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في  رئيس مجمع اللغة العربية بدمشق كلمة الدكتور مروان المحاسني

  افتتاح ندوة 

  »أضواء مجمعية على مجاالت اإلصالح«

                ١٥/١٢/٢٠١٤-١٤  

  أيها الحفل الكريم

مع املقامة احتفاًال باليوم العاملي للغة العربية للنظر يف فكر  إين إذ أشكر لكم حضوركم ندوة ا

مع وم إن حضوركم مردُّه إىل ما هو قائم يف الذاكرة  :أقول ،ن تالهم يف خدمة اللغة العربيةمؤسسي ا

للذين هلم مسامهات كربى يف النظر إىل تطابق اللغة العربية مع  ،اجلمعية يف بالدنا من إكبار وتقدير

ضة يف بالدنا العزيزة. ،متطلبات العصر   جلعلها مستنداً لكل 

فال بّد هلا من أن  ،فكر وحموراً للحياة واألداَة املثلى للتواصل االجتماعيما دامت اللغة حاملًة للف

تمع حسب تغّري األحوال. وهذا وضٌع جليّ  ،تتأثر باختالف الظروف ى دَّ تب وأن تتالءم مع ما يتطلبه ا

عارف، ثة تتسابق فيها املحثيثة حنو حدا غريب يسري ُخبطًا يف لغتنا منذ أن وصلت إليها إرهاصات عاملٍَ 

 ي مازال يُتحفنا بعجائَب متتاليةٍ عامل ىل معرفة نفسه وموقعه يف هذا العامل، وهو سياقٌ نسان إإليصال اإل

  غّريت نظرتنا إىل الكون الذي نعيش فيه.

تنوء كانت و  ،ال مكان هلا فيها سلطنةعميق طيلة بقائها جزءاً من  وكانت اللغة العربية يف سباتٍ 

ا من قبل ذلك حتت سالسلَ  فغاَب  .بلغة البالد أصالً عالقة  وليس هلم ،املماليك املتحكمني مبقدرا

 احلوادث وخاصة يف بالد الشام، وتفسريِ  اقتصر اإلخباريون على ذكرِ األدب واحنطت مستويات اللغة و 

ألسعار بيع القمح والشعري، ومعظمهم حياول  اململوكية كاخلاصكي والنائب واألتابك، وعرضٍ األلقاب 

   رتقي إىل جماالت السجع بكثري من اجلهد، إذ غلبت اللغة احملكية على اللغة الفصيحة.أن ي

ت حكم تارخيية مديدة على أصوات مدافع بو  لقد استفاق العامل العريب من غفوةٍ  نابرت، اليت أ

  .وأدخلت املشرق يف متاس مباشر مع الغرب املماليك يف معركة األهرامات
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العلمية، محلتها الثورة من تلك األفكار واملسارات  لت إليهم جمموعةٌ قد استفاق العرب حني وصف

ومتّكنت من رفع  ،إىل جماالت احلرية وحقوق اإلنسان جديدةً  وقد أدخلت مفاهيمَ  ،الفرنسية إىل أوربا

  املظامل عن شعب حيكمه نظام ملكي مستبّد.

به من حبوث عن مصر وتارخيها وما قاموا  ،يف محلة بونابرت على مصر بارٍ كِ   وكان وجود علماءَ 

ا احلضارة ذكر  تَ فَ خَ بعد أن  ،مكّونات تلك احلضارة الغالبةحافزاً للعامل العريب إىل االلتفات إىل  ،وفنو

وا يتساءلون عن أهلية لغتهم يف استيعاب هذه العلوم وبدؤ  ،وما أنتجته من علوم العربية اإلسالمية

 هم الرتاثية: فوتدارسوا كتبَ  ،احلديثة
ُ
ية، وكتب البن القوط األفعال وكتابزهر للسيوطي قه اللغة للثعاليب وامل

  الزخمشري كاملفّصل يف علم العربية وغريها.

عام  )يف املرتادف واملتوارد وانربى بعضهم إىل تنسيق كتب جيمعون فيها املرتادفات (جنعة الرائد

  .م إلبراهيم اليازجي١٩٠٤

من املعاجم الرتاثية كجواهر األدب يف معرفة كالم مداخلها عت مجُ  ةٌ هامّ  وكان أن ظهرت معاجمُ 

للمعلم بطرس البستاين  »حميط احمليط«والقاموس  هـ،١٢٩٤وقد طبع يف مصر عام  ،لألربليالعرب 

 ،)هـ١٢٩٩ينية طنوقد تبعه اجلاسوس على القاموس ألمحد فارس الشدياق (القسط ،م)١٨٧٠(بريوت 

