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  م١٨/١١/٢٠٠٨كلمة الدكتور مروان المحاسني في افتتاح المؤتمر السابع لمجمع اللغة العربية في 
  في قاعة المحاضرات في مكتبة األسد الوطنية

  
  أيها السيدات والسادة

لقــد اعتــدمت احلــضور إىل هــذه القاعــة للمــشاركة يف افتتــاح املــؤمترات الــسنوية الــيت يقيمهــا 
  .قجممع اللغة العربية بدمش

مــع والــيت يــشارك فيهــا عــدد كبــري مــن  وقــد تــابع بعــضكم البحــوث الــيت تلقــى يف قاعــة ا
  .أعالم متميزين من البالد العربية األخرى إىل جانب أعالم من جممعنا

ًإن معظــــم البحــــوث الــــيت ألقيــــت يف املــــؤمترات الــــسابقة قــــد تناولــــت جوانــــب هامــــة مــــن  َ
مل تــسيطر عليــه ثقافــة تــسعى إىل العامليــة لتــصل إىل املــشكالت الــيت تواجــه اللغــة العربيــة يف عــا

 أي إىل طبـــــع مجيـــــع ثقافـــــات املعمـــــورة برمـــــوز ثقافتهـــــا املـــــسيطرة علـــــى القـــــوى املاليـــــة ،العوملـــــة
  .والصناعية يف عامل اليوم

 يف خدمـة اللغـة العربيـة ُّ تنـصبٍهذا ما جعلنا ننظر يف مؤمتراتنـا الـسابقة يف قـضايا حمـددة
 إذ مـن واجبنـا أن نتـصدى ملـن يروجـون أن اللغـة ،ًر املتعاظمة يوما بعد يومومحايتها من املخاط

  . ال ميلكها سوى بعض املتخصصني يف علومهاٌ معقدةٌ صعبةٌالعربية لغة
إىل إيـــصال الفـــصحى َلـــذا كـــان مـــسعانا األســـاس إجيـــاد طـــرق تربويـــة حديثـــة قـــادرة علـــى 

َى ألـسنتهم وتبعـدهم عـن مجاليـات لغـتهم َ قبل أن تسيطر اللغة الدارجة عل،عمق أذهان أبنائنا
ُاليت حتمل إرثا ثقافيا ال يضاهيه إرث ً   . أي لغة أخرىً

يف " تــأثري الواقــع املعاصــر علــى لغــة الطفــل"وهــذا مــا جعلنــا خنــصص مؤمترنــا الــسادس يف 
ُحماولــة جلعــل لغــة خماطبــة األطفــال متــسايقة مــع اســتعدادهم الفطــري ومــن مث تــشجيع إصــدار  َّ ً َ

  .ب إليهم لغتهمّناسبة حتبأدبيات م
كمــــــا توجهنــــــا يف مؤمترنــــــا اخلــــــامس إىل دراســــــة ملحــــــة تتنــــــاول اللغــــــة العربيــــــة يف عــــــصر 

 مــا َتــأمنيالــيت عليهــا أن تتعهــد املعلوماتيــة، لتوضــيح مــا للحاســوب مــن تــأثري حقيقــي يف اللغــة 
 آملـني ،فتحهـا من اآلفاق املعرفيـة الـيت يَ واالستفادة،حيتاج إليه من مصطلحات الزمة لتشغيله

 مبــا ، الــذي متثلــه الــشابكة،ُأن نــدخل معظــم مؤلفاتنــا الرتاثيــة يف ذلــك النطــاق العــاملي اجلديــد
  .ل على الباحثني الوصول إىل كنوز تراثناّيسه
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 ولكنـه البـد يل مـن ،لن أدخـل يف تفـصيل دقـائق مـا دار مـن حبـوث يف مؤمتراتنـا الـسابقة
ُرات كــان دومــا شــعورنا اإلشــارة إىل أن الــدافع وراء هــذه املــؤمت  مــن قبــل ًنــا العربيــة مهــددةَبــأن لغتً

