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س ينبغي اللّغةُ، كالناطقين بها، تتقدّم إذا تقدّموا، وتتخلّف إذا تخلّفوا، وتزدهر وتنُضر إذا ازدهروا ونَُضُروا. ولي

أن يقع اللّوُم على آلٍة لسانيّة نحن الذين يتحّكمون فيها، ويعالجون عْجنَها، فإن وقع التقصيُر فهو منّا، وليس منها، 

 فنحن اْلُمِليُمون، ال هي.

 

لون التفاُصح لقد كانت اللّغةُ العربيّةُ هي اللّغةَ العالميّةَ األولى، فكان المثقفون الاّلتينيّون، في القرون الخالية، يحاو

بها في أحاديثهم، لكنها انحّطت حين انحّط العرُب وتقلّص وجودهم من العالم القديم الذي كانوا أسسوا فيه دُوالً، 

وانعدمْت من طموحهم روح المغامرة فانَزَوْوا في ديارهم التي لم تلبث الدول األوروبيّة أن جاءت إليهم 

بل أن يصبحوا مستقلّين على هون ما، ألّن الذي ال ينتج حضارة ال يمكن فاستعمرتْهم فيها، وجّردتهم من سيادتهم ق

 أن يكون حّراً مستقالًّ في قراراته...

 

وجاء هذا العصر الذي طغى فيه اإلعالم والفضائيات بفْعل التطّور المذهل الذي انتهى إليه أهُل الغرب بما تعلّموا 

ا؛ فكان اإلعالميّون يصطنعون، أّوَل مّرةٍ، لغةً عربيّة نقيّة، يبثّون وبحثوا أمام تفّرجنا عليهم، ويأسنا من عبقريّتن

من خاللها جمال العربيّة ونَضارتَها، ولكْن وشيئاً فشيئاً، استناَم اإلعالميّون، في كثير من األوطان في فضائياتهم، 

يّة التي يتابعها عشرات الماليين إلى العاميّة المنحّطة، ولم يجتزئوا بذلك حتّى أمَسْوا يترجمون المسلسالت األجنب

من المشاهدين إلى اللهجات المحلّيّة، وكأّن كّل قطر عربّي أمَسى يتعّصب لعاّميّته ويمّكن لها حتّى تَتَحصَحَص في 

فضائيّاته، لتزداد الفرقة والتباعد، ومن ثَمَّ لتزدادَ العربيّةُ قصوراً وعْجزاً، وال أحدَ يفّكر في تطويرها، وال في 

 ضير وجهها، وال في جْعلها لغةَ العلوم والتَّقانة كما كانْت...تن

 

إّن الصعوبة األولى التي ال تجعل اللّغة العربيّة تستعيد نضارتَها العلميّة على عهدنا هذا هي أنّها ليست لغة قطر 

بيّة المحلّيّة ألنّها ال تكّرس عربّي واحٍد، ولكنّها لغة اثنين وعشرين قطراً، مما يستوجب إلغاَء كّلِ مجامع اللّغة العر

إالّ القطيعة اللّغويّة، وتأسيَس َمْجمعٍ للغة العربيّة يتكّون من نُحاةٍ ومعجميّين ولسانِيّاتِّيين، وعلماء آخرين، 

ويشرعون في العمل من الصفر... وأّول ما يفعلونه: أن يجيبوا عن اعتراضات أعداء اللّغة العربيّة الذين يزعمون 

عاجزة، وال يجوز لها أن ترَقى إلى مستوى اللغات الغربيّة بالفعل والبرهنة العمليّة، ال بمجّرد اْلُخَطب  أنّها لغة

والكالم كما ال نزال نفعل اآلن... ثّم من بعد ذلك يضعون مخّططاً عربّياً محدَّدا بالزمان بحيث ال يجاوز خمسة 

 ابَر وابتكار...قرن على أقصى تقدير لتُمسَي العربيّةُ لغةَ علٍم ومخ

 

ولكّن ذلك كلّه ال يتأتَّى إالّ بمراجعة مناهج التعليم مراجعة جذريّة بحيث يتّم إبعاد المظاهر المتخلّفة منها، حتّى ال 

نلقّن أبناءنا إالّ ما يفيدهم في حياتهم، ويجعلهم يعيشون عصرهم كاأللمان واليابانيين واألميركيين... كما علينا أن 

واألساتذة تكوينا عالياً قاسياً، وْلنشّجْعهم بمرتّبات تجنّبهم التسّوَل والفقر، وهو ما يحدث لهم في  نكّون المعلمين

 كثير من األقطار، ونستثني من ذلك دولة اإلمارات العربيّة المتّحدة، ومعها بعض دول الخليج العربّي.
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 ... العربيّة في خطر!

