
  

  
  
  

 رئيس امع كلمة الدكتور مروان احملاسين
  يف حفل استقبال

   لبانة مشوح ةالدكتور
  

  أيها احلفل الكرمي

تطوف يف أرجائه أصداُء تاريخ لغتنا  القد عرفتم جممع اللغة العربية صرًح
العربية وما كان هلا من أجماد يف زمان غابر، وما طرأ عليها من تغريات كاليت تطرأ 

ئن حي، هي اليت جعلت منها احلامل املتميز للهوية العربية والنبع الثَر على كل كا
  .الذي تستقى منه األسس الفكرية للحضارة العربية

يقيم السدود واملوانع يف وجه كل  اغيوًر اكما أنكم تعرفون جممعنا حارًس
 ا واالرتقاءوا لغةً خطرٍ يهدد حقيقة اللغة ومستقبلَها، كما يشحذ اهلمم لص

  .تفصح عن أعمق مشاعر األمة وتعبر عن آماهلا
والشك بأنكم شهود على ما يثار من ضجة حول واقع اللغة العربية يف عامل 
اليوم، وعلى تلك املساعي لتغليب العامي على الفصيح، يف حماولة إلقصائها عن 

ن مواكبة العلوم، وإبقائها لغةً تراثية حاملة لتاريخ قد انقضى، وهي قاصرةٌ ع
تطورات احلداثة ومتطلباا، ألا لغةُ الدين، فهي تراوح يف مكاا، ال تستطيع 
جتاوز الصيغة القرآنية، ولن يتمكن احملدثون من إدخاهلا يف جمال العلوم العاملية اليت 

  .تهيكل مستقبلَ الكرة األرضية ومن حتملهم من البشر
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يات القرآن الكرمي، وسيبقى املثالَ يف ط انعم سيبقى الذكر املُنـزل حمفوظً
نشأت أمتنا بفضله ووصلت  اوأخالقًي اإميانًي ااألمسى يف البيان والتأثري البالغي مرجًع

  .بنوره إىل ما وصلت إليه
إن هذه احلقيقة ال تعين أن اللغة العربية حمصورةٌ يف ما ورد يف كرمي اآليات من 

اللغات يف العامل، ويكفي أن نذكر أن ألفاظ وتراكيب، فاللغة العربية من أوسع 
 دة غريِ مزيدة، هي جذورمعجم تاج العروس يتضمن مئةً وعشرين ألف مادة جمر

  .تنبثق عنها األلوف من األلفاظ بفعل االشتقاق على خمتلف ألوانه
امتد على نيف ومخسة عشر  الغوًي الًوهذا ما جعل اللغة العربية تشكّل تواص

بنصوص عاملية األمهية يستطيع كل باحث أن يطّلع عليها بكل يسرٍ ، وأحتَفَنا اقرًن
  .وكأا حديثة، ولو أا كتبت يف القرن الثامن أو التاسع امليالدي

فاللغة العربية على الرغم مما طرأ عليها من التطور منذ تلك النهضة العلمية 
 عصورها املظلمة، الباسقة اليت سادت القرن امليالدي العاشر، حني أنارت أوربا يف

فإن الشكل املعاصر واملطور للغتنا يبقى وثيق الصلة باللغة التراثية احلاملة للعلوم 
  .واحلضارة، بل هو اللغةُ ذاا

إن هذا واقع ال يضاهيه واقع أيٍ من لغات العامل، اليت انقطعت الصلة بنصوصها 
قة للقرن اخلامس عشر حتتاج السابقة للقرن امليالدي العاشر، حىت أن النصوص الساب

  .إىل شروحٍ وتفاسري سواء أكان ذلك يف الفرنسية أو اإلنكليزية أو األملانية
إن أولئك اجلاحدين املتنكرين حلقيقة ما متثله اللغة العربية يف جماالت احلضارة 

