
- ٧٣٩ -  

  اللغة العربية بين الحاضر والمستقبل

  ممدوح فاخوري
ُلعل من أخطر املشكالت اليت يواجهها الكاتب العريب، يف الوقت 

ا يكتب صحة هذه اللغة وسالمة األلفاظ .. احلاضر، مشكلة اللغة اليت 
فقد كثرت يف املدة األخرية االنتقادات ..  والرتاكيب اليت يستعملها يف كتابته

ما تنـزلق إليه بسبب  إىل بعض من يكتبون َّجهوُ واملآخذ اليت تواملالحظات
أقالمهم من أخطاء لغوية بعضها مما شاع حىت كاد ينـزل يف األوهام منـزلة 

 واضح ال يكاد خيفى على الفئة املثقفة من ِّالصحيح، وبعضها اآلخر بني
  .ّالقراء

 ))غة العربيةندوة الل((وكان من املوضوعات اليت احتواها جدول أعمال 

وضعف األداء . ))ضعف األداء عند الجيل الجديد(( ٢٠٠٠/ ١٠/ ٢٢يف 
ال يقف عند حد اخلطأ اللغوي يف اللفظ، بل يعدو ذلك إىل الرتكيب 

ًعامةوالتعبري   .ّ أدهى وأمرا، ومهَّ
ًوأذكر أن كاتبا صحفيا ن هذا الضعف قد وصل إ(( :يقول كتب ً ملتزماً

 إن ))..االهتمام بوسائل عالجه.. ـنيَّلى كل املعني خطري بات يفرض عٍّإىل حد
املوضوع الرئيسي ألنه يالمس مستقبل اللغة العربية (( -كما قال -  هذا
))تهَّبرم

)١(.  
إن اهلجمة الشرسة على اللغة العربية، ((: ّيقول الدكتور وليد مشوح

                                                            
  .١٩٩٧/ ١٠/ ٢٨ – صحيفة البعث  (١)



  

لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٧٤٠  اجلزء الرابع) ٧٧( ا

))وحماولة تسطيحها هي دون ريب هجمة على الوجود العريب
)٢(.  

َّتسللت العامية واجلهل باللغة حىت ((: ستاذ عبد الغين العطريويقول األ
))إىل بعض صحفنا العربية

)٣(.  
)... اللغة(هذه الدوحة العظيمة اخلالدة ((: وتقول الكاتبة قمر كيالين

ا حىت .. تتساقط ُّتتهاوى حتت فؤوس اللهجات احمللية وآفات العامية وتسر
  .)٤(!))إىل األدب

*  *  *  
ً أو نقدا لكتاب، فتطالعك صفحاته أو يواجهك ناقده ً،اباوقد تقرأ كت

 أو ملنقوده ))لنفسه((قد حيتاط فيها ، و))األخطاء((بعدد قليل أو كثري من 
ً، وقد يكون رفيقا مرتخصا، ))هنات((يها ِّفيسم فال يستقصي فيها، فيصفها ًّ

ا ال ختفى على القارئ الفطن اللبيب))البساطة(( و))ليسربا(( .. إخل .. ، وبأ
َّا بنفسه أن يؤخذ بتهمة اجلمود والتضنَّ طني ت، أو أن يصنَّف يف عداد احملنَُّّزمً

  ..ًّوهو مايزال حيا يرزق، يغدو ويروح بني األحياء
ّاملهم أن هناك إمجاعا على تردي اللغة العربية، وعلى ضرورة اإلسراع يف  ً

  .العالج، قبل تفاقمه

*  *  *  
تعلق ي إذ كانت مما ، وتعقيدحرجلو من  ال خت-كما ترى -املشكلة 
 األجر  هي لهالعقىب ويف زعمه أن  وينربي لعالجها،،ى هلاَّبسمعة من يتصد

 ولو ، أن تستطيع مجع خمتلف اآلراء ومتباينهاُ من ذلك وأعقدُّوأشق.. والثواب

                                                            
  .٢٠٠٠/ ٣/ ٤ – األسبوع األديب  (٢)
  .٢٠٠٠/ ٥/ ١٧ – ))تشرين(( جريدة  (٣)
  .١٩٩٠/ ١٢/ ٢٨ – ))الثورة((  (٤)



  

٧٤١   ممدوح فاخوري -  اللغة العربية بني احلاضر واملستقبل 

ًيف طرف منها، بعد أن بلغ اخلالف فيها مبلغا عسريا قد يشق معه على  ً
 إىل هذا َ أقربٍحيح، وما هو يف منـزلةَّحيح منها وغري الصَّلصبعضهم حتديد ا

 بالقياس إليها مشكلة ِّهينة عند بعضهم لقد تبدواجلانب أو ذاك، حىت 
ُّ، لتعددها وسعتها وكثرة النـزعات اخلالف يف مذاهب األدب واألسلوب والقول

ا ًفضال عن أن بعضهم يكتفي بأن ينظر إليها على.. واالجتاهات فيها  أ
نتيجة طبيعية للتطورات احلتمية اليت تصيب كل نواحي احلياة، أو أن التطور 

