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المقدمة:
الدويل  عبدالعزيز  بن  عبداهلل  امللك  مركز  اهتمام  من  انطالقا 
خلدمة اللغة العربية بدرا�سة اأو�ساع اللغة العربية واأحوالها، وحتقيقا 
منا�سطه  تنويع  على  منه  وحر�سا  املركز،  يتغياها  التي  لالأهداف 
املركز  يف  الأمناء  جمل�ص  اأقر  فقد  امل�ستهدفة؛  وال�سرائح  وفعالياته 
املحا�سرات  )برنامج  با�سم:  العامة  الأمانة  و�سعته  علميا  برناجما 
وذلك  ومتميزة،  نوعية  حما�سرات  خالله،  من  م  ُتَقدَّ العلمية( 
با�ستقطاب علماء ومتخ�س�سني يف اللغة العربية من العرب وغريهم. 
اإلى ت�سليط  العلمية  ويهدف املركز من خالل برنامج املحا�سرات 
واإ�سكالت مت�ص  ق�سايا  وعلى  لغوية خمتارة،  مو�سوعات  على  ال�سوء 
معا�سر، للخروج  علمي  بطرح  ومعاجلتها  العربية،  اللغوية  الهوية 
مب�سروعات علمية متنوعة ت�سهم يف خدمة اللغة العربية، وتعزز مكانها 

وح�سورها بني اللغات.
اإليها  يدعى  متفرقة،  اأماكن  يف  املحا�سرات  برنامج  املركز  ويعقد 
املتخ�س�سون يف اللغة، والباحثون واملهتمون، وطالب الدرا�سات العليا، 
ر،  املحا�سِ اهتمام  يف  متخ�س�سٌة  نقا�ص  حلقُة  منها  حما�سرة  كل  تلي 
يو�سي  والتي  فيها،  ا�ستغل  التي  البحثية  والآفاق  العلمية،  وم�سريته 

بال�ستغال بها.
قدمها  التي  الأولى  املحا�سرة  ن�ص  اأيديكم  بني  ن�سع  اأن  وي�سرنا 
بني  »العربية   : بعنوان  املهريي،  عبدالقادر  الدكتور  الأ�ستاذ  �سعادة 
ال�ستقرار والتطور«، املعقودة يف 1434/4/3 هـ - 2013/2/13م، يف 
مركز امللك فهد الثقايف بالريا�ص، واثقني باأنكم �ستجدون فيها وفرا 

علميا، ومفاتيح مل�سروعات علمية وعملية.

الأمانة العامة
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العربية بين االستقرار والتطور

لفائدة  اأهلها  عنها  تخلـَّى  واإذا  ت�ستعمل،  مل  اإذا  متوت  بل  الّلغة  تتحّجر 
لغات اأخرى، اأولفائدة اللهجات املتولـّدة عنها، ولكّنها تتطّور اإذا ا�ستعملت؛ 
حّلت  قدمية  لغات  ماتت  لقد  اللغات.  جميع  على  ينطبقان  قانونان  هذان 
اللغة  ماآل  املثال،  �سبيل  على  هذا،  كان  عنها.  املتولـّدة  اللهجات  حمّلها 
الالتينية التي مل تعد تـُ�ستعمل، اإن ا�ستـُعملت، اإّل يف بع�ص الكنائ�ص القليلة 
املحافظة ل للتداول والتخاطب، واإّنا لقراءة ن�سو�ص مقّد�سة ل يفهمها اإّل 
الرا�سخون يف علم الالهوت، وقد اأف�سى ا�ستعمالها، قبل اأن متوت، اإلى تطّور 
يف اأبنيتها و�سيغ كلماتها ومعانيها فتفّرَعْت عنه لهجات خمتلفة باختالف 
املناطق، وابتعدت عنها �سيئا ف�سيئا اإلى اأن ا�ستقامت لغات م�ستقلـّة مل يعد 
لغتهم  باأّن  بها  الناطقون  ي�سعر  ول  الأّم،  باللغة  عالقة  اأّية  الظاهر  يف  لها 
متولـّدة عنها. ذلك �ساأن ما ي�سّمى باللغات الالتينية كالفرن�سّية، والإطالية، 

والإ�سبانية والرومانية.
ينطبق القانونان املذكوران على لغة الفرد وعلى لغة املجموعة: لغة الفرد 
الذي يجري ل�سانه، على لغة غري لغته، فيهجر لغة قومه، اأويتعثـّر ل�سانه يف 
ا�ستعمالها، ويع�سر عليه التعبري بوا�سطتها بدون ح�سو كالمه بكلمات، وحتى 
خ�سّم  يف  الفوز،  اأعوزه  كلـّما  ل�سانه،  عليها  جرى  التي  اللغة  من  برتاكيب 
ويوؤّدي دقائق معانيه،  ن�سق كالمه،  يتما�سى مع  به  والتحاور، مبا  اخلطاب 

وجزئياته.
�سقلها  اأخرى  لغة  ناف�ستها  اإذا  ال�سعف  فيعرتيها  املجموعة  لغة  اأّما 
ال�ستعمال، ووفـّر لها من املفردات وامل�سطلحات ما به توؤّدي كّل املفاهيم 
التي يحتاج املتكلـّم اإلى التعبري عنها، وبّث يف اأبنيتها وتراكيبها من املرونة 
ما ميّكن من تكييف اخلطاب ح�سب منعطفات التفكري، ومنعرجات التحاور، 

ومقت�سيات املناظرة.
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وحتتّل  ومتوت،  فتتحّجر  العربية،  اللـّغة  �ساأن  هذا  يكون  اأن  ميكن  كان 
حمّلها لهجات خمتلفة باختالف املناطق، وت�سبح هذه الّلهجات لغات قائمة 
ون، ويقّيدون ا�ستعمالتها بقواعد �سرفية ونحوّية ُتعّلم  الذات يقنـُّنها املخت�سّ
يف املدار�ص، وي�سّنفون املعاجم لها. فت�سّمى اإذ ذاك الّلغات العربّية، على 
غرار الّلغات الاّلتينية من �سعودية، وعراقّية، و�سورّية، وم�سرّية، وتون�سّية، 

وجزائرّية ومغربّية اإلخ... .
مل يحدث هذا للغتنا من ح�سن احلظ، ومل تتمّكن الّلهجات من تعوي�سها 
يف كّل املجالت، ومل تفلح الدعوات التي ظهرت هنا وهناك اإلى التخلي عنها 
الإقناع  التخلـّي عنها ول يف  تفلح قّط يف احلمل على  الّلهجات، مل  لفائدة 

بق�سور العربّية الف�سيحة.
لقد ت�سافرت عوامل عديدة على بقائها حّية تـُ�ستعمل يف عديد املجالت 
ومازالت  برهنت  اإّنها  متطلـّباتها.  ح�سب  وتتكّيف  ملقت�سياتها،  وت�ستجيب 
الّلغة،  اأّن  يف  ويتمّثل  الّل�سان،  علوم  تقّره  ب�سيط  مبداإ  وجاهة  على  تربهن 
كّل لغة ل ميكن اأن تكون عقيمة يف حّد ذاتها، واإّنا امل�سوؤولون عن العقم، 
ُت�ستعمل، يبّث فيها  اأهلها الذين زهدوا فيها، فالّلغة التي  اإن اعرتاها، هم 
ال�ستعماُل حياة تت�سع بقدر ما تنت�سر، ويحملها على اأن ت�ستمّد من ذاتها، 
وت�ستغّل من اإمكاناتها، ما ت�ستجيب به حلاجات التعبري، ومقت�سيات التبليغ.
الكرمي،  القراآن  العربية  لغتنا  ا�ستمرار  �سمنت  التي  العوامل  هذه  اأّول 
اأّن تالوة القراآن يف حّد ذاتها لها دور هام يتمثـّل يف جعل  اأن نعترب  ميكن 
الذي  عند  واملتعّلم،  الأّمي  عند  ماألوفة  العربي،  اأ�سماع  يف  ماألوفة  العربية 
اإّن  قلنا  اإن  نبالغ  القدرة على فهمها. قد ل  له  لي�ست  والذي  يفهم معانيه، 
تالوة القراآن �سمنت بقاء النا�ص على �سلة بالعربية الف�سيحة، و�ساعدت 
على اأّل ت�سبح يف اأنظارهم لغة اأجنبية، بل غريبة عنهم، واإن مل يفهموا ما 

توؤّديه من معان.
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من ناحية اأخرى كان القراآن عامال من عوامل ا�ستقرار العربية باعتباره 
مرجعا لغوّيا، بل املرجع الّلغوي الأمثل يف نظر الذين و�سفوا العربّية وقّننوها. 
ه ل يختلف عما داأب عليه  ل �سّك اأنـّه نزل بل�سان عربّي مبني، ل �سّك اأّن ن�سّ
العرب من عادات لغوية، لكنـّه ن�ّص فريد من نوعه قال فيه بع�سهم لي�ص 
�سعرا ول نرثا واإّنا هو قراآن. الواقع اأّن ما ُروي عن العرب قبل الإ�سالم من 
ن�سو�ص غلب عليها ال�سعر، ومل ُينقل عنهم �سوى نتف ق�سرية من الكالم 
النرثي، اأي من كالم لْي�ص فيه من تنّوع للموا�سيع، وت�سّرف يف الأ�سكال ما 
يوّفر ناذج يحتذيها اخللُف ليطّوعوا العربّية ح�سب مقت�سيات خطاباتهم، 
ومتطلـّبات موا�سيعهم، ومنعطفات تفكريهم، وحاجيات اإبداعهم. من هنا 
كان القراآن اأو�سع ن�ّص، واأ�سمله لثوابت العربية، واأوعبه لالإمكانيات الكامنة 
الإ�سالم،  قبل  ماألوفا  يكن  مل  للتعبري  بابا  فتح  فقد  جمملة  وبعبارة  فيها. 
التعبري بغري ال�سعر لتناول مفاهيم وموا�سيع خارجة عن نطاق ال�سعر. وعلى 
وو�سع  العربية،  الّلغة  لو�سف  واللغويون  النحاة  اعتمد  املقّد�ص  الن�ّص  هذا 

