
  

  
  
  

 رئيس امع كلمة الدكتور مروان احملاسين
   أمحد قدور الدكتور يف حفل استقبال

  عضوا يف جممع اللغة العربية
  

  أيها احلفل الكرمي
اَهللا أمحد على أن جعلين من علماء العربية، وجبلين على الغضب للعربِ «

عن صميم أنصارهم وأمتاز إىل ،والعصبية، وأىب يل أن أنفرد لفيف  وأنضوي
الشعوبية وأحناز، وعصمين عن مذهبهم الذي مل يجد عليهم إال الرشق بألسنة 

  .»الالعنني، واملَشق بأسنة الطاعنني
ذا الكالم البليغ يفتتح اإلمام األجلّ فخر خوارزم جار اهللا حممود بن عمر 

وهو » لعربيةاملفصل يف علم ا«كتابه النفيس ه ٥٣٨الزخمشري رمحه اهللا املتوىف عام 
  .كتاب يف اإلعراب حميط بكافة األبواب

لقد كان الزخمشري أحد أولئك األعاجم األفذاذ الذين أقبلوا على اللغة 
إذ إن  ،العربية يدفعون الغموض عن حنوها، ويوضحون ما خفي من أسرارها

 املقصود هو إقامةُ اللسان وجمانبةُ اخلطأ يف اإلعراب، واللحن يف القول، وذلك
. ملخالطتهم أبناء احلضارات ااورة هلم االلحن على ألسنة العرب تبع وشبعد فُ

يف لغة  إنه املسعى اهلادف قبل كل شيء إىل تسهيل تفهم دقائق النص املثايل
  .العرب، وهو القرآن الكرمي
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ز إن هذا التوق إىل الكمال اللغوي مبعثه ما للغة العربية من مقام روحي قد متي
أي مقام آخر، وما هلا من صلة صوفية بالوحي اإلهلي جتعلها مرقاةً وهاجة يف  عن

  .مناجاة اإلنسان خلالقه
ال يصل  تضاعيفألعمق ما يف التنـزيل من  الًفقد أحبوا اللغة العربية مدخ

إىل إدراكها إال من متكَّن من أسرار تلك اللغة، واستطاع تفهم العالقة بني اللفظ 
كل سياق، واستوعب الفروق بني املفردات اليت تعد بألوف األلوف،  واملعىن يف

  .وترنم بإيقاع شعرها وسجعها
إن اللغة العربية ليست جمرد إطار خارجي للثقافة العربية، بل هي روح تلك 

من أهم  اوقد أمدا باخلصائص األصيلة الفريدة، وغدت يف نفسها واحد ،الثقافة
وهذا ما أبقى األلفاظ والتراكيب العربية مستقرةً بارزة يف اللغات . نةعناصرها املكو

كالفارسية والتركية للتعبري عن معظم املعطيات الفكرية اردة، وما  ،اإلسالمية
يف نوعية املؤثرات، وتظاهرات االنفعاالت واألحاسيس بني  املحوظً اأوجد تقارب

  .ىالعرب وأبناء القوميات اإلسالمية األخر
بأن اللغة العربية  ∗ا للعربية من متيز إذ يقول بروكلمانمبوقد أقر املستشرقون 

فهي ر تصب فيه اجلداول من شىت القبائل «: غنية غىن يسترعي االنتباه يف مفرداا
  .»في املعجماتحىت بهر ثراؤها علماء اللغات ومؤلِّ

امليتة، جبزٍء مما حظيت به اللغة العربية مل حتظَ لغةٌ من لغات العامل، احلية منها و
اوتدقيقً ادرس اومتحيص.  

فقد عرفنا اللغة اإلغريقية بنصوصها األدبية والعلمية، كما عرفنا الالتينية 
مبؤرخيها وشعرائها، مث عرفنا اللغات احلضاريةَ األوربيةَ كالفرنسية واإليطالية 

ال أننا ال جند فيما وصل إلينا من دراسات واإلسبانية ومجيعها مشتقّة من الالتينية، إ
الغوية فيها، قبل القرن الثامن عشر امليالدي، ما يعادل كتاب من الكتب  اواحد

                                                           
 .أبو ظيب ١١حسن حممد احلفناوي من أسرار اللغة العربية ص) ∗(
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ة يف علوم اللغة، اليت مازلنا نعتمدها اليوم، أمثالَ كتبِ ابن جين أو سيبويه يالرئيس
  .أو السيوطي، على اختالف العصور
خلها اإلسالم إىل أرجاء املعمورة كانت منذ ذلك أن اللغة العربية اليت أد