مع العاملية يضيفون أن األولوية جيب أن تكون اليوم للعاميات السريعة التطور والتطابق 
احلداثات الوافدة، وهذا يعين أن نقوم بدفع العاميات إىل املزيد من احتوائها للمفاهيم 
العاملية، اليت تتلقّفها ساخنةً من مصادرها اإلعالمية، وتسارع إىل إدخاهلا يف سياق 
الكالم وهي ما تزال حبروفها األعجمية، تتجاهل ما يف العربية من إحجامٍ عن تنافر 
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للفظة الواحدة، ورفضٍ اللتقاء الساكنني، وغريِ ذلك من األسس اليت احلروف يف ا
وعليه فإن تلك املقولة تعين أن ال حاجة لدراسة . تتميز ا لغتنا عن اللغات األخرى

  .الفصحى إال ملن يريد دراسةَ النصوص القدمية دراسةً تارخيية ال تفيد واقع احلياة اليوم
ملصري الالتينية اليت كانت لغة علم  الًعربية مماثوقبول هذا املنطلق جيعل مصري ال

وأدب وثقافة مادامت اإلمرباطورية الرومانية قائمةً، فإذا ا تتبلبل بدخول الربابرة من 
فقد نهبت روما مرتني يف القرن اخلامس . اإلفرنج واجلرمان إىل حياض اإلمرباطورية
القبائل الغازية تستقر يف مناطق  وأخذت. من قبل القوط الغربيني مث من قبل الفاندال

حمددة من اإلمرباطورية، ما أدى إىل ظهور لغات هجينة انتهت إىل بروز اللغات 
  .من أركان بنياا ااألوربية اليت نعرفها اليوم، واليت ما تزال الالتينية القدمية ركًن

األمهيةَ اليت تحرم النبتة  إىل إيالء النبتةَ الطفيلية اإن االجنراف حنو العامية يعين انزالقً
األم منها، ما ينتهى إىل طغيان الطفيلي على األصيل، والقضاِء على الشجرة األم، وبذلك 
  .نكرس وجود عاميات حملية خيتص ا كل جزء من العامل العريب، فتزيد الفرقة بني األقطار

ة العاملية لندخل عن جمموع التراث العريب ذي الصف اوإن سيطرة العامية تعين انقطاًع
إىل مستقبلٍ مبتور، ال صلة فيه بني األمة وتارخيها، فيدخل تراثها العريق يف خزائن 

  .املتاحف، ونبقى غرباء عن تراثنا، على منط ما حلّ باألتراك بعد احلركة الكمالية
لقد استفادت الفصحى احلديثة من التخصيص الداليل والتضمني واالشتقاق 

  .وبذلك ميكن هلا أن تعود لغةً عاملية مهما تكن حتديات العوملة هلاوالنحت يف إغنائها 
فإذا كانت العوملة دف إىل اهليمنة واإلقصاء والتهميش مث اإلذابة للغات األخرى 
بقصد استالب اآلخرين، فإن اللغة العاملية هي تلك اليت تركت آثارها يف بناء حضارة 

  .يستند إىل تارخيها وإجنازاا امعرفًي اعتمدةً وعًياإلنسان وفكره، وتتفاعل مع فكر اآلخر م
كيف نقبل اهلزميةَ يف جماالت املعرفة للغة هي من أغىن اللغات يف العامل، إن مل 
تكن أغناها، حني نذكر قول اخلليل بن أمحد الفراهيدي أن أبنية اللغة العربية تبلغ 
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ثين عشر بناء، كما ورد يف وثالمثائة ومخسة آالف وأربعمائة وا ااثين عشر مليوًن
  .بعد الً، والكثري من هذه األلفاظ مهملٌ مل جند له استعما)١(املزهر للسيوطي

  أيها احلفل الكرمي
لذلك كلّه فإننا لن نقبل اإلقرار بعجز اللغة العربية عن التعبري املطلوب يف 

  .ااالت املعرفية احلديثة
مع مقتضيات العصر، بل لنا أن نفيد مما كما ال نقبل أولوية العاميات يف التطابق 

  .تبديه العاميات من نفَس يف جمال االبتكار، معتمدين تلك األقيسةَ اللغويةَ املفتوحة
حنن لن خنضع لدعاة تدريس العلوم باللغات األجنبية متذرعني بأن لغتنا ليست 

يرها، كما مسعناه يف جاهزةً بعد الستيعاب العلوم، وميكن العودةُ إليها حني يتم تطو
  .مؤمتر لغوي منذ أيام

