنسخةَمًتمجةَلرسالةَالَتَّكَلرمَالفارسي(َفارسيَ
ٍَ
ٍَ
مقدمةَباللغةَالعربيَّ
تكلم َرسالو َسى) َألمحد َكمال َبااشا*** َاليت َكتبها َيف َعام َ1262ى 1846َ /م َإىل َاللرغتُت َالعربيَّةَ
والًتركيَّةَ َ14.

183

يشَتَادلؤلفَيفَديباجةَالكتابَإىلَأمهيةَاحملادثةَيفَتعَلّمَالَلّغةَ،ويرىَأ ّن َاحملادثةَىيَالغايةَمنَ
مَاللغاتَ،وأنَاإلنسانَالَيستطيعَاكتسابَمهارةَالكالمَباللغة َ-مهماَقرأ َمنَكتبَالقواعدَ-ماملَ
َ
تعَلّ
فإن ََكالموَلنَيتوافقَمعَ
يتكلمَمعَأرباب َاللسانَ،وحىتَلوَتكَلَّمَحسبَماَتعلَّمَمنَكتبَالقواعد َ ََّ
الكالمَباللغةَاألجنبيةَ َ.
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دبلوماسيَعثماينَعملَيفَالسفارةَالعثمانيةَيفَطهرانَ،كماَتقلدَالعديدَمنَادلناصبَيفَالوزاراتَالعثمانيةَ (Ahmed İbni Kemâl Paşa (8111 -8181
َ

***

ادلختلفة.
14
Charles Malouf Samaha, s. 65-66.
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أن َناصيفَادلعلوفَملَ
كماَيشَتَادلؤلفَيفَديباجةَالكتابَإىلَسببَالتأليف َالذيَيتمثَّلَيف َ ََّ
يصادفَكتابًاَخاصَاَباحملادثةَيفَاللغتُتَالفارسيةَوالعربيَّةَ ،علىَالرغمَمنَوجودَالعديدَمنَال ُكتُبَيفَ
َ
15
ذلكَقررَوضعَىذاَالكتابَ َ .
ََّ
اللغتُتَالفارسيَّةَوالعربيَّةَ َ،ول
والكتاب َمؤَلَّف َمن َأربعة َأبواب َعلى َاشكل َحوارات َتدور َبُت َاشخصُتَ ،واللغة َالعربيَّةَ
ادلستخدمةَيفَىذهَالًتمجةَلغ َةٌَبسيط َةٌَأقربَماَتكونَإىلَالعامَيَّةََ،والَختلوَمنَاألخطاءَ.أماَادل َوضوعاتَ
ىذهَاحلوارات َفهيَمتنوع َةٌ َتتعَلَّقَبالطعامَوالشرابَ،وأحوالَادلدنَاإليرانيةَوسكاهناَ ،وكيفيةَالسفرَإليهاَ

وطرقهاَ،إضافةًََإىلَحواراتَتتعلقَباألدبَوال ُكتُبَوالشعرَوالتعليمَيفَإيرانَ .

ابَيوجدَمعجم َللكلماتَباللغاتَالثالثةَيقعَيف َثالثَعشرةَصفحةَ.مثَ
َويفَهنايةَىذهَاألبو
ٌَ
يتضمن َبعض َادلصادر َالفارسَيَّة َمع َتصريفها َيف َادلاضيَ
يليو َباب ََ -يقع َيف َثالث َعشرة َصفحة َََّ َ -
واحلاضرَ،ومعانيهاَيفَاللغتُتَالعربيَّةَوالًتركيَّةَ .
 -6.1.1تركجه وفرانسزجه مكالمه لرDialogues Turcs-Françaisَ:
ىذاَالكتابَىوَزلادثة َباللغةَالفرنسَيَّةَ َ،طُبعَيفَباريسَعامََ،1854ويقعَيفََ 228صفحةَ

وحيويَعلىَفهرسَ.يبدأَالقسمَاألولَمنوَبتعليمَاحلروفَوأنواعهاَ،ويتحدثَعنَأنواعَاخلطوطَ،مثَينتقلَ
انتهاءًَبالظروفَ.أماَالقسمَالثاينَمنَالكتابَفهوَعبارٌَة َعنَ
إىلَاشرحَقواعدَاللغةَالًتركيَّةَبدءا َباالسمَو َ

حواراتَباللغتُتَالًتركيَّةَوالفرنسيَّةَ،معَكتابةَاللفظَالًتكيَباألحرفَالالتينيةَ،واحلواراتَاألوىلَعبارَةٌَعنَ
َ،قسمهاَ
ََّ
قصةَرلز ٍَأة َإىلَحواراتَ،تدورَأحداثهاَيفَبُتَالتاجرَاليهوديَصومائيلَ،والعطارَزلمدَجليب َّ

ح َمفصل َلكلمات َوقواعد َاحلوارين َاألولَ
الكاتب َإىل َثالثة َوعشرين َحواراَ .يلي َىذه َاحلوارات َاشر ٌَ
الدخولَإىلَاحلمامَ،
ََّ
والثاينَ.مثَيليَىذاَالشرحَمخسةَحواراتَمواضيعها؛َاللباسَ،واحلديثَيفَالقهوةَ،و
وحوارَيفَادلطعمَ،وحوارَيدورَبُتَطبيبَومريضَ .
القسمَالثالثَبعنوانَحكاياتَمسلَي َةٌَ ،وحيويَلطائفَعددىاَتسعةَ،سبع َةٌ َمنهاَمأخوذةَمنَ 184

أما َالقسم َاألخَت َمن َالكتاب َفهو َيف َاإلنشاء َوادلراسالتَ َ ،ويتضمن َمناذج َمن َاخلطاباتَ
وادلراسالتَوالشكاوىَاليتََتُكتبَللمسؤولُتَ،إضافةَإىلَمناذجَمنَالرسائلَواخلطاباتَاليتَيتبادىاَالناسَ
 15ناصيفَادلعلوفَ،التحفةَالزىيةَيفَاللّغاتَالشَّرقيَّةَ،إزمَتَ1269ى 1853َ/مَص6،