 حبيث ال يستطيع أن –! ِّ كأن اللغة مبعزل عن ذلك كله–فيها أسرع وأوسع 
ِّيقف يف وجهها أحد مهما كابر وعاند، فترتك طابعها القوي املؤثر فيها  َّ َ َ

بقي على األصلح منها واألقوم، ُ أن ي-  والزمن وحده - مجيعها، وتدع للزمن  
إن هذا الفصل الغريب بني األدب واللغة، ... ُّواألقوى على الرسوخ والبقاء

ِّخصوصا يف جمال التطور، فيه كثري من التجاوز الذي ال مسوغ له وال دليل  ً
ً قواعد وأصول ال ميكن تعديها، وال ميكن إنسانا أن –ُّ للغة –َّومثة .. عليه ِّ ُ

ًيدعي أدبا ٌْ، أو يقحم نفسه يف األدب، وهو خلو منها، وَّ  فيها، ))فقري احلال((ِ
ًويف شغل عنها بتهومياته البهلوانية اليت يسميها أدبا أو شعرا، وليست من ذلك  ًِّ
ا اهلواة واحلواة، وإمنا هي وجود  َّيف شيء، وما كانت اللغة يوما أهلية يعبث  ُ ً

 حتصيل وعلم، وبال قواعد وكيان ومصري؛ وال تكون لغة أو أدب، بال
َويذكر الدكتور وليد مشوح أنه عاتب .. وأساس َ ًروائيا على كثرة جتاوزه قواعد ((ِّ

حاول أن تكون ((: فأجابه.. ًأنا أديب ولست لغويا: ًاللغة، فأجاب ممتعضا
ِّلغويا لتتأكد صفتك األوىل، وإال فستخسر الصفتني كلتيهما َّ  –، واللغة )٥(!))ً

))هي وعاء الثقافة((َّكتور عبد السالم العجيلي كما يقول الد
، أي وعاء )٦(

  ً.األدب والفكر مجيعا

                                                            
  .١٩٩٧/ ٧/ ١٢ – ))األسبوع األديب((  (٥)
  .٢٠٠١/ ١١/ ٤– ))الثورة الثقايف((  (٦)



  

لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٧٤٢  اجلزء الرابع) ٧٧( ا

واللغة، بعد هذا، هي املشكلة الكربى اليت باتت تقلق الكاتب والقارئ 
َالقارئ احلريص على حتصيل الثقافة الصحيحة .. َّ على السواء))ِّاملتلقي(( أو –

ا يكتب، َمما يقرأ، والكاتب احلريص على أن ميلك  سالمة األداة اللغوية اليت 
َّواحلريص أيضا على أال يؤخذ أو يؤاخذ من حيث يظن نفسه معصوما مربأ،  ً ًِ َّ َ َ
ا حمققة أو مزعومة، أو من ذلك النوع  َّوال حتصى عليه أغالط قد تكون يف ذا ُ
ُّالذي مل يقطع به أساتذة اللغة املختصون أنفسهم، أو كانوا يف جدال فيه أو 

  ..الفخ
ًبعض هذه األخطاء قد يكون هينا أمر اجلزم فيه، جسيمة تبعته على  ِّ
َّصاحبه، إن مل يـعد كونه خطأ من تلك األخطاء النحوية اليت تنجم عن زلة  ً ُ ُ ْ َ

ًلسان أو قلم، أو استعماال هجينا أو دخيال مثل كلمة  ً  ))بدوره((، و))بالكاد((ً
ً بدال من ))ليس((، و- مجة ترمجة حرفية املرت– ))ليس فقط((، وعبارة ))بالتايل((و
ً بدال من ))..ٍيقرأ كل كتاب راق وليس كل ما تصل إليه يداه((: ، كقوهلم))ال((
ٌقدم زيد ال عمرو(( أو ))ال كل ما تصل إليه يداه(( ٌ َ ِ وغريها مما تسبق .. إخل.. ))َ

َّإليه أقالم بعض املرتمجني احلرفيني واملدعني، الضائعني بني مش ية الطاووس َِِّْ
  .. ولكن إىل أين؟.. َّوهم قد يكونون سباقني.. ومشية الغراب

ِّوبعض هذه األخطاء قد يكون صعبا أمر اجلزم فيه، هينة تبعته على  ً
 وبعضها من ذلك  !صاحبه، وقد ترى بعضها أخطاء وليست كذلك عند غريك
َّاخلطأ الشائع الذي ينـزله بعضهم منـزلة الصحيح، أو يأىب إال َّ ً أن يعده صحيحا ُ َّ

اعتنق ((مثال األول عبارة . بعد إذ شاع، وقد يناطح فيه من يشهر قرونه للنطاح
ً وهو تعبري مرتجم، ولكنه قد يكون مقبوال سائغا، ومثال الثاين كلمة ))مبدأ ً

ٌفشل((، وصاحبها -ُ أو خيفق – ))اإلخفاق(( وهي مبعىن غري معىن ))يفشل((
ِ َ(( ..  