عميق اجلذور من احلضارات واللغات العروبية، لغات آكاد  اظهورها لغةً حتمل إرثً
حران على وآشور وكنعان وآرام، لغةً استوعبت نتاج حواضر عريقة يف شرقنا ك

بالد يسابور يف خوزستان على اخلليج، واإلسكندرية يف مقربة من الفرات، وجند
أن العربيةَ مدينةٌ  والشك .ية لثقافة البحر األبيض املتوسطالنيل، تلك املنارة املشرق

ما وصل إىل املسلمني من الشعر اجلاهلي، لغزارا ودقّة انطباقها على املعاين ب
  .الطبيعةباحلاملِ ألصالة العريب يف عالقته 

اين الذي محله القرآن الكرمي، وقد جذبت العربية إليها كلَّ من دخل اال اإلمي
لون مكونات فانطلق العرب وعشاق العربية يستقصون عناصر سحرها، وحيلِّ

مفرداا، ويدرسون اتساق ألفاظها يف تراكيب تعطي لكل لفظة معىن يرتبط مبا هو 
  .فيه من سياق فكري

جياد وإن تعرب الشعوب اليت وجدها العرب يف بالد الفتح قد فسح اال إل
خطة يسلكوا إلتقان العربية، كما أا خطةٌ تساعد العرب على االلتزام بضوابط 

  .لغتهم، بعد أن غُلبت سليقتهم، بسبب تعاملهم مع األعاجم
وهناك حادثة مشهورة وردت يف كتب التراث توضح األمر، وهي عن 

  :األعرايب الذي التبست عليه القراءة حني تال
ب أَنَّ اللّهنيرِكشالْم نرِيٌء م ولسروه بدل :نيرِكشالْم نرِيٌء مب أَنَّ اللّه 
ولُهسرو ]مثلِ ]٣: التوبة فقد كانت من احلوادث اليت أكدت ضرورةَ تفادي ،

توضيح قواعد اإلعراب، حرص على سالمة التالوة اذلك البالء العظيم، ولزوم.  
د رمة من الدراسات اللغوية يف اللسان العريب، ويؤكِّوهكذا انطلقت موجةٌ عا
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األستاذ الكبري شوقي ضيف قناعته بأن اخلليل بن أمحد الفراهيدي األزدي هو 
إلقامته لصرح النحو بكل ما « )∗(املؤسس احلقيقي لعلم النحو العريب مبعناه الدقيق

عٍ وتعليلٍ وقياسٍ يتصل به من نظرية العوامل واملعموالت، وبكلّ ما يسنده من مسا
  .وقد خلفه على تراثه تلميذُه سيبويه. »سديد

، يف كتاب العني وهو أول معجم يف ه١٧٠لقد قدم اخلليل، املتوىف عام 
العربية، دراسةً لغوية مل يسبقه إليها أحد، فقد بىن معجمه على تقليبِ احلروف يف 

األخرى اليت  كل الصيغ األصلية للكلمة، حبيث تندرج مع كل كلمة الكلمات
  .جتمع حروفَها وختتلف يف تركيبها

  خلإ ق ل و      وق ل    ل وق    ق و ل
وجعل ترتيب الكلمات يف املعجم على خمارج احلروف ومواقعها من اجلهاز 

كما قام . حبرف العني اف من احللق، واللسان، والفم، والشفتني، بادئًالصويت، املؤلَّ
، وجهرٍ، وشدة، ورخاوة، واستعالٍء بوصف األجراس الصوتية للحروف من مهسٍ

وهو . وهذه دراسة صوتيةٌ وظيفية أبرزت خصائص فريدةً يف اللغة العربية. واستفال
إذ إنه رمسه  ،واضع مصطلحات النحو والصرف وأبواما، ومبتدع علم العروض

  .بكل أوزانه وحدوده وتفاعيله، وذلك برهافَة ال مثيل هلا
  ةأيها السيدات والساد

البصرية والكوفية والبغدادية : لن أدخل يف تفصيل ما تعرفونه عن املدارس النحوية
واألندلسية، إنه سيل مل ينقطع من الدراسات التفصيلية أنتجت حركةً فكرية وضعت 
قواعد لغويةً استلّتها من الشعر اجلاهلي ومن النصوص، كما رصدت كالم العرب، 