أخبَرنا العالّمة الدكتور تقّي الدين الهاللّي حين كان يدّرسنا اللغة العبريّة واللغات الساميّة بجامعة الرباط، وذلك 

، إن لم 1958أّن طلبة الطّب والعلوم اليهود، في الجامعات اإلسرائيلّية، أضربوا عن الدراسة سنة  1962سنة 

س لهم العلوم   بأنواعها باللغة العبريّة. تخنّي الذاكرة، حتّى تدرَّ

 

الميراث “وهي الندوة التي انعقدت تحت عنوان:  1994وكنُت حضرت ندوة عالميّة في جامعة ستراسبورغ سنة 

، وحضرها علماُء من ثالث قاّرات، ليمّجدوا العطاء العلمّي والفنّّي والمعمارّي ”الثقافّي العربّي في أوروبا

أحد األساتذة اليهود ممن يحملون الجنسيّة الفرنسيّة، وأصله من مدينة مكناس والفكرّي للعرب، أقول: فأخبرني 

لم يكن لها قواعد  1948المغربيّة، أّن اللّغة العبريّة حين أنشأ أهل الغرب الكيان اإلسرائيلّي في فلسطين سنة 

 ُ صِبْح لغة مكتملة، وبعد أن نحويّة تضبطها، بل كانت لغة بدائيّة ال تختلف عن أّي لهجة من اللهجات التي لَّما ت

حاَر العلماء اليهودُ وماُروا، وفّكروا وقدّروا، فِزعوا إلى النحو العربّي ليطبّقوه حرفيّاً على اللّغة العبريّة، فيؤسسوا 

قواعدها من خالل نحو العربيّة، وذلك بحكم اشتراك اللّغتين ااِلثنتين في األصول السامية، وفي كثير من 

 ة واالشتقاقيّة األخرى...الخصائص الصوتيّ 

 

كّل ذلك جئت به ألقول للذين ال يؤمنون بقدرة اللّغة العربيّة على استيعاب العلوم والتَّقانة: كيف يجوز للغة العربيّة 

التي أنشأت الجبَر والمقابلة، وأُِجريت بها العمليّات الجراحيّة الدقيقة التي توَجد أدواتها التي كان يستعملها الطبيب 

جراحّي خلف بن عباس الزهراوّي، معروضةً، في القلعة الحمراء بقرطبة )وهذا الطبيب مشهور بكتابه ال

كيف تعجز، هذه العربية إذن، عن استيعاب علوم العصر ”(: كتاب التصريف، لمن عجز عن التأليف“العجيب: 

ستعَملة اليوم في الغرب، والتي نقلها، أّول ، إلخ...( الم3، 2، 1بعد أن تعلّمْت منها األمم، وقدّمت األرقام العربيّة )

مّرة، أحد المتعلّمين اإليطاليّين من مدينة بجاية الجزائريّة إلى مدينة فلورنسا فأحدثت ثورة في الفكر الغربّي بعد 

 أن تخلّص من ثقل األرقام الرومانيّة التي يستحيل استعمالها في التطبيقات العلميّة لبدائّيتها وعْجزها...

 

 لغةً كالعبريّة ظلّْت قرونا متطاولة قابعة في البِيَع ال تصلح إال للصلوات، جاء إليها العلماء المعاصرون اليهود إنّ 

فأصلحوها وطّوروها في بضع سنين فأمسْت لغة التدريس في أعقد الكليات العلميّة وأدقّها معرفةً... وهذا أمر 

م التي تعلّم منها، وبها، الغرب والشرق: إنّها لغة عاجزة عن أن واقع ال ينكر، ثّم يقول أبناء العربيّة عن لغته

 تستوعب العلوم، وأولى منها الفرنسيّة أو اإلنجليزيّة!

 

ولعّل أّول المسؤولين عن هذا الوضع المزري للعربيّة المجامع العربيّة مشرقيُّها ومغربيُّها، وهي المعاجم التي ال 

 حياة فائدة للغتنا الجميلة، إالّ ما يكون من اجتماعاتهم الدوريّة العقيمة!...يفعل أعضاؤها شيئاً ينشأ عنه في ال

 

إنّا إذا لم ننظر إلى هذا األمر بعين الجدّ والحكمة والشجاعة التاريخيّة، فإنّا نوشك أن نُلِقَي بالعربيّة إلى الهاوية، 

