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  ةــــالرؤي   بـــصاح   عـــموق :  ةـــمقدم

  "الفــــزع   وقـــت   آن " -1 

  وعصـر    العـرب  "علـى     نبيـل    الـدكتور    كتاب فى    العبارة   هذه   قرأت   حين
،  ففزعـت    له   استجبت ألننى    مرة ،  مرتين   غضبت حتى    أفزع   أكد   لم ، "المعلومات 
  ذكـره    ما   أن   صحيح ،  للفزع   منه   للغضب أدعى    الصدد   هذا فى    ورد   ما   ألن   ومرة 
إلـى     أقرب   الغضب   لكن ،  ومالحقة   مشروعة   أسباب هى    الفزع   أسباب   من   المؤلف 
  يمتد   االحتالل ،  وأخطر أخفى    اآلن   السلطة   ألعاب   حيث : يجرى   ما   حقيقة   يدرك   من 
  احـتالل    عـن    السـادة    عزف   أن   بعد ،  كسال   واألكثر ،  األضعف   الناس وعى  لى إ 
.  مباشـرة  والـوعى     العقول إلى    واتجهوا ،  الحاجات   سوق   احتكار   عن   ثم ،  األرض 
ـ  " القيمـة    فائض '  عن   حديث إلى    نستمع   ونحن   إلحاحا   أكثر   فالغضب  ،  ةالمعلوماتي
  تلوح   الفزع ،  واحتكارها   المعلومات   مخزون   وعن ،  التكنولوجية   الثورة   ربحية   وعن 
،  مغلقـة    السراديب   هذه حتى    أنه   فوجئت   وحين ،  الهرب   سراديب   فجواته   خالل   من 
  المخـاطرة    بهذه   آخذ   أن شجعنى  الذى    هو   الغضب   وهذا ،  الغضب   إال لى    يتبق   لم 
مـن     عـابر    شـخص    ممارسـة    واقع   من   الثقات   هؤالء   بين   الحديث فى    باإلسهام 
  . االختصاص   أهل   من   وليس " المصلحة   أصحاب "

  الخطر   يستشعر   من   إسهام   هو عادى    مواطن   موقع   من   المشاركة فى  وإسهامى 
  المعرفة   مجال فى    العالمية   الساحة على  يجرى    ما   يتابع   وهو   وجوده ى عل   المباشر 
نفسـى     وجدت   وسواء ،  المعاصرة   الحياة   تشكيل   وإعادة   تشكيل فى    تأثيرها   وكيفية 
،  الهوة   واتساع   السرعة   فارق   فتبينت   مشاركا   اجتهدت   أو ،  عجزا   الفرجة   موقف فى  
   . ومرة   مؤلمة   بحسرة   مشوب   غضب ،  حال   كل على    أقرب   فالغضب 

  اآلن   السلطة   ألعاب 
  االحتالل ،  وأخطر أخفى  
  الناس وعى  إلى    يمتد 
،  كسال   واألكثر ،  األضعف 
  السادة   عزف   أن   بعد 
  ثم ،  األرض   احتالل   عن 

  سوق   احتكار   عن 
إلى    واتجهوا ،  الحاجات 
 مباشرة والوعى    العقول 

 
 

  إنذارات   يوميا   أواجه
  كانت   وإن ،  مبكرة 
،  متقطع فردى    بشكل 
  ما   أنه   تعلن   إنذارات 

  باليقظة   نبادر   لم 
  الصور   فهذه ،  فالفعل 

التى    الفردية 
  شكل فى  تواجهنى  
  يمكن مرضاى    معاناة 
  جماعية   كارثة   تصبح   أن 

 قريب   وقت فى  
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  حيـث    العمليـة    الممارسة فى  مهنتى  لى    أتاحته   لما   نتيجة هى    المداخلة   وهذه
  ما   أنه   تعلن   إنذارات ،  متقطع فردى    بشكل   كانت   وإن ،  مبكرة   إنذارات   يوميا   أواجه 
  معانـاة    شـكل  فـى   تواجهنى  التى    الفردية   الصور   فهذه ،  فالفعل   باليقظة   نبادر   لم 
  . قريب   قتو فى    جماعية   كارثة   تصبح   أن   يمكن مرضاى  

  أرضية على    اإلكلينيكية ممارستى    واقع   من   هو   المداخلة   هذه إلى  فمنطلقى    إذن
  أن   مـن  تشومسكى    كلمة   أتذكر   وحين ، )بيولوجى   لكلمة   األشمل بالمعنى  (  بيولوجية 
  هـذا    المتواضـع  إلسهامى    أن   أشعر "البيولوجى    هو   اللغة   مسألة فى    الحل " مدخل '
  . المناسب   مكانه 

  واقعـا    أمـارس  وأنى  ،  أساسا بيولوجى    تخصص إلى  أنتمى  أننى    فالمفروض
  لغـات    يتكلمـون    متحاورين   مع ، "اللغة   ألعاب "  أخيرا يسمى    بما لى    يسمح   إكلينيكيا 
  ضـدها    مـن    اللغـة  على    فأتعرف ، "اللغة   ضد "  هو   ما إلى    يتناثرون   بل ،  خاصة 
  ). األشياء   تتميز   وبضدها (

إلـى     األمـر    يحتاج   فال )  العنوان   من الثانى    الشق   وهو" (الوعي 'إلى  نأتى    ثم
  تشـكيل    هـو  الـوعى     أن   حيـث  ،  هذا موقعى    من مشاركتى    يبرر   خاص   تفسير 
   . بالضرورة كلى  وجودى،  بيولوجى،  

  ةالبدئيــــ   المفاهيـــم  -2 

التى    المفاهيم   تعنيه   ما   بتحديد   فأبدأ ،  العنوان   بألفاظ نفسى    أحدد   أن   األفضل   من
  أقـدر    وأنهم   بد   ال   االختصاص   أهل   من غيرى    أن   ورغم ،  المحدودة   ألفاظه   حملتها 
  االسـتطراد    هـذا    أن   أشعر أننى    إال )  التعريف   مهمة (  المهمة   بهذه   يقوموا   أن على  
  اعتـاد    كما   األلفاظ   هذه معنى  المتلقى  تلقى    ما   إذا   الشبهات   من   كثيرا يجنبنى    سوف 
  .  يفعل   أن 

  عـن    الحـديث    مرجئـا  " الوعى "و " اللغة"  من   كل   مفهوم   أتناول   سوف   وبداية
  . الحقة   فقرة إلى  " والقومى " العربية "

 فـــتعري   ال   رفــتع : ىــالوع  -  ةــاللغ  -1 – 2 

  ال   مما   البديهيات   من   يصبح   أن   كاد   ما   والتحديدات   المالمح   من   فهناك   اللغة   أما
   لها ،  كثيرة   لغات   اللغة   أن   ومثل ،  الكالم   غير   اللغة   أن   مثل   فيه   للخوض   مبررا أرى  

  كلمة   أتذكر   حين 
  أن   من تشومسكى  
  مسألة فى    الحل " مدخل '
البيولوجى    هو   اللغة 
إلسهامى    أن   أشعر "
  مكانه   هذا   المتواضع 

 المناسب 
 

  إضافة   ليست   اللغة
  الوجود   لظاهر   الحقة 
 أوالجماعي الفردى  

  أداة   ليست وهى 
 الظاهرى   لالستعمال 

  كيانا   ليست وهى 
  وال الوعى،    عن   مستقال 
  عن   وال   الوجود   عن 

 المخ 

 طبعا   الكالم   ليست وهى 

  تمريرا   تعد   لم "فاللغة 
  من   وخاليا   التقنين   جيد 
  عالماتال   لنقل   التشويش 

  "ليد   يد   من 
 

  الكيان   ذلك :اللغة هى
البيولوجى  

  المفتوح /  المرن / الراسخ 
على    القادر ،  آن فى  
فى    المعرفة   تفعيل 

 الوعي 
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،  العلوم   من   لغيرها   أداة   وليست ،  عديدة   لعلوم   أصل   اللغة   أن   ومثل ،  كثيرة   ألسنة
  أسـتطرد    أن   قبل النفى    مناطق   أهم على    التأكيد   المفيد   من   أنه   أشعر لكننى  ،  وهكذا 
  : هإثبات ينبغى    ما   تقرير إلى  

 أوالجماعي الفردى    الوجود   لظاهر   الحقة   إضافة   ليست   فاللغة

 الظاهرى   لالستعمال   أداة   ليست وهى 

 المخ   عن   وال   الوجود   عن   وال الوعى،    عن   مستقال   كيانا   ليست وهى 

 طبعا   الكالم   ليست وهى 

  يـد    من   العالمات   لنقل   التشويش   من   وخاليا   نالتقني   جيد   تمريرا   تعد   لم "فاللغة 
  "ليد 

 ؟   عنها   أتحدث   سوف التى    اللغة هى    ماذا   إذن

علـى     القادر ،  آن فى    المفتوح /  المرن / الراسخ البيولوجى    الكيان   ذلك :هى ) 1( 
  . الوعي فى    المعرفة   تفعيل 

 .وفاعليته   تعقده   مراتب أرقى  فى    نفسه لبشرى ا   الوجود : هى ) 2( 

 .الظاهر   للشكل   المحدد   السلوك   لمصدر   الغائر   التركيب : هى ) 3( 

  إذ  -المعنـى     بـاحتواء    يسـمح    بما   والتشكيل   التشكل   الدائم الوعى  هى  ) 4( 
 .تأدوا   من   وتناسب   تيسر   بما   وإطالقه  - يكونه 

  .  للتواصل   قابل   وجود فى    يصاغ   إذ   المتجدد   الذات   إبداع هى  ) 5( 

 .متصاعدة   وحدات فى    التماسك على    قادر   تركيب فى  المعنى  تجلى  : هى ) 6( 

فى    المطاوعة   البالغة ،  التنظيم   البالغة   كليته فى  البشرى    المخ   حركية : هى ) 7( 
    .آن 

  خصـم  علـى     للتغلب   الحيل   ممارسة (  متحايلين   بين   نزاعية   عالقة ': هى ) 9( 
 . ')تواصلى 

فـى     مشاركين   بوصفهم   الذين   األمر   يمسهم   لمن   مستقر   غير   تبادل ': هى ) 10( 
 . "معاييرهم   صالحية   مزاعم   يختبرون علمى    خطاب 

 .محددا   خطابا   وليست   متجدد   مشروع : هى ) 11( 

 * * *   

  الوجود : اللغة هى 
فى    نفسه البشرى  
  تعقده   مراتب أرقى  

 وفاعليته 
 
 

  التركيب : اللغة هى
  السلوك   لمصدر   الغائر 
 الظاهر   للشكل   المحدد 

 
 

  الدائم الوعى  اللغة هى 
  بما   والتشكيل   التشكل 
 - المعنى    باحتواء   يسمح 
  بما   وإطالقه  -  يكونه   إذ 

  من   وتناسب   تيسر 
 أدوات 

 
  إبداع اللغة هى 

  إذ   المتجدد   الذات 
  قابل   وجود فى    يصاغ 

 .  للتواصل 
 
 

المعنى  تجلى  : اللغة هى
على    قادر   تركيب فى  
  وحدات فى    التماسك 

 متصاعدة 
 
 

  المخ   حركية : هى اللغة 
  كليته فى  البشرى  
  البالغة ،  التنظيم   البالغة 

 آن فى    المطاوعة 
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  هـو    مـا    بقـدر  ،  مانعا   جامعا   تعريفا   ليس   سبق   مما   أيا   أن   إيضاح   من   بد   وال
  الجذريـة    الخصـائص    هـذه    لتوضيح   الزم   وهو ،  أساسا   اللغة   ماهية على    تعرف 
  " الوعي   تشكيل '  وهو   العنوان   من الثانى    الجزء   لفهم   الالزمة   اللغة   لحركية 

  "ىــالوع '  ومــمفه ى ـــعل   رفــة التعـــمحاول  - 2-2 
فـى   الثانى    الشق   باعتباره " الوعى '  مفهوم على    التعرف   محاولة إلى    انتقلنا   فإذا

  إلثبـات    هو   ليس   ما نفى  إلى   -  أيضا  -  يكون   ما   أحوج   أنه   نفاجأ   فسوف   العنوان 
  عـن  الـوعى     حقيقـة    توارت   كيف   بالتذكرة   ونبدأ ،  النهج   نفس على    معالمه   بعض 
النفسـى     الطبيب   يقول   كما  - بالنفي   أو   باإلهمال   أو   باإلنكار   إما"  والكافة   الدارسين 
  مثـل    والتقيـيم    للدراسـة    كمـادة    تماما أنكرالوعى    فالبعض  - إى هنرى  الفرنسى  
  نزع   والبعض ،  شيئا   يعد   فلم شئ،    كل   هو   أصبح حتى    فيه   نفخ   والبعض ،  السلوكيين 
  والـبعض  ،  البينشخصية   التركيبات   من   معقدة   شبكة   جعله   حين الذاتى    التحديد   منه 
  مـرة    للشـعور    ومرادفا )  النوم   ضد (  مرة   للصحو   مرادفا  - اختزاال -الوعى    جعل 
  ) الالشعور   ضد ( أخرى  

  ذلـك  ينبغـى،     كمـا  الوعى  على    لنتعرف   ذلك   كل   لمواجهة   شديدة   حاجتنا   إن
 اللغة   ومع   بـ   يتشكل الذى  البيولوجى    الكيان 

عقلـى     نشاط   لكل   أساسية   كأرضية   الزم الوعى    أن   نقر   أن   بد   ال ،  بداية   ولكن
والتـى   ،  تحديدا   األكثر   العقلية   العمليات   فيه   تتم الذى    الوساد '  باعتباره   وذلك ،  آخر 
  ألن   كاف   غير للوعى    الفهم   هذا   أن   إال ، "األشمل   األرضية   لهذه   بالنسبة   الشكل   تمثل 
  كل فى    حاضر   هو   ما   قدرب   معه   متبادلة   أو   الشكل   عن   منفصلة   أرضية   ليس الوعى  
التـى     الحيوية   العملية   هو : فالوعى  ،  آن فى    ومحددا   شامال   حضورا   العمليات   هذه 
  اسـتمر    فإذا ،  ما   لحظة فى  الكلى    تركيبها فى    عقلية   منظومة   تشكيل   خاللها   من   يتم 
  يمكـن    خاصـا    كليـا    منظوميا مستوى    يمثل   أصبح   نالزم   من   لفترة   التشكيل   هذا 
،  والمطلق ،  الموقف   مع   التناسب   حسب (،  ككل   تشكيله   وإعادة   وتنشيطه   استحضاره 
  أو  Ego States "الـذات    حـاالت  '  أحيانا يسمى    مما ،  إلخ .. والمصاحب ،  والمثير 
  ). ذلك   غير  0 أو   مخال   مستويات   من   منظومات 

 والثقافـــة   المنهـــج  -3 -2 

  متجدد   وتشكيل   منظومة هى    الوقت   نفس وفى  ،  عملية   فاللغة ،  إذن

  عالقة ': هى اللغة  

  متحايلين   بين   نزاعية 

  للتغلب   الحيل   ممارسة (

 تواصلى   خصم على  
 
 
 

  غير   تبادل ': اللغة هى

  يمسهم   لمن   مستقر 

  بوصفهم   الذين   األمر 

  خطاب فى    مشاركين 

  مزاعم   يختبرون علمى  

 معاييرهم   صالحية 
 
 
 
 

  مشروع : اللغة هى
  خطابا   وليست   متجدد 

 محددا 
 
 
 
 
 

  أن   نقر   أن   بد   ال
  كأرضية   الزم الوعى  
  نشاط   لكل   أساسية 
  وذلك ،  آخر عقلى  
الذى    الوساد '  عتبارهبا 

  العمليات   فيه   تتم 
،  تحديدا   األكثر   العقلية 

  الشكل   تمثل والتى  
  األرضية   لهذه   بالنسبة 

 األشمل 
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هنـرى     يقول : ومستوى   ومنظومة   وساد   هو   الوقت   نفس وفى  ،  عملية والوعى 
  حضورها إلى    تتحول   كونها   حالة   خبرتك   تفرد   تعيش   أن   هو   واعيا   تكون   أن ...'إى  
  "الشامل المعرفى  

،  بالتماثـل  لتـوحى   حتى    وثيقة   عالقة هى    واللغة الوعى    من   كل   بين   والعالقة
)  ب (عملية، )  ا ( منهما   كال   أن فى    اتفاقهما   فرغم ،  واحدا   ليسا   فهما   ذلك   من   وبالرغم 
  ضـرورية    فروقا   ثمة   فإن ،  تحتويه   بما   ملتحمة )  ء ( منظومة )  جـ (  وتشكيل   تخليق 
  : مثل   عليها   يهالتنب   من   البد 

  وأقـدر    إبداعا   وأحضر   تشكيال   وأنشط   كثرة   أوفر   وحدات   ذو   توليد   اللغة   إن   
    حوارا 

  وأجهز ،  زمنا   وأطول ،  رسوخا   وأعمق ،  منظومية   أكثر   هو الوعى    أن   حين فى 
 تنسيقا 

على    القادرة   المتداخلة   تشكيالته هى    قتالو   نفس وفى  الوعى    وحدة هى    فاللغة
 محدد   بافصاح   إلزام   دون المعرفى    اإلفصاح 

  .  نسبيا   مستقرة   منظومة   كونها   حالة   اللغة   كلية   هو والوعى 

  قوة   من   اللغة   به   تتصف   ما على    بالضرورة   يعتمد الوعى    تشكيل   فإن   هنا   ومن
 وتناثر   وإبداع ،  وترهل   وإحكام ،  وضعف 

  كيانـا    ليسـت    اللغة   أن   توضيح   من   بد   ال المبدئى،    التقديم   هذا   نختتم   أن   وقبل
  كـذلك  ،  لماهيتهـا    التجـذير    هذا   كل   أثاره   قد   يكون   أن   يمكن   كما   منفصال   داخليا 
  .  الوعى 

  وما ،  معلومات   من   به تتغذى    بما   مرتبطة   كلها الوعى    وتشكيالت   اللغة   فعمليات
  . نزاعى   وحوار تواصلى    إبداع   من   تمارسانه 

العلمى    المنهج   من   بكل والوعى    اللغة   عالقة   ما   بشكل   أوضح   أن   مناسب   وأجده
  المنهج وتثرى    تقود   وعلومها   اللغة   فإن   ناحية   فمن .  العلمية   الثقافة   ثم   ومن ،  والثقافة 
  فإن أخرى    ناحية   ومن ، ) له   أداة   مجرد   ليست   أنها   كما ،  تتبعه   ال فهى  (  عامة العلمى  
فـى     المناسب   اموقعه   إليها   يعيد المنهجى    االنتباه   بدأ   قد )  المعرفةالحكائية (  الحكاية 
    أنهما   رغم القياسى،    المنهج ) على   تتفوق   أو (  تنافس   راحت حتى  العلمى،    المنهج 

  العملية   هو : الوعى  

  من   يتم التى    الحيوية 

  منظومة   تشكيل   خاللها 

  تركيبها فى    عقلية 

،  ما   لحظة فى  الكلى  

  هذا   استمر   فإذا 

  من   لفترة   لتشكيلا 

  يمثل   أصبح   الزمن 

  كليا   منظوميا مستوى  

  استحضاره   يمكن   خاصا 

  وإعادة   وتنشيطه 

 ككل   تشكيله 
 
 
 

  من   كل   بين   العالقة

  عالقة هى    واللغة الوعى  

لتوحى  حتى    وثيقة 

  من   وبالرغم ،  بالتماثل 

 ، واحدا   ليسا   فهما   ذلك 

  أن فى    اتفاقهما   فرغم 

)  ا ( منهما   كال 

  تخليق )  ب (عملية، 

)  جـ (  وتشكيل 

  بما   ملتحمة )  ء ( منظومة 

  فروقا   ثمة   فإن ،  تحتويه 

  من   البد   ضرورية 

 عليها   التنبيه 
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  مشـروعيتها    لها   لغة   أنها   تؤكد   عادت   الحكائية   المعرفة ،  اآلخر   أحدهما   يكمل
  بعـد    مـا  'فى    ليوتار   فرانسوا إلى    ذلك فى    الرجوع   ويمكن ،  الخاصة   ومصداقيتها 
  ".الحداثة 

،  تبيـان  إلى    يحتاج   ال   أمر   فهذا ،  ثقافة   هو   بما والوعى    اللغة   من   كل   عالقة   أما
  كـل    إبـداعات    واقع   من   تشكل   وقد   العام الوعى  هى    الثقافة   بأن   بالتذكرة ونكتفى  
:  والمثقف .  المتنوعة   تشكيالتها ى ف ،  الظاهرة   ثم ،  الغائرة   بمنظوماتها   المتاحة   اللغات 
  ملتحمـا    كونه   حالة   إدراكه   متناول فى    الخاص   وعيه   صار الذى    الشخص   ذلك   هو 
  والمـنهج    اللغة   من   كال   يصبح   المنطلق   هذا   ومن ،  العام الوعى  : فى   ومتداخال ،  مع 
  .هى  هى    بل ،  الثقافة   ركاتمح هى    فالخاص   العام والوعى  

 اللغــــة   ضـــد  -3 

  أو ،  ابتـداء    فيهـا    البحث   من   ال   ضدها   معايشة   من   اللغة   جوهر على    تعرفت
،  الفصاميين   مع وحوارى    للفصام معايشتى    منطلق   من   وذلك ،  دراسة   عنها ،  القراءة 
  :  ذلك   بعض   وإليكم 

  هـذه    مفتـاح    هـو  ، ) آن فـى     ومخيف   شائع   إسم   وهو (،  الفصام يسمى    ما   إن
  األغلب   ويفهمه ،  موضعه   غير فى    منا   الثقات حتى    يستعمله " الفصام '  واسم ،  المسألة 
  لفـظ    سـتعملون ي ،  المختصين   ومن   بل ،  المختصين   غير   من   فكثير يعنى،    ما   بغير 
،  التصـرفات    تنـاقض    أو ،  السلوك   ازدواج   أو   الشخصية   ازدواج   يفيد   فيما   الفصام 
  وكـل  ،  عـادة    عـابر    انشقاق   هو   الشخصية   فازدواج .  وخاطئ سطحى    هذا   وكل 
  ومنظوماتها   لغتهاو ،  حضورها   لها )  أوالمتعددة (  المزدوجة   الشخصيات   من   شخصية 
  الشخصـية    كليـات    عـن    اختالفهـا    رغـم    ذاتها فى    البعض   بعضها   مع   المتسقة 
  . وهكذا األخرى،  )  الشخصيات (

  وصـف    وأبلغ ،  اتفق   كيفما   التناثر   من :  أخطر   عملية إلى    يشير   فهو   الفصام   أما
  هـذاءة    هـذر    هذريان " (نثر   لب   ذو ..' عربى    شعر   بيت   رشط فى    جاء   ما   هو   له 
  يفهـم    أن   يمكن   ما   شديد   باختصار   هو   النثر   اللب   وهذا )  نثر   لب   ذو   السقطة   موشك 
  ) anti-language اللغة   عكس   أو " ( اللغة   ضد '  باعتباره 

 

  ذو   توليد   اللغة   إن 

  كثرة   أوفر   وحدات 

  وأحضر   تشكيال   وأنشط 

   حوارا   وأقدر   إبداعا 
 
 

  هو الوعى    أن   حين فى  

  وأعمق ،  منظومية   أكثر 

،  زمنا   وأطول ،  رسوخا 

 تنسيقا   وأجهز 
 
 

 الوعى   وحدة هى    اللغة

هى    الوقت   نفس وفى  

  المتداخلة   تشكيالته 

  اإلفصاح على    القادرة 

  إلزام   دون المعرفى  

 محدد   بافصاح 

  اللغة   كلية   هو والوعى 

  منظومة   كونها   حالة 

 نسبيا   مستقرة 
 
 
 

الوعى    تشكيل   إن

على    بالضرورة   يعتمد 

  من   اللغة   به   تتصف   ما 

  وإحكام ،  وضعف   قوة 

 وتناثر   وإبداع ،  وترهل 
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  أن   ذلـك  ،  فالغايـة  المعنى،  :  من   كل إلى    االفتقار   هو   الفصام فى    يحدث والذى 
  خـالل    من   ذلك   تفعل   إنما   العادية   األحوال فى    الضام   التشكل على    القادرة   الوحدة 
الفصـامى     يفتقدها التى  وهى    الغائية   الفكرة هى  هى    مركزية   فكرة   حول   التمحور 
  . التناثر   يظهر   ثم   ومن .  األقل على    للفحص   المتاح المستوى  على  

  تكـوين    إعـادة  إلـى     تهـدف    إنما   الحقيقية   جيةالعال   العملية   فإن   المقابل وفى 
  أكبـر    ثم   صغيرة   وحدات فى    تناثره   بتجميع   وذلك )  وحدة /  وجودا /  لغة (الفصامى  
  فالعمليـة  .  الفصـام    عليه   يطلق   أن   يمكن   ما إلى    المتناثر   الشتات   يعود حتى    فأكبر 
  بعـد    مـا  '  ليوتـار    لكتاب   مقدمته فى    جيبسون   وصفه   ما إلى    قربأ هى    الفصامية 
  والرسـائل    المتناقضـة    والعالقـات    الشبكات   من   حشد إلى    الذات   تحلل "..الحداثة 
  '.. المتداخلة 