أمهها حميط احمليط الذي رتبه البستاين على حروف املعجم باعتبار  وقد يكون ،ومجيعها معاجم نفيسة

رداحلرف األول من ال   وهو أول قاموس عصري ُمطوَّل. ،ثالثي ا

مع العلمي العريب يف أول دولة عربيةِ  اللسان كان جتاوبًا مع  الكيان عربيةِ  وهكذا فإن تأسيس ا

إىل بالد الشام وقد  يانعةً  إن اللغة العربية اليت وصلتف وخباصة ما يتعلق بالعلوم العصرية. ،تلك اهلموم

حاول ت يف مرحلة من التساؤالت حني لغوي عجيب، كانت قد مرّ  انبثقت يف اجلزيرة العربية بكمالٍ 

حنة واجتازت املِ  جناحًا باهراً  نقل العلوم اإلغريقية إىل لغتهم. وقد جنحت هذه اللغة األوائل العلماء

متابعة التطور  ومن مثَّ  ،لت إىل استيعاب هذه العلومتوصّ ة يها من جذور لغوية حيّ إىل ما فمستندًة 

وبقيت  ،حىت وصلت إىل اللغات األوربية العلمية يف القرن العاشر للميالد ،مع تطور العلوم متساوقةً 

  .حني تُرمجت إىل اللغات األوربية احلديثة يف كل تلك العلوم ةً دَ ها معتمَ آثارُ 

معيني إ  تكنولذا مل ا لغةٌ ىل لغتهم على نظرة ا فة قد أصيبت باضمحالل تدرجيي عرب متخلّ  أ
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ا أوسع مما يطلب إليها من تطابق مع أوضاع جديدة، ويقول فردينان دو سوسور  ،القرون بل أدركوا أ

 وهو الذي غاص يف» عامل اليوماللغة العربية هي أقدم لغة حية يف «وهو من كبار علماء اللسان أن 

درك العرب قبل أن يُ  ،لدون وتوضيح موقعها العلميفضل يف نشر مقدمة ابن خالرتاث العريب وكان له ال

تمع.   قيمتها يف التاريخ وعلم ا

يتها نْ يعود إىل بِ  ،رغم صروف الدهربن الفضل يف عدم احنالل تلك اللغة املتكاملة العناصر وإ

فُضل اللغات اإللصاقية غري اإلعرابية تَ شتقاقية اليت الرياضية املنطقية، وإىل صفتها االنصهارية اال

(كاللغات األوربية احلديثة وجمموعة اللغات الرتكية) وذلك بسبب وجود أوزان صرفية فيها هلا قوة 

  صلها إىل ِدقّة نادرة املثال يف استعمال املقاييس الصرفية لصنع املصطلح املطلوب.وْ تُـ  ،اإلصهار الشكالين

م  لتطابق مع الالزمة ل وا يف زمن أدهشته اخلطوات السريعةاألوائل قد نشؤ  عيونلقد كان ا

اليت مازالت حىت ذلك  ،ظروف العصر، إثر إطالق حممد علي حاكم مصر ُسّنة اإليفاد إىل بالد الغرب

تلك  أي وكانت منطلقًا ملا نسميه احلداثة ،الوقت متأثرة باملوسوعة الفرنسية والثورة الفرنسية اليت تلتها

النهضة العلمية اليت قدمت لإلنسان جماالت فكرية وعملية جديدة لتعيد إليه كرامته وتساعده على إمناء 

  .موارده

م رجال أصّروا على االنفتاح على عامل غريب حيمل بذور مستقبل  م  العامل،إ وقد ساعد

لتتمكن من  ،للغة من تطويرمعرفتهم بلغة أجنبية كاحلصري وكرد علي والشهايب إىل تقدير ما تتطلبه ا

يف تطويرها، وأدركوا قيمة الرتمجة  اإلفادة منها واملشاركةُ  هم إمكانُ لغتَ  استيعاب العلوم احلديثة اليت فاتَ 

متيزت بشعرها الرفيع  يف إرساء هذه العلوم يف اللغة العربية. وهذا ما أبرز مفهوم اإلصالح اللغوي يف لغةٍ 

وتساءلوا كيف ميكن اإلفادة من غزارة ما يف  ،انطالقه من اجلزيرة العربيةعلى قرون عديدة بعد  املمتدّ 

لتخصيص األلفاظ اليت تصلح لبناء املصطلحات. ذلك أن معظم الكتب الرتاثية مل تكن سوى  ،لغتهم

ويف أساسيات اللغة من قواعد وتعبريات، أو دراسات يف نتاج الشعراء  ،دراسات تقليدية يف الدين والبيان

وإبداع. الشك أن دراسة  وخيال وعواطفَ  لتوضيح ما تتضمن هذه األبيات اجلميلة من جمازٍ  ،بالعر 