)Mukaddime, 2015, 6(1

َالًتكيَ
طرائف َنصر َالدين َخواجوَ .واحلكايات َمكتوبة َباللغتُت َالًتركيَّة َوالفرنسيَّةَ ،مع َكتابة َاللفظ َّ
باألحرفَالالتينيّةَ ََ.
َ

الشق َّية
جهود ناصيف املعلوف يف تعليم اللّغات َّ

ةَ،معَ
فيماَبينهمَيفَادلناسباتَادلختلفةَ،وعددىاَتسعةَوعشرون َخطاباَمكتوباَباللغتُتَالًتركيَّةَوالفرنسيَّ َ
َالالتينيّةَ .ويف َهناية َالكتاب َوضعت َنسخة َمن َخطاب َيتعلق َبتأسيسَ
َ
كي َباألحرف
َالًت َّ
كتابة َاللفظ َّ
أصلمنَدانشَ .

 -7.1.1فوائد شرقيةAbrégé de grammaire orientale, turque, ( 9
)arabe et persane, expliquée en langue turque
كتاب َلتعليم َالًتركيَّةَ ،وخاصة َالقواعدَ ،يقع َيف ََ 130صفحةَ َ ،طُبع َيف َإزمَت َعامَ/1271
ٌَ
فهرسَ،ويُشَتَادلعلوفَيفَمقدمتو َإىلَىدفوَمنَوضعَالكتابَ ،وادلتمثلَيفَ
َ
َ 1854يتضمنَمقدمةَ َو
تسهيلَتعليمَاللغةَالًتركيَّةَللراغبُتَيفَذلكَ .
َويتضمن َالكتاب َثالثة َأبواب؛ َيتضمن َالباب َاألول َيف َقواعد َاللغة َالًتركيَّةَ ،ويقع َيف َسبعَ
وثالثُتَصفحةَ،رَتَّب وَالكاتبَعلىَاشكلَزلاورةَبُتَأستاذَوطالبَ،الطالبَيسألَواألستاذَجييبَ َ.
أماَالبابَالثاينَفيتضمنَالقواعدَادلأخوذةَعنَاللغةَالعربيَّةَ،وادلستخدمةَيفَاللغةَالًتركيَّةَ،ويقعَ
أماَالبابَالثالثَفقدَخصصوَللقواعدَ
ََّ
يفَستَومخسُتَصفحةَ،اشرحَفيوَالقواعدَمعَعرضَاألمثلةََ.و
الفارسيةَادلستخدمةَيفَاللغةَالًتركيَّةَ،ويقعَيفَثالثُتَصفحةَ َ.وماَدييزَىذاَالباب َىو َأنَاألمثلةَادلعطاةَ

فيوَمكتوبةَباللغاتَالثالثة؛َالعربيَّةَوالًتركيَّةَوالفارسيةَ .
 -8.1.1ألف جزئ

وىوَكتابَلتعليمَالقراءةَالًتركيَّةَ َ،طُبعَأ َّولَمرةَيفَإزمَتَعامََ،1854أماَالطبعةَالرابعةَمنوَفقدَ
َّ
يتضحَأنَاذلدفَمنَالكتابَىوَتعليمَاللغةَالًتركيَّةَللنااشئُتَوادلبتدئُتَ
كانتَيفَباريسَعامََ َ،1863و

185

لةَالعثمانيّةَ ،ولألجانب َالراغبُتَبتعلمَالًتركيَّةَ،
منَأبناءَغَتَادلسلمُتَ(الروم َواألرمنَ)..منَأتباعَالدو ُ
لةَالعثمانيّة
َ
وضعَللًت
رَ
ليسَكماَذىبَإليوَنامقَكمالَاشاهَبازَمنَأَنَّوَ
و َ
كَالذينَيَعيشونَخارجَحدودَالدو ُ
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(فرنسا)َ َ16.

يتألفَالكتابَمنََ 56صفحةََ،ويف َهنايتو َصورَةٌ َعنَفرمانَجلوسَالسلطانَعبدَالعزيزَعلىَ
العرشَ،والكتابَالَحيتويَعلىَمقدمةَوالَعلىَخامتةَوالَعلىَفهرسََ.تُرجمَىذاَالكتابَإىلَاليونانيةَيفَ

Namık Kemal Şahbaz, Tanzimat’tan Cumhuriyet’in İlk Yıllarına Kadar (1839–1928) Türkiye’de İlkokuma ve Yazma
Öğretimi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı Ankara, 2005, (Doktora Tezi),
s. 350.
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إزمَتَ17.1863يبدأَالكتابَبتعليمَاحلروفَوأنواعهاَوكيفيةَكتابتهاَ،مثَالكلماتَادلؤلفةَمنَحرفُتَحىتَ
يصلَبالتدري َإىلَالكلماتَادلؤلفةَمنَسبعةَحروفَ،مثَينتقلَإىلَالصفاتَفالظروفَمثَحروفَاجلرَ
والنداءَ،يشرحَالكاتبَقواعدَبسيطةَ،وبعدَذلكَيَوردَدرسَزلادثةَقص ََتاَعادةَ،مكتوبَبلغةَسهلةَ َ.
َّ
الالفتَلالنتباهَأن َبعضَىذهَاحلواراتَتدورَبُتَطالبَغَتَمسلمَوأستاذَحولَتعلمَاللغةَ
و
الًتركَيَّةَوأمهيتهاَ.يبدأَاحلوارَبتنبيوَالطالبَإىلَضرورةَتعلمَاللغةَالًتركيَّةَفيسألَالطالبَعنَالسببَفيجيبَ
الدكَيشًتيَويبيعَمنَادلسلمُتَبشكلَدائمَ".فيسألَالطالبَعنَادلدةَالالزمةَلتَعَلرمَ
َ
األستاذَقائال"َ:و
اللغةَ،وجيبَاألستاذَبسؤالَالطالبَعنَىدفوَ ،ىلَىوَتعلمَالكالم َفقطَأو َالكتابةَوالقراءة َأيضا؟َ،
فيجيبَالطالبَقائال"َ:القراءةَوالكتابةَألنَتأيتَإىلَوالديَرسائلَمنَاألناضولَمكتوبةَبالًتركيَّةَ،أريدَ
َ
أىاَوأكتبَجو
أنَأقر َ
اباَذلاَ،وأريدَأنَأتعَلَّمَالكالمَألتكلمَمعَادلسلمُتَعندماَيأتونَإىلَدكانناَ".ويفَ