 دحصر العربية يف جماالت الشعر وصنوف األدب، فال تتجدوال نقبل بأن ت
فكيف حنصر دراسة العلوم يف فئة حمدودة ال تتجاوز . عالقتها مبا يدور يف العامل

 أولئك الذين أتيحت هلم فرص تعلّم اللغات األجنبية، ونترك الباقني يف جهالة
متعاظمة، يتلذذون بالشعر واألدب وال عالقة هلم مبا يدور حوهلم من كشوفات 

  .علمية، ال صلة هلم ا وهي مرتكز حيام اليومية ومستقبلهم
حنن نسعى إىل بذل اجلهود إليصال أبنائنا إىل املعرفة احلقيقية عن طريق لغتهم 

ها وسوف نثابر يف جمهودنا األصلية، وليس إىل وهم املعرفة بلغة ال ميلكون ناصيت
  .إلنتاج املصطلحات املطلوبة لتعريب العلوم والثقافة الغربية

فنحن نؤمن مبتانة اللغة العربية، ومبا هلا من أوتاد راسخة يف خدمة الفكر والبيان، 
إا اللغة الوحيدة يف . ونؤمن بقدرا يف التغلب على ما نراه من غزو ثقايف كاسح

 ،اقطع دراسة عناصرها وتراكيبها وطاقاا منذ نيف واثين عشر قرًنالعامل اليت مل تن
                                                           

 .١/٧٤ص  ١٩٥٨دار إحياء الكتب العربية . املزهر يف علوم اللغة.  السيوطي )١(
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أيدي أبنائها وأبناء من دخلوا يف حيزها الثقايف، فحددوا قواعد استعماهلا  على
  .ووضحوا العالئق القائمة بني ألفاظها

ال جمال يف حديثي اليوم للدخول يف تفصيل املراحل اليت انتهت إىل ما نعرفه 
عربية على صعيد املستوى الصويت والصريف والنحوي والداليل، بل من علوم ال

  .سأكتفي بعرض سريع ملسرية النحو العريب وأمهيته الفكرية
فلقد كانت البصرة، وهي مرفأ العراق التجاري على خليج العرب، هي منطلق 

 فبعد أن قام أبو األسود. علم النحو بعد ازدياد فشو اللحن بسبب خمالطة األعاجم
الدؤيل، بطلب من زياد ابن أبيه وايل البصرة، بالتفريق بني احلروف املهملة 
واحلروف املعجمة بوضع ما يسمى نقْط اإلعجام، قام هو وتالميذه من قُراء الذكر 
 مي رسمقْط لتحرير أواخر الكلمات يف القرآن الكرمي، وهذا ما ساحلكيم بوضع الن

الكسرة وهو نقْطُ اإلعراب، وبذلك أحاطوا لفظ العربية بإثبات الضمة والفتحة و
  .القرآن الكرمي بسياج مينع اللحن فيه

والشك بأن اخلليل بن أمحد الفراهيدي هو الذي أقام صرح النحو كما نعرفه، 
. إذ إنه وضع نظرية العامل واملعموالت، وكلَّ ما يتصل بالسماع والتعليل والقياس

املقفع وقرأ كل ما ترمجه وخاصة منطق أرسطو، البن  اومن املؤكد أنه كان صديقً
  .ما أهله الستنباط قواعد النحو وعلله وأقيسته

فإن التسلسل الفكري الذي يبدو لنا من دراسة ما ابتدعه اخلليل من نظام لغوي 
إذ إنه اعتمد يف تأصيله لقواعد النحو . متني، يؤكد لنا وجود مستند منطقي فلسفي له

، أي األخذ عن قُراء الذكر احلكيم الذين يوثق الًالسماع أووإقامة بنيانه على 
كبرية من  افجمع من مصادر السماع هذه أعداًد. بفصاحتهم، وعن العرب اخلُلَّص

مث قام بتحليل ما . الشواهد الدامغة على العالقة اليت تربط بني األلفاظ مبا يوصل إىل املعىن
أي أنه اتبع . قواعد اليت حتكم العالقة بينهايتيح له تعرف ال الًلديه من معطيات حتلي
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، امنطقًي الًللظواهر اللغوية، ليصار إىل تعليلها تعلي اواسًع ايعتمد مجًع ااستقرائًي امنهًج
أي إىل كشف العلة الكامنة وراء ظهورها، ومن ثَم الوصولُ يف اية األمر إىل 