  هو   لما  - الفرد مستوى  على   -نبهنى  الذى  ،  الفصام فى    الحال   هو   هذا   كان   فإذا
  خلـال    األوسع   المجتمع على    الحال   ينطبق   فهل ،  اللغة   هو   لما   ثم   ومن ، "اللغة   ضد '
 ؟ فعالجا 

  التوصـيل    وظيفـة  إلـى     خطوة   ننتقل   دعونا   السؤال   هذا على    نجيب   أن   قبل
  ممـا  (  مرتجعـة    تغذية   من   به   يقوم   ماو   الكالم   ودور ،  باللغة   عالقته فى    والتواصل 
  ). إشارات   من   الكالم   مكافـئات على    أيضا   ينطبق 

     والشعـــر   واللغـــة   الكـــالم  -4 

  ارتجاعـا    فيـؤثر    يعود ،  واالقتصاد   للتواصل   وظائفه   بعض يؤدى    وهو   الكالم
  يصـيب    ما   فإن :  لذلك ،  وفاعليته   وجودنا   تنظيم على  أى   ، ذاته اللغوى    الكيان على  
  داللتـه    يطمـس    أو ،  والحفز   اإلثارة على    قدرته   يفقده ،  تشويش   أو   وهن   من   الكالم 
  يهـز    أن   يمكـن    بما ،  لغتنا / وجودنا على    مؤثرا   ذلك   كل   فيرتد ،  إيحاءاته   ويجهض 
  آخـر  فى    تفصيلة   سبق   بعده   وما ،  الجزء   هذا (  نفسه األساسى  الحيوى    كياننا   معالم 
  ). واإلبداع   الجنون   جدلية   بعنوان 

  وأشـمل    أسبق   ظاهرة هى  " كلمات 'فى    تصاغ   قد التى    الوجودية   الظاهرة   لكن
،  إعالنها   يحاول الذى    اللفظ   عن   ناهيك ،  احتواءها   يحاول الذى  اللفظى    التركيب   من 
    بين   الهوة   عبور   يحاول   إذ   حرج   مأزق فى    نفسه   اإلنسان   يجد   أن   ذلك على    يترتب 

  تقود   وعلومها   اللغة 

العلمى    المنهج وتثرى  

،  تتبعه   ال فهى  (  عامة 

  ردمج   ليست   أنها   كما 

 ) له   أداة 
 
 
 

  الحكائية   المعرفة

  لغة   أنها   تؤكد   عادت 

  مشروعيتها   لها 

،  الخاصة   ومصداقيتها 

فى    الرجوع   ويمكن 

  فرانسوا إلى    ذلك 

  بعد   ما 'فى    ليوتار 

 الحداثة 
 
 
 
 

  جوهر على    تعرفت

  ضدها   معايشة   من   اللغة 

  يهاف   البحث   من   ال 

،  القراءة   أو ،  ابتداء 

  وذلك ،  دراسة   عنها 

معايشتى    منطلق   من 

  مع وحوارى    للفصام 

 الفصاميين 
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  يمكن   فيما   احتوائها   وبين اللغوى،    التشكيل   من   نسبيا   المتحررة   القبلية   هرةالظا
  وصـل    ما   إذا   المأزق   هذا   أن   وأرجح ،  عليها   الدال اإلشارى    بالتنظيم   عنه   التعبير 
وأى  ،  البشـرية    الخبـرات    أدق   من   هو ،  بآخر   أو   بشكل   صاحبه وعى    بعض إلى  
  البـد  ،  دفاعا الوعى    بطمس   أو ،  تجاهال   فوقه   بالقفز ،  عبوره   محاولة فى    استسهال 
  رجحت   وقد .  خطر   اختزال إلى    ونكوص ،  األدق   للمعرفة   إجهاض   عنه   يترتب   وأن 
  عصرية   بصورة   المعاجم   ديثتح   أو ،  علمية   مصطلحات   تحديد   محاوالت   بعض   أن 
  . المحظور   هذا فى    يقع   إنما ،  متخصصة 

  نفترض   أن  -  بشر   هو   بما  -  يصعب   فإنه البشرى،    للكائن   بالنسبة   أنه   وأحسب
  توجد   قد   أنه   ذلك ، "اللغة   قبل   ما '  مرحلة   أنها   تعتبر   أن   يمكن   معرفية   مرحلة   ثمة   أن 
  يستحيل   أنه   يبدو   لكن ،  اآلن   القائمة   اللغة   قبل   ما   مرحلة   أو " الكالم   قبل   ما"  مرحلة 
  تركيبهـا  بمعنى  ،  بلغتها   كافيا   التحاما   ملتحمة   ليست   أصال   بشرية   ظاهرة   توجد   أن 
  . الغائر الحيوى  

  هذه فى    الخبرات   هذه   وطبيعة ،  متوجه   لكنه   غامض   بحفز   يبدأ   غةالل   نمو   لكن   
  الدراسة   عن   ناهيك ،  العادية   التعبيرية   باألدوات   تناولها   إمكانية   دون   تحول   المرحلة 
)  غالبـا    المجهـول  (  الطويـل    والتـاريخ  الكالمى،    للوصف   الخضوع   ثم   المنهجية 
  جانب   حقيقة إلى    يشير   إنما اللفظى    غير   وللتواصل ، ) الجوانية   أو (  الباطنية   للمعرفة 
  عن   العجز   رغم   واحترامه   وتصوره   استنتاجه   من   البد البشرى    وجودنا   جوانب   من 
  ظهرت ،  األصل هى    اللغوية   يةالوجود   الظاهرة   أن   تعلن   البداية   وهذه ،  به   اإلحاطة 
  .  السلوك   متناول فى    تظهر   لم   أم 

الذاتى  الوعى    تكوين   بدايات   مع   تتطابق   لتكاد حتى    تماما   مواكبة   المرحلة   وهذه
  . الكالمي   السلوك   ذلك فى    بما )  فالعام (

فـى     تتفجر   إذ ،  األعمق   الوجودية   لظاهرةا   بين الوالفى  الحركى    والجدل ،  هذا
  عن   والعاجز ،  مباشرة   لها   السابق اللغوى    التشكيل   وبين ،  جديدة   وتركيبات   عالقات 
فى  يسمى    ما   وهو ،  المتجدد   إبداعها   حالة فى    اللغة   تطور   أصل   هو ،  تماما   استيعابها 
فى    كامنة   تظل   أن   الظاهرة   ترفض   حين   ينشأ الذى  ، "الشعر '  جماليةال   صوره أرقى  
  فى    نفسها   تحشر   أن   ترفض   حين   الوقت   نفس وفى  ،  للتواصل   متاحا   لفظا   ليس   ما 

  
 
 

يؤدى    وهو   الكالم

  للتواصل   وظائفه   بعض 

  فيؤثر   يعود ،  واالقتصاد 

  الكيان على    اارتجاع 

على  أى  ،  ذاته اللغوى  

 وفاعليته   وجودنا   تنظيم 
 
 
 
 
 

  من   الكالم   يصيب   ما   إن

  يفقده ،  تشويش   أو   وهن 

  اإلثارة على    قدرته 

  داللته   يطمس   أو ،  والحفز 

  فيرتد ،  إيحاءاته   ويجهض 

على    مؤثرا   ذلك   كل 

  يمكن   بما ،  لغتنا / وجودنا 

  كياننا   معالم   يهز   أن 

 نفسه األساسى  الحيوى  
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  الكيـان    تخليـق    إعادة   عملية   هو   لشعرفا )  اإلعداد   سابق (  جاهز لغوى    تركيب
،  المنبثقـة    الوجوديـة    الخبرة إلى    يشير   ما   أقرب إلى    الوصول   محاولة فى  اللغوى  
  إذ البشـرى     الكيـان    ينمو أى  ،  ثراء   اللغة   تزداد ،  العملية   لهذه النسبى    النجاح   ومع 
  الشـاعر    تخلق   القصيدة   أن   من   والشعراء   النقاد   بعض   يعنيه   ما   وهذا ،  نوعيا   يتحدد 
  اإلشـارة  هـى     بالـذات    العملية   وهذه ،  يخلقها   إذ   فيه   تتخلق الذى    الوقت   نفس فى  
  .  الذات / الوعى    بتشكيل   اللغة   إبداع   لعالقة   األساسية 

 والوعـــى   اللغــة فى  :   ــودوالجم   القيــود  - 5 

  مرحلـة  فـى     لغوية   لحصيلة   محدد   كيان   تثبيت فى    ناحية   من   المعاجم   وتعمل   
فـى     لكنها ،  والرخاوة   الفضفضة فى    اإلفراط   من   مؤقتا   اللغة   فتنقذ ،  بذاتها   تاريخية 
.  الشعر   وتقزم   الوصاية   عليها   تفرض   اللغة   حركية  على   قيدا   تصبح   قد   نفسه   الوقت 
  بعـض  وعلـى   العلمى،    المصطلح على    ينطبق   أن   يمكن  -  وأكثر  -  األمر   ونفس 
،  الممكنـه    والحركيـة  ،  الجاثمـة    الوصـاية    بين   يتراوح   وكالهما العلمى،    المنهج 
    ذاوهك ..   الواعد   واالنسالخ 

الـوعى،     تشـكيالت  علـى     بآخر   أو   بشكل   ينعكس   إنما   اللغة   عن   قيل   ما   وكل
  أخذ   قد   تشكيلها   أن بمعنى    راسخة فهى  ، "ممتدة '   راسخة   لغة   هو الوعى    أن   باعتبار 
  مـن    غيـره    مـع    لويتبـاد  ،  معا ويتوارى  ،  معا   يحضر ،  الخاص   قوامه   له   شكال 
  رسوخه   يؤكد   زمنيا   مكانا   يحتل الوعى    أن بمعنى  " ممتدة ' وهى  الوعى،    مستويات 
 آن فى  النوعى    وتفرده   وعموميته 

فـى     اللغوية   العملية   حضور   نتاج   هو   السليم الوعى    تشكيل   أن   القول   خالصة
  . بذلك   يسمح   ما   اءةالكف   من   لها   صورة 

 العربيـة   اللغـة   وضـرورة القومـى،  الوعـى    تحلــل  - 6 

  من   فقط   وليس الوعى  محتوى    من   نقترب   فإننا القومى،  الوعى    عن   تحدثنا   فإذا
  )  المضمون   عن   الشكل   فصل   استحالة   مثل   ينفصالن   ال   كانا   وإن (،  وطبيعته   تشكيله 

  :  نقول   وبداية

  وتنـاثر    وتـدهور    تحلل   من :  إليه   حالنا   آل   ما   بسبب   العربية   اللغة   لحق   ما   إن "
  فى    ناتجها   توظيف   ضعف   عن   ناهيك (  المضفرة   الضامة   القدرة   وعجز   الغائية   وفقد 

  
التى    الوجودية   الظاهرة

" كلمات 'فى    تصاغ   قد 

  أسبق   ظاهرة هى  

  التركيب   من   وأشمل 

  يحاول الذى  اللفظى  

  عن   ناهيك ،  احتواءها 

  يحاول الذى    اللفظ 

على    يترتب ،  إعالنها 

  اإلنسان   يجد   أن   ذلك 

  إذ   حرج   مأزق فى    نفسه 

  بين   الهوة   عبور   يحاول 

  لقبليةا   الظاهرة 

  من   نسبيا   المتحررة 

  وبين اللغوى،    التشكيل 

  يمكن   فيما   احتوائها 

  بالتنظيم   عنه   التعبير 

 عليها   الدال اإلشارى  
 
 
 

  أن   يستحيل   أنه   يبدو
  بشرية   ظاهرة   توجد 
  ملتحمة   ليست   أصال 
،  بلغتها   كافيا   التحاما 

  تركيبها بمعنى  
  . الغائر لحيوى ا 

 
 

 

 35א
�ـــ�د�א
�ـــ�د�א
�ـــ�د�א
�ـــ�د���������:��:��:��:���ــ�ج�א��ــ�א��א�����ـــ��
��ــ��א
	��ــــ� 13



 א�����������א��	�����������و���������ل�א�و����������א��و����������

 

( القـومى   " الـوعى    تخثـر  "لـ الطبيعى    النتاج   هو   هذا   كل )  وغيره   التواصل
  بـدوره    عاد   قد )  اللغات (  اللغة   تدهور   أن   كما )  بعد   ومن   قبل   من  - ىالوطن والوعى  
  . دوامة   مفرغة   حلقة   فنشأت ،  التدهور   من   بمزيد القومى  الوعى  على  

  تركيبنا على    فأثر ،  حياتنا فى   - ويحدث  -  حدث   لما   اإلشارات   بعض يلى    وفيما
   :القومى   وعينا على    ثم   ومن ى اللغو 

  لقهر   امتدادا   داخلية   ذاتية   مشكلة   أصبحت حتى    الحرية إلى    افتقارنا   يتزايد  -1 
،  والبحثعلمية   واإلعالمية   والتعليمية   والدينية   واالقتصادية   السياسية   السلطة (  السلطة 
  ).  عامة   المؤسساتية   السلطة أى  

  من   كنوع " الوعي   تصلب   ثم   ومن   اللغة   تجميد '   بـ   الداخل   قهر   يتم   ذلك   وإزاء
،  أصـال    للبقـاء    مالئمـة    غير   ظروف فى    الحرية   بممارسة   المخاطرة   ضد   الدفاع 
 .واإلبداع   الحركة   عن   ناهيك 

،  ناحيـة    من   والتواصل   التوصيل على    القادرة   امةالع   األبجدية   تأكل   يتزايد  -2 
  بالفعـل    الذات   بتجديد   ويسمح   الهوية   يحقق   بما والوعى    اللغة   وحدات   تشكيل وعلى  
 .خاصة اإلبداعى  

  االحتفـاظ    مـع  (،  والتكامل   الضم على    القادرة   المحورية   الفكرة إلى    نفتقر  -3 
قومى،    مشروع   ثمة   فليس ، ) الخاصة   والطبيعة   الموقع فى    الضرورية   االختالفاتب 
فـى     ننضـم    مشـترك    عدو   وال ،  محاور سياسى    خطاب   أو ،  عام تعلميى    توجه   أو 
ـ    بـالوعود    وتأجيله   تمييعه   يتم اليومى    الخطر حتى  ،  لمواجهته   مواجهته    ويحوالتل
  )الفردى   المرض   حاالت فى    المهدئة   العقاقير   استعمال   سوء   مثل (  والمسكنات 

  المـائع    التنـاثر    ضـد    أيضا   دفاع   هو ) الفصامى   المرض (  الصريح   والتناثر
  .)الفصامى   الحل (والخفى  

  مـع    جنـب  إلى    جنبا   يسير ى الذ " التحديد   من   الخوف ' إلى    االتجاه   يزداد  -4 
  والتقريـب    الهالميـة    من   نوع   عليه   يترتب   مما ،  والوضوح   اإلتقان قيمتى    اهتزاز 
  تظهـر    ال   أو (والـوعى     اللغـة    من   كل   لتشكيل   الالزمة   القواعد   فتهتز ،  والذبذبة 
  ).  أصال 

  

  
الوالفى  الحركى    الجدل

  الوجودية   الظاهرة   بين 
فى    تتفجر   إذ ،  األعمق 

  وتركيبات   عالقات 
  التشكيل   وبين ،  جديدة 

  لها   السابق اللغوى  
  عن   والعاجز ،  مباشرة 
  هو ،  تماما   استيعابها 
فى    اللغة   تطور   أصل 
،  المتجدد   إبداعها   حالة 

فى  يسمى    ما   وهو 
  الجمالية   رهصو أرقى  

 الشعر '
 
 
 
 

  تخلق   القصيدة   أن
  الوقت   نفس فى    الشاعر 

  إذ   فيه   تتخلق الذى  
  العملية   وهذه ،  يخلقها 
  اإلشارة هى    بالذات 
  إبداع   لعالقة   األساسية 
/ الوعى    بتشكيل   اللغة 

 الذات 
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  البحـث    المؤسسـة    نجد   ناحية   فمن ،  الجانبين على    الزائف   اليقين   يتعملق  -5
  وكهنـوت    طقوس   بمثابة   الممارسة   وأصبحت ،  المنهج   تطوير   عن   توقفت   قد   علمية 
علـى     التأكيـد    هـو    الدينية   المؤسسة   هم   أصبح   كما ،  المعرفة   عن   البحث   من   بدال 
الوعى  ( اليومى    الفعل على    وصية   لتصبح   إقحامها   مع ،  التجهيز   السابقة   التفسيرات 
  ).اليومى  

)  متعـددة    أو (  مزدوجة   رسائل   المختلفة )  الحوار   ال (  الخطاب   قنوات   تحمل  -6 
  الحـديث    مع   جنب إلى    جنبا   يصلنا   مثال   الديمقراطية   عن اللفظى    فالحديث ،  الوثاق 
 .أنواعه   بكل اليومى    القهر   ممارسة   خالله   من   يتم الذى  الفعلى  

  شـفافية  'يسمى    ما   نتيجة   المتاحة   لوماتالمع   من   هائل   لكم   مؤخرا   نتعرض  -7 
)  سـبق    مـا    كل   واقع   من (   أننا   يبدو   االختيار   فرص   تزداد   أن   وبدل ، "المعلومات 
الذى  ،  السيد   اختيار   حرية   أو االختيارى،    القهر يسمى    أن   يمكن   ما   نمارس   أصبحنا 
 أصال   والعبودية   الحرية   بين   نختار   أن   من   بدال   نتبعه 

  جديدا   إلها   صنما   له   صنع   قد   المتقدمة   الدول فى    المعاصر   اإلنسان   أن   حين ففى 
  هـذه    تغييـر    خالل   من   حريته   ممارسة   بحق   احتفاظه   مع   الحديثة   التكنولوجيا   من 
  الـدول    إنسـان    أن   نجد ،  مستمرا   يكون   يكاد   بشكل   وتطويعها   وتطويرها   األصنام 
  مفتـاح    بـال  ،  والبرمجة   التجهيز   سابقة   آلهة :  وصانعيها   أصنامه   يستورد   المتخلفة 
  . أصال   لفتحها   سر   كلمة   أو   شفرة 

  : الوعــى   وأمــراض   اللغـــة   أمــراض  - 7 

  فيمـا    اللغـة    ويصـيب    أصاب   مما ،  عانيته   أو ،  تصورته   ما   نوجز   أن   يمكن   
  :يلى   فيما " اللغة   أمراض '  أسميته 

  مرنـا    تخليقـا    وليسـت  ،  بالكالم   للملء   قوالب   تصبح   حيث :  اللغة   جمود  -1 
 .متجددا 

علـى     قادرة   تعود   فال ،  آن فى    ورخوة   ةمتضخم   تصبح   حيث :  اللغة   ترهل  -2 
  .والتشكل   التشكيل 

  رغم الغائى    توجهها   فتفقد ،  الغاية   وصول   قبل   تتراقص   حيث :  اللغة   تذبذب  -3 
 .البدايات   سالمة 

  لغة   هو الوعى    أن 
فهى  ، "ممتدة '   راسخة 

  أن بمعنى    راسخة 
  شكال   أخذ   قد   تشكيلها 
  يحضر ،  الخاص   قوامه   له 

،  معا ويتوارى  ،  معا 
  من   غيره   مع   ويتبادل 
وهى  الوعى،    مستويات 

  أن بمعنى  " ممتدة ' 
  مكانا   يحتل الوعى  
  رسوخه   يؤكد   زمنيا 
  وتفرده   وعموميته 

 آن فى  النوعى  
 
 
 

الوعى    تشكيل   أن
  حضور   نتاج   هو   السليم 
فى    اللغوية   العملية 
  الكفاءة   من   لها   صورة 

 بذلك   يسمح   ما 
 
 
 

إلى    افتقارنا   يتزايد
  أصبحت حتى    الحرية 
  داخلية   ذاتية   مشكلة 
  السلطة   لقهر   امتدادا 

  السياسية   السلطة (
  والدينية   واالقتصادية 
  واإلعالمية   والتعليمية 
  السلطة أى  ،  والبحثعلمية 

 ). عامة   المؤسساتية 
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  أو   التـداخل    بفـرط    وأ ،  التحديد   بنقص   يتم   أن   يمكن   وهذا :  اللغة   غموض  -4
 .بكليهما 

  قناة   وتشكيل   وحركية   مسار ،  بذاتها   لغوية   قناة   تعوق   حيث :  اللغات   تصادم  -5 
  قناة   مع الحركى    التعبير   قناة   مع ،  اللفظية   القناة   مثال (  الوقت   نفس فى    نشطة أخرى  
 . )الحركى   روغي اللفظى    غير   التواصل 

  بالعالقـة    يتعلق   فيما   ذكرنا   مثلما   مضادة   رسائل   تحمل   حيث :  اللغة   تناقض  -6 
 Experimentalالتجريبـى     العصـاب  فـى     يعـرف    ومثلما ،  الوثاق   المزدوجة 

neurosis .  
  حركيتهـا  إلـى     اللغة   إفتقار   مع   لكن   البدايات   تحسن   حيث :  اللغة   إجهاض  -7 

  . الهدف حتى    استمراريتها   تفقد ،  الغائية 

" اللغة   ضد '  هو   ما   ذكرنا   عندما   البداية فى    إليه   أشرنا   ما   وهذا :  اللغة   تناثر  -8 
  ) الفصام (

  عـاجزة    بصـورة  الـوعى     يتشكل   أن   هذه   اللغة   أمراض على    يترتب   و ،  هذا
  ":الوعى   أمراض '  تسميته   يمكن   ما   ذلك   ومن   أيضا   ومعوقة 

  اللغـة    مـع    يتعامـل  ،  غامضا   خافتا ،  رجراجا   وعيا   بها وأعنى  :  الهالمية  -1 
 .قاعدة   بال   ومتغيرة ،  مهزوزة   بقوانين   وإشاراتها 

  اإلرادة   مجال فى    الذات   حدود   فقد   يقابل   أن   نيمك   ما   بها وأعنى  :  التداخلية  -2 
الـوعى     مسـتويات    أن أى  ،  الفكر   مجال فى    والتضمين   التداخل   فرط   يقابل   وكذلك 
يسمى    ما   تقابل   لدرجة   مختلطة   تصبح   ومحددة   متميزة   تكون   أن   المفروض   من التى  
  وتركيـب    بمـادة  الـوعى،     من   معين مستوى    وتركيب   مادة   اختالط أى  ،  التلوث 
  . معا   لهما   ضامة   محورية   فكرة   أو   تكامل   أو   توليف   بغير   آخر مستوى  

  إن   بحيـث  الـوعى     دائـرة    انغـالق    وهو ):  المغلقة   الدائرية (   االنغالق  -3 
  من   أكثر   حوله   تدور ،  تحاوره   أن   تحاول التى    واللغات ،  إليه   تصل التى    المعلومات 
 .تشكيله   تعيد   أنها 

،  ثباتـه  على    يحافظ   بما   يتشكل الوعى    أن   بها وأعنى  :  الصفرية   التسوياتية  -4 
   هو   كما   النهاية فى    يظل   بأن   عليه   محكوم   زائف   نشاط   لكنه ،  بالنشاط توحى    فحركته 

  الفكرة إلى    نفتقر 
على    القادرة   المحورية 
  مع (،  والتكامل   الضم 
  باالختالفات   االحتفاظ 
  الموقع فى    الضرورية 

 الخاصة   والطبيعة 
 
 

  البحث   المؤسسة   نجد
  عن   توقفت   قد   علمية 

،  المنهج   تطوير 
  رسةالمما   وأصبحت 

  طقوس   بمثابة 
  من   بدال   وكهنوت 
  المعرفة   عن   البحث 

 
 

  المؤسسة   هم   أصبح 
  التأكيد   هو   الدينية 

  التفسيرات على  
  مع ،  التجهيز   السابقة 
  وصية   لتصبح   إقحامها 
اليومى    الفعل على  
 )اليومى  الوعى  (

 
 

  ال (  الخطاب   قنوات   تحمل
  رسائل   المختلفة )  وارالح 
)  متعددة   أو (  مزدوجة 
اللفظى    فالحديث ،  الوثاق 

  مثال   الديمقراطية   عن 
  مع   جنب إلى    جنبا   يصلنا 
  يتم الذى  الفعلى    الحديث 
  القهر   ممارسة   خالله   من 

  أنواعه   بكل اليومى  
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  المعلومات   خالل   من   يعامـل ،  صياغته   ليعيد ،  إليه   يضاف   ما   كل   ألن ،  هو   بما
  . تسكينه حتى    الموقف   تمييع على    القادرة   الحاضرة 

