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٤ المحور الخامس

  :مقدمة
لعبت اللغة العربية دورا بارزا يف حتقيق االتصال والتواصل احلضاري 

، للتراث القدمي يف العصر اإلسالمياإلنساين وذلك من خالل حركة الترمجة 
  .مما كان له الفضل يف محايته من االندثار

ت علوم وآداب درسجهود طالئع من خالل ذلك  قد متو  
، حىت إذا ما  ت بنقلها إىل اللغة العربيةماقتها مث ستوعبرى وااحلضارات األخ

داب وتأصلت يف األذهان بدأ العقل البشري يف تكدست تلك العلوم واآل
  .)١(ذاتيةال اكمة اليت حتكم حركة وتطور حضارتهإبداع البدائل واألنظمة احل

وعندما وصل املد اإلسالمي إىل أبواب أوربا عرب القسطنطينية شرقا 
يف مطلع -وحدود فرنسا غربا من خالل األندلس، وأفاقت أوربا من سباا 

عرب األندلس وصقلية وبالد الشام - تسلم الغرب هذا التراث -عصر النهضة
، وذا كان للغة العربية فضل توصيل  احلضاري احلديثه ليضيف إسهام-

الغرب الذي  إبداعات املسلمني يف شىت العلوم إىل إليهتراث األقدمني مضافا 
  . مركز القيادة يف العصر احلديثإليهانتقل 

وقد كان لثراء العربية وخصوبتها الفضل يف التعبري الصادق عن   
، وكان أن تقاعس  ما قبل النهضة األوربية احلديثةالتراث اإلنساين يف مرحلة

، وصاحب ذلك اهتزاز مني عن دورهم يف اإلبداع احلضاريالعرب واملسل
يف نفوس النشء حىت بات كثري منهم منبهرا باللغات األجنبية مكانة اللغة 

                                 
 .ه١٤٠١، دار امة للنشر ، حتد...احلضارة حممود حممد سفر،  ) ١



٥ في التاريخ لطالب المرحلة الثانوية ... الدور الحضاري للغة العربية دراسة تحليلية

  .جاهال بقدر لغته ومتيزها عن غريها
  ما تبقى للغاتقتلع رياح العوملة اليت حاولت أن تهبت على العاملو  

-، األمر الذي حيتم على مناهج التعليم القومية من مكانة يف نفوس أهلها
ورها يف الذود عن اللغة والعمل على  أن تقوم بد-ومن بينها مناهج التاريخ

  .تنمية االعتزاز ا يف نفوس األجيال اجلديدة
ومناهج التاريخ بتناوهلا للحضارة اإلسالمية ميكن أن تقوم بدور   

، وتسعى الدراسة إىل التعرف سيد الدور احلضاري للغة العربيةفاعل يف جت
ى منهج تاريخ على مدى قيامها ذا الدور، وذلك من خالل حتليل حمتو

املسلمني احلضاري، كما تقدم إطارا لتصور مقترح لوحدة يف احلضارة 
  .اإلسالمية لتجسيد الدور احلضاري للغة العربية
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  :ة البحثمشكل
بية تعانيها واليت متثلت مشكلة الدراسة يف األزمة اليت باتت اللغة العر  

اإلميان بقيمتها يف زاز ، واليت من أبرز مالحمها اللحن فيها، واهتال ختطئها عني
، واالنبهار باللغات األجنبية، واالعتقاد بتميزها على اللغة نفوس األبناء

 على التعليم للذود عنها العربية، األمر الذي يستنفر جهود كل القائمني
، وإذا كانت اللغة العربية قد لعبت دورا حضاريا متميزا ، كما أن ودعمها

فر لغريها من اللغات، وهو ما يؤهلها ألن تلعب هلا من اإلمكانيات ما ال يتوا
السؤال ، فإن نب احلضارة املعاصرةدورا بارزا يف التعبري عن خمتلف جوا

-  الثانويصف الثاينهج التاريخ يف الهل عين من: هونفسه ح طرلذي يا
  الدور بتجسيد-والذي يتناول جوانب من تاريخ املسلمني احلضاري

س ا يساعد على تدعيم االعتزاز باللغة العربية يف نفومب؛ للغة العربيةاحلضاري 
 إىل اإلجابة آلية، وهو ما تسعى الدراسة احلالنشء يف عصر العوملة بتحدياته؟

  :تاليةرعية العليه وذلك من خالل اإلجابة على التساؤالت الف
 ما أبعاد الدور احلضاري الذي لعبته اللغة العربية يف تاريخ -١

  . ؟احلضارة اإلنسانية
تاريخ املسلمني " ألبعاد يف حمتوى منهج  ما مدى انعكاس هذه ا-٢

  .؟للصف الثاين الثانوي"  والسياسي احلضاري
دور ال جسيد؛لتدراسية يف التاريخ ما التصور املقترح لوحدة -٣

  .؟احلضاري للغة العربية
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    : أهمية البحث
  :البحث يفأن يسهم ن كمي

 ربية يف تاريخ احلضارة عبته اللغة العد أبعاد الدور احلضاري الذي ليدحت
 .اإلنسانية

 االت اليت جيب أن يتضمنها حمتوى وحدة احلضارة اإلسالمية يدحتد ا
 .براز الدور احلضاري للغة العربيةباملرحلة الثانوية إل

 ه اهتمام واضعي املناهج والقائمني على تطويرها وتنفيذها إىل أمهية يوجت
   . الثانوية يف جتسيد الدور احلضاري للغة العربيةمناهج التاريخ يف املرحلة
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  :مربرات البحث
 العربية تتعرض هلا يف يعد البحث استجابة للمخاطر اليت باتت اللغة

اللغة وبعث االعتزاز والتمسك ب، وحماولة الستنهاض اهلمم هذا العصر
بفضل غناها - احلضاري الذي لعبته وذلك من خالل جتسيد الدور العربية،

 يف حتقيق التواصل احلضاري بني احلضارات اليت سبقت ظهور اإلسالم -
ومنها -، واملطالبة بأن تقوم املناهج الدراسية وحضارة أوربا يف عصر النهضة

  . ال يف هذا افعالدور  ب-منهج التاريخ 
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  : البحثحدود
   ريخ املسلمني احلضاري جوانب من تا"يقتصر البحث على حمتوى منهج

؛ لتناوله تاريخ نوي يف اململكة العربية السعوديةللصف الثاين الثا"والسياسي 
ور احلضاري املتميز احلضارة اإلسالمية والذي ميكن من خالله تأكيد الد

 .للغة العربية
   جسيد الدور احلضاري لت" احلضارة اإلسالمية"تقدمي تصور مقترح لوحدة

  .للغة العربية
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  :أدوات البحث
 على أبعاد الدور احلضاري للغة العربية يتم يف بناء معيار يشتمل -١

  .نهج التاريخ للصف الثاين الثانويضوئه حتليل حمتوى م
لتجسيد الدور "احلضارة اإلسالمية " تقدمي إطار مقترح لوحدة يف -٢

  .احلضاري للغة العربية
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  :لبحثمنهج ا
لتحليل حمتوى منهج التاريخ للصف  ؛يستخدم البحث املنهج الوصفي

بعاد الدور احلضاري للغة ين الثانوي للوقوف على دوره يف جتسيد أالثا
لتفعيل دورها يف حتقيق " احلضارة اإلسالمية " ، وتقدمي تصور لوحدة العربية

  .هذا اهلدف
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  : ت البحثخطوا
الدور احلضاري للغة العربية والذي ميكن ملناهج حتديد قائمة بأبعاد -١

  :، وذلك من خالل املرحلة الثانويةي ا لدى طالبالتاريخ تنمية الوع
 ة اليت تناولت احلضارة اإلسالميةالبحوث والدراسات السابق. 
 أهداف تدريس التاريخ يف املرحلة الثانوية. 
 طبيعة مناهج التاريخ. 
"  إعداد معيار لتحليل حمتوى منهج التاريخ للصف الثاين الثانوي-٢

  .والتأكد من صدقه وثباته، "جوانب من تاريخ املسلمني احلضاري والسياسي
جوانب من " حتليل حمتوى منهج التاريخ للصف الثاين الثانوي -٣

  .، ورصد النتائج، وحتليلها"تاريخ املسلمني احلضاري والسياسي
لتجسد أبعاد " احلضارة اإلسالمية" تقدمي إطار مقترح لوحدة -٤

ستراتيجيات األهداف، احملتوى، ا: الدور احلضاري للغة العربية، حبيث يشمل
  .التدريس، الوسائل التعليمية، األنشطة، أدوات التقومي

  .  تقدمي التوصيات واملقترحات-٥
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  :مصطلحات البحث
  :الحضارة

احلضارة هي اجلهد الذي يقدم خلدمة اإلنسان يف كل نواحي حياته، 
رية هي التقدم يف املدنية والثقافة معا، فالثقافة هي التقدم يف األفكار النظ أو

 يستطيع التايلالقانون والسياسة واالجتماع واألخالق وغريها، وب مثل
تفكريا سليما، أما املدنية فهي التقدم والرقى يف العلوم اليت  اإلنسان أن يفكر

وقد .. واملالحظة مثل الطب واهلندسة والزراعة، وغريها تقوم على التجربة
ق استقرار الناس فيها عن طريق باملدينة، وحتق مسيت باملدنية؛ ألا ترتبط

دف إىل سيطرة اإلنسان على الكون  امتالك وسائل هذا االستقرار، فاملدنية
 .من حوله، وإخضاع ظروف البيئة لإلنسان

لإلنسان من الثقافة واملدنية معا؛ لكي يستقيم فكر األفراد  والبد
قدم املادي على حيام، لذلك فإن الدولة اليت تم بالت وسلوكيام، وتتحسن

واألخالق، دولة مدنية، وليست متحضرة؛ ومن  حساب التقدم يف جمال القيم
احلديث يعد مدنية وليس حضارة؛ ألن  هنا فإن تقدم الدول الغربية يف العصر

واملبادئ واألخالق، أما اإلسالم  الغرب اهتم بالتقدم املادي على حساب القيم
سامية، تسهم يف تيسري  ، فقد جاء حبضارةالذي كرم اإلنسان وأعلى من شأنه

  .حياة اإلنسان
أحوال زائدة على الضرورة من أحوال ": خلدونويراها ابن 



١٤ المحور الخامس

 أو مبعىن أخر رفاهة العيش لذلك فهى تظهر يف املدن واألمصار )١("العمران
يف نظر  البدو حيث إن، أي يف احلضر وال تظهر يف الباديةوالبلدان والقرى 
سان مدين ، إذ اإلنون للحضارة، وإن كانوا قابلني للتحضرابن خلدون هادم

 . بالطبع أي غايته التحضر

 :ارة اإلسالميةمفهوم الحض

اإلسالمية هي ما قدمه اإلسالم للمجتمع البشرى من قيم  احلضارة
ومتكنه من التقدم يف اجلانب املادي وتيسر  ومبادئ، وقواعد ترفع من شأنه،

  .احلياة لإلنسان

  : حضاري للغة العربيةلالدور ا
يقصد به الدور الذي لعبته اللغة العربية باعتبارها الوعاء الذي احتضن 

داعات املسلمني من  إبإليه، وأضاف اث احلضارات السابقة على اإلسالمتر
  . قدمه ألوربا يف مطلع عصر النهضة، مثخمتلف األجناس

  :اإلطار النظري
ن ارتباط أي إنسان بأية لغة خيتلف ارتباط املسلم باللغة العربية ع

أخرى؛ فاإلنسان الذي يرتبط بلغة وطنه ويعتز ا، قد يتخلى عنها اختيارا 
أو اضطرارا، إذا طاب له املقام يف منطقة أخرى، هلا لغة مغايرة، وإذا متسك 

  .  له لن يتمسك ذه اللغة متسكه االتايلبلغته مدة حياته، فإن اجليل 
                                 

، القاهرة، املقدمة، )أبو زيد عبد الرمحن بن حممد بن خلدون(ابن خلدون )  ١
  .٢٩٤-٢٩٢ص ، ه١٣٢٢
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قد يستطيع أن يقرأ كتابه، وميارس شعائره وصاحب أي عقيدة أخرى 
، أما املسلم فإنه ال يستطيع أن دسمن غري حاجة إىل التمسك بلغة كتابه املق

يقرأ كتابه بغري اللغة اليت نزل ا، وال يستطيع أن يؤدي شعائره بغري هذه 
اللغة، وقد اتفق الفقهاء على أن العاجز عن قراءة القرآن بالعربية، يصلي 

. )١(مناجيا ربه بقلبه؛ ألنه عجز عن ركن القراءة الواجب عليهساكتا 
فارتباط القرآن والشعائر اإلسالمية باللغة العربية ليس ارتباطا عارضا، وإمنا 
هو ارتباط جذري، وإذا دعت الضرورة إىل ترمجة معاين القرآن الكرمي إىل 

 قرآنا، أية لغة أخرى، كما حدث وحيدث كثريا، فإن هذه الترمجة ال تعد
و يعاملها معاملة القرآن الكرمي يف أوال جيوز ملسلم أن يؤدي ا شعائره، 

  .نصه العريب املعجز
بل إن أمر اللغة العربية يف الفقه اإلسالمي جتاوز قضية التالوة وأداء 
الشعائر إىل ما وراء ذلك من شؤون احلياة، ففي املذهب الشافعي ال يصح 

   .)٢(ية أن يعقد الزواج بغريهاملن يستطيع أن يتكلم بالعرب
وهكذا نرى أن ارتباط املسلم باللغة العربية جتاوز حدود الشعائر 
والعبادات، وتالوة القرآن إىل شؤون احلياة املختلفة، فمع أن التكلم بأي لغة 
أخرى من األمور املباحة، من غري العبادة والتالوة، فإن العلماء قيدوا ذلك 

دخل حتت حكم الضرورة فإنه يدخل دائرة ما ال بالضرورة، أما ما ال ي
                                 

 اب اللبناين للطباعة والنشر والتوزيع،، دار الكتالفصحى لغة القرآن،  أنور اجلندي) ١
  .٢٥٧ص، ١٩٨٢

  .٢٥٨، صرجع السابق امل اجلندي ، أنور)  ٢
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  . ينبغي، وإن خرج من دائرة ما ال جيوز
ومن هنا استطاعت اللغة العربية أن تتجاوز حدود األعراق واأللوان، 

ا، فكل من ينطق بالشهادتني إليهوأن تصل إىل كل بقعة وصل اإلسالم 
غة العربية أية قدرة فينطق بالعربية ضرورة، ولو يف أدىن احلدود، ومل تكن لل

على اجتياز حدود اجلزيرة العربية لوال اإلسالم، فاإلسالم هو الذي نفخ فيها 
  . من روحه، وجعلها لغة عاملية بطريقة اختيارية

 يف األقطار اليت وصل واحدةلكن درجة انتشار اللغة العربية مل تكن 
اليت كان الوجود ا اإلسالم، فقد استطاعت أن تنفرد باأللسنة يف املناطق إليه

العريب فيها كثيفا، أما املناطق اليت كان العنصر العريب فيها قليال فإن العربية 
مل تنفرد بلسان أهلها؛ فقد بقيت يف الشعائر والعبادات وقراءة القرآن، 

ولكن ،  أهلها من شؤون احلياة املختلفةوبقيت اللغات القدمية على ألسنة
لصبغة العربية، فكثري منها كتب باحلرف هذه اللغات اصطبغت فيما بعد با

العريب؛ كالتركية والفارسية واألوردية واألفغانية والكردية والتترية واملغولية 
 والبولوينة والفالّتية، واهلوسـا )١(والرببرية والسواحلية والزجنية والسودانية

  .)٣(، وغريها من لغات الشعوب اإلسالمية)٢(ة يلاواملانديكانية والصومـ

                                 
  .٦٧ صرجع سابقاملأنور اجلندي، ) ١
الفرنكفونية والسياسة اللغوية والتعليمية الفرنسية ، )مترجم(عبد العلي الودغريي) ٢

شركة املغربية ال:، الرباط٧، منشورات العلم ، السلسلة اجلديدة ـ باملغرب
  .٧٣صم ، ١٩٩٣، ١، ط للطباعة والنشر

 =، املكتبة الشرقية: بريوت،سوعييلا لألب رفائيل خنلة غرائب اللغة العربيةراجع ) ٣
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بل إن احلرف العريب جتاوز الشعوب اإلسالمية إىل ما جاورها واتصل 
، واللغة الالتينية، اليت عادت إىل )١(ةيلاا من اللغات األخرى، كاللغة الربتغ
  .)٢(اجلزيرة اإليبريية بعد زوال دولة العرب

ومل يقتصر أثر العربية يف لغات الشعوب اإلسالمية على كتابتها 
د غمر هذه اللغات سيل من املفردات والتراكيب اللغوية، باحلرف العريب، فق

 . خصوصا ما يتعلق منها بالشعائر والعبادات

 :العربية لغة الحضارة اإلسالمية

وحينما قامت احلضارة اإلسالمية وضمت أشتاتا من البشر، من 
د خدم هذه إفريقيا وآسيا وأوربا، كانت العربية هي لغة هذه احلضارة، وق

 خمتلف فروع املعرفة يفف يلأاستعماهلا يف التخاطب والت ها وطورهااللغة ومنا
أصناف شىت من أجناس خمتلفة، ال يربطهم عرق وال أرض وال لون، وإمنا 
يربطهم اإلسالم، واللغة العربية اليت استهوت ألسنتهم، وحىت هؤالء الذين 

لسام مل حيتفظوا بستظلوا مبظلة احلضارة اإلسالمية،ظلوا على دينهم، وا
يكون هلم دور يف هذه احلضارة، لويرفضوا اللسان العريب، فلم يكن اخلاص، 

دون أن يصطنعوا لغة العرب، وهكذا أصبحت اللغة العربية لغة أبناء هذه 
  . احلضارة، مسلمني كانوا أم غري مسلمني

  ــــــــــــــ
  . لغة كتبت باحلرف العريب٧٢، فقد أحصى ١٢٤ص ، ١٩٥٩  =

  .٩٠ صمرجع سابق ، أنور اجلندي)  ١
 العلم للماليني، الطبعة دار: ، بريوتدراسات يف فقه اللغة  ،صبحي الصاحل)  ٢

  .٢٥٧ص، ٢٠٠٤السادسة 
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مل ميِض ولقد أمكن للعرب أن يصبحوا وارثني لتراث األمم القدمية، و
،  اللغة العربية كل نتاج احلضاراتهلجري إال وقد ترجم إىلالقرن الرابع ا

 العرب من نتاجهم الشيء الكثري، وهذه اإلضافات تراوحت بني إليهوأضاف 
االبتكار والشرح واإليضاح، وعلى هذا أصبحت الثقافة العربية العنصر املوحد 

، ميلكل شعوب العامل العريب ومن ارتبط معها من سائر شعوب العامل اإلسال
وقد عربت هذه اجلهود عن إجيابية العقل العريب اليت متثلت يف استفادته من 

  .)١(تراث األمم السابقة مع بقائه حمتفظا خبصوصيته القومية والدينية
ومل يقف اهتمام العرب بثقافات غريهم عند حد اقتباس العناصر اليت 

. ساً وافياًمل تكن موجودة عندهم من تلك الثقافات، بل إم أشبعوها در
ففي التاريخ، اهتم مؤرخوهم بتاريخ العامل كله، كما اهتموا بدراسة خمتلف 

م دينهم، يلااألديان، على رغم ما يف كثري منها من عقائد ال تتفق مع تع
وكتب األديان ، ول تاريخ العامل منذ أقدم العصورفكانت كتب التاريخ تتنا

هر موضوعية املؤرخني تتناول كافة املذاهب، ويف كثري مما كتب تظ
 . وحرصهم على إبراز احلقائق بكل أمانة ودقة

واألهم من ذلك هو تلك الثروة الكبرية من األلفاظ العربية اليت انتقلت إىل 
 ومل يقف هذا التأثري العميق على تلك الشعوب عند حد ،لغات األمم اإلسالمية

تقلت إىل آداب تلك األمم من  اناليداقتباس املفردات اللغوية، فاألفكار أيضاً والتق
 .العربية وآداا بعدما حققت الكثري من التطورات يف عصور املدنية

                                 
جملة العلوم االجتماعية عبد اهللا العشي، الترمجة إىل العربية من منظور حضاري، )  ١

  .٦٧م، ص ١٩٩٤، ٢، عدد واإلنسانية جلامعة باتنة
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ويف هذا السياق، ميكن القول إنّ الثقافة العربية كانت حصيلة ملا 
أبدعه الشعب العريب وغريه من الشعوب اإلسالمية اليت اختذت اللغة العربية 

قافة العربية إىل غرب أوروبا يقدم صورة لغة هلا حني ذاك، كما أن انتقال الث
  . رائعة لقوة هذه الثقافة وفاعليتها

ومنذ العقد األخري من القرن األول اهلجري بدأ شعاع احلضارة 
اإلسالمية يصل إىل أوروبا عن طريق األندلس، مث عن طريق صقلية وكذلك 
 عن طريق احلروب الصليبية، ومن قبل تلك احلروب، عن طريق السفارات

  .بني دول أوروبا وبني دول املسلمني، يف الشرق والغرب
ومل يكن تأثري هذا اإلشعاع احلضاري متساويا يف الدرجة بل كان 
بعضه أكثر تأثريا من اآلخر فاألندلس كانت أسبق مصادر اإلشعاع وأكربها 
تأثريا، مث تلتها يف األمهية صقلية مث تأيت بعد ذلك احلـروب الصليبية مث 

  .ت السياسية والتجارية بني الدول اإلسالمية والدول األوروبيةاالتصاال
وقد بقي العرب يف إسبانيا مثانية قرون، كما أنّ بقاءهم يف صقلية دام 

 عاماً، فكان هذان اإلقليمان مبثابة النافذة اليت أطلّ منها الغرب ١٣٠زهاء 
انت على حضارة العرب وثقافتهم، فقرطبة يف القرن العاشر امليالدي ك

 محام، ٩٠٠ مكتبة و٧٠أعظم مدن أوروبا حضارة، ولقد وجد فيها 
ة، يلامها الشميلافأدهشت هذه احلضارة العربية أبناء أوروبا القادمني من أق

م إقبال الطالب الالتني إىل هذه ١٠٨٥كما شهدت مدينة طليطلة عام 
  . املدينة يدرسون احلضارة العربية ويقتفون آثارها

م انعقدت صلة جديدة ووثيقة بني التراث ١٣١٢  و١٣١١ويف عامي 
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العريب وأوروبا، حني أمر البابا كليمانت اخلامس بأن تنشأ أستاذيات للعربية 
والكلدانية والعربية يف جامعات روما وباريس وبولونيا وأكسفورد 
وسالمنكا، كما اختذ الغرب من كتب العرب يف الفلسفة والعلوم نصوصاً 

 جامعام خالل بضعة قرون، كما ترمجوها ترمجة دراسية استخدموها يف
 .كاملة أو ترمجوا أجزاء منها ودرسوها وعلّقوا عليها

كما أنّ كبار علماء العرب، من أمثال ابن رشد والفارايب وعلي بن 
العباس وغريهم، أصبحوا مرجعاً يف كتابات األوروبيني، ويف جمال 

نتقل إىل اللغات األوروبية املصطلحات عند العرب، وهناك العديد منها ا
 .نتيجة لذلك

 هذه الثقافة العربية يف ظل وارف من حرية البحث والتفكري، وقد منت
 أتاح هلا أن تترك بصماا احلضارية عند كل الشعوب اليت األمر الذي

 .)١(تعرفت إىل لغة الضاد
يف الوقت الذي كان املسلمون ينعمون فيه بظل احلضارة اإلسالمية و

فاضت عليهم كل أنواع اخلري ووقتهم مفاسد الشر وأبعدم عن مواقع اليت أ
بعيدين  ، كان أهل أوروبا يعيشون يف جهالة جهالء وضاللة عمياء الفنت

  .كل البعد عن كل مظاهر التقدم احلضاري

                                 
 كالم على الدور التارخيي واحلضاري للثقافة العربية اإلسالمية، ،أنيس األبيض)  ١

 .٢٠١١ فرباير ١٢، ، السبتوديةاحلياة السع
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 :حاضر اللغة العربية

مث دخل املسلمون مرحلة الضعف، وكفوا عن اإلبداع والعطاء، يف 
لقت فيه احلضارة األوروبية الصناعية، وأصبح اإلبداع الوقت الذي انط

خارج اللغة العربية، وخارج البشري واالبتكار يف خمتلف فروع املعرفة، يتم 
وملا بدأ احتكاك املسلمني باحلضارة الغربية . روح احلضارة اإلسالمية معا

 قرنني من الزمان، مل يكن هناك ما حيول دون أن حواىلالفتية، منذ 
عب اللغة العربية حضارة العصر؛ فعهدها باستيعاب حضارات تستو

ن، وصبغها بصبغتها اخلاصة غري بعيد، ورمبا ال يعلم الكثريون اآلن خرىاأل
أن املدارس العلمية األوىل، اليت قامت يف مصر لتعليم الطب واهلندسة 

لية والفنون العسكرية، كان التدريس فيها باللغة العربية، وأن الدراسة يف الك
  . كانت تتم باللغة العربية) اجلامعة األمريكية اآلن(اإلجنيلية ببريوت 

مل تعد هلا مكانتها يف العامل لكن املشكلة هي أن اللغة العربية
اإلسالمي، نعم بقيت يف العبادة والشعائر، وبقيت يف التالوة والترتيل، 

شؤون احلياة، ولكنها مل تعد لغة اإلبداع واالبتكار، ومل تعد لغة احلوار و
لقد كان املسلم آنذاك خيرج من . كما كانت إبان هيمنة احلضارة اإلسالمية

قرطبة إىل قرطاجة ومصر ودمشق وبغداد ومكة واملدينة ومرو وخبارى 
ومسرقند وغريها من احلواضر اإلسالمية، وليس معه إال اللغة العربية، وال 

 ويطلع وينسخ الكتب حيتاج إىل مترجم يف كل هذه املرحلة، وكان يتعلم
وجيادل ويناقش وحياور ويناظر وال حيتاج إىل لغة أخرى، أما يف املرحلة 
األخرية فلم يعد األمر كذلك، فمنذ دخل االستعمار بالد املسلمني، حرص 
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على فرض لغته على الشعوب املستعمرة يف التعليم واإلدارة واإلعالم 
عوب عن اللغة العربية ووسائل االتصال، وحرص كذلك على عزل هذه الش

املوحدة أللسنتهم، فعمل على إحياء هلجام اخلاصة، واالعتزاز ا، وبعث 
لغام املندثرة والتعصب هلا، حىت ال يبقى للغة العربية مكان، ال يف 
التخاطب حيث تسود اللهجات اخلاصة واللغات القومية، وال يف التعليم 

عمر، وكانت النتيجة هي التشتت واإلدارة والثقافة حيث تسود لغة املست
اللغوي، ال على مستوى األمة كلها مبختلف أعراقها وأجناسها وشعوا، 

  . أحدولكن على مستوى اجلنس الو

  :العولمة واللغة العربية
ستعمال املتزايد  العوملة االقتصادية املتسارعة جنبا إىل جنب مع االتسري  
زيد من الناس على استخدام اللغة ، ويتم تشجيع املزيد واملجنليزيةللغة اإل

إن إزاحة لغة األقوى " جنليزية أو إرسال رسائلهم ا بدال من لغتهم األصلية اإل
را بكثري من االستعمار للغة األقل قوة متثل االستعمار الثقايف الذي هو أكثر مك

، والذي هو ذاته ملموس ومرئي بدرجة أقل من االستعمار السياسي االقتصادي
سهل إدانتها إن حرب اللغات كري الذي تكون جتاوزاته واضحة، ويوالعس
  .)١("ما اعتربت كحرب، ومل تعلن أبدا يف أي مكان نادر

إن االستراتيجيات العسكرية والسياسية والدبلوماسية واالقتصادية   
للقوى العظمى ميكن دراستها ونقدها، ولكن االستراتيجيات اللغوية تبدو 

                                 
هل ميكن إنزال اإلجنليزية عن عرشها ؟ ، : بريتون، حرب اللغات. ل.  روالند ج ١)

  .٢٤، ص ٢٠٠٠ واخلمسون ، إبريل واحدة، السنة الرسالة اليونسكو
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إن اخلوف على اللغة ال  .ىت بريئة وغري موجودةغري واضحة وضمنية وح
 فهناك من يعربون أيضا عن خوفهم )١(يعانيه أصحاب اللغات اهلامشية فقط

    .على اللغات املنتشره على نطاق واسع مبا فيها االجنليزية والفرنسية
ة اليت نتيجة للحملة الضارييف هذا اال اللغة العربية حتديات إضافية وتواجه 

  .)٢(شدة االرتباط بينهمال ضد العروبة نظرا التايل، وب العوملة ضد اإلسالمتشنها
 بأن العوملة ستفضي إىل )٤( وإحسان هندي)٣(طعيمةويرى رشدي   

النتائج املتالحقة اليت من بينها ميش الثقافة الوطنية واللغة القومية بفرض 
ه عرب وسائل ثقافة القطب االقتصادي الذي ينتج وحده ويفرض لغته وطريقت

  ".االتصال والتواصل
، ومن مث كان ا يقتضي االهتمام باللغة العربيةإن احلرص على اهلوية القومية إذ

  .لزاما على املؤسسات التعليمية أن تعىن باحلفاظ على هذا اهلدف القومي اهلام
                                 

، إبريل رسالة اليونسكو، صحاب االختيارجان لوي كالفيه، املستخدمون هم أ)  ١
  . ٣٥، ص ٢٠٠٠

، العدد رقم سلسلة عامل املعرفة،  الثقافة العربية وعصر املعلوماتيل علي،نب)  ٢
  .٢٣٨ ص  ،٢٠٠١، للثقافة والفنون واألداب، الكويت، الس الوطين ١٨٤

) حمرر(، يف حممود كامل الناقة ، العوملة ومناهج التعليم العامرشدي طعيمة)  ٣
، اجلمعية املصرية ي احلادي عشرملؤمتر القومي السنوا " العوملة ومناهج التعليم"

  .٣٥ص   ،١٩٩٩للمناهج وطرق التدريس ، ديسمرب 
، مركز معلومات دولية، ة وأثرها السليب على سيادة الدولإحسان هندي ، العومل)  ٤

 ،٥٨، العددسورية، السنة السادسةاملعلومات القومي يف اجلمهورية العربية ال
  .٦٥، ص١٩٩٨دمشق ، 
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  :ى اللغة العربية حفاظ على الهويةالحفاظ عل
ن كل اللغات احلية  يف املائة ممخس وتسعون أن  البعضيرى  

 ختتفي عشر يلا، وأنه يف الوقت احلادي والعشرينستموت خالل القرن احل
  .)١(لغات كل عام يف مكان ما يف العامل

قد يقول قائل بأن اللغة العربية لن متوت فهى حمفوظه حبفظ كتاب اهللا،   
حن الذي وهذه املقولة صحيحة بالفعل، والقضية تتعلق مبا تعاين منه العربية من الل

ينحيها عن الفهم والوعي للمعىن ونقاء اللفظ، واخلوف األكرب هنا ليس على اللغة 
إم هم اخلاسرون ألم ، بل على أهلها الذين هجروها وفضلوا عليها لغات أخرى

فال تستقيم هلم حياة إال حياة ، بتخليهم عنها إمنا يتخلون عن هويتهم أو يشوهوا
فليس هناك أمسى ، يف ظل ما تفرضه عليهم العوملة بتحدياا، ءالتبعية وافتقاد االنتما

  .من االنتماء لشعب أكثر من الكتابة بلغته
ويؤكد املفكرون التربويون يف تناوهلم لسبل احلفاظ على اهلوية القومية من   

يل املثال ـديدات العوملة على ضرورة االهتمام باللغة العربية ، من ذلك على سب
  : من ضرورة)٢( املنظمة العربية للتربية والثقافة والعلومما تنادي به

  مقاومة حماولة الطمس والتشويه للثقافة العربية ولثقافات الشعوب
 . مظاهر السيطرة الثقافية وآثارهاوقيمها احلضارية والقضاء على مجيع

                                 
  ٢٠ ص، ٢٠٠٠ ، أبريل رسالة اليونسكو، الفائزون واخلاسرونكارلوس أندريد، ) ١
، اخلطة القومية الشاملة للثقافة العربية، جامعة الدول العربية ، إدارة الثقافة)  ٢

  .١٤٤  ص،١٩٩٠املنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ، تونس 
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 العربية وتنشيط التنمية تعزيز اهلوية الثقافية العربية وذلك بدعم اللغة 
 .رفض اهليمنة الثقافية األجنبية، وةالقومي

 من )٢( ومجال الدهشان)١(ومن ذلك أيضا ما يقترحه حممد املفيت
  :ممارسات تربوية مثل

، باإلضافة إىل تعليم لغتني أجنبيتني هتمام باللغة العربية كلغة قوميةاال .١
 .ل اتصال وتواصل بالعامل من حولناكوسائ

 .نيخر من ثقافات اآلإليناما ينسل تنمية التفكري الناقد كوسيلة لتنقية  .٢
  . اهلوية القومية واالعتزاز اتنمية الوالء واالنتماء كقيمتني ترسخان .٣