  .ً وأحيانا من قبل أبنائها،أعدائها
  أيها السيدات والسادة

الكـــم أن تتـــساءلوا عـــن حـــصيلة هـــذه املـــؤمترات وعمـــا آلـــت  ـــا وتوصـــيا وهنـــا .إليـــه قرارا
تـــأثري مـــا يـــؤملين أن أصـــارحكم بـــأن رجاءنـــا يف أن تعـــم الفائـــدة مـــن تلـــك البحـــوث قـــد خـــاب ب

ـــة ـــه مـــن انقـــسام بغـــيض يـــسيطر علـــى أمتنـــا العربي ٌفمـــا زالـــت مراكـــز متعـــددة تطلـــق يف . تعرفون ُ
ــم احليــاة العامــة ــامع ،ًالتــداول العــريب ألفاظــا   دون أن يــتم إنــضاجها بالتــشاور بــني املراكــز وا
ـامع ا. من حيث مناسبتها للمقابالت األجنبيـة ملختلفـة وكـذلك فـإن القـرارات الـيت تـصدرها ا

امع تطبيقَمل جتد طريق   .هاَها إىل التوحيد باعتماد منهجية مشرتكة يتوىل احتاد ا
اليت ميارسها كثري من الكتـاب ومـن ّوالشك بأن ما يزيد الطني بلة تلك احلريات املفرطة 

 بــأن يأخــذوا األلفــاظ األجنبيــة كمــا هــي ويرمسوهــا حبــروف عربيــة ،الــصحفيني يف عاملنــا العــريب
والسوبرماركات واملوالت واألجندة ُين أن ذلك يكفي العتمادها على عجمتها كالبطارية معترب

  . كثريوغريهاوالكوافري 
ـا أخفقـت يف إوالبد من االعرتاف بأن جمامع اللغـة العربيـة مقـصرة يف هـذا املـضمار إذ 

مــصطلحات إجيــاد املراصــد اللغويــة الــيت تتــوىل الرقابــة علــى مــا يطــرح يف التــداول مــن كلمــات و
فور ظهورها إلطالق الدراسات العاجلة اهلادفة إىل إجياد املقابالت هلـا قبـل وتسجيلها جديدة 

  .شيوعها وتكريسها يف االستعمال اليومي
 إذ ،للتعبــريًر يف حقيقــة اللغــة أداة ُ ينخــ غــري مــسؤولٍستــسهال مــا هــو قــائم مــن انأ إال

ـا أعجميـةينتهي األمر إىل ظهور لغة هجينة تركيبها عـريب وم ً اسـتالبا ثقافيـا ّترسـخ وهـي ،فردا ً
  .ال حدود له يهدد األجيال الصاعدة

ــا إىل حــد  أن اخلالفــات الطفيفــة بــني ِّوهــذا يف عــصر نــرى فيــه الــدول األخــرى تتمــسك بلغا
 كمــا أن .ًبعــض األلفــاظ اإلنكليزيــة األمريكيــة واإلنكليزيــة الربيطانيــة أصــبحت جمــاال للتــشدد والتمييــز

 حتظــر فيهــا إدخــال األلفــاظ اإلنكليزيــة إىل اللغــة الفرنــسية ٍ الفرنــسية قــد أصــدرت تعليمــاتالــسلطات
ً اليت تعترب حارسا متيقظا حلماية اللغة الوطنية،إال بعد اعتمادها من األكادميية الفرنسية ً.  
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 حني نراها تـزدري ٍ اإلعالنات التجارية من أثرُليس هنا جمال التطرق إىل ما حتدثه موجة
ــا لغــة،تنــا األمبلغ ن معظمهــا مؤلــف إ إذ ً ال تقبلــون أن تــسمى عربيــةً لتعتمــد يف تــسويق جتارا

ِّ ترصعها األمساء األجنبية الرنانـةٍ عاميةَمن تراكيب فيتكرمـون  وهـم يـشفقون علـى لغتنـا العربيـة ،ُ
  . حبروف صغرية إىل جانب احلروف األجنبية الطاغيةعليها بكتابتها