وقد جتاوزت تلك احلركةُ الفكرية أوساطَ . ابط اللغةوبينت وجود العلّة املفسرة لرو
  .النحويني وأوصلت املساجالت واملناظرات إىل بالط اخللفاء وقصور األمراء

                                                           
 .القاهرة ٢٠٠٨دار املعارف  ٦شوقي ضيف املدارس النحوية ص) ∗(
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إا نظرةٌ تصنيفية حتليلية سلكها املسلمون يف تعاملهم مع العلوم الواردة إليهم، 
: مراتب كما ظهر ذلك يف تصنيف العلوم للفارايب، الذي جعل العلوم يف مخس

  .ما وراء الطبيعة، الطبيعيات، )الرياضيات(تعاليم علوم اللغة، علم املنطق، علم ال
إال أن النظرة التصنيفية األوىل اليت تعكس بدايات الفكر العريب اإلسالمي 

بوجه شرعية وغري شرعية،  اخاص هي تلك اليت بدأت بتصنيف العلوم علوم
يةنقلية إىل جانب علومٍ عقل اوعلوم.  

  .ملا يوصل إىل احلقيقة امعتمد اوعنصر اأساس ،وهذه النظرة هي اليت تربز أمهيةَ العقل
اذلك أن حقيقة العلوم الشرعية ال جمال للتشكيك فيها نظر  ملنـزلتها السامية، والعلوم

اال النقلية ال يتجاوز األمر فيها االهتمام بتطبيقاا العملية، وأما العلوم العقلية فهي 
األوسع، الذي ال ميكن الوصول فيه إىل أي نتيجة مؤكَّدة دون االعتماد على العقل، 

إن العقل «: الًقائ )∗(وقد وصفه الرازي. وإيالئه املقام األعلى يف كل ما يوصل إىل الفهم
رفة وهذا ما حدا م إىل جعله للمع» أعظم نِعم اهللا عندنا وأنفع األشياء لنا وأجداها علينا

ةٌ ال كذب فيها« )∗(، أو كما قال ابن خلدوناميزانالعقل ميزانٌ صحيح فأحكامه يقيني«.  
االت اإلميانية،  اوهكذا فقد كان العقل ناظملضبط العمليات الفكرية خارج ا

  .يف طلبه الوصولَ إىل احلقيقة امتماسكً اأن يبين عليها بنيان وركيزةً متينة ميكن للمفكِّر
أن املسار الفكري الذي سلكه اللغويون املسلمون يف دراستهم للغة ينطبق والشك ب

فالعقل ملكةٌ يستخدمها الفكر إىل جانب ملكتني . عليه ما هو معروف عن املسار العقالين
  .إيصاله إىل استيعاب املوجودات، ومها اخليالُ والذاكرة علىأخريني تساعدان 

دة ما يردفها به اخليال كما وصفه الفارايب، فإذا أضفنا إىل احملاكمة العقلية ار
وجدنا أنه عنصر هام يف اختيار املعىن، » قياس ما ال نعرف على ما نعرف«وهو 

                                                           
 .١٨أبو بكر الرازي الطب الروحاين ص) ∗(
 .جامعة الزيتونة تونس ٥٥حممد السويسي مدخل إىل أصول العلوم عند العرب ص) ∗(
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وأما الذاكرةُ فهي . وحتديد اللفظ الذي سيستقر عليه املفهوم يف أي دراسة للكالم
لبحث يف تناول اللتزامه بسياق ا ال ضامناليت تربط ماضي العقل حباضره، وتشكِّ

سابقة احلقيقة، باالستناد إىل ما حيتوي عليه من معارف.  
وهذا ما يوصل الفكر إىل تعقّل األشياء وإصدارِ احلكم حبقيقتها، دون إمهال 

  .أي من عناصرها، وبذلك يتحدد املعىن املناسب للفظ
لنظرة  يساسإن اللغة العربية لغةُ سحر وبيان، ولكنها يف الوقت ذاته املستند األ

  .اإلنسان العريب إىل الكون، وعماد تصورِه له
داولذلك فقد برزت اللغةُ منذ العقود األوىل من الفتح حمد لنشاط الفكر  احامس

العريب، يف مسعاه إىل التوسع يف االستيعاب املعريف للمحسوسات اجلديدة، ومن مثّ 
ت اردة، مع تأكيد احلرص على االنتقال إىل إجياد األلفاظ املناسبة يف ااال

  .توضيح العالقة بني اللفظ واملعىن
معي فما عملُ اخلليل يف إرجاع األلفاظ العربية إىل عددعترب أصليةً ن من احلروف ت