  متواترة   أنها   نكتشف   ثم ،  الوفرة   بهذه الوعى    وأمراض   اللغة   أمراض   كانت   ذافإ
  التوصـيل    عالم فى    الجديدة   الثورة   فإن ،  وبائيا   شكال   تأخذ   لتكاد حتى    مجتمعنا فى  
  ذلك ،  وتعقيدا   صعوبة   األمر   تزيد   إنها   بل   المسائل   لهذه   عالجا   تقدم   ال   والمواصالت 
،  مصـدر    كـل    من   اآلن   علينا   تفيض التى    الجديدة   للمعلومات   استقبال   كجهاز   أننا 
  نعجـز  ،  الذكر   السالفة الوعى    وأمراض ،  اللغة   أمراض   من  -  هكذا  -نعانى    ونحن 
  زيـادة    مـع    وأيضـا    الجديدة   التكنولوجيا   كفاءة   زيادة   مع   التعامل   عن   فأكثر   أكثر 
  كـان  الـذى     المعاصر   التقدم   هذا   أن أى  ،  المعلومات   وفرة   من   لنا   المتاحة   الفرص 
  التعامل   عن   العجز فى    سببا   يصبح ،  التشكيل   وتنوع   مساحة فى    يزيد   أن   المفروض 
  االنتقـاء    عـن    العجـز  وبالتالى    المشل   الحشر   يشبه   ما إلى    نتعرض   إذ   المتاح فى  
  محـيط  فى    نبحر   أن   من   وبدال ،  عشوائيا   االنتقاء   فيصبح ،  المتكامل   لإلبداع الغائى  
،  المعلومـات    سـفينة    قيادة على    تدرب الذى    الماهر   الربان   يفعل   مثلما   المعلومات 
  . أمواجها   تحت   نحن   نغرق 

  ) باللغــة   والعــالج (  اللغـــة   عــالج  -8 

  يحتـاج    موقف فى    أنفسنا   نجد ،  الفروض   صحت   لو ،  التحديات   هذه   وبمواجهة
  بها   ألصف   جعال   كلمة   استعارة فى    وأستأذن ،  فالفعل   فالغضب   فالفزع   االنتباه إلى  
،  اللغة   عالج   فهو .  الكارثة   ألصف   مرض   كلمة   استعملت   قد   مادمت ،  الممكن   الفعل 
  ) األشمل بالمعنى  (   اللغة   إحياء   بإعادة   أوالعالج 

،  صـحيح    وتعلـيم    واقتصـاد  جدوى    ودراسة   تخطيط   من   بد   ال   ذلك   يتم ولكى 
  ...   الخ   حقيقية   وحرية   رشيده   ةوسياس 

  :التالى   الوجه على    يتم   أن   يمكن   ذلك   أن   تصور   ويمكن

  عـن    بعيدا   بداية أى    فإن الجدوى،    دراسة   قبيل   ومن   االقتصاد   سبيل على   - 1 
والـوعى     والمعلومـات    الخبـرات    مـن    هائل   لمخزون   إهدار هى    العربية   لغتنا 
  فيمـا    خاليانـا    داخل   اللغة   هذه   نحمل الجينى    تركيبنا   واقع   من   أننا   ذلك ،  والتاريخ 
    أوالعتاد (  االستعداد   نحمل   وإنما   مفرداتها   نحمل   ال   أننا   صحيح ،  المورثات يسمى  

  اإلنسان   أن   حين فى  
  الدول فى    المعاصر 
  له   صنع   قد   المتقدمة 
  من   جديدا   إلها   صنما 
  الحديثة   التكنولوجيا 

  بحق   احتفاظه   مع 
  خالل   من   حريته   ممارسة 

  األصنام   هذه   تغيير 
  وتطويعها   وتطويرها 
  يكون   يكاد   بشكل 
  إنسان   أن   نجد ،  مستمرا 
  رديستو   المتخلفة   الدول 
  آلهة :  وصانعيها   أصنامه 

  التجهيز   سابقة 
  مفتاح   بال ،  والبرمجة 
  سر   كلمة   أو   شفرة 

 أصال   لفتحها 
 
 
 

  حيث :  اللغة   جمود

  للملء   قوالب   تصبح 

  تخليقا   وليست ،  بالكالم 

 .متجددا   مرنا 
 
 

  حيث :  اللغة   ترهل  

  ورخوة   متضخمة   تصبح 

  تعود   فال ،  آن فى  

  التشكيل على    قادرة 

 .والتشكل 
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  مـن  إلـى     أحتـاج    كنت   وإن (  والمفردات التفصيلى    البرنامج   دون )  الكمبيوتر   بلغة
  االقتصاد   باب   من   أنه )  المعلوماتية   لعلماء   والمرجع (  أتصور لكننى  ، ) هذا فى  يصححنى  
  المخـزون    بهـذا    نبدأ   أن   هو ،  اقتصادا   واألكثر ،  اإلبداع على    األقدر   فإن   معا   والتأصيل 
  األحـدث    المعطيات   مع   الفرض   هذا   تعارض   لو وحتى  ،  بالعربية اللغوى    للعتاد الجينى  

تجعلنـى   مرضـاى     مع   الخاصة ممارستى    فإن ،  الكمبيوتر   وعلوم   الجينات   علم   من   لكل 
  لألجيـال    الخاصـة    اللغـة    من   غفال   ليس اللغوى    االستعداد   إن :   يقول   بفرض   أتمسك 
  أو   ننكـر    أن   قبـل    المناسبة   األدوات وإلى    االنتظار إلى    األمر   يحتاج   وسوف ،  السابقة 
  . الورقة   هذه فى    أطرحها التى    للرؤية   كمنطلق   الهام   الفرض   هذا   نرفض 

  وليست   لجيناتا فى    الكامنة   اللغة " وإطالق '" بسط '  من هى   -  إذن  -  البداية -2 
  منطبعـة    أنها   اعتبار على    وذلك ، ) بيضاء   صفحة على  (  جديدة   لغة   تعلم فى    بالبدء 
  المرونـة  إلـى     أقـرب  )  اآلن (  فبسطها البصمى،    التعلم   خالل   من )  تاريخا (  أصال 
  البدايـة    فتكـون  ،  السـابقة    ألجيالا   أعدته الذى    الجاهز   من   ننطلق   وبهذا ،  فاإلبداع 
  الواحديـة    بلهجاتها ،  العربية   اللغة وهى  )  األم   لغة   وليست (  األم   لغتنا هى    الصحيحة 
  تفريعيـة    كلغـات    الوطنيـة    اللغات : ( أيضا   عليها   الطارئة   وبلهجاتها ) الفصحى (
  ).  آن فى    وموازية 

  الخطـاب    تحريـر    خـالل    مـن    والتعبير   التواصل   قواعد   تقعيد تى يأ   ثم  -3 
  اللغـة    باستعادة   تسمح التى    المبادئ   ألزم   من   وهذا ،  المستويات   كافة على  ،  والحوار 
 .لإلبداع   األساسية   الوحدة   باعتبارها ،  لرصانتها 

  مجـاالت  فـى     وخاصة   الخطاب   ومصداقية   بمشروعية   االهتمام   يلزم   ثم  -4 
  إليهـا    اإلشارة   السابق   االنحرافات   من   يمكن   ما   تجنب   مع ،  والنشر   واإلعالم   التعليم 
  الدولـة    تتنباهـا    قومية   خطة   خالل   من   وذلك والوعى،    اللغة   أمراض   مجاالت فى  
  ). جذريا   تغييرا   بذاتها   تشريعات   تغيير   تطلبي   قد   مما (،  أساسا 

  من   لالنعتاق   المعرفة   مصادر   كل   الستلهام   نتحرك   ذلك   كل   مع   وتمشيا  -5 
  المرتبطة   المناهج   وخاصة   المناهج   بتعدد   بالسماح ،  بذاته   بحث   منهج   احتكار 
  من أساسى    كمصدر   الحكائية   المعرفة   مشروعية   إرساء   مثل ،  المباشر   بالخطاب 
  .المعرفة   مصادر 

  حيث :  اللغة   تذبذب    
  وصول   قبل   تتراقص 
  توجهها   فتفقد ،  الغاية 

  سالمة   رغم الغائى  
 .البدايات 

  
  وهذا :  اللغة   غموض 
  بنقص   يتم   أن   يمكن 
  بفرط   أو ،  التحديد 
 .بكليهما   أو   التداخل 

 
 

  حيث :  اللغات   تصادم
  لغوية   قناة   تعوق 

  وحركية   مسار ،  بذاتها 
أخرى    قناة   وتشكيل 
 الوقت   نفس فى    نشطة 

 
 

  حيث :  اللغة   تناقض

  مضادة   رسائل   تحمل 

  بالعالقة   يتعلق   فيما 

 الوثاق   المزدوجة 
 
 

  حيث :  اللغة   إجهاض 
  لكن   البدايات   تحسن 
إلى    اللغة   إفتقار   مع 
  تفقد ،  الغائية   حركيتها 

حتى    استمراريتها 
 الهدف 
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 ةـــالعربي   ةــوالقومي   ةــالعربي   ةــاللغ   نــع  -9

فى    ولغاتهم   الناس   به   يصلح   ما   لكل   تصلح   عموميات   يعتبر   أن   يمكن   هذا   وكل
  وكـذلك  ، "العربيـة    اللغـة  '   بالذكر   خصت   المداخلة   هذه   أن   إال ،  وزمان   مكان أى  
 ؟ 'القومى  الوعى  '

  سياسـية    ألسباب   العربية   القومية يسمى    ما   بين   التفرقة   من   بد   ال   بداية -9-1 
  عـامالن    يربطهـا  التى    العربية   القومية يسمى    ما   وبين )  عنترية   أو (  عنصرية   أو 
  العامـل    وهمـا  ،  تحـرك    أو   فهـم  ألى    أساسا   وضعهما   من   مفر   ال   موضوعيان 
  العامـل  علـى     يتركز   هنا   والحديث ،  العربية   واللغة )  المصالح   تبادل (االقتصادى  
  , الثاني 

  مـن    العربيـة    القومية   مقومات   كل   فاعلية   عن   تنوزلنا   أو ،  تنازلنا   قد   كنا   وإذا
  لـم    لو حتى   -  مازالت   العربية   اللغة   فإن ،  اقتصاد وحتى    وتاريخ   وسياسة   جغرافيا 
  وجهـد    ناحيـة    مـن    الكسل   رغم ،  عاجزين   ومازلنا .  لغتنا هى   -  نقصد   أو   نرض 
  . عنها   نتنازل   أن أخرى،    ناحية   من   والتلويث   التلوث 

  هـذه    نعيش   أننا وهى    المرحلة   هذه فى    الصدد   هذا فى    بادئة   مالحظة   من   والبد
  توحيد   اتجاه   من   يبدو   ما هى  األولى  :  ظاهرتين   بين   الحاد   التناقض   من   نوعا   األيام 
  أقل   درجة وإلى  السياسى،    االستقطاب   واختفاء ،  المعلومات   شفافية   خالل   من   العالم 
  . مكان   كل فى    القوميات   إحياء هى    والثانية ،  ديةاالقتصا   النظم   اندماج 

  قـد    المسـألة    أن   ذلك ،  النظر   دققنا   إذا   منه   ننتفع   أن   ويمكن يتحدى،    جيد   تناقض   وهذا
، "الواحـدة    الحقيقة 'تختفى    أن   فطيب ،  للتكامل   اختالف هى    ما   بقدر   تناقضا   ليست   أنها   تثبت 
  .  البعض   بعضه   مع   والتكامل   التفاهم على    القادر " المتعدد   للحق '  الباب   يفتح   وأن 

  تنشيط '  باعتباره )   الحداثة   بعد يسمى    ما   ولوبلغة (  الموقف   هذا   صياغة   ويمكن
  كـل    به   تقوم الذى    التنشيط   وهذا ، "التقاطعات   مواقع فى    المبدع   لاللتقاء   االختالفات 
  بتعميـق  (  الهويـة    يؤكد   إذ   فهو :   آن فى    بعملين   يقوم   موقعها فى    قومية / وجود / لغة 
  العصـر    لغات   باستعماله (  الضام   التوجه   يحدد   هو   الوقت   نفس وفى  ) الذاتى   التفرد 
  ). إلخ ..  المعرفة   ومناهج   والتكونولوجيا ،  المعلوماتية :  الضامة 

   )القومى الوعى  " ( القومية   لماذا '   عن   هذا

   
 

  بها وأعنى  :  الهالمية
  خافتا ،  رجراجا   وعيا 
  اللغة   مع   يتعامل ،  غامضا 

  بقوانين   وإشاراتها 
  بال   ومتغيرة ،  مهزوزة 

 قاعدة 
 
 

 

  بها نى وأع :  التداخلية
  فقد   يقابل   أن   يمكن   ما 
  مجال فى    الذات   حدود 
  يقابل   وكذلك   اإلرادة 

  التداخل   فرط 
  مجال فى    والتضمين 

 الفكر 
 
 
 

  الدائرية (   االنغالق
  انغالق   وهو ):  المغلقة 
  بحيث الوعى    دائرة 
التى    المعلومات   إن 
  تواللغا ،  إليه   تصل 
،  تحاوره   أن   تحاول التى  
  من   أكثر   حوله   تدور 

 تشكيله   تعيد   أنها 
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 ؟ " العربية   لماذا ':   عن   فماذا - 2 – 9

  واللغـة  ،  لغـة    الوجـود    كان   إذا :  يقول   أسبق   بسؤال   نبدأ   األمر   هذا   ولتوضيح
  يمكـن  حتـى     لنـا    وأصلح   أقرب   لسان فأى  ،  ذلك   بغير   بقاء   وال   هوية   وال ،  إبداعا 
 ؟   ممكن   وإبداع ،  الزمة   لغة   هو   ما   استثمار 

    أكثر   ال   ثالثة   أمامنا   تياراتاالخ

  ) حتما   التحديث   تحت = الفصحى  (   العربية   اللغة   إما

 العامية )  اللهجات (  اللغات   وإما

 ؟ ) متقدم   سابق   بلد   لغة   تكون   أن   يستحسن (  أجنبية   لغة   وإما

،  ومبدعة   قادرة   لغة وهى  ،  ذلك فى    شك   ال   لغة فهى    العامية )  اللغات (  اللغة   أما
،  تهميشها   أو   إغفالها ينبغى    ال   لهذا ،  ذلك فى    أحقيتها   من   ماينقص   يوجد   وال   وفاعلة 
  فـرص    وضـد  ،  اللغـة    حركية   وضد ،  التطور   طبيعة   ضد   مسيرة   نفتعل   كنا   إال   و 
  مـن    مصادره   من   كثيرا   يستلهم   إنما " الحكائية   المعرفة 'يسمى    ما   أن   كما ،  اإلبداع 
  شـكل  فى    التاريخ   عبر   تراكم   من   عليه   يترتب   فيما   أو ،  اآلنية   الحياة فى    الناس   لغة 
  أو المعرفـى     اإلبـداع  فى    أو اليومى،    الفعل فى    ذلك   ظهر   سواء ،  عادات   أو   أمثال 
  أن ،  تقدر   وال ينبغى،    ال   العامية )  اللهجات (  اللغات   هذه   أن   األمر فى    ما   كل ،  غيره 
  معها   وتتحاور   تجاورها   أن وينبغى    تستطيع هى    وإنما الفصحى،    العربية   محل   تحل 
  . وتكملها   وتثريها 

  احتمال   من يأتى    وإنما ،  كلغة   العامية   باللغة   االهتمام   من يأتى    ال   هنا   فالمحظور
  تـم    رصـينة    عامة   لغة   اختفاء   عليه   يترتب الذى    الملتزم   غير العشوائى    اإلحالل 
  لتحـل  ،  خاليانا وفى    الخارج فى    السنين   مئات   عبر   هويتها على    وحافظت   تقعيدها 
  ناهيك   البقاء   لها   تكفل   ومشروعية   وتنقية   وتنمية   تقعيد إلى    تحتاج   جديدة   لغات   محله 
  مجـال  فى    السريعة الخطى    إن   ثم ،  وأحكم   أوضح   لغات   مع   والصراع   التنافس   عن 
  باللغات   اكتفينا   أننا   لو   الممكن   التشرذم   هذا   مع   تتناسب   ال   والتكنولوجيا   المعلوماتية 
  يهتم   مثابر   متقشف   جاد /  نفر   منا   أن   نصدق   نكد   لم   ونحن ،  العربية   عن   بديال   العامية 
  مـن    كال   ويغمر   غمر الذى    هذا   لتواكب   الالزمة   المواصفات   العربية   اللغة   بإكساب 
  .  إلخ   وتخزين   وبرمجة   تحديث   من   المتالحق   كالفيضان   والمعرفة   حياةال 

:  الصفرية   التسوياتية 
الوعى    أن   بها وأعنى  
على    يحافظ   بما   يتشكل 
توحى    فحركته ،  ثباته 
  نشاط   لكنه ،  بالنشاط 
  بأن   عليه   محكوم   زائف 
  هو   كما   النهاية فى    يظل 

  ما   كل   ألن ،  هو   بما 
  ليعيد ،  إليه   يضاف 

  خالل   من   يعامـل ،  صياغته 
  الحاضرة   المعلومات 
  تمييع على    القادرة 
 تسكينه حتى    الموقف 

 
 

  المعاصر   التقدم   هذا   أن
  المفروض   كان الذى  
  مساحة فى    يزيد   أن 
  حيصب ،  التشكيل   وتنوع 

  عن   العجز فى    سببا 
  إذ   المتاح فى    التعامل 
  يشبه   ما إلى    نتعرض 
وبالتالى    المشل   الحشر 
الغائى    االنتقاء   عن   العجز 

 المتكامل   لإلبداع 
 
 
 

  بعيدا   بداية أى    إن
هى    العربية   لغتنا   عن 
  هائل   لمخزون   إهدار 

 الخبرات   من 
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  الجـاهز    تحديث على    العمل   هو   الجهد قصارى    فيه   نبذل   أن   علينا ينبغى    ما   إن
  الوليـدة    الفروع   تجهيز   حول   الجدل   من   بدال ،  بالركب   نلحق   لعلنا ،  والعام   والممكن 
  . ) بعد   فيما   يناسب   بما   لتجهيزها   مستقبليا   مبررا   نجد   قد التى    العامية   اللهجات (

،  عالميتهـا    الدعـاء  ،  اإلنجليزيـة    أنهـا    ولنفترض (  األجنبية   اللغة   إحالل   أما
،  األكبـر    الخطـر    هو   فهذا ،  للعربية   كبديل )  الحديثة   التاريخية   ولظروفنا ،  لميتهاوع 
  الجـدل    سياق فى    وخاصة ،  موقع   من   أكثر فى    عددتها   أن   وسبق ،  كثيرة   واألسباب 
  مـن    التحذير   كرةف   سياق فى    وأيضا ،  الطب   تعريب يسمى    ما   حول   الدائر   المخجل 
  ألفـاظ    من   انطالقا ) النفسى   الطب   و   النفس   علم   مجال فى  (  مشاعرنا على    التعرف 
  , معاشة   تجارب   من   وليس   مترجمة 

وأرى  الحالى،    المقام   تناسب   أراها   أسئلة   طرحت   قد   كنت ،  المجالين   هذين وفى 
  : عليها   بإجابة   التزام   دون ،  اآلن   أغلبها   أعدد   أن   المفيد   من 

  بوجه   اإلنجليزية   يتكلمون   من   بين )  وحضارية   ثقافية (  جوهرية   فروق   هناك   هل  - 1 
 العربية؟   اللغة   نتكلم   الذين   نحن   وبيننا ) األنجلوسكسونى األعجمى    للسان   كممثل (  خاص 

،  وتاريخ   لغة   فروق   أنها   أم   لسان   فروق هى   - وجدت   إن -  الفروق   هذه   هل  -2 
 مغايرة؟   وأعراف   وأهداف ) إيمانى   وموقف (  ودين 

  أنهـا    أم ،  قـديم    مجد   تاريخ   إلحياء قومى    تعصب   مسألة هى    المسألة   هل  -3 
 متضفر؟ بشرى    وإسهام   حضارات   لحوار   فرصة   إتاحة   مسألة 

 واحد؟   بلسان   العلماء   بين   التواصل   ضرورة   عن   ماذا -4 

 المستقبل؟   علوم   منظور   من   العربية   اللغة   تقع   وأين   المستقبليات   عن   ماذا  -5 

 خاصة؟   واإلسالم   عامة )  اإليمان (  بالدين   العالقة   عن   ماذا  -6 

 خاصة؟   اإلنسانية   العلوم إلى    تضيف   أن   يمكن   خاصة   سمات   للعربية   هل  -7 

 ألفاظ؟   تغيير   مجرد هى    المسألة   أن   أم   اللغة   بتغير العلمى    المنهج   يتغير   هل  -8 

  وبحـث    تكلـم و   درس   إذا   وحريتـه    اسـتقالله  العربى    العقل   يستعيد   هل  -9 
 ؟   مضل   غرور فى  ويتمادى    سينعزل   أنه   أم   بالعربية؟ 

  إذا   اإلبداعية   وقدراتها   وتاريخها   بثرائها   لغته العربى    العقل   يستعيد   هل   و  -10 
 استقالله؟   وحقيقة   وجوده   وحركية   تفكيره   حرية   استعاد 

والوعى    والمعلومات    
  من   أننا   ذلك ،  والتاريخ 
  نحمل الجينى    تركيبنا   واقع 

  خاليانا   داخل   اللغة   هذه 
،  المورثات يسمى    فيما 

  نحمل   ال   أننا   صحيح 
  نحمل   وإنما   مفرداتها 
  البرنامج   دون    االستعداد 

  والمفردات التفصيلى  
 
 

الذى    الجاهز   من   ننطلق
،  السابقة   األجيال   هأعدت 
  الصحيحة   البداية   فتكون 
  لغة   وليست (  األم   لغتنا هى  
،  العربية   اللغة وهى  )  األم 

  الواحدية   بلهجاتها 
  وبلهجاتها ) الفصحى (
:  أيضا   عليها   الطارئة 
  كلغات   الوطنية   اللغات (
 ) آن فى    وموازية   تفريعية 

 
 

  أن   علينا ينبغى    ما   إن
قصارى    فيه   نبذل 
على    العمل   هو   الجهد 

  الجاهز   تحديث 
  لعلنا ،  والعام   والممكن 
  من   بدال ،  بالركب   نلحق 

  تجهيز   حول   الجدل 
 الوليدة   الفروع 
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  بعـض    طياتهـا  فى    تحمل ،  جزئية   إجابة   محاولة إلى    ألقفز   القدر   بهذا وأكتفى 
  :  الممكنة   الفروض 

،  ةراسـخ    حضـارة  ،  وتمثل  ، عن   تعلن   العربية   اللغة   أن هى    المسألة  -  3 – 9
حتـى   ،  التشويه   من   قدر   بأقل هى،    كما   قائمة   اللغة   نفس   وظلت عربى،    بلسان   سجلت 
  حفظهـا  إلـى     أساسـا    هذا فى    الفضل   يرجع ،  الحالية   العالم   لغات   أرسخ   من   لتعتبر 
  المخـزون    التاريخ   إنها   ثم ،  فينا / بيننا   قائم بشرى    تاريخ فهى  ،  وعلومه   الكريم   بالقرآن 
  حثيـث  بسعى    أو ،  عدميين   وكسل   بإهمال   إما   خلفنا   نطرحه   ونحن ،  القائم   الحاضر فى  
    .عطائها   أوجه   بعض فى    مشكوك   حضارية   ظروف فى    نشأت   غريبة   بلغات   نتشوه   إذ 

  فـروق    هناك   وهل ،  والتمييز   التفرقة   أصل فى    لنظرا إلى    ننتقل   ثم - 4 – 9
  كممثـل  (  خـاص    بوجه   اإلنجليزية   يتكلمون   من   بين )  وحضارية   ثقافية (  جوهرية 
 العربية؟   اللغة   نتكلم   الذين   نحن   وبيننا ) األنجلوسكسونى األعجمى    للسان 

  ناحيـة    مـن    قائمة   عملية   فروق   توجد   إنه ، "نعم"هى  عندى    الراجحة   واإلجابة
  والعقـد  ،  بـالقوانين    وااللتزام   واالقتصاد   والتوجه   والعالقات   اليومية   الحياة   نوعية 
  . هنا   لتفصيله   مجال   ال   مما   ذلك   وغير   التدين   وشكل ،  والعرف االجتماعى،  

  من   كفروض   الفروق   هذه   معالم   بعض   تحديد   استلهمت أننى    ترفأع   أن   بد   وال
هـى     مـا    بقدر   يقينية   فروقا   ليست وهى  ،  الخاص وإيمانى  ،  العربية لغتى  :  واقعين 
  . محتملة   فروض 

  أو (  بهـا    تناغملل   أكبر   وفرصتنا   معها   وحوارا   بالطبيعة   اتصاال   أكثر   فنحن  - ا   
  ): كذلك   نكون   أن   المفروض 

  حركـة  على    تؤكد   بمواقيت   العبادات   تحديد   وثم   للغتنا   المرن   التشكيل   الحظ (  
علـى     للحفـاظ    ربما ،  بها   المنتظم   اتصالنا   وضرورة ،  حولنا   من   المباشرة   الطبيعة 
  ) رةالفط   وحيوية   طزاجة 