قواعدها ومن ثّم �سيانة ثوابتها.
مّثلت اأعمال اللغويني والنحاة ما ن�سّميه اليوم بالرتاث النحوي الّلغوي، 
والتحليل  الو�سف  على  عجيبة  وقدرة  ثاقب،  فكر  على  قائم  ثرّي  تراث 
لي�ص  ال�سائدة،  الإ�سالمّية  العربّية  الثقافة  من  نابع  والتاأليف،  وال�ستنتاج 
م�ستمّدا كما اّدعى بع�سهم، من الرتاث اليوناين، واإن تاأثـّر ببع�ص مقّوماته 
اإلى حّد ما يف مرحلة من مراحل تاريخه املتاأّخرة، لكّن ذلك مل َيقـْ�ص على 

له يف الثقافة العربّية الإ�سالمّية. طرافة هذا الرتاث، وتاأ�سّ
ل جدال يف اأّن علوم الّلغة ما انفّكت تتفاعل مع غريها من العلوم واملعارف، 
وبالّذات،  اأّول  الإ�سالمية  بالعلوم  يتاأثر  املجال  هذا  يف  التفكري  انفّك  وما 
ة باحلاجة اإلى  واأو�سح دليل على ذلك �سعور النحاة يف القرن الرابع خا�سّ
تزويد علم النحو باأ�سول م�ستوحاة مبا قام به الفقهاء يف جمالهم، ول يرتّدد 
اأر اأحدا من علماء البلدين  ابن جنـّي مثال يف اإقرار ذلك عندما قال: »مل 
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تعّر�ص لعلم اأ�سول النحو على مذهب اأ�سول الكالم والفقه« ولذا و�سع كتابه 
اخل�سائ�ص املمثـّل لظاهرة فريدة يف تاريخ النحو العربي.

ولئن كان تفاعل النحو مع الفقه يف البداية قائما على جمّرد القتبا�ص، 
اقتبا�ص منهجّي، فاإّنه �سرعان ما متثـّل يف �سرب من التماهي التاّم عندما 
ُح�سر مفهوم الأ�سول مع ابن الأنباري يف اأبواب حمدودة عر�سها يف كتابه 
الفقه«  »الّلمع يف  لكتاب  عنوانا مماثال  متوخيا  النحو  اأ�سول  الأدلـّة يف  ملع 
اأبي ا�سحاق ال�سريازي )1003/393 -1083/476(، وقد  للفقيه ال�سافعي 
وكاد  كتابه،  ال�سريازي يف  النحو وخطـّة  لأ�سول  الأنباري يف عر�سه  اقتفى 

َيغـَه يف حتديد املفاهيم وتبويبها. اأحيانا يتوخـّى �سِ
يف  اأ�سا�سّيا  عامال  مثـّل  العربي  النحوي  الرتاث  اأّن  هذا  كّل  من  املهّم 
ا�ستقرار العربية، والتزام م�ستعمليها، على مّر الع�سور، بثوابتها التي متثـّل، 
يف نهاية الأمر، املقّومات التي بف�سلها تبدو لنا العربية هي هي ، مل يطراأ 
عليها تغيري يذكر. ميكن تلخي�ص هذه الثوابت يف كيفية �سياغة الكلمات، 
تركيب اجلمل  كيفية  ال�سرفية، ويف  القواعد  اأعني جمموعة حمدودة من 
وت�سنيف مكّوناتها من عمد وف�سالت وتوابع، ويف كيفية التمييز بني وظائف 

الكلمات بالإعراب وعالماته.
ل النحاة القول يف هذه املحاور الثالثة، وحلـّلوا كّل واحد منها،  لقد ف�سّ
وعلـّلوا القواعد التي ترجع اإلى كّل حمور، و�سَعْوا بذلك اإلى اإبراز ما يربط 
بني �ستاتها، وُيقنع بتنا�سقها، معتمدين لذلك طرقا يف الحتجاج قد تبدو 
اأ�سّميه  ما  يتجاوزون  ول  الأمور،  بظاهر  النحو  يف  يكتفون  ممن  لبع�سهم، 

بالنحو املدر�سي، قد تبدو لبع�سهم من قبيل التكلـّف اأوالتمّحل.
ولعّل اأح�سن من ف�ّسر هذا العمل التعليلّي، وبنّي وجاهته، واأقّر بن�سبيته 
اأورده، كما هو معلوم، الزجاجي يف كتابه  اأحمد يف ن�ّص �سهري  اخلليل بن 
الإي�ساح يف علل النحو. فالتعليل يف نظره، ح�سب ما ميكن اأن ن�ستنتجه من 
هذا الن�ّص، هو جمموعة من ال�سوابط ي�ستنبطها النحوي من الن�سو�ص، 
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اأولرمّبا يفرت�سها، ق�سد تفّهم ما ميكن اأن ن�سميه اليوم بنظام الّلغة العربّية، 
كّل ذلك بغ�ّص النظر عن كون ما يهتدي اإليه النحوي هو ما ق�سده اأويق�سده 
الناطقون باللغة على ال�سجية والطبع، واملهّم اأنـّه اأمر ُيحتَمل ميكن رف�سه 
وتعوي�سه مبا هو يف نظر الباحث اأكرُث وجاهة واأ�سّد اإقناعا للناظر يف اأمور 
العربية؛ لذا ختم اخلليل كالمه يف الن�ّص املذكور بقوله: »فاإن �سنحت لغريي 

علـّة ملا عللته من النحو هي األيق مّما ذكرته فلياأت بها«.
وعلى كّل فقد و�سف نحاة العربية لغتهم يف ع�سر مبكـّر و�سفا �سامال 
لقد  الأ�سا�سّية،  مقّوماتها  ا�ستقرار  الأقّل  اأوعلى  ال�ستقرار،  لها  �سمن 
و�سفوها بطبيعة احلال و�سفا يقوم على مدّونة من الكالم حمدودة زمنّيا 
مدّونة  ل�سان،  كّل  اللـّ�سان،  و�سف  يف  ُيعتمد  اأن  الّطبيعي  ومن  وجغرافّيا، 
اأوالغايات املق�سودة من  للغاية  حمّددة بع�سر معنّي ومكان حمّدد، وطبقا 
الو�سف والتقنني، والغاية الأولى من و�سف العربية كانت، كما هو معلوم، 
حماية القراآن من اللحن، و�سماَن تالوته تالوة مع�سومة من اخلطاإ، ولكّن 
هذا احلر�ص على �سيانة لغة القراآن ل ينف�سل عن داع اآخر هو توفري و�سيلة 

ة، ورمّبا للعرب نف�سهم. لتعليم العربّية لغري العرب خا�سّ
وقد اتـّ�سم هذا الو�سف منذ اأن و�سع �سيبويه كتابه بالعقالنية. ولئن كان 
ال�ستعمال هو املرجع الأ�سا�سي يف هذا الكتاب فاإن �سعي �ساحبه اإلى تعليل 
اأوجّل مظاهر هذا ال�ستعمال ظاهٌر يف املنهج املتوخي واملتمثـّل  عقلي لكّل 
اأ�سا�سا يف مقارنة املعطيات بع�سها ببع�ص وتف�سري جانب منها اعتمادا على 

جوانب اأخرى، وبحثا عن العلل التي تقوم دليال على ذلك.
واإحاطة  التعبري،  جاز  اإن  النحو،  عقلنة  اإلى  ي�سعون  النحاة  انفّك  وما 
»بديهة  جني  ابن  ُي�سّميه  ما  على  قائمة  املرّبرات  من  ب�سبكة  ال�ستعمال 
العقل«، اأوعلى »بديهة الطبع«. وهذا احلر�ص على عقلنة ال�ستعمال م�ستمّد 
من قول �سيبويه ال�سهري: »ولي�ص �سيئا مما ُي�سطّرون اإليه اإّل وهم يحاولون 
به وجها«. وقد اأّدى هذا احلر�ص اإلى اعتبار جانب هاّم من علل النحاة علال 

برهانية ملحقة بالرباهني الهند�سّية.
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والّلغوي عاّمة عامال، يف نظرنا من  ة،  النحوي خا�سّ الرتاث  كان  ولئن 
عوامل ا�ستقرار اللغة العربية، فاإّنه قد يبدو اأي�سا من عوامل الركود، ت�سييق 
ال�ستعمال يحّد من حيوية اللغة، ويحول دون البتكار والإبداع، وذلك لأنـّه 
قد يوهم، بالنظر اإلى املدّونة التي اعتمدت لو�سعه، باأن العربّية قد ا�ستقّرت 
اأن  تغيري ميكن  كّل  ُي�سان من  اأن  �ساخما يجب  وا�ستقامت �سرحا  نهائّيا، 
ُيف�سدها. وهذا ما قد يوؤّيده قول ابن فار�ص مثال يف كتابه ال�ساحبي يف فقه 
اأجمعوا على  زماننا  يقارب  زمان  العرب يف  قوما من  اأّن  يبلغنا  اللـّغة: »مل 
ت�سمية �سيء من الأ�سياء م�سطلحني عليه«، اأوقوله يف اإ�سارة اإلى ال�سحابة: 
تتقدمهم«.  لفظة مل  اأواإحداث  لغة،  اخرتاع  على  ا�سطلحوا  علمناهم  »وما 
ومن الغريب اأّن ابن فار�ص يقّر هو نف�سه باأّن بع�ص األفاظ اللـّغة العربّية قد 
طراأ عليها �سيء من التغيري عندما يقول: »ملا جاء اهلل جّل ثناوؤه بالإ�سالم 
األفاظ  الّلغة  من  ونـُقلت  اأمور،  واأبطلت  ديانات،  ونـُ�سخت  اأحواٌل،  حالت 
و�سرائط  �سـُرعت،  و�سرائع  زيدت  بزيادات  اأخرى  موا�سع  اإلى  موا�سع  من 
�سـُرطت، فعفـّى الآخُر الأّول«. ويذكر ابن فار�ص بعد ذلك عددا مما ي�سّمى 