، سوى تطبيقٍ حتليلي ملعطيات الفكر التصنيفي ايعترب الباقي مزيد على حنييف الكلمة، 
ن من الدراسات اإلحصائية اليت أجراها اخلليل بعد قد تبيو. العقلي املستند إىل البيان

دراسته لتقليب احلروف، أن عدد أبنية كالم العرب، املستعملِ واملهمل، على مراتبها 
مبلغه اثنا عشر ألف  الثنائي والثالثي والرباعي واخلماسي من غري تكرار، عدد: األربع

  .نا عشرئة واثألف وثالمثئة ألف ومخسة آالف وأربعم
هذه األعداد املتواضعة كما ترون، يف أذهان من يشكّون وإين آم ل أن تستقر

يف مقدرة اللغة العربية على استيعاب املعارف وتفرعاا، وينحازون إىل الفئة اليت 
  .تربأ منها اإلمام الزخمشري

املشكالت املتعلقة  وقد سار األمر بعد ذلك يف الدراسات اللغوية حنو حلِّ
باإلعراب، أي توضيحِ العالمات احملددة للمعىن يف علم النحو، وظهرت األوزان 

وقشت عالقة نظام اخلطاب بنظام العقل يف علم البالغةالصرفية التحليلية، ون.  
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إا مسارات فكرية اعتمد العلماء املسلمون فيها املنطق األرسطي، الذي 
آللةُ العاصمة للذهن عن اخلطأ فيما نتصوره، واملوصلةُ إىل ا«بأنه  )∗(وصفه ابن سينا

  .»االعتقاد باحلق، بإعطاء أسبابه وج سبيله
كما أن الفلسفة قد دخلت الدراسات اللغويةَ يف القرن الرابع، إذ إن الفراء 

يتفلسف يف تأليفاته ومصنفاته حىت يسلك يف ألفاظه «كان حسب قول ثعلب 
أن األمر قد انتهى إىل توطيد املنطق أركانه يف علم النحو عند  إال» كالم الفالسفة

القرن السادس، بإقرار مفهوم العامل النحوي، وتفسري املعلول بوجود العلة، ما 
متينة، إىل احلد تعليلية الذي  جعل من النحو الذي نعرفه بناًء يستند إىل قواعد

  .هرةجيعلها تصل إىل توضيح الكثري من تناقضات ظا
وقد تفرع عن الدراسات اللغوية ختصصات انتقائية، إذ عرفنا توزع اللغويني 
بني بالغيني وصرفيني وحنويني، وكلّها ختصصات دخلت يف دقائق العربية معتمدةً 

  .املنهج التحليلي العقلي
إىل دراسة احلروف نظروا يف معانيها املختلفة  الًفحني تطرق البالغيون مث

كانت دراسة الصرفيني هلا تدقِّق يف قواعد  على حنياستعماهلا،  وحددوا أوجه
إبداهلا وإدغامها وزيادا، وأما النحويون فقد نظروا إىل حروف املعاين من حيث 

  .مواضع إعماهلا وإمهاهلا وحذفها
هنا أنظارنا يف كتب الأينما وجا الغة وجدنا العقلَ مرتكزلكل ما قام به  أساسي

كاالشتقاق، وحتديد مقاييس اللغة، وتوضيحِ القواعد : يف األبواب املختلفة اللغويون
اليت يكلها اإلعراب، وتتميز  -  وبذلك أصبحت اللغة العربية. الصرفية والنحوية

حتليلية متيل إىل الدقة يف التفصيل،  لغةً -س واضحة تصب فيها املفهومات مبقايي
ل احلكَم، واألقوال املأثورة، واألمثال جبزئياا، كما متيل إىل االقتضاب يف تسجي

  .وهي لغةٌ مفتوحة على مجيع ااالت املعرفية
                                                           

 .مكتبة مصر ٧٤عند العرب ص قدري حافظ طوقان العلوم) ∗(
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إا مالحظةٌ » أن حملة العلم يف اإلسالم أكثرهم العجم«ولقد الحظ ابن خلدون 
كمإذ إن مسامهةَ العرب يف دراسة لغتهم حتمل أمساء كبريةً كاخلليل بن اوليست ح ،
هيدي، واألخفش، وابن السكيت، واملربد، وابن دريد، وابن هشام، إىل جانب أمحد الفرا

  .أمساء أعجمية كثرية كالزخمشري، وابن جين، وابن فارس، وأيب علي القايل وغريهم
وال ضري يف نظرنا بأن يكون األمر كذلك فيصدر هذا النتاج الفذ عن جمتمعٍ 

. قى العلوم من حضارة أعجمية إغريقيةجديد، إسالميِ العقيدة، عريبِ اللسان، است
، وارتبطوا مبصري امشتركً افهؤالء األعاجم عاشوا يف بالد العرب، ومجعوا تراثً

 )∗()البريوين(واحد، وقد تذوق مجيعهم لغةَ العرب وأخلصوا هلا، حىت قال أحدهم 
»ألن أُشتم إيل من أن أمدح بالفارسية بالعربية أحب«.  