 :اللغة العربية ووحدة األمة

أما وحدة هذه األمة فقد حتققت يف القدمي من وحدة الدين ووحدة 
اللسان ومن مث وحدة الثقافة والفكر، ووحدة التصور والشعور والوجدان، 

وهي قائمة –ضافة إىل الوحدة السياسية، فوحدة الدين والعقيدة وحدها باإل
 قادرة مؤثرة، وكيف تتحقق هذه واحدة ال ميكن أن تنشئ أمة -اآلن

 الوحدة يف ظل التشتت اللساين والثقايف والفكري؟ 

                                 
العوملة ، يف حممود ، توجهات مقترحة يف ختطيط املناهج ملواجهة حممد أمني املفيت)  ١

املؤمتر القومي السنوي احلادي  " العوملة ومناهج التعليم) "حمرر(كامل الناقة 
  ٩١،  ١٩٩٩عشر ، اجلمعية املصرية للمناهج وطرق التدريس ، ديسمرب 

 يلامؤمتر التعليم العمجال علي خليل الدهشان، اجلديد يف تطوير التعليم اجلامعي، )  ٢
، جامعة املنوفية، مركز إعداد القادة  احلادي والعشرينيف مصر وحتديات القرن

  ١٩٠، ص١٩٩٦باجلهاز املركزي للتنظيم واإلدارة ، مدينة نصر القاهرة ، مايو 
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 يف تشتيت أمة أو مجاعة، هو ضرب وحدة فعاليةإن أكرب الوسائل 
 حتتاج إىل برهان، وقد حدث هذا يف األمة اللسان فيها، وهذه بدهية ال

اإلسالمية بالفعل، كما هو واقع ومشاهد، ليس على مستوى األمة اإلسالمية 
، وتكاد إليهفحسب، ولكن على مستوى الوطن العريب الذي احنسرت اللغة 

تنحصر فيه، فلغات األقليات العرقية ضت من حتت الرماد، ودخلت يف قضية 
ألحزاب واجلماعات واجلمعيات العرقية، ونفخت القوى اهلوية، وتبنتها ا

األجنبية يف بوقها، وأججت نارها وما زالت، وجعلت منها مشكلة كبرية دد 
الوحدة الوطنية، وأكرب مثل على هذا هو اللغة الرببرية يف اجلزائر واملغرب، 

فع واللغة الكردية يف العراق، فالصراع الدموي احلادث هنا وهناك، والذي تد
األوطان مثنه، من وحدا واستقرارها، وأمنها وأماا وتنميتها، حتتل اللغة 

أما األكثرية فإا تتعرض .  حيزا بارزا فيه– ومن مث الثقافة العرقية -العرقية 
ملشكلة العاميات املتعددة، يف لغة اخلطاب واإلعالم، والفن القصصي 

 ! إىل أروقة اجلامعاتواملسرحي، والتمثيل، واألدب الشعيب الذي دخل
ولكن حىت لو حلت مشكلة التعددية اللغوية يف الوطن العريب الكبري، 

؟ إن األمة العربية ليست هي األمة ف حتل على مستوى العامل اإلسالميفكي
اإلسالمية، ولكنها متثل جزءا صغريا منها، واللغات القوية يف كثري من أقطار 

وأهلها يعتزون ا، فكيف يتوحد لسان العامل اإلسالمي هلا تاريخ وتراث، 
 األمة اإلسالمية حىت يتحقق فيه مفهوم األمة املوحدة؟ 

 امعة ال يعين واحدةإن الوصول إىل اللغة ال: ملبدأ نقولمن حيث ا
 إليهحمو هذه اللغات من الوجود، فهذا غري وارد، ولكن الذي نريد الوصول 
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األمة اإلسالمية، وهي موجودة هو أن تكون هناك لغة مشتركة بني أبناء 
بالفعل على مستوى الشعائر والعبادة وتالوة القرآن الكرمي، ولكنها غائبة 
فيما وراء ذلك، وهي مع غيبتها مطلب إسالمي وليست مطلبا عربيا فقط، 
وهذا يعين أن األرض ممهدة لعودة اللسان العريب إىل مكانته اليت كانت له، 

 ة بذرة اللغة العربية؟ فكيف نغرس يف األرض املمهد
ومن املعلوم للكافة أن العلم احلديث يتم إنتاجه وتطوره خارج اللغة العربية، 
على عكس ضتنا اإلسالمية الزاهرة اليت رت العامل كله فيما مضى، حيث كان 

يف إطار هذه اللغة، ومن مث كانت تتطور وتنمو وتفرض إنتاج العلم واملعرفة يتم 
امل كله، وإذا كانت اللغة العربية اآلن مبعزل عن إنتاج العلم، فهل نفسها على الع

 !معىن هذا أا غري قادرة على استيعابه أو املشاركة فيه
إن هذا األمر كان موضع جدل واسع منذ اية القرن امليالدي املاضي، 

ية، وحىت اآلن، إن العلم احلديث ليس شيئا ميكن االستغناء عنه أو عن مثاره التطبيق
وإال كان عليك أن تسلم نفسك إىل من ميلكه، وتكتفي بعيشة التابع، ومن هنا 
فكر املسلمون يف اإلفادة من هذا العلم، وأدركوا أن ضتهم ال ميكن أن تقوم هلا 
قائمة إال به، وقد تأكد ذلك عند أول مواجهة عسكرية بني الدول اليت أخذت 

  . كانت مبعزل عنهبأسباب العلم احلديث، وبني الدول اليت 
اليت اندحرت فيها ] م١٧٧٤-م١٧٦٨[فاحلرب الروسية التركية 

تركيا، لتخلفها العلمي وختلف سالحها، فتحت أعني األتراك على الفجوة 
 . العلمية بينهم وبني الروس

، ]م١٧٩٨[ك أمامه يلاوغزو نابليون بونابارت ملصر وهزمية املم
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ماء احلملة الفرنسية، الذين اصطحبهم والتجارب العلمية اليت كان جيريها عل
نابليون معه، أيقظت املصريني من سبام العميق، وكشفت هلم بعد ما بينهم 

 . وبني الغرب املتقدم علميا
وكان ال بد هلؤالء وأولئك من أن يأخذوا بأسباب العلم احلديث حىت 

زمية كانت وكان االنفتاح األول عسكريا، ألن اهل. اليوميكون هلم مكان يف عامل 
وقد . عسكرية، مث تواىل االحتكاك وتتابع يف خمتلف ااالت، وهو وضع طبيعي

استطاعت اللغة العربية أن تستوعب العلم احلديث وأن تتفاعل معه بتدريسه 
ف فيه وإنشاء املعاجم العلمية، حدث ذلك يف مصر يف يلأوترمجة مصادره والت

اجلامعة األمريكية (ية السورية اإلجنيلية عهد حممد علي، ويف لبنان مع إنشاء الكل
وإذا كانت جتربة مصر قد استمرت بنجاح ستة عقود، فإن جتربة لبنان مل ). اآلن

تكمل العقدين، بعدها ابتعد العلم احلديث النظري والعملي عن اللغة العربية، فقد 
قد حرص االستعمار اإلجنليزي على أن ينأى بالتعليم كله عن اللغة العربية، و

ختالف لغاا، كانت هذه السياسة منفذة يف كل بلد خضع للهيمنة األجنبية على ا
مل يتوقف عند التعليم وحده، فقد كان هناك إصرار على إبعاد اللغة  بل إن األمر

العربية عن جمال احلياة العملية كلها، وحصرها يف زوايا املساجد، حىت تؤدى ا 
ال يف البالد اإلسالمية غري العربية، وبذلك شعائر العبادة وحدها، كما هو احل

 . تتحول اللغة العربية من لغة حضارة إىل لغة شعائر ومناسك
وصاحب ذلك اام اللغة العربية بأا عاجزة عن استيعاب العلم 
احلديث، وأن التمسك ا يعوق االختراع واالبتكار والتقدم، واألغرب من 

لعامية بدال من العربية لغة الكتابة ذلك أن يدعو بعضهم إىل أن تتخذ ا
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ميكن  - يف زعمهم-الثقافية والفكرية والعلمية، وكأن ما عجزت عنه العربية
 !! أن تقوم به العامية الكسيحة

لكن األمة مل تستسلم إلبعاد اللغة العربية عن ميدان التعليم، وجاهدت 
ة العربية، وقد  إلعادة التعليم إىل اللغ-برغم ضعف وسائلها–جهادا مستميتا 

 يف الكليات العملية ما زال بعيدا إىلجنحت يف ذلك جناحا جزئيا، فالتعليم الع
عن هذه اللغة، وقد توزعته لغات شىت، فهو باإلجنليزية حينا، وبالفرنسية 

ة حينا ثالثا، أي أن البديل عن التوحد اللغوي بالعربية يلاحينا آخر، وباإليط
االستعمار الذي كان سائدا، أو حسب هو التشتت اللغوي، حبسب نوع 

 .)١(نوع الصراع الثقايف والديين بني البعثات التبشريية أو بني الدول

  اللغة والحضارة 
مستوى األداء اللغوي خيتلف ا وهى أن إليههناك قضية البد أن نلتفت 

 ومن جمتمع آلخر بل وباختالف أحدمن إنسان آلخر داخل اتمع الو
، فعلى سبيل املثال كان مستوى أداء اللغة أحد اتمع الوزمنة يفالعصور واأل

العربية يف جاهلية العرب غريه بعد إسالمهم بل وغريه يف العصر الذهيب 
  .إىليد خمتلف عن مستوى األداء احلوهو بالتأكة اإلسالمية أو بعده، للحضار
، وكلما متيز ة انعكاس لفكر اإلنسان، وهى وسيلة التعبري عنهفاللغ  

  .، والعكس بالضرورة صحيحالفكر بالعمق تألق األداء اللغويذا ه
واللغة ليست كما حمدودا من مفردات أزلية املولد أبدية البناء دائمة   

                                 
 نترنتاإل عبده زايد ، اللغة العربية والبعث احلضاري العريب اإلسالمي، مقال على شبكة. د. ) ١

http://www.khayma.com/almishkat/Num/Num٤٤_٤٣/Maqal٤٣/M١.htm   
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الثبات بل هى كائن حي متطور يضعف ويقوى، ويتأثر بقوة وضعف الفكر 
والوعي احلضاري، وبزيادة ونقصان حجم املعرفة وحركة العلوم، وليس أدل 

ذلك من أن عدد املصطلحات واملفردات اليت تضاف سنويا إىل اللغات على 
األوربية يقع ما بني ستة أالف وسبعة أالف مصطلح حديث ومفردة جديدة 
لتواكب التقدم املطرد الذي يعيشه الغرب حىت قيل لو أن شكسبري عاد األن 

دات حيا لوجد نفسه نصف أمي أمام التدفق الكبري والتغيري الواسع يف مفر
  .)١(ومصطلحات اللغة اإلجنليزية

ونستطيع أن نؤكد أنه لن يربز العطاء احلقيقي واإلبداع املتميز للغة العربية   
، رحلة التخلف احلضاري اليت نعيشهاولن تعود إىل سريا األوىل إال إذا ختطينا م

وتعرب وبقدر ما نتحرك على طريق التطور فإن اللغة العربية ستعرب معنا وهدة التخلف 
، ولن تستطيع اللغة استيعاب ذلك مامل نطوعها املسرية وختتزن خرباتنا وثقافتناعن 

ا، ولدينا من وسائلها الفنية الكثري اليت إليهملقتضيات العصر فنأخذ منها ونضيف 
  .متكننا من ذلك كما مكنت علماء هذه األمة من قبل

 فحىت نعرف ولعل املشكلة األساسية أن حندد من حنن وماذا نريد ؟  
، لقد أمهلنا هذا املوضوع ردحا من اذا نريد جيب حتديد واضح هلويتنام

، بية اإلسالمية مسلمة أو مسلم االزمن حتت تصور منا بأن هويتنا العر
ي ال يربز تلك والواقع كله ال يعرب عن ذلك ، وحىت التوجه الفكري احلضار

                                 
 املؤمتر الثاين منظور حضاري لقضايا الترمجة والتعريب،، حممود حممد سفر )  ١

 والبحث العلمي يف الوطن العريب، تونس العايلللوزراء املسؤولني عن التعليم 
  .١٤٨ ، ص١٩٨٤
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ملناهج الدراسية يف اهلوية بصدق ووضوح مما كان له انعكاس خفي على ا
  .كثري من األقطار العربية

  :ءات البحثإجرا
أبعاد الدور احلضاري للغة العربية اليت ينبغي على مناهج  حتديد -أوال

  :لة الثانوية أن تعمل على جتسيدهاالتاريخ يف املرح
من خالل مراجعة الباحث للمصادر، والكتب، واألحباث املعنية بدراسة 

سات املعنية بطبيعة مناهج التاريخ ، وأهداف تدريسها يف احلضارة، وكذا الدرا
املرحلة الثانوية، واالستعانة بأراء املتخصصني يف علم التاريخ واحلضارة، 
واملناهج وطرق التدريس متكن الباحث من حتديد الدور احلضاري للغة العربية 

  :)١(كونات فرعية كما يوضحها جدول يف سبعة أبعاد رئيسية، لكل منها م
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  )١(جدول
  أبعاد الدور احلضاري للغة العربية واملكونات الفرعية هلا

  املكونات الفرعية هلا   أبعاد الدور احلضاري للغة العربية
 احلضارة مصادر أحداللغة العربية  -١

  .اإلسالمية
  .ـ اللغة العربية أغىن اللغات السامية مادة وأوسعها أفقا
  .البالد املفتوحة كالقبطية والسريانية وغريهاـ حلت اللغة العربية حمل لغات بعض 

  .م اليت احتفظت بلغاا اختذت من العربية لغة للعلم واألدبيلاـ األق
ـ كثري من الكلمات األجنبية يف شىت جماالت العلوم والصناعات والفنون والتنظيم العسكري ذات أصل 

  .عريب
  .والفرس والرومانونان إلىـ حفظت اللغة العربية تراث األمم القدمية ك

  .ـ اللغة العربية كتبت ا منجزات العرب واملسلمني يف شىت ااالت
إقبال شعوب البالد املفتوحة على تعلم اللغة  -٢

  .العربية ، ودورهم يف احلركة العلمية
ـ ملا فتحت بالد فارس دخل الفرس يف الدين اإلسالمي وأقبلوا على دراسة العربية 

  . ونبغ الكثري منهم يف شىت العلومليفهموا اإلسالم ،
ونان من يلاـ أقبل السريان على تعلم العربية وقاموا بدور بارز يف نقل مؤلفات 

  .)١(السريانية إىل العربية
ـ حركة الترمجة إىل العربية ونقل تراث ٣

  ونان والرومانيلافارس واهلند و
  . ما أنتجته عقوهلمإليه ، مث أضافوا ، وبدأت بأخذ ما يتمشى مع اإلسالمـ بدأت يف عهد بين أمية

  .ف يف العصر العباسي األوليلأـ اتسعت حركة الترمجة والت
  .)٢(ـ حنني بن إسحق أشهر املترمجني يف العصر العباسي

ا ـ إذا كان نطاق االستفادة من الفلسفة كان حمدودا ، فإن العلوم العملية كالطب والرياضيات وغريها متثلها العرب متثال دقيق
  .)٣(وأسهموا إسهاما بالغا يف تطويرها وتقدمها

                                 
، الرياض مكتبة مراكز الترمجة القدمية عند املسلمنيعلي بن إبراهيم النملة، )  ١

جريار تروبو، دور السريان يف نقل  .م١٩٩٢/ هـ ١٤١٢ فهد الوطنية ، امللك
التراث الفلسفي والعلمي إلىوناين إىل العرببية واالستفادة منه، ترمجة وتعليق 

يوليو  / ه١٤١٤صفر -، حمرم ١٤، مج٤، ع عامل الكتبحممد خري البقاعي، 
  .٤١٣م، ص ١٩٩٣ـ أغسطس 

 ،١٦ مجعامل الكتبن إسحق وآثاره املطبوعة، أمحد بن حممد الذبيان، حنني ب)  ٢
  .٢٠٣م، ١٩٩٥ أبريل -مارس  / ه١٤١٥، شوال ٢ع

أمحد علي حممد، حركة الترمجة والنقل يف العصر العباسي وأثرها يف الفكر العريب )  ٣
  .١٩٠-١٨٣، ص١١٥،١٩٩٥، ع٢٤، قطر، سالتربيةاإلسالمي، 
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  املكونات الفرعية هلا   أبعاد الدور احلضاري للغة العربية

ـ دور اللغة العربية يف التقريب بني ٤
  . البالد املفتوحةيلاالفاحتني وأه

 البالد املفتوحة لتعلم العربية مما قرب بينهم وبني إىلـ اعتناق الدين اإلسالمي دفع أه
  .الفاحتني

البالد شجعهم على تعلم العربية  إىلـ تسامح الفاحتني مع من ظلوا على دينهم من أه
  .للمشاركة يف كافة مناحي الدولة

 البالد املفتوحة اإلدارية والعلمية وتعلمهم العربية جعلت الفاحتني  إىلـ خربة أه
  .يرتلوم مرتلة رفيعة مما قرب بينهم

ـ الطابع العريب يف نظم احلضارة اإلسالمية ٥
  .السياسية واإلدارية

، وانتقاله " ال إله إال اهللا" وسلم وكتب عليه ي صنع لرسول اهللا ـ اختاذ اخلامت الذ
  .إىل اخللفاء من بعده
 لكون -صلى اهللا عليه وسلم -  اهللا رسول على لقب خليفةـ حتفظ أبو بكر 

  .اخلالفة من الناحية اللغوية تكون يف حق الغائب
  .ـ تعريب الدواوين يف عهد عبد امللك بن مروان

  .ء واللفظ من املعاونة أو املؤازرة يف حتمل أعباء احلكمـ اختاذ الوزرا
  .مهايلاـ حرص عمر رضى اهللا عنه على اختيار عماله من العرب ملقدرم على فهم أصول الشريعة وتع

 ويعمل به ، ويطلق أيضا على املكان الذي حتفظ فيه إليهكلمة عربية معناها األصل الذي يرجع :ـ الديوان
  .السجالت

 اللغة العربية يف نقل تراث اإلنسانية ـ دور٦
  .احلضاري إىل الغرب

  .، وتفضيلها على الالتينيةـ إقبال األسبان على العربية
ـ املتعلمني من النصارى أقبلوا على دراسة كتب الفقه ليتعلموا األسلوب العريب البليغ، 

  .ومجعوا الكتب العربية يف مكتبات كبرية
لطب والرياضيات والفلك خالل القرنني السادس والسابع الكتب العربية يف ا ترمجة ـ 

  .)١(اهلجريني
  .ـ عندما بدأت املدن اإلسالمية تسقط نشطت حركة الترمجة عن العربية نشاطا كبريا

  .ـ ظلت ترمجات الكتب العربية تدرس يف اجلامعات األوربية ستة قرون
 جانب الالتينية ـ كتب روجرز األول ملك صقلية مراسيمه باللغة العربية إىل

  . وجوه العملة بالعربيةأحد، وكتب يونانيةلاو
  .ـ درس وليم الثاين اللغة العربية

  .ـ الشعر العريب كان ميارس يف بالط ملوك صقلية النورمان
  .ـ اعتىن فردريك الثاين بعلوم املسلمني وشجع ترمجة الكتب العربية

                                 
 يف الطب والرياضيات والفلك خالل ، ترمجة الكتب العربيةسعد عبد اهللا البشري)  ١

جملة جامعة ، الثاين عشر والثالث عشر امليالديني ، القرنني السادس والسابع اهلجريني
  .١٢٩ـ ٩٣هـ ، ص ١٤٠٩، السنة األوىل العدد الثاين ، أم القرى

، عصر احلروب الصليبية: علي السيد علي حممود، العالقات الثقافية بني املسلمني والفرنج)  ٢
  .  ٢١٩ـ١٧٥، صص ٢٠٠١، سبتمرب ١٣٨/ ١٣٧، ع٣٠قطر، س، التربية
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  املكونات الفرعية هلا   أبعاد الدور احلضاري للغة العربية

وربية إبان احلروب عديدة يف اللغات األعربية ـ دخلت كلمات ومصطلحات 
  .)٢(الصليبية

واملعارف ومواكبة تدفقها الترمجة تعين نقل العلوم :ـ الفرق بني الترمجة والتعريب  .)النقل عن الغرب( ـ تعريب العلوم ٧
،  وتوضيب اجتماعي للمادة املنقولة، أما التعريب فهو نقل مع تطويع ومواءمةوتطورها

ا وبنفس األمهية والدرجة فالترمجة تتيح لنا إذا وحنن بال شك حنتاج إىل الوسيلتني مع
أحسن توجيهها متابعة السرعة العاملية لتطوير العلوم والتقنيات وبسطها على أوسع 
مدى لغالبية األمة ممن ال يستطيعون متابعتها بلغاا األصلية مث يأيت دور التعريب ليطوع 

 على إمتام عملية التطويع هذه تلك العلوم ويدخلها إىل جسم األمة ، ولن يكون قادرا
  . )١(إال علماء األمة املتمكنني من التفاعل مع جوهر تلك العلوم

تعريب التعليم يعين جعل اللغة العربية لغة :ـ الفرق بني تعريب التعليم وتعريب العلم
التعليم، وهذا يقتضي ترمجة أو تعريب املصطلحات اليت ترد يف سياق التعليم ، أم 

 فيعين تطوير اللغة العربية حبيث تنضم إىل جمموعة اللغات اليت تعرض ا تعريب العلم
  .)٢(العلوم كاالجنليزية والفرنسية واألملانية

  :بناء املعيار وضبطه: ثانيا
  : حتديد اهلدف من املعيار-١
يف  للصف الثاين الثانوييهدف املعيار إىل حتليل حمتوى منهج التاريخ   
ا من خالل إليهواليت مت التوصل ي للغة العربية ارأبعاد الدور احلضضوء 

الداسة النظرية ، وقد مت وضع هذه األبعاد كمحاور رئيسية يندرج حتت كل 
  .منها جمموعة من العبارات الفرعية

  :حتديد مكونات املعيار-٢

                                 
، األبعاد احلضارية  حمي الدين صابر.١٥٨ ، مرجع سابق، حممود حممد سفر )  ١

، ندوة التعريب ودوره يف تدعيم الوجود العريب والوحدة العربيةللتعريب ، 
  . ٩٥ـ٦٩، صص١٩٨١،  مركز دراسات الوحدة العربية:تونس

سليم سعيدان ، تعريب العلم والتفكري العلمي يف العصور اإلسالمية األوىل ، أمحد )  ٢
  .٢٢٩ـ٢١٥، صص ١٩٩١، يونيو ٩٧، ع٢٠، قطر ، س  التربية
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  :تاليةملصادر المت اشتقاق مكونات املعيار من ا  
 آليةسة احلالبحوث والدراسات السابقة ذات الصلة بالدرا. 
  الكتب واملراجع والدوريات يف جمال تاريخ احلضارة

 .اإلسالمية يف العصور الوسطى
 واملتخصصني يف جمال ، واخلرباء، واملوجهني،أراء املعلمني 

  .املناهج وطرق التدريسالتاريخ واحلضارة ، و
  :ةيولردات املعيار يف صورته األ صياغة مف-٣

 كل بعد رئيسي من األبعاد السابقة إىل لصياغة عبارات املعيار مت حتليل
جمموعة من العناصر والبنود اليت جيب مراعاا عند وضع حمتوى منهج 
التاريخ للصف الثاين الثانوي، وقد مت وضع هذه العناصر يف صورة عبارات 
حبيث ميكن تطبيقها على حمتوى املنهج، واعتربت كل عبارة من هذه 

ذاا، كما روعي يف صياغة هذه العبارات أن العبارات وحدة معيارية قائمة ب
 وقصرية قدر اإلمكان واحدةتكون واضحة وحمددة، وأن تتضمن فكرة 

  .وقابلة للتطبيق



٣٦ المحور الخامس

  : ضبط املعيار-٤
  :أ ـ صدق املعيار

يف ضوء ما سبق مت التوصل إىل قائمة تتضمن الوحدات املعيارية يف 
طبيقها، كان البد من إجراء ة، وللتأكد من سالمتها وإمكانية تيولصورا األ

على جمموعة من ة يولبصورته األ هعرضعملية ضبط للمعيار، لذا فقد مت 
  :ذوي اخلربة، وذلك للتأكد مناحملكمني 
  انتماء وداللة البنود الفرعية إىل البعد الذي أدرجت فيه من أبعاد

 .الدور احلضاري للغة العربية
 خ للصف الثاين الثانوينهج التاريمدى إمكانية تدريسه من خالل م.  

وقد أسفر ذلك عن بعض املالحظات واملقترحات اليت مت مراعاا يف 
   .الصورة النهائية للمعيار

  :ب ـ ثبات املعيار
للتأكد من ثبات املعيار مت استخدامه يف صورته النهائية يف حتليل   

ة ، وإعادنهج التاريخ للصف الثاين الثانويالوحدة األوىل من حمتوى م
معامل االتفاق بني التحليلني باستخدم معادلة ، وحساب لتحليل بعد فترةا

   . وهو معامل ثبات مرتفع٩٥,٠٦ ، وقد بلغ معامل الثبات كوبر
  : املعيار يف صورته النهائية-٥

، وبعد  احملكمني واألخذ ببعض مالحظامبعد جتميع أراء السادة
 وضع املعيار يف صورته ، مته ثباتالتجربة االستطالعية للمعيار والتأكد من

عبارة؛ كما يتضح من ) ٣٣(، حبيث أصبح العدد الكلي لعباراته النهائية
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  :خالل اجلدول األيت
  )٢(جدول 

  العدد الكلي لعبارات املعيار بصورته النهائية 
عدد العبارات    )أبعاد الدور احلضاري للغة العربية( البعد الرئيسي   م

  الفرعية 

  ٦  . احلضارة اإلسالميةمصادر أحد اللغة العربية  ١

العربية ، ودورهم  البالد املفتوحة على تعلم إقبال شعوب  ٢
  .يف احلركة العلمية

٢  

حركة الترمجة إىل العربية ونقل تراث فارس واهلند   ٣
  .ونان والرومانإلىو

٤  

 البالد إىلدور اللغة العربية يف التقريب بني الفاحتني وأه  ٤
  .املفتوحة

٣  

طابع العريب يف نظم احلضارة اإلسالمية السياسية ال  ٥
  .واإلدارية

٦  

دور اللغة العربية يف نقل تراث اإلنسانية احلضاري إىل   ٦
  .الغرب

١٠  

  ٢  .)النقل عن الغرب( تعريب العلوم   ٧

  ٣٣  اموع
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"  منهج التاريخ للصف الثاين الثانوي طبيق املعيار على حمتوى ت-الثثا
باستخدام أسلوب "يخ احلضاري والسياسي للمسلمني جوانب من التار

  : حتليل احملتوى
ما مدى انعكاس أبعاد الدور  :ولإلجابة عن السؤال البحثي الثاين وهو
جوانب من تاريخ املسلمني "احلضاري للغة العربية يف حمتوى منهج 

 مت استخدام أسلوب حتليل للصف الثاين الثانوي ؟" احلضاري والسياسي
؛ وذلك لتحليل املواد التعليمية املكتوبة إىل بيانات إحصائية كمية )١(احملتوى

، وذلك عن طريق حتليل احملتوى القائم على الوصف والتبويب قابلة للقياس
ألبعاد الدور احلضاري للغة العربية واليت تضمنها املعيار على شكل أبعاد 

، وقد مت اتباع لهبعض العبارات الفرعية املمثلة رئيسية يندرج حتت كل منها 
  :عند القيام بعملية حتليل احملتوى تاليةاخلطوات ال

وهو الوقوف على أبعاد الدور : حتديد اهلدف من التحليلـ  ١
  .احلضاري للغة العربية يف حمتوى منهج التاريخ للصف الثاين الثانوي

وذلك على ضوء الدراسات السابقة  :حتديد فئات التحليل ـ ٢
اد أبع(ة يف هذا اال، وقد متثلت يف أبعاد املعيار السبعة واألدبيات التربوي

صف املوضوعي فئات للتحليل والواليت اختذت ) الدور احلضاري للغة العربية
  .ملضمون حمتوى املنهج

الفقرة وقد متثلت يف اختيار  :عد والتسجيلـ حتديد وحدات ال ٣
                                 

مفهومه، أسسه، استخداماته، : رشدي طعيمة ، حتليل احملتوى يف العلوم اإلنسانية)  ١
  .١٩٨٧دار الفكر العريب، : القاهرة
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، فالفقرة ليست ملالئمتها لطبيعة الدراسةللعد والتسجيل؛ وحدة حتليل ك
، وألن الفقرة متثل وحدة ذات معىن ة كالكلمة، وال كبرية كاملوضوعصغري

ية بشكل ميكن أن تتضمن تعبريا عن بعد من أبعاد الدور احلضاري للغة العرب
  .صريح أو ضمين

قام الباحث بتصميم األداة حبيث تتضمن قائمة  :أداة التحليل ـ ٤
، ل بشكل رأسي يف ميني االستمارةليأبعاد الدور احلضاري كفئات للتح

 ،ا احملتوى بشكل أفقي أعلى الصفحة اليت يتضمنهبواببينما وضعت األ
  .احث استمارة لتفريغ ناتج التحليلكما أعد الب

 ـ وضع األسس والقواعد اليت ينبغي اتباعها يف عملية التحليل ٥
  : وقد متثلت يف

 ى قراءة دقيقة وتقسيمه إىل فقراتقراءة احملتو. 
    استبعاد مقدمة الكتاب من عملية التحليلا تلقـي الـضوء   حيث إ

 .على فلسفة املنهج
    واألسئلة ضمن احملتوى واعتبار كل مفـردة   واإلثراء  ادخال األنشطة

 .يف سؤال فقرة
 ايعد كل عنوان عام أوجانيب فقرة مستقلة هلا توجها . 
  إدخال احلواشي يف عملية التحليليتم. 
   كال واجلـداول يف عمليـة      سوم واخلرائط واألش  إدخال الصور والر

 .التحليل
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       خمتصرة دون شرح تعـد      إذا كانت األسباب أو النتائج أو العوامل 
 نتيجة أو عامل ، أما إذا كانت مفصلة يعد كل سبب أو       فقرة مستقلة 

 .منها فقرة مستقلة
  واحدةاعتبار اآلية القرآنية أو احلديث الشريف أو البيت الشعري فقرة. 
 مث تفريغها بعـد ذلـك يف        استمارة التحليل  يف   اتتكرارال  رصد ،

 .جدول التحليل لتجيب على اهلدف من التحليل
مت حساب ثبات التحليل عن طريـق قيـام الباحـث           :ثبات التحليل ـ  ٧ 

باستخدام املعيار يف حتليل حمتوى منهج التاريخ للصف الثاين الثانوي ، وبعد            
حليل قام الباحث نفسه بإعادة التحليـل  انقضاء مدة تزيد عن الشهر على الت 

، مث حساب معامل الثبات عـن       خرى ، ورصد النتائج بنفس الطريقة     مرة أ 
طريق إجياد معامل االتفاق بني التحليلني باستخدم معادلة كـوبر حلـساب            

  :التايلنسبة االتفاق وهى على النحو 

  عدد مرات االتفاق
ـات   ــل الثبــــــــــــ = معامـــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــ



٤١ في التاريخ لطالب المرحلة الثانوية ... الدور الحضاري للغة العربية دراسة تحليلية

ــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ١٠٠ ×ـــــــــــــــــــــــــ
  ت االتفاقعدد مرا+ عدد مرات االختالف 

  .٩٣,١٤بلغ معامل الثبات وقد 
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  : ـ نتائج التحليل٧
  )٣(جدول 

  التاريخ للصف الثاين الثانويالعدد الكلي لفقرات حمتوى منهج 
 ونسبتها  أبعاد الدور احلضاري للغة العربيةوعدد الفقرات اليت انطبقت على

 املئوية
الباب   ثاينالباب ال  الباب األول  أبعاد الدور احلضاري للغة العربية

  لثالثا
الباب 
  الرابع

الباب 
  امساخل

الباب 
  السادس

  النسبة  اموع

%  

  ١٠٠  ١٣٦٠  ٩٨ ٣١٠ ١٩٢ ٤٣ ٢٤١ ٤٧٦  العدد الكلي لفقرات منهج التاريخ

 مصادر أحدـ اللغة العربية ١
  .احلضارة اإلسالمية

 ٠,٣٦ ٥ ـ ـ ـ ـ ـ ٥

ـ إقبال شعوب البالد املفتوحة ٢
رهم يف احلركة على تعلم العربية، ودو

 .العلمية

 ٠,٠٧ ١ ـ ـ ـ ـ ـ ١

 ٠,٨٨ ١٢ ـ ـ ١ ـ ٨ ٣  .ـ حركة الترمجة إىل العربية٣

ـ دور اللغة العربية يف التقريب بني ٤
  . البالد املفتوحةيلاالفاحتني وأه

 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

احلضارة  ـ الطابع العريب يف نظم٥
 اإلسالمية 

 ٠,٥٨ ٨ ـ ـ ـ ـ ـ ٨

العربية يف نقل تراث ـ دور اللغة ٦
  .احلضارة اإلسالمية إىل الغرب

 ٠,٨٨ ١٢ ـ ـ ـ ١١ ـ ١

النقل عن (ـ تعريب العلوم ٧
  ).الغرب

 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

 ٢,٧٩ ٣٨ ـ ـ ١ ١١ ٨ ١٨  اموع

  :ميكن مالحظة أن) ٣(وبالنظر إىل جدول 

  . فقرة١٣٦٠يف احملتوى لفقرات  العدد الكلي ل-١
علقة بأبعاد الدور احلضاري للغة العربية يف  نسبة الفقرات املت-٢
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من مجلة الفقرات اليت وردت % ) ٢,٧٩( حمتوى املنهج بصفة عامة بلغت 
 يتناول تاريخ احلضاري باحملتوى وهى نسبة منخفضة جدا يف منهج