ل القرون السحيقة قبل أن تصبح فجأة لغة فتُمسي مجّرد لغٍة للصلوات، وتأبين األموات، كما كانت العبريّة طوا

 البحث العلمّي في أعلى مستوياته، في زمن قصير!
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 العربيّة الجديدة

ِلنعترْف، على الرغم مّما كنّا قدّمناه في مقالة سابقة، من تصوير قاتٍم لوضع اللغة العربيّة في دارها، بأنّه وقع لها 

شيٌء من التطّور في العهود األخيرة، فأُضيفت بضعةُ آالف كلمٍة إلى معجمها اليومّي واإلعالمّي والمدرسّي 

ية على ذلك أنّه لو بُِعَث امرؤ القيس أو الجاحظ، مثالً، من جدَثَْيِهما اليوَم، لَما فِهما مما يُكتب في والرياضّي... واآل

الجرائد أو يلقَى في فضائيات اإلعالم إالّ قليالً، وما ذلك إالّ الستحداث ألفاظ كثيرة جديدة مثل: اإلعالم، والدّفاع، 

والتلفزة، والشاشة، والمسرح، والخشبة، والثانوية، والجامعة، والبحث، والمخابرات، والصاروخ، واإلذاعة، 

واألطروحة، والبندقيّة، والدبّابة، واْلِمدْفع، والقذيفة... وَسوائها من األلفاظ الكثيرة التي تستجدّ في لغتنا المعاصرة 

 كّل يوٍم...

 

راً في حقل الداللة المعجميّة، مثل إطالق كما أّن اللّغة العربيّة المعاصرة، كغيرها من اللغات الكبيرة، عرفْت تطوّ 

الفّنان اليوَم على الرجل الذي يمثّل دوراً في المسرح أو السينما، وكان يُطلق في القديم على حمار الوحش )ألنّه 

يأتي بفنون من العَدْو(، وكلفظ الطريقة الذي كان يعني الخّط المستطيل المغاير للوٍن آخر في شكل حمار الوحش 

 رته، في أّول الوضع، يقول لبيد واصفاً بقرةَ وحٍش:أو بق

 

 يعلُو طريقةَ َمتنِها ُمتواتٌِر 

 

 في ليلٍة َكفََر النُّجوَم َغَماُمها

 

قبل أن يطلق على ما يشبه ذلك في غيره. ثّم جاء أهل الحديث إلى لفظ المتواتر ـ المذكور في بيت لبيد ـ الذي يدّل 

هةً ثم يجيء اآلخر، فأطلقوه على الخبر المشهور الصحيح الذي يسمعه جماعة من في أصله على الشيء يمثُل هُنَيْ 

رسول ّللّا صلعم، ثّم جماعة أخرى، إلى أن ينتهَي إلى المتحدّث به... واستُعمل الكُْفُر لجحود اإليمان وأصل الَكْفر 

 التغطية والغَمَّ، كما هو واضح من داللته في بيت لبيد.

 

م: الجريدة التي هي في األصل جريدة النخل، وهي للنخل بمثابة القضيب للشجرة، كما يقول ومن ذلك قولنا اليو

دُ من ورقه، وجمعها جريدٌ  دُ عنه اْلُخوُص، كما يقشر القضيب أو يُجرَّ المعجميّون، فالجريدةُ هي العسيُب الذي يُجرَّ

 ُ ع على الناس، وجرائد، فجاء العرب المعاصرون وأطلقوها على القرطاس الكبير الذي ت كتب فيه األخبار ثّم يوزَّ

 قبل أن تُصبح بعُض الجرائد، على عهدنا هذا، في حجم كتاب بتعدّد الصفحات، وتنّوع األخبار والمعلومات...

 

ومن ذلك قولُنا: اْلَمْطبَعةُ التي ال وجود لها في االستعمال المعجمّي القديم، وجاء بها العرب المعاصرون من 

كّة ونحوها: عِملَها، وطبَع الرسالةَ: ختمها بخاتمه، والطَّْبُع: الجبلّة والطبيعة الالزبة، فجاءوا من قولهم: طبََع  الّسِ

كّل ذلك بالمطبعة التي هي مجموعة من اآلالت المتضافرة التي تجعل الحرف ينطبِع على القرطاس وينغرس فيه، 

يستعملوا الختَْم لهذا المعنى ألّن الطْبع أعمُّ منه، على كما ينغرس الّطْبع فيُصبح جبلّةً في سلوك اإلنسان. ولم 

 الرغم من أنّه أخّص من النّقش.
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 بين اللغة الفصحى والفصيحة 

العربيّة كمعظم اللغات الحيّة في العالم يستعمل فصحاؤها الوجوهَ العالية من االستعمال، في حين يصطنع عاّمة 