هنايةَاحلوارَينصحَاألستاذَالفىتَبشراءَكتابَ"ألفَجزئ"َادلطبوعَيفَإزمَتَ،الذيَحيويَأاشياءَمجيلةَ،
اسةَ
إذاَكانَىذاَالكتابَكافياَلتَعَلرمَالعربيَّةَ،فيجيبَاألستاذَبالنفيَ،وأنوَجيبَدر َ
َ
فيسألَالطالبَع ََّما َ
ََ
كتابَآخرَبعدَاشهرَأوَاشهرينَمنَقراءةَىذاَالكتابََ18َ.

إىل َجانب َىذه َاحلوارات َادلمتعةَ ،أضاف َالكاتب َرلموعة َمن َاحلكايات َاخلرافية َواللطائفَ
ادلسليةَ،واألمثالَ،وأبياتَبسيطةَمنَالشعرَ.
 -2..1.1مخاطبات معلوفية
كتابَيفَاحملادثةَباللغتُتَالعربيَّةَوالًتركيَّةَ،يقعَيفََ 75صفحةَ،كتبوَادلعلوفَيفََ 22مجادىَ
األوىلَعامََ.1264يتضمنَالكتابَثالثةَعشرَدرساَمعَفهَرسَوخامتةَونسخةَعنَرسالةَتقريظَألحدَ
َالسلطان َعبد َاجمليد َمع َالوسامَ
َالشريفة َاليت َناذلا َمن َّ
ادلكاتبَ ،إضافة َإىل َنسخة َمن َالرباءة َادللوكية ََّ
اجمليديَ ََ.
يتضمن َالكتاب َثالثة َعشر َدرسا َكل َدرس َمنها َعبارة َعن َحوار َبُت َاشخصُت َيف َموضوعَ 186

َ18ناصيفَادلعلوفَ،ألفَجزئَ،باريسََ،1863ص26 -28،
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معُتَ.وكلَحوارَمنَىذهَاحلواراتَمكتوبَباللغتُتَالعربيَّةَوالًتركيَّةَ،فالصفحةَاليتَعلىَاليمُتَتتضمنَ
احلوارَباللغةَالعربيَّةَ،يقابلهاَاحلوارَنفسوَمكتوباَباللغةَالًتركيَّةَ َ.

الشق َّية
جهود ناصيف املعلوف يف تعليم اللّغات َّ

منَادلالحظَتدرجَالدروسَيفَالكتابَمنَاألسهلَإىلَاألصعبَ،فالكتابَكماَىي َاحلالَيفَ
َادلخصصة َلتعليم َاألجانب َيبدأ َدبوضوعات َالتحية َوالسالم َوالوداعَ ،مث َيتناولَ
ََّ
معظم َ َُكَتُب َاحملادثة
موضوعاتَاحلياةَاليوميةَكالنوم َواالستيقاظَ ،واألكل َوالشربَ،والصحةَوادلرضَ ،والبيعَوالشراءَ،حىتَ
َ
ينتهيَدبوضوعاتَعلميةَوفلسفيةَعنَالسمواتَواألرضَ .
ََّ
انَادلوضوعَ،ويكونَاجلوابَتعريفاَللعنوانَ،مثالَعلىَ
َ
وعادةَماَيبدأَاحلوارَبسؤالَعنَماىيةَعنو
ذلكَالدرسَالسادسَادلعنونَب َ(يفَالنظافةَواآلداب)َيبدأَاحلوارَىكذاَ :
"سَ:ماىيَالنظافةَََجَ:ىيَتنظيفَاألجسامَوادللبوسَواألماكنَوادلآكلَوأواينَاألطعمةَ َ19َ".
َوماَدييزَىذهَاحلواراتَيفَاللغتُتَالعربيَّةَوالًتركيَّة َىو َالبساطةَوالقربَمنَالعامَيَّةَ،واالبتعادَعنَ

اللغة َاألدبية َادلتكلفة َوادلعقدةَ .فاللغة َادلستخدمة َىي َالفصيحة َالقريبة َمن َالعامَيَّة؛ َاجلمل َقصَتة ََ،
والكلماتَسهلةَ،وبعضهاَعاميَََ،واذلدفَمنهاَتعليمَاحملادثةَالَاللغةَاألدبيةَيفَاللغتُتَالعربيَّةَوالًتركيَّةَ.

َوأحيانا َيقوم َالكاتب َبوضع َمرادف َللكلمات َبُت َقوسُتَ ،أو َبُت َصلمتُتَ ،وأحيانا َيعطي َمعلوماتَ
إضافيةَعنَادلوضوعَيفَاحلااشيةَأيضاَ .
َتدث َفيها َعن َاللغة َالعربيَّة َوأول َمن َتكلم َهباَ ،وعن َالشعرَ
وقد َأهنى َالكاتب َكتابو َخبامتة ََّ
العريبَ،وعنَوضعَاللغةَالعربيَّةَيفَزمانوَ .
ةَمنَالًتك؟ َأمَمنَ
َّ
والَيُ َُ
َ
عرف َدلنَ َُوضع َىذاَالكتابَ،ىلَمنَأجلَالراغبُتَبتعَلّمَاللغةَالعربيَّ