، ويرجع ذلك إىل أن املنهج مل يقتصر على دراسة احلضارة اإلسالمية
ن التاريخ السياسي للمسلمني مما أثر اإلسالمية بل تضمن أيضا جوانب م

  .على النسبة املخصصة لتناول جوانب احلضارة
 نسبة الفقرات املتعلقة بأبعاد الدور احلضاري للغة العربية ختتلف -٣

من بعد آلخر من أبعاد املعيار فبينما جند أن النسبة يف البعدين الثالث 
 القدمية إىل العربية، والسادس واملتعلقان حبركة الترمجة لتراث احلضارات

ودور اللغة العربية يف نقل تراث احلضارة اإلسالمية إىل الغرب يف مطلع 
، وهذا يرجع ألمهية هذين البعدين وحموريتهما %)٠,٨٨(عصر النهضة هى 

يف الدور احلضاري الذي لعبته اللغة العربية باعتبارها البوتقة اليت انصهر فيها 
 إبداعات املسلمني يف إليهإلسالم، وضمت تراث احلضارات السابقة على ا

يني شىت ااالت، مث محت كل ذلك وحافظت عليه وسلمته للعلماء األورب
، عندما أفاقت أوربا من غفلتها اليت طالت يف مطلع عصر النهضة األوربية

  . العصور الوسطى، واصطلح على تسميتها بالعصور املظلمة
امس واملتعلق بالطابع العريب يف ـ نسبة الفقرات املتعلقة بالبعد اخل٤

، ويف البعد األول واملتعلق باللغة %)٠,٥٨(نظم احلضارة اإلسالمية تبلغ 
، ومن مث %)٠,٣٦( مصادر احلضارة اإلسالمية بلغت النسبة أحدالعربية 

جاءا يف املرتبة الثانية يف اهتمام احملتوى بعد البعدين الثالث والسادس، ورمبا 
ما حيث حترص املصادر اليت تتناول تاريخ احلضارة يرجع ذلك لطبيعته
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اإلسالمية أن تفرد صفحات لتناول الدين اإلسالمي، واللغة العربية، 
وحضارات شعوب البالد املفتوحة باعتبارها أهم مصادر احلضارة اإلسالمية 

، إىلالنظام السياسي، اإلداري، امل(، كما تسهب يف عرض النظم اإلسالمية 
 خصص املنهج فصال كامال لتناوهلا أشار إىل أن املسلمني وإن وقد) القضائي

تأثروا باحلضارات السابقة يف هذا اال إال أن الطابع العريب كان واضحا يف 
  واخللفاء من بعده  العديد من اجلوانب بدأ من اخلامت الذي اختذه الرسول

 أن يدعى  ، وانكار أبو بكر الصديق"ال إله إال اهللا"ونقش عليه عبارة 
باعتبار " أنا لست خليفة اهللا ولكين خليفة رسول اهللا"بإسم خليفة اهللا وقوله 

أن ذلك ال جيوز من الناحية اللغوية؛ ألن لفظة خليفة أو استخالف تطلق يف 
حق الغائب وليس يف حق احلاضر، ألن اخلليفة هو الذي خيلف من قبله 

ال دينيا ألن اهللا حاضر يف كل الذي غاب، أما خليفة اهللا فال جيوز لغويا و
  . وغريها.. .زمان ومكان، وتعريب الدواوين يف عهد عبد امللك بن مروان

 نسبة الفقرات املتعلقة بالبعد الثاين واخلاص بإقبال شعوب البالد -٥
املفتوحة على تعلم اللغة العربية، ودورهم يف احلركة العلمية جاءت منخفضة 

البالغة هلذا البعد لبيان العوامل اليت أدت إىل رغم األمهية % ) ٠,٠٧( جدا 
 البالد املفتوحة سواء منهم من رحب يلاذلك ممثلة يف تسامح املسلمني مع أه

باإلسالم أو رغب يف أن يظل على دينه، وكيف أن ذلك دفع تلك الشعوب 
إىل املبادرة لتعلم اللغة العربية للمسامهة يف شىت مناحي احلياة يف تلك الدولة 

، وكيف لعب ف األجناس اليت انضوت حتت لوائهاليت مل متيز بني خمتلا
هؤالء دورا بارزا يف ترمجة تراث احلضارات السابقة إىل العربية مبا امتلكوه 
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  .من اتقان للغات اليت كتبت ا
مل حيظى البعدان الرابع والسابع بأي عناية من جانب احملتوى رغم -٦

ع على دور اللغة العربية يف التقريب بني أمهيتهما حيث يركز البعد الراب
نسيج االجتماعي للدولة  البالد املفتوحة مبا ميثل اللحمة يف اليلاالفاحتني وأه

، وكذا البعد السابع واملتعلق بالدور املعاصر الذي يتحتم على اللغة اإلسالمية
العربية القيام به أال وهو تعريب العلوم والنقل عن الغرب الذي صار له 

، وهو اجلانب الذي أمجع  اجلانب املادي للحضارة املعاصرةصب السبق يفق
، وعلى الرغم من ختصيص املنهج ماء على ضرورة نقله واإلفادة منهالعل

لفصل كامل بعنوان حاضر العامل اإلسالمي إال أنه مل يلتفت هلذا الدور ائيا 
 .وركز كثريا على البعد السياسي وحده

٧-دور االستعمار يف حماولة تقويض اللغة العربية من خالل شر احملتوى لمل ي
حياء اللغات واللهجات القدمية أو تشجيعه للعامية، وفرض هيمنة لغته كلغة إحماولة 

رمسية للتعليم والثقافة يف كثري من البلدان العربية، وذلك رغم أن الباب اخلامس 
 .ميعرض تفصيال ملوجات العدوان اخلارجي على العامل اإلسال

 يتعرض احملتوى للمحنة اليت باتت تعانيها اللغة العربية اآلن يف ـ مل٨
 الشرسة للعوملة الثقافية وذلك على الرغم من أن الباب السادس ةظل اهلجم

   .سالميخصص حلاضر العامل اإل
  :تعليق عام

موضع -ج التاريخ للصف الثاين الثانوي كشف حتليل حمتوى منه  
سيد بعض أبعاد الدور احلضاري للغة العربية متثل  عن قصور يف جت-الدراسة
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ورود بعضها بتكرارات ، و)البعد الرابع والسابع(عاد متاما يف غياب بعض األب
، وهو ما دفع الباحث لتقدمي إطار لوحدة )البعد األول والثاين(قليلة جدا 

مقترحة يف احلضارة اإلسالمية لطالب الصف الثاين الثانوي؛ لتجسيد الدور 
  . حلضاري للغة العربيةا

 مقترحة يف التاريخ لطالب الصف الثاين الثانوي؛ لوحدة  إطار-رابعا
  :بعاد الدور احلضاري للغة العربيةلتجسيد أ
يف ضوء اإلطار النظري للبحث، والدراسات السابقة، وقائمة أبعاد   

مت الدور احلضاري للغة العربية، ومراعاة طبيعة الطالب يف املرحلة الثانوية 
بناء إطار لوحدة مقترحة يف التاريخ لطالب الصف الثاين الثانوي وذلك وفق 

  :تاليةاخلطوات ال
  :اختيار موضوع الوحدة:أوال

باعتبارها " احلضارة اإلسالمية"مت حتديد موضوع الوحدة ليكون   
  .اال احليوي الذي قامت اللغة العربية بدورها من خالله

  :ئية للوحدةحتديد األهداف اإلجرا: ثانيا
غي أن يكون املتعلم قادرا بعد االنتهاء من دراسة هذه الوحدة ينب  
  : على أن
 ية مصادر احلضارة اإلسالمأحديوضح دور اللغة العربية ك. 
  ر على النقـل عـن   يصحح االعتقاد اخلاطئ بأن دور املسلمني اقتص

  .احلضارات السابقة
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     ومـا  غري العربيةإلسالمية من األجناس  يقارن بني موقف احلضارة ا ،
 . يف الغرباليومتعرض له املسلمون ي
 الشعوب املختلفة يف صنع احلضارةحيترم دور . 
           يستخلص مقومات اللغة العربية اليت مكنتها من أداء الدور احلضاري

 .املتميز يف احلضارة اإلسالمية
 يعتز بإسهام العرب واملسلمني يف احلضارة الغربية. 
      ـ  يف التقريب بني    يوضح دور اللغة العربية  الـبالد   إىلالفاحتني وأه

 .املفتوحة
 يبدي رأيا يف قضية تعريب العلوم احلديثة. 
 حيترم دور العلماء غري العرب يف حركة الترمجة. 
 حيرص على استخدام اللغة العربية الفصحي. 
       املفتوحة على تعلم اللغة العربيـة   يوضح عوامل إقبال شعوب البالد ،

 ية ودورهم يف احلركة العلم
 يقترح وسائل للنهوض باللغة العربية ومحايتها. 
 حيدد الطابع العريب يف نظم احلضارة اإلسالمية. 
    ة اإلنـسانية يف     احلـضار  إليهث ما وصلت    أحدحيرص على األخذ ب

 .العلوم التطبيقية
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  :حمتوى الوحدة: ثالثا
مت حتديد حمتوى الوحدة يف جماالت كل جمال يشمل موضوعات،   

، )١(فرعية تتضمن معارف ومفاهيم وحقائق" بنود"اور ولكل موضوع حم
وميكن عرض عناصر احملتوى الدراسي للوحدة، وبيان عناصر احملتوى  اليت 

  :يلا، وذلك على النحو التبعاد الدور احلضاري للغة العربيةجتسد أ

                                 
دار : ، عمانأسس بناء املناهج وتنظيماامد أمني املفيت، ، حمحلمي أمحد الوكيل)  ١

  .١٢٨م، ص ٢٠١١/ هـ ١٤٣٢املسرية للنشر والتوزيع والطباعة، الطبعة الرابعة، 
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  )٤(جدول
، والبنود اليت تعكس الدراسي لوحدة احلضارة اإلسالميةعناصر احملتوى 

  الدور احلضاري للغة العربية أبعاد 
  البنود اليت تعكس الدور احلضاري للغة العربية   احملتوى الدراسي

أبعاد الدور احلضاري للغة 
  العربية

مفهوم احلضارة أوالـ 
  اإلسالمية ومصادرها

  ـ الدين اإلسالمي١
  .ـ اللغة العربية٢
  .ـ تراث احلضارات القدمية٣

  :لى أنأن تؤكد وحدة احلضارة اإلسالمية ع
  .ـ اللغة العربية أغىن اللغات السامية وأوسعها أفقا

  .ـ نزول القرآن الكرمي باللغة العربية أعلى شأا وثبت أركاا
  .ـ اللغة العربية حلت حمل لغات بعض البالد املفتوحة كالقبطية والسريانية وغريها

  .دبم اليت احتفظت بلغاا اختذت من العربية لغة للعلم واأليلاـ األق
  .ـ كثري من الكلمات األجنبية يف شىت جماالت العلوم والصناعات والفنون والتنظيم العسكري ذات أصل عريب

  .ونان والفرس والرومانإلىـ اللغة العربية حفظت تراث األمم القدمية ك
  .ـ اللغة العربية كتبت ا منجزات العرب واملسلمني يف شىت ااالت

 احلضارة مصادر أحداللغة العربية 
  اإلسالمية

   اتمع اإلسالمي -ثانيا
  .ـ تكوين اتمع

  .ـ احلياة االجتماعية

  . البالد املفتوحة اإلسالم دفعهم لتعلم اللغة العربية مما قرب بينهم وبني الفاحتنيإىلـ دخول أه
اركة يف كافة مناحي  البالد شجعهم على تعلم العربية للمشيلاـ تسامح الفاحتني مع من ظلوا على دينهم من أه

  .الدولة
  . البالد املفتوحة اإلدارية والعلمية وتعلمهم العربية جعلت الفاحتني  يرتلوم مرتلة رفيعة مما قرب بينهميلاـ خربة أه

ـ دور اللغة العربية يف التقريب ٤
   . البالد املفتوحةيلابني الفاحتني وأه

  .ونانية والالتينية والقبطية والرببرية وغريهايلاـ حلت اللغة العربية حمل ١
  .ـ البالد اليت احتفظت بلغتها رغم خضوعها حلكم العرب واعتناقها اإلسالم مثل الترك والفرس اختذت اللغة العربية أداة للعلم واألدب٢
  .إلسالمية ليسوا من أصل عريب إال أم نضجوا ونبغوا وأنتجوا ودونوا مترة جهدهم باللغة العربيةـ كثري من أعالم احلضارة ا٣

املفتوحة ـ إقبال شعوب البالد ٢
، ودورهم يف على تعلم اللغة العربية

  .احلركة العلمية

  احلياة العلميةثالثا ـ 
  ةنظام التربية اإلسالمي

  العلوم الشرعية
 داا ألفاظا جديدةـ أظهرت اللغة العربية مقدرة عجيبة على استيعاب عناصر احلضارات السابقة فاشتقت من مفر١  العلوم الكونية

   .، ومل متانع من تعريب بعض األلفاظ غري العربية فصارت لغة عامليةواكسبت بعض ألفاظها معاين جديدة
  .)٢(الذي مل يعد له وجود إال يف التراجم العربية)١(ونانيلاـ حافظت حركة الترمجة على جانب كبري من تراث ٢
  .كتشاف وتصحيح لكثري من اجلوانب اليت مت نقلهاـ أعقب حركة الترمجة حركة ابتكار وجتديد وا٣

ـ حركة الترمجة إىل العربية ونقل ٣
ونان إلىتراث الفرس واهلنود و

  .والرومان
  

  النظم اإلسالمية -رابعا
  النظام السياسي: أوال
  النظام اإلداري:ثانيا
  إىلالنظام امل:ثالثا
   النظام القضائي:رابعا

 .لقب خليفة اهللاـ 
  اختذه الرسول الذياخلامت ـ 
 .الوزارةـ 
 .اإلمارةـ 

بعد عصر اخلالفة ـ عاجلت اللغة العربية إىل جانب الدين اإلسالمي االنقسام السياسي الظاهري يف العامل اإلسالمي 
  .إذ ظل يتضمن يف داخله وحدة إسالمية عربية عميقة اجلذوراألموية 

 تعريب الدواوين  

لعريب يف نظم احلضارة االطابع -٥
  .ميةاإلسال

ـ دور اللغة العربية يف ٧  األندلس انتقال احلضارة - خامسا

                                 
حولية كلية وناين وأثرها على احلضارة اإلسالمية، الي، ترمجة التراث فتح اهللا خليف)  ١

  .٢٦٣ـ ٢٤٥، ص ص ١٩٨٩، ١٢، قطر، ع اإلنسانيات والعلوم االجتماعية
  .٤١جروينباوم ، حضارة اإلسالم ، ص )  ٢
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  ــــــــــــــ

 .١٣١,١٣٠ ص١ جـوفيات األعيانابن خلكان، ) ١  =
  .١٤٦ ص ٤ جـكتاب العرب ابن خلدون، ) ٢
 الطيب حنف، )أبو العباس شهاب الدين أمحد بن حممد التلمساين املالكي (املقري)  ٣

 .٢٥٠  ص١ج،  ، املكتبة األزهريةمن غصن األندلس الرطيب
  .٦٧الديانات واحلضارات ص . املدورطه )  ٤
 .٣١٣العرب واحلضارة ص : علي اخلربوطلي) ٥

اللغة العربية  :حممد أمني توفيق ، قضايا اللغة العربية وحتدياا يف القرن احلادي والعشرين)  ٦
  .٣٣٧، ص ٢٠٠١، ١٣٣/ ١٣٤، ع ٢٩قطر ، س ، التربية ، مسموعة ومرئية 

  .٢١٧ ص أوروبا يف العصور الوسطى. سعيد عاشور)  ٧
، ، ترمجة وحتقيق حسني مؤنستاريخ الفكر األندلسي، آخنل جنثالث بالنثيا)  ٨

  .٥٣٦ص ، ١٩٥٥، مكتبة النهضة املصرية:القاهرة
 .١٢٠ص  ، ترمجة العدوي ، القاهرةاحلضارة العربيةهل، )  ٩

وا أهل ذمة يدفعون مجاعة من األسبان الذين استمروا على املسيحية، وأصبح)  ١٠
اجلزية للمسلمني، ويعيشون آمنني يف وطنهم، ويتمتعون باحلرية الدينية والتسامح 
الذي امتاز به املسلمون يف معاملتهم ملخالفهم يف الدين عاشروا العرب، وتعلموا 

  .لغتهم، ودرسوا علومهم وقلدوهم يف عادام، وأسلوب معيشتهم
، جامعة جملة حوليات التراث، صور الوسطىباسة ، الترمجة يف العحممد ع)  ١١

  . ٩ـ ١ م ، ص ص ٢٠٠٦، ٥مستغامن ، اجلزائر ، ع 
  .٢٩٨ ص١ جـمرجع سابقاملقري، )  ١٢
 ، الرياض مكتبة مراكز الترمجة القدمية عند املسلمنيعلي بن إبراهيم النملة، )  ١٣

  .م١٩٩٢/ هـ ١٤١٢امللك فهد الوطنية ، 
  .٣٣١ص،  ١٩٥٥حسن نصار ، مصر ، ، حتقيق رحلة ، ابن جبري )  ١٤
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  البنود اليت تعكس الدور احلضاري للغة العربية   احملتوى الدراسي

أبعاد الدور احلضاري للغة 
  العربية

  :اإلسالمية إىل أوربا
 األندلس 
  صقلية 
 بالد الشام  

 مؤلف يلااللغوي أبو على الق ، حاضر فيها ا الطالب من مجيع أحناء األندلس، ومن أفريقيا وأوروباإليهجامعة قرطبة يف املسجد اجلامع كان يفد ـ 
  .بن القوطية النحو ااملؤرخ األندلسي ادرس و، )١(يلامكتاب األ

مغرما باقتناء الكتب؛ فكان يكلف رجاله بالبحث عن املخطوطات يف حوانيت اإلسكندرية الثاين كان احلكم ـ 
وكان يطلع بنفسه على بعض )٢(ودمشق وبغداد، وشرائها ونسخها، وذه الطريقة متكن من مجع أربعمائة ألف جملد

وقد أراد أن حيصل . نيأخرا مما جعل هلا قيمة كبرية يف نظر العلماء املتهذه املخطوطات ويكتب مالحظات يف هوامشه
 بألف إليهوكان يقيم إذ ذاك بالعراق فبعث ، على النسخة األوىل لكتاب األغاين اليت كتبها أبو الفرج األصفهاين بنفسه

نقل تراث اإلنسانية 
  احلضاري إىل الغرب 

  

  ــــــــــــــ
  :موقع الوراق، السلوك ملعرفة دول امللوك، يزيقرامل) ١  =

http://www.alwarraq.com٣٨٢ ص  
النجوم ، )مجال الدين أيب احملاسن يوسف بن تغري بردي(ن تغري بردي أب)  ٢

، الس العلمي علي شبكة اإلنترنتمكتبة ، يف ملوك مصر والقاهرةالزاهرة 
  .٢٨٣ص، ٦ج

 ص ٢جـ، ١٩٤٨، مطبعة وادي النيل: ، القاهرةتاريخ العربفليب حىت، )  ٣
٨٥٨، ٨٥٧. 

، مكتبة مشكاة يف أخبار مصر والقاهرةحسن احملاضرة السيوطي، جالل الدين )  ٤
  .١٦٨ص  ، اإلسالمية على االنترنت

  .٦٥ ص ٣جـ، ١٩٤٨مطبعة وادي النيل ،  :، القاهرة تاريخ العرب، فيليب حىت )  ٥
، ٥٣٣، ص ٢، ج١٩٦٣، ، القاهرةأوربا العصور الوسطى، سعيد عاشور)  ٦

أثر احلضارة العربية على مشس العرب تسطع على الغرب زيغريد هونكه ، 
ترمجة فاروق بيضون ، كمال دسوقي ، مراجعة مارون عيسى اخلوري ، ،  أوربة

  .٣٢١، ١٩ص دار اجليل ودار األفاق اجلديدة ،  :بريوت
، مكتبة األجنلو املصرية، تاريخ احلضارة اإلسالمية يف العصور الوسطىنعم ماجد، عبد امل)  ٧

  .٥٩ـ١٧ص ، مرجع سابقزيغريد هونكه، ، ٢٢٧م، ص ١٩٧٨القاهرة 
ندوة التاريخ اإلسالمي قاسم عبده قاسم ، احلروب الصليبية يف ألف ليلة وليلة ، )  ٨

  .٢٥٧ ، الد الثالث ، ص١٩٨٥، دار املعارف، والوسيط



٥٢ المحور الخامس
  البنود اليت تعكس الدور احلضاري للغة العربية   احملتوى الدراسي

أبعاد الدور احلضاري للغة 
  العربية

  .)٣(دينار مثنا هلا
، وحضارم، وثقافتهم،  با بالعرب وشرائعهمـ أشاد املسيحيون األسبان الذين هاجروا إىل كثري من بالد أورو

 دعاية طيبة للمسلمني يف -  من حيث ال يقصدون-وبالعمران الذي عم البالد األسبانية على أيديهم؛ فنشروا بذلك
، هذه الدعاية جعلت أهلها يتطلعون )٤(أوربا ونبهوا أذهان أهلها إىل النهضة احلضارية اليت قام ا املسلمون يف أسبانيا

  .لوقوف على هذه النهضة احلضاريةل
أن يسمح له بإيفاد )  هـ١٨٠ -١٧٢(إىل األندلس يرجو األمري األموي هشاما األول   امللك فيليب البافاريـ بعث

بعثة إىل قرطبة لدراسة أنظمة األندلس وثقافتها، ومشاهدة أوجه النشاط ا، فقبل األمري رجاءه وأرسل امللك اجلرماين 
ألنه حترى األمانة " وليم األمني " الذي أطلق عليه األندلسيون اسم " ويلمينب " ندلس برئاسة وزيره األول وفداً إىل األ

وقد أشار الوزير على امللك باالستمرار يف إرسال البعثات العلمية . يف نقل ما رأوه من مظاهر ضة بالدهم إىل امللك
  .)٥(القتباس ما يفيد البالد من فنون احلضارة العربية

، على رأس بعثة من "دوبانت "ـ يف أوائل القرن اخلامس اهلجري أرسل جورج الثاين ملك إجنلترا ابنة أخيه األمرية 
رئيس موظفي القصر امللكي، وأرسل " سفليك " مثان عشرة فتاة، من بنات األمراء واألعيان، إىل أشبيلية مبرافقة النبيل 

 وقد مسعنا عن الرقي العظيم الذي تتمتع ..." اخللفاء األمويني باألندلس جاء فيه معه كتابا إىل اخلليفة هشام الثالث آخر
بفيضه الصايف معاهد العلم، والصناعات يف بالدكم العامرة، فأردنا ألبنائنا اقتباس مناذج من هذه الفضائل؛ لتكون بداية 

  .)٦ (... من أركاا األربعةحسنة يف اقتفاء أثركم لنشر أنوار العلم يف بالدنا اليت حييط ا اجلهل
، إيطالياـ يف عهد ملوك الطوائف يف األندلس كانت توفد إىل معاهد غرناطة، وأشبيلية، وغريمها بعثات من فرنسا، و

ها وثقافتها اليدواألراضي الواطئة؛ لتنهل من احلضارة العربية، وكان طالب هذه البعثات يعجبون باحلياة العربية وتق
  .تنق اإلسالم وفضل البقاء باألندلس ومل يعد إىل بالدهحىت أن بعضهم اع

ـ املركز الرئيسي حلركة الترمجة من العربية إىل الالتينية، وقد أنشأ ٤٨٧ـ كانت مدينة طليطلة بعد سقوطها يف أيدي املسيحيني سنة  " رميوند "  ه
  .)٧(امهني يف حركة الترمجة األندلس أكرب املس رئيس أساقفتها مكتبا للترمجة، وكان املستعربون من أهل
ففي علم احلساب مثال عرفوا نظام األعداد اهلندية عن العرب،  )٨(ـ ترتب على هذه احلركة وجود ثورة علمية وفكرية هائلة يف غرب أوروبا

رقم بنقله من خانة اآلحاد إىل خانة العشرات أو املئات أو اآلالف وما بعده ا بدل األرقام الرومانية اليت وهو النظام الذي تتغري فيه قيمة اـل
  .كانت عملياا احلسابية تتطلب منهم وقتا طويال

  .الثاين على ترمجة كثري من املؤلفات العربية إىل الالتينية وخباصة ما يتعلق منها بعلم اجلغرافيا" سلفتر "البابا ـ شجع 
م اهلندسة والفلك والطبيعة والكيمياء  عن العرب، كما نقلوا عنهم علو- ألول مرة- ـ عرف األوروبيون علم اجلرب

  .والطب والفلسفة، وكثريا من أنواع فـروع املعرفة املختلفة
ـ سلكت الفنون اإلسالمية سبيلها إىل أوربا عن طريق األندلس مثل صناعة اخلزف والنسيج، والتعدين، وصناعة 

  .)٩(املعادن، والنجارة، والتطعيم بالعاج وغريها من الصناعات
لعربية بل  من األسبان على استخدام اللغة ا)١٠(ت سياسة التسامح جتاه أهل الذمة على إقبال املستعربونـ ساعد

، وعن طريق هؤالء الذين مجعوا بني معرفة اللغة العربية واللغة الالتينية احلديثة نقلت حضارة وفضلوها على الالتينية
  . يف شبه جزيرة أيربياآليةالعرب إىل اإلمارات الشم

ني  علي يد األساتذة العرب فنشأت مدرسة من غري املسلمني لعب أعضاؤها دور السفراء باليهودتتلمذ كثري من ـ 
  )١١( بدور بارز يف حركة الترمجةاليهود، وقام احلضارة اإلسالمية وغرب أوربا

لذين ولدوا من آباء وهم ا" باملولدين"ـ بعد جيل من الفتح تكون من املسلمني العرب واألسبان عنصر جديد عرف 
  .عرب وأمهات أسبانيات، وعلى مر الزمن كثر عدد هؤالء حىت أصبحوا يكونون أغلب سكان األندلس

ة من االزدهار، وخباصة يف القرن الرابع اهلجري؛ حيث كانت يلاـ وصلت احلضارة العربية يف األندلسي إىل درجة ع
 وعشرين ضاحية، وكان ا سبعون دارا للكتب، أحدن وومدينة قرطبة العاصمة تضم مائة وثالثة عشر ألف مسك

 )١٢( ومضاءةةًوعدد ال حيصى كثرة من احلوانيت كما كان ا كثري من املساجد، وكان أغلب شوارعها مرصوف
  .وكانت بقية املدن صورة مصغرة من العاصمة

، ومل يعثر غرب أوربا على جزء د ذلكية بعونانيني ترجم إىل السريانية والعربية أوال فالعربإلىـ كثري من مؤلفات 
  .)١٣(كبري من هذا التراث إال يف تلك التراجم

، بل كان أكثر تلهفا على الشروح اليت  له املسلمون يف ترمجتها العربية اليت قدمهااليونانيةـ مل يكتف الغرب باملادة 
  .وضعها علماء املسلمني هلذه املادة

 صقلية  
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  البنود اليت تعكس الدور احلضاري للغة العربية   احملتوى الدراسي

أبعاد الدور احلضاري للغة 
  العربية

 على اجلزيرة آخر عهد العرب ا، بل ظلوا بعد زوال احلكم العريب يقيمون فيها، وقد مل يكن استيالء النورماندينيـ 
اعتمد حكامها النورمانديون على العناصر العربية يف الشئون السياسية، واالقتصادية؛ ألم كانوا على جانب كبري من 

  .اخلربة واحلضارة والرقي، كما كانوا عناصر نشيطة ومنتجة
يرتدى املالبس العربية ويطرز رداءه حبـروف عربية وقد نقش على سقف كنيسته اليت بناها يف " اينروجر الث"ـ كان 
 مقربا عنده، إليهوكان اإلدريس اجلغرايف الرحالة، وأعظم رسامي اخلرائط، حمببا . نقوشا باخلط الكويف" بارمو"مدينة 

له من املال ما مكنه من إرسال الرسل إىل كثري من وقد شجعه امللك على حبوثه اجلغرافية وقدم له كل مساعدة وبذل 
  .م؛ إلمداده باملعلومات اجلغرافية عنهاإلىاألق

 ويثق فيهم، وقد عرب عن ذلك الرحالة بن جبري يف حديث له عن إليهيعتمد على العرب فيقرم " وليم"ـ كان امللك 
م يف أحواله، إليهوإنه لكثري الثقة م، وساكن إنه عجيب يف حسن السرية واستعمال املسلمني، : "... امللك بقوله

  .)١٤("واملهم من أشغاله، وله منهم األطباء، واملنجمون وهو شديد احلرص عليهم
، وتعلم فيها؛ فنشأ حمبا للعلوم العربية كان حيسن التكلم الذي ولد بصقلية وترىب ا" ثاينفردريك ال"ـ اإلمرباطور 
وحضارم،  خون العرب واألوربيون يف وصف حبه للمسلمني، وإعجابه بعلومهم،وقد أفاض املؤر. باللغة العربية

وأخالقهم، وتقريبه هلم واستخدامهم يف حاشيته حىت أن املوذنني املسلمني كانوا يؤذنون عند موعد كل صالة يف 
  .)١(معسكره

 متينة، وكانا يتبادالن السفارات وبني السلطان األيويب الكامل حممد صداقة" فرديك الثاين"قامت بني اإلمرباطور ـ 
فتذكر املصادر التارخيية أن السلطان الكامل أرسل هدية إىل اإلمرباطور، كان من بينها زرافة كانت أول . واهلدايا

 جهازا عجيبا للكواكب ، وأن اإلمرباطور أرسل إليهدمشق أرسل  زرافة دخلت أوربا، وأن األشراف األيويب صاحب
ل واألشرف منها دب أبيض وطاووس أبيض أعجبا أهل القاهرة ودمشق، كما أعجبت الزرافة هدايا لكل من الكام

  .)٢(وجهاز الكواكب أهل صقلية
ـ ظل العرب حيتفظون بضياعهم وأمواهلم ومتاجرهم ومصانعهم يف اجلزيرة، ويزاولون نشاطهم الزراعي والتجاري 

 اجلزيرة، وكان ملوك النورماند حيسنون التكلم ا ويطربون والصناعي حبرية تامة، كما ظلت اللغة العربية شائعة يف
ويظهر أن استعماهلا استمر إىل أواخر القرن التاسع اهلجري؛ ويؤيد ذلك شواهد القبور اليت عثر عليها . ألدا وشعرها

  .علماء اآلثار حديثا سواء كانت قبور مسلمني أم قبور مسيحيني
هم، اليت ال تزال باقية حىت اآلن، كما تركوا ألفاظا عربية اليدمن عادام وتقـ ترك العرب يف جزيرة صقلية كثريا 

ويف مدينة بارمو مبنيان عظيمان . وال تزال مدن كثرية يف اجلزيرة حتمل أمساء عربية. ةيلاكثرية يف اللغة الصقلية واإليط
  .مها قلعة العزيزة واآلخر قصر القبةأحدمن مباين العرب 

 اإلسالمية يف اجلزيرة حنو ستة قرون من الزمن ، وقد خرجت صقلية العربية عددا غري قليل من ـ ازدهرت احلضارة
نذكر منهم على سبيل املثال أسد الدين . احملدثني والفقهاء والنحويني واألدباء واملؤرخني واجلغرافيني واألطباء والفالسفة

بن عمر، وابن محد يس الصقلي الشاعر املبدع، بن احلارث، صاحب كتاب األسديات يف الفقه، والقاضي ميمون 
والشريف اإلدريسي اجلغرايف احملقق، واحلسن بن حيي املعروف بابن اخلزاز صاحب تاريخ صقلية، وعيسى بن عبد 

  .املنعم، وكان من أهل العلم باهلندسة والنجوم واحلكمة، وأبو عبد اهللا الصقلي الفيلسوف وغريهم كثري
، إيطالياة بالرمو، عاصمة صقلية، أول مدرسة للطب يف أوربا، وعن طريقها انتشر الطب يف ـ أنشأ العرب يف مدين

  .وسائر أرجاء القارة
  احلروب الصليبيةأثناء (بالد الشام ومصر(: 

  .لعلي بن العباس" كامل الصناعة الطبية" علماء مدينة بيزة الكتاب الطيب املشهور أحدـ نقل 
يقال إن أرسطو ألفه لتلميذه " سر األسرار"طا عربيا يف الفلسفة واألخالق يسمى  ترجم فيليب الطرابلسي خمطوـ

  .اإلسكندر املقدوين
 األوروبيني بتعلم اللغة العربية؛ ألم وقد فشلوا يف نشر الديانة املسيحية حبد السيف رأوا أن تعلم اللغة العربية ماهتـ 