دثه وقع األوزان الشعرية اليت حددها اخلليل بن أمحد الفراهيدي، وما حيُ الشعر العريب الرتاثي يكشف دقة 

  ونظرات إىل حقائق احلياة. ،رنني نظم هذه األشعار من مشاعر إنسانية

ق ذلك الشعر الناضج املعّرب على ما أبدته اللغة العربية من تفوّ وقد سادت نظرة اإلعجاب ب
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ا ثقافةٌ  االت العلمية، وذلك إىل َحّد أن نُعتت الثقافة العربية بأ خرفية لفظية زُ  يقارب اإلعجاز يف ا

  طوط العربية.نه أشكال اخلقياساً على ما رأوه يف املعمار العريب من فن رقيق متوازن تزيّ 

معيني املؤسسني قد أمعنوا النظر يف الرتاث الفكري املتميز الذي حتمله لغتهم وقارنوا  ،إال أن ا

م من جمموعاتمبذلك   كيةاللغة إىل مستوى لغة حم تدّنتتفّشت فيها األمية حىت  ،بشرية ا حييط 

اختدم أغراض احلياة اليومية على  ة إصالح اللغة أي االرتقاء بالشعب فغلبت عليهم فكر  ،اختالف هلجا

  إىل ممارسة صحيحة للغته.

استعمال  الذي قلَّل من رتاجعالتفيد بأن  ،وختّرصاتعاءات لكن مفهوم اإلصالح قد شّوهته ادّ 

  ّرية.باحملبالصعبة بل صفت النظر يف قواعدها اليت وُ  الفصحى يتطلب إعادةَ 

ا نظرة أرادت أن تتجاوز مجاليات اللغة الع اإ  االعتماد علىوحسن  ،ربية املربوطة بإعرا

مجوع  ضبطِ  إلغاء نون النسوة، إىل طالبِ ن طالٍب بفمِ لعقلية اليت تستند إليها القواعد، املنطلقات ا

 طاويًا موقع اإلعراب أساسًا لفهم النص. ،ها، إىل من ُحيّبذ تسكني أواخر الكلماتالتكسري وتوحيدِ 

  تناول اجلماهري، فتعّم الثقافة.مجتعل اللغة الصعبة يف  املزعومة اتوهم يظنون أن مثل هذه اإلصالح

ا نظرة سطحية إىل واقع مؤمل أبعدَ   إىل حدّ  ،بةرْ ة الدُّ وذلك كسًال أو لقلَّ  ،عن إتقان اللغة العامةَ  إ

م ال  ا أداةً اعتربوه دخلون تعابري أجنبية يف صلب حديثهم تظّرفًا أو استسهاًال، أو جهًال للغةٍ يُ  أخذوا أ

والعجيب أن فريقًا آخر من الغيورين على لغة  التفاعل بني أعضاء جمتمعهم. وظيفة هلا إال تسهيلُ 

يد.ؤاً على هذه اللغة وتنكُّ ملرتكزات العربية يشكل جترُّ يعتربون أن كل َمسٍّ  ،القرآن   راً ملاضيها ا

مة اللغة ب شكالين يربط عظَ تعصّ  إمنا هي ،ج مبا تسميه األصالةيَّ سَ تَ إن هذه النظرة اليت تَـ 

  هم ذاته وفهم عامله.إضافية يف حياة كل فرد يتقنها، ليستطيع فَ  ا قيمةً متجاهالً كوَ  ،يكليتها

ليست األصالة التمّسَك مبعطيات صغرية َتربز لنا من دراسة تراثنا وما فيه من خالفات ميكن 

  ّدرات جمتمعنا.لتبقى لغتنا حموراً حيوياً تدور حوله مق ،جتاوزها

نات ثقافته، وأدرك مكانة لغته يف ن هضم مكوّ باالنتماء ال يصل إليه إال مَ  إن األصالة شعورٌ  

ا جيب أن م ن جتاوزَ ومَ ته العلمية على جمهودات العرب يف فروع العلم املختلفة، عامل غريب بىن حضارَ 
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  .قايفعند اآلخرين يف الداللة على مستواه الث عٍ قْ يكون لكلمته من وَ 

تربطه  ،اللغة هي مفتاح الوصول إىل املعرفة ولذا فهي حتتل موقعًا حموريًا يف حياة اإلنسانف

ا  كّل جمتمع، فاللغة ليست أداةً   وتراثِ  وحتتوي على خالصة منجزاتِ  ،مبجتمعه للتعبري فحسب، إ

  الفكر. التفكري بل هي خالصةُ  وسيلةُ 

ضة يف بالد العرب يف يومنا   ،جريات األمور يف ميادين العلممب هذا هو التعرف إن أساس أي 