بالألفاظ الإ�سالمية.
ولعّله ميكن اأن نعترب الكتب التي ُو�سعت ملقاومة مظاهر اللـّحن م�سنـّفات 
تذهب يف اجتاه ا�ستقرار العربّية نهائيا، وهي كتب حتمل، كما هو معلوم، 
وتثقيف  الل�سان،  وتقومي  املنطق،  واإ�سالح  العاّمة،  حلن  نحو  من  عناوين 

الل�سان، والت�سحيف اإلخ...
ل �سّك اأّن هذه امل�سنـّفات ت�سّجل ا�ستعمالت خاطئة تت�سارب مع اأ�س�ص 
نظام العربية وثوابتها. لكنـّها ل تخلو اأي�سا من تخطئة ا�ستعمالت هي يف 
نهاية الأمر نتيجة لتطّور طبيعي ملعاين الكلمات، تطّور ين�ساأ عن حاجيات 
الزبيدي  يوؤاخذ  هكذا  اأوتو�سيعها.  الدللة  تخ�سي�ص  مثال  ومنها  التعبري 
مثال الأندل�سيني على ا�ستعمالهم كلمة �سقر ل�سرب من �سباع الطري يف حني 
اأنـّها، ا�سم عام ُيطلق على كّل الطيور اجلارحة، ويوؤاخذهم على تعميمهم 
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اإّل  اأّل ينطبق  ال�سيء على القادر وغري القادر، بينما ينبغي  فعل عجز عن 
على ال�سعيف غري القادر، ويعترب اأن الفعل الذي ينبغي اأن ُي�ستعمل يف حالة 
ال�ستطاعة هو ك�ُسل، ول يقبل الزبيدي كذلك اأن تـُ�ستعمل كلمة بحر لل�سائل 
املالح فقط، فهذا ال�سم ُيطلق يف نظره، على املالح والعذب؛ ومن الكلمات 
التي خطـّاأها اأكرث من تناول ظاهره اللـّحن كلمة ال�ستحمام، فهي تدّل يف 
كان  ما  اأن  فُعّممت دللتها، يف حني  باملاء احلاّر،  منه  كان  ما  الأ�سل على 
باملاء البارد ينبغي اأن ُيطلق عليه يف نظرهم كلمات من نوع البرتاد )من 

الربد(، اأوالقرتار )من القّر(.
اأّن التاأليف يف املالحن مل يخُل منه ع�سر من  ومن اجلدير باملالحظة 
اإلى كتّيب »تذكرة الكتـّاب« الذي �سدر �سنة  الع�سور واكتفي هنا بالإ�سارة 
ا�ستعمالت  بجانب  فيه �ساحبه،  ا�ستعر�ص  وقد  داغر،  لأ�سعد خليل   1933
�سّحتها  يف  بالعربّية  النـّاطقون  ي�سّك  ل  ا�ستعمالت  خطئها،  يف  جدال  ل 
وف�ساحتها، ول تخرج عن نظام العربّية ال�سريف، وهي تعرّب عن مفاهيم مل 
تكن �سائعة يف القدمي، نذكر منها كلمات مثل حما�سرة وحما�سر وحا�سر 
ول  وخطب،  وخطيب  بخطبة  نعّو�سها  اأن  املوؤلـّف،  هذا  نظر  يف  وينبغي، 
يخفى ما بني ال�ستعمالني من فوارق يكت�سب اخلطاب با�ستعمال ما يرف�سه 
�ساحبنا  يرف�ص  للمقام.  ومالءمة  عنها،  التعبري  يف  دقـّة  التذكرة  �ساحب 
تعوي�سهما  ويطلب  اجلي�ص،  وان�سحب  �سكواه  �سحب  نوع  من  عبارات  اأي�سا 

با�سرتّد �سكواه، ونك�ص اجلي�ص اأوتقهقر.
نكتفي بهذه الأمثلة لنقول يف ما يخ�ّص هذه امل�سنـّفات: اإّنها، من بع�ص 
جوانبها؛ على طريف نقي�ص من القول املن�سوب اإلى اخلليل بن اأحمد: »لغة 

العرب اأكرث من اأن يلحن فيها متكلـّم«.
للغة  حممودًا  ا�ستقرارا  �سمن  ما  بقدر  النحوي  الرتاث  فاإّن  كّل  وعلى 
العربّية، اأبقى املجال مفتوحا ليت�سّرف فيها م�ستعملوها ت�سّرفا ي�ستجيب 
ما  قول  ومن  املفاهيم احلديثة،  التعبري عن  من  وميكـّن  املقام،  ملقت�سيات 

لي�ص ماألوفا فال تالئمه القوالب اجلاهزة، ول ترديُد ما �ساع من الكالم.
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الواقع اأن الرتاث النحوي ت�سّمن عن طريق القوانني العاّمة، ومن وراء 
ال�سوت  الثالثة  التقطيع  مل�ستويات  �سامال  عاّما  ت�سّورا  القواعد اجلزئية، 
والكلمة واجلملة، ول �سّك يف اأّن ما ا�ستنبطه الأوائل من خ�سائ�ص الكلمة 
اأوقل الوحدة الدنيا املفيدة، ومن خ�سائ�ص الرتكيب، ميثـّل ثوابت يف نظام 
تطّور،  اللغة من  يكون حدث يف هذه  قد  ُيذكر مبا  تاأثـّرا  تتاأثـّر  العربّية مل 
فمعظم ما ا�سُتحدث من الكلمات التـُزم فيه بخ�سائ�ص ال�ستقاق ومتطلبات 
يكون  قد  ما  اأّن  نعترب  اأن  ال�سريف، وميكن  امليزان  ومقت�سيات  الت�سريف، 

طراأ على اجلملة من تو�سيع وتفريع مل يتجاوز �سكلي اجلملة الأ�سا�سيني.
قبل اأن ننتقل اإلى املحور الثاين من حديثنا نـُريد اأن ن�سري اإلى عامل اآخر 
�ساعد على ا�ستقرار العربية وحمافظتها على ثوابتها بدون اأن يق�سي على 
حيويتها، ويتمثـّل هذا العامل يف اأنـّها لي�ست لغة ال�ستعمال اليومي يف البيت 
وال�سارع وال�سوق؛ قد ي�سدم مثل هذا الكالم الذي يعترب عدم ا�ستعمالها، 
التخاطب  لغة  لأّن  هذا  نقول  الإيجابيات.  قبيل  من  املذكورة،  املقامات  يف 
للتغيري والتحريف طبقا لقانون القت�ساد يف املجهود  معّر�سة يف كّل حني 
املف�سي حتما اإلى الخت�سار واحلذف، وتخفيف ما قد يبدو ثقيال يف النطق 

اإلى غري ذلك من وجوه امل�سخ.
لهذا نرى اأن عدم ا�ستعمال العربية الف�سيحة هو، من وجهة نظر ما، عامل 
يقول:  اأن  لقائل  لكن  للعربّية.  الأ�سا�سية  املكّونات  على  وحمافظة  ا�ستقرار 
اأن العربّية الف�سيحة  اإنـّنا نّدعي  اإذن، حيوية العربّية الف�سيحة؟  اأين هي 
ظلـّت حّية على مّر الع�سور، اأّول بف�سل ا�ستعمالها قدميا يف التدري�ص، ويف 
الدواوين واملرا�سالت. وهي اليوم حّية اأكرث مما م�سى ملوا�سلة ا�ستعمالها 
الواعني  واجلامعات  املدار�ص  يف  املدر�سني  عند  الأقّل  على   - التدري�ص  يف 
ة، يف جمال  وخا�سّ واأي�سا،  الإداري،  العمل  - ويف  لغتهم  اإزاء  مب�سوؤوليتهم 

حديث هو جمال الإعالم، ولنا عودة اإليه.
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مل يُحل الرتاث النحوي قدميا دون �سيء من تطّور العربّية، وا�ستعمالها 
من قبل ال�سعراء والكّتاب يف جمالت عّدة، جمالت الأدب طبعا، وجمالت 
ممكنا  ذلك  كان  �سحيحة.  امل�سماة  والعلوم  والفل�سفة  والرحالت  التاريخ 
بف�سل �سيوع الكتابة النرثية التي تـُمثـُّل يف نهاية الأمر تطويعا ل�ستعمالت 
جديدة مل يكن لعرب اجلاهلّية بها عهد، كتابة روادها عبد احلميد الكاتب 
وابن املقفع، ولكن اأي�سا كتـّاب ال�سرية النبوية، وجماميُع ال�سنـّة النبوّية. وقد 
فتح كّل هذا الباب لأدباء كبار من اأمثال اجلاحظ، ونرثه الأدبي من ناحية، 
ر�سائله،  يف  ة  خا�سّ واملتمثـّل  اأخرى،  ناحية  من  الفكري  نرثه  اأ�سّميه  ومما 
ومثل اأبي فرج الإ�سفهاين واأ�سلوبه الرائع، واأبي حّيان التوحيدي وغريهم، 
وبجانب هذه الكتابة الأدبّية الفكرّية، انت�سرت كتابة علمّية باملعنى الوا�سع، 
الريا�سيات،  وعلماء  الفال�سفة،  وكتابة  الفقهاء،  وكتابة  النحاة،  كتابة 
والفيزياء، والنجوم. ومن الطبيعي اأن يطراأ على ا�ستعمال العربّية �سيء من 
التطّور، بالن�سبة اإلى الأ�سكال املوروثة عن اجلاهلية، تطّور يف الرتكيب، ويف 
املفردات عددا ونوعا، ومفاهيم، اجلملُة تو�سعت، واكت�سب تركيبها مرونة 
املعجمي  الزاد  يف  تطّور،  وجزئياته؛  ودقائقـُه  التفكري  مطّلبات  تقت�سيها 
التطور  هذا  اإن  اأوتخ�سي�سها.  الألفاظ  معنى  تو�سيع  يف  واأحيانا  العربي، 
لأنـّه  العميق  والنظر  الدر�ص  اإلى  اأرى، يف حاجة  ما  بوجهيه ح�سب  يزل  مل 
يْبدو جزئيا دقيقا ل ميثـّل قطيعة مع املاألوف، ولذا ل ن�سعر به عند قراءة 
والنظرة  العميق  بالفح�ص  اإّل  عليه  الوقوف  ميكن  ول  املعنية،  الن�سو�ص 