هيف، وإّما ألنهم ال  المتعلّمين لغةً دون ذلك فيتساهلون في استعماالتهم، إّما ألنهم ال يمتلكون الحّس اللغوّي الرَّ

 يدون أن يتعلّموا أصالً، فيجتزئوا بما يستعمل بسطاء المتعلمين من ألفاظ تشيع في اللغة اإلعالميّة أساساً.ير

 

وكثيراً ما يِردُ في العربيّة لفظان يجوز استعمالهما معاً على وجهين اِثنين، ولكّن وجهاً يكون أفصح من الوجه 

 ى القياس في اعتبار أفصح اللفظين.اآلخر. ويعود االختالف في ذلك إلى تغليب السماع عل

 

م بدل الفتح، أو بالكسر بدل الفتح،  وكثيراً ما يعود االختالف في استعمال بعض األلفاظ بالفتح بدل الكسر، أو بالضَّ

أو بالفتح بدل الّضّم، إلى عوامَل صوتيٍّة خالصة، فِمن القبائل العربّية َمن كانت تنطق لفظاً على نحو، والقبيلة 

ى تنطقه على نحو آخر، والمعنى يظّل واحداً. وتغليب لفظ على لفظ أو تقديُمه عليه ال يشنُع في االستعمال، األخر

وذلك مثل اْلَمْسِكِن )بكسر الكاف، من باب تغليب السماع(، والمسكَن )بفتحها من باب القياس(. وإنّما الذي يشنُع 

فيها، مثالً، على معنًى، والكسر على معنًى آخر. ذلك بأّن  أن يقع تحريٌف في نطق بعض األلفاظ مّما يدّل الفتحُ 

عبقريّة العربيّة كثيراً ما يقع العدول في النطق فيها إلى إرادة معنى آخر كتمييزهم بين الِعالَقة الدّالّة على التِّْرشاِء 

قة الدّالّة على الرابطة التي تربط بين ، وبين العاَلَ ”العاَلّقة“الذي يُعَلَُّق به شيٌء في وتٍِد أو غيره، ويسّميه العواّم 

شيئين، أو شخصين، أو دولتين. ويميّز الحذَّاق بين النُّطقين في هذا اللفظ فيجعلون النطق بالكسر للمحسوس 

 الملموس، وبالفتح للذهنّي المجّرد.

 

ائع، خير من الصواب وشاعْت مقولة بين من تعجز بهم ِهمُمهم عن تدقيق استعمال ألفاظ العربيّة أّن الخطأ الش

النادر! ولو عِمْلنا بهذه المقولة المغاِلطة ال ستحال الحّق إلى باطل، لمجّرد شيوعه في مجتمع يكثر فيه الظلم، 

وألصبح خْرق قوانين السير، مثالً، إذا شاع في مجتمع ال يحترم القانون، هو القاعدة، فيقع الفساد في األرض. إّن 

 عُذَر للُمخطِئ في خطئه في العربيّة إذا كان مدّرساً أو إعالميّاً، ألّن خطأه ينشأ عنه الخطأ يظّل خطأً أبداً، وال

 خطأ َسواٍد كثير ممن يسمعه أو يقرؤه.

 

ومن هذا الباب وقع التساُمُح لدى كثير من العلماء األقدمين، ومنهم لغويّون كبار، في استعمال بعض األلفاظ على 

ثّم قلّد هذا، هذا، فشاع الخطأ، وأصبح متداَوالً بين كثير من كتّاب العربيّة. ومن  غير وجهها َسْهواً في الغالب،

الذي حقّقه الحريرّي وبيّن وجهَ فساد ” أُضيف“، بدَل ”اْنضاف“أشهر هذا الخطأ في العربيّة، قديماً، قولُهم: 

ه من فعل رباعّي ]َضاَف+أ[، فيما لم يأِت من فعل متعدٍّ أصالً بل ِجيَء ب” انضاف“االستعماِل األّول بحكم أّن 

إنما يكون في المتعدّي مثل سَكْبته فاْنَسكب، مع أنّا ألفَينا عدداً كبيراً من العلماء ” انفعَل“يقول الحريرّي، ألّن 

سهواً أو قصداً، ومنهم لغويّون كباٌر مثُل ابن ” أُِضيفَ “بدل ” انضافَ “والكتّاب )جاوزوا المائتين( استعملوا 

 وكتّاب كبار مثُل بديع الزمان الهمذاني.ِجنّي، 
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 سقط اللوى
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 العربيُّة: اللّغُة غيُر المثقَّفِة!