  .)٣(نهم باللني واإلغراءميكنهم من التخاطب مع الشرقيني ونشر املسيحية بي
إنشاء املستشفيات ومعاجلة املرضى قبل احلروب الصليبية؛ مما يرجح أن هذا النظام منقول عن الشرق مل تعرف أوربا ـ 

اإلسالمي، بعد أن شاهد األوروبيون املستشفيات فيه أثناء احلروب الصليبية، كما يرجح أيضا أن نظام احلمامات العامة 
  .وروبا بعد احلروب الصليبية منقول كذلك بواسطتهاالذي انتقل إىل أ

 كما اقتبسوا منهم االحتفال )٤(تعلم الصليبيون من املسلمني استخدام محام الزاجل يف نقل األخبار احلربيةـ 
ى ، وكذلك نقلوا عنهم اختاذ الشعارات ونقشها عل"اجلريد"باالنتصارات بإشعال النريان، ولعبة الفروسية املعروفة باسم 
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  البنود اليت تعكس الدور احلضاري للغة العربية   احملتوى الدراسي

أبعاد الدور احلضاري للغة 
  العربية

األسلحة واخلوذات، وكان اختاذ الشعارات معروفا عند املسلمني، فقد كان صالح الدين يلبس خوذة عليها رسم 
النسر، وكانت خوذة الظاهر بيربس على شكل أسد كخوذة ابن طولون من قبل، ومل يكن ذلك معروفا يف أوروبا قبل 

  .احلروب الصليبية
ل الصليبيون العائدون إىل أوروبا كثريا من النباتات وأشجار الفواكه مثل ويف جمال الزراعة والصناعة والتجارة نقـ 

السمسم والبصل واألرز والبطيخ والربقوق والليمون، كما محلوا معهم حني عودم البسط والسجاجيد واملنسوجات، 
أوروبية جديدة وبدأت تظهر يف أوروبا مصانع اآلنية والبسط واألقمشة تقليدا للمنتجات الشرقية، ووجدت سوق 

للمنتجات الزراعية الشرقية، والسلع الصناعية مما ساعد على نشاط التجارة الدولية اليت كانت قد ركدت منذ سقوط 
  )٥(الدولة الرومانية الغربية يف القرن اخلامس امليالدي

 منها حتتفظ بأصلها العريب يف ـ انتقلت كثري من الكلمات العربية إىل لغام األجنبية كأنواع األقمشة اليت مازال الكثري
نسبة إىل  Fustian نسبة إىل مدينة املوصل ، و Muslin، و Damaskasاللغات األوربية ، منها احلرير الدمشقي 

 ، والتمر هندي Kampfer والكافور  Amberمدينة الفسطاط ، ومن العقاقري اليت احتفظت بأمسائها العنرب
Tamarinda)أضف إىل ذلك الليمون)٦ ، Lemon  والربتقال أو النارنج ،Orange وقصب السكر ،Sugar 

Cane وهناك بعض املصطلحات التجارية اليت ما تزال تستخدم يف أوربا مثل ،Tairiff  ا التعريفة ويقصد
   ـ)٧(وغريها من األلفاظ Aval، واحلوالة  أو الشيكCheque، والصك اجلمركية

 فقد كشف حتليل بعض حكايات ألف ليلة وليلة اليت تتعلق باحلروب الصليبية ـ تأثر األدب الشعيب باحلروب الصليبية
عن شعور مفعم بالكراهية واملرارة اليت علقت بالوجدان الشعيب جتاه الفرنج ونصارى الغرب من جراء احلروب الصليبية 

لقد استحق الفرنج عداء ، وجتلت هذه الكراهية يف السخرية من إدعاءات الفرنج واامهم بالكذب على املسيح ، و
العرب واملسلمني عن جدارة بسبب مذاحبهم الشنعاء وعدوام املستمر واملتكرر على املنطقة العربية واستهانتهم بكل 

  .)٨(يةاليهوداملقدسات اإلسالمية واملسيحية الشرقية و

 العدوان الداخلي موجات -سادسا
  واخلارجي على العامل اإلسالمي

  . عوامل متاسك األمة أمام موجات العدوان الداخلي واخلارجيأحداللغة العربية ـ 
  .)أمثلة ومقارنات بني مصر وبالد الشام واملغرب العريب ( ـ موقف االستعمار الغريب من اللغة العربية 
  .رب وقيام دولة على أساس رابطة الدم واللغة والتاريخ املشتركـ القومية العربية كحركة تدعو لتمجيد الع

  .ـ الطورنية ونظرا لإلسالم واللغة العربية باعتبارها كيان غريب وطارئ على القومية التركية
  .ـ املدارس واجلامعات األجنبية يف العامل العريب ودورها يف التنصري وسعيها لتخريب اللغة العربية

  

العامل سابعا ـ حاضر 
  اإلسالمي 

  تعريب العلوم والتقنية 

  .ـ انسحاب املسلمني من ميدان صناعة احلضارة وأثره على اللغة العربية
  .ـ الفجوة احلضارية بني الشرق والغرب ودور اللغة يف جتاوزها عن طريق الترمجة والتعريب

  .عريب على مواكبة التطور يف العلومـ هل تعريب العلوم طوق جناة أم عامل عزلة لعدم قدرة حركة الترمجة والت
  

  : واستراتيجيات التعليم والتعلمأساليب -ثالثا
  .اث اجلاريةحدـ األ

  .ـ القراءات اخلارجية
  .ـ االستقصاء

  .ـ التعلم التعاوين
  :الوسائل التعليمية ومصادر التعلم -رابعا
  .نصوص التارخيية واملصادر األصليةـ ال
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  ".وغريه..موقع قصة تاريخ اإلسالممثل "ـ املواقع اإللكترونية 
  .وم التوضيحية واللوحات التنظيميةـ الرس

  .ـ اخلرائط التارخيية
  : األنشطة التعليمية-خامسا

  .ـ البحوث القصرية
  .ـ الندوات

  .ـ جمالت احلائط، والصفحات اإللكترونية
  .يةاليومـ املذكرات 

  : التقومي-سادسا
ب قبل ى التحصيلي للطالاالختبارات التحصيلية لقياس املستوـ 

  .وأثناء وبعد دراسة الوحدة
ار ـ اختبارات مهارات لقياس املستوى املهاري للطالب يف إصد
، األحكام، وإبداء الرأي، وتقومي الدليل، واالستنتاج وعمل املقارنات

  .ات املختلفة أثناء دراسة الوحدة وبعدهاإلىواالشتراك يف الفع
  .ـ مهام األداء
  . اللغة العربيةاه حنوـ مقياس االجت
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  :توصيات البحث
يف ضوء النتائج السابقة اليت أسفر عنها البحث أمكن الكشف عن   

بعض القصور يف حمتوى منهج التاريخ للصف الثاين الثانوي فيما خيص 
جتسيد الدور احلضاري للغة العربية، ومن مث فقد قدم البحث تصورا لوحدة 

  :ا يوصي البحث بضرورةمقترحة يف احلضارة اإلسالمية، كم
ـ تطوير مناهج التاريخ باملرحلة الثانوية ملواجهة األدوار املتجددة ١

هلذه املناهج مبا يواكب قضايا العصر حبيث يكون هلا دور فاعل يف التحصني 
  .الثقايف لألجيال اجلديدة

ـ مراعاة الصالت العضوية املهمة اليت تربط بني املناهج الدراسية ٢
 منهج عاجلة ما تعانيه مناهجا من انفصال وعزلة مصطنعة يف ظلاملختلفة، وم

اليت أثرت بالسلب على وظيفية هذه املناهج ودورها املواد الدراسية املنفصلة 
  .الفاعل يف حياة املتعلم

ـ تفعيل دور مناهج التاريخ يف احملافظة على الثوابت الثقافية ٣
غة العربية، واحملافظة عليها، للمجتمع اإلسالمي، ويف مقدمتها االعتزاز بالل

  .والتمسك ا، ودعمها
ـ التأكيد من خالل املناهج الدراسية على أن استئناف اللغة العريب ٤

لدورها احلضاري يرتبط إىل حد بعيد باسئناف العرب لدورهم الفاعل يف 
  .صنع احلضارة، والذي توقف لقرون

ة الثانوية حبيث ـ إعادة النظر يف فلسفة تدريس التاريخ يف املرحل٥
مبا ميهد  يركز على القضايا املعاصرة، ويعمل على كشف جذورها التارخيية؛



٥٧ في التاريخ لطالب المرحلة الثانوية ... الدور الحضاري للغة العربية دراسة تحليلية

  .، والعمل على حلهاالطريق ملناقشتها مناقشة جادة
ـ التأكيد على تفعيل دور املنظمات العربية واإلسالمية يف معاجلة ٦

رض له القضايا والتحديات اليت تواجه العامل اإلسالمي، ومن بينها ما تتع
  . اللغة العربية من ضربات يف أوطاا وبني أهلها

ـ أمهية النشاط املصاحب الستثمار الطاقات اليت يتميز ا طالب املرحلة ٧
  .الثانوية، مع وجوب أن تتناسب تلك األنشطة مع روح العصر ومعطياته

 التأكيد يف مناهج التاريخ على عاملية احلضارة وعدم إنفراد أمة أو -٨
صنعها، وكيف أن املسلمني األوائل كانوا واعني متاما لذلك مما شعب ب

انعكس على موقفهم من تراث احلضارات السابقة على اإلسالم، وكذلك 
عندما خبا ضوء احلضارة اإلسالمية، والدور الذي لعبته اللغة العربية يف 

.التواصل احلضاري
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  :ات ببحوث أخرىمقرتح
لة الثانوية يف ضوء متطلبات ضة ـ تطوير مناهج التاريخ يف املرح١

  . العامل اإلسالمي
ـ برنامج مقترح لتنمية بعض مهارات تدريس التاريخ لدى معلم ٢

  .املرحلة الثانوية يف ضوء متطلبات تنمية الرؤية احلضارية
 استخدام بعض استراتيجيات التدريس يف تعليم التاريخ فعاليةـ ٣

ية جلوانب احلضارة األسالمية على تنمية إدراك طالب املرحلة الثانو
  .واجتاهام حنوها
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  :املراجع
النجوم ، )مجال الدين أيب احملاسن يوسف بن تغري بردي(ـ ابن تغري بردي  ١

  . ، مكتبة الس العلمي علي شبكة اإلنترنتالزاهرة يف ملوك مصر والقاهرة
  .١٩٥٥، حتقيق حسن نصار، مصر، رحلة، ـ ابن جبري ٢
، املقدمة، )أبو زيد عبد الرمحن بن حممد بن خلدون(ـ ابن خلدون  ٣

  .هـ١٣٢٢، القاهرة
، )أبو العباس مشس الدين أمحد بن أيب بكر بن خلكان(ـ ابن خلكان  ٤

دار  :ق إحسان عباس، بريوت، حتقي وأنباء أبناء الزمانوفيات األعيان
 .١٩٩٤، صادر

معلومات ، ليب على سيادة الدوـ إحسان هندي، العوملة وأثرها السل ٥
، السنة العربية السورية، مركز املعلومات القومي يف اجلمهورية دولية

  ٦٥، ص١٩٩٨، دمشق ،٥٨ السادسة، العدد
 عامل الكتب، ، حنني بن إسحق وآثاره املطبوعةـ أمحد بن حممد الذبيان ٦

  .٢٠٣م ، ١٩٩٥مارس ـ أبريل  / ه١٤١٥، شوال ٢،ع١٦مج
علمي يف العصور علم والتفكري ال، تعريب الـ أمحد سليم سعيدان ٧

 ، ص١٩٩١، يونيو ٩٧، ع٢٠، قطر، سالتربية، اإلسالمية األوىل
   .٢٢٩ـ٢١٥

وأثرها يف  أمحد علي حممد ، حركة الترمجة والنقل يف العصر العباسي  ـ٨
   .١٩٠ـ١٨٣، ص١١٥، ع٢٤، سقطر ،التربية، الفكر العريب اإلسالمي

اخلطة القومية الشاملة للثقافة ، ربية الثقافة، جامعة الدول العـ إدارة ٩
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  .١٩٩٠، املنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ، تونس العربية
املكتبة :بريوت غرائب اللغة العربيةسوعي إلىرفائيل خنلة األب ـ  ١٠

  .١٩٥٩الشرقية ، 
 ،)أبو العباس شهاب الدين أمحد بن حممد التلمساين املالكي (املقري ـ ١١
  .١ ، ج ، املكتبة األزهرية األندلس الرطيبمن غصن  الطيبحنف

  :موقع الوراق، السلوك ملعرفة دول امللوكزي، يقرـ امل ١٢
http://www.alwarraq.com  

ترمجة وحتقيق حسني ، تاريخ الفكر األندلسي، ـ آخنل جنثالث بالنثيا ١٣
  . ١٩٥٥مكتبة النهضة املصرية ،  :، القاهرةمؤنس

للبناين للطباعة دار الكتاب ا لفصحى لغة القرآناـ أنور اجلندي،  ١٤
  .١٩٨٢، والنشر والتوزيع

، كالم على الدور التارخيي واحلضاري للثقافة العربية ـ أنيس األبيض ١٥
 .٢٠١١ فرباير ١٢،  ، السبتاحلياة السعوديةاإلسالمية ، 

رسالة ،  أصحاب االختيارـ جان لوي كالفيه ، املستخدمون هم ١٦
  . ٣٦ـ ٣٥، ص ص ٢٠٠٠ إبريل  ،اليونسكو

، يف أخبار مصر والقاهرةحسن احملاضرة السيوطي، جالل الدين ـ  ١٧
  .نترنتمكتبة مشكاة اإلسالمية على اإل

مؤمتر ، اجلديد يف تطوير التعليم اجلامعي، ـ مجال علي خليل الدهشان ١٨
، ة، جامعة املنوفي يف مصر وحتديات القرن احلادي والعشرينيلاالتعليم الع

، اجلهاز املركزي للتنظيم واإلدارة، مدينة نصر القاهرةمركز إعداد القادة ب
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  .٢٠٩ـ ١٨٧، ص ص ١٩٩٦مايو 
، ترمجة عبد العزيز جاويد، نباوم، حضارة اإلسالميجروجوستاف ـ  ١٩

  .٤١ص ، ١٩٥٦القاهرة ، 
، دور السريان يف نقل التراث الفلسفي والعلمي جريار تروبو ـ ٢٠
عامل ، ، ترمجة وتعليق حممد خري البقاعيالعرببية واالستفادة منهاين إىل ونإلى

يوليو ـ أغسطس / هـ ١٤١٤، حمرم ـ صفر ١٤، مج٤، ع الكتب
  .٤١٣م ، ص ١٩٩٣

، حممد أمني املفيت ، أسس بناء املناهج وتنظيماا ـ حلمي أمحد الوكيل ٢١
/ هـ ١٤٣٢، ة الرابعدار املسرية للنشر والتوزيع والطباعة ، الطبعة:، عمان
  .١٢٨م ، ص ٢٠١١

) حمرر(، يف حممود كامل الناقة ـ رشدي طعيمة، العوملة ومناهج التعليم العام ٢٢
ية املصرية ، اجلمعملؤمتر القومي السنوي احلادي عشرا " العوملة ومناهج التعليم"

  .٣٥، ص ٦١ـ ٢٢ ، ص ١٩٩٩، ديسمرب للمناهج وطرق التدريس
، ، أسسهمفهومه :توى يف العلوم اإلنسانيةحتليل احمل، رشدي طعيمة ـ ٢٣

  .١٩٨٧، دار الفكر العريب: ، القاهرةاستخداماته
كن إنزال اإلجنليزية عن عرشها هل مي:، حرب اللغاتبريتون. ل. ـ روالند ج ٢٤

  .٢٤ـ٢٣، ص ص ٢٠٠٠، إبريل  واخلمسونواحدة، السنة الاليونسكورسالة ، ؟
أثر احلضارة على الغرب مشس العرب تسطع ، زيغريد هونكه  ـ٢٥

ترمجة فاروق بيضون ، كمال دسوقي، مراجعة مارون ، العربية على أوربة
  .١٩٦٣دار اجليل ودار األفاق اجلديدة ،  :، بريوتعيسى اخلوري
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، ترمجة الكتب العربية يف الطب والرياضيات ـ سعد عبد اهللا البشري ٢٦
ثاين عشر والثالث عشر ، الالقرنني السادس والسابع اهلجرينيوالفلك خالل 

، ص هـ١٤٠٩، ، السنة األوىل العدد الثاينجملة جامعة أم القرى، امليالديني
  .١٢٩ـ ٩٣
  .٢، ج١٩٦٣، سطى، القاهرة، أوربا العصور الوـ سعيد عاشور ٢٧
، دار العلم للماليني:، بريوتدراسات يف فقه اللغة، ـ صبحي الصاحل ٢٨
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مقد
ّ

  :مة
 فهي تسري وفق ،اريخ يف التمتفردة شخصية اإلسالمية الشخصية

صلى اهللا - رسول اهللا حممدماء، قدوا وقائدها ل من الس مرتّمنهاج رباينّ
ر عنها ربعي بن عامر حني قال  عبالّيت الشخصيةوهي . -عليه وسلم

 ، من عبادة العباد إىل عبادة اهللالناس أمرنا أن خنرج (:لكسرى ملك الفرس
من جور األديان إىل عدل اٍإلسالمنيا إىل سعة اآلخرة، وومن ضيق الد.(  

ة جتعلها قابلة لالنصهار  تعيش يف ظروف موضوعياإلسالمية األمة إنّ
يف التكوينات املعرفية املتنوعة، فالغزو الفكريتها،  يكاد يضيع شخصي

ة قميئة،  قوقعها يف ذاتيياسي يكاد حياصرها، والغزو السيوالغزو العسكر
ا مستهلكاً جعلها سوقاًوالغزو االقتصاديا وأفقر شعوب ثروا ، .ّولعل 

 لفهم تها يف حماولٍة إىل البحث عن شخصياإلسالمية األمةه يدعو ذلك كلّ
سريورة النة هلذه هوض احلضارياألم .واهلدف النأوهائي من العقيدة  الغائي 

ربية والثّوالفكر والتز عن غريه من أبناء قافة، كامن يف بناء إنسان متمي
ة  لتقام من خالله حضارة فكري؛ وفكراً وسلوكاًاتمعات األخرى؛ عقيدةً

وماديزة عن غريها من احلضاراتة متمي .  
ة يف تشكيل اللّغةراسة يف دور تبحث هذه الدخصياإلنساالش نية ة عام

ن يف ين أساسي ركنيياللّغةل اإلسالم وة؛ إذ ميثّ خاصاإلسالمية العربيةو
 الوسيلة العربية اللّغة فة، وكالمها متناسق مع اآلخر، واهلويالشخصيةتشكيل 
األساسية لفهم اإلسالم، وهي شرط أساسيه يف شريعته وإدراك فقّ الزم للت

 وتتفحص .ة من أصولهة العمليألحكام الفرعيمقاصده العليا، واستنباط ا
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راسة كذلك موقع اهلوية يف البناء املعريفّالدوالفكري مع اللّغةة، وتعالق  لألم 
 يف تكوين اهلوية اللّغةة ساؤالت من وعينا بأمهيوتنبع هذه الت. هذه اهلوية

س، تلك  املقدث لغة كتاا تتحدالّيت الوحيدة يف العامل األمةفنحن ات، والذّ
وال تزال لغتنا قادرة على .  عينها منذ ما يقرب من ألف ومخسمائة عاماللّغة
الصمود والبقاء، على الرغم مموكما أثبتت . ض له من هجمات عاتيةا تتعر

الفلسفة التحليليراسات اللّة املعاصرة، والدغوية املتقدة مة، والعلوم املعرفي
ةاللّغ  ة أنّاإلدراكيليست حمض وسيلة للت صيحات عبري، مثلواصل والت 

 وعاء للمعىن فحسب، كما تكون األقفاص أو احليوان وإشاراته، وال هي
فكري وخامة من خامات  لُحمة يف نسيج التاللّغةبل . األكياس وعاء للفاكهة

ةل  عوامل تشكّالوعي، وأهمخصيالشهي اهلوية اللّغةإنَّ . ة واهلوية والقومي 
 ة وهي األنا، ويصدق هذا على الفرد وعلى اجلماعة على حداتيوهي الذّ

 باإلسالم، اللّغةعالقة : ل البحث من مفردات عديدة منهاوسيتشكّ .سواء
 اللّغةة أو  القومياللّغة، والشخصية يف تشكيل اللّغةة  واهلوية، وأمهياللّغةو

اللّغة، واألموالثّاللّغةة، و األجنبي اللّغة، وةنائيواالزدواجي ياسة اللّة، والسة غوي
  . املناسبة للخطاب املعاصراللّغةات، وما هي ودورها يف بناء الذّ

  ): عقيدة وشريعة(  باإلسالماللّغةنظرة القدماء إلى عالقة : أوالً
أدرك سلف هذه األمة داللة ارتباط العربية باإلسالم؛ فالعربية عندهم 

إلسالم، ومها معا يشكّالن خاصية املسلم وهويته، فحني كادت تكون مرادفةً ل
إن : "سأل أبو جعفر املنصور موىل هلشام بن عبد امللك عن هويته قال املوىل
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   ١".كانت العربية لسانا فقد نطقنا به، وإن كانت دينا فقد دخلنا فيه
زمة روط الالّ الش وفروعها وتطبيقاا من أهماللّغةيعد إتقان قواعد 

حيح لإلسالم، وحلسن  والفقيه اتهد للفهم الصللمفسر واحملدث واألصويلّ
فهم مقاصده، ولضمان سهولة التةفاهم بني أفراد خاطب والتة األماإلسالمي .

ارع، أو استنباط أحكامه، أو تفسري آية أو ومن أراد فهم مقاصد الش
ريق يف فهمه للمقاصد  الطّضلّه قد ي؛ فإنالعربية ومل يكن عاملاً ب،حديث

 إىل -رضي اهللا تعاىل عنه-دنا عمر بن اخلطاب كتب سي. وحكمه وتفسريه
أيب موسى األشعري:" فتفقّأم ا بعدهوا يف السة،هوا يف ة، وتفقّنالعربي 

   ٢".ينها من الد فإنالعربيةموا ، وتعلّه عريب فإن؛بوا القرآنَوأعِر
: األول:  أمران-رضي اهللا تعاىل عنه-طاب ففي توجيه عمر بن اخل

ةعوة إىل فقه الداين، والثّالعربي :ريعةعوة إىل فقه الد؛ ألنّالشين فيه فقه  الد
 هو الشريعةريق إىل فقه األقوال، وفقه  هو الطّالعربيةأقوال وأعمال، ففقه 

  .ريق إىل فقه األعمالالطّ
ف على عر، والتاللّغةان ة إتقة أقوال كثرية تكشف عن أمهيومثّ  

                                 
دراسة يف : التكوين التارخيي لألمة اإلسالمية. الدوري، عبد العزيز:  انظر النص يف ١

إنين اعتمدت : من اإلنصاف القول. (١٩، ص١٩٨٤اهلوية والوعي، بريوت، 
أمهية : يف هذا الفصل على حبث خمطوط للدكتور أيب سعيد عبد ايد املوسوم بـ

  .صد الشريعةاللّغة العربية يف إدراك مقا
م، أحايث ١٩٩٤دار الفكر، : املصنف، بريوت.  ابن أيب شيبة، عبد اهللا بن حممد ٢

  . ١٣٠األحكام، ص
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  :ي، ومنهاثري يف املتلقّا، ملا يتيحه من تنظيم للفكر، وتأأسراره
 من أن أقرأَ فأحلن؛ ألني إىلألنْ أقرأ فأُخِطئَ أحب : "قال عمر رضي اهللا عنه

رضي اهللا تعاىل -وقال أبو بكر وعمر . ١."إذا أخطأت رجعت، وإذا حلنت افتريت
وقال عمر لقوم . ٢" من حفظ حروفهإلينااب القرآن أحب عض إعربلَ: "-عنهما

واهللا : إنا قوم متعلّمني فقال: فقالوا. بئس ما رميتم: رموا فأساؤوا الرمي فقال
صلى اهللا -مسعت رسول اهللا . لَخطؤكم يف لسانكم أشد من خطئكم يف رميكم

  . ٣"رحم اهللا امرأً أصلح من لسانه: "يقول: -تعاىل عليه وسلم
  ويقول اإلمام الشمن لسان العرب  مسلم أن يتعلّفعلى كلّ ":افعي م

ا عبده ورسولُه ويتلو حممد ما بلغه جهده حىت يشهد به أن ال إله إال اُهللا وأنّ
كبري وأمر به من كر فيما افترض عليه من التبه كتاب اهللا، وينطق بالذّ
  . ٤"التسبيح والتشهد وغري ذلك

ر يف  يؤثّاللّغة اعتياد واعلم أنّ ":-رمحه اهللا تعاىل- ويقول ابن تيمية  
العقل واخللق والدا قويناً، ويؤثّين تأثرية صدر هذه ا بيةر أيضاً يف مشااألم 

                                 
١  الزيف اإليضاح. ، أبو القاسمجاجي ٦ازن املبارك، ط م:حتقيق، حوعلل الن، 

  .٩٦، ص١٩٩٦
، ركيبد احملسن التعبد اهللا ع: حتقيق اجلامع ألحكام القرآن،. قرطيب، أبو عبد اهللال  ٢

  .سالة، باب ما جاء يف إعراب القرآنسة الر، مؤس١ط
دار الفكر، : إحسان عباس، بريوت: معجم األدباء، حتقيق. تاحلموي، ياقو  ٣

  .، باب فضل األدب وأهله١، ج١٩٨٠
دار الكتب : أمحد شاكر، بريوت: الرسالة، حتقيق.  الشافعي، حممد بن إدريس ٤

  .٤٢ص ،١العلمية، ج
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من الصابعنيحابة والت .ـتهم يزيد من العقل والدوأيضاً ،ين واخللقومشا 
 فهم الكتاب  فرض واجب، فإنّين، ومعرفتها من الدالعربية اللّغة نفَس فإنّ

والسة اللّغة وال يفهم إال بفهم ،ة فرضنالعربيبه  الواجب إالّ، وما ال يتم 
غات  شعار اإلسالم وأهله، واللّسان العريباللّ" : ويقول أيضا.١"فهو واجب

   .٢"زون ا يتميالّيتمن أعظم شعائر األمم 
لو مل يعلم " :م أصول الفقهن يتعامل مع عل عميلايقول اإلمام الغز  

توسبكثري من علم حمكم الكتاب والس ع العرب يف خماطبتها لعي٣"ةن.   
  كثر اإلمام الشوياطيبمن الت اللّغةة احترام قواعد أكيد على أمهي 
لسان العرب هو املترجم " صوص؛ ألنّ والتزامها يف فهم مقاصد النالعربية

ريعةن إّ ":أيضا ويقول .٤"ارععن مقاصد الشالشعربي ة ة، وإذا كانت عربي
فّ الفهم إالّفال يفهمهما حق نِه مة مالعربيالفهم؛ ألن هما سيان يف  حق

ةمط، ما عدا وجوه اإلعجاز؛ فإن فرضنا مبتدئًا يف فهم الن؛ فهو العربي
، الشريعةط يف فهم طًا، فهو متوس، أو متوسالشريعةمبتدئ يف فهم 

                                 
.  ابن تيمية، أبو العباس تقي الدين أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم احلراين ١

عصام فارس احلرستاينّ وحممد إبراهيم الزغلي، : اقتضاء الصراط املستقيم، حتقيق
  . ٢٠٧م، ص ١٩٩٣دار اجليل، : بريوت

  . ٢٠٣: ١:  املصدر نفسه ٢
، ١حممد حسن هيتو، ط: عليقات األصول، حتقيقاملنخول من ت.  الغزإىل، أبو حامد ٣

  . ٥: ١، واملزهر،٤٦٣م، ص١٩٨٠دار الفكر : دمشق
: املوافقات يف أصول الشريعة، حتقيق.  الشاطيب، أبو إسحاق إبراهيم بن موسى ٤

  . ٣٢٤، ص٤املكتبة التجارية الكربى، ج: ، مصر١حممد عبد اهللا دراز، ط
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، كان العربيةهاية؛ فإن انتهى إىل درجة الغاية يف ط مل يبلغ درجة النتوسوامل
، كان أقدر العربية اللّغةما كان أمكن يف  فكلّ، وهكذا،١"الشريعةكذلك يف 

  .  إدراكًا سليماالشريعةعلى إدراك مقاصد 
: اوقد رد أهم أسباب االبتداع واالحنراف يف الدين إىل سببني رئيسين مه  

فأما جهة اجلهل؛ فتارة تتعلّق باألدوات الّيت : "اجلهل، وحتسني الظّن بالعقل، قال
ومن أهم األدوات الّيت ا تعرف . ٢"تفهم ا املقاصد، وتارةً تتعلّق باملقاصد

أن ... ، فعلى الناظر يف الشريعة واملتكلّم فيها أصوالً وفروعا"املقاصد اللّغة العربية
فإذا كان كذلك، . ٣...."بشيء من ذلك حىت يكون عربيا أو كالعريبال يتكلّم 

، ويستخرج معانيه ومقاصده، على أن يسلك يف ٤صح له أن ينظر يف القرآن
االستنباط منه، واالستدالل به مسلك كالم العرب يف تقرير معانيها، ومنازعها يف 

أدلّة القرآن حبسب ما يعطيه أنواع خماطباا خاصة، فإنّ كثريا من الناس يأخذون 
ويف ذلك فساد كبري، وخروج . العقل فيها، ال حبسب ما يفهم من طريق الوضع

  . ٥"عن مقصود الشارع
  أكثر من ضلّ من أهل  ":ي إىل ذلك قبالً فقالوقد أشار ابن جن
ما استهواه ا، فإنإليهريقة املثلى  عن القصد فيها، وحاد عن الطّالشريعة

                                 
  . ١١٥ -١١٤، ص٤ املرجع السابق، ج ١
  . ١١٥، ص٤ املرجع السابق، ج ٢
  . ٢٩٣، ص٢، ج١مكتبة الرياض احلديثة، ط:  الشاطيب، االعتصام، السعودية ٣
  . ٢٩٧، ص٢ املرجع السابق، ج ٤
   .٤٤، ص١ الشاطيب، املوافقات، مرجع سابق، ج ٥
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ة  خوطب الكافّالّيتريفة،  الكرمية الشاللّغةه، ضعفه يف هذه واستخف ِحلم
ا، وعرضت عليها اجلن١"ار من حواشيها وأفنائهاة والن.   

  ويرى الزريعة فهم مقاصد  أنّخمشرية والعلوم الشمن اإلسالمي 
اًصل اتصاالً كلّفقهها وأصوهلا وكالمها وعلمي تفسريها وأخبارها، متمع ي 

 ومسائلها مبينأصول الفقه، الكالم يف معظم أبواب  "إذ إنّعلومها؛  واللّغة
على علم اإلعراب، والتوايات عن سيبويه واألخفش فاسري مشحونة بالر

والكسائيوالفراء وغريهم من الن حويني البصري٢"نيني والكوفي.   
ع علمه، وإنما يعرف فضلَ القرآن، من كثر نظره، واتس: "ويقول ابن قتيبة  

  .٣"، وما خص اهللا لغتنا دون مجيع اللّغاتساليباألوفهم مذاهب العرب، وافتناا يف 
 فهم إذ إنّويرى ابن خلدون هذا االتصال الوثيق بني اللّغة والشريعة؛   

: علم اللّسان العريب أركانه أربعة هي: "الشريعة ال يتم إالّ بإتقان اللّغة، فهو يقول
 مأخذ إذ إنّ والبيان واألدب، ومعرفتها ضرورية على أهل الشريعة؛ اللّغة والنحو

الشريعة كلّها من الكتاب والسنة، وهي بلغة العرب، نقلها من الصحابة والتابعني 
عرب، وشرح مشكالا من لغتهم، فال بد من معرفة العلوم املتعلّقة ذا اللّسان ملن 

                                 
مطبعة دار الكتب املصرية، :  القاهرة،اخلصائص.  ابن جني، أبو الفتح عثمان ١

  . ١١، ص١هـ، ج١٣٤٧
علي بو ملحم، : ، حتقيقاملفصل يف صناعة اإلعراب.  الزخمشري، أبو القاسم ٢

  . ٢، مقدمة املؤلّف، ص١٩٩٣، ١مكتبة اهلالل، ط: بريوت
السيد أمحد صقر، : ، حتقيقتأويل مشكل القرآن.  ابن قتيبة، أبو حممد عبد اهللا ٣

  . ١٢، ص١٩٧٣، ٢دار التراث، ط: القاهرة
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 ملكة اللّغة عند أصحاا بسبب التحضر والترف، وملّا فسدت. ١"أراد علم الشريعة
صار لزاماً على العرب عامة، والفقيه خاصة أن يتعرف على لغته من خالل تعلّم 

مثّ بعد ذلك يتعين النظر يف داللة األلفاظ؛ وذلك أنّ : "قوانني اللّغة، فهو يقول
ق يتوقّف على معرفة استفادة املعاين على اإلطالق من تراكيب الكالم على اإلطال

الدالالت الوضعية مفردة ومركّبة، والقوانني اللّسانية يف ذلك هي علوم النحو 
والتصريف والبيان، وحني كان الكالم ملكة ألهله، مل تكن هذه علوما وال قوانني، 

ا؛ ألنها جبلته وملكته فلما فسدت امللكة يف لسان إليهومل يكن الفقيه حينئٍذ حيتاج 
لعرب قيدها اجلهابذة املتجردون لذلك بنقل صحيح ومقاييس مستنبطة صحيحة ا

  .٢"ا الفقيه يف معرفة أحكام اهللا تعاىلإليهوصارت علوما حيتاج 
  وبلغ وقار السا، قال أبو منصور الثّلف للعربيا عظيمة مبلغعاليب: 

 ،- وسلمصلّى اهللا عليه- رسوله املصطفى  اهللا تعاىل أحب من أحبفإنّ"
ومن أحبالن يبالعريب العرب،، أحب ومن أحب العرب اللّغة ، أحب 

 ومن أحب  .ا نزل أفضل الكتب على أفضل العجم والعربالّيت، العربية
ومن هداه اهللا لإلسالم، . اإليه، عِني ا، وثابر عليها، وصرف مهته العربية

صلى اهللا -ا حممد ه، اعتقد أنّوشرح صدره لإلميان، وأتاه حسن سريرته في
 خري الرسل، واإلسالم خري امللل، والعرب خري األمم، -تعاىل عليه وسلم

يانة؛ إذ هي أداة مها من الدغات واأللسنة، واإلقبال على تفه خري اللّالعربيةو
                                 

، دار الكتاب العريب اللّبناينّ، بريوت، الفصل السادس املقّدمة ابن خلدون،  ١
  . ٥٤٥م، ص١٩٥٩يف علوم اللّسان العريب،: والثّالثون

  . ٤١٩ املرجع السابق،  ٢
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١"ه، وسبب إصالح املعاش واملعادفقّالعلم، ومفتاح الت.  
 اتهد أن يكونَ عاملًا بأسرار وجعل علماء أصول الفقه من شروط  
ه ال من شروط اتهد أن: " احلنفيحو، قال األنصارية علم الن وخباصالعربية

بدمن معرفة الت ريعة ألنّ ".٢"اللّغةحو وصريف والنالشة، وال سبيل إىل  عربي
٣" به فهو واجب الواجب إالّفهمها إال بفهم كالم العرب، وما ال يتم. 