ًطلب حاجة فلم يدركها؛ وكذلك هي : عناها يف املعجم فم))أخفق((َّأما  َ
َفشل((َّ وغريه، ولكن ))أساس البالغة((عند الزخمشري يف 

ِ ِ ترد يف املعجم ))َ
 كان يستحسن ))العقاد((وأذكر أن األديب الكبري .. ))أخفق(( مبعىن ))الوسيط((



  

٧٤٣   ممدوح فاخوري -  اللغة العربية بني احلاضر واملستقبل 

ٌهذا املعىن ويزكيه، ويرى أنه لقط مثني، ومعناها األصلي ََ ُضع: ّ َُف وكسل وجنب؛ َ َ َ
ِ َ َ

  .!َّوشتان ما بني املعنيني
ُّ اللغة واأللفاظ قد جير إىل مزيد ))تطوير((ويرى بعضهم أن التساهل يف 

ا األصلية، ويقود إىل مزيد من  ًمن ذلك، وخيرج اللغة خمرجا تضيع فيه صور َُْ َ ُ
ُّالفوضى واحلرية والرتدد َّ َ..  

*  *  *  
ّ بني فريقني متباعدين، فريق متشدد، ال واألمثلة كثرية، والكاتب حياهلا

ًيقر وجها من وجوه  ّ از أو ))التطوير((ُ  والتجديد، ولو على سبيل النقل أو ا
ًالقياس، وفريق مندفع وراء كل جديد ولو كان خيرج أحيانا على قوانني اللغة 
وقواعدها؛ وبني هذين فريق معتدل منصف خيشى على اللغة من آفيت اجلمود 

ِّل على السواء، ولكنه ال ميلك دائما القطع برأي حاسم يوفق بني واالحنال ً َّ
ًشتيت اآلراء، أو يبته بتا كامال، ويرى أن احلل عند جمامعنا اللغوية، فهي  ًّ ّ
َّاملوكلة بذلك، وهي ال تعيا عن احلل الذي يالئم منطق التطور وضرورات 

ٍالعصر، وهذا مما سيأيت بيانه وتفصيله، يف مقال آت ٍ.  
امع يف تصويب  بعض ما شاع )٧(َّومثة فريق يرى أال تسرف بعض ا

، ومن هذا الفريق املرحوم ))َّغطى((ّوغلب على تعبري بعض الكتاب، كلفظ 
األستاذ صالح الدين الزعبالوي الذي يأخذ على جممع اللغة العربية يف القاهرة 

 األصل ترمجة للفظ ، وهي يف))االستيعاب(( مبعىن ))َّالتغطية((تصويب استعمال 
:  كان لك أن تقول– والكالم لألستاذ زعبالوي –َّفإذا صح هذا ((.. أجنيب

ِّذهب فالن لتغطية أخبار املؤمتر، وأنت تعين أنه ذهب لتقصي أخبار املؤمتر 
                                                            

ً التصويب من صوب قوله أي عده صوابا (٧) ُ َّ َ َ َّ وقد أجاز جممع اللغة يف القاهرة أن . َ
وال أرى حاجة إىل ذلك، إذ ميكن يف هذه احلال . يستعمل يف معىن تقومي اخلطأ

  .. وغريها))تصحيح((استعمال كلمة 



  

لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٧٤٤  اجلزء الرابع) ٧٧( ا

ا بالتغطية، والتغطية يف العربية  ا، فكيف يعرب عن مجع األخبار إلعال َّوإعال ُ
ِّقد توافر يف السوق ما يغطي :  يستقيم قولكّهي السرت واحلجب، وكيف ُّ

ُّاحلاجة، وأنت إذا سرتت احلاجة وحجبتها استغنيت عن السوق وما 
))فيها؟

)٨(.  

  :َّالعربية بين اللغات
ويتحدثون عن صعوبة اللغة العربية، ودعوة بعض األفهام الكليلة إىل 

اللغة األجنبية يف ترك اللغة الفصيحة، واستعمال اللغة العامية يف التعبري، و
َّ احلروف الالتينية فتحمس، ))نكهة((التعليم اجلامعي؛ بل إن بعضهم أعجبته 

 كما قال –َّووجد يف نفسه اجلرأة، فدعا إىل إحالهلا حمل احلروف العربية؛ وهي 
َّالدكتور حممد زهري مشارقة ممثل السيد الرئيس يف ندوة اللغة العربية  دعوة (( - َِّّ

َّإحالل العاميات الدارجة حملها لتفتيت األمة الواحدة (( إىل  تدعو))مشبوهة َّ
ِّومتزيق أوصاهلا، وإىل الكتابة باحلروف الالتينية لقطع الصلة بني حاضر األمة 

))وماضيها
)٩(.  