 للحياة العصريّة بكّل تعقيداتها كم كَتب الُكتّاب، منذ قرن من الزمان على األقّل، عن موضوع اللّغة العربيّة، وهل هي صالحة  
ث وإشكاالتها، فِعالً، أم ال؟ وكأنّما اللغاُت البشريّة األخرى نزلْت من السماء فُوِهبِت القدرَة على التفوّق الذي ال يجارَى، من حي

العلوَم والثقافاتِ والفنوَن العصريّة إّن اللّغة العربيّة مجرّد لغٍة دنيويّة قاصرٍة يستعملها جيل  من الناس، فهي أضعُف ِمْن أْن تََسَع 
 بكّل تفاصيلها الممكنة.

ُبون ولَمّا تخاذل أهُل هذه اللّغة تخاذالً ال ينبغي ألحد أن ُينكره، فإّن الناعقين تجرّءوا على الحّق فارتفعت عقائُرهم فلم يزالوا ينعَ 

 ل يوماً في ندوة محلّيّة: إّن اللّغة العربيّة غيُر مثقََّفٍة!ويَْعُوون في وجه هذه اللغة، وآخُرهم شخص من بالد المغرب العربّي قا

إلى المعنى المعجمّي القديم، وهو االعتدال، أي غير معتدلة، أي غيُر مستقيمة، ” غير مثقَّفة“وإنّا ال ندري أيقصد الرجُل بعبارة 
ا إن كان يقصد إلى المعنى األوّل فليست العربيُّة أي معوّجة، أم إلى المعنى الثقافّي الجديد وهو َسَعة المعرفة وغزارتها؟ فأمّ 

ج البيان الصافي الذي قّل له النظير في اللّغات البشريّة  ُُ شوهاَء وال بلهاَء، كما يزعم؛ بل َغيْداَء حسناَء، تنطق بالحكمة، وتَنسِ
الطبع، وال غليظة القلب، بحيث إنّها محرومة  األخرى. وأمّا إن كان يقصد إلى المعنى اآلِخرِ فما العربيُّة بفارغة الذهن، وال جافية 

 من فضل المعرفة وجمالها وجاللها.

وكيف يقال عن لغٍة وِسعت القرآن الكريم، ونُِسجت بها المعلّقات، وَخطب بها ُقّس بن ساعدة، وتغنّى بها أبو الطّيّب، وأبدَع بها 
أرّق الصور وأجملَها شعراء األندلس في جنوبّي أوربا، وتُرجمْت روائع آدابها إلى عدد ال يحَصى من اللغات العالميّة والمحلّيّة 

 جميعاً؟...

ف يقال عن العربيّة: إنها لغة غيُر مثقّفٍة وهي التي بثّت أنوار الثقافة على الخلْق أجمعين، أكَتِعين أْبَصِعين؟! كيف يقال عن كي
لغتنا: إنها لغة جاهلة وهي التي نقلت تراث أهل يونان إليها، ومنها نُقل إلى اللغات األوروبيّة فكانت سبباً مباشراً في قيام 

ألهل أوروبا الذين يحكمون اليوم العالَم؟ وكيف يقال عن العربيّة: إنّها لغة غيُر مثقّفٍة وهي التي منحت األرقام النهضة الحديثة 
التي كانت أساساً للنهضة العلميّة في العالم الغربّي اليوم؟ وهل اطّلع هذا الرجُل، الذي يجب أن تخاطبه العربيُّة بلسان حالها: 

اللَِّقِف ـ على كنوز العلوم التي ُكتبْت بالعربيّة وكانت ركيزة عظيمة تقوم عليها كّل النهضات األدبيّة  أنَت هو غيُر الثَِّقِف وال
والعلميّة اليوم في العالم؟ هذه اللّغة المتََّهمة بأنّها غيُر ثََقاٍف هي التي علّمْت دانتي فكتب كوميديّته، وعلّمْت سرفانتيس 

  كثير  ِممّن أخذوا من ثقافة العربيّة من أهل الغرب، ولكنّا ال نعرف عنهم أنّهم أخذوا...فكتب دوْن كِيُشوِطه، وغير هَذيْنِ 

 كنت أودّ لو أّن هذا الرجل، قبل أن يتّهَم العربيّة بالضحالة والجهالة والرذالة، كان أقبل على القراءة المعمّقة في التراث العربيّ 
 ال تنقضي عجائُبها. ولو جاَء ذلك، لكان غيّر رأيَه حْتماً.ليتثقّف من كنوزه التي ال ينَضُب َمعيُنها، و
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 اليوم العالمّي للغة األّم 

احتفلت منظمة اليونسكو في األيام األخيرة بإحياء اليوم العالمّي للّغة األّم، وذلك حرصاً منها على ترسيخ الثقافات واللغات 
ها تمثِّل أصالة اإلثنيّة التي تنطق بها، بعد أن فغرت العولمة فاها كالغول، فأصبحت الوطنيّة، مهما تبُد صغيرة ومغمورة، ألنّ 

 الشعوب الصغيرة تتهيّب أن تتمّسك بلغتها األّم، وثقافتها الوطنيّة.