  ) . كذلك   نكون   أن   المفروض   أو (  الزمن فى    امتدادا   أكثر   نحن  -  ب

  فسرته   ما   وهو :   بالغيب   لإليمان اإليجابى  والمعنى    الفعلية   الجمل   غلبة   الحظ ( 
  ونفيـت  ، "ككـذل    ليس '  مما   تفجيراإلبداع   فرص على    الحفاظ على    التأكيد   باعتباره 
  ). للخرافة   تسليما   إال   ليس   فهمه   ساء   كما   بالغيب   االيمان   يكون   أن   بذلك 

   
 

  اللغة   إحالل   أما 

  كبديل   األجنبية 

  هو   فهذا ،  للعربية 

 األكبر   الخطر 
 
 

  مسألة هى    المسألة   هل

  إلحياء قومى    تعصب 

  أم ،  قديم   مجد   تاريخ 

  فرصة   إتاحة   مسألة   أنها 

  وإسهام   حضارات   لحوار 

 متضفر؟ بشرى  
 
 
 

  سمات   للعربية   هل
  تضيف   أن   يمكن   خاصة 

  اإلنسانية   العلوم إلى  
 خاصة؟ 

 
 

  المنهج   يتغير   هل

  أم   اللغة   بتغير العلمى  

  مجرد هى    المسألة   أن 

 ألفاظ؟   تغيير 
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  : المتميز الفردى    للكيان   أكثرتحديدا   نحن   و  -  جـ

،  أنـت  ،  أنت :  المخاطب   نوع   حسب   الخطاب   لتنوع   المميزة   الضمائر   الحظ (  
  .  أنتن ،  أنتم ،  أنتما 

  وأكثر   أوضح   بشكل   لغتنا فى    الكلمات فى    ومتأصل   حاضر   الكينونة   وفعل  -  د
  . للكينونة   الواصفة   لغاتهم   من   استقرارا 

  فالكينونـة  ،  الكينونة   هارإلظ " يكون '  فعل   استعمال   عن   العربية   تنازل   الحظ  - 
  نقول   فال ،  لها   خاص   فعل   باستعمال   عليها   للتشديد   يحتاج   ال   بما   الكلمات فى    مستقرة 
' . المنـزل  فـى     محمد '  فقط   ولكن  (Moh. is at home) "المنزل فى    يكون   محمد '
 )1( وهكذا 

  يتم   بينما ،  العربية فى    الوزانات   طريق   عن   االشتقاق   يتم   كيف   كذلك   والحظ  - 
  وداللتهـا    فعلها   لنمط   حاملة   الكلمة   هيئة   يجعل   ما   وهو ،  واللواحق   بالسوابق   عندهم 
  إضـافة    مجـرد    الجذر على  االشتقاقى    التعديل   يكون   أن وينفى  ،  ذاته   تركيبها فى  
  . الخارج   من   به   تلحق 

يكفـى     ذاته فى    الزعم   هذا   وهل   العربية   اللغة   عراقة   مسألة فى    ننظر   ثم  - هـ
  انطالقـا    والنهضـة  ،  أصالتها   حكاية   لترديد وبالتالى  ،  بها   للتمسك   مدعاة   يكون   أن 
  بشـكل  بالماضى    وليس   بالمستقبل   يتعلق   بعدا   آخر؟   بعدا   هناك   أن   أم   إلخ ...  منها؟ 
 تحديدا؟   أكثر 

  تحـت    مباشرة   يندرج   مما ،  المستقبل   حول   يثار   ما ،  يتابع   وبعضنا ،  يعرف   كلنا
،  آخـر    دون   وطن   به   يختص   ال   أمر   وهذا ، "المستقبليات '  أو " المستقبل   علم " عنوان 
فى    المستقبل   هو   فالمستقبل ،  متخلفا   أو   متقدما   كان   سواء   منفرد   لسان   به   ينطق   وال 
  هـذه    لغـات    بكل   ينطق   كما ،  وجنس   لون أى    من   إنسان   كل يعنى    وهو ،  مكان   كل 
  مـن  (  بـاالنقراض    تهديد   عن   الحديث   كان   إذا   خاص   بشكل   ذلك   ويتأكد ،  األرض 
  )  والعلماء   القادة   غباء   أو   البيئة   تلوث   خالل 

  وعبـادة    متـاحف    لغـة  هى    وهل   المستقبل؟   من   العربية   اللغة   مسألة   تقع   فأين
  وإعادة   حذفوال   باإلضافة   لإلبداع   قابل   متجدد   مرن حى    معمار   أنها   أم   قديم؟   وشعر 
  التشكيل؟ 

  العقل   يستعيد   هل 
  وحريته   استقالله العربى  
  وبحث   وتكلم   درس   إذا 
  سينعزل   أنه   أم   بالعربية؟ 

  غرور فى  ويتمادى  
 ؟   مضل 

 
 

العربى    العقل   يستعيد   هل 
  وتاريخها   بثرائها   لغته 
  إذا   اإلبداعية   وقدراتها 
  تفكيره   حرية   اداستع 
  وحقيقة   وجوده   وحركية 

 استقالله؟ 
 
 

  اتصاال   أكثر   نحن
  معها   وحوارا   بالطبيعة 
  للتناغم   أكبر   وفرصتنا 
  أن   المفروض   أو (  بها 

 ) كذلك   نكون 
 
 
  

  اللغة   مسألة   تقع   أين
  المستقبل؟   من   العربية 
  متاحف   لغة هى    وهل 
  قديم؟   وشعر   وعبادة 
  مرن حى    معمار   أنها   أم 

  لإلبداع   قابل   متجدد 
  والحذف   باإلضافة 
 التشكيل؟   وإعادة 
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،  العربية   بالحضارة   الفخورين   مثل   مثلهم ،  العربية   اللغة   عن   المدافعين   أغلب   إن
  األمر   أن   صح   فإذا ،  األطالل على    يقفون   شعراء   أو ،  متحف   أمناء   وكأنهم لى    يبدون 
،  ذلـك    مثل   هو   ما   إال   ليست   عربيةال إلى    أوالعودة   التعريب إلى    الدعوة   وأن ،  كذلك 
  .  فغدا   اآلن   الحياة   صياغة على    القادرة   المستوردة   باللغات   نتمسك   أن   بنا فاألولى  

'   مـن    التعبيـر    تغيير إلى    يدفعنا هوالذى    الوجود   بمسئولية الوعى    كان   إذا   أما
  أن   المسـألة    تسـتحق    فهنا ' .. وبها   العربية   من   االنطالق 'إلى   "العربية إلى    العودة 
  . تستأهله   ما   كل   سبيلها فى    ونبذل   فيها   نجتهد 

  : بذلك   متعلقا   محدودا   مثال   وألضرب

فى  " تحضر '   مظاهر   ثمة   أن ولغتى  لتخصصى  معايشتى    خالل   من   وجدت   لقد
/  البنيـة    هذه   وأن ،  خاص وعى    سياق فى    مكثفة   بنية هى،    بما   اإلكلينيكية   ممارسةال 
بمعنـى     وإنما ،  األعراض حكى  بمعنى    فقط   ليس ،  طبعا   بلغتها   تحضر   إنما الوعى  
  نحن   نسارع   ثم ،  اللغة   تركيب   به   يسمح   بما   الكلية   المرض   لصورة الفعلى    الحضور 

فى    يستعمل علمى    تعبير   أقرب إلى    الفجة   لغتها   من   الحالة   هذه   بترجمة  - األطباء -
  مـا    إذا   المعنيـة    الظاهرة على    التعرف   من   نقترب   أننا   فأجد ،  وتشخيصها   وصفها 
  إذا   وخاصة   بها   الخاص الوعى  فى    حضرت التى    اللغة إلى    أقرب   هو   بما   صغناها 
  يفصلنا   ذلك   فإن   لغتها   غير إلى    بترجمتها   سارعنا   إذا   أما ،  بالوجدان   األمر   تعلق   ما 

  . إكلينيكيا   الحاضر   الخاص الوعى    وعن   السياق   وعن   الظاهرة   عن 

  هـذه    مثـل  فـى     أننا   توضيح   هو   المالحظة   هذه   عرض   داللة   من يعنينى    وما
  لغة   حالة فى    وخاصة -  المعطاة   الخبرة   نترجم   أن  - مضطرين - نرضي   قد   الحاالت 
  وال ،  قليل   أو   كثير فى    المريض   تخص   ال ،  نحن   نألفها   ألفاظ إلى   -العقلى    المريض 
  لفـظ  إلى    حوارهما   واحتمال   المريض   ووجود .  وجوده   يختزل   أنه فى    أغلبنا   يفكر 
  لفظ إلى    المريض   خبرة   نترجم   كنا   إذا   هذا ،  األغلب فى    المريض   يقصده   لم   مألوف 
  لو   بالك   وما   ي؟أخر   لغة إلى    الترجمة   كانت   لو   بالك   فما ، ) العربية (  لغتنا ،  لغته   من 
  كانت   لو   بالك   وما   أخري؟   بلغة   المريض   هذا   لرؤية   تبرمجت   قد   نحن   عقولنا   كانت 
 ؟ أخرى    لغة   أبجدية   من   أساسا هى  )  المختزلة (  األعراض   أسماء 

 

الوعى    كان   إذا 
  الوجود   بمسئولية 
إلى    يدفعنا هوالذى  
'   من   التعبير   تغيير 
" العربية إلى    العودة 

  من   االنطالق 'إلى  
  فهنا ' .. وبها   العربية 
  أن   المسألة   تستحق 
فى    ونبذل   فيها   نجتهد 
 تستأهله   ما   كل   سبيلها 

 
  من   نقترب   أننا   أجد

  الظاهرة على    التعرف 
  صغناها   ما   إذا   المعنية 
  اللغة إلى    أقرب   هو   بما 

فى    حضرت التى  
  بها   الخاص الوعى  
  تعلق   ما   إذا   وخاصة 
  أما ،  بالوجدان   األمر 
  بترجمتها   سارعنا   إذا 
  فإن   لغتها   غير إلى  
  عن   يفصلنا   ذلك 
  السياق   وعن   الظاهرة 
  الخاص الوعى    وعن 
 . إكلينيكيا   الحاضر 

 
(   اإلسالم   فضل   أن   شك   ال
  وتسجيله ،  خاصة   القرآن 
على    الحفاظ فى  )  مبكرا 
  اللغة   ونبض   وألفاظ   أصالة 
 فضل   كمثله   ليس   العربية 
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  يمكـن    النموذج   لكن ،  خاص   موقف فى    خاص   نموذج إلى    يشير   المثال   هذا   إن
  ما   خذ ،  مثال   األجنبية   المدارس فى    أطفالنا   خذ :  آخر   موقف فى    آخر   بشكل   تعميمه 
  يبرمجـون    تجـدهم    اإلعـالم    وسائل فى    المتاح   لخال   من   يصلهم   ما   ثم   يدرسون 
  لما   تبعا   وليس ،  لها   تبعا   يتشكلوا   أن   فيضطرون ،  الذاتية   خبراتهم   عن   بعيدة   بأبجدية 
  مـن    مقابـل    نـوع    ذلك على    فيترتب ،  المتجذر اللغوى    تركيبهم   واقع   من   يعيشونه 
  يسمح   ال   بما   أصله   عن   ومغتربا ،  مهتزا   مائعا الوعى    يتشكل   إذ   والتشويه   االختزال 
  .  إبداع   أو   بإضافة 

  ارتبـاط    عـن    ماذا :  يقول   تساؤل على    ردا   آخر   أمر فى    ننظراآلن   ثم  -9-5

  ) عامة :   الحالية   رقأوسطيةالش   وباألديان (  ؟   خاصة   باإلسالم   العربية   اللغة 

علـى     الحفاظ فى  )  مبكرا   وتسجيله ،  خاصة   القرآن (   اإلسالم   فضل   أن   شك   ال
فـى     مليا   ننظر   يجعلنا   وهذا ،  فضل   كمثله   ليس   العربية   اللغة   ونبض   وألفاظ   أصالة 
  وغيـره  ،  أساسـا  اإلسالمى  (العربى    دينالت   موقف   يفرضه الذى  الجوهرى    الفرق 
،  جهـة    من الصناعى    بالعصر   المرتبط الغربى  الشمالى    بالموقف   بالمقارنة )  كذلك 
  المغتربة   اإلستهالكية   الكمية   التنمية   ونوع أخرى،    جهة   من )  الفرد (  اإلنسان   وتأليه 
  الفكـر    صـاغ    قـد    ذلـك    كل :  رابعة   جهة   من   الطبيعة   واستنزاف ،  ثالثة   جهة   من 
حتى  اللغوى    تركيبهم فى    الصيغة   هذه   تدخلت   وقد ،  األخيرين   القرنين فى  األوربى  
  وتنميـتهم    واسـتنتاجاتهم    وبحـثهم    تفكيـرهم    مناهج   يتجزأمن   ال   جزءا   أصبحت 
  . وتخطيطهم 

) أخـرى    أديان   من   إخواننا يحتوى  الذى    األشمل بالمعنى  (  بإسالمنا   نحن   لكننا
  كل   وتحملها   بثباتها   العربية   اللغة   ولعل ،  نختلف   أن ينبغى    أو )  وايجابا   سلبا (, نختلف 
  إذ -  مـؤخرا    لنا توحى    ولعها ،  بالطبيعة   عالقتنا على    حافظت التى  هى    القرون   هذه 
  القـائم    المـنهج    وأن ،  إلها   ليس   اإلنسان   وأن ،  آخر   هدفا   للحياة   أن  - اإلفاقة   نحاول 
  أو   الحقيقة   كل ،  الحقيقة   غور   بسبر يفى    ال ،  علما يسمى    لما   والمحتكر   عندهم   الغالب 
  . واالستنزاف   والسيطرة   االقتحام   غير   بالطبيعة   لةمتص   عالقة   لنا   وأن ،  أغلبها 

  جـانبين    منها   أبين   فسوف ،  السلبية   الناحية   عن   أما ،  اإليجابية   الناحية   عن   هذا
    اللغة   حذق   لمن القرآنى    النص   تفسير   احتكار   هو :   األول   المثال :   دالة   كأمثلة 

  بثباتها   العربية   اللغة   لعل 
  القرون   هذه   كل   وتحملها 

على    حافظت التى  هى  
  ولعها ،  بالطبيعة   عالقتنا 
  إذ -   مؤخرا   لنا توحى  
  للحياة   أن  -  اإلفاقة   نحاول 
  اإلنسان   وأن ،  آخر   هدفا 
  المنهج   وأن ،  إلها   ليس 
  عندهم   الغالب   القائم 
،  علما يسمى    لما   والمحتكر 
،  الحقيقة   غور   بسبر يفى    ال 

،  أغلبها   أو   الحقيقة   كل 
  متصلة   عالقة   لنا   وأن 
  االقتحام   غير   بالطبيعة 
 واالستنزاف   والسيطرة 

 
  حذق   يكون   أن   األصل
  إبداع   حذق   هو   اللغة 
  حفظ   وليس   وتطوير 
  فيصبح ،  وتحجيم   دتجمي 
  لحركية   مثيرا   النص 
/ الوعى  /   اللغة   هذه 
  كل   مع   لنستلهمه اآلنى  
  القواعد   لكل   احترامنا 

  والهيكلية   الشكلية 
 والتاريخية   والتركيبية 

 
 

الذى    الوقت فى 
  المعرفة   مارد يتمطى  
  المختبئة   القيود   ليمزق 
  علمية   أنها   أدعاء   تحت 

التقليدى    بالمفهوم (
  وهو يتمطى  )  للعلم 
 انفتاحا   يستشرف 
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  يتجمد   أن هى    الشائعة   الحذق   شروط   لكن   المبدأ   حيث   من   طيب   وهذا ،  العربية
  المعـاجم    داخـل    يتحرك   بأن ،  اللغة   تطور   مراحل   من   ساكنة   مرحلة   عند   المفسر 
  القواعـد  هى    القواعد   هذه   كانت   سواء ،  تماما   الثابتة   القواعد   أسوار   ووراء ،  ديداتح 
  اللغـة    موت   فقررنا ،  ماتوا   مفسرون   وصفها التى    القواعد   أو ،  الساكنة   للغة   الجامدة 
  تجميـد    حفظ   وليس   وتطوير   إبداع   حذق   هو   اللغة   حذق   يكون   أن   واألصل ،  معهم 
  كل   مع   لنستلهمه اآلنى  / الوعى  /   اللغة   هذه   لحركية   مثيرا   النص   فيصبح ،  وتحجيم 
  يقع : الثانى    والمثال .  والتاريخية   والتركيبية   والهيكلية   الشكلية   القواعد   لكل   احترامنا 
" الديني   للنص العلمى    التفسير '  إسم   عليه   يطلق   ما   وهو األخرى،    الناحية أقصى  فى  
  تفسـيرات    لتقدم   النص   بها   نزل التى    العربية   اللغة   ظاهر على    ترتكز   البدعة   فهذه 
  . العلم   معطيات   جزئيات   لظاهر   جامدة 

  أنها   أدعاء   تحت   المختبئة   القيود   ليمزق   المعرفة   مارد يتمطى  الذى    الوقت ففى 
  السبل على    للتعرف   انفتاحا   يستشرف   وهو يتمطى  )  للعلم التقليدى    بالمفهوم (  علمية 
  خلـف    المسـلمون    العرب   نحن   نتقزم ،  اإلبداع / القدرة / المعرفة / اهللا : إلى   المشتركة 
  والحاضـر  الماضى  :   الجميع   فنشوه   قاصر علمى    ومنهج   جامدة   لغة   سجن   قضبان 
  . واإليمان   والدين   العلم ،  والمستقبل 

  بالعربيـة  (  اإلسالم   لغة   من   قبيحة   ترجمة   عملية   إال   ليست   المحاولة   هذه   وكأن
  النهايـة  فى    فالعملية ،  قديم جزئى    علم   لغة إلى  )  المبدعة   المرنة   العربية   ال   المغلقة 
  . محدود   وعلم   جامدة   لغة   سجن فى    وحبسه   الملهــم   اإلسالم   حركية   اختزال هى  

  ونحـن  ،  العلم   أنه   شاع   ما إلى    جميعا   واللغة   الدين   معطيات   اختزال   يتم   وهكذا   
  تكـوين  فـى     نعبث   إننا   بل ،  فحسب   الدين   نمتهن   وال   فحسب   العلم   نختزل   ال   بذلك 
  قدرتها إلى  ،  الدينية   واللغة ،  العربية   اللغة   عطاء   نختزل   حين   جميعا   األمة   هذه وعى  
  رآخ   غريب وعى    من   آخر   محدود   بمنهج   صدر   علميا معنى    يفيد   لفظ   إصدار على  
  . آخر   وزمن ،  آخر   سياق فى  

  لغتنا   مثل   مثله  -)  ذاته فى    لغة   وهو (  ديننا   يكون   أن   هو   الوضع   هذا   وتصحيح
  تـابع    مجرد   وليس ،  اإلبداع   وتنشيط الوعى    لتجديد معرفى    إلهام   مصدر  -  العربية 
  لـنفس    الحاويـة    العلمية   وغير   العلمية   األجنبية   األصوات   نفس   إصدار على    قادر 
  تفسـير    نـص    أو عربـى     بلسان )  إصدارها   يعيد   أو (  يصدرها :  القاصرة المعانى  
  . ديني   لنص   متعسف 

  السبل على    للتعرف    
: إلى   المشتركة 

اإل / القدرة / المعرفة / اهللا 
  نحن   نتقزم ،  بداع

  خلف   المسلمون   العرب 
  جامدة   لغة   سجن   قضبان 

  قاصر علمى    ومنهج 
لماضى ا :   الجميع   فنشوه 

،  والمستقبل   والحاضر 
 واإليمان   والدين   العلم 

 
 
 

  تكوين فى    نعبث   إننا
  جميعا   األمة   هذه وعى  
  اللغة   عطاء   نختزل   حين 

  واللغة ،  العربية 
  قدرتها إلى  ،  الدينية 
  يفيد   لفظ   إصدار على  
  بمنهج   صدر   علميا معنى  
وعى    نم   آخر   محدود 
  سياق فى    آخر   غريب 

  . آخر   وزمن ،  آخر 
 
 

  تحول   أن ينبغى    ال
  والتفسيرات   المعاجم 

  والقديمة   الثابتة 
  التفسيرات   وكذلك 
  دون   الحديثة   السطحية 
  وتجديده   األصل   اقتحام 

  حركة   واقع   من 
الوعى    وتخليق   المعرفة 

 أبدا   دائما 
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  هـذه    لكن ،  جديدة   ألفاظ   ووالدة   الخلقو   التجديد   باب   تقفل   لم   العربية   لغتنا   إن   
  أنهـا    إال   تفعل   ال   أقدم   لأللفاظ   بمضامين   قديمة   تفسيرات على    تعتمد التى    المحاولة 
  حركيـة    استيعاب   عن   عاجزة   ميتة   لغة   لغتنا   لتصبح   والفكر   اللغة   تجميد فى    تساهم 
  خالل   من   إال   يكون   ال   ما   للغة   الفضل   كل   الفضل   إن   بل ،  الخالق نى اإلنسا الوعى  
  سـياقات  فـى     جديـدة    بتراكيب   المتجددة   اإلنسانية   الخبرات   استيعاب على    قدرتها 
  وهذا ،  جديدة   نمضامي   احتواء على    قادرة   قديمة   بألفاظ   أو ،  جديدة   بألفاظ   بل ،  جديدة 
  الحياة تعطى    بدورها   أنها   عن   فضال   الحياة فى    حقها   لغة أى  يعطى  الذى    هو   وحده 
  . والتواصل   والتسجيل   التحديد على    قدرتها 

  مةوالقدي   الثابتة   والتفسيرات   المعاجم   تحول   أن ينبغى    ال ،  أجله   ومن ،  هذا وفى    
  حركـة    واقع   من   وتجديده   األصل   اقتحام   دون   الحديثة   السطحية   التفسيرات   وكذلك 
  . أبدا   دائما الوعى    وتخليق   المعرفة 

 جـــالمنه   نــــع  -10 

  عاجزة   ترجمة   وليس ،  الخاصة   بنيته   له   تركيبا ،  العربية   لغتنا   من   االنطالق   إن
  الختبار   الفرصة   لنا   تتيح   قد التى    األساسية   العوامل   من   لهو ،  المستقلة   الحركة   عن 
  ذلـك    ومن ،  المعرفة   بأبعاد   واإللمام   الحقيقة   غور   سبر على    قدرة   أكثر   آخر   منهج 
:   مـثال  (الجمـاعى،     ثـم  ردى الف   وعينا فى    األشمل للوعى    المكثف   الحضور   هذا 
)  معارفـه  ويثـرى     أهدافه   يوجه   بما   للفرد الكيانى  الوعى  فى  تعالى    الحق   حضور 
  أشرت   أن   سبق   ما إلى    اإلشارة   بمجرد أكتفى    وإنما ،  أكثر   لتفصيل   مجال   هنا   وليس 
  احتكار   عن السلوكى    الرصد على    المعتمد لكمى ا التجريبى    المنهج   تراجع   من   إليه 
  قادرة   وطرق   مناهج   ظهور   مع   يتواكب الذى    األمر ،  المعرفة   موضوعية يسمى    ما 
  فكـر    تضـع    وهو ،  مثال   الحديثة   والرياضة   الحديثة   الطبيعة   تصبغ   تفكير   وشاملة 
  منـاهج  إلـى     األفـق    فيتفـتح  ،  المتواضع   موضعه فى    رشد   إبن   ثم   ومن ،  أرسطو 
  اللغـة    بنيـة  إلـى     أقرب   مناهج   وكلها ،  وتداخال   وإحاطة   وكلية   أكثرقدرة   ومناطق 
  لغـات  فـى     بعض   عن   بعضه   المنفصل الخطى    التنظيم إلى    منها ،  القادرة   العربية 
  . بآخر   أو   بشكل   مسطحة أخرى  

    ليست   المسألة   أن إلى   - وأكثر   منتبه   أنا   ما   بقدر -  أنبه   أن على    أنه وبديهى 

  مسألة   ليست   المسألة   أن 
  محلية   برطانة   تمسك 
حتى    أو   إليها   نعود 
  لينصلح   منها   ننطلق 
،  الجديد   فنبدع ،  الحال 
،  البديل   المنهج   ونصوغ 

  استقالل   ونسترجع 
،  أهدافنا   ونغير ،  فكرنا 

  أن   يستحيل   هذا   كل 
  نتكلم   أننا   لمجرد   يتم 
  نتعلم   أننا   أو ،  العربية 

 األم   باللغة   ونبحث 
  

،  ممكن   وهو   المطلوب
  أننا   تبينا   لو   أننا بمعنى  
  ليس ،  غيرنا   عن   نتميز 
:  فقط ،  تفوقا   بالضرورة 
  هذا   وأن ،  تميز   مجرد 
فى    بالحركة   لنا   يسمح 