 الّيتر فهم حقائق األلفاظ املفردة  على املفس رشيد رضا أنّحممد ويرى
، غري مكتف اللّغةر ذلك من استعماالت أهل ق املفسإذ حيقّ"أودعها القرآن؛ 

 كثرياً من األلفاظ كانت تستعمل يف زمن بقبول فالن وفهم فالن؛ فإنّ
من ذلك بعيدغريها بعد ذلك بزمن قريب أو  غلبت على  مثّ،رتيل ملعاٍنالت 

لفظ التأويل؛ إذ اشتهر مبعىن الته فسري مطلقًا، أو على وجه خمصوص، ولكن
,  -  .   /M  2  1  0  : أخرى، كقوله تعاىلجاء يف القرآن مبعاٍن

=  <  ;  :  9  8  7  6  5   4  3L 
فينبغي أن يكون عنده من علمها ما يفهم " : ويقول أيضا.٤)٥٣:األعراف(

                                 
 الثّعاليب، أبو منصور عبد امللك بن حممد النيسابوري، فقه اللّغة وأسرار العربية،  ١

  .١٠م، ص١٩٩٩دار الفكر، : وتديزيرة شقال، بري: شرح
دار :  األنصاري، نظام الدين عبد العلي، فواتح الرمحوت امش املستصفى، بريوت ٢

  . ٣٦٣، ص٢الفكر، ج
طه جابر العلواينّ، : احملصول يف علم أصول الفقه، حتقيق.  الرازي، فخر الدين ٣

  . ٣٥، ص٣، ج١٩٨٦جامعة اإلمام حممد بن سعود، : الرياض
  .هـ، مقدمة التفسري١٣٤٦تفسري املنار، مصر، .  رضا، حممد رشيد ٤
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فيعة، وذلك حيصل مبمارسة الكالم البليغ ومزاولته، مع  الرليبسااألبه هذه 
م منهن لنكته وحماسنه، والعناية بالوقوف على مراد املتكلّفطّالت .نا ال نعم إن

مام، ولكن ميكننا ه على وجه الكمال والتنتسامى إىل فهم مراد اهللا تعاىل كلّ
 علم اإلعراب وعلم اقة، وحيتاج يف هذا إىلفهم ما تدي به بقدر الطّ

ها د العلم ذه الفنون وفهم مسائل ولكن جمر،)املعاين والبيان (ساليباأل
  .١"وحفظ أحكامها ال يفيد املطلوب

أي : " عن دور اللّغة يف إدراك مقاصد النص القرآينّإىلويقول حممد الغز
ن ولذلك أرى أنّ م. إنسان يريد فهم أي كتاب، ال بد له من تعلّم لغته

وقد تقْبل الترمجة يف املراحل . مستلزمات فهم اإلسالم أن يتعلّم الناس العربية
األوىل؛ ألنها ميكن أن تؤدي دورها يف إفهام الناس أبعاد العقيدة، وأمناط احلياة 
والسلوك والعبادة، وما إىل ذلك، لكن بعد ذلك ال بد أن يقود اإلسالم إىل تعلّم 

  .٢"دلول اخلطاب اإلهلي الّذي نزل بلغة العربالعربية إلدراك م
  ويفهم من كالم الساللّغةم ه ليس املقصود من تعلّلف واخللف أن 
ف وظيفتها على  تتوقّالّيتة،  االقتصار فقط على القواعد األساسيالعربية

معرفة ضوابط الصحاللّغةم ما املقصود من تعلّة واخلطأ يف كالم العرب، وإن 
ةالعربيلدارس الكتاب والس نل فيهما هو فهم أسرارها وإدراك ة واملتأم

يه ، ومعرفة ما يؤدص ما يفيد يف استنطاق النمقاصدها والبحث عن كلّ
                                 

  .  مقدمة املرجع السابق ١
كيف نتعامل مع القرآن، املعهد العاملي للفكر اإلسالمي، هريندن، .  الغزإىل، حممد ٢

  . ٢٤٤م، ص١٩٨١ -هـ١٤٠١فريجينيا، الواليات املتحدة األمريكية، 
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ة على وجه اخلصوص، بوصفه أعلى ما يف ركيب القرآينّالتمن بيانالعربي  .
ه على هذه اخلاصيوقد نبة الزالنحو؛ إذ  يف كتابه اإليضاح يف عللجاجي 

مون  يتكلّالناسحو، وأكثر م النفما الفائدة يف تعلّ: فإن قال قائل: "يقول
على سجيتهم بغري إعراب، وال معرفة منهم به، و يفهمون غريهم مثل ذلك؟ 

م بكالم العرب كلّالفائدة فيه الوصولُ إىل الت: فاجلواب يف ذلك أن يقال له
، -عز وجل-مغير، وتقومي كتاب اهللا على احلقيقة صوابا غري مبدل وال 

صلّى اهللا تعاىل - يبنيا واملعتمد، ومعرفة أخبار النين والد هو أصل الدالّذي
 ةه ال تفهم معانيها على صح، وإقامة معانيها على احلقيقة؛ ألن-عليه وسلم

   .١"إال بتوفيتها حقوقها من اإلعراب
  يةاللّغة والذّات؛ الرؤية الكلّ: ثانياً

 وأمهيتها يف صنع اللّغة منذ منتصف القرن املاضي عن ثكثر احلدي
 تواجهه الّذيي حدما كان هناك شعور بالت احلديث يتنامى كلّاهلوية، ولعلّ

ة  األجنبياللّغةعور املبالغ فيه بأمهية الش" يحد، ومرد هذا التالعربية اللّغة
ما هو أجاتج غالباً عن االنبهار بكلّالن والظّنيب ،نائف بأنّ الزالت م ال يأيت قد
 ا بني العرب ثحدة للجميع، بل والت األجنبياللّغة عن طريق إتقان إالّ

كر أنّ عن الذّأنفسهم، وغينهذا الش عور يأيت من اإلحساس باهلزمية النة فسي
صانع  يف هذا العصر، واإلعجاب املتنامي ب يعاين منها اإلنسان العريبالّيت

  .٢" ميثل املنتصر الغالبالّذياحلضارة املعاصرة 
                                 

  . ٩٥ اإليضاح يف علل النحو، مرجع سابق، ص الزجاجي، أبو القاسم، ١
 =مكتبة العبيكان، : اللّغة العربية يف عصر العوملة، الرياض. الضبيب، أمحد بن حممد ٢
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  : ولغة الهويةاللّغة هوية -١
)  متثّالتهأحدواللّغة (قد تكون اهلويات مستقرة يف جمتمع ما، ولكن اخلطاب 

هو الّذي يربزها سلباً أو إجيابا، وال تكون اهلوية عندئٍذ موجودة إال بشكل مستقلّ 
ذلك يعاد إنتاج اهلوية؛ أي إنتاج ثقافة تعكس العالقة مع عن املتكلّمني بامسها، وب

اآلخر، كما تعكس العالقة مع الذّات، وهي عالقة يؤدي فيها التخيل مهمة 
مركزية يتم من خالله تكوين رؤية للمجتمع حترص على إخفاء الذّاتية، والرجوع 

باآلخر، ابتغاء احملافظة  عن التلوث -ما أمكن-إىل األصل ذي النقاوة، واالبتعاد 
على طهارة اتمع، فهو خطاب رؤية مشوبة بالتخيل سرعان ما يتحول إىل 

  .ممارسة ثقافية واجتماعية وسياسية، إخل
واهلوية حبسب هذا اخلطاب، تصبح مفهوماً مكتمالً، ومل يتبق سوى 

ضراحلا( لتحقيق الوجود ؛)املاضي(طابق مع املثال البحث عن صيغة الت .(
مييز بني اهلوية وخطاب اهلوية، فإذا كانت اهلوية وهذا ما يدعونا إىل الت

تمعات، فإنّحقيقة رمزياخلطاب املُنشأ عن اهلوية هو ة يعيشها األفراد وا 
ات، ورفض متاهيها جه حنو اآلخر، بغية تأكيد الذّيت) أيديولوجي(خطاب 

من .  عن طريق اآلخر، ومن خاللهالّ إات ال يتممع اآلخر ومتثالته، فكُنه الذّ
-ة اتمع ة، ومن مهم خطاب اهلوية يطرح نفسه بوصفه خصوصيهنا فإنّ

دها أو يعمل على  يهدأن حيافظ عليها، وعلى اآلخر أالّ-يف صريورته
اكن، ويغدو خطاب امت السوبناء عليه تصبح اهلوية البعد الص. اختراقها

عد الفعال املتحاهلوية البلتصبح واسطة جتعل من اللّغةوبذلك تتمحور . كر 
  ــــــــــــــ

 ١٦م، ص١،٢٠٠١ط  =
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  . جمتمعا متخيالً، وتربط الفرد مع أبناء أمته ممن مل يرهم أو يقابلهماألمة
 الّيتزات للمنطوقات  تلك املمي بكلّيهتم "اللّغةوالبحث يف هوية 

م، ويشمل ذلك األصول يستعملها املستمع، دف قراءة حقائق عن املتكلّ
ة  واجلنسيgender،، واجلنوسة عليمية، واملستوى التة واالجتماعيياجلغراف

sexuality،ّإنّ... كاء والذعن اللّغةما عزلنا ه كلّ ما يعنيه هذا هو أن 
 ويؤولون فيه الناسم فيه هؤالء  يتكلّالّذيياق ، وعن الساميها ومؤوليهمتكلّ
  .١"ةنب حقيقتها اجلوهري، أخفقنا يف أن نقترب أكثر من بعض جوااللّغةهذا 

 ليست اللّغةتها وأمهيتها ووظيفتها؛ ف هويتها من ماهياللّغةوتكتسب 
حروفاً وكلمات فحسب، بل هي حاضنة فكرييف جتسيد ة، وعامل مهم 

تها، ومتاسك جمتمعها ، وحافظة لتارخيها وداعمة الستمرارياألمةخصائص 
الوحدة : لة يفة متمثّا مقاصد كُلّيوأفرادها، وأداة لنقل املعرفة والعلم، وهل

والتماسكجانس والت .ة بني املاضي واحلاضر وتغدو بذلك حلقة وصل مهم
ة واملستقبل، لذلك جتدها يف حالة سريورة وصريورة، ال سيما إذا كان مثّ

وعي متناٍم مع هذه السد إال بالوعي ريورة، فلغة الوعي ال تتولّريورة والص
 يف قدرا على تشكيل -كذلك– اللّغةوتربز هوية . اا وبإمكانياللّغةب

 عن  مسؤولةًةًف بوصفها قو تتصراللّغة غم من أنّعلى الر" فـ الشخصية
عملية التنشئة االجتماعيها تعترب يف الوقت ذاته العامل ة، وقوة منظّمة، فإن

                                 
عبد النور خراقي، كتاب عامل املعرفة، : ترمجة، اللّغة واهلوية.  جوزيف، جون١

 .٤٦، ص٢٠٠٧، ٣٤٧العددالس الوطين للثقافة والفنون واآلداب، : الكويت
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  .١"ة الفرديالشخصيةة يف منو  األكثر فاعلياملعروف املستقلّ
 تنتمي إىل جمتمع الّيت اللّغة "إذ إنّؤية؛ ة يف حتديد الر مفردة مهماللّغةو
بشريم  تنظّالّيترون بواسطتها، هي مها أبناؤه، ويفكّ يتكلّالّيتن، و معي

 لغة ، فكلّ عامله وواقعه احلقيقييلا تصوغ بالتالّيتجتربة هذا اتمع، وهي 
٢"ة للعاملتنطوي على رؤية خاص.  

 أي مصطلح أو مفهوم خيتزن يف طياته دفقاً ثقافياً واسعاً، ويكون مشحوناً إنّ
واللّغة قادرة على ممارسة . ذه األبعاد الثّقافية، ليكون بصمة ثقافية متيزه عن غريه

هذا االستيعاب، بل وجتاوزه إىل رؤى متثّل خطاب اللّغة وخطاب اهلوية، لتتشكّل 
 االنتماء إىل مجاعة لغوية حملية أو -بصيغة أو بأخرى-، الّيت تعين آنذاك اهلوية الثّقافية

  .٣إقلمية أو وطنية مبا هلا من قيم متميزة
هوية "قافة، فـ تعد ركناً من أركان الثّاللّغةة، و اهلوية صيغة ثقافيوألنّ

 ؛ إذ يشعر املرء باألمن واالطمئنان يف كنف٤"كلّ جمتمع تتأسس على لغته
اً يف ه جيد موطناً روحيفإذا حرم اإلنسان من موطنه على األرض، فإن"لغته، 

                                 
  ٨٥ص ، املرجع السابق ١
  : تنسب املقولة إىل إدورد سابري، انظرها يف٢

 ٥٢٨القيمة واهلوية، جملة العريب، العدد : اللّغة العربية.  بركة، بسام-
   ٨٤م، ص ٢٠٠٢تشرين الثاين،

ول األ   كانون٨انظر هذا التعريف يف قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة بتاريخ  ٣
 عقداً عاملياً للتنمية الثقافية ١٩٩٧ حىت ١٩٨٨، الّذي عد الفترة من ١٩٨٦

 .حتت رعاية األمم املتحدة واليونسكو
   ١٣٦م، ص١٩٩٧  للنشر والتوزيع،ددار احلصا: إعادة إنتاج اهلوية، دمشق. حيدر، أمحد ٤
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الّيتة لغته القوميها دائماً وأبداً بكلّ حيسهلذا السبب- الّيته، و حواس- 
نه يوماً من احلصول على موطن على ة متكّسوف تصبح قوة حقيقي

غدت ركناً من قافة؛ إذ  والثّاللّغةماثل بني  ومن هنا جند هذا الت.١"األرض
 ، فهي حتمل كلّم داخل اجلسد احليها تكون مبثابة الدألن"أركاا؛ 

 فرد من أفراده، وهي مبثابة شبكة تواصل وقنوات خصائص جمتمع ما إىل كلّ
راث واملعرفة الوافدة إىل الذّنقل للتات إىل اآلخر، فال اقلة من الذّات، والن

  .٢"ة من خالل تنشئته بلغتهقافي جمتمع ويته الثّجرم أن يعتصم كلّ
 حدا وللهوية لغةٌ وجتلّ  ومتثّلٌ نتلمسه، وقد تكون للمجتمع الو

هويات متعدع دة، وقد تكون يف الوقت نفسه متناقضة، وهذا نابع من تنو
، وخطاب الشخصيةل عندنا خطاب اهلوية خطاب اهلوية، كما أسلفنا، فيتمثّ

ر عنها؛ أي ماهية األنا من خالل الذّاهلوية املُعبة األنا من خالل ات، وماهي
اآلخر، وبني املاهيعدتير عنها، بوصفها مفهوماً " كبري، فـن باهلوية املُعب

موحةم ثقالً موازياً للهوية داً، تقدخصيومفيداً إلزاحة هذه اهلوية من الش ،
ر ي من أنا يف تصوأ: ع بامتياز فريد، واهلوية املُعبر عنها يتمتالّذيمكاا 

ل مميز، بل إنّاآلخر، تفتقر إىل مؤوالً جمرداً من االمتياز على حنو  هلا مؤو
ر ته يف تصوح يعرف ماهيين آخر شخص مرجات، وإنفريد هو الذّ

                                 
  ٧٢ص، م١٩٩٢، ١ط ، دار الثقافة العربية، علم اللّغة االجتماعي. كمال،  بشر ١
 أي منظور ملستقبل اهلوية، ضمن أعمال العوملة واهلوية موضوع.  الكتاين، حممد٢

مطبوعات أكادميية اململكة املغربية، أيار : الرباط م،١٩٩٧الدورة األوىل لسنة 
 .٨١م، ص١٩٩٧
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 مسألة من أكون ري ملاهييت أو خيالفه؛ ألنّن، وهو قد يطابق تصوخرىاأل
تعيق  رأييميف متخيال  /١"ريتصو.   

 واهلوية، فتغدو لغة اهلوية مشبعة وية اللّغةوقد حيدث انسجام بني 
دتان ، وكلتامها سياللّغة عالمة بارزة هلذه اللّغة، وتصبح هوية اللّغة

إالّاللّغة يصنع الّذي اإلنسان هو تان، فصحيح أنّومسود ،ه أسري هلا وال  أن
ته لذاته وحميطه، وهي يف سبيل املرء إىل معرف "اللّغةو. خيرج عن قوانينها

الوقت نفسه تفرض على املرء قيوداً متنعه من ختطيها، فإذا أراد شخص أن 
يعبر عن مكنوناته، أو أن يتواصل مع إخوانه، أو أن يعي ما جييش يف نفسه، 

م فإنقدمن مفردات وتراكيب، وهو يبقى يف إليه اللّغةه يستعمل يف ذلك ما ت 
 من مرحلة اللّغة تنقل الّيت واهلوية هي .٢"راكيبوالتذلك أسري هذه املفردات 

ات جتاه ة إىل الفعل؛ أي من حروف وكلمات ومجل إىل تعبري عن الذّالقو
  .ات جتاه اآلخرات، والذّالذّ

  :٣ واهلوية يقوم على ثالث حجج هياللّغةة ارتباطاً وثيقاً بني  مثّإنّ
وتتمثّ: ةة األساساحلجل يف االرتباط الفطريوالوعي القومي  

                                 
   ١١٩مرجع سابق، ص، اللّغة واهلوية، جوزيف ١
وية، جملة حوليات التراث، مستغامن، اللّغة العربية وعالقتها باهل. كرمة، الشريف ٢

  ٤١م، ص٦،٢٠٠٦اجلزائر، العدد 
اللّغة واهلوية والسياسة، ضمن كتاب .  عبد الفتاح، سيف الدين-:  انظرها يف ٣

اللّغة واهلوية وحوار احلضارات، إعداد وإشراف نادية حممود مصطفى وسيف 
  ٤١م، ص٢٠٠٦الدين عبد الفتاح، جامعة القاهرة،
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 . ة اجلماعيالشخصيةو
حجاللّغةف: أسيسة التذاكرة تتعامل مع الن صوص التراثية ة احلضاري

جديد واإلحياء ، وعمليات التاللّغةة، وفقه اكرة احلضاريلصياغة أصول الذّ
التة، وأدواره يف صياغة راثية شخصيوأصول هويتهااألم  . 

حجة التمفهوم ثقايفّاللّغة: يلفعأصيل والت وفكري وحضاري ل ، يؤص
ة من جانب، وترشح مداخل  القدرة على املواجهة واملمانعة احلضاريمعاينَ
الفاعليانب آخرة وأصوهلا من جة احلضاري.  

توضح لنا احلجج الساللّغةة ابقة مهمتها ودورها يف البناء  وماهي
ا أداة تاحلضاريوصريفّواصل صويتّّ؛ إذ تنبو عن كو ىل ودإل ومعجمي ،

أو األمنوذج، وأداة للحفر ) املاضي(لتغدو أداة وعي ونقل خلطاب اهلوية 
ؤية  يف تكوين الرات، فضالً عن دورها احليويز للعودة إىل الذّ، وحمفّاملعريفّ

وتفعيل السةات ك يف الذّاكن املتحرةات ، أي استفزاز الذّالعربيحنو العربي 
مع اللّغةق  لتكون قادرة على املواجهة وعلى املثقافة، وبذلك حتقّ؛كاملالت 

اهلوية ضرورتيباالستيعا: ن مهان حضاريتيجاوز والت .  
ل  واهلوية، وهو ما ميثّاللّغةوقد حيدث شرخ وحالة فصام نكد بني 

ات عن  يف سياقات تقطع الذّاللّغةفسخ اهلوية؛ أي حدوث قطيعة مع 
سان باملعىن الواسع، وفسخ اهلوية  هي حالة حتاول تغريب اللّ مثّسان، ومناللّ

ي إىل قطيعة مع األصل وإىل قطع الذّيؤدا ات عن العالقات الفطرية وجماال
احليوييف أنّة، وما من شك ي إىل انسالخ اإلنسان عن  حالة الفصام تؤد

فس عن طع النة، وقاكرة احلضاريذاته وذاكرته، ضمن حمور حياول حمو الذّ
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ا التذاكرلغتهم سبب رئيس  أنّاللّغةل يف وعي وال وعي أبناء ة، لتتشكّراثي 
 فينشأ جيل ال يستطيع صوغ ذاته. ١يف ختلّفهم وفقدام فاعليتهم احلضارية

ته، وال يقدر على رسم حدود االنتماء، فهو ابن اهلوية واحلضارة وشخصي
واجلغرافيا والزعري لساناً آخر غري قادر على إعادة تشكيله؛ ه يستمان، ولكن

سان، ات ترغب هذا اللّمرتلة اهلوية، والذّ) تفوق( يف مرتلة سان اللّإذ إنّ
ل صيغة موحشة  متثّالّيتسان يأىب ذلك، فتحدث عندئذ حالة املسخ واللّ
  . سان، وال هي ابنة اهلوية تشعر باالغتراب، فال هي ابنة اللّالّيتات، للذّ

  : ية اللّغة والتّواصل جدل-٢
  : غة تتمثل يف أمرينة للّقليدي الغاية التإنّ

 ويتم ذلك من خالل التواصل مع اآلخر : التواصل  - أ

أن نتمثّل الكون يف عقولنا، كي نـستطيع تـصنيف          : أي: التمثُّل  - ب
 . األشياء ومتييزها من خالل ما توفّره لنا اللّغة

 هذين املفهومين أحد مبدى انتشار -هايف جانب من جوانب-وتقاس قوة اللّغة 
لغة تواصل أو متثُّل، وكم نسبة ) األم(يف اتمع، فكم نسبة الّذين يستعملون اللّغة 

الّذين يستعملون اللّغة الثّانية لغة تواصل أو متثُّل؟ ويف أي جماالت احلياة ختتار الذّات 
 قدرة اللّغة على صوغ الذّات، ى الوظيفتين؟ والنتيجة ستعطي إحياء مهماً حولأحد

وقدرة الذّات على متثُّل اللّغة ضمن عالقة جدلية مركّبة وصعبة يف بنيتها الداخلية، 

                                 
  .٤دارس واجلامعات األجنبية يف البلدان العربية خري مثال على هذا التوجهلعلّ امل -١
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  .  للمجتمعإالّ أنها واضحة املعامل
نظرا لكوا حتقيقاً  "اللّغة وظائف واصل من أهم وظيفة التصحيح أنّ

 تكونت"وبفضلها . ١" رمزيةصوتياً مليل اإلنسان إىل رؤية الواقع بطريقة
 إالّ أنّ. ٢"اجلماعات اإلنسانية، فتاريخ البشرية منذ بدايته يفترض وجود اللّغة

تها واصل وحيويغم من أمهية وظيفة التواصل، فعلى الر والتاللّغةة فارقاً بني مثّ
نات قة بني الكائها متحقّإذ إنة؛  خصوصياللّغةها ال متنح  أنوضرورا، إالّ

  الفعليواصل ال يأخذ دوره حتتاجه، وذا فالتالّذياألخرى بالقدر 
ليشكّ؛ إذا تعالق مع الفكر، إالّواجلوهري ة واضحة قادرة على حتقيق ال هوي

 يف اللّغة االقتصار على دور ولعلّ. االنسجام بني املاضي واحلاضر واملستقبل
ى إىل خلل واضح -مبعناه البسيط-وصيل التأد اللّغةة يف فهم مقصدي ،

كاكة؛ رف عن األخطاء والروعدها أداةً لتوصيل املعىن فحسب، غاضني الطّ
  . ر هذا يف وصول املعىن واستيعابهإذ ال يؤثّ

يساعدنا على ) وصيلالت(ى وظائفها أحد واللّغةوهذا الفرق بني 
 ممارسة ة شيء كامن يف ذاتنا فهوة والفعل؛ فالقوساق بني القواث االتأحد

داخليالكفاية:(ما نستطيع أن نصفه بـة، ورب .(فهو منط املمارسة ،ا الفعلأم 
ل حبل الوصل بني الذّ ميثّالّذية اخلارجياخل واخلارج، ات واآلخر، والد

ة والفعل ظاهر يف عامل  الفرق بني القوولعلّ). األداء:(ونستطيع أن نصفه بـ
جاه ر باتطو قطعت شوطاً كبرياً يف التالعربية ةاللّغ من أنّ"غم ، فعلى الراللّغة

                                 
   ٨٢ص، مرجع سابق، القيمة واهلوية. بركة، اللّغة العربية ١
  ٣٥ص، مرجع سابق،  كرمة، اللّغة العربية وعالقتها باهلوية٢
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 عب القول بأنّه من الصة، فإنياليومة للحياة  العملياللّغةأن تكون الفصحى 
 االقتصادي: ياليومعامل ة، أي لغة التياليوم الفصحى تعد لغة احلديث العربية
والسياسيوالت عاقدينا نفكّ، فمن املالحظ أناً إلىاً وحنسب مر جتاري

ب األمر توثيقاً خطّة، ولكن حني يتطلّبالعامييفاق عليه، اً، نترجم ما متّ االت
  .١"وكثرياً ما نستعني مبترمجني؛ ألننا ال نستطيع الكتابة بالعربية الفصحى

مها  يتعلّالّيت اللّغة" فـ مناحي احلياة؛كد يف كلّوجند هذا الفصام الن
وما يسمعه ... ريق يسمعها يف البيت أو الطّالّيت اللّغةغري  هي الب العريبالطّ

 اللّغةم  معلّم اجلغرافيا، بل إنّ يسمعه من معلّالّذي غري العربيةم من معلّ
 العربية شيء حول كلّ... مه أشياء ويستخدم أشياء غريها يعلّالعربية

ك هذه القربة ما هناارع، وكأنمضاد هلا يف البيت واملدرسة والش) الفصل(يف
٢"قةاملقطوعة، متأل من أعالها، فينهمر املاء من جوانبها املتهرئة واملمز.   

 فلغة الص( ةتيـوقـ الاللّغةوقد يكون من أسباب هذا الفصام بني 
 ة القومياللّغة ، أنّ)عايش مع اتمع واألسرةالت( ، ولغة احلياة)أو احملاضرة

)اء دون أن يكون هلا أثر يف استثارة تؤخذ تلقيناً، يف قو) ةالوقتيالب صم
 الّيت اللّغةي، وجعله معايشاً هلا، وحماوراً إياها، وصديقاً هلا، فذائقة املتلقّ

لميذ حفظاً، دون أن تكسبه ذوق م تلقيناً والتتجهد املُعلّ "اليوممها نتعلّ

                                 
 اللّغة العربية، متثيل املعرفة عند ثنائيي اللّغة، ضمن ندوة االزدواجية يف. التل، شادية ١

  ٢١م، ص١٩٨٧جممع اللّغة األردين، نيسان 
 قضايا اللّغة العربية املعاصرة، الة العربية للدراسات اللّغوية، الد. فيصل، شكري ٢

   ٢٤م، ص١٩٨٣الثّاين، العدد األول، 
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  .١" ومنطقها وبيااالعربية

  اء واالرتماء ة االنتمجدلي:الوعي بحقيقة الذّات -٣
اللّغة إىل ء قضية االنتماتعدواهلوي الّيتائكة، ة من القضايا الشق  تؤر

ياسة اللّالعاملني يف حقل السغويخطيط اللّة أو التغويزمان ومكان؛   يف أي 
ته، واألسس إذ تتمحور هذه القضية حول موقع الفرد وموقفه من هوي

املعرفيصاغ الّيتة ة واالجتماعي ه، ته، وعالقته مع اآلخر مبعينه كلّمنها شخصي
ة وارتقاء اللّغة العالقة بني ارتقاء  يرى أنّفها هو ابن حزم األندلسياألم 

 يسقط أكثرها ويبطل بسقوط دولة أهلها اللّغة "إذ إنّعالقة وطيدة؛ 
ةُ دولتها  علومها وأخبارها قواألمةما يقيد لغة فإن... ودخول غريهم عليهم

 اللّغةبط بني  وهذه نظرة عميقة من ابن حزم يف الر.٢"راغهمنشاط أهلها وفو
ة على وحدة لغة  مبنياللّغةورفعة . اللّغة  يف مسواألمةومكانتها، ودور 

اخلطاب، والتكامل القومييف تقرير املصري؛ فالوحدة اللّ، واحلق ة تصنع غوي
اخل فتنشئ تكامالً امل مع الد، وهي تتعويلّطاق الد على النواحدةإرادة 

قوميومن مثّواحدةة ذات إرادة اً، وتتعامل مع اخلارج فتنشئ وحدة نظامي ، 
تستحقهذه الوحدة الن ة(ة أن تكون ظاميأم( ٣ تقرير املصريمتلك حق.  