تمـع لنبـني عمـقلقد عاجلنـا تلـك الظـاه َرة يف مؤمترنـا الرابـع حتـت عنـوان اللغـة العربيـة وا ّ 
 حتتـــاج إىل املراســـي الـــيت تربطهـــا وهـــي ،تـــأثري هـــذا املـــسلك علـــى األجيـــال الـــصاعدة مـــن أمتنـــا

  .ويتها وتؤكد هلا أصالتها الثقافية واحلضارية
مــيش اللغــة ومــن جهــة أخــرى فالبــد مــن القــول بــأن يف مقدمــة الوســائل للحيلولــة دون 

 لنعيـد ،ُإجياد املصطلحات اليت تسمح بنقل العلوم العاملية إىل اللغة العربيـةالعربية يف عامل اليوم 
ٍ مبا يسمح لنا باإلفادة منها ومن مث التـدرج يف مـشاركة،ًصلة فقدناها مع عوامل العلوم املختلفة َ َّ 

  .فعالة يف إنتاجها وتطويرها
مــع اليــوم منغمــسا  يف عمــل شــاق يتطلــب الكثــري مــن األنــاة والكثــري مــن ًولــذا تــرون ا
  .اإلخالص إلجياد تلك املصطلحات

ِفحقيقــة األمــر أن ســورية مازالــت رائــدة حركــة التعريــب يف العــامل العــريب، ولنــا أن نفخــر  َ
يـــد عـــن تـــصميمها علـــى إبقـــاء التـــدريس َبـــدولتنا الـــيت مل تقبـــل، رغـــم الـــضغوط املختلفـــة، أن حت

ــــة يف ــــع مراحلــــهباللغــــة العربي ــــتج كمــــا ضــــخما مــــن .  مجي ــــة تن ًوهــــذا مــــا جعــــل معاهــــدنا العلمي ً
  .املصطلحات يف خمتلف العلوم احلديثة

التــــصدي لتوحيــــد مــــا هــــو قيــــد االســــتعمال مــــن  مــــن واجبــــه  جممعنــــا قــــد رأى أن أنإال
ُّظـــرا ملــا طـــرأ عليهــا مــن تفـــاوت مــرد ن،املــصطلحات يف جامعاتنــا ّه إىل تنـــوع اخللفيــات الثقافيـــة ً

م يــسارعون إىل إقــرار املــصطلحات الــيت تتطلبهــا العلـــوم . ألبنائنــا القــائمني علــى التــدريس فــإ
 دون التــشاور مــع مرجعيــة علميــة تــستطيع تــرجيح بعــض املــصطلحات ،احلديثــة الــسريعة التطــور
  .على مصطلحات أخرى

م بقـضايا املـصطلح العلمـي تـشكلت جلـان ًوهكذا وتنفيـذا ملقرتحـات املـؤمتر الثالـث املهـت
جممعيـــة انـــضم إليهـــا أســـاتذة متخصـــصون يف الكيميـــاء والفيزيـــاء والبيولوجيـــا والنبـــات واحليـــوان 
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والزراعــة حيــاولون الوصــول إىل اختيــار األفــضل مــن املــصطلحات ليــتم إقرارهــا مــن قبيــل جملــس 
مع لتصبح مصطلحات   .ًمدة يف مجيع اجلامعات السوريةَ معتٍا

  
  أيها السيدات والسادة

 والبـد مـن سـائل ،لقد دعاكم جممع اللغة العربية إىل هذا املـؤمتر بعنـوان التجديـد اللغـوي
تلـك القـرون  الـيت اجتـازت ،وهل ميكن جتديد لغـة عريقـة كلغتنـا: ًيعجب من هذا العنوان قائال

ً تراثا مازال جماال إلعجاب الدارسني؟ً حاملةالعديدة ً  
 بالتيــارات الفكريــة الوافــدة الــيت ً متــأثرة،للغــات تتجــدد بــشكل تلقــائيفكلنــا يعــرف أن ا

ــــاّيــــسعى األفــــراد إىل إدراك مقو  فيــــضعون يف لغــــتهم املقــــابالت أللفاظهــــا، ويستقــــصون مــــا ما
م ًوراءها من فكر جديد ميثل إضافة حضارية حلضار ً ّ.  

