
  

  
  
  

 رئيس امع كلمة الدكتور مروان احملاسين
   يف حفل استقبال

  عبد اإلله نبهانالدكتور 
  عضوا يف جممع اللغة العربية

  
  أيها احلفل الكرمي

لقد وصلت إلينا اللغة العربية الفصحى لغةً تامة متماسكة، واضحةَ 
وتنوعها، لغةً التراكيب، ثابتة اجلذور، تكاد تكون ألفاظها غري متناهية يف وفرا 

عميقةَ الرواسي يف جماالت الشعر، ويف كل ما يعبر عما خيتلج يف الصدور، وما 
إا الوعاء الذي يستقي منه اإلنسان العريب ما حيتاج إليه يف . جيول يف العقول

إا حتمل إلينا نتاج . تواصله مع اآلخر، ويعتمده يف البوح عن أعمق املشاعر
خبجها رغم انقضاء مئات السنني على ظهورها حضارة عاملية مل يتوه ألق.  

إن انبثاق الكمالِ اللغوي هذا، الذي ال أثر ألي تدرجٍ فيه لدى ظهورها يانعةً 
وارفةً من بوادي جزيرة العرب، قد أدهش الدارسني من أصحاب اللغات 

تتالية األخرى،أولئك الذين مل تصل لغام إىل أوضاعها الراهنة إال بعد خماضات م
فقد وجدوا أن لغتنا قد وصلت إىل كماهلا املستدام منذ . امتدت على مئات السنني

 زرببعد ذلك إىل العامل، فت أن تأكّدت ضوابطُها يف طيات القرآن الكرمي، لتنتشر
فقد . جاهزةً الستقبال املعارف اجلديدة وتسود الفكر يف معظم أرجاء املسكونة
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بعد أن أعطتها  ،مع ما تفرضه احتياجات الناطقني اكانت قادرة على التطابق 
الروحاين، وتلك املنطلقات اإلميانية، اليت ربطت احلياة  اآليات الكرمية ذلك املد

  .الدنيوية بقيمٍ تنهض باألمة إىل أرفع املستويات اإلنسانية
يراد  إن موضوع دراسة اللغة أوسع من أن يحدد بتعريف أو بتعداد للنقاط اليت

توضيحها، فنحن لسنا يف جمال مراجعة صوتية أو صرفية للغة العربية، بل إن 
ظروف املعاصرة وعظَم املؤثرات اليت تنخر يف كيان لغتنا الفصحى، جتعلنا ندخل 
إىل الفضاء اللغوي لنخطو فيه خطوات وئيدةً، تتيح لنا فرصةً الستنباط احللول 

ولعلّ مسعانا يصل إىل مقصده  .املخاطر اليت حتيق ا املناسبة اليت حتمي لغتنا من
ونفلح يف تدارك الوسائل الالزمة إلخراج اللغة العربية الفصحى من مة اجلمود، 

  .وجعلها حتقّق ذاا احلضارية يف العصر احلديث كما كان هلا ذلك من قبل
احلداثة ملواكبة العلوم احملاوالت احلديثة اهلادفةُ إىل انفتاح لغتنا على  اصطدمتلقد 

والتقانات العصرية بعدد من العقبات، ومن أمهها موضوع األصالة، حني اعتربوا أن 
يل من مركزيتها حمورر يف اللغة البد له من أن ينتهي إىل النلألصالة اكل تطو.  

بد من القول إن مفهوم األصالة كما يناقش اليوم هو مفهوم مستحدث  وهنا ال
باطنه أسئلة وتساؤالت تنتمي إىل حيزِ القناعات واملواقف واملنطلقات تزدحم يف 

  .سلوكية واجتماعية مظاهرالفكرية، وما يرافق ذلك من 
كلنا جممعون على وجود عالقة صميمية بني اللغة واألصالة مبفهومها احلديث، 
وقد برزت تلك العالقة نتيجةً ألسباب وعواملَ ترتبط بالوضع االجتماعي 

بالغرب  الًل وجودهم، متمثحضاري يطو حني شعروا بتهديد ،حلضاري للعربوا
  .وما له من آفاق علمية واسعة وبراعات غري مسبوقة يف جماالت التقانة

إىل املاضي فحسب كما يريد هلا البعض أن تكون، إىل  اليست األصالة ارتداد
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اماضٍ كانت فيه اللغة العربية منوذج اكوني بقَولم يريدون أن جيعلوا من  امللفكر، إ
األصالة حيملا هو  احتيط به األسوار، ليكون كلُّ اختراق ألسواره خرقً امغلقً از