الثاقبة.
خال�سة كّل هذا اأن اللغة، كما قلنا، حتيا با�ستعمالها من قبل متكلميها 
فُتْجرب على اأن تتفتـّح لتحت�سن ما ُيبتكر اأويتجّدد من املفاهيم وامل�سطلحات، 
وما يتطّور من العلوم واملعارف: هي تتطّور با�ستعمالها، كما قلنا، يف الكتابة 
الّلغات  من  كغريها  اليوم،  حتيى  العربّية  واللغة  والتقنية؛  والعلمّية  الأدبّية 
�سحافة  من  املكتوبة  الو�سائط  هي  ن�سبّيا  العهد  حديثة  اأداة  عرب  احلّية، 
ة الو�سائط ال�سفوية، فال �سيء يوّفر اليوم للعربّية املجال  وجماّلت، وهي خا�سّ
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امل�سموعة  الو�سائط  مثل  وحيوية  حياة  وتنب�ص  الأ�سماع،  ولتاألفها  لتنت�سر، 
واملرئية. ينبغي اليوم اأن نويل لغة ال�سحافة ولغة الو�سائط ب�سفة اأعم كّل 
الهتمام، وينبغي اأن نتخلـّى عن موفق الزدراء منها، لأنـّها يف نهاية الأمر 
التعبري.  وا�ستجابتها حلاجات  العربّية  اللغة  الأّول على حيوية  ال�ساهد  هي 
يكتب ال�سحفي اأويرجتل حتت �سغط الأحداث، وُي�سطّر اإلى الإ�سراع حتـّى 
يتمكـّن من الّلحاق بها، بل مواكبتها اأحيانا يوميا ولرمّبا �ساعة بعد �ساعة. 
حفي، اأوبوا�سطة قلمه،  لذا ميكن اأن نقول اإّن العربية حتيا على ل�سان ال�سّ
من  النوع  هذا  اإليها  يف�سي  وملا  ابتكار،  من  فيها  ملا  مثمرة  �ساخبة  حياة 
من  ميّكن  وابتكار  لها،  تروي�ص  من  اأويكاد،  تلقائّيا  يكون  الذي  ال�ستعمال 

اخلروج من ماآزق التعبري املرجتل اأو�سبه املرجتل.
ة بعمل الرتجمة واأ�سا�سا ترجمة الأخبار  اإّن لغة الو�سائط مرتبطة خا�سّ
املتتابعة وما يقت�سيه ذلك من التقاط لها، ونقلها اإلى العربّية نقال �سريعا 
وقد  موفـّقا،  يكون  قد  ارجتال  الرجتال،  يقت�سي  وهذا  بطرافتها،  يحتفظ 
يخطئ املرمى؛ وميكن اأن نعترب، ب�سفة اأعّم، اأّن الرتجمة عامل من عوامل 
اأّن الرتجمة لي�ست جمّرد تعوي�ص كلمة  تطّور اللغة، كّل لغة، فمن البديهي 
ة باللغة  بكلمة، واإنـّما هي اأ�سا�سا ترجمة اأفكار تتجلى يف اأبنية وتراكيب خا�سّ
املرتجم منها، اأبنية وتراكيب تختلف متام الختالف عن اللغة املرتجم اإليها 
اإذا مل تكن اللغتان منتميتني اإلى نف�ص الف�سيلة اأوالأ�سرة اللغوية. لهذا قد 
اللغة  ُيقّربها من  تكييفا  لغته وتكييف تراكيبها  اإلى تطويع  ُي�سطّر املرتجم 
امل�سدر، واملرتجم البارع هو الذي يفعل ذلك ل بتبنـّي تراكيب اللغة املرتجم 
من  لغته  مكنونات  يف  بالبحث  واإنا  العربّية،  اللـّغة  على  واإ�سقاطها  منها، 

اإمكانيات مل ُيهتـَد اإلْيها بعد، اأومل تكن �سائعة.
التطوير  القدمي من عوامل  الرتجمة عامل منذ  اإّن  نقول  وب�سفة عاّمة 
اللغة  والتطويع والتكييف، فهي تبدو لنا اليوم �سبيال من �سبل دعم حيوية 
ر�سيدها  واإغناء  اأبنيتها،  وتروي�ص  ا�ستعمالتها،  بتو�سيع جمالت  العربّية، 

املعجمي.
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املفاهيم  من  �سبكة  متثل  اللـّغة  األفاظ  اأّن  هنا  به  التذكري  ينبغي  ومما 
وتراثهم  وح�سارتهم  متكلميها،  باختالف  اأخرى  اإلى  لغة  من  تختلف 
جتربة  لواقع  تقطيع  التعبري،  جاز  اإن  هي،  حياتهم،  وظروف  وحا�سرهم 
اأّن  نعتقد  اأن  الوهم  فمن  والثقافّية.  والفكرّية  املاّدية  التجربة  املجموعة 
ميكن  بحيث  التطابق  كّل  متطابقة  مفاهيم  على  كلـّها  تدّل  اللغات  األفاظ 
األفاظا جاهزة مماثلة  اإليها  التي يرتجم  اللغة  يجد حتما يف  اأن  للمرتجم 
دللة  املعادلة، فحدود  لها متام  معادلة  امل�سدر،  اللـّغة  األفاظ  ملقابلها من 
الألفاظ لي�ست مت�ساوية ول هي قـُّدت على نف�ص املقا�ص، وميكن مثال للغة 
من اللغات اأن تعرّب بلفظ واحد عن مفهومني متقاربني خمتلفني باختالف 
ال�سياق اأواملقام، يف حني اأّن لغة اأخرى تعرّب عن كال املفهومني بلفظ واحد، 
مفهوما  هما  حديثني  مفهومني  اإلى  بالإ�سارة  اأقول  ما  بتو�سيح  هنا  اأكتفي 
احل�سانة واملناعة وتعرّب عنهما العربية كما نرى بلفظني خمتلفني يف حني 
اأّن الفرن�سّية مثال تعرّب عنهما بلفظ واحد يختلف معناه باختالف ال�سياق. 
فقد اكت�سبت لفظة ح�سانة يف لغتنا احلديثة معنى ذا �سبغة �سيا�سّية يدّل 
على ما يتمتـّع به النواب يف املجال�ص النيابّية من حماية متنع من حماكمتهم 
بدون اإذن جمل�سهم، يف حني اأّن لفظ املناعة ينتمي اإلى جمال ال�سّحة ويدّل 
التالقيح  بوا�سطة  الأمرا�ص  مقاومة  على  قدرة  من  املرء  يكت�سبه  ما  على 
اأوغريها من القوة املكت�سبة اأحيانا عن طريق الحتكاك بها. يدّل هذا املثال 
الفرق  وتربز  متقاربني  مفهومني  ح�سب  التجربة  تقطع  العربّية  اأن  كيف 
اجلزئي بينهما عن طريق اختالف العالمتني، يف حني اأن الفرن�سّية ترتك 