187

أجلَالعربَالراغبُتَبتعَلّمَاللغةَالًتركيَّة؟ َأو َوضعَلتعليمَاللغتُتَالعربيَّةَوالًتركيَّةَلغَتَالناطقُتَهباَ(غَتَ
لةَالعثمانيّةَواألوَرَوبيُت)؟ َويفَىذاَالصددَيقول َادلستشرقَ(َ)BIANCHI
ادلسلمُتَمنَأتباعَالدو ُ
خرينَ،
الذيَقامَدبراجعةَبعضَ ُكتُبَادلعلوفَعنَىذاَالكتابَأنوَدراسةَمفيدةَمنَنوعهاَللمسلمُت ََواآل َ
منَالراغبُتَبتعلمَالكتابةَواحلديثَباللغتُتَالعربيَّةَوالًتركيَّةَ َ20.
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لكنَالغالبَىوَأنَالكتابَوضعَللراغبُتَيفَتعلمَاللغتُتَالعربيَّةَوالًتركَيَّةَمنَغَتَالناطقُتَهبما.
ََّ
َََ َ

 َ19سلاطباتَمعلوفيةَ،ص24،
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 -22.1.1فرانسةوي ورومى وانكليزي وتركى تكلم رساله سى (Nouveau guide

de la conversation, ou Dialogues usuels et familiers en quatre
langues français, grec moderne, anglais et turc, à l'usage des
)َétudiants et des voyageurs
كتابَللمحادثةَيفَاللغاتَالفرنسيَّةَوالروميةَواإلنكليزيّةَوالًتركيَّةَ َ،طُبعَيفَباريسََ،1859ويقعَ
يفََ 310صفحاتَ،وثالثةَفصولَ،وحيتويَالفصلَاألولَمنو َعلىَمعلوماتَلغويةَوبعضَادلفرداتََ،
الفصلَالثاينَيتضمنَمجال َ َوتعابَتَبسيطةَ ،أماَالفصلَالثالثَفهوَعبارَةٌ َعنَحواراتَباللغاتَاألربعةَ،
ََّ
َو
َمستقاة َمن َاحلياة َاليومية َتدور َحول َالتحية َوالسالمَ ،والطعام َوالشرابَ،
َاحلوارات َُ
َوموضوعات َىذه َ
والسفرَ،وادلرضَ،والزيارةَ،وغَتىاَ َ.ويفَهنايةَالكتابَتوجدَمالحقَباللغةَاإلنكليزيّةَ .
 -21.1.1طاليان ورومن وتركى فرانسةوي وانكليزي تكلم رساله سى (Nouveau
Guide de la Conversation en quatre Langues: Italien, Grec)َModerne, Franeais et Anglais.
يطاليّة َوالرومية َوالًتركيَّة َوالفرنسيَّة َواإلنكليزيّةَ ،طُبع َمرتُت َيفَ
كتاب َللمحادثة َيف َاللغات َاإل َ
باريس َعام ََ 1859و1880مَ َ ،ويقع َيف ََ 188صفحةَ ،وىو َكتاب َ(فرانسةوي ورومى وانكليزي
السابقَالذكرَمضافاَإليوَاللغةَااليطاليّةَ .
َ
وتركى تكلم رساله سى)َ

 -22.1.1رهبر ألسنهء ثالثه فرانسوي وانكليزى وتركىGuide en Trois ( 9
)Langues: Française, Anglaise et Turque
دليل َلَلرغاتَالثالثةَالفرنسيَّةَواإلنكليزيّةَوالًتركيَّة ،طبعَىذاَالكتابَمرتُت َيفَباريسَاألوىلَعامَ
ٌَ
َ،1860والثانيةَعامََ،1880وىوَمكتوبَباللغاتَالثالثة؛َالفرنسيَّةَواإلنكليزيّةَوالًتركيَّةَ،معَكتابةَلفظَ
القواعدََ ،والقسمَالثاينَللعباراتَ َوفيوََ 170قالباََ،والقسمَالثالثَللحواراتَحيثَيتضمنَستةَعشرَ
حواراَيفَموضوعات َسلتلفةَكالتعارفَ،والطعامَ،والشرابَ،والزيارةَ،واإلجيارَ،والسفرَ،واللغةَاإلنكليزيّةَ،
يتضمنَ
واللغةَالفرنسيَّةَ،وغَتىاَمنَادلوضوعات َََ،والقسمَالرابعَسلصصَلألمثالَ،أماَالقسمَاخلامسَف ََّ

انيّةَالبسيطةََ.
مناذجَمنَادلراسالتَواخلطاباتَاإلخو َ
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ةَباحلروفَالالتينيةَ.ويتألفَالكتابَمنَمقدمةَوفهرسَومخسةَأقسام؛ َالقسمَاألولَيفَ 188
الكلماتَالًتركيَّ
َّ

الشق َّية
جهود ناصيف املعلوف يف تعليم اللّغات َّ

9Grammaire élémentaire de la langue turque. -23.1.1
كتابَيفَقواعدَاللغةَالًتركيَّةَباللغةَالفرنسيَّةَ،و َطُبعَمرتُتَيفَباريسَ،األوىلَيفَعامََ،1862

والثانية َيف َعام ََ .1889والكتاب َما َىو َإال َاختصار َلكتاب َ" َتركجه وفرانسزجه مكالمه لر"َ(
َ .)Dialogues Turcs-Françaisيبدأ َالكتاب َبتعليم َاحلروف َوأنواعهاَ ،ويتحدث َعن َأنواعَ
انتهاءَبالظروفَ.يقعَقِسمَالقواعد َمنو َيفَ
َ
اخلطوطَ،مثَينتقلَإىلَاشرحَقواعدَاللغةَالًتركيَّةَبدءا َباالسمَو

َ118صفحةَ َ.

ةَ،كررَفيو َاحلواراتَ
ََوالقسمَالثاينَمنَالكتابَعبارةَعنَحواراتَباللغةَاللغتُتَالًتركيَّةَوالفرنسيَّ َ

الواردةَيفَكتابَ(تركجه وفرانسزجه مكالمه لر)َ .