ّّويتساءل الدكتور مسر فيصل عن النـيات اليت تقف وراء هذا املوضوع، 
ضة ((ما األجانب، َّويعجب هلذا احلرص الذي يبديه بعضهم، وال سي على 

(  !األمة العربية كما حيرص أبناؤها عليها )
، وهم يقصدون صعوبة تعليم )١٠(

أمر مشرتك ((ُّاللغة الفصيحة وتعلمها، وهذه الصعوبة كما يذكر الباحث فيصل 
ا إىل –َّ أية لغة –إن اللغة ((:  ويقول))ًبني اللغات مجيعا  صعبة حيتاج إتقا

غية وعروضية، ومهارات لغوية كاحلديث والقراءة معارف حنوية، وبال

                                                            
  .١١، ص ))مع النحاة(( كتاب  (٨)
  .٢٠٠٠/ ١٠/ ٢٣ – الثورة  (٩)

  .٤٢، ص ))اللغة العربية الفصيحة يف العصر احلديث(( كتاب  (١٠)



  

٧٤٥   ممدوح فاخوري -  اللغة العربية بني احلاضر واملستقبل 

))والكتابة
لكن ذلك ال يعين أن اللغات احلديثة سهلة، ولو ((: ، مث يقول)١١(

))كانت كذلك ملا شكا أهلوها منها
)١١(.  

ّويؤيد ذلك ما تورده الباحثة الدكتورة بثينة شعبان، يف مقال هلا عنوانه 
، يف عددها الصادر يف ))لتاميز اإلنكليزيةا((ً نقال عن صحيفة ))لغتنا العربية((

وأن معظم الذين .. التالميذ هم ضعاف يف اإلمالء((، بأن ١٩٩٦/ ١/ ٣٠
، ))سكن(( و))ضروري((َّقدموا االختبار مل ينجحوا يف كتابة كلمات بسيطة مثل 

  .! ))والكلمات الوحيدة اليت مل خيطئوا يف كتابتها هي أمساؤهم وعناوينهم
عن قيمة الشهادة اليت يناهلا ((قرير الذي تشري إليه التاميز ويتساءل الت

هؤالء التالميذ إذا مل حيسنوا الكتابة، وعن نوع العمل الذي ميكن أن يقوموا به 
ذا الضعف أن تعاجل ((وترى الباحثة أن هذه املشكلة جيب . ))إذا كانت لغتهم 

غة العربية يف املراحل بطرق وفعالية تدريس الل(( وأن يعاد النظر ))من جذورها
))االبتدائية واإلعدادية والثانوية

)١٢(.  
ال ((.. ))صعوبة تربوية((ويرى الباحث الدكتور فيصل أن صعوبة اللغة هي 

))..عالقة هلا باللغة، وإن كانت اللغة موضوعها
وال ننسى مع ذلك أن . )١٣(

ا الوهم وقيام انتشار األمية، يف العصر العثماين خاصة، كان له أثره يف نشوء هذ
ُّومع ذلك فاألمية يف تقلص سريع متأل الفصيحة فراغه، على حنو . ّهذا االدعاء

َّأسرع من هذا االدعاء املغرض، فال يبقى ملدع حجة، وال ملغرض سبيل ٍ وقد .. َِّّ
َُِّّمسعت أمس حديثا لباحث لغوي قال فيه إن أمه امرأة أمية، ومع ذلك كانت  َّ ً ُ

ِّلفصيحة فهما كامال من غري أيتفهم نشرة األخبار ا ً   .. عائقً
إن اللغة العربية سايرت عصورها : ولن يفوتين، مع ذلك، أن أقول

                                                            
  .٤٥ املصدر نفسه، ص -   (١١)
  .١٩٩٦ شباط – آفاق – تشرين  (١٢)
  .٤٥ اللغة العربية الفصيحة يف العصر احلديث، ص  (١٣)



  

لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٧٤٦  اجلزء الرابع) ٧٧( ا

ّمجيعا، وقد تكون قص رت بعض الشيء عن مسايرة هذا العصر، لرتاكم َ ً
ا، وكان هذا التقصري أمرا مشرتكا يف امليادين كلها، بسبب ما  ِّاملطالب وكثر ً ً

َّة، بعد احلمالت االستعمارية املتتالية اليت تعرضت هلا، ُكابدت األمة العربي
ضة جبارة، ال مثيل هلا، دلت على أصالتها  َّواستطاعت مع ذلك أن تنهض  َّ
وغناها ومرونتها، ويلخص ذلك الدكتور عبد الكرمي األشرت، يف حبثه الذي 

بية هو يف إن واقع الكلمة العر((: َّقدمه يف ندوة اللغة العربية آنذاك، إذ قال
َّحقيقته العميقة واقع األمة العربية، فإذا صح صحت، وإذا ساء ساءت َّ((

)١٤( .
كما يكون مستقبل األمة ((: ُومثل ذلك قال العالمة األستاذ حنَّا فاخوري

))يكون مستقبل اللغة، تنهض بنهوضها، وتزدهر بازدهارها
)١٥(.  