التمييز بني املفهومني اإلى ال�سياق اأواملقام.
اأوعديد  امل�سطلح  ن�ساأة  كيفية  عن  للبحث  املثال  هذا  ا�ستغالل  وميكن 
يف  لها  لي�ص  التي  العادية  اللـّغة  األفاظ  با�ستعمال  العربّية  يف  امل�سطلحات 
يف  بتداولها  القيمة  تلك  تكت�سب  بها  واإذا  ا�سطالحية،  قيمة  اأّية  الأ�سل 
�سياقات اأومقامات معّينة، لكن بدون اأن تقطع ال�سلة مبعناها العام، وبدون 
اأن ُيتخلـّى عن ا�ستعمالها يف ذلك املعنى مبقت�سى �سياقات اأومقامات اأخرى.
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تعرت�سنا يف  التي  الق�سايا  التعريج على جمموعة من  اإلى  يجّرنا  وهذا 
حاجة  يف  نحن  ومبا  بامل�سطلح  اأ�سا�سا  وتت�سل  العربية،  للغة  ا�ستعمالنا 
اإليه من م�سنـّفات تر�سد حياة لغتنا يف اأرجاء خمتلف البالد العربّية من 
و�سف ل�ستعمالتها احلديثة ومعاجم تاريخية وغري تاريخية. ُو�سعت ق�سّية 
ما  على  يّطلعون  العرب  بداأ  اأن  منذ  اأي  النه�سة،  ع�سر  منذ  امل�سطلحات 
الق�سية  وظلـّت  املجالت،  كّل  يف  وتقّدم  تطّور  من  والعلوم  املعارف  ت�سهده 
اإلى اليوم، بل لعّل اأمرها قد تفاقم مع ت�سارع تقّدم املعرفة ت�سارعا  قائمة 
تعّدد  تثار م�سكلة  ما  التي كثريا  امل�ساكل  ويت�ساعف؛ ومن  يتزايد  انفّك  ما 
يع�سر  ذاته  حّد  يف  م�سكال  التعّدد  ميثـّل  ل  قد  الواحد،  للمفهوم  امل�سطلح 
فلي�ص  اجلميع،  عند  واحدا  عنه  املعرّبُ  املفهوم  كان  اإذا  اأوجتاوزه  حلـّه 
امل�سطلح �سوى عالمة على مفهوم، وقبل التفكري يف امل�سطلح يجب التفاق 
على املفهوم بتحليله و�سبط حدوده، ولعّل التعّدد يخفي اأحيانا، اإن مل نقل 
ال�سحيح  الفهم  فهمه  عن  ق�سورا  بل  املفهوم،  ت�سّور  يف  اختالفا  دائما، 
ني يف  واإدراك اأبعاده. كيف ميكن تذليل هذه ال�سعوبة حتى يت�سنـّى للمخت�سّ
اأن يكونوا على وترية واحدة، ويفهم بع�سهم  اأوالعلمي  نف�ص املجال املعريف 
بع�سا؟ ل يكمن احلّل، ح�سب ما يبدو يل، يف نوع �سائع، اإن مل نقل وحيد من 
ول تربير. فهي يف كثري  �سرح  بلفظ بال  لفظ  تكتفي مبقابلة  التي  املعاجم 
من الأحيان تقّدم ترجمات حرفية للم�سطلح الأجنبي، وتقرتح اأحيانا، يف 
امليدان الذي نهتّم به مثال، اأي علوم اللـّغة، م�سطلحات تراثية قد ل يالئم  
مفهومها املفهوم احلديث. ولئن اخرتنا مثال م�سطلحات العلوم اللـّ�سانّية 
فالأنـّها، بالإ�سافة اإلى اأنـّها من اهتماماتنا، تبدو ترجمتها اأي�سر من ترجمة 
اإلى  ينتمي  مو�سوعها  اأّن  منها  عديدة،  لأ�سباب  اأخرى  علوم  م�سطلحات 
مو�سوعا  يتناول  لعلـّه  العلوم  هذه  من  فرع  واإلى  الإن�سانية،  العلوم  جمال 
اأّن احلديث عن  اللغة، ومنها  اأعني  الب�سر عاّمة،  فيه  ي�سرتك  اأكرث ما  من 
اللـّغة والنظر يف مبانيها واآلياتها يّت�سل مبجال يبدو ماألوفا يف اللـّغة العربّية 
اأكرث من املجالت الأخرى بف�سل تراث غنّي �ساهم فيه طيلة ما يزيد على 
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ثمانية قرون، اأعالم من النحاة واللغويني اأ�ساف كّل جيل منهم من التحليل 
والتو�سيح والتدقيق ما يدّل على اأّن هذا الرتاث قائم، كما قلنا، على تفكري 
يبعث على  اأن  �ساأنه  كّل هذا من  وبناء متنا�سق.  عميق، ومنطق متما�سك، 
الظّن باأنـّنا جند يف م�سطلحاتنا الرتاثية ما يي�ّسر علينا الفوز مبا نرتجم به 
ة اللغات الأكرث انت�سارا كالنقليزّية  م�سطلحات علوم اللغة الأخرى وخا�سّ
بها  تعّج  التي  احلديثة  وامل�سطلحات  الرتاثية،  م�سطلحاتها  والفرن�سّية، 

النظريات الل�سانية املختلفة.
لكن  عندهم،  الرتاثية  امل�سطلحات  اإلى  بالن�سبة  هّينا  الأمر  يبدو  قد 
العربّية  امل�سطلحات  اأّن جانبا من  �سّك  ل  يظّن.  يختلف متاما عما  الأمر 
ل القول  القدمية يوؤّدي نف�ص املفاهيم التي تناولها تراث لغات اأخرى وف�سّ
فيها لكّن عدد هذه املفاهيم امل�سرتكة ل يتجاوز عدد اأ�سابع اليد الواحدة، 
تلك هي مفاهيم ال�سم والفعل والكلمة واجلملة واأق�سام الكالم، هي بدون 
النظريات  يف  بع�سها،  كان  واإن  الّل�سان،  علوم  يف  اأ�سا�سّية  مفاهيم  �سّك 
تعد  مل  اأحيانا  واعتـرُبت  ونقا�ص،  وجاهتها،  عن  ت�ساوؤل  مو�سوع  احلديثة، 
�ساحلة للبحث اللـّ�ساين احلديث، لكنـّها �سمدت وفر�ست نف�سها حتـّى يف 
بحوث اللذين احرتزوا منها اإّما ل�سعوبة تعوي�سها، واإّما لأنـّه ل ُي�ستبعد اأن 
تكون مّما ُي�سّمى من الكلـّيات اللغوية، اأي التي ل بّد من وجودها يف كّل ل�سان 

لأنـّها من الأمور التي ي�سرتك فيها كّل الب�سر بال ا�ستثناء.
ب�سعوبات  ن�سطدم  حتى  القليلة  املفاهيم  هذه  نتجاوز  اأن  ما  لكن 
ا�سطالحية ع�سرية التذليل. اأب�سط مثال لذلك م�سطلحات اأق�سام الكلمات 
قـُ�ّسم  فقد  احلديثة.  اللـّ�سان  علوم  وليدة  لي�ست  م�سطلحات  اأي  املختلفة، 
الكالم يف العربّية، كما هو معلوم، اإلى ثالثة اأق�سام ال�سم والفعل واحلرف، 
يف حني اأنـّه قـُ�ّسم يف الفرن�سية مثال اإلى ثمانية اأق�سام، هذا راجع، كما قلنا 
منذ حني، اإلى اختالف ال�سعوب يف تقطيع التجربة الب�سرّية، وو�سع الكلمات 
ل�سان.  اإلى خ�سو�سيات كّل  اأي�سا  التقطيع، وهو راجع  التي تعرّب عن ذلك 
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ولن�سر كذلك اإلى جمال اآخر يبدو م�سرتكا بني كّل اللـّغات، هو جمال اجلملة 
وم�سطلحه. فاإذا كان للعربّية م�سطلح واحد، اأي اجلملة، فللفرن�سّية مثال 
 ،proposition و  ،phrase م�سطلحا  املجال،  بهذا  يت�سالن  م�سطلحان 
فاإذا كان الأّول ل يثري اأي م�سكل لأنـّه ميكن اعتباره مطابقا متاما للم�سطلح 
العربي فاإّن الثاين اأي proposition ل مقابل له يف العربّية، لهذا امل�سطلح 
الب�سيطة  اجلملة  على  ُيطلق  فقد  ال�سياق،  باختالف  تختلف  معان  ثالثة 
امل�ستقلـّة، فال م�سكل يف ترجمته بكلمة جملة. وقد يدّل على اجلملة الب�سيطة 
الواردة عن�سرا من اجلملة املركـّبة التي ترتبط مرّكباتها الإ�سنادية ارتباطا 
ع�سويا فيها اإن جاز التعبري. لنا يف الرتاث م�سطلح اجلملة ال�سغرى، لكّن 
�ص، منذ اأن اأ�ساعه ابن ه�سام الأن�ساري، للجملة التي  هذا امل�سطلح خ�سّ
تقوم بوظيفة اخلرب يف جملة ا�سمّية اأطلق عليها م�سطلح اجلملة الكربى، 
ومن �ساأن ترجمة proposition باجلملة ال�سغرى اأن يجعل القارئ العربي 

يت�سّور مفهوما اأ�سيق بكثري من دللة امل�سطلح الفرن�سي.
العربّية  اإلى  تثري يف ترجمتها  الغربية  الرتاثية  امل�سطلحات  واإذا كانت 
مثل هذه امل�ساكل فما بالك بامل�سطلحات احلديثة التي ل تنفّك تتكاثر. لبّد 
الّلغات  امل�سطلح يف  اآليات و�سع  اآلية من  اإلى  �سيء،  كّل  قبل  الإ�سارة،  من 
الغربية. تتمثـّل هذه الآلية يف الركون اإلى الرتاث اليوناين الالتيني فت�ستمّد 
منها  فت�سع  املعني،  املفهوم  اإلى  بعيد  اأومن  قريب  من  ت�سري  عنا�سر  منه 
تركيبا مزجيا لتاأدية املعنى املق�سود. هذه هي يف الواقع الآلية التي اعتـُمدت 
امل�سطلحات  لو�سع  ل  الرومانية،  اللغات  يف  ة  خا�سّ التاريخ،  اأحقاب  طيلة 

فقط، بل كذلك لو�سع الكثري من مفرداتها.
م�سطلحاتها  من  جانب  اأهّم  ت�سوغ  اللغات  هذه  اأّن  هذا  كّل  من  املهّم 
بالعتماد على خمزون الرتاث اليوناين الالتينّي، ويت�سنـّى لها بذلك و�سُع 
م�سطلحات تبدو جديدة متاما، تبدو كلمات ل ذاكرة لها اإن جاز التعبري، 
حتمل فقط املعنى الذي حّدده لها وا�سعها اأو وا�سعوها. وهذا هو اأهّم �سرط 
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يجب اأن يتوّفر يف امل�سطلح، �سرط املالءمة التاّمة ملعناه التقني، وا�ستقرار 
ذلك املعنى فيه، و�سالمته من املعاين احلاّفة التي ميكن اأن تكت�سبها الكلمات 