وحتدث ابن خلدون عن هوية األمة، وتفحص عالقة األمة املغلوبة بالغالبة، 
                                 

  ١٨٧م، ص١٩٦٩دار املعارف، : لغتنا واحلياة، مصر. عبد الرمحن، عائشة ١
أمحد حممد شاكر، : اإلحكام يف أصول األحكام، حتقيق. م، علي بن أمحدابن حز ٢

  ٣٢،ص١م، ج١٩٨٣دار اآلفاق اجلديدة، : ، بريوت١ط
  ٣٩اللّغة واهلوية السياسية، مرجع سابق، ص. عبد الفتاح، سيف الدين: انظر ٣
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ستالب الثّقايفّ واالستتباع الفكري؛ إذ تتقمص األمة املغلوبة وفسر مظاهر اال
املعنوية واملادية، فهو : شخصية الغالبة، وحتاول التماهي معها يف مناحي احلياة كلّها

 بالغالب يف ِشعاره وزيه وِنحلته وسائر أحواله ءاملغلوب مولع أبداً باالقتدا: "يقول
، إما إليه النفس أبداً تعتقد يف من غلبها وانقادت وعوائده، والسبب يف ذلك أنّ

لنظره بالكمال مبا وفر عندها من تعظيمه، أو ملا تغالط به من أن انقيادها ليس لغلب 
طبيعي، إنما هو لكمال الغالب، فإذا غالطت بذلك واتصل هلا اعتقاداً، فانتحلت 

ملا تراه، واهللا أعلم من أن مجيع مذاهب الغالب وتشبهت به، وذلك هو االقتداء، أو 
غلب الغالب هلا ليس بعصبية وال قوة بأس، وإنما هو مبا أحنلته من العوائد 

ولذلك ترى املغلوب يتشبه بالغالب يف ملبسه ومركبه وسالحه يف ... واملذاهب
  .١"اتخاذها وأشكاهلا ويف سائر أحواله

للّغوية مظهراً مهماً من مظاهر ، تربز املعاجلة اءويف احلديث عن جتليات االنتما
وستحاول . الشعور باالنتماء، أو اتباع سنن الثّقافة الداخلية أو الثقافات األخرى

  . ملاذا اللّغة األم، والثّنائية: الدراسة أن تتحدث عن هذه املعاجلة يف حموريين مها
  :ملاذا اللّغة األم  - أ

. فسخ ما بني املاضي واحلاضر من شعور بالت-أحياناً–ات تعاين الذّ
متنحها الّيتات إىل حماولة إعادة تشكيل اهلوية عور تلك الذّوقد يدفع هذا الش 
شكالً من أشكال اللّغةات إىل االحتماء با يدفع الذّصفة االنسجام، مم األم 

اهلوية؛ إذ يعد هذا األمر غريزة يشعر ا املرء باالطمئنان، ويستطيع من 
                                 

 ،٣، طعلي عبد الوأحد وايف: املقدمة، حتقيق. ابن خلدون، عبد الرمحن بن حممد ١
  ٥١٠، ص٢دار ضة مصر، ج: القاهرة
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  .هاليديبثّ مهومه، وينقل أفكاره وعاداته وتقخالهلا أن 
  :فوائد عديدة، فهي) ةالقومي ( األماللّغةويف استعمال 

-للذّ  مالذ نفسي ِمية للشعور القومينوخمزن للفكرات، وم ، .  
-ذات نفع مادي  ،"مفيد جداً؛ إذ فمعرفة القراءة والكتابة بلغة األم 

 .  ١"رة واألعماليعود بالنفع على ميداين التجا
 -عٍد تفكيكيذات ب بنائي ك منظومة العاميات ؛ فهي تفكّ توحيدي

املتعدمشتركة يف القوانني واملشاعر واحدةة دة، وتقوم ببناء منظومة لغوي 
ى عدد أقطار العروبة، بل  يتعدالعربيةعدد العاميات "واألهداف، فـ

ويتعداى عدد مناطقها، وقد يتعداجلامع  وأحيائها وقبائلها، وأنّى عدد مد 
 يشدها إىل الّذي، هو ذلك اخليط العربية يضفي عليها طابع الّذيالوحيد 

 وهي منوذج ،تها هويالعربية تعطي لألمة الّيت الفصيحة هي اللّغةالفصيحة، ف
لغويثابت من حيث الص رفوالن حووالت راكيبولكن ،ر من ه ناٍم ومتطو

 .٢" ساليباألت وحيث املفردا
  اتمع القويإذ إنّ؛ جانس اتمعياث التأحد وهي ضرورة يف -

الّذيالوالء : ن مهايعتمد على ركيزتني أساسيتيةجه إىل  يتبوصف هذا األم ،

                                 
السياسة اللّغوية خلفياا ومقاصدها، ترمجة حممد خطايب، . طوليفصون، جيمس ١

  ٦٠م، ص٢٠٠٧، ١مؤسسة الغين، ط : الرباط
من الكلمة االفتتاحية الّيت ألقاها األستاذ الدكتور عبد الكرمي خليفة رئيس جممع  ٢

 م، مطبعة اجلامعة١٩٨٧ االزدواجية يف اللّغة العربية، نيسان اللّغة األردينّ يف ندوة
  ١١األردنية، ص
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ي ؛ إذ تؤداللّغةانية هي كيزة الثّ والر.١األمةل الوالء عنصراً من عناصر تشكّ
أحدة عظيمة  يف مهمواحدةجانس، فهي لغة اث التر على  للخطاب تؤش

حقيقة االتصال والتل حقيقة  متثّواحدة عرب رموز واصل، وهي خطاب يتم
 للقيم يفضي إىل حقائق اختصاصها ل يف نسٍقتكاملها ومتايزها، وهي تتمثّ

وأصول هويل مع كلّة متثّتها، وهي تعابري اجتماعية  ما سبقها حموراً للعملي
آليةصاالت بني اجلماعة القومية، ومتي٢ة عن غريهاز اجلماعة القومي. 

وهي ضرورة للمحافظة على النقاء واألصل، فهي حتفّز اتمع على  -
العودة إىل الذّات، وتستثري فيه روح املقاومة، ورفْض االستالب الثّقايفّ والتبعية 

  .رة روح حالفكرية؛ إذ تفسح اال أمام إنتاج نصوص حرة تعبر عن
ة عربة يف متثّل لغة املقاومة، فقد أخضعت اليابانيجربة  يف التولعلّ

ة ربوية والتة واالقتصاديياسيغيريات الس موعة من التاليابانأمريكا 
والتاليابانيلغتها " ما ختلت عن اليابان  أنّة، إالّعليمية رغم نظامها الكتايب 
ة حتديثها، وضتها ة وسيلة لنظام تعليمها، وعمليقوميد، وبقيت لغتها الاملعقّ

العلمية والصناعيعليم يف خمتلف مراحله ة؛ إذ جعلتها لغتها الفصيحة يف الت
وختصا التصاته، وكذلك لغة اإلعالم، وعلى رأسه قنالفزيونية ة احلكومي

                                 
 من املفيد االطّالع على جتربة جلنة البحث يف تعليم اللّغة اإلجنليزية املعروف بتقرير ١

)١٩٨٦king man (ًاة بوصفها إرثاً وطنيالّذي حبث يف احملافظة على اإلجنليزي .
  :انظر التقرير يف

   ٧٢، مرجع سابق، صالسياسة اللّغويةوليفصون،  ط-
   ٥٩اللّغة واهلوية السياسية، مرجع سابق، ص. عبد الفتاح، سيف الدين: انظر ٢
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ة الياباني اللّغة كان هلا دور كبري يف انتشار الّيت NHKاملعروفة باسم 
  .١" على اختالف هلجاماليابانينيالفصيحة، وترسيخها بني 

أما عندما تغيب لغة املقاومة فستتعرض األمة إىل الغزو الثّقايفّ، وامليل 
؛ إذ ينظر املغزوون إىل واقعهم من خالل نظرة الغزاة هلم، "الوادع إىل احملتلّ

 الغزاة إىل وضعهم، وألجل أن وبقدر ما يقلّدون هؤالء الغزاة بقدر ما يطمئن
يتحقّق هدف الغزو ال بد أن يقتنع هؤالء املغزوون أوالً بدونيتهم؛ ألنّ يف 
اقتناعهم بالدونية اعترافاً بعلوية الغزاة، ويف هذا االعتراف يكمن التحول الّذي 
يؤدي باملغزوين إىل متثّل خطى الغزاة يف طرائق مشيهم ولبسهم وسلوكهم 

ي، ويف ذلك يتحقّق االزدواج يف شخصيام، وهذا االزدواج هو االجتماع
  .٢" يف بعض املراحل مع قاهريهمنالّذي يوضح ملاذا يتعايش املقهوري

  :  الثنائية-ب
 استعمال لغة ثانية جبانب لغة األم:  بشكل عاماللّغةة يف نائيتعين الثّ

)ةالقومي(خضعت الّيتول ، وهي ظاهرة تكاد تكون منتشرة يف معظم الد 
ر يف خمتلف جوانب م جانب لغة املستعر إىلِم تربز لغة املستعلالستعمار؛ إذ

رشاط احليايتّالنتمع املستعم  .ة الثّوتقاس قوا يف جمتمع نائية وجتليا
ولة ر، وقدرة الدِم  يف بنية اتمع املستعر بقابلية هذا اتمع لالندماجماملستع

                                 
النموذج الياباين، جريدة البالد السعودية، : اللّغة واهلوية الثّقافية. فارس، شهاب ١

  هـ١٤٢٩ /٣/ ١١ املوافق ٢٠٠٨ آذار ١٩األربعاء 
دار القلم، : تعليم املقهورين، ترمجة يوسف نور عوض، بريوت. ري، باولدفراي ٢

   ١١٤م، ص١٩٨٠
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ة على القومياالستقالل السواالقتصادياسي يسة ، ومدى انتماء املؤس
ووفائها إىل اجلوهر التةغ للّارخييوللهوية، ومدى الش عور بالدونيقص ة والن

ر عن انتماء من اهلوية؛ إذ يدفع هذا الشعور إىل استعارة هوية أخرى تعب
  . رِم ثقافة املستعر إىلمتعاملس

اً مقتصراً ها ال خترج عن كوا تقليداً لغويأنة نائيوتصوير مسألة الثّ
ماً من معظم املستويات، هو على الكلمات واجلمل والتعابري، ومستخد

 شكلٌ ساٍم اللّغة  أنّبسيط ال يعيدافع : ن دافعيأحدتصوير ساذج ينم عن 
اإلثنية اللّودافع خبيث يرى أنّ. عبري عن اهلويةيف الت ة شكل من أشكال غوي

ة واحلوار احلضارية الثّقافيفاعل الثّقايفّ واحليويوبدرجة أعلى شكل من١الت ، 
  . ٢أشكال احلتمية اللّغوية خاصة يف عصر التقنية

                                 
 االجتماع أن التفاعل بني احلضارات والثقافات يتم عن طرقيرى علماء التربية و ١

التوصيل؛ إذ يتفاعل اتمع املضغوط مع احلضارة الضاغطة، : ثالث هي
وطريقة احلمل؛ إذ حيمل . ةفيحملون معهم بعض عادات احلضارة الضاغط

والطريقة الثالثة . د عن طريق االختالطيلااألجانب إىل البلد اآلخر العادات والتق
  :انظر. اإلشعاع الفكري أو احلضاري وذلك عن طريق التقليد

مركز : دراسة يف البناء احلضاري، كتاب األمة، قطر.  سفر، حممود حممد-
  ٢٨هـ،  ص١٤٠٩الشرعية، رجب، البحوث واملعلومات دائرة احملاكم 

 تتصدر اللّغة اإلجنليزية اللغات املستخدمة عرب الشبكة العنكبوتية يف العامل، وتبلغ ٢
فاليابانية % ٨,٩سبانية مث اإل% ١٤,٧مث الصينية % ٢٨,٩نسبة استخدامها 

% ٣مث الكورية % ٣,٦ة يلامث الربتغ% ٥فالفرنسية % ٥,٢فاألملانية% ٧,٦
 =ويف الوقت  الّذي حقق فيه مستخدمو %. ٢,٥فالعربية % ٢,٧ةيلافاإليط
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قلَّ من ابتعد عن مواكبة التحديث والعوملة اللّوقطار احلداثة لن ية، غوي
 واالرتقاء بأفراد موابع غري قادرة على حتقيق النة للمجتمع الت القومياللّغةف

ة يف نقل املغلوب أو ة أخالقيي لغة الغالب أو احلداثة مهموقد تؤد. اتمع
يابع من مرحلة التوعدم معرفة الكينونة إىل مرحلة ه واالستجداء املعريفّالت 

نع املعريفّاملشاركة والصولعلّ،١ واحلضاري هذه الن اً؛ إذ متنح قطة خطرية جد
الغالب حرة مطلقة يف نقل معرفته إىل اآلخر؛ طوعاً أو كرهاً، فهو ينطلق ي

من منظومة قيم وأخالق تؤهفعل يف سبيل نقل ثقافته، كما له للقيام بأي 
ن ة يف القرنيون يف انطالقام االستعماريرون األوروبيكان يفعل املستعِم

  ــــــــــــــ
الشبكة العنكبوتية الّذين يتكلمون اللّغة لعربية أكرب وترية منو يف العامل كله يف   =

إال أن معظم مستخدمي الشبكة العنكبوتية العرب ) ٢٠٠٧ – ٢٠٠٠(الفترة 
تفاوت بينهم منهم يستخدمون اللّغة اإلجنليزية، ودرجة إتقان اإلجنليزية ت% ٨٠

معظمهم من % ١٠بشكل كبري، وتبلغ نسبة العرب مستخدمي اللّغة الفرنسية 
  :انظر%.  ١٠املغرب العريب، ومستخدمي اللغات األخرى 

         -Global Internet Statistics. I T News Internet Users in the 
world,page updated on may ٢٠٠٩,,١٤ 

 إبان القرن) املتحضر(الجتماعية الّيت انتشرت يف العامل الغريب يذكرنا هذا بالنظريات ا ١
التاسع عشر وبداية القرن العشرين، الّيت ترى أن احلضارات والشعوب تقسم إىل مدنية 
متحضرة، وأخرى متخلفة، وجيب على اتمعات املتحضرة أن تخرج اتمعات 

  :انظر. ة واهلوية، إخلاملتخلفة من مستنقع التخلف املمثل يف الدين واللّغ
قراءة يف أثر التمركز الثقايف يف نشأة اهلوية .  ابن غنيسة، نصر الدين-

، ٥٦األوروبية، جملة إسالمية املعرفة، املعهد العاملي للفكر اإلسالمي، العدد 
  .١١٥ص
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   عبارةتجواإذ أناسع عشر؛ امن عشر والتالثّ
WHITE MANS BURDEN.   

ألجل ذلك ترتبط قضية الثّنائية باحلديث عن املصري وحق تقريره، ومفهوم 
األمة واملواطنة، واملشاركة الوجدانية، واحلس املشترك، واالنتماء إىل الذّات، ونقاء 

وهذه املصطلحات هي يف ذاا مصطلحات بريئة، تأخذ دالالا السامية أو . اهلوية
 على أخرى، ةة طغيان لغيلاومن هنا تظهر إشك. ستخدامهاالوضيعة من سياقات ا

عدم التوازن يف "ال على مستوى النطق فحسب، بل على مستوى اهلوية أيضاً، فـ
 والّيت ن من هاتين اللّغتيواحدةأنّ "استعمال اللّغتني يف أغلب احلاالت يعين 

واللّغة . غةسنسميها اللّغة الرئيسة سوف تسيطر على حياة الشخص ثنائي اللّ
الرئيسة هي اللّغة الّيت يعتربها الشخص ثنائي اللّغة لغته اخلاصة، وميارس ا عالقاته 
الشخصية املهمة، ومن مثّ، فهي اللّغة الّيت يعرفها أكثر ويتحدثها أفضل، 
ويستخدمها بكلّ سهولة ويسر، وعادة ما تكون هذه اللّغة من ناحية زمنية اللّغة 

الً، وكلمة الّيت يتما أوة يف هذا ) عادة( اكتساابقة مهمالّيت جاءت يف اجلملة الس
املضمون، لتأكيد أنّ الوصف الّذي قدمناه للّغة الرئيسية يصدق يف أغلب احلاالت، 

 اللّغة ميارسون عالقام يوليس بالضرورة يف كلّها، فهناك بعض األشخاص ثنائ
اً بلغتية جدخصية والشاخلاصبوا اللّغتيال نن، ومثل هؤالء األشخاص الّذين تشر 

  .  ١"األخرى امها دونأحديفرقون بوضوح بينهما، وال يشعرون خبصوصية 

                                 
 التعليم وثنائية اللّغة، ترمجة إبراهيم بن محد القعيد. سوان، ميجل و مكاي، وليم ١

عمادة شؤون املكتبات، جامعة امللك سعود، : عاطف جماهد، الرياضوحممد 
  ١٦م، ص١٩٩٤
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ءون ببناويرى املهتمخطيط اللّ جمتمع املعرفة، والعاملون يف التأنّغوي ، 
 افع األدايتّ والدافع االندماجيالد: ها أمهّة، ولعلّنائية دوافع حلدوث الثّمثّ
)النفعي(واملقصود بالد ،اللّغة الغرض من تعلُّم  أنّافع االندماجية  األجنبي
، وقد ينشأ ) املهيمن–القوي  (األجنيبانية هو االندماج يف بنية اتمع الثّ

الّذيافع عند هذا الدن يذهبون إىل بالد أجنبيوعند ،١راسة، إخلة للعمل أو الد 
ه وجد يف املكان  أنانية، فيظن الثّاللّغةة ال ترقى إىل ته دونيوي همن يشعر بأنّ

اللّغةا ال إليهانية، ومنتٍم  الثّاللّغةه استمرار لثقافة اخلطأ، وأناألوىل وهي األم   .
افع األدايتّأما الد) الناملهيمنة حتقيقاً ألهداف اللّغةم ، فهو يرى يف تعلّ)فعي 

نفعيقة خالصة، كالرواحلصول على وظائف ذات دخل ي االجتماعي ،
ما حماولة قراءة اآلخر يف خمتلف جوانب نشاطهمرتفع، ورب.  
 اللّغةة، وإفقاد غوية وحماولة اهليمنة اللّأرجح يف اهلوي هذا الت ولعلّ

ةالقومي )األم (جوهرها التهو ما نطلق عليه مصطلحارخيي ،) دمري اخلالّق الت
ة نائي ونشر الثّاللّغة عن طريق تدمري العربية؛ أي تفتيت اتمعات )ةالعربيغة للّ

 وبناًء عليه، هل حيق للمجتمعات العربية أن تنظر بعني الريبة. ٢واالزدواجية
الّيتك جتاه األفكار والشاللّغةحديث واحلداثة، وما بعد احلداثة، و تنادي بالت 

                                 
 ظهر عند خمططي السياسة اللغوية الغربيني مصطلح إجنليزية البقاء، أي ختصيص ١

برنامج يسهل اندماج املهاجرين يف اتمع لكي حيصلوا على فرص جيدة يف 
  . العمل، مما يؤدي إىل توفري مادي كبري

 رت من مايكل ليدن،أحد مفكري احملافظني اجلدد، مصطلح التدمري اخلالّق؛استع ٢
  .أي تفتيت اتمعات العربية على غرار البلقنة



٩٨ المحور الخامس

اللّغة جتعل من الّيتفاهيم ة، إخل من تلك املصطلحات واملالكونية  اإلجنليزي
شريكة ألية لغة قوميق عليها كما هو احلال يف جتربة الفلبني؛ إذ ة، وقد تتفو
) البلبينو(ة املسماة بـ القومياللّغةة املهيمنة على  اإلجنليزياللّغةأصبحت 

دت ياسة واالقتصاد والعلم، وغفوة والسة لغة الص اإلجنليزياللّغةفغدت 
ة، ألجل ذلك جيب أن يكون مثّالبلبينو لغة عامة بني ة وعي بالفروق اجلوهري

ة  األجنبياللّغةة بوصفها أداة فكر وهوية وتواصل، و القومياللّغةوظيفة 
 نقل اللّغةبوصفها أداة تواصل مع فكر اآلخر، إن استعصى على أهل 

ةاملعارف إىل لغتهم القومي .  
تعتمد نظريتمعات املتخلّ على منطلق رئيس، وهو أنّحديثة التفة  ا

حِدث  قطيعة مع البنيات املؤسجيب أن تسية التالّيتة قليديتعرقل الت ر طو
واالزدهار االقتصاديذا ترى نظريو ،أفضل طريقة ممكنة حديث أنّة الت 

خلّلتجاوز التف تنحصر يف تبنيف سات وأمناط سلوك شبيهة ملا يوجد ي مؤس
تمعات الصاةناعي .غات، ما ة على باقي اللّوظاهر للعيان هيمنة اإلجنليزي

ها لغة املعرفة حديث؛ ألنة هي لغة الت اإلجنليزيدفع البعض إىل القول بأنّ
واصلوالت .ويرى مؤيب  أنظمة املعلومات احلديثة تتطلّأي أنّدو هذا الر

  :ة، وذلك لثالثة أسباب اإلجنليزياللّغة وهي واحدةسيادة لغة 
يتوقّالّيت املعلومات ألنّ: الً أو ف عليها التطوكنولوجر التاحلديث ي 

وغريهم من املعنيني بالبحث -ة، فمن أجل متابعة العلماء ذات صبغة تراكمي
طويروالت-جيري يف العامل، الّذي إىل البحث ا، ينبغي أن يصلو ما يستجد 

 كة أمر مفيد، ويالحظ بشكل متزايد أنّوهلذا فوجود لغة حبث مشتر
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اللّغةة هي اإلجنليزياملهي ذه املهم ةأة للقيام.  
 النفاذ إىل آخر ما استجد يف قتتطلّب عملية البحث والتطوير والتطبي: ثانياً

  .عامل البحث، وهكذا ينظر مرة أخرى إىل اإلجنليزية أداة فعالة يف هذا النفاذ
ب ذلك أنظمة عاً ملحوظاً، ويتطلّ املعلومات توسامييشهد تن: ثالثاً

اً قريب يوميقنية، تستطيع أن تنشر على وجه الت التآليةاسترجاع ونفاذ ع
آليةوتشري الفيدر. ةسبعة آالف مقالة علميالد وليأحد وهي –وثيق ة للت 

اً من تقريب% ٨٥  إىل أنّ-ة تتعامل مع املعلومات العلميالّيت اليونسكوفروع 
 إنّ. ة املعلومات املخزنة أو املختزلة يف مجيع أقطار العامل لغتها اإلجنليزيكلّ

القدرة على النظام املعقّفاذ إىل مثل هذا النم فيه، حكّد من املعلومات، والت
 بلد  كلّ، ويعين هذا أنّة معتربة على مستوى الوطينب مهارات لغوييتطلّ

  .١م ممن يتقنون اإلجنليزيةينبغي أن يتوافر على طاقم ضخ
ة نقل العلوم ال تقتصر على لغة دون غريها، فكم من أمم يف  عمليإنّ

رمجة؛ إذ اعتمدت املاضي واحلاضر استطاعت أن تنهض بلغتها عن طريق الت
هذه األمم على ركيزتين مهان أساسيتي :االستيعاب والتهضة جاوز، وما الن

 على م العلميقدثال ناصع على قدرما يف حتقيق الت مة إالّينية والصالياباني
الرغم من استفحال اإلجنليزية يف الشاللّغةوقد حاول جممع . ةبكة العنكبوتي 

 يف استيعاب تقنيات العصر العربية اللّغة  أن يربهن على قدرة األردينّ
والتتمعات فاعل معها وجتاوزها، وإنتاج جهاز مفاهيمي قادر على رفد  ا

                                 
  . بتصرف يسري١٠٠-٩٩طوليفصون، السياسة اللغوية، مرجع سابق، ص ١
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 وحاول عدد غري قليل من .١ات العصر مبا يلزمها لكي تواجه مستجدالعربية
 وجهت إىل الّيتهامات  االتاني العرب أن يفندوقنيني والتغويرين اللّاملفكّ

هامات خذة تلك االتها عاجزة عن أن تكون لغة علم وتقنية، مت من أنالعربية
٢ذا العجز مثاالً على همن احلرف العريب.  

  : جاوز بين االستيعاب والتّاللّغة  -٤
خاطب يف األمصار وبني احلضر  عرف التاعلم أنّ: "يقول ابن خلدون

ليس بلغة مضر القدمية، وال بلغة أهل اجليل، بل هي لغة أخرى قائمة 
 لعهدنا، وهي عن الّذيبنفسها، بعيدة عن لغة مضر، وعن لغة هذا اجليل 

ها لغة قائمة بنفسها، فهو ظاهر يشهد له فيها من أنوأما . لغة مضر أبعد
الّذيغاير التعند صناعة أهل الن عد٣"حو حلناً ي.  

سارع املعريفّإن التوالت يفرض على اليوم يشهده العامل الّذي قين 
ا يف هذا التتمعات أن ترى مكاتعاملها مع أساليبسارع، وتراجع ا 

–فكري  املراجعة القائمة على التاريخ أنّمنا التات ومع اآلخر، فلقد علّالذّ
بوصفها مؤشا -ةسوىة راً على إنسانيلبية منطقها بغري قدرال تستقيم م 

                                 
 ".ديثةاللّغة العربية والتقنيات احل" املوسوم ـب.  م٢٠٠٨ انظر املوسم السادس والعشرين عام  ١
  :  من العلماء الّذين تصدوا هلذه الفرية ٢

  اللّغة العربية واحلاسوب والعرب وعصر املعلومات:  نبيل علي-
 احلروف العربية واحلاسوب:  حممد زكي خضر-
 .الثنائيات يف قضايا اللّغة العربية:  اد املوسى-

  .١٢٨٤، ص٣، جعلي عبد الوايف، مرجع سابق:  ابن خلدون، املقدمة، حتقيق ٣
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ها ال ي له، كما أنصد مستهدف يف الواقع عن طريق التعلى معاجلة كلّ
وليس من مراجعة . تساير طبيعتها دون جرأة صاحبها على ِفعل هذه املراجعة

فكري بغري وجود ة أصحاا، وليس من ذهن تتاح له سعة التمرة بغري قابليمث
للحراك يف الواقع، وليس من واقع يتحرك ليتغيغات صعود ر ما دامت مسو
لذلك ال . هاقة تكاد ختنقّ دائرة ضياألفراد على ما هي عليه؛ منكفئة يف ظلّ

 راكم املعريفّصال بالتير االتطو يفقدنا هذا الت، على أالّاللّغةبد من تطوير 
التاللّغة، وأن تكون هذه راثيجاوز قادرة على متثُّل مفهومي االستيعاب والت.  

ولكن عن أي لغة نتحد مستوى للغة نتعامل؟ وإن ث؟ وعن أي 
طوير ة التة مستويات فهل نستطيع أن نوالف بينها؟ وماذا متس عمليكانت مثّ

ة؟ أهي املستعملة أم اردة؟  الواقعياللّغةالورق؟ وما هي ألبذور أم اجلذور أم 
ة فيع أو الفصحى له عالقة سيكولوجي الرإىلوهل عدم االلتزام باملستوى الع

  فون األلفاظ؟ خيفّالناسا جيعل ق بقانون االقتصاد يف اجلهد ممتتعلّ
 لتقنيات ، خاصة بعد االنتشار الكبريأحد مل يعد هذا املوضوع خافياً على 

التواصل الشفهي واملرئي والكتايب، وغدت املعمورة بيتاً يستطيع فيه اجلميع أن 
 إىل ضرورة مراعاة الفروق ١وتنبهنا نظرية التالؤم.  بعضهم بعضاًا ويناقشوايسمعو

االجتماعية واللّغوية واالقتصادية عند التخطيط اللّغوي، وضرورة احليوية اللّغوية 
تنشأ لغةٌ تبتعد عن املعاظلة الّيت تقف سداً أمام وصول املعىن، وتبتعد كذلك حىت 

                                 
  تبحث نظرية التالؤم فيما ميكن أن حيدث أثناء تفاعل أفراد ينتمون إىل جمموعات ١

  :انظر. موازين القوةال تتساوى بينها 
  ٨٥، مرجع سابق، صالسياسة اللغويةطوليفصون،  -
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  .عن االبتذال الّذي يقلّل من قيمة التوقّعات
 اللّغةمستوى : العربيةغة ون غالباً بني ثالثة مستويات للّغوييقارن اللّ

الفصحى العليا وهي املستخدمة يف األوساط األكادمييى ومستو. ةة والعلمي
ة( ةالفصحى اإلعالميالوسطىالعربي  .(نا عندما نبحث يف ولعلّ. ةولغة العام

نا نضع املستوى األعلى، ويقابله نقيضه وضع مستويات لشيء ما، فإن
ه الّذيطهما املستوى املستوى األدىن، ويتوسعدن – موائماً لطبيعة -اًمرحلي 

 ومبا أنّ. عن املعيار أو األمنوذجات، وابتعد  يتفاعل مع املستجدالّذياتمع 
ط ينحت من املعيار أو األمنوذج ومن البيئة، فمن الطّهذا املستوى املتوسبيعي 

إجراء "ومن هنا كان احلرص على . نيغويأن يستحوذ على اهتمام اللّ
ةة ودراسات مقارنة بني العامية الوسطى من جهة، وبني العربيالوسطى العربي 

الثة،  لتحديد العالقة يف هذه املستويات الثّ؛جهة أخرى من العربيةو
ةله  متثّالّذيطور والكشف عن مقدار التالوسطى يف االنتقال من العربي 

أدت إىل والدة هذا املستوى الّيتة إىل الفصحى، وتعيني العوامل العامي 
   .١") الوسطىالعربية (غوياللّ

ة متثّل مرحلة زمنية معينة من ورأى بعض الباحثني أنّ هناك فصحى معاصر

                                 
  يف العربية ما كان، وما هو كائن، وما ينبغي أن يكون،ةاالزدواجي.  املوسى، اد ١

ويرى الدكتور اد يف .  ٩٩الزدواجية يف اللّغة العربية، مرجع سابق، صندوة ا
العربية الوسطى تفاعالً بني العامية املكتسبة والفصحى املتعلمة وهي أقرب إىل 

... ومع ذلك يستأنس ا... وقيمتها آنية... العامية؛ ألا كأمنا تكتسب اكتساباً
  .ألا معلم على طريق التحول املنشود
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املراحل الّيت تواردت على العربية التراثية، وهي امتداد للفصحى التراثية؛ إذ تلتزم 
وبناء على ما سبق تقترح  .١بقواعدها، وهي منتشرة يف لغة الصحافة واإلعالم

  :  الدراسة مالمح العربية احلديثة أو الفصحى املعاصرة أو العربية الوسطى
 هي أصولية يف بنيتها املعرفية وقواعدها النحوية والصرفية والبالغية، -  

قُلْ وال تقُلْ يف التعبري عن مفردات النحو : ولكنها ال تتبع بالضرورة القول بـ
والصرف والبالغة؛ إذ حتتمل العربية الكثري من التأويالت النحوية والصرفية 

وبناء على ذلك تظهر بشكل واضح حدود . روج على األصولوالبالغية دون اخل
القواعد وحدود املُستخِدم، وتتضح العالقة بني املُنِتج واملُنتج، وتصبح حرية 

وهي ذا املفهوم . املُستخِدم مضبوطة بأصول اللّغة، ويغدو بذلك وفياً جلوهر اللّغة
  .اليست ثورية دف إىل تلويث اللّغة، واخلروج عليه

ها ختاطب مستويات إذ إن؛ ا وهي دقيقة يف التعبري عن مفرداا وقواعده-
متعددة من الدائرة اللّغوية نفسها، ومن دوائر لغوية أخرى، وهذا جيعلها تبتعد عن 

وال يعين هذا أن . اإلغراق يف ااز والكناية والفذلكات اللّغوية والنحوية والصرفية
ية مثل لغة الرياضيات والفيزياء، ولكنها لغة فكر ومتعة، دون جنعلها جامدة وعلم

ومبا أنّ التسارع التقين يفرض تسارعاً يف نشاطات . مها على اآلخرأحدأن يطغى 
 فإنّ هذا حيثُّ اللّغة على إيصال الفكرة جبهد عقلي ،شاط اللّغوياحلياة ومنها الن

  .مقبول يتواءم ومسألة التسارع
                                 

 طرق التوسع املعجمي للفصحى املعاصرة بني النظرية. عبد السالم، ربيع:  انظر١
والتطبيق، حبث مقدم إىل مؤمتر اللّغة العربية يف وسائل اإلعالم، جامعة القاهرة، 

  .٤، ص٢٠٠٢كلية دار العلوم،
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الفتحة والضمة ( ةة األصلي جتعل للحركات اإلعرابي وهي ال-
 يتعاشق املتلقي معها؛ إذ  إذا استدعى األمر أنْزاً، إالّموقعاً ممي) والكسرة

ق بني املشافهة وهنا جيب أن نفر. غوي من وترية اجلهد اللّ-كذلك–تبطئ 
أن بريقه ز حمتفى به يف املشافهة، إالّوالكتابة، فقد يظهر للحركات موقع ممي 

 . يضعف عند الكتابة
-وهي توسعي ة باملعىن االشتقاقيوالت ؛ إذ تستخدم وسائل والدي

عبري ونقل املعرفة، وتسمح بقبول اآلخر اللّعديدة للتفهي تقبل غوي ،
ساليباألطوير يف االشتقاق ولكن طبقاً لقواعدها، وتقبل التراكيب طبقاً  والت

، يف حبثه امرائيكتور إبراهيم الس يذكر الدويف هذا املوضوع. ملعيارها
راكيب قد دخلت  والتساليباأل كثرياً من أنّ" حافةمع لغة الص"املوسوم بـ

ها مقبولة، ويعطي أمثلة على ذلك  وهي ليست فصيحة، ولكنالعربيةإىل 
 .١ها مقبولة ولكن،هو يلعب دوراً خطرياً، فهذه مجلة غري فصيحة: ومنها

ة لكي تأخذ باملباح واملندوب من حمة، وعندها القابلي وهي متسا-
  )  صحرا– كاس، صحراء –كأس  ( اللّغة

                                 
 السامرائي، إبراهيم، مع لغة الصحافة، حبث مقدم إىل ندوة االزدواجية يف اللّغة ١

  .١٩٧لعربية، مرجع سابق، صا



١٠٥ كيل الشخصية والهوية والبناء والمعرفي دور اللغة في تش

  :خامتة
تبية اللّغة ا سبق أنّن لنا ممتعاين اغتراباً بني أهلها، وخرجت عن العربي 

ةة وصفها تعبرياً عن هويوثقافتها، ودورها كبري يف صوغ الفكر األم 
هن أنّ الذّوقد يتبادر إىل. ةواهلويعملي ة التغيري والتطوير عملية ة فوقي

فحسب، فمخطئ من يظنهذا، بل هي عملي ة كذلك؛ إذ يكون للفرد ة حتتي
 وخمطئ من يظن. سة، مع مراعاة سرعة اإلجناز وحجمه كما هو للمؤسردو

أن عملية التفة لة يف االنسالخ من ثقاب ضريبة باهظة ممثّغيري تتطلّطوير والت
راسة الحظت هذا اخللل  الدولعلّ. األضعف واالرمتاء يف ثقافة األقوى

التإذ إنّ؛ ربويواحلرص عليها، وحماولة تطويرها على اللّغةفاعل مع  الت ،
ة ة أفقي عمليالشخصية تشكيل الفرد و أنّوخمطئ من يظن. األصول تربية

  بل ال بد،ت واألمنياتعاطلّة كذلك؛ إذ ال يكتفى بالت بل هي عمودي،فقط
الّذيخطيط من التدوره يف البناءراكم املعريفّ جيعل للت  .ا يفرض وعياً قادراًمم 

راثعلى مسايرة احلداثة واستيعاب الت.  