  .مقدس ووطين، وملا يشكّل معتقدات ساميةً جتسد هذه األصالة وتعبر عنها
إن هذا املنطلق يوهم بأن اللغةَ هي اليت تنتج اإلنسان ال أن اإلنسان هو 

حب اللغة، وهو احملرك لكوامنها، واملوجه هلا يف خدمة أغراضه، ومعرفة ذاته يف صا
  .حميط دائم التعقيد والتطور

فإنّ ما هو مؤكد من تقديسنا للغة الوحي، وإكبارِنا لرفعة اآليات الكرمية يف 
لْحمتواها اإلمياين واحليايت، تلك اآليات اليت صيغت ببالغة عرقى أل اوية ستبقى ميزان

ما ينا املعاصرة أسريده  اكتب باللغة العربية، إن ذلك ال جيعلنا نقبل أن تبقى لغتجمت
  .مقوالت مأثورة وقوالب لفظيةٌ جاهزة مبثوثةٌ يف تراثنا

ذلك أن املسار احلضاري الذي أوصل لغتنا إىل ما هي عليه، حني تطابقت مع 
أمهية ما يشغل الساحةَ العربية اليوم العلوم وشاركت يف إنتاجها، جيعلنا نتساءل عن 

 تربط األصالة بسلفية ضيقة شديدة احلساسية يف مواجهة ،من أدوات ومفردات

 )١(إن مثل هذا التعصب يولّد ما أطلق عليه عبد اهللا العروي. الغريب اإلغواء اللغوي
»يف لغة صها  إن اللغة العربية تصبح«: وهو يقول يف هذا املوقف »األنا املتقمهي ذات

بال منازع، يف عامل حنن فيه  امتالكًا كامالًقيمةً، ألا املُلك الوحيد الذي منتلكه حنن 

  .ها» جمرد مدعوين، وحيث كل عنصر من عناصره يقاوم رغباتنا
عن فقرها املتصاعد الناجم : الشك بأن ذلك التعصب يبقي لغتنا رهينةَ حمبسني

  .اثة تتجاوزها فتتقاذفها تيارات متضاربةمجودها، وواقعها املرهون حبد
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يد اللغة، مبا فيها من بىن ثقافية تقليدية، على حركة التاريخ يف إن عملية تسو
 حماوالتنا اللحاق باحلداثة، إمنا متنحها الصالحيةَ الكاملة يف ترمجة ما هو مطلوب

اإحياؤه، وجتعل هلا دور لْطسخارقةً يف عملية اي االنتقاء، وحيصر  يولّد قدرات
  .استجالء جوهر األصالة يف إطار نظرة حمددة يقيدها املاضي

والشك بأن االكتفاء جبملة حمددة من املوروثات اُسدة يف صياغات لغوية 
تقليدية ثابتة يعيق عملية التطور، حني يبقى العقلُ الذي يتوىل حتليلَ حاضرنا 

معرففي احمصور الما حيمله من أدوات ية متجبوهرها إىل احلاضر، وهذا ما  ت
  .يسيء إىل التراث، ويعرقل بروز معاصرة تفتح أبواب املستقبل

إننـا ال  . اللغة سلطةٌ تشريعية اللسانُ قانونها«: )٢(أو كما قال روالن بارت

وأن كل  ،ألننا ننسى أن كل لسان تصنيف ،نلحظ السلطةَ اليت ينطوي عليها اللسان
ها» ينطوي على نوع من القهر تصنيف.  

ن احلديث عنها يتشكل  احلديث عن اللغة بالذات، إذ إفاحلرية مسلوبة يف
ضمن اللغة وفيها، واحتواؤها صعب ألا أقدر على اإلفالت واالنسحاب من 

  .متناولها الذي يتورط يف قانون اللغة ونظامها القامع الذي يقيده
ا منتلكها، فلنا أن نتساءل هل هي وسيلة بني أيدينا أم إن اللغةَ متتلكنا أكثر مم

  حاكم متسلّط يهيكل وعينا وال وعينا؟
إن لغتنا مبا حتمله من مكونات ومرتكزات حضارية، وما هلا من مركزية يف 
بنيان شخصيتنا، تتميز مبقدرا على النفوذ إىل أدق زوايا أدمغتنا، تغرِقُها بثرائها 

لوجود الفكر، وهي القادرةُ على  االذي جيعل منها شرطً دها إىل احلداللفظي، وامتدا
احتقيقه نظام اذهني اورمزي.  
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إىل األلوان املكونة له،  الًفاللغة مثاهلا مثال نور الشمس الذي ميكن حتليلُه وصو
مله وعباراته مبا يولّد الفهمتيح للمتكلم صوغَ جدة ترفهي جمموعة من النظم ا 