مبفعول �سياق اخلطاب.
اأن ت�سع  القبيل، فال ميكن  للعربّية مورد من هذا  لي�ص  اأنـّه  املعلوم  من 
طبقا  اللـّغوي  ر�سيدها  من  اإّل  وم�سطلحات  جديدة،  ملفاهيم  مفردات 
اإلى  عنه  اخلروج  يوؤّدي  بع�ص،  من  بع�سها  توليد  ومن  ال�سيغ  من  لنظام 
ت�سويه مالحمها، وا�سطراب نظامها ال�سريف. ل �سّك اأّن كّل اللغات ت�ستغّل 
بها.  ة  خا�سّ اآليات  ح�سب  جديدة  مفردات  منها  فت�ستّق  مفرداتها  ر�سيد 
الأ�سا�سّية  خ�سائ�سها  من  ية  خا�سّ العربّية  لغتنا  يف  ميثـّل  ال�ستقاق  لكّن 
ل  اإمكانيات  ال�ستقاق  اآليات  لها  وفـّرت  وقد  نوعها،  فريدة من  تكون  تكاد 
حت�سى للتعبري عّما يجّد من املفاهيم العاّمة، واملفاهيم ال�سطالحية، كّل 
ذلك بالعتماد، كما هو معلوم، على الأ�سول احلرفية والت�سّرف يف جهاز 
ناحية  من  ولواحق  �سوابق  من  الزيادات  واإمكانيات  ناحية،  من  ال�سوائت 
اأخرى، كّل ذلك يف حدود قائمة من الأوزان وال�سيغ ُيخ�سى من جتاوزه اأن 
ريف، لذا �سعت العربية دائما، اإذا ما  ُيدخل ال�سيم على نظام العربّية ال�سّ
ا�سطّرت يف القدمي اإلى اأن تفتح اأبوابها للدخيل، اإلى اأن تـُخ�سعه لأوزانها، 

واإّل تخلـّت عنه اإّل يف القليل النادر من امل�سطلحات.
من  ميّكننا  هذا  ال�ستقاق  نظام  اإّن  نقول  اأن  اإلى  بنا  يف�سي  هذا  كّل 
من  الكثري  لرتجمة  و�سيلة  لنا  ويوّفر  ال�سطالحية،  امل�ساكل  عديد  حّل 
امل�سطلحات اللغوية على الأقّل. لكن يجب اأّل نن�سى اأن ال�ستقاق هذا يولـّد 
ل يف احلروف الأ�سول،  كلمات لها ذاكرة اإن جاز التعبري، ذاكرة املعنى املتاأ�سّ
وُيخ�سى اأن ي�سّو�ص ذلك على املعنى ال�سطالحي. ما احلّل اإذن؟ احلّل يف 
ني يف امليدان املعني  ما نرى يتمثـّل يف جتاوز تعّدد امل�سطلح، واتفاق املخت�سّ
على م�سطلح واحد مهما كان للمفهوم الواحد. لأّن ال�ستعمال القائم على 
مثل هذا الوفاق هو الذي يكّر�ص امل�سطلح بف�سل كرثة تواتره، ويزيح عنه 
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ولنا  ال�سطالحية،  العادية غري  اللغة  يفيده يف  اأن  ما ميكن  كّل  �سياقه  يف 
كالنحو  اللغويات  وغري  اللغويات  جمال  يف  الرتاثية  امل�سطلحات  يف  عربة 
م�ستَمّدة من  امل�سطلحات  هذه  كّل  والريا�سيات،  والتاريخ  واملنطق  والفقه 
وتواترها  لها،  اأخرى  ت�سميات  مناف�سة  عدم  لكن  العادي.  ال�ستعمال  لغة 
التي ل جدال فيها  ال�سبغة ال�سطالحية  اأك�سبها  والإجماع عليها كّل هذا 

ني. عند املخت�سّ
الكلمات  عن  ميّيزها  ل  املفردات  قبيل  من  امل�سطلحات  كانت  واإذا 
تاأثري لها  العادّية �سوى مدلولها وا�ستع�سائها عن املعاين احلاّفة، فاإّنها ل 
ُيذكر يف نظام العربّية ال�سريف والنحوي، اللـّهم اإّل اإذا طغا عليها الدخيل 

الذي ي�ستع�سي عن الندماج يف اأوزان لغتنا.
لكّن ا�ستعمال العربية اليوم، وات�ساع نطاق ا�ستعمالتها، والظروف التي 
ال�ستجابة  الإعالم،  ة رجال  وخا�سّ بع�سهم،  اأومن  م�ستعمليها  تقت�سي من 
ال�سريعة ملقت�سيات التعبري، ومتطلـّبات الرتجمة، كّل ذلك قد ل يكون بدون 
تاأثري يف النظام ال�سريف والرتكيبي. ولئن كان مثل هذا التاأثري ل يرتتـّب عنه 
حتما تغيري �سريع ملحوظ ظاهر للعيان، فاإنـّه قد ميثـّل موؤ�سـّرات على نزعة 
نحو البحث عن اأبنية جديدة، وتراكيب تبدو على تخوم النظام النحوي اإن 

مل َتْبُد اأحيانا َخْرقا له.
يف جمال النظام ال�سريف نكتفي بذكر مثالني يبدوان ممثلني للت�سّرف 
ب�سيء من احلرّية يف هذا النظام. فاملثال الأّول يتمثـّل يف �سرب من التعميم 
ل  تلك  ب�سفته  وهو  التعبري،  جاز  اإن  فعلي  ا�سم  فامل�سدر  امل�سادر،  جلمع 
يجمع ح�سب القاعدة املعروفة، كما اأّن الفعل ل يجمع، لكّن م�ستعملي العربّية 
ل يتحّرجون اليوم من جمعها ملقت�سيات التعبري، جند يف ال�سحافة جموعا 
اإلخ...  وانعكا�سات  واختيارات،  واعتبارات،  وتدخالت،  نوع تظاهرات،  من 
ونحن ل جند حرجا يف ا�ستعمالها ول ن�سعر حّقا باأّنه من قبيل اخلطاإ؛ ل 
اإلى  اإلى النتقال  اأّن اجلمع يف هذه احلالة ينبئ بنزعة هذه امل�سادر  �سّك 
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ال�سم املح�ص، بدون اخلروج عن نظام العربية ال�سريف. لكّن هذا ل مينع 
من مالحظة هذه الظاهرة ولفت النتباه اإليها باعتبارها اآلية قدمية جديدة 
اإلى ظاهرة  لإغناء ر�سيد الأ�سماء ال�سرفة يف العربّية. كّل هذا بالإ�سافة 
اأخرى تتمثـّل منذ القدمي يف اإغناء ر�سيد الأ�سماء املح�سة باأنواع امل�ستقـّات 

من ا�سم الفاعل وا�سم املفعول وال�سفة امل�سّبهة و�سيغ املبالغة اإلخ...
اأما املثال الثاين فهو –واإن كان حمدود النت�سار- ظاهرة ا�ستعمال حرف 
وعقالين،  و�سكلن،  عقلن،  نوع  من  واأفعال  اأ�سماء  ل�سياغة  زائدة  النون 
فالنون  ال�سريف،  النظام  عن  اأي�سا  هي  تخرج  ل  ظاهرة  اإّنها  و�سكالين، 
تنتمي اإلى حروف الزيادة، وتعترب زائدة يف الأفعال امللحقة بالرباعي. لكّن 
ا�ستعمالها يف الأمثلة املذكورة، قد ميثـّل اآلية من اآليات حل جانب من م�ساكل 

الرتجمة.
حّجر  التي  الن�سبة  �سيغة  ق�سية  اإلى  اأي�سا  ن�سري  اأن  املفيد  من  ولعلـّه 
النحاة �سياغتها من اجلمع، ومن املعلوم اأّن جتاوز هذا احلظر ل يوؤثـّر �سلبا 
يف نظام ال�ستقاق، ف�سال عن اأنـّه ميكـّن من اجتناب اللتبا�ص يف اأمثلة من 

نوع دْويل وُدَويل.
ول يخلو جمال الرتكيب وبناء اجلملة من بع�ص الظواهر التي قد متثـّل 

موؤ�ّسرات على تطّور نظام العربية تطّورا ميكن اأن يكون اإيجابيا.
ل ن�سري بهذا اإلى بع�ص ال�ستعمالت التي تتنافى متاما مع هذا النظام، 
اأن  ميكن  مما  ال�سفوية  اللغة  يف  اللحن  كان  فاإذا  الإعراب،  اأخطاء  ومنها 
ُيغتفر فاإّنه مرفو�ص متاما يف الكتابات، ول مرّبر له �سوى اإّما عدم الكرتاث 
ال�ستعمالت  هذه  ومن  خطري.  اأمر  وكالهما  بقواعده  اأواجلهل  بالإعراب 
وهي  احلقيقية  وظيفته  عن  املو�سول  بال�سم  اخلروج  اأي�سا  اخلاطئة 
اأ�سماء  اأحيانا  لكننا جند  تعريفا.  يزيده  املعّرف، مبعنى  ال�سم  تخ�سي�ص 
اأداة ربط بني  املو�سول جمّرد  ال�سم  النكرة، مما يجعل من  بعد  مو�سولة 

اجلمل اأوداخلها، وهذه من الظواهر ال�سلبية الناجمة عن الرتجمة.
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لكن يبدو لنا اأي�سا اأن ال�سم املو�سول من الظواهر التي ات�سع ا�ستعمالها 
العلم،  ال�سم  اأعني  تعريفا  الأ�سماء  اأكرث  بعد  اأوقل  املعّرف  ال�سم  بعد 
اإلى مزيد  مبدئيا يف حاجة  لي�ص  الأ�سماء  النوع من  اأن هذا  البديهي  ومن 
اإلى مثل هذا الرتكيب ق�سد  لكّننا قد نحتاج  اأوالتخ�سي�ص،  التعريف  من 
الإيجاز واجتناب التكرار يف قولنا مثال ا�ستقبل الأمري زيَد بن عمرو الذي 
اأومنافيا  نابئا  اال�ستعمال  هذا  مثُل  لنا  يبدو  ال  وزارته،  ن�ساط  على  اأطلعه 