وقد شرح تلميذه سيبويه تلك . القياس املبين على الكثرة املطّردة من كالم العرب
  .الطريقةَ االستقرائية يف كتابه الذي هو أول كتاب جامع يف قواعد النحو والصرف

ديث بالشكوى من صعوبة النحو العريب، وأا لقد تعالت األصوات يف العصر احل
وما ذلك إال ألن األجيالَ املتعاقبة من . تقف حجر عثرة يف طريق تعليم اللغة وتعلمها

النحويني أخذت تثري اخلواطر واآلراء، فمنهم من متسك بالقراءات الشاذة، ومنهم من 
، وهذا ما جعل النحو خيضع وراء كل علة الًتوسع يف القياس والتعليل حىت التمسوا عل

للكثري من النقد من قبل أجيال متتابعة من علماء العربية، وكان أبو مضاء القرطيب قد 
حاول أن يصوغ النحو صياغةً جديدة ختلو من نظرية العوامل واملعموالت، املذكورة 

يصل  واملقدرة، ومن العلل واألقيسة املعقدة، وقد وضح ما فيها من التعسف، إال أنه مل
  .»الرد على النحاة«إىل نتائج مقنعة يف كتابه 

الشك بأن التسهيل مطلوب بل ضروري لنسارع إىل متكني أبنائنا من لغتهم، 
  .وجعلها أكثر طواعيةً يف أيديهم للتعبري عن حقائق العامل الذي حييط م
لشامخ الذي إال أن تسهيل تعليم النحو وتعلُّمه ال يكون عن طريق نقضِ ذلك البناء ا

أشادته أجيالٌ من أصحاب الفكر النير، أولئك النحويني املتبحرين يف حتديد أهداف 
للبيان، فإن األصولَ العقلية املنطقية اليت أشيد عليها  الوضوحه أساًس الكالم، والداعمني

  .بنيان النحو منذ اخلليل وسيبويه هي أصولٌ ما تزال معتمدةً يف الوصول إىل املعرفة
ن ما حنتاج إليه هو إعادة النظر يف مستوى معارفنا عن الطريقة اليت يتم فيها إ

. اكتساب اللغة من قبل األطفال لنحدد أفضل األساليب املوصلة إىل تسهيل تعلمها
إا نظرةٌ أبستمولوجية تدخل إىل صميم املسائل املتصلة بطبيعة العلم اإلنساين من 

  .ابه وخطؤه، وحدوده اليت يقف عندهاحيث إمكانه ووسائله، من حيث صو
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فمنذ أن تناولت الدراسات احلديثة موضوع اللغة واسطةً للتفاهم والتواصل بني 
األفراد برزت نظريات تعتمد جتارب بافلوف يف تفسري املنعكسات الشرطية، مؤكدةً 

فقد رأت املدرسة السلوكية أن اكتساب . أن اللغة ليست سوى بديلٍ عن اإلشارة
غة يكون عن طريق التدريب واحملاكاة، وأن تراكيب اللغة تكتسب بصفتها عادات الل

فهم يرون أن الكلمة هي ترميز لإلشارة، وأن اإلشارة تكون مبثابة . لغوية عرب التكرار
هذا . املنبه الذي يؤدي إىل جتاوب شرطي، إلمتام قوس املنعكس الشرطي املنتج للكالم

افلوف يف جتاربه على اإلنسان حني ربط لفظةً حمددة مع إشارة ما كان قد توصل إليه ب
  .ضوئية جعلت الشخص يذكر الكلمة حني ظهور اإلشارة الضوئية

إال أن هذا التبسيط يف كيفية اكتساب الطفل للغة ال يتفق مع حقيقة الواقع إذ 
ن إن الطفل يصل يف مطلع السنة الثانية من عمره إىل مقدرة لغوية أكرب بكثري م

وهذا ما . جمموع ما تعرض له من وقائع ترتبط مبؤثرات مولّدة لتجاوب شرطي
فسره بياجه بأن هذه البدايات بكلمات متفرقة غري متسقة تشري إىل ارتباط بني 