يتضمن َمناذج َمن َاخلطاباتَ
أما َالقسم َالثالث َمن َالكتاب َفهو َيف َاإلنشاء َوادلراسالتَ َ ،و ََّ
وادلراسالت َوالشكاوى َاليت َتكتب َللمسؤولُتَ ،بإضافة َإىل َمناذج َمن َالرسائل َواخلطابات َاليت َيتبادىاَ
الناسَفيماَبينهمَيفَادلناسباتَادلختلفةَ.ويفَهنايةَالكتابَىناكَنسخَمنَاخلطاباتَاليتَكتبهاَكبارَ
ادلسؤولُتَيفَالدولةَدبناسباتَسلتلفةَ .
وقدَعمد َناصيفَمعلوفَإىلَكتابةَلفظَادلفرداتَالًتركيَّةَالواردةَيفَالكتابَباحلروفَالالتينيةَ،

للتسهيلَعلىَالراغبُتَبتعلمَاللغةَالًتركيَّةَ َََ.

 -24.1.1تركى وفرانسوى لغتنامه سى (َ)Dictionnaire turc- français
صفحةَإضافةَإىلَمقدمةَ
َ
قاموسَتركيَفرنسيَطبعَيفَباريسَعامََ ،1863ويقعَيفََ 1489

189

َُ
كتبهاَادلؤ
لفَ،وتقديَمذيَّلَباسمَمًتجمَوزارةَاخلارجيةَالفرنسيَّةَادلستشرقَ(َ َ،)BIANCHIوملحقَ
باللغةَالفرنسيَّةَ.يكتبَناصيفَمعلوفَلفظَالكلماتَالًتركيَّةَباحلروفَالالتينيةَ،مثَيذكرَمعناىاَباللغةَ
الفرنسيَّةَ ََ.
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-25.1.1

Guide de la conversation en trois langues:

(َFrançais, Anglais, Arabeدليل محادثة فرنسي انكليزي عربي) َ
كتابَللمحادثةَيفَاللغاتَالعربيةَوالفرنسيةَواإلنكليزيّةَ،طبعَيفَعامََ،1864يفَباريسَ،يقعَ

يفََ208صفحاتَ،حيتويَعلىَفهرسَ،القسمَاألولَمنَالكتابَبعنوانَ"حواراتَمأنوسة"َحيتويَعلىَ
َوعبارات َبسيطة َأما َاجلزء َالثاين َفهو َبعنوان َ"مجل َمبسوطة" َ َوفيو َثالثة َعشر َحوارا َباللغاتَ
مفردات َ
ةَ(السورَيّة)َالقريبةَ
الثالثةَمعَكتابةَلفظ َالكلماتَالعربيَّةَباحلروفَالالتينيةَ،أماَلغةَالكتابَفهيَالعامَيَّ َّ

Abdulsattar Abdullah Elhajhamed

جداَمنَاللغةَالفصيحةَ.أماَموضوعاتَاحلواراتَفمستقاةَمنَاحلياةَاليوميةَمنَمثلَزيارةَصديقَ،تناولَ
عنَالوقتَ،كيفيةَإرسالَرسالةَ
َ
طعامَوالشرابَ،السؤالَعنَالطريقَ،السؤالَعنَاشخصَماَ،السؤالَ
َ
ال
عربَالربيدَ،حوارَيفَحانوتَ،وغَتىاَ .
َوالقسم َاألخَت َمن َالكتاب َيتضمن َقائمة َباألوقاتَ ،وأيام َاألسبوعَ ،والشهورَ ،والفصولَ،
السلطانَعبدَالعزيزَال ُم َّؤرخَيف ََ 23نيسانَ1863مَ
واألعدادَ،يفَهنايةَالكتابَنسخة َعنَخطاب َ َّ

كيَ .
أصلوَالًت َّ
باللغاتَالثالثةَإضافةَإىلَ
ّ

َوالذيَنستنتجوَمنَموضوعاتَالكتابَ،وكتابتوَباللهجةَالعاميةَأنوَسلصصَدلساعدةَاألجانبَ
الراغبُتَيفَزيارةَالبالدَالعربيَّةَ،وخاصةَبالدَالشَّامَ،أوَالعملَفيهاَ .
 -3منهج ناصيف معلوف في تأليف ُكتُب اللّغات َّ
الشرقيَّة
َبعدَالتعريفَببعضَ ُكتُبَادلعلوفَ،سنقفَعلىَمنهجوَيفَتلكَال ُكتُبَ،وَنُبُتَ َأىمَميزاتَ

منهجوَيفَالتأليفَاعتماداَعلىَدراسةَ ُكتُبوَيفَرلالَتعليمَاللّغاتَالشَّرقيَّةَ َ.
 -2.2غزارة اإلنتاج وتنوعه9

لقدَخَلَّفَادلعلوفَرلموعةَكبَتةَمنَال ُكتُبَيفَرلال َتعليم َاللّغاتَالشَّرقيَّةَبالقياسَإىلَعمرهَ
القصَتَالذيَملَيتجاوزََ42عاماَ،كتبهاَبلغاتَسلتلفة؛َالفرنسيَّةَوالعربيَّةَوالًتركيَّةَواإلنكليزيّةَ.وقدَطبعتَ
ىذهَال ُكتُبَيفَتركياَويفَباريسَأكثرَمنَمرةَ،حىتَإنَبعضهاَطبعَأربعَمراتَ،كماَىيَاحلالَيفَكتايبَ

"ألف َجزئ" َو"القاموس َالفرنسي َالًتكي"ََ .والقت َىذه َادلؤلفات َاستحسان َادلستشرقُت َادلختصُتَ

باللّغاتَالشَّرقيَّةَ،وكتبواَعنهاَيفَاجلرائدَواجملالتََ،كماَفعلَادلستشرقَالفرنسيَ( Abdolonyme
ََ )Ubiciniالذيَكتبَعنَمؤلفاتوَيفَجريدةَرائدَالشرقَ( َ21،) Courrier D'Orientبلَ
ومنَذلكَأن َادلستشرق َ)َ (Bianchiالذيَعملَ
ََّ
إنَبعضهمَكتبَمقدمات َلكتبو َأوَتقديَذلاَ ،

لقدَتنوعتَموضوعاتََ ُكتُبَناصيفَادلعلوفَيفَرلالَاللّغاتَالشَّرقيَّة َوأىدافهاَ،فبعضَىذهَ
ال ُكتُب َل تعليم َالقراءة َوالكتابةَ ،وبعضها َاآلخر َلتعليم َالقواعدَ ،وبعضها َلتعليم َاحملادثة َوالقواعد َمعاَ،
وبعضهاَلتعليمَاحملادثةَفقطَ .