  من أخرى،    مساحة 
  هذا   وأن ،  آخر   منطلق 

  لنا   يتيحان   وذاك 
  مجاهل   اقتحام   فرصة 
فى    آخر   بشكل   المعرفة 

  كل   وأن ،  آخر   مسار 
  لنا   أن يعنى    هذا 

 آخر   توجها 
  ال العربى    العقل
  استقالله   يستعيد 
  باستعادة   وحريته 
  وإنما ،  بلسانه   النطق 
  من   الفرصة   له   تتاح 
-  لغته   استعمال   اللخ 
  يتيح   بما  - غائرا   تركيبا 

 تجديدها 
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،  الحـال    لينصـلح    منها   ننطلق حتى    أو   إليها   نعود   محلية   برطانة   تمسك   مسألة
  كل ،  أهدافنا   ونغير ،  فكرنا   استقالل   ونسترجع ،  البديل   المنهج   ونصوغ ،  الجديد   فنبدع 
  إن ،  األم   باللغـة    ونبحث   نتعلم   أننا   أو ،  العربية   نتكلم   أننا   لمجرد   يتم   أن   يستحيل   هذا 
،  غيرنـا    عن   نتميز   أننا   تبينا   لو   أننا بمعنى  ،  ممكن   وهو   المطلوب   هو   تماما   العكس 
  مسـاحة  فى    بالحركة   لنا   يسمح   هذا   وأن ،  تميز   مجرد :  فقط ،  تفوقا   بالضرورة   ليس 
  المعرفة   مجاهل   اقتحام   فرصة   لنا   يتيحان   وذاك   هذا   وأن ،  آخر   نطلقم   من أخرى،  
  هذا   كل   حدث   لو ،  آخر   توجها   لنا   أن يعنى    هذا   كل   وأن ،  آخر   مسار فى    آخر   بشكل 
  بعـض  التى  ،  الغائرة   العربية   بنيتنا   خالل   من   إال   يتم   أن   يمكن   ال   هذا   أن   يؤكد   فإنه 
  . العربي   اللسان   بهذا   والحوار   والبحث   النطق :  صورها 

  تتـاح    وإنما ،  بلسانه   النطق   باستعادة   وحريته   استقالله   يستعيد   ال العربى    فالعقل
  هـو    ثـم  ،  تجديدها   يتيح   ماب  - غائرا   تركيبا -  لغته   استعمال   خالل   من   الفرصة   له 
  طريـق  علـى     فريادته ،  دوره  - وإسهامه   مسئوليته   بحسب -  يستعيد   ال   أو   يستعيد 
  فأعطـت  ،  بدورها   تطورت   ثم   الحياة إلى    لغته   عادت   فعل   فإذا   الحضارة /   المعرفة 
  له واليبقى    آن فى    غيره   وعطاء   ولغته   نفسه   رالخاس   فهو   يفعل   لم   وإذا ،  وتحاورت 
  !! يفعل   أن   استطاع   لو )  الكالم   ويسمع (  ويطيع   يتبع   أن   إال 

  ى ـــالوع   قــوتخلي   ةـــاللغ   ورــتط  -11

  علينا لقى الم التحدى    نتصور   أن   نستطيع ،  المقدمة   هذه   وبعد ،  المنطلق   هذا   من
  ورسـوخها    اللغة   وصاية   فاختراق الوعى،    تشكيل وبالتالى    اللغة   تطور   مسألة فى  
  كـل    مثـل  -  االختـراق    هذا   لكن ،  اإلبداع   وحركية   التطور   ضرورة   تفرضه   حتم 
  نفسـه    يفرض   أن   البد   جدل   فثمة ; )  الجنون (  التناثر   بتهديد   حتما   محفوف  - اختراق 
  وتركيبـات    عالقـات  فى    تتفجر   إذ   األعمق   الوجودية   الظاهرة   بين   للمواجهة   حال 
  عـن    والعـاجز  ،  مباشرة   لها   السابق اللغوى    التركيب   وبين ،  متجددة   قديمة   جديدة 
  . تاما   استيعابا   استيعابها 

  وعلينا   الخاصة   لغتنا   خالل   من   إال القومى  المستوى  على    ذلك   يتم   أن   يمكن   وال
  لحركيـة  التلقى    مرونة على    ونحرص ،  التنشيط   وندفع ،  الحركة   مساحة   نهييء   أن 
  الوعى    تزييف   خلخلة   بهدف ) اللغوى (  الثبات   اختراق   ألن   ذلك ;  اللغة   تطور 

-  يستعيد   ال   أو   يستعيد 
  مسئوليته   بحسب 
،  دوره  - وإسهامه 
  طريق على    فريادته 
  الحضارة /   المعرفة 
  لغته   عادت   فعل   فإذا 
  تطورت   ثم   الحياة إلى  

  فأعطت ،  بدورها 
  لم   وإذا ،  تحاورتو 
  نفسه   الخاسر   فهو   يفعل 
فى    غيره   وعطاء   ولغته 
  أن   إال   له واليبقى    آن 

 ويطيع   يتبع 
  
 

  اللغة   تتأصل   حين
  يصبح ،  وتتجدد   لتجدد 

على    قادرا الوعى  
  التشكيل   وإعادة   النمو 

 أخرى    مرة 
  
 

  هو   أمة   كل   لسان   إن 
الحيوى    تاريخها 
  عمق فى    المتراكم 
  ولغتها اآلنى،    وجودها 

  منطلق هى  بالتالى  
  ما   مجال فى    معارفها 

  بشرية   ظاهرة   هو 
 وجدانية / معرفية '
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  وغلبـة  اللغـوى     الكيـان    بتفكك   يهدد   إذ   الجنون   مغامرة   حتما   يشمل .  الساكن
  والمسـاحة  )  الحريـة  (  المرونة   لكن )  الجنون   هو   وهذا (  الحق   تكامل   بال   الرطانة 
  تحققـه    بما   العميقة   العملية   الجدلية   إنجاح على    القادرة هى    آن فى    والثراء   والتقعيد 
  الشـعر    صـورة  فـى     الفائق   اإلبداع   فعل   هو   بما البشرى    وللكيان   للغة   إثراء   من 
علـى     قـادرا  الوعى    يصبح ،  وتتجدد   لتجدد   اللغة   تتأصل   وحين )  األوسع بالمعنى  (
  .أخرى    مرة   التشكيل   وإعادة   النمو 

  ـــــةالخالص  

إلى    السابقة   الفقرات فى    المتنقلة   األفكار   هذه   كل   من   أخلص   أن   اآلن   وأستطيع
  : يلى   ما 

  وإعادة   الخلق   عملية فى  البشرى    للحضور   وجهان   هما والوعى    اللغة   إن  - 1 
  . المتجدد اللغوى    التشكيل   مع الحى    الواقع   جدلية   خالل   من   الخلق 

 اآلنى،   وجودها   عمق فى    المتراكم الحيوى    تاريخها   هو   أمة   كل   لسان   إن  - 2 
  بشـرية    ظـاهرة    هـو    مـا    مجـال  فـى     معارفهـا    منطلـق  هى  بالتالى    ولغتها 
  ".وجدانية / معرفية '

  لساننا   تميز   ال ،  الموحية   حركيتها فى  )  هنا   العربية   اللغة (   األصل   اللغة   إن  - 3 
  منهجنا   وطريقة ،  الحياة فى    تواجدنا   طريقة   تحديد فى    أولية   بفاعلية   تسهم   بل   فحسب 
 .للوعي   تشكيلنا   وطريقة ،  للمعرفة 

  اإلسهام   عن ،  وحركيتها   صحتها   واقع   من ،  المسئولة هى    األصل   اللغة   إن  - 4 
 .البشر   من   مجموعة ألى    متميز   إبداع فى  الحقيقى  

المحـورى     مركزها   تحتل   أن   يمكن   المنهجية   إيحاءاتهاب ،  العربية   اللغة   إن  - 5 
  البدايات   تصبح وبالتالى  ،  بعثنا   وإمكانية   نمونا   حركية على    للتعرف   محاولة أى  فى  
  ومحـرك    ضـمائرنا  على    مفروض   إلزام   أكبر هى  )  إليها   الترجمة   مجرد   ال (  منها 
  اللغـات    مواجهـة  فى    تقف   أن   استلهامها   أحسنا   إذا   نتوقع   أن   وعلينا   نامعرفت   لفعل 
  بالتكامـل    الجميـع  على    يعود حضارى    حوار فى  األخرى،    والمناهج  -األخرى  
  . الحتمى   بل   المحتمل 

  ، هذا

  ......  وإال

  اللغة (   األصل   اللغة   إن 
فى  )  هنا   العربية 
  ال ،  الموحية   حركيتها 
  بل   فحسب   لساننا   يزتم 
فى    أولية   بفاعلية   تسهم 
  تواجدنا   طريقة   تحديد 

  وطريقة ،  الحياة فى  
،  للمعرفة   منهجنا 

 للوعي   تشكيلنا   وطريقة 
 

،  العربية   اللغة   إن
  المنهجية   بإيحاءاتها 

  تحتل   أن   يمكن 
فى  المحورى    مركزها 

  للتعرف   محاولة أى  
  نمونا   حركية على  
،  بعثنا   وإمكانية 
  تصبح وبالتالى  
  ال (  منها   البدايات 
)  إليها   الترجمة   مجرد 

  إلزام   أكبر هى  
  ضمائرنا على    مفروض 
 معرفتنا   لفعل   ومحرك 

  
 

  إذا   نتوقع   أن   علينا
  أن   استلهامها   أحسنا 
  مواجهة فى    تقف 
 -األخرى    اللغات 
فى  األخرى،    والمناهج 
  يعود حضارى    حوار 
  بالتكامل   الجميع على  
  الحتمى   بل   المحتمل 
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 ضع شعبا في السالسل

  جردهم من لبسهم
  سد أفواههم، لكنهم مازالوا أحرارا

التي يأكلون عليها خذ منهم أعمالهم، وجوازات سفرهم والموائد 

  واألسرة التي ينامون عليها لكنهم مازالوا أغنياء
  إن الشعب يفتقر ويستعبد

  :عندما يسلب اللسان الذي تركه له األجداد؟ يضيع إذا لألبد
  إجنازيو بوتيتا

  1899الشاعر الصقلي، ولد عام 
  من قصيدة لغة وحوار 

  .....امتة الناسفةإن الترصد المنظم للغة العربية ليتخذ شكل الحرب الص
إن التماهي :) حيث أن المترصدون يعلمون(ولهذا الترصد أسبابه الموضوعية 

بين الهوية واللغة لم يبلغ تمامه األقصى في الثقافات اإلنسانية كما بلغه عند العرب 
  .....بكل اطراد تاريخي وبكل تواتر فكرى واجتماعي ونفسي

  سدي عبد السالم الم: الناقد المفكر التونسي
ولن يبقى من اللغات البشرية إال أربع قادرة على الحضور "............. 

العالمي، وعلى التداول اإلنساني، وهى اإلنجليزية واإلسبانية والعربية 
  ....والصينية

  الكاتب األسباني كاميلو جوزي سيال 
 

   
  
إن الترصد المنظم للغة 
العربية ليتخذ شكل 
الحرب الصامتة 
 .....الناسفة

لهذا الترصد أسبابه 
حيث أن (الموضوعية 

:) المترصدون يعلمون
إن التماهي بين 

م يبلغ الهوية واللغة ل
تمامه األقصى في 
الثقافات اإلنسانية كما 
بلغه عند العرب بكل 
اطراد تاريخي وبكل 
تواتر فكرى 
 .....واجتماعي ونفسي

الناقد المفكر 
عبد السالم : التونسي

 المسدي 
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  :وترجمتها
  مقهى األرض الخضراء

  !!!، مالعب أطفال"خذ معك " مطعم، 
  الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة

  

  مقدمـــــة -1
  ــةب الرؤيــع صاحــموق 1-1

ارستي اإلكلينيكية على أرضية إن منطلقي إلى هذه المداخلة هو من واقع مم
، وحين أتذكر كلمة تشومسكي من أن )بالمعنى األشمل لكلمة بيولوجي(بيولوجية 

أشعر أن إلسهامي المتواضع هذا . الحل في مسألة اللغة هو البيولوجي" مدخل"
  .مكانه المناسب

فالمفروض أنني أنتمي إلى تخصص بيولوجي أساسا، وأني أمارس واقعا 
، مع متحاورين يتكلمون لغات "ألعاب اللغة "سمح لي بما يسقى أخيرا إكلينيكيا ي

، فأنا أتعرف )من معالم الجنون" (= ضد اللغة ". خاصة، بل يتناثرون إلى ما هو 
  ).وبضدها تتميز األشياء(على اللغة من ضدها 

فال يحتاج األمر إلى ) وهر الشق الثاني من العنوان". (الوعي" ثم نأتي إلى 
خاص يبرر مشاركتي من موقعي هذا، حيث أن الوعي هو تشكيل تفسير 

  .بيولوجي، وجودي، كلي بالضرورة

  ــــةات دالـــمقتطف 2- 1

تؤثر الضغوط العالمية لالندماج واالستيعاب تأثيرا حاسما أيضا على اللغات 
التي يوجد منها في العالم اآلن من خمسة آالف إلى عشرين ألف لغة، تعبر كل 

نظرة فريدة من نوعها للعالم ونمطا من أنماط التفكير والثقافة، لكن منها عن 
العديد من هذه اللغات تتعرض لخطر االنقراض في المستقبل المنظور، ويقل عدد 

اللغات العالمية ) إحدى(التخاذ ) مكانها(األطفال الذين يتكلمون بها، كما تترك 
فضال عن أنهم * راسة الثقافيةبديال عنها، وهى اللغات التي يتسم متكلموها بالش

 .....والعديد من اللغات المهددة قد ماتت بالفعل. أقوياء اقتصاديا

   
  

إن اللغة العربية تلقى "
بتاريخها تحديا كبيرا 
أمام العلم اإلنساني، 
وهذا التحدي يبتهج 

العلماء الذين به 
أخلصوا إلى العلم 
مهجتهم، ولكنه يغيظ 
سدنة التوظيف األممي 
ويستفز سماسرة الثقافة 
 الكونية
  
  
  
 
لئن كان األصل في 
اللغات أن تعيش 
بفطرتها وأن تفنى 
بفعل الزمن فيها، فإن 
التاريخ لقننا من 
الدروس ما به نسلم 
أيضا بأن اللغات قد 
تقتل قتال فتباد، أو 

بعثا كأنما هو  تبعث
 اإلحياء بعد الممات
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ة لغة إفقارا لمخزون اإلنسانية من المعرفة وأدوات ويعنى اختفاء أي..... 
  .... " االتصال داخل الثقافات وبينها

إن اللغة العربية تلقى بتاريخها تحديا كبيرا أمام العلم اإلنساني، وهذا التحدي "
يبتهج به العلماء الذين أخلصوا إلى العلم مهجتهم، ولكنه يغيظ سدنة التوظيف 

ثقافة الكونية، ال سيما منذ بدأت المعرفة اللغوية المتقدمة األممي ويستفز سماسرة ال
تكتشف ما في  -وفي الجامعات األمريكية تخصيصا -على المستوى العالمي

  ".التراث العربي  من مخزون هائل يتصل بآليات الوصف اللغوي
في تصنيف اللغات المنتشرة في العالم اليوم ) تتمثل(إن فرضية كاميلو سيلو   
ها سيادة ما في حقول العالقات الدولية إلى لغات تكتسب باألمومة ولغات والتي ل

، وتصنف اللغة العربية ضمن األلسنة التي يرتبط الطفل ارتباطا ...تكتسب الحقا
  .بها أموميا

سواء أجاء بها الخطاب كحقيقة حاصلة أم كحقيقة  -إن عالمية اللغة العربية
مضاجع المخططين االستراتيجيين  لدس الحلم المزعج الذي يقض -افتراضية

  .للثقافة الكونية
إن اللغات البشرية تتولد و تحيا وتموت وقد يبلغ بها االحتضار مشارف الفناء 
فيقيض اهللا لها من ينفخ في أنفاسها، فتنبعث انبعاثا جديدا فيشتد عودها وتستقيم 

ل الزمن هامتها، ولئن كان األصل في اللغات أن تعيش بفطرتها وأن تفنى بفع
فيها، فإن التاريخ لقننا من الدروس ما به نسلم أيضا بأن اللغات قد تقتل قتال فتباد، 

  .أو تبعث بعثا كأنما هو اإلحياء بعد الممات

هذه المقتطفات السابقة، وغيرها كثير، البد أن تنبهنا إلى أن المسألة جد ال 
ائرة لمحو هويتنا قصدا هزل، وإلى أننا نحتاج إلى العناية بكل تفاصيل الحرب الد

أو استهانة أو استعالء أو غرورا، وأننا أصحاب اللغة والتاريخ نساهم في 
انطالقا " وأننا إما أن نكون  - هزيمتنا، ونحن نتنازل عنها كسال وغفلة وإهماال

إطالقا، وال لوم على " ال نكون" أو) وليس بالرجوع إليها أو االكتفاء بها(منها 
  .د فرطنا في كينونتنا بكل هذه الغفلة السلبية والكسل االنتحارياآلخرين ما دمنا ق

 

أن المسألة جد ال هزل،  
وإلى أننا نحتاج إلى 
العناية بكل تفاصيل 
الحرب الدائرة لمحو 
هويتنا قصدا أو 
استهانة أو استعالء أو 

أصحاب غرورا، وأننا 
والتاريخ نساهم  اللغة

في هزيمتنا، ونحن 
نتنازل عنها كسال وغفلة 

ا أن وأننا إم - وإهماال
انطالقا منها " نكون 

وليس بالرجوع إليها (
ال " أو) أو االكتفاء بها

إطالقا، وال لوم " نكون
على اآلخرين ما دمنا 
قد فرطنا في كينونتنا 
بكل هذه الغفلة السلبية 
 والكسل االنتحاري

 
اللغة ليست إضافة 
الحقة لظاهر الوجود 
 .الفردي أو الجماعي
وهى ليست أداة 
 لالستعمال الظاهري
وهى ليست كيانا 
مستقال عن الوعي، وال 
عن الوجود وال عن 
 المخ
  وهى ليست الكالم طبعا
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 - لى كل واحدوإذا كانت القضية قد أصبحت فرض عين ال فرض كفاية، فع
أن يسهم بما يستطيع إن كان يسعى ليستحق شرف وجوده، يفعل ذلك  -من موقعه

  .حتى لو لم يقم بهذا الفرض على وجه األرض غيره
  .ومن هذا المنطلق أواصل تقديم هذه الرؤية و أبدأ بالتعريف بالمفاهيم

  ةــــم البدئيـــالمفاهي -2
فأبدأ بتحديد ما تعنيه المفاهيم التي  من األفضل أن أحدد نفسي بألفاظ العنوان،

في  -حملتها ألفاظه المحدودة، على الرغم من أن غيري من أهل االختصاص
إال أنني ) مهمة التعريف(هم األقدر على القيام بهذه المهمة  -علوم اللغة خاصة

أشعر أن هذا االستطراد سوف يجنبني كثيرا من الشبهات إذا ما تلقى المتلقي 
  .تحديدا -هنا -أللفاظ كما اعتاد أن يفعل، وليس كما قصدت بهامعنى هذه ا

  فـــرف ال تعريــتع: يــالوع - ةــاللغ 2-1

أما اللغة فهناك من المالمح والتحديدات ما كاد أن يصبح من البديهيات مما ال 
أرى مبررا للخوض فيه، مثل أن اللغة غير الكالم، ومثل أن اللغة لغات كثيرة، 

ثيرة، ومثل أن اللغة أصل لعلوم عديدة، وليست أداة لغيرها من العلوم، لها ألسنة ك
وهكذا، لكنني أشعر أنه من المفيد التأكيد على أهم مناطق النفي قبل أن أستطرد 

فاللغة ليست إضافة الحقة لظاهر الوجود الفردي أو : إلى تقرير ما ينبغي إثباته
  .الجماعي

  وهى ليست أداة لالستعمال الظاهري
  هى ليست كيانا مستقال عن الوعي، وال عن الوجود وال عن المخو

  وهى ليست الكالم طبعا
لم تعد تمريرا جيد التقنين وخاليا من التشويش لنقل العالمات من يد "فاللغة 

  ".ليد
  إذن ماذا هي اللغة التي سوف أتحدث عنها؟

ادر على المفتوح في آن، الق/ المرن/ذلك الكيان البيولوجي الراسخ: هي) 1(
  .تفعيل المعرفة في الوعي

  الوجود البشري نفسه في أرقى مراتب تعقده وفاعليته: هي) 2(

  
هي ذلك )اللغة (

الكيان البيولوجي 
المفتوح / المرن/الراسخ

في آن، القادر على 
تفعيل المعرفة في 
 .الوعي
  
  

هي الوجود )اللغة(
البشري نفسه في 
ه أرقى مراتب تعقد
 وفاعليته
  
  
  

هي التركيب )اللغة(
الغائر لمصدر السلوك 
 المحدد للشكل الظاهر
  
  
   

هي الوعي )اللغة(
الدائم التشكل 
والتشكيل بما يسمح 

إذ  -باحتواء المعنى
وإطالقه بما  -يكونه

تيسر وتناسب من 
 أدوات
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  مصدر السلوك المحدد للشكل الظاهرالتركيب الغائر ل: هي) 3(
إذ  - الوعي الدائم التشكل والتشكيل بما يسمح باحتواء المعنى: هي) 4(
  وإطالقه بما تيسر وتناسب من أدوات -يكونه
  إبداع الذات المتجدد إذ يصاغ في وجود قابل للتواصل: هي) 5(  
  صاعدةتجلّي المعنى في تركيب قادر على التماسك في وحدات مت: هي) 6(  
حركية المخ البشرى في كليته البالغة التنظيم، البالغة المطاوعة : هي) 7(  
  في آن
ممارسة الحيل للتغلب على خصم (عالقة نزاعية بين متحايلين : "هي) 8(  

  )"تواصلي
تبادل غير مستقر لمات يهمهم األمر الذين بوصفهم مشاركين في : "هي) 9(  

  "معاييرهم  خطاب علمي يختبرون مزاعم صالحية
  مشروع متجدد وليست خطابا محددا : هي) 10( 
بما تحمله ألفاظها، ولما تشير إليه هذه األلفاظ مما لم ". خطاب : "هي) 11( 

تقله، أي أن اللغة هي ما سكتت عنه وما صرحت به في آن واحد، أي أنها هي 
  .بما تظهر وبما تخفي معا

يفا جامعا مانعا، بقدر ما هو وال بد من إيضاح أن أيا مما سبق ليس تعر
تعرف على ماهية اللغة أساسا، وهو الزم لتوضيح هذه الخصائص الجذرية 

  "تشكيل الوعي"لحركية اللغة الالزمة لفهم الجزء الثاني من العنوان وهو 

  ــــية الوعـــــماهي 2-2 

في باعتباره الشق الثاني " الوعي"فإذا انتقلنا إلى محاولة التعرف على مفهوم 
إلى نفي ما ليس هو إلثبات  -أيضا -العنوان فسوف نفاجأ أنه أحوج ما يكون

بعض معالمه على نفس النهج، ونبدأ بالتذكرة كيف توارت حقيقة الوعي عن 
كما يقول الطبيب النفسي  -إما باإلنكار أو باإلهمال أو بالنفي"الدارسين والكافة 

كمادة للدراسة والتقييم مثل فالبعض أنكر الوعي تماما  -الفرنسي هنري إي 
السلوكيين، والبعض نفخ فيه حتى أصبح هو كل شيء، فلم يعد شيئا، والبعض 

  نزع منه التحديد الذاتي حين جعله شبكة معقدة من التركيبات البينشخصية، 

   
  
  

هي إبداع )اللغة(
الذات المتجدد إذ 
يصاغ في وجود قابل 
 للتواصل
  
  
  
 
هي حركية المخ 
البشرى في كليته 
البالغة التنظيم، البالغة 
 المطاوعة في آن
  
  
  
  
 

بما تحمله ". خطاب "هي 
ألفاظها، ولما تشير إليه 
هذه األلفاظ مما لم 
تقله، أي أن اللغة هي 
ما سكتت عنه وما 
صرحت به في آن 
واحد، أي أنها هي بما 
 تظهر وبما تخفي معا
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ومرادفا ) ضد النوم(مرادفا للصحو مرة  -اختزاال -والبعض جعل الوعي
  )ضد الالشعور(للشعور مرة أخرى 

إن حاجتنا شديدة لمواجهة كل ذلك لنتعرف على الوعي كما ينبغي، ذلك 
  .الكيان البيولوجي الذي يتشكل ب ومع اللغة

ية، ال بد أن نقر أن الوعي الزم كأرضية أساسية لكل نشاط عقلي ولكن بدا
الذي تتم فيه العمليات العقلية األكثر تحديدا، والتي ". الوساد"أخر، وذلك باعتباره 

، إال أن هذا الفهم "تمثل الشكل بالنسبة لهذه األرضية األشمل المسماة بالوعي
ة عن الشكل أو متبادلة للوعي غير كاف ألن الوعي ليس مجرد أرضية منفصل

معه بقدر ما هو حاضر في كل هذه العمليات حضورا شامال ومحددا في آن، 
هو العملية الحيوية التي يتم من خاللها تشكيل منظومة عقلية في . فالوعي