َّومع هذا كله، البد من وقفة عند بعض اآلراء اليت  حبثت يف ذلك، ِّ
ِّوكانت ال تقيس التقدم الذي نسعى إليه مبا حققناه حىت اليوم، وهو يبشر  َّ

إن اللغة اليت تقطع هذا الشوط يف وقت قصري، تقطع بال شك .. بالكثري
ا لغة  ُأشواطا أطول وأرحب، ولن يعوق خطوها عائق مهما شق أو حزن، أل َ َّ ً

َّ السماء، وألن هلا من جتارب عريقة أصيلة، أصلها يف األرض وفروعها يف
ا إىل مزيد من التقدم والفالح   ..ِّاملاضي ما يقوي عزمها ويدفع 

ونقف أمام رأي يطرحه الناقد الدكتور حميي الدين صبحي يقول فيه من 
  .))هل تصمد العربية يف القرن احلادي والعشرين؟((: مقال له عنوانه

َّالسؤال الذي يرتدد على استحياء، هو(( هل ستكون اللغة العربية لغة : ُّ
العوامل اليت جتعل اإلجابة بنعم غري حمسومة ((: املستقبل العريب؟ وجييب إن

ًتقريبا ظهر التشكيك يف قدرة اللغة العربية ) العشرين(ًمتاما، فمنذ مطلع القرن 
إن العربية لغة األدب، : على التعبري عن احلضارة الغربية الوافدة، فقيل

                                                            
  .١٩٩٧/ ١٠/ ٢٨ – جريدة البعث  (١٤)
  .١٩٨٧/ ١٢/ ١ – جريدة البعث  (١٥)



  

٧٤٧   ممدوح فاخوري -  اللغة العربية بني احلاضر واملستقبل 

 – كما يقول –وقد أثبتت هذه املقولة . والفرنسية مها لغة العلمواإلنكليزية 
ا، فمنعت اللغة العربية من دخول مرحلة الدراسات العليا يف العلوم  ُقو َّ
ِّالطبيعية والرياضية، وصارت اجلامعات العربية إىل اليوم تدرس العلوم باللغات 

ا قاموس حديث جيمع َّاألجنبية، وال سيما أن اللغة العربية احلديثة ليس هل
))..َّألفاظها املستحدثة واملوضوعة واملعربة

)١٦(.  
  :)١٧(وقد قلت آنذاك

من أين جاء هذا : وال أريد أن أسبق إىل رأي، ولكين أتساءل.. ((
، من اللغة العربية نفسها أم من -َّ إذا صح تعميمه-التقصري أو هذا القصور؟

ا ويؤلفون؟ سؤال أمسح لنفس ي بطرحه أرجو أن تأيت جهود بعض من يكتبون 
امع اللغوية باجلواب عنه   .))..احتاد ا

ًإن لغة استطاعت أن تنهض سريعا وأن : وأضيف إىل هذا التساؤل قويل ً
ِّتشق طريقها على رغم الصعوبات والعقبات والتحديات واحملاوالت  َّ ُّ َّ

لغوي ومقتضيات ُّاالستعمارية املتتالية اليت كانت تواجهها، وأن تساير التطور ال
العصر يف التأليف والبحث العلميني ويف تدريس العلوم، على اختالفها، لن 
َّتقف عاجزة عن استكمال طريقها بعد أن قطعت هذا الشوط السريع يف 

ا القومية واللغوية ا لغة العصر وكل ..مسري ، وبرهنت منذ اليوم األول على أ
  ..العصور

  ويتحدثون عن التطور
َّضيفه، وهو أن التطور ليس كلمة بسيطة نطلقها وال وشيء آخر أ

ا الصحيح إن من .. َّنشفع ذلك بالعمل املسؤول الذي يضع األمور يف نصا
ًالسهل على أحدنا أن يتكلم وأن يبدي رأيا أو يطرح سؤاال أو يوجه انتقادا ِّ ً ً ..

                                                            
  .٢٠٠٠/ ٣/ ٤، /٤٣/ السنة – السورية –بوعية  جملة الثقافة األس (١٦)
  .٢٠٠٠/ ٦/ ٢٤، ))األسبوع األديب((  (١٧)



  

لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٧٤٨  اجلزء الرابع) ٧٧( ا

ّولكن عليه أن يشارك أيضا ولو يف وضع حجر يف املدماك األصلي وال مير  به ً
ًومرور الكرام ينبغي أن يعقب كرما أيضا.. َّمر الكرام ً َ َ

ِ ِّوأال يسمح للشك .. ُ َّ َّ
املصطنع أن جيعله يلقي الكالم على عواهنه، من دون أن ينظر ويشارك، وأن 
ا ال ترمي، فمن كان جامدا مثقل اخلطو، ال  ًيدعي أن القافلة جامدة يف مكا َّ

َيشارك يف تبعة، ما ينبغي أن ي َصم غريه باجلمودٍ
ِ..  