21

تراجمَمشاىَتَالشرقَيفَالقرنَالتاسعَعشرََ،ص279،
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ينَعاماَكتَبَمقدم َةًَلقاموسوَ َ.
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مًتمجاَيفَوزارةَاخلارجيةَالفرنسيَّةَيفَباريسَماَيقاربَالستةَوالعشر
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 -1.2التَّكرار
نتاجَىذهَأوقعتَادلعلوفَيفَالتّكرارَ،فكثَتاَماَكانَيكررَاحلواراتَيفَ ُكتُبوَادلتعددةَ،
َ
إنَغزارةَاإل
بلَإنوَحذفَبعضَأجزاءَكتابوَ"تركجوَوفرانسزجوَمكادلوَلر"َ(حواراتَتركيةَفرنسية)َ،وأعادَطباعتوَ
تت َعنوان َ" (َ َ "Grammaire élémentaire de la langue turqueقواعد َاللغةَ
ىيّة"َ .
وضةَالز َ
نطبقَعلىَكتايبَ"سلاطباتَمعلوفية"َو"الر
َّ
الًتركيَّة)َ.واحلالَىذهَت
َّ
 -2.2المحادثة
ارَاجلزءَاألبرزَيفَ
َ
لقدَأعطىََناصيفَادلعلوفَمكانةَىامةَللمحادثةَيفَ ُكتُبوَ،حيثَاشكلَاحلو
ُكتُبوَ ،بل َإن َقسما َمن َ ُكتُبو َخصصو َللمحادثة َفقطَ ،كما َىي َاحلال َيف َكتايب َ"سلاطبات َمعلوفية"َ
و"الروضةَالزىية"و"التحفةَالزىيةَيفَاللّغاتَالشَّرقيَّة"َ.وحىتَال ُكتُبَاليتَوضعهاَللقواعدَمثلَكتاب"

(َ "َ Grammaire élémentaire de la langue turqueقواعد َاللغة َالًتركيَّة) ،ولتعليمَ
القراءةَمثلَكتابَ"ألفَجزئ"َصلدىاَقدَتضمنتَالعديدَمنَاحلواراتَ .

وقدَأاشارَناصيفَادلعلوفَإىلَأمهيةَاحملادثةَيفَتعلمَاللغةَيفَديباجةَكتابوَ"التحفةَالزىيةَيفَ
اعدَدونَمعرفةَأصولَاحملادثةَاليُكسبَالشخصَملكةَ
َ
اللّغاتَالشَّرقيَّة"َ،وأدركَادلعلوفَأنَتعلمَالقو
أنَالشخصَإذاَتكلمَاعتماداَعلىَعلموَ،فلنَيكونَكالموَمَتَّسقاَمعَأصولَاحملادثةَباللغةَ
َُ
الكالمَ،و
22
األجنبيةَ،فالبدَمنَتعلمَأصولَاحملادثةَوالتحدثَمعَأىلَاللغةَاألصليُت َمنَأجلَإتقانَاللغة .لذلكَ
نراهَيكثرَمنَاحلواراتَيفَ ُكتُبوَ،بلَإنوَيفَكتابوَ"الفوائدَالشرقية"َ،قامَبكتابةَماَيقالَمنَعباراتَيفَ
التّصديقَ،
َكالتّعزَيّةَ ،وادلرضَ ،و َالتّهنئة َدبولود َجديدَ ،والوداعَ ،واالستئذانَ ،واإلنكارَ ،و َ
مناسبات َمعينةَ ،
وادلوافقةَ ،واألسفَ ،واليأسَ ،والرجاءَ ،والتمٍتَ ،وغَتىا َمن َادلواقفَ ،وكيف َيكون َاجلواب َعن َىذهَ

العباراتَ َ23.
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 -2 .2.2موضوعات الحوارات
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إنَموضوعات َاحلواراتَاليتَقدمهاَادلعلوفَيفَ ُكتُبوَتتدرجَمنَالسهلَإىلَالصعبََ،كماَىوَ
بَاحملادثةَادلخصصةَلتعليمَاللغةَلألجانبَ،فحواراتَادلعلوفَتبدأَدبوضوعاتَبسيطةَ
ََّ
احلالَيفَمعظمَ ُكتُ
مثلَالتحيةَوالسالمَوالوداعَ،لتنتهيَدبوضوعاتَعلميةَوفلسفيةَوثقافيةَ .
َ22التحفةَالزىيةَيفَاللّغاتَالشَّرقيَّةَ،ص6َ،
َ23سلاطباتَمعلوفيةَ،ص34-37،

Abdulsattar Abdullah Elhajhamed

َومن َالالفت َللنظر َتنوع َاحلوارات َمن َناحية َادلوضوعات َادلتناولةَ َ ،وَتركيَزىا َعلى َالكلماتَ
األكثرَاستعماال َيفَاللغةَ،واليتَحيتاجهاَاإلنسانَبشكلَدائمَ َ.ولعلَالغايةَمنَذلكَتلبية َحاجةَادلتعلَمَ
دَالعثمانيّةَ،ليتمكنَ
َّ
الغريبَالقادمَإىلَالشرقَبقصدَالسَياحةَأوَالتَجارةَأوَالقيامَبوظيفةَ َُكلَفَهباَيفَالبال ُ
منَالتواصلَمعَسكانَادلنطقةَ،وتسيَتَأمورهَدونَاحلاجةَإىلَمًتجمَ َ.