  .للتكرار والتدريب االكلمة ومدلوهلا تبًع
وقد برزت دراسات تشومسكي يف النصف الثاين من القرن العشرين مبينةً أن 

من القواعد تسمح بتوليد عدد كبري من املقوالت اليت ال  اهناك يف كل لغة نظاًم
  .يقبل منها إال املقوالت ذات املعىن يف ذلك النظام اللغوي

وقد رفض تشومسكي أن تكون بدايات األطفال يف الكالم نتيجةً لسريورة 
اللغوي هو  تدريبية ترتبط مبفهوم املنعكسات الشرطية، بل إن وجود هذا النظام

  .الذي يعطي املقدرةَ على النطق بعدد ال متناه من املقوالت
ذلك أن اكتساب الطفل للّغة ال يشبه ما يقوم به الكهل عند استذكاره 
املفردات املدرجة يف قائمة كان قد استظهرها، كما ال يكفي أن يطّلع اإلنسان 

  .على معجم للقوايف حىت ينظم الشعر
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كي نظرية النحو التوليدي، اليت تؤكد أن مجيع اللغات وعليه فقد وضع تشومس
، حبيث ال تتميز كل لغة عن اللغات اواحًد اأساسًي اشكلًي ااملنطوقة تعتمد نظاًم

وهو يرى أن الطفل ال يولَد بدماغٍ أَمسح . األخرى إال بطريقة تركيبها للمقوالت
طفل يتمتع منذ والدته مبقدرة تبدأ االنطباعات احلسية فيه بعد أن يرى النور، بل إن ال

على التمييز بني ما يدخل يف جمال التعبري اللغوي يف أي لغة من اللغات، وما ال يصلح 
وقد قارن تشومسكي بني املقدرة احلركية اليت تتجلى عند الطفل منذ . اتواصلًي اتعبًري

ال اإلدراك والدته، وهي مربوطة مبراكز دماغية، وبني مقدرة خلقية عنده ختدم يف جم
لنظامٍ حنوي جاهزٍ، بل  الًوهذا ال يعين أن الطفل يولد حام. لتكوين الفاعلية اللغوية

هي مقدرةٌ لغوية تتيح له فرصة تعلم اللغة ليربز كفاءته فيها بنطقه موعة من األلفاظ 
  .تشكل مجلةً ذات معىن، والشك بأن األداء خيتلف بني طفل وآخر

، بل هي من أسس اتارخيًي اةً حيوية وليست طارئًوبذلك تكون اللغة ضرور
التكوين العقلي للجنس البشري، فاللغة هي مرآة الفكر، وهي من نتاج الذكاء 

  .عن طريق عمليات ذهنية خارجة عن اإلرادة البشري، يعيد إنتاجها يف كل مرة
حمددة إن اللغات مجيعها ميكن فهمها ونقلُ حمتواها إىل لغة املتكلم، ألن اللغة 

  .ضمن قاعدة فيزيولوجية وعقلية ال تسمح بوجود لغات ال ميكن فهمها
إن السؤال املطروح اليوم هو هل أن تسهيل حنو اللغة العربية حيتاج إىل إعادة 

  .النظر يف األسس اليت بنى عليها األولون
يف األسلوب العقلي الذي اعتمدوه للوصول إىل  الًهل نقول إننا وجدنا خل

إن قانون القياس « )٢(د قواعد النحو وخباصة قانون القياس؟ يقول شوقي ضيفحتدي
عام، وظالله مهيمنة على كل القواعد إىل أقصى حد، حبيث يصبح ما خيرج عليها 

، وحبيث تفتح األبواب على مصاريعها ليقاس على القاعدة ما مل يسمع عن اشاذً
إال أم قد توسعوا يف  .»كم السديد، فهي املعيار احملالًالعرب، ويحملُ عليها مح

                                                           
 .٢٠٠٨دار املعارف  ٢٠شوقي ضيف املدارس النحوية ص )٢(
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قاعدة علة، ومل يكتفوا بالعلة اليت هي مدار احلكم  القياس والتعليل إذ طلبوا لكل
  .وراءها ويف هذا إسراف وتعسف الًبل التمسوا عل