لنظام العربية.
تتعّلق  ظواهُر  التطور  على  موؤ�سرا  لنا  تبدو  التي  ال�ستعمالت  من 
الن�سو�ص  يف  �سائع  هو  مما  لي�سا  ا�ستعمالني  عند  هنا  نقف  بالإ�سافة. 
احلليب  �سناعة  معمل  التايل:  املثال  يج�سمه  الأّول  ال�ستعمال  القدمية؛ 
التون�سي؛ ل نزاع يف �سالمة هذا املثال، بل يف اأّنه ميثل التعبري الف�سيح، لكّن 
مرتبة النعت اأي »التون�سي« تبعث على اللتبا�ص اإذ ميكن اأن يتبع املعمل كما 
ميكن اأن يتبع احلليب، لذا يّتجه ال�ستعمال اليوم، يف مثل هذه احلالت اإلى 
ة مرتبة النعت فُيقال: املعمل التون�سي ل�سنع احلليب،  تغيري الرتكيب وخا�سّ

ول اأعترب اأن انت�سار هذا ال�ستعمال ظاهرة تطّور �سلبية.
اأّما ال�ستعمال الثاين فيتمثـّل يف اإ�سافة اأكرث من ا�سم اإلى م�ساف اإليه، 
مثل قولنا: جتّول الزائر يف عا�سمة ومدن وقـُرى اململكة؛ ل �سّك يف اأن اللـّغة 
لكن  وقراها«،  ومدنها  اململكة  »عا�سمة  نقول:  اأن  هنا  تقت�سي  الف�سيحة 
اأحيانا يقت�سي املقام اأن نزيد امل�ساف اإليه تخ�سي�سا بالرتكيب املو�سويل، 
ارتفعت  التي  وقـُراها  ومدنها  اململكة،  عا�سمة  امل�سافر يف  قلنا جتّول  فاإذا 
على  ل  احلرارة  ارتفاع  ويعود  كالمنا،  من  املق�سود  يتغرّي  فقد  حرارتها، 
التنوين،  م�سكل  يثري  امل�ساف  نعّدد  اأن  �سّك  ل  القرى،  على  واإنـّما  اململكة 
امل�ساف  بجانب  التي  املرتبة  حتتل  ل  التي  اأوالأ�سماء  ال�سم  يخ�ّص  ما  يف 
اإليه، لكّن األ يجوز لنا اأن نت�سامح اإزاء ظاهرة �سكلية بحت يف �سبيل التبليغ 

اخلايل من اللب�ص.
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ويتمثـّل  النت�سار،  ب�سدد  هو  اآخر  تركيب  عند  اأي�سا  نقف  اأن  وميكن 
�سائعة  ا�ستعمالت  يف  للمجهول  املبني  مع  املعنوي  بالفاعل  الت�سريح  يف 
رئي�ص  طرف  اأومن  اجلمهورية  رئي�ص  قبل  من  الأّول  الوزير  ا�ستـُقبل  مثل 
اجلمهورية. هذا الرتكيب �ساع من تاأثري الرتجمة اأي�سا، وقد يت�ساءل املرء 
الوزير  عن فائدته، فلماذا ل يقال بكل ب�ساطة: ا�ستقبل رئي�ص اجلمهورية 
االأّول. الواقع اأن املقام قد يقت�سي ال اإبراز ن�ساط الرئي�س واإمنا لفت االنتباه 
اإلى ن�ساط الوزير االأّول، فيكون الرتكيب املبني للمجهول اأكرث وجاهة، ومن 

ثم اأجنع يف التبليغ، ول اأظّن اأنـّه ُي�سّر بنظام الرتكيب العربي.
انت�سار  واأعني  التطّور  من  �سيء  اإلى  ي�سري  اعتباره  ميكن  اآخر  مثال 
ا�ستعمال ما ُي�سّمى بالأفعال الناقلة اأواحلاملة، اإنـّها اأفعال تـُعترب فارغة يف 
بع�ص ا�ستعمالتها من املعنى املعجمي، اأو�سبه فارغة، فلي�ص املق�سود منها 
تبليَغ معناها املعجمي، واإنـّما املق�سود هو حتيني الأ�سماء اأوامل�ستقـّات املوؤّدية 
قام  قولنا:  مثل  يف  قام  الأفعال  هذه  مثال  اجلملة،  يف  الأ�سا�سّية  للمعلومة 
عنها  يعرّب  التي  الزيارة  هو  هنا  تبليغـُه  فاملق�سود  اجلامعة،  بزيارة  الوفد 
امل�سدر ل الفعل قام، وكان ميكن اأن نقول زار الوفد اجلامعة، والدليل على 
فراغ الفعل املذكور من الدللة املعجمية هنا هو ا�ستعماله مع عديد الوحدات 
ال�سمية ذات املعاين املتنّوعة يف مثل: قام معهد الإح�ساء با�ستطالع الراأي 
اأوقام املدير بتوزيع اجلوائز على  باإعانة املعوزين،  اأوقامت املنظمة  العام، 
املتفّوقني. اإن هذا الفعل ل يوؤّدي يف هذه اجلمل معناه املعجمي الأ�سلي، اأي 
انت�سب، فقد ُجّرد يف ال�سياقات املعنية من هذا املعنى، وا�ستـُعمل لتحيني 
وا�ستطالع،  زيارة  من  املذكورة  الأمثلة  يف  القيام  عليها  وقع  التي  الأ�سماء 
واإعانة، وتوزيع، وكان ميكن ال�ستغناء عن فعل قام، وتعوي�ص ال�سم بالفعل 
املتـّ�سل به، اأي زار، وا�ستطلع، واأعان، ووّزع، ولي�ص فعل قام �سوى واحد من 
قائمة هي يف حاجة اإلى الإح�ساء وحتديد لدورها يف الرتكيب، نذكر منها 
واأّدى، وح�سل، وعقد،  واأدلى،  واأبرم،  اأجَرى،  املثال ل احل�سر  على �سبيل 
التحيني  �سوى  دور  من  معّينة،  مقامات  يف  الأفعال،  لهذه  لي�ص  وقّدم... 
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�سّح  اإن  تنقل،  لأنـّها  ناقلة  ت�سّمى  وهي  ي�ساحبها،  الذي  لال�سم  الزمني 
يحمل  الذي  هو  باعتباره  ال�سم  اإلى  الفعل  من  املعنوي  الإ�سناد  التعبري، 
بالأفعال  اأحيانا  الأفعال  هذه  �سّميت  وقد  اجلملة،  يف  الأ�سا�سية  املعلومة 
التعبرُي  لال�سم  ميكن  ل  التي  الزمنية  ال�سحنة  حتمل  اأنـّها  مبعنى  احلاملة 
اأطلقها ابن  التي  اأن ن�سطلح على ت�سميتها بالعبارة  لنا  عنها. ولعّله ميكن 
ة على الأفعال الناق�سة واأفعال املقاربة وال�سروع فقال: »من  اخل�ّساب خا�سّ
الأفعال اأفعال تـُ�ستعمل ا�ستعمال الأدوات«، فهي، يف هذه املقامات اأقرب اإلى 

الأدوات منها اإلى الوحدات املعجمية.
ل ميثـّل ا�ستعمال هذه الأفعال اأمرا جديدا حّقا، ولكن انت�سارها وتعددها 

وكرثة ا�ستعمالتها هي التي متثـّل ظاهرة لفتة لالنتباه.
اإلى ظاهرة اأخرى، واإن  اأن ن�سري  ولعلـّه يح�سن يف حديثنا عن الرتكيب 
وهو  بالإنحاء،  ن�سميه  ما  وهي  التعمري،  لها  ُيكتب  ل  وقد  حمدودة،  كانت 
ظاهرة تتمثـّل يف حتويل تدريجي لوحدات معجمية اإلى اأدوات نحوية، ومثال 
ذلك يف العربية الظرف الآن اإذا اعتربنا، كما ذهب اإلى ذلك بع�ص النحاة، 
اأن اأ�سلها اآن اأدخل عليه الألف والالم ف�سار ظرفا مبنيا على الفتح، ولعّل 
حرف اجلّر »على« ميثـّل حتويال للفعل عال اإلى اأداة نحوية. املثال الذي لفت 
انتباهي يف بع�ص ال�ستعمالت ال�سحفية عبارتان هما ذات ال�سلة، وذات 
الوفدان  تناول  مثال:  قولهم  يف  وُي�ستعمالن  واحد،  معنى  ولهما  العالقة، 
اأوذات  العالقة  ذات  املوا�سيع  اإلى  وتطّرقا  املنطقة  يف  القت�سادي  الو�سع 
اأي  القت�سادي،  بالو�سع  ال�سلة  املق�سود هنا هو ذات  اأن  �سّك  ل  ال�سلة. 
بهذا الو�سع. الالفت هنا هو الخت�سار وال�ستغناء عن عبارة من نوع هذا 
الو�سع. فكاأنـّنا هنا اأمام ميالد عبارة موجزة �ستتحّجر لت�سبح اأداة نحوية.
اللـّغة  تطّور  من  جوانب  متثل  لعلها  ظواهر  هذه  اأّن  هذا  كّل  من  املهّم 
ر�سد،  اإلى  حاجة  يف  البحث،  عنه  يك�سف  قد  مما  وغريها  وهي  العربية، 
وبحث عن مدى انت�سارها، وات�ساع ا�ستعمالها، ومدى مالءمتها لروح العربية 
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وعبقريتها، وقد حتتاج، من ثّمة، اإلى مزيد من الو�سف، والتقنني، واأخذها 
بعني العتبار يف تدري�ص النحو اإذا ما تبنّي اأّنها ل تدخل ال�سيم على اللـّ�سان 