وا يف إدخال األمة يف شعاب العلوم، منطلقني من فهمِ دقائقِ فهم أفراد سامه
اللغة وطاقاا، وحتديد الضوابط اليت ال جيوز جتاوزها خشية اخلروجِ عن روح 
اللغة، والدخولِ يف متاهات مضللة يضيع فيها رونق العربية، حىت أوصلوها إىل تلك 

ع درجات املعرفة، وأخرجتها مثرةً املرتبة املتميزة لغةً عامليةً استوعبت أرقى وأرف
  .ناضجةً يف متناول كلِّ من دخل محاها

  أيها السيدات والسادة
اللغة كائن حي قابل للتطور الرتباطه مبتطلبات اتمع، وهو أداةُ التواصل 

  .املثلى بني األفراد، يرتقي ويغتذي بتجاوبه مع ما يطرأ على اتمع من تغيرات
نطّلع من خالله على  امتين اات اللغوية اليت أملعنا إليها مستندلت الدراسوقد مثَّ

قد  تلك املكانة الرفيعة وعاًء كليا حياة تلك اللغة، وعلى املراحل اليت أوصلتها إىل
استوعب مجيع ما وصل إليه من العلوم، وأضاف إليها نتاج عبقريات العلماء 
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كُتبهم يف الفلسفة والكيمياء والفلك لقد ألّف املسلمون . العاملني يف تلك العلوم
  .والفقه والتفسري، بلغة صافية متسلسلة نقرؤها اليوم وكأا بنت األمس

وقد طلعت على عاملنا يف العصر احلديث منطلقات جديدة أعادت النظر يف 
احلقائق اللغوية منذ القرن التاسع عشر، حماولةً اإلفادةَ من العلوم احلديثة للنفوذ إىل 

اتمع، باسم اللسانيات االجتماعية، بخفايا اللغة، وأركانِها الفكرية يف عالقاا 
  .اإلنسان باسم اللسانيات النفسيةبوعالقتها 

ويعود الفضل يف إجياد علمٍ شاملٍ خيتص بدراسة اللغة إىل فردياند 
قة يهتم باللغة املنطو الًمستق االذي جعل من اللسانيات علم) ١٩١٣( )∗(دوسوسور

  .قبل املكتوبة، بقصد الوصولِ إىل دراسة مجيع اللغات اإلنسانية
 اللسانيات هذا بتحليل العناصر اليت تتركب منها اللغة، وحتديد وقد اهتم علم

. عقليا حتليليا اك، وهو يسلك يف ذلك مسارالعالقات بينها، والرموزِ املعتمدة يف ذل
اال الفسيح، الذي تشرب الكثري من مث تتالت الدراسات والنظريات يف هذا 

 الفلسفة وعلم النفس، وارتبط مع التحليل البنيوي للمعرفة، وتضاربت فيه املناهج
الوصفية، والتارخيية، يف تفسري الظواهر اللغوية، وسربِ أغوار املستويات اللغوية 

  .جديدة يف تفهم احلقائق اللغوية ااملختلفة، لتفتح آفاقً
دخل يف شروحٍ تقرب إىل أذهانكم املراحلَ املتتالية اليت مرت ا ليس يل أن أ

أصبح اليوم، بعد أن أضفى  اللسانيات، إال أنه يكفيين القول بأن علم اللسانيات قد
له دور كبري يف فهم الكثري من  املسات عميقةَ األثر، علم )∗(تشومسكيعليه 

  .بستمولوجيااألتبةٌ كبرية يف علم املعرفة أي العلوم، وله مر
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هل اللغةَ العربية اليت نفذت البحوثُ والتصانيف إىل أدق : ولنا أن نتساءل
معاملها طيلةَ قرون عديدة، هل ميكنها اإلفادة من هذه اللسانيات احلديثة اليت تبوأت 