لع األفراد على التيارات اهلامة املؤسسة ملا يرونه من إجنازات علمية وهذا يتطلب نقلها إىل اللغة األم ليطّ 

اآللة أو  حني يقفون حائرين وعاجزين أمام ،رية وجودية عند املتعلمنيوذلك لدفع ما نراه من حَ  ،وتقنية

  هلم الشروح والتعليمات بلغتهم القومية. رَ وفـَّ ن تُ يث طالبني أاجلهاز احلد

معيني األوائلَ  ضة  وهذا ما جعل ا يف مطلع القرن العشرين يعتربون أن الرتمجة هي املنطلق لكل 

تمعات وتُ  ،العريب من املشاركة يف عمليات التنمية ن الشعبَ كّ متُ  مع  التطابقَ  تيح هلااليت ترتقي با

  ها إىل وجدان األمة.بعد أن أصبح تطويع اللغة الستيعاب احلداثة هو مدخلُ  ،احلداثةمنجزات 

 والتعابريَ  بعد أن يكون األفراد قد استبطنوا املفرداتِ  ،أوىل توصل إىل التعريب والرتمجة مرحلةٌ 

تمع. وهذا بعد تطويعها وجعلها موائمة لثقافة ا ،إيصال املادة العلمية إىل القارئ العريب ليستطيعوا

 ،ينساب فيها الفكر انسياباً  سلسةً  معتمدين لغةً  ،يتطلب تفاعل علماء األمة مع جوهر تلك العلوم

ثاق الذي يربط اللغة باحلضارة عرب املسرية اإلنسانية حديثة، وال شك بأن الوِ  حضارةٍ تأسيس وصوًال إىل 

  َوطيد. ثاقٌ هو وِ 

مراجعها  واعتمادَ  ،باللغة العربية ب يتطلب التبّحرَ ة بيننا وبني الغر يتضييق الفجوة احلضار  إنّ 

  العربية للمصطلحات األجنبية. األبدالللتمكن من تصاريفها قاعدًة الستنباط 

تابة واعتماد م اللغة العربية إلبعادها عن الر وهذا عمل جيب أن يسبقه تطوير جذري لطرائق تعلي

سارات اليت برهنت عليها مدارس علم النفس توصل إىل الفهم، وتسلك امل الذاكرة، إلجياد طرائقَ 

ا املتقاربة واستعماهلا  ،احلديثة واليت تعتمد تداعي األفكار رابطًا دائمًا بني األلفاظ للتمييز بني دالال

  حني كتابة النص. اً دقيق استعماالً 
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  أيها الحفل الكريم

أمر ميسور، بعد أن عرفنا فشل ال يّدعي أحٌد مّنا أن الوصول إىل زرع الفصاحة يف وجدان األفراد 

وهي اليت كانت معتمَدنا يف مسار يوصل إىل املستوى املقبول من  ،حماوالت حمو األمية يف الوطن العريب

وإن  ماسة ومقدار اجلهود املبذولة؛معرفة اللغة. ذلك أن إتقان اللغة أمر يرتبط بالذوق كما يرتبط باحل

تمع باالستناد إىل اتساع املعارف فيه.جمموع هذه العناصر هو الذي ينتهي إىل    ضة ا

له يف احلضارة  ال وجودَ وهنا البد من القول بأن ما نصبو إليه، أي هذا املستوى اللغوي الرفيع 

يار.   احلديثة، وإن ُوجد فهو بادئ باال

يف أعين بذلك أن رجل الشارع يف أوربا والناشئني خباصة ال يستعملون مستوى لغتهم العايل إال 

الكتابة ويبقون على لغة دارجة ليست قريبة من لغة الكّتاب الكبار أو حىت املعاصرين، ويرتقون إىل 

  املستوى العايل يف املناسبات.

وهذا يعين أن جمهودنا ال جيوز أن يبدأ بتفصيح الدارجة بل جيب أن يبدأ بإدخال ِحّس الفخر 

 يف كالمهم من تشّوهات لغوية، ليعودوا إىل مستوىً لُيحّسوا بأمهية إصالح ما  ،واالنتماء إىل شبابنا

م العامة على األقل.متوسط بني اللغة العالية واللغة الدارجة لينتقل امل   ثقفون إىل اللغة العالية يف حيا

يان تتشّرب لغة إن النهوض مبجتمعنا البد أن يستند قبل كل شيء إىل لغة سليمة واضحة الب

م اليومية وهو ما جيعلها مِ  ها األفرادُ دخلَ كي يُ   العلوم والتقانات،   وأساساً لكل مناء. لكل رقيّ  رقاةً يف حيا