*  *  *  
امع اللغوية، وجهودها املشكورة يف هذا  ُوإذ كنَّا يف صدد احلديث عن ا

، )١٨(َّالسبيل، أرى من املفيد أن أقف عند مقال قرأته يف إحدى الصحف العربية
َّ يقول فيه كاتبه إنه ))ُّدعم البحث العلمي أهم من تشجيع جمامع اللغة((عنوانه 

ما صارا بقوة اثنني–ب آخر يشاركه يف الرأي َّمتفق مع كات ، فهو - ..  أي أ
مع اللغوي، ((: -  أي الكاتب اآلخر –يقول  َّبدال من أن توجه األموال إىل ا ُ ً

ًواخلروج بالتعريفات واملصطلحات اليت قد تبتعد كثريا عن املعىن احلقيقي، وتثري 
ألموال إىل البحث العلمي آمل أن توجه اجلهود وا) كذا(سخرية القارئ العريب 

َّاملعاصر، وبعدها فإن املصطلحات ولغتها ليست بالغة الصعوبة حني يتوفر  ُّ
األمر الذي تتكرر الشكوى منه أنه ((: ، ويقول))األساس العلمي املتني) كذا(

امع، وسبب ذلك واضح  ذه املصطلحات اليت تقرتحها هذه ا َّقلما يلتزم أحد 
معي املضين مل يأت نتيجة لألحباث العلمية، بل جاء فهذا العمل ا. ًجدا

ا . نتيجة لعمل مقطوع عنها وكما أننا ال نتعلم أية لغة عن طريق حفظ مفردا
فقط، فإنه ال ميكن أن نعمم املصطلحات عن طريق توفريها يف شكل معاجم 

ا   :مث يقول. ))مقطوعة عن سياقا
امع يف ص(( ًوغ هذه املصطلحات أحيانا، مث إن العمل الذي تقوم به ا

 العربية اللغةِّفيقال إن املتخصصني يف : َّإن صحت الرواية يف تصويره، عجيب
                                                            

  .١٩٩٧/ ٦/ ٢٨، ))الشرق األوسط(( صحيفة  (١٨)



  

٧٤٩   ممدوح فاخوري -  اللغة العربية بني احلاضر واملستقبل 

ِّجيتمعون، يف بعض األحيان، باملتخصصني يف العلوم املختلفة اليت يراد صوغ 
 العربية اللغةِّمث حياول هؤالء أن يشرحوا للمتخصصني يف . مصطلحات هلا

 باقرتاح مصطلح العربية اللغةِّ، مث يقوم املتخصصون يف َّمعىن املصطلح املعني
امع اللغوية، فهي تنم عن . عريب مالئم ُّفإذا صحت هذه الرواية عن عمل ا ِّ َّ

عدم الفهم لقضية املصطلحات من أساسها، وعدم الفهم للطريقة اليت تعمل 
  .))ًا اللغة أصال
  :مث يقول

ًظا؛ فقد أتاح له اإلعالم انتشارا  حمظو))االستنساخ((وقد كان مصطلح (( ً
ًواسعا، ومل يرتبط املفهوم الذي يدل عليه باملصطلح األجنيب كما هي العادة يف 

ُوينبغي أن يشار إىل أن هذا املصطلح يف لغته ... أغلب املفاهيم اليت ترد إلينا
ًاإلنكليزية غري دقيق أصال، إذ هو ال يعين إنتاج نسخة مماثلة متاما  َّقدم َوكما ت(ً

ّ فإن الدقة ليست ضرورية، بل املهم القبول -ً والكالم له، والقوس له أيضا– َّ ِّ
  .))..باملصطلح

* * * 
أرى أن كالم الكاتب حيتاج إىل توضيح، فالبحوث العلمية جادة يف 
َّعملها، وعلى حنو منسق ومنظم مع جمامع اللغة، وظاهر احلال يدل على أن  َّ

االت العلمية والتعليمية، ويذكر أنه غري هذا التنسيق يؤيت مثراته  يانعة يف ا
مع، ويف الوقت نفسه يرضى عن  ٍراض عن املصطلحات اليت يضعها ا

ِّونذكر أن يف القطر .. مصطلح غري دقيق كما يقول هو مصطلح االستنساخ ُ
َّالعريب السوري، ويف معظم األقطار العربية، مؤسسات حبث علمي تشارك من 

مع اللغوي يف .. وضع املصطلحات العلميةغري شك يف  ًونذكر أيضا أن ا ِّ
مع العلمي العريب((َّسورية كان يسمى   ألنه كان يف شغل شاغل بقضية ))ا

ًاملصطلحات العلمية وتلبية حاجة التعليم إىل التعريب، وكان جممعا علميا يف  ًّ



  

لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٧٥٠  اجلزء الرابع) ٧٧( ا

وا من بني أهل ًاملنـزلة األوىل، وهو يتألف اليوم من مخسة عشر عضوا اختري
))العلم واملعرفة وذوي الباع الطويل يف اللغة والعلوم

ًونذكر أيضا مكتب .. )١٩( ُ َ
تنسيق التعريب، يف املغرب العريب، وهو تابع للمنظمة العربية للرتبية والثقافة 
ِّوالعلوم ويذكر هلذا املكتب جهود جليلة تـوجها بإصدار كتيبات خاصة ببعض  َ َُّ َ

َُّة أدت للغة العربية خدمات جلىاملوضوعات، ومبجل ويرى الدكتور ناصر . َّ
الدين األسد الذي كان يشغل منصب رئيس جامعة عمان األهلية، وهو من 