اتَعنصرَالتّشويقَ،
َ
وأحياناَيقسَمَالكاتبَقصةَقصَتةَإىلَحواراتَ،مضيفاَبذلكَإىلَاحلوار
َالتّاليةَ ،كما َيف َكتابو "تركجوَ
َيتشوق َالقارئ َإىل َمعرفة َما َسيجري َمن َأحداث َيف َاحلوارات َ
حيث َّ
العشرونَاألوىلَعبارةَعنَقصةَرلزأةَإىلَ
وفرانسزجوَمكادلوَلر"َ(حواراتَتركيةَفرنسية) فاحلواراتَالثالثةَو
ََّ
24
حواراتَ،تدورَأحداثهاَبُتَالتاجرَاليهوديَصومائيلَوالعطارَزلمدَجليبَ َ .
 -1 .2.2لغة الحوارات
إنَاللغةَالعربيَّةَاليتَاستعملهاَادلعلوفَيفَاحلواراتَعبارةَعنَلغةَتتمازجَفيهاَالعاميةَاللهجةَ

السوريةَباللغةَالفصيحةَ،فالَىيَعامََيَّةَخالصةَ،والَىيَفصيحةَمئةَبادلئةَ،إهنا َلغةَىجينةَبُتَالعاميةَ
احملكيةَ،ويفَالوقتَنفسوَالَتبتعدَعنَاللغةَالفصحىَ
َ
والفصيحةَ،يفهمهاَعوامَالناسَلقرهباَمنَاللهجة َ
كثَتاَ ََ.
أماَاللغةَالًتركيَّةَاليتَاستخدمهاَالكاتبَيفَحواراتوَفهيَاللغةَاحملكَيَّةَ،وىذهَاللغةَأقربَماَتكونَ
الرمسيّةَاليتَكانتَسائدةَيفَذلكَالوقتَ َ،وكانتَمليئةَ
اليومَمنهاَإىلَاللغةَاألدبيّةَو َ
َ
إىلَاللغةَال ًّتكيّة َ

اكيبَالفارسيّةَوالعربيَّةَ.وبذلكَيكونَالكاتبَقدَتركَلناَمنَخاللَحواراتوَمناذجَمنَاللغةَالًتركيَّةَ
َ
بالًت
ََّ
احملكيّةَتعكسَصورةَىذهَاللغةَيفَأواسطَالقرنَالتاسعَعشرَواليتَقلماَصلدىاَيفَطَيَّاتَال ُكتُبَ َ.
َ
ويالحظَعلىَ ُكتُبَادلعلوفَوجودَعددَغَتَقليلَمنَاألخطاءَيفَاللغتُتَالعربيَّةَوالًتركيَّةَ،قدَ
َ
يكونَقسمَمنهاَعبارةَعنَأخطاءَمطبعيةَ .
لقد َأدرك َادلعلوف َأمهية َالتسلية َيف َالتعليمَ ،فإىل َجانب َاحلوارات َاشغلت َالقصص َادلسليةَ
اللطائفَترو
َ
واخلرافاتَواللطائفَحيَزاَالَبأسَبوَمنَ ُكتُبوَ،فهذهَاحلكاياتَو
حَعنَنفسَادلتعلمَوتشوقوَ
َ
للتعلمَ،وتقدمَلوَيفَالوقتَنفسوَ،معلوماتَعنَالثقافةَالشرقيةَ.ففيَكتابَ"َتركجوَوفرانسزجوَمكادلوَ
نسية)َأفردَالكاتبَالقسمَالثالثَللحكاياتَادلسليةَ،وضمنوَرلموعةَمنَاللطائفَ
ََّ
لر"َ(حواراتَتركيةَفر
N. Mallouf, Dialogues Turcs-Français, Paris, 1854; s. 1-74.
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ضمنو َرلموعة َمن َاحلكايات َاخلرافيةَ
عددىا َتسعةَ .كذلكََكان َاحلال َيف َكتاب َ"ألف َجزئ" َالذي َ ََّ

القصَتةَ،وعددىاَمخسةَ،إضافةَألربعَلطائفَ َ.
 -4.2اإلنشاء وكتابة الخطابات

لقدَأفردَادلعلوفَلإلنشاءَحيزاَكبَتاَيفَ ُكتُبوَ،بلَإنوَوضعَكتاباَخاصاَباإلنشاءَ"إنشاءَجديد"َ

يعلمَيفَكتابوَىذاَالراغبُتَبتعلمَاللغةَالًتركيَّةَكيفيةَكتابةَاخلطاباتَوالرسائلَ،فيتحدثَعنَاأللقابَ
لةَالعثمانيّةَ َ،ويتضمنَالكتابَ
َ
والًتاكيبَوالضمائرَاخلاصةَب
كلَاشخصيةَمنَالشخصياتَالرمسيّةَيفَالدو ُ
الرمسيَّةَإضافةَإىلَمناذجَمنَالرسائلَاإلخوانيةَ .
مناذجَمنَاخلطاباتَوادلراسالتَ َّ
الرسائلَ،
َ
َوإىلَجانبَكتابوَالسابقَالذكرَيفَاإلنشاءَ،أفردَادلعلوفَأجزاءَمنَكتبوَيفَاإلنشاءَو
كماَىيَاحلالَيفَكتايبَ"َتركجوَوفرانسزجوَمكادلوَلر"َ(حواراتَتركيةَفرنسية)َ،و"َ Grammaire
ة)َ،حيثَخصصَفيهماَقسماَ
ََّ
(َ"َ élémentaire de la langue turqueقواعدَاللغةَالًتركيَّ

لإلنشاء َوادلراسالتَ ،ويتضمن َىذا َالقسم َمناذج َمن َاخلطابات َوادلراسالت َوالشكاوى َاليت َتكتبَ
للمسؤولُتَ ،بإضافة َإىل َمناذج َمن َالرسائل َواخلطابات َاليت َيتبادىا َالناس َفيما َبينهم َيف َادلناسباتَ
ادلختلفةَمكتوبةَباللغتُتَالًتركيَّةَوالفرنسيَّةَ .
 -5.2األمثال واألدب

األمثالَكانتَحاضرةَيفَ ُكتُبَادلعلوفَ َوقدَخصصَالقسمَالرابعَمنَكتابوَ"رىربَألسنوءَثالثوَ
فرانسوي َوانكليزى َوتركى" َ 25لألمثال َالًتركيَّةََ ،ووضع َيف َكتابو َ"ألف َجزئ" َمخسة َعشر َمثال َباللغةَ

الًتركيَّةَأيضا.