ــا تتجــدد بتــأثري واقــع املثاقفــة ِّيــه كفــة أحــد الطــرفني  وهــو تبــادل ثقــايف قــد تــرجح فكمــا أ

ّهـذا مـا كـان جيـري علـى مـر . ُفيفيد اآلخـر مـن املعطيـات اجلديـدة ويـصوغ هلـا األلفـاظ املناسـبة
 وقـــد ســـبق للثقافـــة العربيـــة اإلســـالمية أن جـــادت بألفـــاظ علميـــة عديـــدة علـــى اللغـــات التـــاريخ
 الـيت ،ّاإلعالميـة الثـرة أبعـاده وهيمنـت عليـه املنـابع صرتُ فأين موقعنا اليوم يف عامل اختـاألوربية

َِّالعـــامل مـــا جيـــري يف البقـــاع األخـــرى، فهـــل لنـــا مـــن كفـــة راجحـــة يف هـــذا تنقـــل إىل مجيـــع بقـــاع 

  املضمار؟
 جديــدة ًإذن كيـف يكـون جتديـد اللغـة كمفهـوم فاعــل ينتهـي إىل توجيـه اسـتعماهلا وجهـة

  تتطابق مع مقتضيات العصر؟
ـا أطفالنـا وشـبابنا، فقـد ًعـد سـليقةإن اللغة الـسليمة الـيت نـسميها الفـصيحة مل ت  يتمتـع 

اَ ما تفرضه من قواعدِةّغلبت عليهم العامية لسهولتها وقل   . على الناطقني 
بعد حتليل الوسائل املوصـلة إىل جتديـد لغـوي يعيـد الثقافـة العربيـة إىل لـب وقد تراءى لنا 

اؤالت العــصر يف ميــادين ربة عــن تــسّالثقافــة العامليــة، ويوثــق ارتبــاط لغتنــا بالتيــارات الفكريــة املعــ
ّن نقطــــة االنطــــالق يف هــــذا التجديــــد ال ميكــــن أن تبــــدأ إال مــــن تــــشرب اللغــــة األم احلداثــــة، أ

م لتكـون  ًباالعتماد على أساليب ناجعة تقـرب أطفالنـا مـن لغـتهم وجتعلهـا مـستبطنة يف أذهـا َ ّ
ٍ

َ
م   .األداة املثالية للتعبري عن مكنو
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ًات ممتـدة علـى سـنوات عديـدة قبلنـا يف برنـامج املـؤمتر حبثـا ناقـدا ًلذلك واسـتنادا إىل خـرب ً
َيوضح العثرات اليت جيب التغلب عليها يف جمـايل تعلـيم اللغـة وت لمهـا حـىت ميكـن الوصـول إىل عّ

  .بناء املناهج اللغوية احلديثة اهلادفة إىل تسهيل عملية التعلم
 بعيـدة عـن ، النحـو بـصورة عـصريةومن البحوث اهلامة ما يتطرق إىل تسهيل فهم قواعـد

بتوضــــيح األســــس املنطقيــــة وال يكــــون ذلــــك إال . احلفــــظ الببغــــاوي الــــذي اعتــــدناه يف طفولتنــــا
  .بنظام لغتنا العريقة اإلخالل للعالئق النحوية دون

ة ّفهنــاك ضــرورة ماســ ، وهــي الــشغل الــشاغل لكــل كاتــب ومــتكلم، البالغــة جتديــدوأمــا
 إذ ال بالغـة إن مل ،ّرسات التقعر يف الرتاكيب ويف انتقـاء األلفـاظبعاد مفهوم البالغة عن مماإل

عطــي للغــة ألقهــا، وعلــى التسلــسل  وعلــى اجلــرس اجلميــل الــذي ي، علــى الــسالسةًتكــن مبنيــة
  .الفكري الذي يتميز به البيان