رفة، أو واللغات الغربيّة بعامّة تطلق على هذا الجهاز الصوتّي العجيب الذي يشكّل المعرفة في الّدماغ فيجعل مترجَم تلك المع
تلك األفكار، مجموعة  من الحروف التي يتّخذ كلّ منها صوتاً، فيغتدي معبّراً، بين المتساكنين والمتعاملين اللغويين لتلك اللغة، أي 

 حامالً لداللة مفهومة، فيغتدي النطق، أي تشكيل األصوات بواسطة حبال الحنجرة حامالً لمعرفة )رسالة(، ومعبّراً عن عاطفة.

، «اللسان»لق اللغات الغربيّة بعامّة، ومعها العربيّة، على هذا الجهاز الصوتّي الذي يقترب من أسرار العجائبيّة أقول: تط
(Langue ٍوكأنّه من باب إطالق الجزء وإرادة الكّل، أي أّن اللسان البشري هو الذي ينظّم األصوات وُيَقعِّدها فتغتدي شيفرات .)

لسانيّاتِيّون العرب يميّزون، منذ ابن جنّي، بين الكالم، واللغة، واللسان، فعلماء اللغة العرب مفهومًة بين الناطقين بها. وال
إذا أرادوا اإلشارة إلى كافّة التعليِميَّات المتمحّضة لقواعد هذا اللسان الذي تنطقه األمّة العربيّة، فاللسان ” اللسان“يستعملون 

لفاظ بكلّ أنظمتها الصوتيّة والنحويّة والبالغيّة، اْلُمْفِضية إلى داللة بعينها، إذا مُثلْت العربّي هو، إذن، كّل هذه المجموعة من األ
( تطلق على خصوصية الكتابة عند كاتب أو شاعر، فنقول: لغة الجاحظ، ولغة Langageفي تشكّلها العاّم. في حين أّن اللغة )

 واللغة خاصّة.المتنبّي، ولكنّنا ال نقول: لسانهما، ألّن اللسان عاّم، 

و وتقف العربيّة اليوم متفرّجًة على ما يجري في اللغات العالميّة الحيّة، وال سيّما اإلنجليزيّة التي بلغ انتشاُرها حّد الطغيان، وه
عرف يوِشك أن يقضي على اللغات والثقافات اإلنسانيّة المحلّيّة، ذلك بأّن كّل شيء يتجاوز الحّد، ينقلب إلى الضدّ. فالذي ال ي

اللغة اإلنجليزيّة، على عهدنا هذا، وسافر إلى بلٍد من البلدان السياحيّة، أو غير السياحيّة، قد ال يستطيع طلَب طبَقٍ من الطعام 

 يتعّشى به، فيوشك أن يبيت َخْمصاَن!.

لتوجَُّس من عَدم كفاءتها. ومن ونحن نرى أّن العربيّة تستطيع، وبسهولة شديدة، مجاراة اإلنجليزيّة إذا نبذ أهُلها، من علمائها، ا
األمثل عدُم التعصّب الشديد في نْقل المصطلحات العلميّة التي ال نرى بأساً بنقلها كما هي اختصاراً للزمن، واقتصار اللغة 

 العربيّة، أثناء ذلك، على الشرح والتقديم.

ة العبريّة )أو هاِعْڤِريث(، فقد أخبرنا الدكتور تقّي الدين ومن أكبر اْلُبْرهاناتِ على إمكان بْعث العربيّة من جديد، هو نموذج اللغ
، رافضين تعلَّم العلوِم 1958الهالل، ونحن طالّب ندرس العبريّة بجامعة الرباط، أّن الطلبة في إسرائيل أضربوا عن الدراسة سنة 

 باإلنجليزيّة، فأصبح التعليم في معظم شعبه العليا بالعبريّة هناك...