١٠٦ المحور الخامس

  فهرس احملتويات
  ٦٩............................................................:مقدمة

  ٧٠ ........):عقيدة وشريعة(نظرة القدماء إىل عالقة اللّغة باإلسالم : أوالً
  ٨٠ ........................................: هوية اللّغة ولغة اهلوية-١
  ٨٦  .......................................: جدلية اللّغة والتواصل-٢
  ٨٩ ....................جدلية االنتماء واالرمتاء: الوعي حبقيقة الذّات-٣
  ١٠٠ ...............................:  اللّغة بني االستيعاب والتجاوز-٤

  ١٠٥...........................................................:خامتة

  ١٠٦..................................................فهرس احملتويات



فرنسا كنموذج حيتذى به يف جمال 
  ها عن لغتهادفاع

    إعداد   

   موسى احلامد سفيان. د
  





١٠٩ فرنسا كمنوذج يحتذى به في مجال دفاعها عن لغتها 

 اللّغوي ينتمي إىل امليدان  موضوعاًتناولن، سالدراسةيف هذه 
االجتماعيإىل امليدان ، وعلى حنو أدق ،اللّغوي ياسيق هذا يتعلّ.  الس

خطيط املوضوع بالتياسيالس الّذي اللّغويعلى  ميكن أن يعرف بشكل عام 
ون وقادة السياسيعماء وخذها الز يتالّيتة اللّغويجمموعة اإلجراءات  أنه

أثري على ة من أجل التاللّغويؤون ني بالشة املهتماحلركات واألفراد وكافّ
 الّيت وحتديد الوظائف ،ن للغات املتداولة يف جمتمع ماخرىاستعماالت األ

م وأهدافهم اللّغاتيها تلك تؤدم مبا خيدم غاياإخلوتطلّعا ،.                                                                                  
 عهاب تتالّيتياسات ا، السا، كما يشري عنوالدراسةتناول يف هذه نس

 عرض وحتليل حاول يف هذا البحث أخرى، سنوبعبارة.  لغتهافرنسا جتاه
هذه السالّيتريقة لى الطّركيز عياسات مع التتتدخ ولة من ل فيها هذه الد
أجل الدفاع عن لغتها وتروجيها على الصعيدين الداخليواهلدف .  واخلارجي

عداد إني العرب يف اللّغويطني من ذلك هو تقدمي منوذج قد يلهم املخطّ
هة من شسياسات لغوياللّغةا محاية أنالّيتبالغها املكانة  وإة وتطويرها العربي 

 ،يها تغطّالّيتة قعة اجلغرافيها من ناحية، ومن ناحية أخرى، توسيع الرتستحقّ
ة انتشارهاوكذلك تسهيل عملي.                        

ق إىل تاريخ فرنسا طر بالت-يف بداية األمر -يف هذا البحث، سنقوم  
 طرأ على الّذير غين الت، سنبيومن مثّ. اللّغويالعريق يف جمال ختطيطها 

خطيط وبعد ذلك، سنتناول الت. ةالفرنسيورة ة بعد حدوث الثّاللّغويسياساا 
اللّغوي يف القرن العشرينالفرنسي  .هاية، سنسلّويف النوء على ط الض

اجلمهورية اًإلى تتبعها حالّيتياسات الس ةالفرنسي اخلين الدعيديعلى الص 
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جتاه لغتها الوطواخلارجي ةني     .                                                             

  اللّغويل دخّ فرنسا وتاريخها العريق في التّ-١
، شارل الفرنسي اللّغويقام العامل ، )٢٠١٠(جاك لوكلري حبسب 

 يف عام )هضةني يف عصر النالفرنسيني اللّغوي كبار العلماء أحدوهو (دوبوفل 
عابري ة وأصناف من الت العامياللّغاتخمتلف : "أنه كتاب عنوفيلأت ب،١٥٣٣

  كان يوجدأنهه الكاتب إىل ف، نويف هذا املؤلّ". املستخدمة يف بالد الغال
، يف ذاك الوقت، عادات ولغات بقدر ما كان )أي يف فرنسا (يف بالد الغال

سم  كان يتسيالفرن اللّغوي الوضع  أنّ:يوجد شعوب ومناطق ومدن، أي
بتعدد لغوياً كبري جد .وبغية إدارة هذا التد عداللّغويل، ، وقع فرانسوا األو

نذكر من  ة قوانني، يشمل عد، مرسوما١٥٣٩ًملك فرنسا آنذاك، عام 
 اللّغةة وقانون استخدام قانون إنشاء دائرة األحوال املدني :ضمنها ما يلي

الفرنسية يف مجيع ة كلغة رمسيةاألعمال اإلداري .هذه ومن ضمن مواد 
  ): ٢٠١٠جاك لوكلري،(ة الفرنسي اللّغةق ب تتعلّالّيتالقوانني، نذكر تلك 

  ١١٠ املادةـ 
حىت ال يكون هناك شك ادرة عن احملاكم ذات  يف فهم األحكام الص

السحبيث ال اًيادة، نريد ونأمر أن تكتب هذه األحكام بشكل واضح جد ،
 . فسري وال جمال لطلب الت،ك غموض وريبةيكون هنا
                                                                                                           ١١١ املادةـ     

نطق وتسجيل وتسليم األحكام، ومجيع حنن نريد إذن أن يتم 
اللّغة بةاإلجراءات األخرى، إىل األطراف املعني ة، وليس بلغة أخرىالفرنسي . 
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شريع هذا التاللّغة جعل من الّذي، اللّغوي الفرنسيولة، مل ة لغة الد
هاًيكن موجة اللّغات  ضداحملليكانت الّيت الالتينية اللّغة ، ولكن فقط ضد 

قليل من  كان يهدف إىل التاللّغوي هذا القانون  أنّ:ذاك لغة الكنيسة، أيآن
 كانت يمن آنذاك على أغلب مناحي احلياة يف الّيتطات الكنيسة سل

 ذاك الوقت، كانوا ال جييدون يفني الفرنسي غالبية  أنّبالذّكرواجلدير . فرنسا
وهذه األخرية كانت تستخدم يف . احملليةلغام  فقط ة، ولكن،الفرنسي اللّغة

ة كان جييدها فقط الفرنسي للّغةاو. نيوي والديين الدالتعليم والعامةاحلياة 
 كانت تقطن يف املناطق الّيتة بقات اإلرستقراطيسكان مدينة باريس والطّ

ة لفرنسايلامالش.  

٢ –ة  إنشاء األكاديميالفرنسية كإجراء تخطيطيلغوي    
، وعلى الرغم من )يف القرن السابع عشر(يف عهد امللك لويس الرابع عشر 

سية كانت يف الواقع اللّغوي الفرنسي تستخدم كلغة رمسية، إالّ أنه أنّ اللّغة الفرن
اقتصر استخدامها على القصور امللكية وعلى الطّبقة الربجوازية ويف اال 

واألديب األكادميي . ،واملركزي لطويغم من احلكم السيف هذا القرن، وعلى الر
لّغة حسب ذوقهم، وليس وفقاً لقوانني قام النحويون الفرنسيون بصياغة هذه ال

، شهدت اللّغة الفرنسية، يف تلك الفترة، عهداً من التميز التايلوب. ومراسيم ملكية
حىت أنّ هذه اللّغة، . ه متّ، بصفة عامة، تثبيت قواعدهاحيث إنوالتدعيم والتمتني؛ 

قمة "رنسيني، وصلت إىل بعد هذا التدخل اللّغوي، ووفقاً لوجهة نظر النحويني الف
ومل يكتف النحويون بذلك، بل نادوا . يف جمال ترسيخ قواعدها اللّغوية" الكمال

اللّغة وخوفاً " تنقية"وحرصاً على . باستخدام املفردات اللّغوية بشكل صحيح ولبق
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ولضمان . ، قاموا بإبعاد املفردات الغري فرنسية والقدمية والغري الئقة"فسادها"من 
كما يذكر (، ١٦٣٥ تطبيق هذه السياسات اللّغوية، قام العامل اللّغوي ريشليو، عام

 تعىن بإدراة هذه الّيت، بإنشاء األكادميية الفرنسية )١٩٩٦ جون لويس كالفي،
هذه األكادميية، الّيت استمرت بتنقية هذه اللّغة، نشرت الطّبعة األوىل من . اللّغة

نالحظ أنّ إنشاء هذه األكادميية جاء من خالل . ١٦٩٤قاموسها اللّغوي عام 
أنّ األفراد ميكنهم أيضا التدخل يف إدارة األوضاع اللّغوية، : مبادرة فردية، أي

  . وهذا األمر ليس مقتصراً فقط على احلكومات أو اجلهات الرمسية
" حفبالز"خبة، بدأت  اقتصر استخدامها على النالّيتة، الفرنسي اللّغة

ة ن كانوا جيهلون قواعدها األساسيالّذي(ني الفرنسي إىل ألسن  رويداًرويداً
 باملئة، كما كان هو احلال ٩٩ن كانت نسبة األمية لديهم تصل إىل الّذيو

، وكان عب إذن يف جهل تامكان الش). يف مجيع دول أوروبا يف ذاك الوقت
  كان يتمالتعليموهذا . فترةائد يف تلك ال السالتعليم هو يين الدالتعليم

 جاك لوكلري ددد، يؤكّيف هذا الص. الالتينية اللّغة ب وأحياناًاحمللية اللّغاتب
ة يف فرنسا، يفي الراللّغات ب، املختصالفرنسي اللّغوي العامل أنّ) ٢٠١٠(

ألبري دوزات، أحصى، يف القرن الس٦٣٦، ابع عشر امليالدية يف  لغة حملي
الوقت، تستخدم يف ذاك ة كانت، يف الفرنسي اللّغة  واملفارفة أنّ.فرنسا

، وإجنلترا، وهولندا وموسكو أكثر ما ) يف كنداالفرنسياإلقليم (كوبك 
ولكن، هل بقي احلال على ما هو عليه . كانت تستخدم يف فرنسا نفسها

  . لي؟ هذا ما سنتناوله يف ما ي١٧٨٩بعد الثّورة الفرنسية الّيت حدثت عام 
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  ةالفرنسيورة  بعد الثّاللّغويخطيط  التّ– ٣
بعد حدوث الثّورة الفرنسية، زادت نزعة التدخل اللّغوي، بشكل كبري، لدى 
اجلمهورية الفرنسية، على اعتبار أنها قامت بسن العديد من القوانني الّيت هلا صلة 

نوات األوىل للثّورة، ك. بامليدان اللّغوية إىل فمثالً يف السترمجة املراسيم الثّوري ان يتم
 ، أي بعد عام من قيام الثّورة، أصدر الس١٧٩٠ويف عام . مجيع اللّغات احمللية

 الوطين)يابية جبمي) الربملان الفرنسياللّغات الّيت عقانونا يهدف إىل نشر املراسيم الن 
 الباهظة لعملية الترمجة املاليةف يلاوبالطّبع، التك. كانت آنذاك موجودة يف فرنسا

  . عقدت بشكل كبري تطبيق هذا القانون
بعد الثورة، بدأت اللّغة الفرنسية، وألول مرٍة، تتصل اتصاالً وثيقاً بالشعب 

سبة للجمهورية التايلوأصبح ب. الفرنسياً بالناً جدة هامأمر اللّغة الفرنسي 
دي جبمهورية موحدة وغري جمزأة من وظهر تدرجيياً تيار فكري ينا. الفرنسية

كان هذا . الناحية اللّغوية وبأمهية التعليم ونشر اللّغة الفرنسية يف مجيع أحناء فرنسا
م الفرنسية يتعارض مع يلاالتيار يرى أنّ التباين اللّغوي والثّقايف املوجود يف األق

 بضرورة أن يتبنى مجيع هكذا، علت األصوات املنادية. فكرة اجلمهورية املوحدة
ومن ضمن هذه . أطياف الشعب الفرنسي اللّغة الفرنسية كلغة وطنية وحيدة

األصوات، نذكر عضو جلنة السالم العام، برترا بارير، الّذي أعلن، يف كانون 
النظام امللكي كان له أسبابه : "، أمام أعضاء الوفاق الوطين، أن١٧٩٤ّالثّاين عام 

ترك املواطنني جيهلون اللّغة الوطنية إنّ عملية بابل يف الدميقراطية، ليشبه برج 
جيب عند أي شعب حر، أن تكون اللّغة . يعترب مبثابة خيانة للوطن} ...{

كم من األموال أنفقنا لترمجة القوانني الصادرة عن . للجميعنفسها  وواحدة
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 كأنما علينا احلفاظ على !نساالس الوطين إىل خمتلف اللّغات املوجودة يف فر
هذه الرطانات الرببرية واللّهجات الفظّة الّيت ال تستطيع خدمة إال املتطرفني 

زد على ذلك، فقد قام رجل الدين . )٢٠١٠جاك لوكلري، ." (وأعداء الثّورة
بنشر تقرير شهري بني فيه ضرورة وطرق إبادة  املعروف آنذاك، هنري غرغوار،

وتعميم استخدام اللّغة الفرنسية يف مجيع أحناء فرنسا، يؤكّد " تالرطانا"هذه 
أنّ الوضع اللّغوي يف ، يف هذا التقرير، ذكر غرغوار. )٢٠٠٥:٢٢(هنرت ولتر 

فرنسا سيئ للغاية نظراً لوجود ما يقارب ثالثني لغة حملية تعمل على شرذمة 
 مستخدمة فقط يف مخس عشرة اتمع الفرنسي وحلقيقة أنّ اللّغة الفرنسية كانت

أنها كانت مستخدمة من قبل ما يقارب : مقاطعة من أصل ثالث ومثانني، أي
واجلدير بالذّكر أنّ هذا . ثالثة ماليني فرنسياً من أصل مخسة وعشرين مليوناً

فقط على اللّغة الفرنسية، وأما بشأن اللّغات " لغة"الكاهن كان يطلق لقب 
نذكر على سبيل املثال ال احلصر، (وجودة آنذاك يف فرنسا، األخرى الّيت كانت م

، فكان ).إخل الباسك، النرماند، البيكار، الربوفنسيال، الكورس، الربوتون،
.   ، وذلك من أجل حتقريها والتقليل من شأنها ومكانتها"رطانات"يسميها 

ف من  دمحلة شعواءعرب " الرطانات"هكذا، بدأ اهلجوم الضاري على هذه 
جهة، إىل تشويه صورا والتقليل من أمهيتها، ومن جهة أخرى، إىل املطالبة 
بالتخلّص منها، وذلك لكي تصبح اللّغة الفرنسية اللّغة الوطنية لكافّة مكونات 

عب الفرنسية . الشفرض اللّغة الفرنسي روريمنذ ذلك احلني، أصبح من الض
ويف هذا السياق، يشري جاك .  فرنسامبوجب مراسيم صارمة يف مجيع أحناء

 أكرب رجال السياسة آنذاك، شارل موريس دو أحد، إىل أنّ )٢٠١٠ (لوكلري
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غن، اقترح إنشاء مدرسة ابتدائية يف كلّ بلدية، حيث يتم فيها تعليم لغة إلىت
، "اللهجات اإلقطاعية الفاسدة" القضاء على التايلللجميع، وب) الفرنسية(الدستور 

مرسوم "، مرسوم يسمى ١٧٩٤ومن مثّ صدر، يف متوز عام . فقا لتعبريهو
 الّذي هو عبارة عن قانون يشمل أربعة بنود دف من ناحية، ،"اثننيتريميدور 

إىل جعل اللّغة الفرنسية اللّغة الوطنية الوحيدة يف اتمع الفرنسي، ومن ناحية 
ووفق جون باتست . ة األخرىاللّغات احمللي" تعقّب ومطاردة"أخرى، إىل 

، فإنّ بنود هذا القانون، الّذي يلبي، من وجهة النظر )١٨٢٥:٢٧٥(دوفيغجي 
اللّغوية، رغبة بعض الثّوار، الّذي كان من ضمنهم القيادي الثّوري والنائب يف 

  :الس الوطين النيايب، ماكسميلني روببيري، تتلخص فيما يلي
  ١ـ املادة   

تداء من يوم نشر هذا القانون، ال جيوز على اإلطالق ألي وثيقة اب   
  عامة، يف أي جزء من أراضي اجلمهورية، أن تكتب بلغة غري الفرنسية 

                                                                                                              ٢  املادةـ 
 من تاريخ نشر هذا القانون، ال ميكن تسجيل الوثائق أحد و بعد شهر

  . ةالفرنسي اللّغةاملكتوبة بغري 
   ٣ املادةـ 

ابتداء من يوم نشر هذا القانون، أي يف إطار - يقوم  موظف حكومي
 وثيقة أخرى  بإصدار أو كتابة احملاضر أو األحكام أو العقود أو أي-ظيفتهو

ال إىل القضاء يف منطقة سكنه وسيحكم عليه ة، سيحالفرنسيبلغة غري 
  بالسجن ملدة ستة أشهر وسيعزل من منصبه 
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  املادةـ 
 يقوم، بعد الّذيسيحكم بنفس العقوبة حمصل رسوم تسجيل الوثائق 

حىت الوثائق ( من تاريخ نشر هذا القانون، بتسجيل الوثائق، أحدشهر و
العاديلة عند كاتب العدلة الغري مسج(رة بلغة غري ، احملرةالفرنسي   . 

ألغي هذا القانون بعد ستة أسابيع من تاريخ إصداره، وذلك بعد 
عمليالثّة إعدام القيادي كان من كبار الّذي، ماكسميلني روبيري، وري 
نظراّ؛ إعدامهوقد متّ. إليهعاة الد لتور ة شنيعة طه بأعمال دموي)ضد 

 تعاين حتت احمللية اللّغات ذلك، بقيت ومع. ورةيف فترة ما بعد الثّ) خصومه
 ، يف)٢٠٠٧:١١٢( إغفي أبالن إليهوطأة التهميش، ودليل ذلك، كما يشري 

، هو املصادقة، يف تشرين "ة لفرنساارخيي التاللّغاتة والفرنسي اللّغة" كتابه
  وينص على أنّ ثالثني فندميري، على قانون يسمى بقانون١٧٩٤الثاين عام 

   ".ةالفرنسي اللّغة ب يف مجيع أحناء اجلمهورية، جيب أن يتممالتعلي"

                                                                 الحكوميالتّعليمة لغة الفرنسي اللّغة –٤
اسع ، يف بداية القرن التأنه )١٩٩٩:١٥ (يذكر جون كلود بويل

عشر، كان خعب مس الشاللّغةهل  جيالفرنسي ة، وذلك وفقاًالفرنسي 
أجراها أستاذ اإلحصاء شارل كوك دو موبري، بتكليف من (لدراسة 

 املستخدمة يف فرنسا اللّغاتكان هدفها إحصاء عدد ) نابليون بونابرت
ة، ة يف املدارس احلكوميالفرنسي اللّغةا يف شأن تعليم أم. وعدد متحدثيها

م، على يلاسبة لتالميذ مدارس قرى األق بالنٍلفكان الكثريون يعتربونه غري فعا
ومن أجل إفساد . احملليةلغام بثون فيما بينهم م كانوا يتحدأنهاعتبار 
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 بإصدار التعليم، قامت وزارة اللّغات على هذه  القضاءالتايل وبةوحماربت
على سبيل  -  نذكرتعليمات صارمة إلدارات هذه املدارس، من ضمنها

 مال الغريبيف منطقة الربيتان الواقعة يف الش:  ما يليحلصر، ال ا-املثال
 كلمة ، نطق أيراسيالميذ، يف أثناء دوامهم الد على التلفرنسا، كان ممنوعاً
م ل تلميذ يتكلّ صف، كان أوويف كلّ). الربوتون (احملليةمن كلمات لغتهم 

كانت توضع (د ، قطعة من حدي يوضع يف جيده، كإجراء عقايباللّغةذه 
لميذ بإجياد تلميذ وبعد ذلك، يقوم هذا الت). يف األصل حتت حوافر اخليل

. اليوم لكي يضع يف عنقه هذه القطعة، وهكذا طوال اللّغةم هذه آخر تكلّ
اية املطاف، كان آخر تلميذ يتعر ويفكل ض هلذا اإلجراء يعاقب بالش

ى زوايا غرفة صفه أحدساعة يف ، مسيوام الر بعد انتهاء الد يبقى:التايل
: ة،الفرنسي اللّغةوجيرب، قبل أن يعود لبيته، على كتابة هذه العبارة مئة مرة ب

"م إلىزد على ذلك، كان يوضع يف هذه األق".   بالربوتونث أبداّلن أحتد
)ةكاب واملدارس واألماكن يف حافالت الرالفتات مكتوب.) ، إخلالعام 

غم  وعلى الر." والبصق على األرضاحملليةطانات ث بالرحدممنوع الت: "فيها
  أنّ، إالّ"ةقافية الثّاللّغوياازر " بل ة،اللّغويمن قساوة هذه اإلجراءات 

 حاضرة يف التايلطات وبقيت بهذه املخطّ" قاومت"اللّغات العديد من هذه 
ة يف القرن لّغويالياسات رت هذه السولكن، هل تغي. الفرنسي اللّغوياملشهد 

 . نه فيما يلي؟ هذا ما سنبيرينالعش

 في القرن العشرين                                                      الفرنسي اللّغويخطيط  ـ الت٥ّ
م إلىة فرنسة األقيف بداية القرن العشرين، مل تكن عملية تسري الفرنسي
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ا وزارةالّيترعة بالس عليم  كانت ترغبالتلطات بتعيني ، هلذا قامت الس
ة اللّغاتسني ال جييدون مدروهذا اإلجراء . يملا يف مدارس هذه األقاحمللي

 اللّغةميهم طوال الوقت بث مع معلّحدالميذ على الت إجبار التيهدف إىل
ةالفرنسي .وعلى الرياسات غم من تطبيق العديد من السة اهلادفة اللّغوي

ى ركائز أحدل ثني ا كوا متثّ، بقي أهلها متشباحمللية اللّغاتذه الجتثاث ه
ة كانت يف بداية الفرنسي اللّغة  أنّبالذّكرواجلدير . ةقافيمكونات هويتهم الثّ

 كانت تستخدم يف احمللية اللّغات القرن العشرين لغة املدن، يف حني أنّ
املناطق الرةيفي .ورغم متسم، إالّيف بلك سكان الرالثّ أنّغا ورة الصة ناعي

رويداً انتقلت رويداًالّيت(ة الفرنسي من املدن إىل املناطق الر نتج الّيتة ويفي 
عنها هجرة أعداد كبرية من الريفيني إىل املناطق املدنيكك ة وإنشاء الس

الّيتة احلديديسه جعلت سكان األرياف ) ل األفرادة تنقّلت بدورها عملي
ل هلم  كانت متثّالّيتة الفرنسي اللّغة بة وخصوصاًرون بأمناط احلياة املدنيتأثّي

لغة التمدن والتوالعملمقد  .وما سلف ذكره يعدالّيتة  من األسباب اهلام 
جعلت الريفياللّغةون بني يهتم م الفرنسيا جبانب لغاةة ويكتسبواحمللي         .  

شرين، بدأت السياسات اللّغوية للجمهورية الفرنسية منذ منتصف القرن الع
 :جتاه لغاا احمللية، تأخذ منحى آخر، على اعتبار أنه متّ اتخاذ عدة تدابري لصاحلها

، بتدريس أربعة من هذه اللّغات يف ١٩٥١لعام "  ديكسون"مسح، وفقاً لقانون 
ات هي الربوتون والكتاالن والباسك م الفرنسية، وهذه اللّغإلىاملدارس الثّانوية لألق

واألكستان، أي أهم اللّغات الّيت بقيت على قيد احلياة بعد سياسات اإلبادة اللّغوية 
وبكلمات أكثر وضوحاً، أدرجت يف مدارس . الّيت انتهجتها احلكومات الفرنسية
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ل هذه  إىل أنّ مستقباليونسكوومع ذلك، أشارت منظّمة . كلّ إقليم لغته احمللية
، أنشئت، يف عدة مناطق، منشآت تعليمية ١٩٧٠ ويف عام. اللّغات يبقى مهدداً

الّذي " هايب"، سن قانون ١٩٧٥ويف عام . حيث يتم التعليم فيها ذه اللّغات احمللية
ينص على أنه ميكن تدريس اللّغات والثّقافات احمللية يف مجيع املراحل الدراسية، 

الّيت أصبحت كذلك نتيجة (إلمكان تدريس لغات األقليات وهكذا، أضحى با
  . يف املدارس احلكومية الفرنسية) لسياسات لغوية ممنهجة

، )١٩٩٥ـ ١٩٨١(بعد تولّي فرنسوا ميتريا رئاسة اجلمهورية الفرنسية و

على . بدأ اخلطاب السياسي الرمسي، جتاه  هذه اللّغات يأخذ منحى أكثر إجيابيةً
، أعلن فرنسوا ١٩٨١  عام املثال، قبل شهرين من انتخابه رئيساً لفرنساسبيل

حان الوقت أنْ تعترف اجلمهورية الفرنسية "ميتريا، يف إطار محلته االنتخابية، أنه 
آن األوان أن تفتح هلا أبواب املدارس . بالوجود احلقيقي للغاا وثقافاا احمللية

ع بغية السماح بنشرها، وأن تعطى املكانة الّيت واإلذاعة والتلفاز بشكل واس
وعلى الرغم من هذا . )٢٠١٠جاك لوكلري، ( "تستحقّها يف احلياة العامة

اخلطاب ذي النكهة االنتخابية، مل يتغير وضع هذه اللّغات بشكل كبري يف 
 ميلااملشهد اللّغوي الفرنسي، على اعتبار أنها بقيت تدرس يف ثانويات األق

الفرنسية كمادة دراسية، يف حني أنّ اللّغة الفرنسية بقيت لغة التعليم يف مجيع 
تمع الفرنسية، واللّغة األوىل يف ااملدارس الفرنسي .  

وإذا نظرنا إىل التشريعات اللّغوية للجمهورية الفرنسية، سنجد أنّ هناك 
ه من حيث إنية واللّغات احمللية، عدداً كبرياً من القوانني املتعلّقة باللّغة الفرنس

 أمراً وتعميماً ٤٠ مرسوماً وأكثر من ٢٠ قانوناً و١٢املمكن أن نعد ما يقارب 
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يف املقام -بكلمات أخرى، فإنّ أغلب هذه النصوص القانونية تتناول . إدارياً
ياسات وهذا يعين أنّ الس.  لغة التعليم وامليدان االصطالحي للّغة الفرنسية-األول

اللّغوية للجمهورية الفرنسية ال تتناول احلقوق اللّغوية ألقلياا كتناوهلا مسألة ترويج 
ة ونقائها اللّغويجاه احل. اللّغة الفرنسينويه إىل أنّ االتب التإىلومع ذلك، يتوج 

للتخطيط اللّغوي الفرنسي مييل إىل توسيع نطاق احلق يف االختالف وإىل 
فيما سبق، قمنا بعرض تارخيي موجز . اف خبصوصية هذه اللّغات احملليةاالعتر

. لسياسات فرنسا جتاه لغتها الوطنية من جهة، ولغات أقلياا من جهة أخرى
مع   هذه الدولة جتاه لغتها الوطنيةسياساتعلى  ولكن فيما يلي، سنقوم بالتركيز

ن عيدي وتروجيها على الصهافاع عن الدية بغل فيهاريقة الّيت تتدخ الطّالتشديد على
الداخليواخلارجي  .  

 تجاه لغتها الوطنية                                                       آليةـ سياسات فرنسا الح٦
بقيت األحكام الدستورية الّيت هلا عالقة بوضع اللّغات غري جلية حىت عام  
الفرنسية عملياً هي اللّغة الرمسية للجمهورية   اللّغة وبعبارة أخرى، كانت. ١٩٩٢

 بشكل واضح وصريح يف إليهالفرنسية، ولكن، هذا األمر مل يكن مشاراً 
وبغية جعلها قانونياً اللّغة الرمسية، متّ اعتماد قانون رقم . التشريعات اللّغوية الفرنسية

 ٢ على إثره تعديل املادة ه متّحيث إن ،١٩٩٢ حزيران عام ٢٥ يف ٥٥٤ ـ٩٢
، كما يؤكّد الًاووفقاً هلذا التعديل، فإنّ هذه املادة تقرأ ح. ١٩٥٨من دستور عام 

وحنن ". لغة اجلمهورية هي الفرنسية : " يلا، بالشكل الت)٢٠١٠:١٢(أنييس بالن 
 نرى أنّ هذا القانون متّ اعتماده كإجراء استباقي يهدف إىل قطع الطّريق أمام
اللّغات احمللية، على اعتبار أنّ الس األورويب، كان قد صادق بأغلبية أعضائه يف 
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نفس العام، على ميثاق ينص على أنّ لألوروبيني احلق باستخدام لغام احمللية يف 
واجلدير بالذّكر أنّ مجيع ممثّلي فرنسا يف الس األورويب . حيام اخلاصة والعامة

يف -أما يف فرنسا، فإنّ الس الدستوري فسر . ارضوا هذا امليثاقكانوا قد ع
  .  اعتماد الفرنسية كلغة رمسية على أنه تشريع معاد للّغات احمللية-وقت الحق

، هذان ١٩٩٤   لتفسري هذا القانون اللّغوي، اعتمد، يف عام 
سياسة شاملة "عنوان األول، هو عبارة عن وثيقة رمسية ب: التشريعان اللّغويان

، وجهت إىل املفوضية العامة للّغة الفرنسية بغية "لترويج اللّغة الفرنسية
وأما الثّاين، فهو عبارة عن . توضيح احملاور الرئيسية لسياسات فرنسا اللّغوية

يتعلّق هذا . ٦٦٥ـ٩٤ آب من نفس العام وحيمل الرقم ٤قانون اعتمد يف 
، كونه اقترح من "توبونقانون "غة الفرنسية ويسمى القانون باستخدام اللّ

املكون من (هذا القانون . قبل وزير الثّقافة والفرنكفونية آنذاك جاك توبون
. ينص على أنّ استخدام اللّغة الفرنسية إلزامي يف معظم احلاالت)  مادة٢٤

 - فيما يلي-سنقوم  ) ١٦٧ـ٢٠٠٨:١٦٥(باالستناد إىل بول بوغارد 
  : ض مقتضب ملواد هذا القانونرعب

 والعمل التعليمة هي لغة الفرنسي اللّغة  على أنّتنص ١ املادةـ 
بادل والتاللّغوييف الد ةوائر احلكومي.               

 تلزم استخدام اللّغة الفرنسية يف جمال تقدمي السلع ٤ و٣ و٢ ـ املواد 
مثل الفواتري والكفاالت والكتابات (هلكني واخلدمات واملعلومات املوجهة إىل املست

، وكذلك يف الكتابات واإلعالنات املوجودة يف .)الّيت تظهر على املنتجات، إخل
  . األماكن العامة املتاحة للجمهور ويف وسائل النقل العام املشتركة
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- جيب مسي على املستوى الر العقود كتابة على أنّتنص ٥ املادة ـ 
 ن أية، ومن ناحية أخرى، أن ال تتضمالفرنسي اللّغة تكتب ب أن-من ناحية

يف حال توفّمصطلح أجنيب حيمل نفس املعىنر مصطلح فرنسي     .                   
 اللّغة يف استخدام  احلقالفرنسي للمواطن  على أنّتنص ٦ املادة ـ 

الفرنسيحال تنظيمها من قبل دوات املنعقدة يف فرنسا يف ة يف املؤمترات والن
الّيت الوثائق حىت أنّ. ني وانعقادها بلغة أخرىمواطنني فرنسيع على  توز

املشاركني يف هذه املظاهرات العلمياللّغةرة بة جيب أن تكون حمر ة الفرنسي
  .                  مع إمكانية ترمجتها إىل لغة أخرى

 الّيت(ت املنتشرة يف فرنسا  تنص على أنّ املنشورات واال٧  ـ املادة
تنبثق من جهة شخص ينتمي إىل القطاع العام أو شخص عادي يقوم مبهمة 

) حلساب القطاع العام أو شخص يتلقّى دعماً من القطاع العام؛ ليقوم مبهمة ما
  .   أن تتضمن على األقلّ ملخصاً باللّغة الفرنسية-إذا حررت بلغة أجنبية-جيب 

 احية ١٠ و٩ و ٨ ـ املوادركات من النتتعلّق حبماية العاملني يف الش 
أنها تنص على أنّ عقود وفرص العمل والوثائق الداخلية يف الشركات، : اللّغوية، أي

  . الّيت تفرض على العاملني يف إطار تنفيذ مهامهم، جيب أن حترر باللّغة الفرنسية
 لغة  أنّ:ة، أيالفرنسي اللّغةهي  التعليم لغة  أنّتؤكّد ١١ املادةـ 

سات سائل واألطروحات يف املؤس عن الراالختبارات واملسابقات، فضالً
 الّيتسائل تستثىن من هذا اإلجراء الر. ةالفرنسية، هي  واخلاصالعامةة يالتعليم

 املدارس حىت أنّ. األجنبية واحملليةقافات  أو الثّاللّغاتهلا عالقة بتعليم 
.                                                                                    املادةة ال ختضع هلذه ة الستقبال طالب من جنسيات أجنبي املعدجنبيةاأل
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 يف الربامج اًة إجباريالفرنسي اللّغة جعلت استخدام ١٢ املادةـ 
واإلعالنات التطّ يف حم تبثّالّيتة جاريلفاز، وجعلت أيضا ات اإلذاعة  والت

اللّغةات محاية وترويج  هذه احملطّمن مهام ةالفرنسي .  
.                                                    ةة نشر الفرنكفونية وعمليالفرنسي اللّغة تلزم احترام ١٣ املادةـ 

٢٠حىت ١٤ من ـ املواديتالّن أحكام املراقبة  تبيطبيق  تسمح بالت
إن  وجدت- عاناتسحب اإل: ليم هلذا القانونالس-رطة  تدخل ضباط الش

الّيتفني بتطبيق قانون املستهلك ووكالء اجلمعيات ة والوكالء املكلّالقضائي 
 خمالفة هلذا القانون وأي. ةالفرنسي اللّغةحبماية ) ولةفة من قبل الدواملكلّ(تعىن 
ه إىل القضاء منتوجووفقاً.  ليبت فيها خالل حمضر رمسيه  للقانون، توج

  .          يورو٧٥٠ابعة تصل قيمتها إىلرجة الرة من الديلاإىل املخالف غرامة م
 أحكام هذا القانون ال تعارض استخدام لغات  أنّتؤكّد ٢١ املادةـ 

                                                                                      .    الة شريعات واألنظمة ذات الصق دون املساس بالت وتطباحمللية،فرنسا 
 قبل  سنة على احلكومة أن ترسل كلّ على أنّتنص ٢٢ املادةـ 

 تطبيق هذا القانون وأحكام  حول أيلول، إىل اجلمعيات تقريرا١٥ًتاريخ 
ةفاقيات واملعاهدات االتولياللّغةقة بوضع علّ املتالد الفرنسيسات ة يف املؤس

حف ة نشر هذا القانون يف الصيلآدان  حتد٢٤ و٢٣تان ـ املاد.    الدولية
نفيذوتاريخ دخوله حيز الت .  