إن هذه النظم اردة هي املسيطرة على صحة الكالم من . ويوصل إىل اإلفهام
صحيح لغوي ه على وجهمن جهة، وإىل مطابقة الكالم ملقتضى احلال  احيث إيراد

  .من جهة أخرى
على أنه وإن مل تكن من عالقة ظاهرة بني األلفاظ املتداولة ومدلوالا، فإن 

وهي  ،من أهم مميزات لغتنا ذات املنطلقات االشتقاقيةوهي  ،تلك العالقةَ موجودة
تتراءى لنا من دراسة بعض اجلذور، ومالحظة ما فيها من معىن يتغير بإبدال 

م(مثل : ز الداليل بذاتهاحلروف، مع بقاء اللفظ ضمن احليم وقَضض(و) خقطّ وقد (
. عقلي أو الصورة الذهنيةضمن حدود احملتوى ال اإذ جند املدلول باقي) مد ومطّ(و

أَقطَف الورد أي حان قطافه، وأَحصد : ومثل ذلك ما نراه يف االشتقاق حني نقول
  .الزرع أي حان وقت حصاده

ادعى على  وخالصة القول يف هذا الصدد ما قاله ابن جين بالرد على من

لّي ألفاظها فكأن العرب إمنا تح« )٣(العرب عنايتها باأللفاظ وإغفالَها املعاين

زخرفها عنايةً باملعاين اليت وراءها وتوصشيها، وتجها وتدبا إىل إدراك  الًوت
  .ها» مطالبها

إن األلفاظ خدم للمعاين، واملخدوم الشك أشرف من «: إىل أن يقول
  .ها. »اخلادم

 بني الرمز )٤(عالقةً متبادلة بني اللفظ واملدلول أو كما يقول أوملانإذن هناك 
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وهو الصيغة اخلارجية للكلمة، وبني احملتوى العقلي أو الصورة الذهنية للشيء املُعبر 
أحدمها مادي عضوي وهو األصوات : ما جيعل لعملية الكالم جانبني وهذا عنه،

ن حضور أحدمها يستدعي ر عقلي وهو املعىن املقصود، أي إاملنطوقة، واآلخ
  .حضور اآلخر

النشاطات اإلنسانية على النطق باأللفاظ للتعبري عن  وال يقتصر دور اللغة يف
عواطف اإلنسان وأفكاره وإبالغها لآلخرين، بل يتعدى ذلك ليشمل عملية التوجه 

هذا ما . )٥(سواء على حد) العامل والواقع(واخلارج  )الذات والنفس(حنو الداخل 

مشروطةً  احلياة يف اتمع، وأما الطفل فإن مرحلة التكلم عنده تكون كان من أمر
التواصل مع اآلخرين، مث يتدرج بعدها يف رة، ال برغبته يف بانفعاله وحاجاته املباش
  .التعبري عما يدور يف نفسه

إىل حسن التعبري عن مقاصد الكالم هي اليت تثري  الًإن مشكلةَ تعلّم اللغة وصو
عاملنا، فنحن يف مواجهة ما يقال عن صعوبة تعلّم الفصحى، وما  التساؤالت يف

نسمعه من اامٍ للقواعد اللغوية بأا تقف موانع وعقبات يف طريق الوصول إىل 
  الفصحى، لنا أن نتساءل هل العلة يف القواعد أم يف طرائق تعليمها؟

عامل يف فنحن نرى أن اللغة الدارجة، اليت تسود اليوم مجيع أشكال الت
أن هلا قواعد غري مكتوبة  مع، يكتسبها األطفال اكتسابا مباشرااتمعات العربية، 

دقيقة للوصول إىل حسن التعبري عما يراد  اتتحكّم يف ترتيب األلفاظ، وتضع شروطً
قوله، فإذا بالطفل يتحاور بيسرٍ وطالقة يف السنة الثانية من عمره، دون أن خيضع 

ا فوق ما ميتلكه الطفلُ فإي، أوتلقنيٍ لقواعدها اليت مهما تكن بسيطةً لتدريبٍ نظام
  .من مقدرة على التحليل املنطقي

                                                           
  .١٤١ص ٢٠٠٨-١٠٦كاسرير، املعارج ع ) ٥(
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والشك بأن البيئة االجتماعية هلا دور مركزي يف تنمية ما يتمتع به الطفل من 
لى خالصة التقاليد ىل األداء املتميز، الذي يرتكز عمقدرة لغوية خلقية، لتوصلَه إ