فإذا استمر هذا التشكيل لفترة من الزمن أصبح يمثل  تركيبها الكلى هي لحظة ما،
ن استحضاره وتنشيطه وإعادة تشكيله ككل، مستوى منظوميا كليا خاصا يمك

إلخ، مما يسمى .. حسب التناسب مع الموقف، والمطلق، والمثير، والمصاحب(
  ).غير ذلك. أو منظومات من مستويات المخ أو"  حاالت الذات"أحيانا 

  إذن، فاللغة عملية، وفي نفس الوقت هي منظومة وتشكيل متجدد
يقول هنري . ساد ومنظومة ومستوىوالوعي عملية، وفي نفس الوقت هو و

أن تكون واعيا هو أن تعيش تفرد خبرتك حالة كونها تتحول إلى "... إي
  . "حضورها المعرفي الشامل

والعالقة بين كل من الوعي واللغة هي عالقة وثيقة حتى لتوحي بالتماثل، 
ة، عملي) أ(وبالرغم من ذلك فهما ليسا واحدا، فرغم اتفاقهما في أن كال منهما 

ملتحمة بما تحتويه، فإن ثمة فروقا ) ء(منظومة ) ج(تخليق وتشكيل ) ب(
  :ضرورية البد من التنبيه عليها مثل

إن اللغة توليد ذو وحدات أوفر كثرة وأنشط تشكيال وأحضر إبداعا وأقدر 
حوارا في حين أن الوعي هو أكثر منظومية، وأعمق رسوخا، وأطول زمنا، 

  وأجهز تنسيقا
حدة الوعي وفي نفس الوقت هي تشكيالته المتداخلة القادرة على فاللغة هي و

 اإلفصاح المعرفي دون إلزام ببالغي محدد

   
  
  
ال بد أن نقر أن 
الوعي الزم كأرضية 
أساسية لكل نشاط 
عقلي أخر، وذلك 

". الوساد"باعتباره 
الذي تتم فيه العمليات 
 العقلية األكثر تحديدا
  
  
  
 
الوعي ليس مجرد 
أرضية منفصلة عن 
الشكل أو متبادلة معه 
بقدر ما هو حاضر في 
كل هذه العمليات 
حضورا شامال ومحددا 

هو . فالوعيفي آن، 
العملية الحيوية التي 
يتم من خاللها تشكيل 
منظومة عقلية في 
تركيبها الكلى هي 
 لحظة ما
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  .للغة حالة كونها منظومة مستقرة نسبياوالوعي هو كلية ا
ومن هنا فإن تشكيل الوعي يعتمد بالضرورة على ما تتصف به اللغة من قوة 

  وضعف، وإحكام وترهل، وإبداع وتناثر
وقبل أن نختتم هذا التقديم المبدئي، ال بد من توضيح أن اللغة ليست كيانا 

لتجذير لماهيتها، كذلك داخليا منفصال كما يمكن أن يكون قد أثاره كل هذا ا
  .الوعي

فعمليات اللغة وتشكيالت الوعي كلها مرتبطة بما تتغذى به من معلومات، وما 
  .تمارسانه من إبداع تواصلي وحوار نزاعي

  ةـــــد اللغــــض -3
تعرفت على جوهر اللغة من معايشة ضدها ال من البحث فيها ابتداء أو 

معايشتي للفصام وحواري مع الفصاميين، القراءة، عنها دراسة، وذلك من منطلق 
  :وإليكم بعض ذلك

، هو مفتاح هل ه )وهو اسم شائع ومخيف في آن(إن ما يسمى الفصام، 
يستعمله حتى الثقات منا في غير موضعه، ويفهمه، . " الفصام"المسألة، واسم 

األغلب بغير ما يعنى، فكثير من غير المختصين، بل ومن المختصين، يستعملون 
الفصام فيما يفيد ازدواج الشخصية أو ازدواج السلوك، أو تناقض التصرفات،  لفظ

فازدواج الشخصية هو انشقاق عابر عادة، وكل . وكل هذا سطحي و خاطئ
لها حضورها، ولغتها ) أو المتعددة(شخصية من الشخصيات المزدوجة 

 ومنظوماتها المتسقة مع بعضها البعض في ذاتها رغم اختالفها عن كليات
  .األخرى، وهكذا) الشخصيات(الشخصية 

تعلن درجات مختلفة من التناثر كيفما : أما الفصام فهو يشير إلى عملية أخطر
ذو لب نثر ".. اتفق، وأبلغ وصف له هو ما جاء في شطر بيت شعر عربي

وهذا اللب النثر هو باختصار ) هذريان هذر هذاءة موشك السقطة ذو لب نثر(
  ")لغة"أو عكس اللغة وربما الال ". (ضد اللغة"باعتباره  شديد ما يمكن أن يفهم

 المعنى المحوري، فالغاية : والذي يحدث في الفصام هو االفتقار إلى كل من

 

   
  

أن "... يقول هنري إي
تكون واعيا هو أن 
تعيش تفرد خبرتك 
حالة كونها تتحول إلى 
حضورها المعرفي 
 . "الشامل

  
  
 
العالقة بين كل من 
الوعي واللغة هي عالقة 

حتى لتوحي  وثيقة
بالتماثل، وبالرغم من 
 ذلك فهما ليسا واحدا
  
  
  
 
إن اللغة توليد ذو 
وحدات أوفر كثرة 
وأنشط تشكيال وأحضر 
إبداعا وأقدر حوارا 
في حين أن الوعي هو 
أكثر منظومية، وأعمق 
رسوخا، وأطول زمنا، 
 وأجهز تنسيقا
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العادية إنما . الضامة، ذلك أن الوحدة القادرة على التشكل الضام في األحوال
تفعل ذلك من خالل التمحور حول فكرة مركزية هي الفكرة الغائية وهي التي 

  .ومن ثم يظهر التناثر. يفتقدها الفصامي على المستوى المتاح للفحص على األقل
ة الحقيقية إنما تهدف إلى إعادة تكوين وفي المقابل فإن العملية العالجي

وذلك بتجميع تناثره في وحدات صغيرة ثم أكبر ) وحدة/ وجودا/ لغة(الفصامي 
ضد " (الواحدية"فأكبر حتى يعود الشتات المتناثر إلى ما يمكن أن يطلق عليه 

، فالعملية الفصامية هي أقرب إلى ما وصفه جيبسون في مقدمته لكتاب )الفصام
تحلل الذات إلى حشد من الشبكات والعالقات المتناقضة "... ا بعد الحداثةم"ليوتار 

  ..والرسائل المتداخلة
لما هو  -على مستوى الفرد -فإذا كان هذا هو الحال في الفصام، الذي نبهني

، ومن ثم لما هو اللغة، فهل ينطبق الحال على المجتمع األوسع خلال "ضد اللغة"
  فعالجا؟

ذا السؤال دعونا ننتقل خطوة إلى وظيفة التوصيل قبل أن نجيب على ه
مما (والتواصل في عالقته باللغة، ودرر الكالم وما يقوم به من تغذية مرتجعة 

  ).ينطبق أيضا على مكافئات الكالم من إشارات

  رــــة والشعـــالم واللغــالك -4
إن الكالم وهو يؤدى بعض وظائفه للتواصل واالقتصاد، يعود فيؤثر 

فإن ما : اعـا على الكيان اللغوي ذاته، أي على تنظيم وجودنا وفاعليته، لذلكارتج
يصيب الكالم من وهن أو تشويش، يفقده قدرته على اإلثارة والحفز، أو يطمس 

لغتنا، بما يمكن أن / داللته ويجهـض إيحاءاته، فيرقد كل ذلك مؤثرا على وجودنا
  .يهز معالم كياننا الحيوي األساسي نفسه

هي ظاهرة أسبق وأشمل " كلمات". الظاهرة الوجودية التي قد تصاغ في  لكن
من التركيب اللفظي الذي يحاول احتواءها، ناهيك عن اللفظ الذي يحاول إعالنها، 
يترتب على ذلك أن يجد اإلنسان نفسه في مأزق حرج إذ يحاول عبور الهوة بين 

، وبيات احتوائها فيما يمكن الظاهرة القبلية المتحررة نسبيا من التشكيل اللغوي
  التعبير عنه بالتنظيم اإلشاري الدال عليها، وأرجح أن هذا المأزق إذا ما وصل 

   
  
إن تشكيل الوعي 
يعتمد بالضرورة على 

به اللغة من ما تتصف 
قوة وضعف، وإحكام 
 وترهل، وإبداع وتناثر
  
  
  
 
عمليات اللغة 
وتشكيالت الوعي كلها 
مرتبطة بما تتغذى به 
من معلومات، وما 
تمارسانه من إبداع 
 تواصلي وحوار نزاعي
  
  
  
 
الظاهرة الوجودية 
". التي قد تصاغ في 

هي ظاهرة " كلمات
أسبق وأشمل من 
التركيب اللفظي 

لذي يحاول احتواءها، ا
ناهيك عن اللفظ الذي 
 يحاول إعالنها
 

 

 35א
�ـــ�د�א
�ـــ�د�א
�ـــ�د�א
�ـــ�د���������:��:��:��:���ــ�ج�א��ــ�א��א�����ـــ��
��ــ��א
	��ــــ� 37



 א�����������א��	�����������و���������ل�א�و����������א��و����������

 

صاحبه بشكل أو بآخر، هو من أدق الخبرات البشرية، وأي  إلى بعض وعي
استسهال في محاولة عبوره، بالقفز فوقه تجاهال، أو بطمس الوعي دفاعا، البد 

وقد رجحت . وأن يترتب عنه إجهاض للمعرفة األدق، ونكوص إلى اختزال خطر
أن بعض محاوالت تحديد مصطلحات علمية، أو تحديث المعاجم بصورة عصرية 

  .           خصصة، إنما يقع في هذا المحظورمت
أن نفترض أن  - بما هو بشر - وأحسب أنه بالنسبة للكائن البشري، فإنه يصعب  

، ذلك أنه قد توجد مرحلة "ما قبل اللغة"ثمة مرحلة معرفية يمكن أن تعتبر أنها مرحلة 
يستحيل أن توجد ه أو مرحلة ما قبل اللغة القائمة اآلن، لكن يبدو أن"  ما قبل الكالم"

  .، بمعنى تركيبها الحيوي الغائرظاهرة بشرية أصال ليست ملتحمة التحاما كافيا بلغتها
لكن نمو اللغة يبدأ بحفز غامض لكنه متوجه، وطبيعة هذه الخبرات في هذه 
المرحلة تحول دون إمكانية تناولها باألدوات التعبيرية العارية، ناهيك عن الدراسة 

خضوع للوصف الكالمي، وهذه البداية تعلن أن الظاهرة الوجودية المنهجية ثم ال
  .اللغوية هي األصل، ظهرت أم لم تظهر في متناول السلوك

والجدل الحركي الوالفي بين الظاهرة الوجودية األعمق، إذ تتفجر في عالقات 
ثن استيعابها !وتركيبات جديدة، وبين التشكيل اللغوي السابق لها مباشرة، والعاجز

تماما، هو أصل تطور اللغة في حالة إبداعها المتجدد، وهو ما يسمى في أرقى 
، الذي ينشأ حين ترفض الظاهرة أن تظل كامنة في ما "الشعر" صوره الجمالية 

ليس لفظا متاحا للتواصل، وفي نفس الوقت حين ترفض أن تحشر نفسها في 
تخليق الكيان اللغوي  فالشعر هو عملية إعادة) سابق اإلعداد(تركيب لغوي جاهز 

في محاولة الوصول إلى أقرب ما يشير إلى الخبرة الوجودية المنبثقة، ومع النجاح 
النسبي لهذه العملية، تزداد اللغة ثراء، أي ينمو الكيان البشري إذ يتحدد نوعيا، 
وهذا ما يعنيه بعض النقاد والشعراء من أن القصيدة تخلق الشاعر في نفس الوقت 

فيه إذ يخلقها، وهذه العملية بالذات هي اإلشارة األساسية لعالقة إبداع  الذي تتخلق
  .بكينونة الذات/ اللغة بتشكيل الوعي

بالمعنى (وهذه العالقة المتبادلة بين اللغة والكالم، والمخفقة لما هو شعر  •
   -هي بالغة الداللة في موقفنا هذا، إذ يصعب) الوجودي األعمق لما هو شعر

   
  
  
  
يجد اإلنسان نفسه في 
مأزق حرج إذ يحاول 
عبور الهوة بين 
الظاهرة القبلية 
المتحررة نسبيا من 
التشكيل اللغوي، 
وبيات احتوائها فيما 
يمكن التعبير عنه 
بالتنظيم اإلشاري الدال 
 عليها
  
  
  
  
 

أن  يبدو أنه يستحيل
توجد ظاهرة بشرية 
أصال ليست ملتحمة 
التحاما كافيا بلغتها، 
بمعنى تركيبها 
 الحيوي الغائر
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أن تتوثق هذه العالقة الضرورية لعملية إبداع أنفسنا  -وأحيانا يستحيل •
تشكيل الوعي  باستمرار، ونحن نشكل وعينا بما هو نحن وبما يمكن أن نكون، إن

يلزمنا أن نأصل كياننا اللغوي بما تحمله حياتنا، وفي نفس الوقت أن نحرك هذا 
الكيان بما تسمح به مرونة حركتنا ومرتجع كالمنا، فإذا نحن تنازلنا عن جوهر 
جذورنا، أو تصلبنا في قوالب ما نستورده من كالم منهم، فإننا نحرم أنفسنا من 

  ).نحن(نكونه، وهو ما تعد به لغتنا فينا إنتاج أنفسنا بما يمكن أن 

  ي ـــة والوعــفي اللغ: ودــود والجمــالقي -5
تهدف المعاجم، من ناحية، إلى تثبيت كيان محدد لحصيلة لغوية في مرحلة 
تاريخية بذاتها، فتنقذ اللغة مؤقتا من اإلفراط في الفضفضة والرخاوة، لكنها من 

ية اللغة إذ تفرض عليها الوصاية وتعوق ناحية أخرى قد تصبح قيدا على حرك
يمكن أن ينطبق على المصطلح العلمي، وعلى  -وأكثر -تطورها، ونفس األمر

بعض المنهج العلمي، وكل هذه المنظومات تترواح بين الوصاية الجاثمة، 
  وهكذا.. والحركية الممكنة، واالنسالخ الواعد

للغة العربية في تشكيل ومن أسف، فإن معظم الملتزمين بالحفاظ على دور ا
وعينا يرجحون جانب الجمود دون الحركة، ويؤكدون على مرجعية المعاجم أكثر 

وكل ما قيل عن اللغة إنما ينعكس . من الحرص على حركية إبداع اللغة وتجديدها
" ممتدة"بشكل أو بآخر على تشكيالت الوعي، باعتبار أن الوعي هو لغة راسخة 

أن تشكيلها قد أخذ شكال له قوامه الخاص، يحضر في آن، فهي راسخة بمعنى 
بمعنى " ممتدة" معا، و يتوارى معا، ويتبادل مع غيره من مستويات الوعي، وهي 

  .أن الوعي يحتل مكانا زمنيا يؤكد رسوخه وعموميته وتفرده النوعي في آن

  )ةــالعربي(ة ــي، ودور اللغــي القومــل الوعــتحل -6 
ي القومي، فإن ذلك يشمل أكثر فأكثر محتوى الوعي جنبا إلى فإذا تحدثنا عن الوع

  )وإن كان أي من ذلك ال ينفصل عن بعضه البعض بحال(جنب مع تشكيله وطبيعته، 
  :وبداية نقول

من تحلل وتدهور وتناثر : إن ما لحق اللغة العربية بسبب ما آل حالنا إليه"
  عن ضعف توظيف ناتجها في ناهيك (وفقد الغائية وعجز القدرة الضامة المضفرة 

   
  
  
  
  
  
الشعر هو عملية إعادة 
تخليق الكيان اللغوي 
في محاولة الوصول 
إلى أقرب ما يشير إلى 
الخبرة الوجودية 
 المنبثقة
  
  
  
  
  
 
معظم الملتزمين 
بالحفاظ على دور اللغة 

في تشكيل العربية 
وعينا يرجحون جانب 
الجمود دون الحركة، 
ويؤكدون على 
مرجعية المعاجم أكثر 
من الحرص على 
حركية إبداع اللغة 
 وتجديدها
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القومي " تخثّر الوعي"كل هذا هو النتاج الطبيعي لـ ) التواصل وغيره
قد عاد بدوره ) اللغات(كما أن تدهور اللغة ) من بعدمن قبل و -والوعي الوطني(

  .على الوعي القومي بمزيد من التدهور، فنشأت حلقة مفرغة دوامة
في حياتنا، مما أثر على  -ويحدث - وفيما يلي بعض اإلشارات لما حدث
  :تركيبنا اللغوي ومن ثم على وعينا القومي

ق فرص ممارسة االختيار يتزايد افتقارنا إلى الحرية ليس فقط بمعنى ضي -1
المعلن، وإنما تأصل هذا االفتقار حتى أصبح مشكلة ذاتية داخلية، امتدادا لقهر 

السلطة السياسية واالقتصادية والدينية والتعليمية واإلعالمية والبحثعلمية، (السلطة 
  ).أي السلطة المؤسساتية عامة

كنوع من " الوعي تصلّبومن ثم  تجميد اللغة"وإزاء ذلك يتم قهر الداخل ب 

، وإذا سجنت الذات في هذه القوالب الجامدة ضد المخاطرة بممارسة الحريةالدفاع 
أبدا، فال حركة وال إبداع على الرغم من تردد األصوات كالما، وكأننا نعنى شيئا 

  ".ليس بشيء "ذا بال، وهو 
ية، يتزايد تآكل األبجدية العامة القادرة على التوصيل والتواصل من ناح -2

وعلى تشكيل وحدات اللغة والوعي بما يحقق الهوية ويسمح بتجديد الذات بالفعل 
  اإلبداعي خاصة

القادرة على الضم والتكامل، فليس  الفكرة المحوريةيتنامى االفتقار إلى  -3
ثمة مشروع قومي، أو توجه تعلمي عام، أو خطاب سياسي محاور، وال عدو 

شط الحافز للنضال المستمر، بحيث ننضم في مشترك ماثل في الوعي بالمعنى الن
مواجهته لمواجهته، حتى الخطر اليومي الذي يهدد الفرد فيظهر في شكل هذا 

مثل (العرض أو المرض النفسي يتم تمييعه وتأجيله بالوعود والتلويح والمسكنات 
  )فرط وسوء استعمال العقاقير المهدئة في حاالت المرض الفردي

كرة المحورية مداها فيما يعرف بالفصام الذي يمثل أقصى وتبلغ آثار غياب الف
الذي يسير جنبا إلى جنب " الخوف من التحديد" يزداد االتجاه إلى  - 4. التناثر الصريح

مع اهتزاز قيمتي اإلتقان والوضوح، مما يترتب عليه نوع من الهالمية والتقريب 
 ).أو ال تظهر أصال(والوعي والذبذبة، فتهتز القواعد الالزمة لتشكيل كل من اللغة 

   
  
  

إن ما لحق اللغة "
العربية بسبب ما آل 

من تحلل : حالنا إليه
وتدهور وتناثر وفقد 
الغائية وعجز القدرة 
الضامة المضفرة كل 

طبيعي هذا هو النتاج ال
" تخثّر الوعي"لـ 

 القومي 
  
  
  
 
يتم قهر الداخل ب 

تجميد اللغة ومن ثم "
كنوع " تصلّب الوعي

من الدفاع ضد 
المخاطرة بممارسة 
الحرية، وإذا سجنت 
الذات في هذه 
القوالب الجامدة أبدا، 
فال حركة وال إبداع 
على الرغم من تردد 
األصوات كالما، وكأننا 
هو نعنى شيئا ذا بال، و

 ".ليس بشيء "
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المؤسسة البحث يتملق اليقين الزائف على الجانبين، فمن ناحية نجد  -5

ير المنهج، وأصبحت الممارسة بمثابة طقوس وكهنوت قد توقفت عن تطو علمية

 هو التأكيد على  المؤسسة الدينيةبدال من البحث عن المعرفة، كما أصبح هم
فالوعي (التفسيرات السابقة التجهيز، مع إقحامها لتصبح وصية على الفعل اليومي 

  )اليومي
) و متعددةأ(مزدوجة "المختلفة رسائل ) ال الحوار(تحمل قنوات الخطاب  -6
، فالحديث اللفظي عن الديمقراطية مثال يصلنا جنبا إلى جنب مع الحديث " الوثاق

  الفعلي الذي تتم من خالله ممارسة القهر اليومي بكل أنواعه
.. نتعرض مؤخرا لكم هائل من المعلومات المتاحة نتيجة ما يسمى -7

االختيار بذلك يبدو ، وبدل أن تزداد فرص "طالقة التواصل"و" شفافية المعلومات"
أصبحنا نمارس ما يمكن أن يسمى القهر االختياري، ) من واقع كل ما سبق(أننا 

  أو حرية اختيار السيد، الذي نتبعه بدال من أن نختار بين الحرية والعبودية أصال
ففي حين أن اإلنسان المعاصر في الدول المتقدمة قد صنع له صنما إلها جديدا 

ديثة مع احتفاظه بحق ممارسة حريته من خالل تغيير هذه من التكنولوجيا الح
األصنام وتطويرها وتطويعها بشكل يكاد يكون مستمرا، نجد أن إنسان الدول 

آلهة سابقة التجهيز والبرمجة، بال مفتاح : المتخلفة يستورد أصنامه وصانعيها
  .شفرة أو كلمة سر لفتحها أصال

  :يـــراض الوعـــة وأمـــراض اللغـــأم -7
أمراض "يمكن أن أوجز ما خبرته مما أصاب ويصيب اللغة فيما أسميته 

، وهو نابع أساسا من الممارسة اإلكلينيكية، ولكنه ليس قاصرا على "اللغة
المرضى، بل إنني اختبرته في الحياة العامة فوجدته أكثر داللة، وأولى اهتماما، 

  :وفيما يلي بعض ذلك 

للملء بالكالم، وليست تخليقا مرنا  حيث تصبح قوالب :جمود اللغة -1
  .متجددا

حيث تصبح متضخمة ورخوة في آن، فال تعود قادرة على  :ترهل اللغة -2
 .التشكيل والتشكل

   
  
  
 
يتنامى االفتقار إلى 
الفكرة المحورية 
القادرة على الضم 
والتكامل، فليس ثمة 
مشروع قومي، أو توجه 
تعلمي عام، أو خطاب 
سياسي محاور، وال عدو 
مشترك ماثل في 
الوعي بالمعنى النشط 
 الحافز للنضال المستمر
  
  
  
 
المؤسسة البحث علمية 
وير قد توقفت عن تط

المنهج، وأصبحت 
الممارسة بمثابة طقوس 
وكهنوت بدال من 
 البحث عن المعرفة
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حيث تتراقص قبل وصول الغاية، فتفقد توجهها الغائي  :تذبذب اللغة -3
  . رغم سالمة البدايات

وهذا يمكن أن يتم بنقص التحديد، أو بفرط التداخل، أو  :غموض اللغة -4
  .بكليهما
حيث تعوق قناة لغوية بذاتها، مسار وحركية وتشكيل قناة  :تصادم اللغة -5

تصادم القناة اللفظية، مع قناة التعبير الحركي : مثال(أخرى نشطة في نفس الوقت 
  ).مع قناة التواصل غير اللفظي وغير الحركي

 -كما ذكرنا -حيث تحمل رسائل مضادة أو ما يسمى :تناقض اللغة -6
حيث يتم الخطاب اللفظي عكس ما يبلغه الخطاب غير " مزدوجة الوثاق"العالقة 
  .يومدكما يعرف في العصاب التجريب) مثال(اللفظي 

حيث تحسن البدايات لكن مع إفتقار اللغة إلى حركيتها  :إجهاض اللغة -7
  .الغائية، تفقد استمراريتها حتى تحقق الهدف من حضورها

ضد "وهذا ما أشرنا إليه في البداية عندما ذكرنا ما هو  :تناثر اللغة -8
  ).الفصام" (اللغة 
عاجزة  هذا، و يترتب على أمراض اللغة هذه أن يتشكل الوعي بصورة  

  .:ومعوقة أيضا ومن ذلك ما يمكن تسميته أمراض الوعي

وأعنى بها وعيا رجراجا، خافتا غامضا، يتعامل مع اللغة  :الهالمية -1
  وإشاراتها بقوانين مهزوزة، ومتغيرة بال قاعدة

وأعنى بها ما يمكن أن يقابل فقد حدود الذات في مجال  :التداخلية -2
اخل والتضمين في مجال الفكر، أي أن مستويات اإلرادة، وكذلك ما يقابل فرط التد

الوعي التي من المفروض أن تكون متميزة ومحددة تصبح مختلطة لدرجة تقابل 
ما يسقى التلوث، أي اختالط مادة وتركيب مستوى معتن من الوعي، بمادة 

  . وتركيب مستوى آخر بغير توليف أو تكامل أو فكرة محورية ضامة لهما معا

وهو انغالق دائرة الوعي بحيث إن ): دائرية المغلقةال( االنغالق  -3
المعلومات التي تصل إليه، واللغة التي تحاول أن تحاوره، تدور حوله أكثر من 