أصيب يف مراحل متعددة من ((اللغويني البارزين، يف مقال له أن هذا املكتب 
مسريته بضبابية الرؤية وغموض اهلدف واضطراب الوسائل، حىت تضاءل دوره 

))اآلن
 كل ما قاله الدكتور ناصر الدين، فلهذا – ولن أورد يف هذا املقال - )٢٠(

امع، ويف –جمال آخر سيأيت   وأكتفي اآلن مبا قال يف ضرورة التنسيق بني ا
  :يقول. نوع املصطلحات وأمسائها

امع واجب(( حىت إن بعضنا يذهب يف هذا .. إن التنسيق بني ا
امع القائمة احلالية التنسيق إىل أن يكون للغة العر بية جممع واحد، وأن تكون ا

ومن مظاهر الشعور باحلاجة إىل هذا .. ًأو اليت ستقوم يف املستقبل جلانا حملية
امع((التنسيق إنشاء  ً الذي ال يزال بتكوينه وبعضويته قاصرا عن القيام ))احتاد ا

ت وتعددت، مبا نرجوه منه، وخاصة توحيد املصطلحات العلمية اليت تكاثر
ِّوأصبح كل جممع يضع ما يرتئيه منها يف معزل عن أي تنسيق، حىت صارت لنا  ُّ
َّلغات علمية خمتلفة، يتعصب كل جممع وكل قطر ملا يضع منها، وكان األمل 
امع،  امع جمرد اقرتاحات متهيدية لعرضها على احتاد ا أن يكون عمل تلك ا

ون هذا االحتاد هو اجلهة املختصة بعد إعادة تكوينه وتوسيع عضويته، ليك
  ..بإقرار املصطلح

                                                            
  .١٩٩٥/ ١٢/ ١١، - ٦٣٩٩ – تشرين  (١٩)
  .١٩٩٣/ ٦/ ٢٩، ))الشرق األوسط(( جريدة  (٢٠)



  

٧٥١   ممدوح فاخوري -  اللغة العربية بني احلاضر واملستقبل 

امع  َّوما أشك، بعد إيراد هذا الرأي للدكتور ناصر الدين، أن احتاد ا
. ُيقوم اآلن مبا ينبغي، ويضطلع بتبعاته كاملة، ألنه مل ينشأ إال هلذا الغرض

 ةالعربي اللغةوهم ال يفتؤون يذكرون، يف كل حني، وال سيما يف عيد جممع 
امع((املاسي، أن  تيسري اللغة، ونشر الرتاث، وتوحيد : هدف احتاد ا

  .))املصطلحات العلمية
  : وتسميتها)٢١(ويقول الدكتور ناصر الدين يف نوع املصطلحات

ا أو بآثارها، وبعض (( َِّّاملصطلحات أمساء ملسميات مادية ملموسة، بذا َّ
ا أو هذه املصطلحات مأخوذ من أمساء األشخاص الذين  َّاكتشفوا مسميا

  .))اخرتعوها أو صنعوها، فال سبيل إىل تغيريها بألفاظ من لغة أخرى
فإن ) غري املنسوبة إىل أمساء األشخاص(أما املصطلحات األخرى ((

ورمبا كان املوقف املعتدل هو الذي يرى . مواقف العلماء واللغويني ختتلف فيها
ا لغوية، أي أن املخرتعات أصحابه أن القضية علمية حضارية أكثر منه

ا فتنتشر مع أمسائها وحني كان . ِّواملكتشفات واملصنوعات يسميها أصحا
العرب واملسلمون هم أصحاب العلم واحلضارة أطلقوا املصطلحات بلغتهم 

  .ًالعربية، فشاعت وأصبحت جزءا من اللغات األخرى حىت اليوم
ت األوروبية، وخاصة واملصطلحات العلمية العربية املنتشرة يف اللغا

لغات غريب أوربا، أكثر مما تنص عليه املعاجم حىت تذكر أصول األلفاظ، 
أما اآلن، فإن غرينا هو الذي يصنع العلم واحلضارة، . وأكثر مما يظن الناس
بلغته، وسنكون قادرين على إطالق تلك ) املصطلحات(ويطلق عليها األمساء 

رسالتنا احلضارية ونعود إىل صنع العلم، األمساء بلغتنا العربية حني نستأنف 
ولكن هذا ال يعين عدم التدريس باللغة العربية، فلغة التدريس واستعمال اجلمل 
والعبارات الشارحة واملوضحة والواصلة بني املصطلحات أمر غري املصطلحات 

                                                            
  .١٩٩٥/ ١٢/ ١١، ))تشرين(( جريدة  (٢١)



  

لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٧٥٢  اجلزء الرابع) ٧٧( ا

ا الوطنية يف تدريس . نفسها وهذا ما تفعله األمم مجيعها، فهي تستعمل لغا
اية املرحلة اجلامعية، فال جيوز التذرع العلوم  يف مجيع املراحل، حىت 

 يف تدريس العلوم؛ العربية اللغةواالحتجاج بقضية املصطلح يف تأخري استعمال 
وكل هذا حيتاج إىل املزيد من التفصيل يف توضيح الفرق بني املصطلحات ولغة 