يعتمد عادات مكتسبةً بالتكرار كما توهم  اواملهم أن اللغة ليست نظاًم
أسلوب عقلي استقرائي  اجهم الذي يستند إىلالنحويون، الذين اعتربوا أن منه

جيعل ما وضعوه من قواعد وأقيسة يشكّل األساس الذي تبىن عليه عملية التدريب 
وهذا ما جعل النحويني يف القرون املتعاقبة يتبارون بني مدرسيت . الكتساب اللغة

املثلى اليت  البصرة والكوفة يف إجياد تعليالت للتعليالت لعلهم يصلون إىل القاعدة
وقد . يكفي اعتمادها جلعل املنطوقات تنسجم يف مجل مفيدة تكفي ألداء املعىن

أغفلوا يف ذلك ما يعود الستعداد الفكر البشري صوغَ املقوالت واعتربوا التدريب 

  .الكتساب اللغة عند الطفل اواحملاكاة أساًس
د األطفال، والبد أن ولذا فنحن نتوخى نظرةً جديدة إىل كيفية اكتساب اللغة عن

نفيد من مفهوم النحو التوليدي لنسعى إىل إجياد األساليب اجلديدة واملبتكرة اليت تعتمد ما 
لدى الطفل من قدرات لغوية خلقية وتستند إىل كفاءته الطبيعية إليصاله إىل األداء 

للغوية، دون للسياقات ا املطلوب، وذلك عن طريق املناهج املناسبة اليت تسرع يف استبطانه
  .يوافق كل مناسبة حتتاج إىل منطوق حمدد اجامًد اأن تفرض عليه قوالب حتوي مضموًن

إن تنسيق التعاون بني املختصني بأصول التربية وعلم النفس وبني املختصني 
 ابعلم اللسانيات االجتماعية البد أن تنتج عنه أساليب تقبلها اللغة العربية مستنًد

  .من التعلق بالنماذج اجلاهزة الًاللغوية بد الكتساب السليقة
  أيها السيدات والسادة

إىل موضوع العصر الذي  ابسيطً الًلقد تكلمت اليوم عن اللغة مبا أعتربه مدخ
  .ميثله موقع علم اللسانيات احلديث يف اال املعريف
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قرة فلقد تعاقبت أجيال يف مضمار الدراسات اللغوية العربية وبرز عدد من العبا
احلقيقيني من أمثال اخلليل والزجاج وابن جين واملربد والسريايف وابن مالك، دخلوا 
إىل صميم اللغة ونفذوا إىل دقائق تراكيبها وأدركوا أدق العالقات القائمة بني 
األلفاظ، ضمن إطار النظام اللغوي الذي انفرد العرب واملسلمون يف جالء 

وز قرنني من الزمان، أشبعوا العربية خالهلا وكل ذلك يف مدة ال تتجا. نواميسه
  .عظمتها ، فحفظوا هلا رونقها، واستكملوا هلاادراسةً ومتحيًص

هل من : حنن نعتز مبجهودهم وننظر بإكبار إىل نتاجهم، ولكننا نقف متساءلني
كما يقول » أهل اللسان«مرتكزات جديدة مل يصل إليها العرب األوائل وهم 

و العريب القائم اليوم سيبقى الوسيلة الوحيدة لفهم روحية اجلاحظ؟ وهل أن النح
  اللغة العربية، وإدراك متفصل عناصرها مبا يسمح بتعلمها وتعليمها؟

يف جممع اللغة العربية،  الًعام اإننا إذ نرحب اليوم بالدكتورة لبانة مشوح عضًو
دخله معها من شغف بالدراسات اللغوية، واستعدادالعتماد  نرحب كذلك مبا ت

لفهم أوسع للغتنا العربية، ما سوف يساعدها  االدراسات اللسانية احلديثة أساًس
وزمالءها على حتديد الطرائق اليت تنتهي إىل تفعيل السليقة اللغوية الكامنة يف عقول 
كل فرد من أبناء البشر وذلك بأبسط الوسائل وأبعدها عن التعقيد والتقعيد، 

 .من إطارات جامدةوكالمها تقييد للفكر ض