 أنها تعيد تشكيله

   
  
  
أصبح هم المؤسسة 
الدينية هو التأكيد 
على التفسيرات 
السابقة التجهيز، مع 
إقحامها لتصبح وصية 
على الفعل اليومي 

 )فالوعي اليومي(
  
  
  
  

حيث : جمود اللغة
تصبح قوالب للملء 

وليست تخليقا بالكالم، 
 .مرنا متجددا
  
  
  
  

حيث تصبح : ترهل اللغة
متضخمة ورخوة في 
آن، فال تعود قادرة 
 .على التشكيل والتشكل
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وأعنى بها أن الوعي يتشكل بما يحافظ على  :التسوياتية الصفرية -4
ثباته، وهنا تكون حركته نشاطا زائفا محكوما عليه بأن يظل في النهاية كما هو 
بما هو، ألن كل ما يضاف إليه، ليعيد صياغته، يعامل من خالل المعلومات 

  .حتى تسكينه الحاضرة القادرة على تمييع الموقف
ومن خالل ما خبرت من موقعي أستطيع أن أفترض أننا مصابون بهذه الوفرة 
من أمراض اللغة و أمراض الوعي حتى تكاد تأخذ شكال وبائيا، ثم إن الثورة 
الجديدة في عالم التوصيل والشفافية ال تقدم عالجا لهذه المسائل بل إنها تزيد األمر 

كجهاز استقبال للمعلومات الجديدة التي تفيض  صعوبة وتعقيدا، ذلك أننا نصبح
من أمراض اللغة، وأمراض  -هكذا -علينا اآلن من كل مصدر، ونحن نعاني

الوعي السالفة الذكر، وبالتالي نعجز أكثر فأكثر عن التعامل مع زيادة كفاءة 
التكنولوجيا الجديدة وأيضا مع زيادة الفرص المتاحة لنا من وفرة المعلومات، أي 

هذا التقدم المعاصر الذي كان المفروض أن يزيد في مساحة وتنوع تشكيل  أن
الوعي وتطور اللغة، كاد يصبح سببا في العجز عن التعامل في المتاح من هذا 
وذاك، إذ نتعرض إلى ما يشبه الحشر المشل، وبالتالي العجز عن االنتقاء الغائي 

 من أن نبحر في محيط لإلبداع المتكامل، فيصبح االنتقاء عشوائيا، وبدال
المعلومات مثلما يفعل الربان الماهر الذي تدرب على قيادة سفينة المعلومات، 

  .نغرق نحن تحت أمواج فيضاناتها
  )ةـــالج باللغــوالع(ة ــالج اللغـــع -8

وبمواجهة هذه التحديات، لو صحت هذه الفروض، نجد أنفسنا في موقف 
ب ويا حبذا الفعل، وأستأذن في استعارة كلمة يحتاج إلى االنتباه فالفزع فالغض

ألصف بها الفعل الممكن هنا، مادمت قد استعملت كلمة مرض ألصف " عالج"
  )بالمعنى األشمل(فهو عالج اللغة، أو العالج بإعادة إحياء اللغة . الكارثة

ولكي يتم ذلك ال بد من تخطيط ودراسة جدوى واقتصاد وتعليم صحيح، 
  ...ة حقيقية الخوسياسة رشيدة وحري

  :ويمكن تصور أن ذلك يمكن أن يتم على الوجه التالي
على سبيل االقتصاد ومن قبيل دراسة الجدوى، فإن أية بداية بعيدا غن  -1

  لغتنا العربية هي إهدار لمخزون هائل من الخبرات والمعلومات و الوعي 

   
  
  
  

حيث : تذبذب اللغة
تتراقص قبل وصول 
الغاية، فتفقد توجهها 
الغائي رغم سالمة 
 . البدايات
  
  
  
  
  
  

وهذا : غموض اللغة
يمكن أن يتم بنقص 

و بفرط التحديد، أ
 .التداخل، أو بكليهما
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والتاريخ، ذلك أننا من واقع تركيبنا الجيني نحمل هذه اللغة داخل خاليانا فيما 
أو العتاد بلغة (يسمى المورثات، صحيح أننا ال نحمل مفرداتها وإنما نحمل االستعداد 

وإن كنت أحتاج إلى من يصححني (برنامج التفصيلي والمفردات دون ال) الكمبيوتر
أنه من باب االقتصاد ) والمرجع لعلماء المعلوماتية(، لكنني أتصور )في هذا

والتأصيل معا فإن األقدر على اإلبداع، واألكثر اقتصادا، هو أن نبدأ بهذا المخزون 
ض مع المعطيات األحدث الجيني للعتاد اللغوي بالعربية، وحتى لو تعارض هذا الفر

لكل من علم الجينات وعلوم الكمبيوتر، فإن ممارستي الخاصة مع مرضاي تجعلني 
إن االستعداد اللغوي ليس غفال من اللغة الخاصة لألجيال : أتمسك بفرض يقول

السابقة، وسوف يحتاج األمر إلى االنتظار وإلى األدوات المناسبة قبل أن ننكر أو 
  .ام كمنطلق للرؤية التي أطرحها في هذه الورقةنرفض هذا الفرض اله

اللغة الكامنة في الجينات وليست " وإطالق" "بسط" هي من  -إذن - البداية -2
بالبدء في تعلم لغة جديدة ألننا ال نبدأ الكتابة على صفحة بيضاء، بل نحن نشكل 

ال تركيبات خام حاضرة في غور وجودنا البيولوجي على اعتبار أنها منطبعة أص
أقرب إلى ) بعد الوالدة(من خالل التعلم البصمي عبر األجيال، فبسطها ) تاريخا(

المرونة فاإلبداع، وبهذا ننطلق من الجاهز الذي أعدته األجيال السابقة، فتكون 
وهي اللغة العربية، بلهجاتها ) وليست فقط لغة األم(البداية الصحيحة هي لغتنا األم 

اللغات الوطنية كلغات : (ها الطارئة عليها أيضاوبلهجات) الفصحى(الواحدية 
  )تفريعية وموازية في آن

ثم يأتي تقعيد قواعد التواصل والتعبير من خالل تحرير الخطاب  -3
والحوار، على كافة المستويات، وهذا من ألزم المبادئ التي تسمح باستعادة اللغة 

وذاك متعلق بحرية  لموقعها المحوري في إطالق الوعي المتجدد التشكيل، وهذا
الخطاب والتزامه في نفس الوقت، فاللغة، على الرغم من كونها كيان ذاتي غائر، 

  .ال تنمو وال تتطور إال من خالل الطالقة والتبادل واإلبداع
ثم يلزم االهتمام بمشروعية ومصداقية الخطاب وخاصة في مجاالت  -4

نحرافات السابق اإلشارة إليها التعليم واإلعالم والنشر، مع تجنب ما يمكن من اال
 .في مجاالت أمراض اللغة والوعي

   
  
  

حيث : تصادم اللغة
تعوق قناة لغوية 
بذاتها، مسار وحركية 
وتشكيل قناة أخرى 
نشطة في نفس الوقت 

تصادم القناة : مثال(
اللفظية، مع قناة 
التعبير الحركي مع 
قناة التواصل غير 
اللفظي وغير 
 ).الحركي

  
  
  
  

حيث : تناقض اللغة
ضادة أو تحمل رسائل م
كما  - ما يسمى
العالقة  -ذكرنا

حيث " مزدوجة الوثاق"
يتم الخطاب اللفظي 
عكس ما يبلغه الخطاب 

) مثال(غير اللفظي 
ومدكما يعرف في 
 .العصاب التجريبي
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وتمشيا مع كل ذلك نتحرك الستلهام كل مصادر المعرفة  -5
عتاق من احتكار منهج بحث بذاته، بالسماح بتعدد المناهج وخاصة المناهج لالن

المرتبطة بالخطاب المباشر، مثل إرساء مشروعية المعرفة الحكائية كمصدر 
  .أساسي من مصادر المعرفة

  ةـــة العربيـــة والقوميـــة العربيــن اللغــع -9

الناس ولغاتهم في  كل هذا يمكن أن يعتبر عموميات تصلح لكل ما يصلح به
، وكذلك "اللغة العربية"أي مكان وزمان، إال أن هذه المداخلة خصت بالذكر 

  ؟ "الوعي القومي"

بين ما يسمى القومية العربية ألسباب سياسية بداية ال بد من التفرقة  -9-2
وبين ما يسمى القومية العربية التي ما عاد يربطها إال ) أو عنترية(أو عنصرية 

 األولموضوعيان ال مفر من وضعهما أساسا ألي فهم أو تحرك، العامل عامان 

  فهو تبادل الخطاب باللغة العربية،: الثانيتبادل المصالح االقتصادية، وأما : هو
  .والحديث هنا يتركز على العامل الثاني

وإذا كنا قد تنازلنا، أو تنوزلنا عن فاعلية كل مقومات القومية العربية من 
حتى لو لم  - ياسة وتاريخ وحتى اقتصاد، فإنما اللغة العربية مازالتجغرافيا وس

ومازلنا عاجزين، رغم الكسل من ناحية وتمادى . هي لغتنا - نرض أو نقصد
  .التلوث والتلويث من ناحية أخرى، أن نتنازل عنها

ظ وهي أننا نعيش هذه !والبد من مالحظة بادئة في هذا الصدد في هذه المرح

هي ما يبدو من اتجاه توحيد  األولى: ن التناقض الحاد بين ظاهرتيناأليام نوعا م
العالم من خالل شفافية المعلومات، واختفاء االستقطاب السياسي، وإلى درجة 

  .هي إحياء القوميات في كل مكان الثانيةمتزايدة اندماج النظم االقتصادية، و
دققنا النظر، ذلك أن  وهذا التناقض يمثل تحديا مثيرا، يمكن أن ننتفع منه إذا

المسألة قد تثبت أنها ليست تناقضا بقدر ما هي اختالف للتكامل، فطيب أن تختفي 
التي يمكن أن تصبح قيدا أبديا، وفي نفس " الحقيقة الوثقانية البدئية الواحدة" 

القادر على التفاهم والتكامل مع " للحق المتعدد. "الوقت طيب أكثر أن يفتح الباب

 ".الحقيقة المتجددة الضامة"سعيا إلى تشكيل  بعضه البعض

   
  
  
  
  
  

حيث : إجهاض اللغة
تحسن البدايات لكن 
مع إفتقار اللغة إلى 
حركيتها الغائية، تفقد 
استمراريتها حتى 
من  تحقق الهدف

 حضورها
  
  
  
  
 
إن أية بداية بعيدا 
غن لغتنا العربية هي 
إهدار لمخزون هائل 
من الخبرات 
والمعلومات و الوعي 
 والتاريخ
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 تنشيط"باعتباره ) ولو بلغة ما يسمى بعد الحداثة(ويمكن صياغة هذا الموقف 

، وهذا التنشيط الذي تقوم به كل "االختالفات لاللتقاء المبدع في مواقع التقاطعات
بتعميق (فهو إذ يؤكد الهوية : قومية في موقعها يقوم بعملين في آن/ وجود/لغة

باستعماله أدوات لغات (فهو في نفس الوقت يحدد التوجه الضام ) التفرد الذاتي
  ) إلخ.. ولوجيا ومناهج المعرفةالمعلوماتية، والتكن: العصر الضامة
  )الوعي القومي" (لماذا القومية"هذا عن 

  ؟" ةـــاذا العربيـــلم: "نــاذا عــفم 2 -9

إذا كان الوجود لغة، واللغة : لتوضيح هذا األمر نبدأ بسؤال أسبق يقول 
إبداعا، وال هوية وال بقاء بغير ذلك، فأي لسان أقرب وأصلح لنا حتى يمكن 

  ا هو لغة الزمة، وإبداع ممكن؟ االختيارات أمامنا ثالثة ال أكثراستثمار م
  ).تحت التحديث حتما= الفصحى(إما اللغة العربية 

  العامية) اللهجات(وإما اللغات 
  ؟)يستحسن أق تكون لغة بلد سابق متقدم(وإما لغة أجنبية 

دعة، العامية فهي لغة ال شك في ذلك، وهي لغة قادرة ومب) اللغات(أما اللغة 
وفاعلة وال يوجد ما ينقص من أحقيتها في ذلك، لهذا ال ينبغي إغفالها أو تهميشها، 
وإال كنا نفتعل مسيرة ضد طبيعة التطور، وضد حركية اللغة، وضد فرص 

إنما يستلهم كثيرا من مصادره من " المعرفة الحكائية"اإلبداع، كما أن ما يسمى 
يترتب عليه من تراكم عبر التاريخ في شكل لغة الناس في الحياة اآلنية، أو فيما 

أمثال أو عادات، سواء ظهر ذلك في الفعل اليومي، أو في اإلبداع المعرفي أو 
العامية ال ينبغي، وال تقدر، أن ) اللهجات(غيره، كل ما في األمر أن هذه اللغات 

تحل محل العربية الفصحى، وإنما هي تستطيع و ينبغي أن تجاورها وتتحاور 
  .ا وتثريها وتكملهامعه

فالمحظور هنا ال يأتي من االهتمام باللغة العامية كلغة، وإنما يأتي من احتمال 
اإلحالل العشوائي غير الملتزم الذي يترتب عليه اختفاء لغة عامة رصينة تم 
تقعيدها وحافظت على هويتها عبر مئات السنين في الخارج وفي خاليانا، لتحل 

  إلى تقعيد وتنمية وتنقية ومشروعية تكفل لها البقاء  محلها لغات جديدة تحتاج

   
  
  
  
أننا من واقع تركيبنا 
الجيني نحمل هذه اللغة 
داخل خاليانا فيما 
يسمى المورثات، صحيح 
أننا ال نحمل مفرداتها 
وإنما نحمل االستعداد 

البرنامج دون 
 التفصيلي والمفردات
  
  
  
  
 
أنه من باب االقتصاد 
والتأصيل معا فإن 
األقدر على اإلبداع، 
واألكثر اقتصادا، هو 
أن نبدأ بهذا 
المخزون الجيني للعتاد 
 اللغوي بالعربية
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وثمة صعوبة أخرى . ناهيك عن التنافس والصراع مع لغات أوضح وأحكم
  حيث اللهجات المحلية هي لغة شفاهية أكثر منها كتابية،

وأخيرا فإن الخطى السريعة في مجال المعلوماتية والتكنولوجيا ال تتناسب مع 
هذا التشرذم المحتمل لو أننا اكتفينا باللغات العامية بديال عن العربية، ونحن لم 

العربية المواصفات نكد نصدق أن منّا نفر جاد متقشف مثابر يهتم بإكساب اللغة 
الالزمة لتواكب هذا الذي غمر ويغمر كال من الحياة والمعرفة كالفيضان المتالحق 

نبيل علي وكل المشتغلين ببرمجة العربية . مثل د(من تحديث وبرمجة وتخزين 
  ).الفصحى

إن ما ينبغي علينا أن نبذل فيه قصارى الجهد هو العمل على تحديث الجاهز 
علّنا نلحق بالركب، بدال من الجدل حول تجهيز الفروع الوليدة والممكن والعام، ل

  ).اللهجات العامية التي قد نجد مبررا مستقبليا لتجهيزها بما يناسب فيما بعد(
ولنفترض أنها اإلنجليزية، الدعاء عالميتها، (أما إحالل اللغة األجنبية 

ا هو الخطر األكبر، كبديل للعربية، فهذ) وعلميتها، ولظروفنا التاريخية الحديثة
واألسباب كثيرة، وسبق أن عددتها في أكثر من موقع، وخاصة في سياق الجدل 
المخجل الدائر حول ما يسمى تعريب الطب، وأيضا في سياق فكرة التحذير من 

انطالقا من ألفاظ ) في مجال علم النفس و الطب النفسي(التعرف على مشاعرنا 
  .مترجمة وليس من تجارب معاشة

  ةـــاؤالت أساسيـــتس 9-3

كنت قد ) الطب النفسي، وعلم النفس(ومن خالل تخصص في هذين المجالين 
واجهت أسئلة أرى أن عرضها مما يتناسب المقام الحالي، دون التزام بإجابات 

  :محددة عليها
بين من يتكلمون ) ثقافية وحضارية(هل هناك فروق جوهرية  -1

وبيننا نحن الذين ) عجمي األنجلوسكسونيكممثل للسان األ(اإلنجليزية بوجه خاص 
  نتكلم اللغة العربية؟

هي فروق لسان أم أنها فروق لغة  - إن وجدت - هل هذه الفروق -2
 وأهداف وأعراف مغايرة؟) وموقف إيماني(وتاريخ، ودين 

  
  
  
  

هي  -إذن -البداية
" وإطالق" "بسط" من 

اللغة الكامنة في 
الجينات وليست بالبدء 

لغة جديدة في تعلم 
ألننا ال نبدأ الكتابة 
على صفحة بيضاء، بل 
نحن نشكل تركيبات 
خام حاضرة في غور 
 وجودنا البيولوجي 
  
  
  
  
 
تكون البداية الصحيحة 

وليست (هي لغتنا األم 
وهي ) فقط لغة األم

اللغة العربية، بلهجاتها 
) الفصحى(الواحدية 

وبلهجاتها الطارئة عليها 
 أيضا
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هل المسألة هي مسألة تعصب قومي إلحياء تاريخ مجد قديم، أم أنها  -3
  مسألة إتاحة فرصة لحوار حضارات وإسهام بشرى متضفر؟

  ماذا عن ضرورة التواصل بين العلماء بلسان واحد؟ -4

ور علوم وأين تقع اللغة العربية من منظ المستقبلياتماذا عن  -5
  المستقبل؟
  ماذا عن العالقة بالحضارة اإلسالمية خاصة؟  -6
هل للعربية سمات خاصة يمكن أن تضيف إلى منهج ونظريات العلوم  -7

  اإلنسانية؟
هل يتغير المنهج العلمي بتغير اللغة أم أن المسألة هي مجرد تغيير  -8
  ألفاظ؟
 هل يستعيد العقل العربي استقالله وحريته إذا درس وتكلم وبحث -9

  بالعربية؟ أم أنه سينعزل ويتمادى في غرور خطر؟
هل يستعيد العقل العربي لغته بثرائها وتاريخها وقدراتها اإلبداعية إذا  -10

  استعاد حرية تفكيره وحركية وجوده وحقيقة استقالله؟
وأكتفي بهذا القدر ألقفز إلى محاولة إجابة جزئية، لبعض هذه التساؤالت، 

  .إجابات تشير وال تحسم

  روضـــات و فـــإجاب 9-4 

إن اللغة العربية تعلن عن، وتمثل، حضارة راسخة، سجلت بلسان عربي، 
وظلت نفس اللغة قائمة كما هي، بأقل قدر من التشويه، حتى لتعتبر من أرسخ 
لغات العالم الحالية، يرجع الفضل في هذا أساسا إلى حفظها بالقرآن الكريم 

فينا، ثم إنها التاريخ المخزون في الحاضر /افهي تاريخ بشري قائم بينن وعلومه،

، ونحن نطرحه خلفنا إما بإهمال وكسل عدميين، أو بسعي حثيث إذ نتشوه القائم
  بلغات غريبة نشأت في ظروف حضارية مشكوك في بعض أوجه عطائها

ثقافية (ثم ننتقل إلى النظر في أصل التفرقة، وثمل هناك فروق جوهرية 
كممثل للسان األعجمي (ون اإلنجليزية بوجه خاص بين من يتكلم) وحضارية

 وبيننا نحن الذين نتكلم اللغة العربية ؟) األنجلوسكسوني

   
  
  
  
  
اللغة، على الرغم من 
كونها كيان ذاتي 
غائر، ال تنمو وال تتطور 
إال من خالل الطالقة 
 .والتبادل واإلبداع
  
  
  
  
 
إن ما ينبغي علينا أن 
نبذل فيه قصارى 
الجهد هو العمل على 
تحديث الجاهز 
والممكن والعام، لعلّنا 
نلحق بالركب، بدال من 
الجدل حول تجهيز 
 الفروع الوليدة 
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، إنه توجد فروق عملية قائمة من ناحية "نعم"حة عندي هي واإلجابة الراج
توعية الحياة اليومية والعالقات والتوجه واالقتصاد وااللتزام بالقوانين، والعقد 

  .االجتماعي، والعرف، وشكل التدين، وغير ذلك مما ال مجال لتفصيله هنا
ض من وال بد أن أعترف أنني استلهمت تحديد بعض معالم هذه الفروق كفرو

، وهي ليست فروقا يقينية بقدر الخاص) إسالمي(لغتي العربية، وإيماني : واقعين
  .ما هي فروض محتملة

أو (فنحن أكثر اتصاال بالطبيعة وحوارا معها وفرصتنا أكبر للتناغم بها  -1
  ):المفروض أن نكون كذلك

قيت الحظ التشكيل المرن للغتنا، ثم الحظ تحديد العبادات في اإلسالم بموا(
بحركة الطبيعة المباشرة من حولنا، وضرورة اتصالنا  - بشرا -تؤكد على عالقتنا

  )المنتظم بها، ربما للحفاظ على طزاجة و حيوية الفطرة

  .أو المفروض أن نكون كذلك. امتدادا في الزمننحن أكثر  - ب
وهو ما فسرته : الحظ غلبة الجمل الفعلية والمعنى اإليجابي لإليمان بالغيب(
، ونفيت "ليس كذلك"تباره التأكيد على الحفاظ على فرص تفجير اإلبداع مما باع

  )ليس إال تسليما للخرافة -كما ساء فهمه -بذلك أن يكون اإليمان بالغيب
  :نحن أكثر تحديدا للكيان الفردي المتميز -ج
أنت، أنت، : الحظ الضمائر المميزة لتنوع الخطاب حسب نوع المخاطب(

وفعل الكينونة حاضر ومتأصل في الكلمات في لغتنا بشكل  -د). نأنتما، أنتم، أنت
  .أوضح وأكثر استقرارا من لغاتهم الواصفة للكينونة

إلظهار الكينونة، فالكينونة مستقرة " يكون"الحظ تنازل العربية عن استعمال فعل (
يكون في الكلمات بما ال يحتاج للتشديد عليها باستعمال فعل خاص لها، فال نقول محمد 

  .وهكذا " محمد في المنزل.. و لكن فقط (Mohamed  is at home)في المنزل 
والحظ أيضا كذلك كيف يتم االشتقاق عن طريق الوزانات في العربية،  -هـ

بينما يتم عندهم بالسوابق واللواحق، وهو ما يجعل هيئة الكلمة حاملة لنمط فعلها 
لتعديل االشتقاقي على الجذر مجرد وداللتها في تركيبها ذاته، وينفي أن يكون ا

  .إضافة تلحق به من الخارج

   
  
  
  
  
أما إحالل اللغة األجنبية 
كبديل للعربية، فهذا 
 هو الخطر األكبر
  
  
  
  
 
إن اللغة العربية تعلن 
عن، وتمثل، حضارة 
راسخة، سجلت بلسان 
عربي، وظلت نفس 
اللغة قائمة كما هي، 
بأقل قدر من التشويه، 
حتى لتعتبر من أرسخ 
لغات العالم الحالية، 
يرجع الفضل في هذا 

حفظها أساسا إلى 
بالقرآن الكريم 
 وعلومه
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  لـــة إلى المستقبــن العراقــم - 10
في مسألة عراقة اللغة العربية وهل هذا الزعم في ذاته وقد آن األوان لننظر 

يكفي أن يكون مدعاة للتمسك بها، وبالتالي لترديد حكاية أصالتها، والنهضة 
إلخ أم أن هناك بعدا آخر؟ بعدا يتعلق بالمستقبل وليس بالماضي ... انطالقا منها؟

  بشكل أكثر تحديدا؟
تقبل، مما يندرج مباشرة تحت كلنا يعرف، وبعضنا يتابع، ما يثار حول المس

، وهذا أمر ال يختص به وطن دون آخر، "المستقبليات"أو " علم المستقبل"عنوان 
وال ينطق به لسان منفرد سواء كان متقدما أو متخلفا، فالمستقبل هو المستقبل في 
كل مكان، وهو يعنى كل إنسان من أي لون وجنس، كما ينطق بكل لغات هذه 

من (بشكل خاص إذا كان الحديث عن تهديد باالنقراض  األرض، ويتأكد ذلك
  )خالل تلوث البيئة أو غباء القادة والعلماء

؟ وهل هي لغة متاحف وعبارة فأين تقع مسألة اللغة العربية من المستقبل

أنها معمار حي مرن متجدد قابل لإلبداع باإلضافة والحذف و وشعر قديم؟ أم 

  إعادة التشكيل؟
افعين عن اللغة العربية، مثلهم مثل الفخورين بالحضارة إن كثيرا من المد

، فإذا صح شعراء يقفون على األطالل، أو أمناء متحفالعربية، يبدون لي وكأنهم 
أن األمر كذلك، وأن الدعوة إلى التعريب أو العودة إلى العربية ليست إال ما هو 

على صياغة الحياة  فاألولى بنا أن نتمسك باللغات المستوردة القادرة مثل ذلك،

  .اآلن فغدا
أما إذا كان الوعي بمسئولية الوجود هو الذي يدفعنا إلى تغيير التعبير من 

ا فهنا تستحق المسألة أن .. "االنطالق من العربية وبها"إلى " العودة إلى العربية"
  .نجتهد فيها ونبذل في سبيلها كل ما تستأهله