26

َوملَتغبَاللغةَاألدبيةَمتاماَعنَمؤلفاتَادلعلوفَ،حيث َوضعَرلموعةَمنَاألبياتَالشعريةَ
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البسيطةَيفَهنايةَكتابوَ"ألفَجزئ"َ،كماَضمنَكتابوَ"فوائدَاشرقية"َفقرةَمنَكتابَسعديَادلشهورَ
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"كلستان"َ،ومقطعا من "مثنوي"َجاللَالدينَالرومي أيضا.

27

َ
), Paris,رهبر ألسنهء ثالثه فرانسوً وانكليزى وتركي( N. Mallouf, Guide en Trois Langues: Française, Anglaise et Turque,
1860; s. 811 -811
ََ
 َ26ألفَجزئَ،ص52،

َ27ناصيفَادلعلوفَ،فوائدَاشرقيةَ،إزمَتَعام َ،1854َ/1271ص121-124،
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 -6.2الثقافة الشرقية والمعلومات العامة
رقيّةَ،فمضامُتَ
أمثاذلاَ،تعكسَاحلياةَالش َ
َّ
أنَ ُكتُبَناصيفَادلعلوفَحبوارهتاَوقصصهاَولطائفهاَو

احلواراتَتعطيَفكرةَعنَاآلدابَالعامةَوالثقافةَيفَاجملتمعاتَالشرقيةَيفَذلكَالوقتَ .وكشاىدَعلىَ
ذلكَنوردَىذاَاجلزءَمنَاحلوارَالواردَيفَادلخاطباتَادلعلوفيةَ :
"سَ:أريدَمنكَإيضاحَما َخيتصَبالتهذيبَغَتَماَذكرََ .جََ -1َ:هتذيبَالطباعَوحسنَ
التصرفَمعَاخللقََ-2عدمَتكلمَاألصغرَأمامَاألكربَمنَغَتَأنَيسألوََ-3أنَالَديدَيدهَإىلَالطعامَ
قبلَمنَىوَأكربَمنوَ-4َ .أنَاليتناول(الطعام)َإالَشلاَىوَأماموَ-7....أنَالَيبصقَعلىَاألرضَأمامَ
احلاضرينَ َ28."...
خاتمة
لقدَتعددتَإسهاماتَناصيفَادلعلوفَيفَرلالَتعليمَاللّغاتَالشَّرقيَّةَوتنوعتََ،وديكنَإمجاذلاَ

يفَاشقُتَاألولَيتعلقَبتدريسَاللّغاتَالشَّرقيَّةَ،وخاصةَالًتركيَّةَ،والثاينَيفَتأليفَال ُكتُبَوالقواميسَيفَ
ىذاَاجملالَ،ولذاَفإنَناصيفَادلعلوفَبعدَأنَبرعَيفَالتدريسَوحظيَدبنزلةَعاليةَلدىَتالمذتو ََ،كماَ

نالتَ ُكتُبوَاستحسانَادلستشرقُتَ،فأعادواَطباعتهاَ،والبدَمنَتقييمَىذهَال ُكتُبَبالنظرَإىلَالزمنَالذيَ
َأُلَفت َفيوَ ،فقد َكانت َىذه َال ُكتُب َذات َقيمة َعلمية َكبَتةَ ،وتتوي َعلى َمعلومات َمفيدة َللطالبَ
النااشئُتَ،والسياحَاألجانبَ .ولعلَأىمَماَ َُدييزَمنه َناصيفَادلعلوفَيفَكتبو َالَتّدرجَمنَالسهلَإىلَ
احملكيّة َالشائعة َبُت َالناس َمع َعدم َاالبتعاد َعن َاللغةَ
الصعبَ ،وتبسيط َاللغةََ ،والًَّتكيز َعلى َاللهجة َ َ
َ،واالستفادةَمنَعنصرَالتَّسليةَمنَخاللَاالعتماد َعلىَ
الكالسيكيّةَكثَتاَ،وإيالء َاحملادثةَمكانةَىامة َ
َ
العديدَمنَالقصصَادلسليةَ،وادلفيدةَ،واللطائفَ،واألمثالَ .
َ

بدونَتاريخَ .
ناصيفَادلعلوفَ،التحفةَالزىيةَيفَاللّغاتَالشَّرقيَّة؛َأزمَتَ1269ه1853َ/مَ .
َ28مخاطبات معلوفيةَ،ص26 ،
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المراجع
أمحدَأبوَسعدَ،معجمَأمساءَا َألُسرَواألاشخاصَوحملاتَمنَتاريخَالعائالت؛َدارَالعلمَللماليُت1997َ،
جورجيَزيدانَ،تراجمَمشاىَتَالشرقَيفَالقرنَالتاسعَعشر؛َمنشوراتَدارَمكتبةَاحلياةَبَتوتَ-لبنانَ،
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.1863ََألفَجزئ؛َباريس،ناصيفَادلعلوف
م1852َ/َه1268َإنشاءَجديد؛َإسطنبولَعام،ناصيفَادلعلوف
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َم1850َ/ ى1266َجريدةَاحلوادث
.1859ََسلاطباتَمعلوفية؛َاسطنبول،ناصيفَادلعلوف
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des étudiants et des voyageurs,فرانسةوي َورومى َوانكليزي َوتركى َتكلم َرسالو َسى,