  مكانةً رفيعة يف جماالت املعرفة؟
عاملية هي اللغةُ  البد من القول إن اللسانيات احلديثة قد نشأت يف لغة حضارية

الفرنسية يف مطلع القرن العشرين، وهذا ما يلزمنا التذكُّر بأن اللغة الفرنسية لغةٌ فتية مل 
 اسوا األول ملك فرنسا أمرم حني أصدر فرن١٥٣٩تكتمل عناصرها إال بعد عام 

جات تكتب وثائق الدولة إال بلهجة باريس، وأن يلغى التعامل بتلك الله الّبأ ملكيا
حلقت باحلكم امللكي، كلغة بريتاين يف غرب فرنسا، ولغة املستعملة يف املناطق اليت أُ

ومل تبدأ الدراسات يف عناصر اللغة . مقاطعة بيري، ولغة بروفانس يف اجلنوب وغريها
، )١(اليت أصبحت رمسيةً إال يف اية القرن السادس عشر على أيدي مالريب

وهذا ما انتهى إىل تأسيس األكادميية الفرنسية . )٤(، وفُواتور)٣(، وفوجال)٢(ورونسارد
وقد كُلّفت . م أي بعد مئة سنة من األمر امللكي١٦٣٥ملتابعة تأصيل اللغة الرمسية عام 

  .إىل دراسة حنوية الستعماالت اللغة ضافةًإاألكادميية صناعةَ معجم للغة الفرنسية، 
يد يتجاوز ما قام به أولئك هل من يقول بأن لغتنا حباجة إىل علم جد

: اللغويون العظام، الذين نظروا يف معظم األبواب اليت تنظر فيها لسانيات اليوم
وهي علم األصوات، وتصريف األلفاظ، وبيان اختالف دالالا، وحتليلُ النظام 

  النحوي املتبع فيها؟
  أيها السيدات والسادة

ور، وهو خمتص باللسانيات وله حنن نستقبل اليوم األستاذ الدكتور أمحد قد
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مة، ولذلك أحببنا أن نفيد من انضمامه إىل جممعنا لنطلب إليه فات قيفيها مؤلَّ
  .حزيران على هذا املنرب ٣٠املشاركةَ يف ندوة لسانية يقيمها امع يف 

فالغرض من هذه الندوة هو االطالع على معطيات اللسانيات احلديثة، لعلنا 
عمق لذلك املسارِ الفكري الذي اختطّه اللغويون العرب، ونتعرف نصلُ إىل فهمٍ أ

  .ا يحيط مبستقبل لغتنا من مشكالت وحتديات يف هذا املناخ العوملي السائدمب
إن غرضنا هو االطالع على أساليب علمية جديدة أفادت منها لغات كبرية 

  .لغة العربيةأخرى، قد تتيح لنا الوصول إىل املستوى األرقى يف خدمة ال
د سالمةَ اللغة الفصيحة يف ارتكازها على حنوها الرائد األثيل، وهي حنن نؤكِّ

  .، وهو القرآن الكرميتستقي صفاءها ومطاوعتها من توقنا إىل النص املثايل
على أن ما ي ثار حول اللغة العربية من مشكالت يف مسعانا إىل كما أننا نصر
  .كالت استعمالية، وليست مشكالت قواعديةًاللحاق باحلداثة، إمنا هي مش

وإن جممعنا منفتح على اإلفادة من كل منطلق لغوي حديث، إذ إننا نرفض 
االنضواء حتت رايات املاضويني، الذين يريدون إلباس ثقافتنا قوالب حديديةً خانقة، 

لنظراته وااللتزام لتحاول االرتداد إىل املاضي، واالنصياع نكر احلاضرداته تحدمب. 
بذاته له ظروفه ومتطلباته، فإذا كانت اللغة متثّل  الًمستق افلقد أصبح احلاضر زمن

بد من إجياد توافق بني اللغة  فال ،ذاتيةَ الفرد، فإا اليوم متثّل اإلنسانيةَ الواعيةَ لذاا
ولذا فإن جممعنا ولغتنا مازالت لغةً عاملية تنطق ا املاليني، . ات اتمعيةوبني احلاثّ

يسري حنو تأصيل روحية لغتنا عن طريق حتديثها مبا ميكّنها من الوقوف يف وجه 
لها الستيعاب كلِّ ما تأيت به احلداثة، واالنفتاحِ على العلوم وما يؤه ،التحديات

  .السريعة التطور لتشارك أمتنا يف بناء غد يليق بأبنائنا

  تهعليكم ورمحة اهللا وبركا والسالم