  .غوية السائدة يف اتمعالل
اإن اإلصرار على طرائق التدريس اليت تعطي لقواعد اللغة مقام يف  احموري

كيفية تعليم اللغة إمنا يشري إىل انغالق فكري، وسلفية خجولة ال تقبل اخلروج على 
خلَ املنطقي إىل تعلم اللغة، ما قام به األوائل، فحقيقة األمر أن القواعد ليست املد

ن القواعد تعتمد حماكمات عقليةً تفوق ما لدى األطفال من مقدرة على إذ إ
التحليل واملقارنة، لذا فإن للقواعد وظيفةً أصلية بأن تبقى هي األساس لتفعيل اللغة، 

  .وليستأنس ا يف تشييد البناء اللغوي
اكتساب اللغة من قراءة النصوص هي وقد دلت التجارب الواسعة على أن 

عن استظهار قواعد اللغة خمتزلةً يف مجلٍ رتيبة ليس فيها  الً، بديبيلُ األفضلالس
  .عنصر من عناصر التشويق

ما يسمى نفسانيةَ العصر يف بالدنا، وهي اليت إن إعجابنا بالغرب يدخلنا في
تتميز بالشك والريبة عند مثقفينا يف مواجهة ذلك التقدم املذهلِ يف املعارف، وما 

إا حالةٌ نفسانية جتعلنا نلجأ إىل التمسك . تكاثرٍ وتسارع يف املعلوماتنراه من 
 تمع، وهو موقفللهروب من ضغط ا بكل ما يأتينا من املاضي الغابر، يف حماولة

  .مأزوم يتصف باحلَذَر والتردد يف مواجهة الواقع
ضيها ايد، وال نعود فهل نبقي لغتنا احلاملة إلرثنا الثقايف قابعةً يف شرنقة ما

منه العناصر اليت ميكن أن تكون مستند لنظرة جديدة يف  اإىل تراثنا لنستخلص
  ؟جماالت تعليم اللغة

فلم ال نفيد من كتب ذلك الرجل الذي ال يشيخ أدبه؟ فقد قال التوحيدي عن 
أن  فبدل »مه اخلمر الصرف والسحر احلاللكتبه هي الدر النثري، وكال«اجلاحظ 
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جمتمعٍ ال  أجنبية اننقل إىل العربية كتب فاتا أصداَء تصرصة لألطفال، حتمل يف طياخمص
يف كتاب احليوان عن املناظرة بني الكلب  الًيعرفه أطفالنا، ملاذا ال نقوم بتبسيط ما جنده مث

والديك، ويف كتاب البخالء عن البخالء وأحواهلم، وعن األمحق اهلندي الذي يتعصب 
وغريها من النوادر يف كتبه األخرى؟ إن كتب األدب مليئةٌ بالنصوص املشوقة  ،الفيل لىع

آدام بكما يفعله الغربيون لتعريف األطفال  ،لو وضعت يف قالبٍ سهلٍ مبسط ،لألطفال
منذ السنوات األوىل من الدراسة؟ وقد جرى العرب على االستعانة بالنصوص لتعليم اللغة 

بأن مقاماته اليت عارض  )٭(بارك عن اهلمذايناملد يف كتاب الدكتور مازن العربية كما ور

فيها األحاديث األربعني البن دريد قد أُلفت لغرض تعليم الناشئة اللغة، وقد صيغت 
 ،األحاديث وكذلك املقامات يف شكل رواية يأخذ منها املتعلم ثروةً من األلفاظ

يقرأه من نثر مسجوع، وهذا ما يوصله إىل  ويستوعب القواعد النحوية اليت حتكم ما
  .السليقة عن طريق املران ال عن طريق استظهار القواعد اجلامدة
دخل إىل السنوات األوىل من الدراسة نوعمن الوعي مبا تتميز به  امث ملاذا ال ن

مثلغتنا من وفرة كبرية يف األلفاظ ضمن حي حبوطَفََا  الًز داليل واحد؟ فإن س
  .وغَطَس وغَرِق تدخل يف جمال داليل واحد وترتبط بالتعامل مع املاء وغاص

وكذلك فقد حيلو للتلميذ أن يتدرب على استجالء العالقة بني بعض احلروف 
تشري إىل  الًفإنّ عض وعص وعصر وعصب مث. وبني املعاين اليت حتملها األلفاظ

فم وعصملا فيهما من تضييق على النفس التضييق واحلصر، وقد تضاف إليها ع.  
 ر واإلخفاء حيمله حرف الغني بذاته كما يف غَرِقترى أن معىن السمث إنه قد ي

طَ وغاب وغار، والغمامس وغَموغاص وغَم ثاء والغابة والغشاء والغاللة والغ
شوحىت الغ.  