الميراث الثقافي »حُد المستشرقين اليهود، على هامش ندوة عالميّة انعقدت بستراسبورغ بفرنسا، عن موضوع كما أخبرني أ
 أّن العبريّة لم يكن لها نحو  لدى بْعثِها من العدم، فاستعاروا لها قواعد النحو العربّي...« العربّي في أوروبا

 بنفسها؟ أفُتْرفُِد لغُتنا لغاتٍ أخرى، وتعجز هي عْن أن تنهَض 
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 الشعر.. وجمال اإلنشاد

لِقَي علينا سؤال عن علّة عنايتنا بقيمة اإلنشاد في إلقاء الشعر، وقد تساءل الذي تفضّل بطرح السؤال عمّا يصنع ّللّا بمقوالت 
ُ
أ

السؤال كان يقصد به إلى التعليقات  الكتابة، وفضاء الورق، والتشكيل البصرّي؟ أم إّن للشعر العربّي خصوصيّته؟ ويبدو أّن هذا
 ”.أمير الشعراء“البسيطة التي نعلّقها على القصائد التي تلقى في برنامج 

 ونحن نرى عن هذه المسألة أّن العرب ألمر ما اختصّت قراءة الشعر باإلنشاد، ال بغيره من اإلطالقات األخرى، كاإللقاء مثالً...

شعر العربي بخاصة، هو إيقاعه المغروز في صوره المنسوجة بلغة منتقاٍة بعناية فائقة. ذلك بأّن األصل في الشعر بعامة، وال

 وألمر ما تعدّدت إيقاعات الشعر العربّي فبلغت ستة عشر شكالً إيقاعياً، أو طابَعاً بالمصطلح الموسيقّي...

وبة، أو التي ُكتبت لتقرأ أكثر مما كتبت لتلَقى فتهزّ هذا أمر، وأما األمر اآلخر فإن طبيعة القصائد الملقاة غير طبيعة القصائد المكت
وجدان الجمهور المتلقّي هزّاً، مثل قصيدة النثر، فالقصيدة العربية العموديّة يرتبط إلقاؤها باحتفاالتيّات خاصة، مما يجعل ِممّا 

يعجزون عن َمْلِء قراطيسهم بالشعر، ذكرتم من شأن التشكيل البصرّي، وفضاء الورق، وهما من التِّعالّت التي ينادي بها َمن 
فيملؤونها بالنُّقط والبياض، طالبين من المتلقّين أن ُيكملوا كتابة ما يكتبون لكي يَفهموه، فهل كّل قرّاء الشعر، بناء على هذا 

واجب القراء أن يكونوا التصوّر، يستحيلون إلى شعراَء فُيْلَحُقوا بهؤالء الذين يملؤون أسطار قراطيسهم بالنقاط والبياض؟ وهل من 
كذلك فتتغيّر األدوار، وتتبدّل الَعالقات بين اإلرسال واالستقبال في الكتابة الشعريّة؟ أم يجب أن تظّل األدوار هي هي، فال تلتبس 

 ببعضها بعضاً، وال تتداخل فيما بينها؟... 

دبيّة، إنما أولى له أن يكون في نص سردّي ِمن أن إّن التشكيل البصري، إذا حّق له أن يكون في المعمار الهندسّي للكتابة األ
 فُتَتأّمَُّل في أعمق 

ُ
يكون في نّص شعري ُكتِب، في أصله، لُيْمتِع بموسيقاُه وإيقاِعه، وإالّ لكان الشعر استحال إلى فلسفة تُقَرأ

ل ذلك قال الناقد الفرنسي جون كوهين في التفكير العقلّي البشرّي، أو إلى ألغاز ُملغزٍة ال يفكّها ِشقٌّ وَسطيح!... ولعل من أج
 ما معناه: ليس الشاعر شاعراً ألنه يفكر، ولكنه شاعر ألنه يقول... ” بنية اللغة الشعريّة“كتابه 

وإذن، فال نرى مكانًة للتشكيل البصرّي، على فْرض التسليم بقبوله، لَِما ُينَشد من قصائَد شعرية، خصوصاً، على جمهور يتلقّى 
الشاعر ِعياناً وسماعاً، حيث إّن التلقّي المشافه المباشر يحول بينهم وبين القدرة على فكّ ألغاز التشكيل البصرّي،  الشعر عن

 وال الَعْمد إلى فْعل فضاء الورق...