ًومــا دامــت املعجمــات ســندا وركيــزة لتوضــيح املعــاين والوصــول إىل الدقــة يف التعبــري فــإن 
 ســوف توصــلنا إىل حــسن اإلفــادة  يف صــناعة املعجــم الــيت تعتمــد األســس احلاســوبيةالدراســات

  . حقيقيةًمن التقانات احلديثة وجتعل من الرجوع إىل املعاجم متعة
 ،فـــصاح اللغــة العاميـــة يتـــوىل التحقيــق يف ٍ هــام ملـــشروع صــنع معجــمٌص حبـــثِّصُوقــد خــ

ــــا دخيلــــةُّلإلفــــادة مــــن ألفــــاظ هــــي فــــصيحة يف حقيقتهــــا ولكنهــــا ا  حــــني ٌ ومرجتلــــةٌمــــت بأ
  .استعملتها العامة

إكبـــار إىل أولئـــك املخلـــصني يف و ٍ إعجـــابه بكـــلّ مـــن التوجـــاملـــؤمترالبـــد يف هـــذا كـــان و
ــــادين  ــــذين ســــبقونا يف مي ــــا الثقــــايف ال ــــد اللغــــةتارخين ــــرية يف مفهــــومهم ،جتدي ــــاذلني جهــــودا كب ً ب

ـــ بكـــر الزبيـــدي األشـــويكفـــي أن نـــذكر أبـــا. للتجديـــد اللغـــوي  مـــن أســـالفنا مهـــا َنيّبيلي وجممعيـ
 ســبقونا إىل بــذل اجلهــود مــن أجــل جتديــد وقــدالــشيخ عبــد القــادر املغــريب ويوســف الــصيداوي 

  .وجعلها أداة دقيقة وسهلة املنال إليصال املعرفةوتسهيل تعلمها اللغة 
مـــع هـــي االنفتـــاح علـــى املثقفـــني يف بـــالد العـــرب  إن الغايـــة األساســـية مـــن مـــؤمترات ا

تنهاض مهمهــــم يف مــــشروع قــــومي هــــادف إىل تــــضافر اجلهــــود إليــــصال اللغــــة العربيــــة إىل الســــ
ِاملكانــة الــيت يــستحقها ماضــيها، ذلــك املاضــي احلافــل باإلشــعاع علــى عــامل مل يهتــد إىل الفكــر 
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العلمي احلقيقي املبين على الشك والتجريب واالستقراء قبل كتب ابن سينا وابـن اهليـثم وجـابر 
  .بن حيان
ٍيــز مؤمترنــا الــسابع بأننــا قــد أضــفنا إىل البحــوث اهلامــة الــيت يتــضمنها برناجمنــا جلــسات ويتم

ــامع العربيـة األخــرى مبـشاركتنا يف إقــرار  كـل يــوم يف اجللـسات الــصباحيةًخاصـة  يقـوم فيهــا ممثلـو ا
مــــع يف العلــــوم األساســــية والعلــــوم الطبيعيــــة وألفــــاظ  ــــائي للمــــصطلحات الــــيت أنتجتهــــا جلــــان ا

  .حلضارة احلديثةا
وإن هذا املؤمتر الـذي يـستعرض الوسـائل والطرائـق املوصـلة إىل جتديـد اللغـة إمنـا ميثـل خطـوة 
صغرية جيب أن تتلوها خطـوات علـى طريـق تثبيـت العربيـة يف وجـدان شـبابنا، وإضـافة مرونـة علـى 

  .مرونتها، ومطاوعة على مطاوعتها، بقصد استيعاب العلوم احلديثة
يعاب العلـــوم هـــو الـــشرط األســـاس للـــتمكن مـــن املـــشاركة يف تطـــور العلـــم والشـــك بـــأن اســـت

العــاملي واإلفــادة مــن التقانــات احلديثــة، وهــو الــذي يبعــد عــن العــرب مهانــة التبعيــة يف كــل مــا يطــرأ 
  .على العامل من تغريات

  
  
  
  
  