العربي.
اإّن هذا ميثـّل ب�سفة عاّمة نوعا من اأنواع البحث الذي نحتاج اإليه ملعرفة 
حقيقة و�سع العربّية يف ا�ستعمالتنا لها. هو بحث عملي ميداين قد ل يرقى، 
�سرب  طول  يتطلـّب  وهو  النظرية،  البحوث  م�ستوى  اإلى  البع�ص،  نظر  يف 
واأناة، ولكّنه هو الذي ميّكننا وحده من تتّبع حياة لغتنا، وكيفية ا�ستجابتها 
ملتطلبات احلياة، ومقت�سيات الرقّي، ول نن�سى اأن النظريات منبثقة اأ�سا�سا 
وهل  اأخرى.  اأمم  لغات  واأحيانا  اأ�سحابها،  لغة  حول  امليدانية  البحوث  من 
توّخى نحاة العربّية الأوائل طريقة اأخرى غري تتّبع ال�ستعمالت، وت�سجيل 
لو�سف  ذلك  من  والنطالق  �سّيقة،  حدودا  يتجاوز  مل  وما  منها،  �ساع  ما 
اإما  عنها،  خارجا  يبدو  ما  على  والتن�سي�ص  العاّمة،  القواعد  وو�سع  اللغة 
لأنـّه ي�ستع�سي على القيا�ص، اأو لأنـّه من قبيل ال�ساّذ الذي ل يعّول عليه يف 
ت�سجياًل  بع�ص جوانبه،  �سيبويه، يف  كتاب  نعترب  اأن  القواعد. وميكن  و�سع 
لال�ستعمال، وو�سفًا للغة بالعتماد على عادات العرب يف كالمهم، واأخريا 

تقعيد ما يقبل منه التقعيد.
ما قلناه يف الظواهر ال�سرفّية والرتكيبية من �سرورة ر�سد ا�ستعمالنا 
اليوم للعربّية والوقوف عندما قد يبدو موؤ�سـّر تطّور، ميكن اأن نقوله يف �ساأن 

املعجم.
اإّن ال�سعور الذي يحدو اأحيانا م�ستعمل العربّية اليوم، كلـّما اأراد التثّبت من 
معنى مفردة من املفردات، فريجع اإلى املعاجم القدمية كل�سان العرب مثال، 
اأّن ا�ستعماله لها، يف كتاباته اأوخطاباته لي�ص له �سند يف هذه املعاجم،  هو 
واأّن املفردة املعنية، قد اأك�سبها ال�ستعمال احلديث معنى يحيد بع�ص ال�سيء 
عّما يعترب ف�سيحا اأي مطابقا ملا جاء يف هذه امل�سنـّفات املعجمية. لذا ل بّد 
هنا اأي�سا من ر�سد ا�ستعمالنا ملفردات العربّية، وتتّبع املعنى اأواملعاين التي 

27 العربية بين االستقرار والتطور



تفيدها اليوم يف الكتابات الأدبّية وغري الأدبّية، وو�سائل التبليغ املتنّوعة، يف 
ب�سفة  ن�سرها  يتجّدد  حديثة  معاجم  و�سع  ق�سد  العربّية،  البالد  خمتلف 
الكلمات  تكت�سبه  ما  اأوت�سجيل  جديدة،  كلمات  من  يجّد  ما  ل�سّم  دورّية، 
ل  ملاذا  الكتـّاب.  وتبّناه  اللغة  م�ستعملو  واألفه  فيها  �ساع  معنى  من  القدمية 
�سنتني  اأوكّل  �سنويا  تـُن�سر  معاجم  اأوفرن�سا،  انقلرتا  غرار  على  لنا،  يكون 
�سالمة  ي�سمن  مل�ستعمليها مرجعا  وتوفـّر  لغتنا،  مفردات  حياة  تتعّهد  مثال 
الزاد  كلماتها، وجتمع  الت�سّرف يف  واحد حّرية  اآن  وتوؤطـّر يف  ا�ستعمالهم 
الناطقني  بني  الناجع،  والتوا�سل  للتفاهم  وال�سامن  العرب،  بني  امل�سرتك 

بالعربّية على اختالف مواطنهم.
وجود  �سيء  كّل  قبل  يقت�سي  املعاجم  هذه  مثل  و�سع  اأّن  يف  جدال  ل 
نوع  كان  ومهما  الكلمات،  كّل  �سياقها،  يف  الكلمات  ا�ستعمالت  من  مدّونة 
توفري  يقت�سي  هذا  اأخرى  بعبارة  فيها،  ترد  التي  اأوالّن�سو�ص  اخلطابات 
ماّدة خام، اإن جاز التعبري، تـُتعّهد بال انقطاع، وتكون مفتوحة لت�سّم ب�سفة 
دورية كّل ما يجّد من ا�ستعمالت تبدو حاملة ملعلومة جديدة، بعبارة اأخرى 
ينبغي اأن يتوّفر ما ميكن اأن ن�سّميه مكنز اللغة العربّية ي�ستمّد منه وا�سعو 
املعاجم معاين الكلمات القدمية اأواحلديثة، وال�سواهد التي تدّل على �سّحة 
لكّل  القت�ساء،  املالئمة، عند  ال�سياقات  للم�ستعمل  ح  وتو�سّ لها،  تف�سريهم 
اأن  ل ميكن  العمل  هذا  مثل  اأن  وبديهي  الواحدة.  الكلمة  معاين  من  معنى 
يف  هو  بل  الأفراد،  من  حمدودة  جمموعة  حّتى  ول  واحد،  فرد  به  ي�سطلع 
ة به، يعمل فيها ب�سفة م�ستمّرة باحثون متفّرغون  حاجة اإلى موؤ�س�سة خا�سّ
اأمكن لل�سخ�ص الواحد  ل هّم لهم �سوى حتقيق م�سروع لغوّي �سخم. واإذا 
من الّلغويني القدامى، ابتداء من اخلليل بن اأحمد، اأن ي�سع معجما �سخما، 
واأحيانا اأكرث من معجم، كما هو �ساأن ابن فار�ص، فكيف ل ن�ستطيع جتنيد 
الباحثني للقيام بعمل �سبيه بعملهم با�ستغالل اإمكانيات تقنية عجيبة ميكن 

اأن توفـّر على الباحث عناء اجلمع والت�سجيل والفرز والت�سنيف.
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ل �سّك اأن مثل هذا امل�سروع يحتاج اإلى توفري معجم تاريخي، وهذا ميثـّل 
من ناحية اأخرى عمال �سخما، ول ندري اإلى حّد الآن اأين و�سلت امل�ساريع 
اأموال،  له  ُر�سدت  اأنـّه  اأحيانا  ن�سمع  والتي  املعجمي  بهذا اجلانب  ة  اخلا�سّ
اأنـّه، يف  اأ�سخا�ص معّينون. لكننا نعتقد  اأوالقيام به  التفكري فيه  اإلى  وُدعي 
وال�سروع،  العربي،  لل�سان  مكنز  توفري  اإلى  نبادر  اأن  ميكن  ذلك،  انتظار 
ُيغنى هذا  اأن  اإليها، على  امل�سار  الدورية  املعاجم  بالعتماد عليه، يف و�سع 

املكنز مبا قد ياأتي به املعجم التاريخي اإن كتب له اأن يرى النور.
يف نهاية هذه الكلمة نقول اإّن اللغة العربّية لغة حّية، ومل تنـْفّك ُتربهن 
لها، هي  ا�ستعمالنا  يومنا هذا على حيوتها، رغم حدود  اإلى  الع�سور  عرب 
حّية لأنـّها تطّورت بعد ظهور الإ�سالم عندما انتقل العرب من اللـّغة ال�سفوية 
اإلى لغة الكتابة، و�ساعت الكتابة النرثية وتنّوعت حاجيات التعبري، فات�سع 
اأو اأخذ من  الر�سيد املعجمي بالألفاظ الإ�سالمية، وبغريها مما ا�سُتحدث 
العربّية  وا�ستعملت  الأعجمية،  �سبغته  عنه  اأزال  تكييفا  وُكّيف  اأخرى  لغات 
اأدبّية وعلمّية، فاتـّ�سع جمال ا�ستعمال اجلملة ات�ساعا  يف جمالت متنّوعة، 
اأك�سبها مرونة، وطّوعها لتالئم كّل جمال على حدة. وقد توا�سل ذلك، رغم 
بع�سور  اأ�سّميها  التي  االنحطاط،  بع�سور  ي�سّمى  ما  �سادها يف  يبدو  ما قد 
الكتابات،  ال�سجع يف عديد  اجلمع وال�سيانة، من حتجر من جّراء طغيان 
وحتى الكتابة غري الأدبّية. لكّن يبدو لنا اأّن العربّية �سمدت فظلـّت حّية، على 

الأقّل حتت اأقالم كتـّاب املو�سوعات.
اإلى يومنا هذا  التا�سع ع�سر  ابتداء من القرن  النه�سة  وقد مثـّل ع�سر 
مرحلة جديدة يف حياة اللـّغة العربّية مبا ُحملت عليه من التعبري عن مفاهيم 

جديدة وتفكري متنّوع، وم�سايرة ملا يحدث يوميا يف العامل.
هذا التطّور ن�سعر به، ي�سعر به م�ستعملوها، وي�ساركون يف اإحداثه، لكنـّنا 
نفتقر اإلى معرفة جزئياته، فهو تطّور جزئي، بطئ يف ا�ستعمالنا للمفردات 
تراكيب  ببع�ص  غالبا  الال�سعوري  وتاأثـّرنا  وللجملة  معانيها،  يف  وت�سّرفنا 

اللغات الأجنبّية، تاأثـّرا قد يكون اإيجابّيا وقد يكون �سلبّيا.
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للعربّية  ا�ستعمالنا  تعتمد  علمية  بحوث  اإلى  حاجة  يف  اليوم  فنحن  لذا 
َيجّد،  ما  كّل  تر�سد  ة يف ذلك  وموؤ�س�سات خمت�سّ ونحوّيا  و�سرفّيا  معجمّيا 
وتوفـّر لنا معاجم دورّية متّثل يف اآن واحد ال�سامن ل�سيانة لغتنا، واجلامع 

ملا اتـّـفق على �سالمته، والأداة التي حتقـّق التفاهم يف ما بيننا.
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