                                                           
  .١٩٨١ه دار الفكر مازن املبارك، جمتمع اهلمذاين من خالل مقامات )٭(



  عبد اإلله نبهان. كلمة الدكتور احملاسين، رئيس امع، يف حفل استقبال د
  

ري عن املقصود إن مثل هذه التمارين تساعد على إيصال التلميذ إىل حسن التعب
  .من الكالم، وهذا يفتح اآلفاق ويقرب اللغة إىل األذهان ويوسع جعبة التلميذ اللغوية

  أيها السيدات والسادة

 امع معنيةً بتعليم اللغة، أو بالوسائل التربوية اليت تنبثق عن دراساتليست ا
  .عميقة يف علم النفس االجتماعي

اللغة العربية يف تطابقها مع الواقع ومع إن جممعنا مسؤولٌ عن حسن استعمال 
املعاصرة، ويف متكينها من مواكبة العلوم احلديثة، وهذا ما جعله يساهم مسامهةً 

  .جدية يف إجياد املصطلحات الالزمة لتعريب العلوم
أن يقوم  اإال أن من حيمل لواء العربية، ويلتزم بالذود عن حياضها، عليه أيض

 فهمٍ أعمق ملا طرأ عليها من تغريات عرب القرون، وذلك بسرب أغوارها للوصول إىل
  .بغية اإلفادة من كل جزء من تارخيها، لالنطالق ا إىل مستقبل واعد

وهذا ما جعل جممعنا يشارك يف مشروع احتاد اامع اهلادف إىل صنع معجم 
ةً مبا مرت به تارخيي للغة العربية، يدقّق يف األلفاظ وما طرأ عليها من تبدالت، متأثر

  .بالد العرب من ظروف ثقافية واجتماعية
إن هذا املشروع متمم ملشروع آخر ينطلق من اجلزائر ويشارك فيه جممعنا، 

طرح على الشابكة، تأكيدلوجود اللغة  اوهو مشروع الذخرية العربية اليت سوف ت
  .العربية يف هذه ااالت الرقمية احلديثة

وعني دراسةً معمقة للتراث، تم بدقائق ما يرد يف ويتطلّب كلٌّ من املشر
النصوص من تعابري وتراكيب، وتراقب االنزياح الداليل الذي نقل اللفظة من جمالٍ 
إىل جمال أوسع، أو على العكس حصرها يف جمالٍ حمدد، حبيث انقلبت يف داخله 

له تعريف دقيق امصطلح.  



  )١(اجلزء ) ٨٥(الد  –جملة جممع اللغة العربية بدمشق 
  

  

 احلفائر« :كتابه ام به ميشيل فوكو يفإنه جمال آثاري حفائري على غرار ما ق
حيث تعرض إىل منشأ اخلطاب ووحدات اخلطاب وإىل تشكُّل  )٭(»يف املعرفة

وسيتطرق . ونظر يف املقوالت وأمناطها ووظائفها ،املفاهيم وما بينها من تناقضات
مشروعنا يف الوقت ذاته لكشف ما هو مسكوت عنه يف نصوص تراثنا،كما يسعى 

منشأ املقوالت بغية تصنيفها، ال لتحنيطها وعرضها يف متاحف اللغة، بل  إىل حتديد
دننةً جوهرية يف لغتنا املعاصرة، ومستحدثه فيها مؤثرات  ملا اإلعادة إطالقها مكوست

  .املستقبل من تبدالت
سيختص يف هذا العام مؤمتر جممعنا الثامن مبوضوع نعتربه هلذا اهلدف  اوتأكيد

نظرةٌ معاصرة إىل التراث«: غتنا وجمتمعنا، وذلك حتت عنوانتقبل لملس احيوي« ،
ا تراثنا، واليت مل نستثمرها بعد، نأم حفَلة اليت يلنا الينابيع الثر ل أن يكشف

  .ويسمح لنا باستبعاد أمورٍ ال يعتد ا ألا من قشور املعرفة
ق والناقد نبهان اللغوي واحملقِّوحنن إذ نستقبل اليوم األستاذ الدكتور عبد اإلله 

إىل زمالئه ال ،يف جممعنا الًعام انرحب به عضو ما خيتطُّهلغويني ليساهم فيينضم 
امع من مشروعات يف خدمة اللغة العربية، نتمىن هلا أن تزيد من وعي أمتنا ألمهية 

  .لغتها العريقة
  عليكم ورمحة اهللا وبركاته والسالم
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