  :كلينيكيةوألضرب مثال محددا من واقع الممارسة اإل
في " تحضر" لقد وجدت من خالل معايشتي لتخصصي ولغتي أن ثمة مظاهر 

، وأن هذه بنية مكثفة في سياق وعي خاصالممارسة اإلكلينيكية بما هي، 
  إنما تحضر بلغتها طبعا، ليس فقط بمعنى حكى األعراض، وإنما  الوعي/البنية

   
  
  
  
  
  
  

) اللغة العربية(هي
تاريخ بشري قائم 

فينا، ثم إنها /بيننا
التاريخ المخزون في 
 الحاضر القائم
  
  
  
  
  
 
نحن أكثر اتصاال 
بالطبيعة وحوارا معها 
وفرصتنا أكبر للتناغم 

أو المفروض أن (بها 
 ):نكون كذلك
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بمعنى الحضور الفعلي لصورة المرض الكلية بما يسمح به تركيب اللغة، ثم 
بترجمة هذه الحالة من لغتها الحاضرة الكلية ذات اإليقاع  -األطباء -نسارع نحن

ز، نترجمها إلى أقرب تعبير علمي يستعمل في وصفها الخاص والنبض المتمي
، فأجد أننا بذلك نبعد عن المريض )اسم عرض أو اسم مرض(وتشخيصها 

ومعاناته لنقترب من الكتاب األجنبي ورطانته، ومما الشك فيه أننا يمكننا التعرف 
بشكلي أفضل غلى الظاهرة المعنية إذا ما صغناها بما هو أقرب إلى اللغة التي 
حضرت في الوعي الخاص بها، وخاصة إذا ما تعلق األمر بالوجدان، أما إذا 
سارعنا بترجمتها إلى غير لغتها فإن ذلك يفصلنا عن الظاهرة وعن السياق وعن 

  ..الوعي الخاص الحاضر المشترك بين الطبيب والمريض
وما يعنيني من داللة عرض هذه المالحظة هو توضيح أننا في مثل هذه 

وخاصة في حالة  -أن نترجم الخبرة المعطاة  -مضطرين -قد نرضىالحاالت 
إلى ألفاظ نألفها نحن، ال تخص المريض في كثير أو قليل،  -لغة المريض العقلي
إلى أنه إنما يختزل وجوده ووجود مريضه  -وهو يفعل ذلك -وال يفطن أغلبنا 

ا نترجم خبرة لفظ مألوف، لم يقصده المريض في األغلب، هذا إذا كن" صوت"إلى 
، فما بالك لو كانت الترجمة إلى لغة )العربية(المريض إلى لفظ من لغته، لغتنا 

أخرى؟ وما باال لو كانت عقولنا نحن قد تبرمجت لرؤية هذا المريض بلغة 
هي أساسا من أبجدية لغة ) المختزلة(أخرى؟ وما بالك لو كانت أسماء األعراض 

  أخرى؟
ه أطفالنا في المدارس األجنبية إن ما يدرسونه ومثال آخر من واقع ما يدرس 

ثم ما يمثلهم من خالل المتاح في وسائل اإلعالم إنما يبرمجهم بأبجدية بعيدة عن 
خبراتهم الذاتية، فيضطرون أن يتشكلوا تبعا لها، وليس تبعا لما يعيشونه من واقع 

يه إذ يتشكل تركيبهم اللغوي المتجذر، فيترتب على ذلك نوع من االختزال والتشو
  .وعيهم مائعا مهتزا، ومغتربا عن أصله بما ال يسمح بإضافة أو إبداع

إن إسهامنا في المستقبل يتناسب مع قدر اإلضافة اإلبداعية التي يمكن أن 
في حاجة إليها، وال يكودا ذلك إال بطالقة تبدأ  - بما هم ونحن" معهم"نساهم بها 
  .المشترك) ونحن -هم(نحو هدفنا ) فغتنا(من موقعنا 

   
  
  
  
  
  
نحن أكثر امتدادا 

أو . نفي الزم
المفروض أن نكون 
 كذلك
  
  
  
  
  
  
 
إن كثيرا من 
المدافعين عن اللغة 
العربية، مثلهم مثل 
الفخورين بالحضارة 
العربية، يبدون لي 
وكأنهم أمناء متحف، 
أو شعراء يقفون على 
 األطالل
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  ةــارة اإلسالميــة والحضــة العربيــاللغ - 11
اط اللغة ماذا عن ارتب: ثم ننظر اآلن في أمر آخر ردا على تساؤل يقول

  العربية باإلسالم خاصة؟
في الحفاظ ) القرآن خاصة، وتسجيله مبكرا وصادقا(ال شك أن فضل اإلسالم 

على أصالة وألفاظ ونبض اللغة العربية ليس كمثله فضل، وهذا يجعلنا ننظر مليا 
في الفرق الجوهري الذي يفرضه الموقف اإلسالمي الشامل لكل األديان التي 

المرتبط بالعصر  -ه، بالمقارنة بالموقف الشمالي الغربيتظلها مظلة حضارت
الصناعي من جهة، وتأليه اإلنسان الفرد من جهة أخرى، ونوع التنمية الكمية 

كل ذلك : االستهالكية المغتربة من جهة ثالثة، واستنزاف الطبيعة من جهة رابعة
أن نستنتج كيف قد صاغ الفكر األوربي في القرنين األخيرين، بما آل إليه، ويمكن 

تدخلت هذه الصيغة في تركيبهم اللغوي حتى أصبحت جزءا ال يتجزأ من مناهج 
  .تفكيرهم وبحثهم واستنتاجاتهم وتنميتهم وتخطيطهم

بالمعنى األشمل الذي يحتوى إخواننا المشاركين حضارة (لكننا نحن بإسالمنا 
نختلف بفضل هذه أو ينبغي أن ) سلبا وإيجابا(نختلف، ) اإلسالم من أديان أخرى

اللغة التي مازالت تقاوم ما نفعله فيها وفينا، ذلك أن اللغة العربية بثباتها وتحملها 
كل هذه القرون قد ساهمت حتما في حفاظنا على عالقتنا بالطبيعة، ولعها هي التي 

أن للحياة هدفا آخر، وأن اإلنسان ليس إلها،  -إذ نحاول اإلفاقة -توحي لنا مؤخرا
ج القائم الغالب عندهم والمحتكر لما يسمى علما، ال يفي لسبر غور وأن المنه

الحقيقة، كل الحقيقة أو أغلبها، وأن لنا عالقة متصلة بالطبيعة، غير االقتحام 
  .والسيطرة واالستنزاف

هذا عن الناحية اإليجابية، أما عن الناحية السلبية، فسوف أبين منها جانبين 
  .         كأمثلة دالة

هو احتكار تفسير النص القرآني لمن حذق اللغة العربية، وهذا : ل األولالمثا
طيب من حيث المبدأ لكن شروط الحذق كما يفرضونها، أو يفترضونها، هي أن 
يتجمد المفسر عند مرحلة ساكنة من مراحل تطور اللغة، بأن يتحرك داخل 

  ر التفسيرات القديمة المعاجم تحديدا، ووراء أسوار القواعد الثابتة تماما، وفي إطا

   
  
  
  
بمسئولية الوجود هو 
الذي يدفعنا إلى 
تغيير التعبير من 

" العودة إلى العربية"
االنطالق من "إلى 

 العربية وبها
  
  
  
  
  
 
ال شك أن فضل اإلسالم 

القرآن خاصة، (
وتسجيله مبكرا 

في الحفاظ ) وصادقا
على أصالة وألفاظ 
ونبض اللغة العربية 
 ليس كمثله فضل
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المسجلة أساسا، فنكاد بذلك أن نكون قد قررنا موت اللغة مع من مات من 

األصل أن يكون حذق اللغة الواجب توافره لمن ن المفسرين والمعجميين، مع أ

يتصدى لقراءة القرآن من جديد هو حذق إبداع وتطوير، وليس حفظ تجميد 

، حذق يسمح باالستلهام، وال يكتفي بالتأويل، فيصبح النص المقدس مثيرا وتحجيم
اآلني لنستلهمه مجددا مع كل احترامنا لكل القواعد / الوعي/ لحركية هذه اللغة

  .شكلية والهيكلية والتركيبية والتاريخيةال

يقع في أقصى الناحية األخرى، وهو ما يطلق عليه اسم : والمثال الثاني 
فهذه البدعة ترتكز على ظاهر اللغة العربية التي " التفسير العلمي للنص الديني"

  .نزل بها النص لتقدم تفسيرات جامدة لظاهر جزئيات معطيات بعض العلم
ج المعرفة يتمطى ليمزق القيود الجاثمة نتيجة التضييق واإللزام إن مارد مناه

بمنهج قديم محدود يتمطى وهو يستشرف انفتاحا للتعرف على السبل المشتركة 
اإلبداع، لكننا نحن العرب المسلمين نتمادى في / القدرة/ المعرفة/ اهللا: إلى

وكما ) الحيةليست هي العربية (قضبان سجن لغة قديمة ثابتة االختباء خلف 

الماضي و : علمي تجريبي مقارن قاصر فنشوه الجميع نختبئ خلف أسوار ومنهج

  .لحاضر والمستقبل، العلم والدين واللغة واإليمان
ليست إال عملية ترجمة ) التفسير العلمي للنص المقدس(وكأن هذه المحاولة  

ور أنها تمثل قبيحة من لغة مغلقة نحبس فيها النص اإللهي، إلى لغة مختزلة نتص
العلم النهائي، فتكون النتيجة هي اختزال حركية اإلسالم الملهم وحبسه في سجن 

  .لغة جامدة وعلم زائف في آن
وهكذا يتم اختزال معطيات الدين واللغة جميعا إلى ما شاع أنه العلم، ونحن 
بذلك ال نختزل العلم فحسب وال نمتهن الدين فحسب، بل إننا نعبث في تكوين 

  .هذه األمة جميعا حين نختزل عطاء اللغة العربية، واللغة الدينية جميعاوعي 
مثله مثل لغتنا  -)وهو لغة في ذاته(وتصحيح هذا الوضع هو أن يكون ديننا 

مصدر إلهام معرفي لتجديد الوعي وتنشيط اإلبداع، وليس مجرد تابع  -العربية
لعلمية وغير العلمية تزيد قيمته إذا ثبت أنه أصدر نفس األصوات األجنبية ا

 .لتخبرنا عن قشور علمية ال تحتاج إلثباتها إلى نص إلهي أصال

   
  
 
األصل أن يكون حذق 
اللغة الواجب توافره 
لمن يتصدى لقراءة 
القرآن من جديد هو 
حذق إبداع وتطوير، 

حفظ تجميد  وليس
 وتحجيم
  
  
  
  
 
نحن العرب المسلمين 
نتمادى في االختباء 
خلف قضبان سجن لغة 

ليست هي (قديمة ثابتة 
وكما ) العربية الحية

نختبئ خلف أسوار 
ومنهج علمي تجريبي 
مقارن قاصر فنشوه 

الماضي و : الجميع
لحاضر والمستقبل، العلم 
 والدين واللغة واإليمان
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يد والخلق ووالدة ألفاظ جديدة، لكن هذه إن لغتنا العربية لم تقفل باب التجد
المحاولة التي تعتمد على تفسيرات قديمة بمضامين لأللفاظ أقدم ال تفعل إال أنها 
تساهم في تجميد اللغة والفكر لتصبح لغتنا لغة ميتة عاجزة عن استيعاب حركية 

ل الوعي اإلنساني الخالق، بل إن الفضل كل الفضل للغة ما ال يكون إال من خال
قدرتها على استيعاب الخبرات اإلنسانية المتجددة بتراكيب جديدة في سياقات 
جديدة، بل بألفاظ جديدة، أو بألفاظ قديمة قادرة على احتواء مضامين جديدة، وهذا 
وحده هو الذي يعطى أي لغة حقها في الحياة فضال عن أنها بدورها تعطى الحياة 

  .قدرتها على التجديد والتسجيل والتواصل
وفي هذا، ومن أجله، ال ينبغي أن تحول المعاجم والتفسيرات الثابتة     

والقديمة وكذلك التفسيرات السطحية الحديثة دون اقتحام األصل تحديده من واقع 

  .دائما أبدا وتخليق الوعيحركة المعرفة 

  جـــة و المنهـــن اللغـــع - 12
الخاصة، وليس ترجمة عاجزة  إن االنطالق من لغتنا العربية، تركيبا له بنيته

عن الحركة المستقلة، لهو من العوامل األساسية التي قد تتيح لنا الفرصة الختبار 
منهج أخر أكثر قدرة على سبر غور الحقيقة واإللمام بأبعاد المعرفة، ومن ذلك 
هذا الحضور المكثف للوعي األشمل في وعينا الفردي ثم الجماعي، ذهابا وإيابا 

لمعرف، اإليمانية، وليس هنا مجال لتفصيل أكثر، وإنما أكتفي بمجرد بما يعمق ا
اإلشارة إلى ما سبق أن أشرت إليه من تراجع المنهج التجريبي الكمي المعتمد 
على الرصد السلوكي عن احتكار ما يسمى موضوعية المعرفة، األمر الذي 

ما إلى يتواكب مع ظهور مناهج وطرق قادرة وشاملة يرجع الفضل في ظهوره
الطبيعة  الحديثة والرياضة الحديثة مثال، وهي التي تدعونا إلى أن نضع فكر 
أرسطو، ومن ثم ابن رشد في موضعه المتواضع، كل هذا خليق، أن يفتح لنا آفاق 
مناهج ومناطق أكثر قدرة وكلية وإحاطة وتداخال، وكلها مناهج أقرب إلى بنية 

ظيم الخطى ذي الحروف المنفصلة بعضها عن اللغة العربية القادرة، منها إلى التن
  .بعض في لغات أخرى

 

   
  
  
  
  
  
  

العربية لم إن لغتنا 
تقفل باب التجديد 
والخلق ووالدة ألفاظ 
جديدة، لكن هذه 
المحاولة التي تعتمد 
على تفسيرات قديمة 
بمضامين لأللفاظ أقدم 
ال تفعل إال أنها تساهم 
في تجميد اللغة 
والفكر لتصبح لغتنا لغة 
ميتة عاجزة عن 
استيعاب حركية 
 الوعي اإلنساني الخالق
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ها أو حتى ننطلق وبديهي أن المسألة ليست مسألة تمسك برطانة محلية نعود إلي
منها لينصلح الحال، فنبدع الجديد، ونصوغ المنهج البديل، ونسترجع استقالل فكرنا، 
ونغير أهدافنا، كل هذا يستحيل أن يتم لمجرد أننا نتكلم العربية، أو أننا نتعلم ونبحث 
باللغة األم، إن العكس تماما هو المطلوب، وهو ممكن، بمعنى أننا لو تبينا أننا نتميز 

مجرد تميز، وأن هذا يسمح لنا بالحركة في : عن غيرنا، ليس بالضرورة تفوقا، فقط
مساحة أخرى، من منطلق آخر، وأن هذا وذاك يتيحان لنا فرصة اقتحام مجاهل 
المعرفة بشكل آخر في مسار آخر، وأن كل هذا يعني أن لنا توجها آخر، لو حدث 

من خالل بنيتنا العربية الغائرة، التي  كل هذا فهو إنما يؤكد أنه ال يمكن أن يتم إال
  . النطق والبحث والحوار والنهج بهذا اللسان العربي: بعض صورها

فالعقل العربي ال يستعيد استقالله وحريته باستعادة النطق بلسانه، و إنما 

باستعادة وتطوير المنهج المرتبط بلغته، حين تتاح له فرص أرحب إذا هو 

بما يتيح تجديدها، ثم هو قد يستعيد أو ال يستعيد  - رااستعمل لغته تركيبا غائ

بحسب  الحضارة/ بحسب مسئوليته و إسهامه دوره، فزيادته على طريق المعرفة
جهده وإبداعه، فإذا فعل عادت لغته إلى الحياة ثم تطورت بدورها، فأعطت 

يتبع وتحاورت، وإذا لم يفعل فهو الخاسر نفسه ولغته وهويته فال يبقى له إال أن 
  !!لو استطاع أن يفعل ) ويسمع الكالم(ويطيع 

  يــــق الوعـــة وتخليـــور اللغـــتط - 13

من هذا المنطلق، وبعد هذه المقدمة، نستطيع أن نتصور التحدي الملقى علينا 
في مسألة تطور اللغة وبالتالي تشكيل الوعي، فاختراق وصاية اللغة ورسوخها 

مثل كل  -ة اإلبداع، لكن هذا االختراقحتم تفرضه ضرورة التطور وحركي
؟ فثمة جدل البد أن يفرض نفسه )الجنون(محفوف حتما بتهديد التناثر  -اختراق

حال للمواجهة بين الظاهرة الوجودية األعمق إذ تتفجر في عالقات وتركيبات 
، وبين التركيب اللغوي السابق لها مباشرة، والعاجز عن استيعابها "تتجدد"قديمة 
  .ابا تامااستيع

وال يمكن أن يتم ذلك على المستوى القومي إال من خالل لغتنا الخاصة وعلينا 
 أن نهيئ مساحة الحركة، وندفع التنشيط، ونحرص على مرونة التلقي لحركية 

   
  
  
  
  
 العقل العربي ال
يستعيد استقالله 
وحريته باستعادة 
النطق بلسانه، و إنما 
باستعادة وتطوير 
المنهج المرتبط بلغته، 
حين تتاح له فرص 
أرحب إذا هو استعمل 

بما  -لغته تركيبا غائرا
يتيح تجديدها، ثم هو 
قد يستعيد أو ال 
يستعيد بحسب 
مسئوليته و إسهامه 
دوره، فزيادته على 
/ طريق المعرفة

بحسب جهده  الحضارة
 وإبداعه
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بهدف خلخلة تزييف الوعي ) اللغوي(تطور اللغة، ذلك ألن اختراق الثبات 
يشمل حتما مغامرة أن نخفق حركية اللغة المتجددة لتصبح ثروة وجورنا . الساكن
  .المبدع

  الخالصـــــة - 14 
ات السابقة إلى ما أستطيع اآلن أن أخلص من كل هذه األفكار المتنقلة في الفقر

  :يلي
إن اللغة والوعي هما وجهات للحضور البشري في عملية الخلق وإعادة  -1

  . الخلق مات خالل جدلية الواقع الحي مع التشكيل اللغوي المتجدد
إن لسان كل أمة هو تاريخها الحيوي المتراكم في عمق وجورها اآلني،  -2

اهرة بشربة ولغتها بالتالي هي منطلق معارفها في مجال ما هو ظ
  ".وجدانية/معرفية"

في حركيتها الموحية، ال تميز ) اللغة العربية هنا(إن اللغة األصل  -3
لساننا فحسب بل تسمم بفاعلية أولية في تحديد طريقة تواجدنا في الحياة، وطريقة 

  .منهجنا للمعرفة، وطريقة تشكيل وعينا على كل المستويات
صحتها وحركيتها، عن اإلسهام من واقع . إن اللغة األصل هي المسئولة -4

  .الحقيقي في إبداع متميز ألي مجموعة من البشر
إن اللغة العربية، بإيحاءاتها المنهجية يمكن أن تحتل مركزها المحوري  -5

في أي محاولة للتعرف على حركية نموها وإمكانية بعثنا، وبالتالي تصبح البدايات 
فروض على ضمائرنا ومحرك هي أكبر إلزام م) ال مجرد الترجمة إليها(منها 

لفعل معرفتـنا وعلينا أن نتوقع إذا أحسنا استلهامها أن تقف في مواجهة اللغات ا 
والمناهج األخرى، في حوار حضاري يعود على الجميع بالتكامل  -ألخرى

  .المحتمل، بل الحتمي

  ةــــــالخاتم - 15 
لورقة، بل ال أستطيع أن أمنع نفسي من إعالن شكي في جدوى كتابة هذه ا

واسمحوا لي، في جدوى هذا المؤتمر برمته، مادمنا نفتقر إلى آلية تنفيذ أي 
 توصية يمكن أن نخرج بها بعد هذه اللقاءات

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
إن لسان كل أمة هو 
تاريخها الحيوي 
المتراكم في عمق 
وجورها اآلني، ولغتها 
بالتالي هي منطلق 
معارفها في مجال ما 
هو ظاهرة بشربة 

 وجدانية/معرفية"
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إني تصورت وأنا قادم إلى هذا المؤتمر أن مظاهرة سلمية تذهب إلى ما يسمى "
هي أقدر على توصيل صوتنا من كل ما حدت ويحدث في هذا  -حديقة دار العلوم

المؤتمر، ذلك أن دار العلوم بالذات هي الصورة الجامعة األقدم التي حافظت على 
انها متحفا يزار، فإذا بنا نسويها باألرض لغتنا وطورتها، وكان ينبغي أن تظل جدر

  .على الالفتة -كرمز لدفن لغتنا تحت التراب، ثم تحل محلها حديقة عليها هذه
ليس  - وحتى ال أتمادى في الشطط فإنني أعرض فيما يلي بعض اقتراحات

أحسب أن البدء بها حاال هو أمر ممكن لمن يريد اإلسهام  - من التظاهر السلمي
  .نقاذ ما يجب إنقاذه وليس ما يمكن إنقاذهإيجابيا في إ

إصدار أمر ينفذ فورا ويبدأ بشارع واحد في العاصمة، ينهي كل هذا : والأ   
التلوث اللغوي المقتحم لوعينا القومي، إذ يزيل الفتات المحالت بالقوة الجبرية، ثم 

  .يمتد هذا النشاط تدريجيا ليشمل القطر كله
رطة وإذن نيابة  وبعض الشمع األحمر، والمسألة تحتاج إال ألمين ش

  ".حكومة"و

إعطاء اللغة العربية ثلث درجات الشهادات العامة بالتمام ويقسم هذه : ثانيا   
الدرجات إلى درجات للغة كلفة، وأخرى في العلوم األخرى كدرجات للصياغة  
والترجمة، بمعنى أن يصبح لكل علم درجتين واألخرى للصياغة اللغوية، منها 

  . وإليها في كل المواد

يتواصل تدريب مدرسي اللغة العربية بمناهج متطورة فيما يسمى  :ثالثا   
  بعد" التعلم المستمر

التخرج، مقابل مضاعفة مرتباتهم باستمرار، وعدم ترقيتهم إال إذا واصلوا هذه 
  .الدراسة بال نهاية، ثم فصل كل من يثبت عجزه، أو تحويله لعمل إداري أدنى

بصفته اللغوية ( -العودة إلى تحفيظ ثالثة أجزاء من القرآن على األقل: رابعا
كل الطلبة من كل األديان في المرحلة االبتدائية واإلعدادية، ) وليس الدينية

  ).تذكر لغة مكرم عبيد(وخاصة بعد إضافة سنة إليها 

أجنبية  العناية بالتأليف ثنائي اللغة كمرحلة انتقالية كما يدرس بلغة: خامسا    
 .مثال بالعلوم الطبية

   
  
  
  
  
  
  
  

اللغة (إن اللغة األصل 
في ) العربية هنا

حركيتها الموحية، ال 
تميز لساننا فحسب بل 

بفاعلية أولية في  تسمم
تحديد طريقة تواجدنا 
في الحياة، وطريقة 
منهجنا للمعرفة، 
وطريقة تشكيل وعينا 
 على كل المستويات
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أسوة . لألرقام) الالتيني اآلن(العودة إلى استعمال الرسم العربي :  سادسا   
  .عربيبالمغرب ال
اقتراح بقبول استعمال الحروف الالتينية في المعادالت الرياضية : سابعا   

  .والكيميائية، ال أكثر، وكأنها رموز رسم وليست دالالت لغة
تلك (تجريم أو تحريم أي إعالن، في الصحف المحلية لحرف معربة : ثامنا   
  ).إلخ.. جرين الند... دريم الند.... أواي
م بترجمة أي إعالن باإلنجليزية إلى العربية حتى لو كانت اإللزا: تاسعا   

  .الشركة المعلنة إنجليزية صرفا
النظر في ربط الترقي في الجامعة من درجة إلى درجة األعلى : عاشرا   

  .بإعطاء محاضرة بالعربية وتقديم بحث بالعربية، و امتحان في اللغة العربية
يع الستعمال ألفاظ من العامية فتح الباب بأوسع ما نستط: حادي عشر   

  .صالحة و جديدة تصبح جزءا من ثراء الفصحى
فتح الباب لنحت ألفاظ جديدة تماما نثري بها اللغة العلمية : ثاني عشر   
  .خاصة
بما في ذلك مجمع (التخفيف من وصاية المؤسسات األعلى : ثالث عشر   

د و مراجعة ما يصلون إليه مع السماح بنق) اللغة نفسه أو منظمة الصحة العالمية
  .أو يوصون به

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

 

إن اللغة العربية، 

بإيحاءاتها المنهجية 

يمكن أن تحتل 

مركزها المحوري في 

أي محاولة للتعرف 

على حركية نموها 

وإمكانية بعثنا، 

وبالتالي تصبح 

ال (ت منها البدايا

)مجرد الترجمة إليها  
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