  .))التدريس واملصادر واملراجع ولغة البحث العلمي
ر ناصر الدين يعاجل هنا مشكلة من أخطر مشكالت املصطلح الدكتو

ال، هنا، للبحث فيها بالتفصيل الالزم، وإن كنت ال  العلمي، ولن يتسع ا
امع ينظر فيها مجيعا، وال يألو يف ذلك جهدا، مهتديا بنهجه  ًأشك أن احتاد ا ًً ُّ

س يف األلفاظ َّالقومي والرتاثي السليم، وأرى يف الوقت نفسه أن املشكل لي
ًوحدها، فقد نتساهل أحيانا، وموقتا، يف اللفظ ألسباب موجبة، أو ضرورية،  ً
.. ولكن جيب أال يكون تساهل يف الرتكيب والتعبري، مهما تكن األسباب

  ..واألعذار.. واحلجج
هذا، ويوضح الدكتور شوقي ضيف، نائب رئيس جممع اللغة العربية يف 

ا أن (( )٢٢(القطر العريب املصري امع العربية، منذ أنشئت وضعت يف قانو ُا
منها تعريب املصطلحات العلمية، يف خمتلف العلوم، إذ كان علماء الطب .. َّمواد

مع  َواهلندسة والكيمياء، جيدون صعوبات يف ترمجة املصطلح، وبالتايل وضع ا َ
  .))عشرة معاجم يف املصطلحات العلمية وتعريبها حىت اآلن

امع أجابَّوملا سئل ا إنه : لدكتور ضيف عن اهلدف من قيام احتاد ا
إن أمتنا استطاعت أن تنهض : القضاء على البلبلة العلمية الشائعة، وقال((

))ضة علمية عاملية
)٢٣(.  

                                                            
األستاذ الدكتور شوقي ضيف هو . [١٩٩٣/ ٦/ ٨، ))وسطالشرق األ(( جريدة  (٢٢)

لة/اآلن رئيس جممع اللغة العربية بالقاهرة   ].ا
  .١٩٩٥/ ١٢/ ١١، ٦٣٩٩، العدد ))تشرين(( جريدة  (٢٣)



  

٧٥٣   ممدوح فاخوري -  اللغة العربية بني احلاضر واملستقبل 

والشك أن الدكتور شوقي ضيف أجلم، بتصرحيه هذا، األفواه املريضة 
ّم العلمي والتقين وحاجات  قاصرة عن مواكبة التقدالعربية اللغةَّاليت تدعي أن  ّ

  .العصر
َّ واملؤسسات العلمية العربية اللغةويف اجلهد الكبري الذي تبذله جمامع 

 الصادر ))مع النحاة((َّيقول األستاذ االكبري صالح الدين الزعبالوي يف كتابه 
  :)٢٤(عن احتاد الكتاب العرب

غوية ويف املؤسسات العلمية والل.. اتسع العمل يف جمامع اللغة((
إذ أمثر غرس جهودها يف مضمار استحداث األلفاظ واملصطلحات .. األخرى

ِّالعلمية معاجم متخصصة يف علوم الطب والصيدلة والزراعة والكيمياء والفيزياء  َ
  .))وغريها

َّوقد غدت احلاجة ماسة إىل وضع معاجم أللفاظ احلضارة ((: وقال
َّاملادية وأخرى ملصطلحات اهلندسة والفيزيا ء النووية وعلم النبات واحليوان ِّ

واجليولوجيا وعلم االقتصاد وعلم النفس والرتبية وعلم اآلثار واجلغرافية والتاريخ، 
امع يف هذا املضمار خطوات فسيحة جادة   .))َّوالفنون والفلسفة، فخطت ا

ويشرتط األستاذ الزعبالوي، يف وضع هذه املعاجم، أن يستفاد من 
  :ولبعض كتب الرتاث، فيق

والبد من اإلفادة، يف وضع مثل هذه املعاجم، من العودة إىل كتب ((
حبر ((َّ يف مصطلحات الصيدلة، و))أقراباذين القالنسي((الرتاث ككتاب 

 لليوسفي اهلروي، وشرح تشريح القانون البن سينا، للطبيب املعروف ))اجلواهر
لفنون ابن النفيس، ومفاتيح العلوم للخوارزمي، وكشاف اصطالحات ا

  .))للتهانوي
وقد سبقت اإلشارة إىل أن تعريب العلوم عندنا قدمي، وأن العرب قاموا 

                                                            
  .١٠، ٩، ص ))مع النحاة((  (٢٤)



  

لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٧٥٤  اجلزء الرابع) ٧٧( ا

ال منذ العصر العباسي خاصة، بل قبل ذلك بقليل،  بواجبهم يف هذا ا
م هذه، كما يقول األستاذ الزعبالوي، وهم ميلكون كل  ُّوسيتمون مسري ُ

ٍربتهم هذه يف مقال آت، وسنتحدث بالتفصيل عن جت. الوسائل الالزمة لذلك
  .ونعرض للمنهج املتبع يف ذلك

* * * 
  