صيدة وبعد، فإن هذا الشكل من الشعر الذي طُرح عنه السؤال قد يكون خالصاً لشعر التفعيلة الجديد، والشعر األجّد، وليس للق
 العموديّة التي ال تعوّل في بنائها المعمارّي على الفراغات وَمْلِء األسطار بالبياض طوراً، والنقاط الملغزة طوراً آخر...
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 المنهج أم الالّمنهج؟ ماذا؟ وكيف؟

أندري ميكائيل، وكنت وقع لي لقاء منذ زهاء ثمانية وعشرين عاماً، في جامعة وهران، مع أستاذي المستشرق الفرنسي 
أتجاذب معه أطراف الحديث حول إشكالية المنهج العويصة؛ فزعم لي في لهجة يشوبها الجّد والهزل جميعاً: إّن المنهج هو، في 
الحقيقة، الالّمنهج! غير أننا لدى الجلسات العلميّة التي كنّا نعقدها في الكوليج دي فرانس بباريس، من بعد ذلك، لم يعد يردّد 

 ل هذا المصطلح؛ بل كان صارماً في تحديد منهج دقيق للبحث...مث

ٍد فهل من منهجٍ ُيتَّبع في دراسِة قضيٍّة، أو بحِث مسألٍة، أو تحليِل نّص؟ حتماً نعم... لكْن قد يكون من العسير التّقيُّد بمنهج واح
كّل نّص يفرض منهجه الخاّص... وربما تكون هذه المقولة يمكن تطبيقه على كّل الدراسات والتحليالت؛ فكثيراً ما يردّد النّقّاد أّن 

سليمًة إلى حّد ما، أو إلى حّد بعيد... ذلك بأّن من العسير فْرض إجراٍء منهجّي ُوِضع في األصل لنّص سردّي شعبّي )الحكاية 
والقصّة... فعلى الرغم من انتماء  الشعبية، واألسطورة، والخرافة...( بتعميمه على تحليل كّل النصوص السرديّة األخرى كالرواية،

هذه األنواع كلّها إلى جنس السرد؛ إالّ أّن كلّ نوع يتفرّد عن اآلخر بمكوّنات وخصائص فنيّة تجعل من العسير تطبيق إجراء 
ّن منهجّي واحد على الجميع بميكانيكيّة. نقول ذلك ونحن نفكّر في تحليل النصوص الشعريّة، العموديّة والجديدة معا؛ فإ

 اإلجراءات المنهجيّة هنا ستتسلّح، في الغالب، بأدوات تقنيّة لتحليلِهما تختلف، كثيراً أو قليالً، عن تلك التي ُتتََّخُذ في تناُول
 النّصوص السرديّة...

للكتابة  والمنهج، في الكتابة األدبيّة، منهجان: منهج  للقراءة التّحليليّة، وهو الذي أمسى يستأثر بمعظم االهتمام، ومنهج
النقديّة ويشيع هذا في تهيئة األطروحات الجامعيّة، والتأليف في حقول العلوم االجتماعيّة واإلنسانيّة بوجه عامّ. والحّق أّن كّل 
حقٍل من هذه العلوم يتفرّد بمنهجه الداخلّي؛ ولذلك نحن، في الحقيقة، أمام شبكة معقّدة من المناهج، ال أمام منهج واحد، 

مسار  عقالنّي للنفس ابتغاَء االنتهاء إلى المعرفة أو إلى البرهنة “ب التصوّر إلى ذلك... فالمنهج في الفلسفة هو كما قد يذه
)الروس الموسوعي(. وكان الفيلسوف الفرنسي ديكارت يذهب إلى أّن المنهج خطاب غايُته توجيه العقل للبحث ” على حقيقة

هنا إمّا المنهج التركيبي، وإمّا التحليلّي... والمنهج، في الفلسفة، في منظور أندري  عن الحقيقة في العلوم. وغالباً ما ُيتَّخذ
الاَلَْند، هو الطريقة التي بواسطتها يمكن التوصّل إلى نتيجة ما، في الوقت الذي ال تكون هذه الطّريقة قد ُحّددت من قبل بكيفيّة 

آخر، عبارًة عن مجموعة من القواعد التي تتيح اكتساب تقنية أو ِحْذق  مقصودة ومتمثَّلة. كما قد يكون المنهج، في حقل معرفيّ 
 علم من العلوم كمنهج القراءة مثالً... 

 إّن المسألة المنهجيّة التي نثير من حولها الحديث هي من أكثِر المسائل اإلجرائيّة تعقيداً، وأْعوَِصها إِشكاالً؛ فبالمنهج الّسليم
سليمٍة، ومن أقرب الطّرائق؛ لكنّنا بالالّمنهج، )خصوصا بالمفهوم السلبّي له( قد نَْعنَُت نحن كثيراً، يمكن أن نتوصّل إلى نتائَج 

 وُنْعنِت غيَرنا أيضاً، دون التّوصِّل إلى نتائَج تذكر.

 جريدة االتحاد إغالق
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