 التعليم لغة -وفقا هلذا القانون- الفرنسية أصبحت اللّغة  أنّ: أي
ةة والوثائق والعمل واألجهزة اإلداريالعامولغة اإلعالنات املسموعة ة واخلاص 

ة وبكلمات موجزة، بصفة عام. واملقروءة والقضاء واإلعالم، إخل
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  يف استقبال وإرسال كلّ احلقالفرنسيفني وللجمهور للمستهلكني وللموظّ
 اللّغةوميكن بعد ذلك ترمجة .  جمال كان يف أياللّغةمعلومة مفيدة ذه 

بعد اعتما.ة إىل لغات أخرىالفرنسي ة واسعة يف د هذا القانون، أثريت ضج
 ؛ معارضيه رفضوهفرنسا، حىت بني أعضاء احلكومة نفسها، على اعتبار أنّ

م اعتربوه تشريعا أنهدوه، ف، أما مؤياحمللية اللّغاتل وسيلة إلفناء  يشكّنهأل
اللّغة يهدف إىل محاية اًلغوي ةة من املفردات الفرنسياألجنبيالد ة خيلة، وخاص

 باختصار، هذا القانون ال يفرض االستخدام احلصري. اإلجنليزيةاملفردات 
د وجودها، بنفس الوضوح، جبانب الكتابات ة، ولكن جمرالفرنسيللغة 

 أو يف وسائل العامةفتات أو اإلعالنات املوجودة يف األماكن األجنبية، يف الالّ
النبأنّعلماً. قل العام ى استثناءات عديدة عل هذا القانون ينص.   

 ة تطبيق هذا القانون، فتعترب احلكومة أما يف شأن عملية ليست الفرنسي
ال، ودليل ذلك هو فحوى التالّذيقرير يقظة بشكل كبري يف هذا امته  قد

ة الفرنسي اللّغةحول استخدام  فرنسا، ة ولغاتالفرنسي للغة العامة املفوضية
حبسب جاك قرير، ومضمون هذا الت. ٢٠٠٨ عام يف عامل العمل، للربملان

في من موظّ % ٢٦: تاليةص يف الكلمات ال، يتلخ)٢٠١٠ (لوكلري
الشموظفا٢٠ًنة من ركات املكو وأكثر يضطر ث وكتابة لغة ون إىل حتد

أجنبياللّغة .اً مليون شخص١٫٨  ما يقارب:، أية يف إطار نشاطهم املهين 
من %  ٨٩يف (ا بشكل رئيسي هي اإلجنليزية األجنبية الّيت يستخدمو

من املوظّفني يضطرون لقراءة وثائق % ٣٢ومن جهة أخرى، فإنّ ). احلاالت
هكذا، فعلى الرغم من .  مليون شخصا٢٫٢٧ً حنو: حمررة بلغة أجنبية، أي
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أنّ العديد من الشركات الفرنسية، ذات االنتشار العاملي، تفرض استخدام 
اإلجنليزية على موظّفيها كلغة عمل، فإننا جند أنّ هذه الشركات ال اللّغة 

  . ختضع لألحكام اجلزائية املنصوص عليها يف هذا القانون
ن ذين اللّياللّغوين شريعي التأحدفصيل  بشيء من الت-فيما سبق- تناولنا
اين شريع الثّوء على الت، وفيما يلي سنقوم بتسليط الض١٩٩٤اعتمدا عام 

اسة سي"ة، بعنوان  عن وثيقة رمسي-نا سابقاكما ذكر-الّذي هو عبارة (
ة بغية الفرنسي للغة العامة املفوضية، وجهت إىل "شاملة لترويج اللّغة الفرنسية

توضيح احملاور الرة لسياسات فرنسا ئيسيبعبارة أخرى، سنحاول ). ةاللّغوي
الّيتياسات أن نتناول، فيما يلي، السةقها هذه  تطبدف ترويج املفوضي 

  .  واخلارجياخلين الدعيدية على الصالفرنسي اللّغةودعم 
ة                                                     الفرنسي اللّغة جتاه العامة املفوضية  ـ سياسات٦.١

 يف شهر ةالفرنسي للغة العامة املفوضيةة الفرنسي أنشأت احلكومة 
هذه . ى يف حينها ذا االسما كانت تسمحيث إ، ١٩٨٩عام  حزيران
ة ترويج ة، أوكل هلا مهمالفرنسيغة  للّالعامةة  اهليئت حملّ حلّالّيت، املفوضية

ة  واخلاصالعامةمات خذها اإلدارات واملنظّ تتالّيتوتعزيز وتنسيق اإلجراءات 
من . ةاللّغوياحية دامها بشكل سليم من النة واستخالفرنسي اللّغة نشر بغية

 حتت املفوضية، وضعت هذه ١٩٩٣ عام نيسان١٦خالل مرسوم صدر يف 
ف وزير الثّتصربتفويض من رئيس - الّذي أسند لهة، قافة والفرنكفوني

أصبحت هذه . ةالفرنسي اللّغةقة باستخدام وإغناء  املسؤوليات املتعلّ-الوزراء
ق ة فيما يتعلّ وضعتها احلكومة، األداة األساسيالّيتوجيهات  للت، وفقاًاملفوضية
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دف إىل ترويج الّيتياسات بتطبيق الس اللّغة وبعبارة أخرى، فإنّ. ةالفرنسي 
الدور األساسيةة  للمفوضيالعامهو تعزيز الت شاور لتثقيف أولئك نسيق والت
آزر فيما بينهم بغية  ولزيادة الـتةالفرنسي اللّغةن لديهم مسؤوليات جتاه الّذي

، وفق جاك لوكلري املفوضيةوللقيام بذلك، تعمل . اللّغةترويج هذه 
)٢٠١٠(تاليةت العاون مع اهليئا، بالت:  

يرأسه رئيس الوزراء ويقوم أعضاؤه : الفرنسية ـ الس األعلى للغة 
بالتة؛  ـ األقسام الوزشاور ودراسة واقتراح سياسات لغويتعمل الّيتة اري 

 والبحث إىل العالتعليم و الوطينالتعليم خصوصاً(ة الفرنسي اللّغةملصلحة 
العلميناعة والثّ والصقافة واخلارجية والت؛                                                       .)ة، إخلعاون والفرنكفوني

 مثل اجلامعات وخمتربات :ةلّغويالة باملسائل ة املعنياألوساط املهني ـ 
تلعب دوراًالّيت أو ،ركاتاألحباث والش مثل اللّغة يف نشر اً استراتيجي 

   اإلعالم واإلعالنات، إخل؛
ة؛                                                                                الفرنسي اللّغة تدعم الّيتـ  اجلمعيات 

نكفوينّ، خصوصاً ني يتعاونون مع العامل الفرشركاء دولي شبكة  ـ
.                                                                                                         الالتينية اللّغةاطقة بول الن والداألورويبحاد تكوبك ودول اال

ة اللّغويياسات فة إذن بتطبيق الس مكلّةالفرنسيغة  للّالعامة املفوضية
   :ٍة رئيسي ترتكز على ثالثة مبادئالّيتة، الفرنسيللحكومة 

  ة؛الفرنسي اللّغةـ ضمان نشر 
  ـ احملافظة على الدور الّذي تلعبه اللّغة الفرنسية بوصفها لغة اتصال دولية؛

ـ احترام التع نوقايفّ والثّاللّغوي.  
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على امليثاق ) ولكن دون املصادقة(١٩٩٩سا عام بعد توقيع فرن
ا كتراث  للغات األقليات، أصبحت مجيع لغات فرنسا معترفاًاألورويب 

باللّغة١٩٩٧وأسند إىل وزارة الثّقافة، املكلّفة منذ عام . ثقايفّ وطين 
الفرنسيقايفّة اإلرث الثّة، مسؤولي اللّغوي الفرنسي .هلذا السرت بب، غي

حيث ، "ةالفرنسيغة  للّالعامة املفوضية"، اسم ٢٠٠١ة، عام الفرنسيومة احلك
ة"ا أطلقت عليها اسم إة املفوضيغة  للّالعامة ولغات فرنساالفرنسي." ة ومهم

ة على األراضي الفرنسي اللّغةضمان تعزيز استخدام : هذه األخرية هو ما يلي
الفرنسيصالة وتشجيع استخدامها كلغة اتدولي ة وتطوير التد عداللّغوي 

الضامن للتقايفّع الثّنو .ةق هذه باإلضافة إىل ذلك، تنسعمل املفوضي 
ةلطات السذ وتنفّالعام -ة أو باالشتراك مع منظّبوسائلها اخلاصة أو مات عام

كلّ-ةخاص ذه األهداف املبادرات ذات الص بعبارة أخرى، هذه . لة
 بتنفيذ سياسات قييم والعمل، تستمرفكري والتة للتها هيئاملفوضية، بوصف

ة من ناحية، ومن ناحية أخرى، يقع على الفرنسي اللّغةشاملة دف تعزيز 
. ةالفرنسيم يلال بلغات األق املتمثّالفرنسي اللّغويعاتقها رعاية اإلرث 

واجلدير باالهتمام أن برنار سركليين، وهو أستاذ جامعييف  ص متخص
يف )٢٠٠١:٢٥٣(د كريستوف بتروسي أحصى، كما يؤكّ اتاللّغوي ،

  .  لغة يف فرنسا٧٥، ١٩٩٩تقريره الّذي أعده لوزارة الثّقافة واالتصال، عام 
، اإلجنليزيةة كاربت  إنشاء أكادميي١٩٩٩من جانب آخر، مت يف عام 

وهي عبارة عن مؤسة متنح كلّسة غري حكوميساخر   عام، كإجراء رمزي
، جائزة اإلجنليزية اللّغةة على حساب الفرنسي اللّغةيهدف إىل نصرة 
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لشخصية فرنسية معروفة، على أن تكون هذه الشخصيا متيل ة تتميز بكو
  يف عامعلى سبيل املثال، متّ. ةالفرنسي اللّغة على حساب اإلجنليزية اللّغةإىل 

، كرستني  والبحث العلمييلالع االتعليم منح هذه اجلائزة لوزيرة ٢٠٠٨
 ودعت إىل كسر ،ة يف انتكاسالفرنسي اللّغة وضع نّ قالت إانه ألالغارد؛

ة اللّغةقة باستخدام مات املتعلّاحملراإلجنليزيعليمسات  يف املؤسالتة ية األوروبي
  .ةالفرنسي يف اجلامعات اً إلزامياللّغةف هلذه  املكثّالتعليم التايلوجعلت ب

ة يف جمال  لغويقواننية الفرنسيأكثر من ذلك، سنت اجلمهورية 
 الّذيدد هو القانون  يف هذا الصوالقانون األكثر أمهيةً. اإلعالم اإللكتروينّ

ما ال يقلّ من خالله إلزام اإلذاعات ببثّ متّالّذيو١٩٩٤ يف شباط عام سن  
 يف آب ذا القانون، سنوبغية تعديل ه. ةالفرنسي اللّغةمن األغاين ب %٤٠عن
 :       على ما يلي قانون آخر ينص٢٠٠٠ عام

صة لألغاين  ـ الكوتة املخصتبقى %) ٤٠ عن ما ال يقلّ(ة الفرنسي
منها للمواهب اجلديدة% ٢٠ص كما هي، على أن ختص .  

 ما ال  ببثّالفرنسي ة يف اإلرث املوسيقيختصاإلذاعات امل ـ إلزام 
منها % ١٠ص ة، على أن ختصالفرنسي اللّغةغاين بمن األ% ٦٠ عنيقلّ

  . للمواهب اجلديدة
ـ إلزام اإلذاعات املتخص صة يف املواهب الشمن % ٣٥ ة ببثّاب

  .ةابمنها للمواهب الش% ٢٥ص  ة، على أن ختصالفرنسي اللّغةاألغاين ب
ياسات  تناولنا يف ما سبق السة للجمهورية اللّغويعلى ة الفرنسي

ركيز على سياساا جتاه لغتها على وم بالتاملستوى الداخلي، وفيما يلي سنق
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الصعيد اخلارجي .  
٦.٢ة جتاه لغتها                                                               ـ سياسات فرنسا اخلارجي

يس ة، فرضت فرنسا تدرالفرنسية ة االستعماريإلمرباطوريشاء ابعد إن
ل ألوالد  تدرس يف املقام األواللّغةوكانت هذه . لغتها يف مجيع مستعمراا

ةخبة النوكان .  وأبناء زعماء القبائلاحملليون، باملقارنة مع الفرنسي
بتأثريها  يف فرض لغتهم على املستعمرين وأكثر وعياًني، أكثر حزماًالربيطاني 

مع استخد تساحماً وأقلّ، عليهماحلضاري ام السمكان األصليبعبارة . ني للغا
ياسات أخرى، كانت هذه السدف إىل إحالل اللّغوي اللّغةة ة مكان الفرنسي

ني يف لغتهم وروحهم  إىل جعلهم فرنسييلا وبالت،لغة أو لغات املستعمرين
ح وزير  وض للجزائر،الفرنسييف إطار االحتالل ، فمثالً. وعقلهم وتفكريهم

عليموربية التالت ٣٠ شغل هذا املنصب من الّذي(، ألفريد رمبو الفرنسي 
ة اللّغوية  اإلديولوجي، هذه)١٨٩٨ عام حزيران٢٨ حىت ١٨٩٦ عام نيسان

االستعمارية بالشيف بداية األمر، احتلّ" :يلاكل التاًت اجلزائر عسكري ،
 ومن. عندما جنحت فرنسا برتع سالح القبائل١٨٧١وأكمل هذا األمر عام 

بعد ذلك، قامت . ةة والقضائيني يقبلون أنظمتنا اإلداري جعلنا اجلزائريمثّ
 زرعنا يف أذهان هؤالء يلا وبالتاحمللية اللّغاتاملدرسة بتأكيد غلبة لغتنا على 

  أنّ:أي. )١٩٩٢روبر فيلبسون،  مقتبس يف( ".املسلمني أفكارنا، إخل
اسة السني اعتربوا املدرسة هالفرنسيم ي البيئة األساسية إلجناح سيايا

ةاللّغوي .ه )١٩٩٢يف روبر فيلبسون، (دد، يذكر هاردي يف هذا الصمن أن 
أجل حتويل هذه الشة يف مستعمراتنا، ولكي جنعلهم خملصني عوب البدائي
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صال فل وجنعله على اتلقضايانا ونافعني لتجاراتنا، فاألفضل أن نأخذ الطّ
 علينا أنهمبعىن . ة سنواتة لعدقافية والثّ عاداتنا وقيمنا الفكريمه ونعلّ،دائم بنا

إذن، ميكننا . ن من تشكيل عقوهلم كيف نشاءأن نفتح هلم املدارس لنتمكّ
ة إمجال اإلديولوجياللّغوية ة االستعماريفرنسا :تاليةة بالكلمات الالفرنسي 

ا إىل مستعمراا، بل  يتوجب عليها إيصاهلةً حضاري لديها رسالةًترى أنّ
ة من أجل ئيسي ثقافات سكان هذه املستعمرات، واألداة الرإحالهلا حملّ

 لغات وثقافات السكان  بل إلغاء، بعد ميشأنهمبعىن اللّغة، إجناح ذلك هي 
... قافة واحلضارة والقيم بالثّيلا وبالت،ةالفرنسي اللّغة إشباعهم بتماألصليني، ي

كلّة، والفرنسيهذا من أجل أن وكلّ. ة هذا على حساب هويتهم األصلي 
ة يف هذه املستعمرات، بل يف العامل جارين فرنسا من ترويج منتجاا التتتمكّ

بالنسبة لنا، بالشكل - صة تتلخيلوبكلمات أكثر وضوحاً، هذه اآل. مجعأ
ة ترويج ئيها ويف احلصيلة النل ثقايفّ تقب، ومن مثّاستعمار لغوي: -التايل

أنّ:، أياقتصادي  اسات وراء هذه السياللّغوية اخلارجيةة غايات اقتصادي.   
ليس فقط يف مستعمراا، ولكن تسعى فرنسا إىل نشر لغتها أيضا يف العديد 

 من اللّغات الرمسية واحدةلذلك، فإننا جند أنّ هذه اللّغة هي . من األصعدة الدولية
ةلبعض املنظّمات الدة وحلف مشال :وليوليجارة الدحدة ومنظّمة التهيئة األمم املت 

األطلسي واالتحاد األفريقي ووكالة الفضاء األوروبية، وحمكمة العدل الدولية، 
واحملكمة اجلنائية الدولية، ومكتب الرباءات األورويب، واإلنتربول، واللجنة 

حض الصدفة، ولكن بفضل سياسات فرنسا بالتأكيد، هذا مل حيدث مب. األولومبية
. الّيت تسعى دائما، بل تقاتل، بغية إجياد موطئ قدم للغتها يف اهليئات الدولية
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واجلدير بالذّكر أنّ هذه السياسات اللّغوية الطّموحة على الصعيد الدويلّ تشكّل 
 . منوذجاً نادراً يف العامل

ة للعديد ة ولغة رمسيصال عامليلغة اتل ة تشكّالفرنسي اللّغة  إىل أنّنظراً
ى أولويات أحد احملافظة على هذه املكانة تبقى ، فإنّالدوليةمات من املنظّ

ياسات السة للحكومات اللّغويإىل أنّولتعزيز هذه املكانة ونظراً. ةالفرنسي  
 ليزيةاإلجن اللّغة باملقارنة مع استخدام اًة يضعف نسبيالفرنسي اللّغةاستخدام 

 حبسب لوكلري-فرنسا سياسة شاملة دف مات، وضعت يف هذه املنظّ
   : إىل-) ٢٠١٠(

ل بشكل دخة والتالفرنسيغة  للّـ العمل على احترام الوضع القانوينّ
؛غ عنها إلدانة االنتهاكات املبلّمنهجي   

                                                   ؛الدوليةمات ن يعملون يف املنظّالّذيني الفرنسي ـ توعية املسؤولني 
  .ـ تطوير عملية تعليم اللّغة الفرنسية للموظّفني العاملني يف املنظّمات الدولية

ولكي نبين كيف تقوم فرنسا بنشر وترويج لغتها يف العامل، سنعتمد على 
حتت ركن تعلّم (اتية موقع وزارة اخلارجية الفرنسية املوجود على الشبكة املعلوم

يف إطار شبكة مكونة من ( موظّفاً ٧٠٠كلّفت فرنسا ما يقارب : )اللّغة الفرنسية
معاهد ثقافية ومؤسسات :  مؤسسة ثقافية فرنسية وفرنسية ـ وطنية، أي٥٩
بالتعاون اللّغوي مع أغلب دول )  الّيت تعىن بتعليم هذه اللّغةانس فرانسيزلىاإل

 مؤسسة مدرسية تابعة لوكالة تعليم الفرنسية يف اخلارج بتعزيز ٤٦١تقوم و. العامل
ة على املستوى العامليهوض بالفرنسية النعملي   .  

سة ، أطلقت مؤسة يف امليدان املهينالفرنسي اللّغةلتشجيع استعمال و
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 ةناعة يف باريس ومنتدى الفرنكفونيجارة والصانس فرنسيز وغرفة التلىاإل
، وهذه "ة داخل شركيتالفرنسي اللّغةم أنا أتكلّ"لألعمال، مبادرة بعنوان 

فيها ة يف اخلارج على تعليم موظّالفرنسيركات  الشاملبادرة دف إىل حثّ
ة، الفرنسي اللّغةم باب حنو تعلّوجلذب مجهور واسع من الش. ةالفرنسي اللّغة
بكةر تطوقافية  الثّالشألعاباًدائماً ة الفرنسية  ومسابقات ومهرجانات مسرحي
ة لدعوم الفرنسي اللّغةموا  تعلّاًشاب١٥٠ عام انتقاء  كلّغان، حيث يتموأ

إىل زيارة باريس يف إطار عمليلنذهب إىل فرنسا"ى ة تسم ."اًوأنا شخصي 
ة من قبل احلكومة حصلت على منحة دراسية إلمتام شهادة الفرنسي

ا يف جمال كتوراه يف فرنسالداتاللّغوي .  
 والّذي يصل عددهم إىل(ة يف العامل الفرنسي اللّغةمي ولتأهيل معلّ

ة املوجود على ة للفرنكفوني العاملياملنظّمة ملوقع وفقاً، مامعلّ ٩٠٠٠٠٠
 على منحة  عاممني كلّهؤالء املعلّ ، حيصل اآلالف من)املعلوماتية الشبكة
وبغية مسا. ة يف فرنسادراسيأساليبم يف اعتماد عدتعليمي تقوم ةة عصري ،

ة وزارة اخلارجية دائماًالفرنسيبنشر وسائل مسعي ة وبصرية حديثةة تعليمي: 
ة، إخلأفالم وأغان وحتقيقات وعروض حي .دائماًكما يتم عم  تقدمي الد

للوسائل اإلعالمياللّغةاطقة بة الكربى الن ةالفرنسي  .  
، املعلوماتية الشبكةة على الفرنسية ة اخلارجيحسب موقع وزار

اللّغة إلنعاش تعليم صت هذه الوزارة؛خص  ٥٠ة يف العامل، مبلغ الفرنسي 
  :  مخس مبادرات طموحةدد يف هذا الصرت وطو،مليون يورو
  يتمالّيت، ة يف بالد املغرب العريبة ذات املرجعيربويتعزيز املراكز التـ 
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         ؛ معلّمي اللّغة الفرنسية تأهيلفيها
                                                 ؛ة يف العاملالفرنسيغة  للّماً معل١٠٠٠٠ّ ـ وضع برنامج لتأهيل 

  ـ املسامهة يف خطّة لتأهيل املوظّفني األوروبيني باللّغة الفرنسية وتطوير 
   ؛ يف أوروباإىلية يف التعليم الثّانوي والعات التعليم املزدوج باللّغة الفرنسيلآ

واصل من أجل تطوير برنامج استخدام تكنولوجيا املعلومات يف التـ 
              ؛ة وتعليمهاالفرنسي اللّغةتعليم 

ـ  إعداد مبادرات إقليمية، مع مؤسة، بغية تأهيل سات الفرنكفوني
ة، وتنسيق مجيع يقيا الغربي يف دول أفرة خصوصاًالفرنسي اللّغةمي معلّ

اللّغةلة بالعمليات ذات الص ة يف جنوب شرق آسياالفرنسي.  
ولكن ماذا عن الفرنكفونية أو املنظّمة الدولية للفرنكفونية ودورها يف ترويج 
اللّغة الفرنسية على الصعيد العاملي؟ يعود مصطلح الفرنكفونية إىل العامل اجلغرايفّ 

 ه جمموعة والّذي ١٨٨٠ الّذي وضعه عام "نزمي روكلوأو"الفرنسيفه على أنعر 
ووفقاً ملوقع املنظّمة العاملية . الدول الّيت تستعمل اللّغة الفرنسية يف مواضع عديدة

ة يلاآل"للفرنكفونية على الشبكة املعلوماتية، فإنّ الفرنكفونية تعرف على أنها 
ت والسياسات والتعاون بني الدول واحلكومات الّيت املؤسسية الّيت تنظّم العالقا

 آذار ٢٠تأسست هذه املنظّمة يف ". تستخدم اللّغة الفرنسية والّيت حتترم القيم العاملية
تضم هذه .  يوماً عاملياً لالحتفال بالفرنكفونيةاليوم، حيث أصبح هذا ١٩٧٠عام 

 ومهام هذه املنظّمة، للفترة الواقعة بني .عضواً مراقباً ١٩ عضواً و٥٦اً إلىاملنظّمة ح
 ، من قبل رؤساء الدول األعضاء،، اعتمدت يف إطار إستراتيجي٢٠١٤  ـ٢٠٠٥

واملهمة األوىل هلذه املنظّمة هي . ٢٠٠٤يف القمة الّيت عقدت يف بوركينا فاسو عام 
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ع الثّقايفّ واللّغوينوة والتة، ولتحقيق ذلك، . ترويج اللّغة الفرنسيتعمل الفرنكفوني
  :    مؤسساتمن خالل أربعوفقاً ملوقعها على الشبكة املعلوماتية، 

ـ الوكالة اجلامعية                                                                                          ة للفرنكفوني
وهي عبارة . نديةيف مدينة مونتريال الك ١٩٦١ تأسست هذه الوكالة عام

هذه الوكالة . بلداً ٩٠ منتشرة يف إىل مؤسسة تعليم ع٧٥٩عن مجعية مكونة من 
 ٨من خالل ) موظّفاً ٤٣٤بلداً، وتشغل  ٣٨يف : أي(حاضرة يف مجيع القارات 
 منذ. )فضائيات وحرم جامعي رقمي ومعاهد( موقعاً ٧٦مكاتب حملية ومفوضية و

 يلاالة احملرك للفرنكفونية مبا خيص التعليم الع، أصبحت هذه الوك١٩٨٩ عام
أهيل . والبحث العلمية لدعم البحوث والتة برامج تعاونيم هذه الوكالة عدوتقد

باللّغة الفرنسية، وتشجع على تطوير شبكات تعارف بني الناطقني باللّغة الفرنسية، 
اسية يصل عددها إىل ما يقارب وتقدم أيضا للطّالب ولألساتذة وللباحثني منحاً در

 مليون يورو مقدمة من قبل الدول ٤٠وتبلغ ميزانيتها السنوية .  منحة سنويا٢٠٠٠ً
   .األعضاء وخاصة فرنسا

ـ جامعة سنغور                                                                                                   
ست هذه اأسة رؤساء جلامعة يف مدينة اإلسكندرية من خالل قم

الدعام   انعقدت يف مدينة دكار يف أيارالّيتة ول واحلكومات الفرنكفوني
، يلاعليم العصة للتسة خمص هي عبارة عن مؤسالّيتهذه اجلامعة، . ١٩٨٩

دف إىل تدريب وتطوير الكوادر اإلفريقي م حنو العملة وتوجيه مهارا
هذه اجلامعة هي . نميةة يف التة مسؤوليام يف ااالت ذات األولويوممارس

بادل يف العامل الفرنكفوينّمركز لالجتماعات والت ،م مؤمترات ا تنظّحيث إ
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عاون مع باإلضافة إىل ذلك، تقوم هذه اجلامعة، بالت.  علميةوندوات
عليمسات أخرى، بإدارة األنظمة مؤسالتيول ة لبعض الدةاإلفريقي .                                                                                                         

ـ اجلمعية العامليني                                                                        ة لرؤساء البلديات الفركفوني
ني  رؤساء البلديات الفركفوني عن شبكة تضمهذه اجلمعية عبارة

قيم ج للدهم وترو يوحالّذيضامن عن الت ر وتعب،بلداًلثمانية وأربعني 
 تساعد -من خالل خربات هؤالء الرؤساء- هذه اجلمعية. املشتركة بينهم

ة وحتقيق ة على تنفيذ سياساا احلضريول الفرنكفوني يف الداحملليةالبلديات 
  .ةنمويها التأهداف

  ـ القناة التاخلامسة ةلفزيوني: 
 اللّغةة ناطقة بل قناة عامليوهي أو. ١٩٨٥ت هذه القناة يف عام ئأنش 
٢٠٠ يف : يف العامل، أي مليون بيتا٢١٥ً براجمها إىل ة، حيث تبثّالفرنسي 

 قنوات خمتلفة ٨، من باريس أحد يف وقت وة تبثّهذه احملطّ.  وإقليماًبلداً
هةموج :اطقة بلدول أوروبا النوبلجيكياسويسرافرنسا و(ة الفرنسي (، 
وللدةول غري الفرنكفوني،ولدول املغرب العريب رق ولدول أفريقيا  والش

ولدول آسيا وللواليات املتوألمريكا الالّةحدة األمريكي ،ومنطقة احمليط ،ةتيني 
 ناة التلفزيونيةعترب هذه القوأخريا، ت. هة لكنداة موج وقناة خاص،اهلادئ

املصدر اإلعالمياألساسي للش وهي ة، عوب الفرنكفونيهة الستقطاب موج
اللّغةني باملهتم ةةالفرنسيسات الفرنكفونياهانكرذ الّيت ، بل إنّ كلّ املؤس 

  .   العامل ة يف بصورة قوي والفرنكفوينّالفرنسيتعزيز احلضور دف إىل 
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  خامتة
بغية دعمها وفرضها وتروجيها ،هاياسات الّيت تتبعها فرنسا جتاه لغتالس 
على الصعيدين الداخليحيتذى به  منوذجاً-كما نعتقد- ل تشكّ، واخلارجي 

طني سبة للمخطّبالناللّغوياللّغة محاية يف اغبنيني العرب الرة وتطويرها العربي 
قعة  ومن ناحية أخرى، توسيع الرها من ناحية، تستحقّالّيتبالغها املكانة وإ

يها تغطّالّيتة اجلغرافي،من أجل  . يف العاملة انتشارها وكذلك تسهيل عملي
ذلك، نقترح أن تولد من رحم هذا املؤمتر منظمة عاملية تعىن باللّغة العربية، 

املنظّمة "هذه املنظّمة، الّيت ميكن أن نسميها . على غرار منظّمة الفرنكفونية
اجلامعة والّيت إذا كتب هلا احلياة، سيكون مقرها الرئيسي " العاملية للّغة العربية

جة، على ه، ستعمل من خالل سياسات لغوية ممناإلسالمية باملدينة املنورة
واخلارجي اخلين الدعيدياد على الصدعم وترويج لغة الض.   

نظّمة، بالتنسيق مع جممعات فعلى الصعيد الداخلي، سنعمل يف إطار هذه امل
اللّغة العربية املوجودة يف أغلب العواصم العربية، على إعداد وتنفيذ سياسات لغوية 

 تدريس أساليبإعادة النظر يف -: إىل) كن البناء عليهاكمقترحات مبدئية مي(دف 
رق اللّغة العربية، وحىت أيضا يف مضمون املادة املدرسة حبيث تتوافق مع الطّ

 تقوية مكانة اللّغة العربية يف اتمع العريب يف -واألهداف احلديثة يف تعليم اللّغات 
 وذلك عن طريق سن قوانني صارمة تلزم استخدامها وتكليف جلان ،كلّ امليادين

إعادة االعتبار للّغة العربية لدى متحدثيها،  -خاصة مبراقبة تطبيق هذه القوانني 
ل من أجل تغيري وجهة نظرهم جتاهها وذلك من خالل التوبالطّبع سيكون _دخ

  .         هناك اقتراحات أخرى يف هذا الصدد



١٣٧ فرنسا كمنوذج يحتذى به في مجال دفاعها عن لغتها 

أما على الصعيد اخلارجي، فسنعمل يف إطار هذه املنظّمة، على إعداد 
وتنفيذ سياسات لغوية دف إىل ترويج اللّغة العربية يف دول العامل، فعلى 

 -إنشاء مراكز لتعليم اللّغة العربية يف دول العامل-: سبيل املثال ال احلصر
تقدمي منح دراسية لألجانب الراغبني يف تعلم اللّغة العربية كلغة أجنبية يف 

تقدمي منح دراسية إلعداد وتأهيل معلّمي اللّغة العربية يف -البالد العربية 
قسام متخصصة يف  مساعدة، بل حثّ اجلامعات العاملية على افتتاح أ-العامل

إنشاء قناة تلفزيونية عاملية ناطقة باللّغة العربية دف _ تعليم اللّغة العربية 
  .               والقائمة تطول، إخل-تعليمها ونشرها يف العامل

 ؛قترح عقد مؤمتر آخر حول هذا املوضوعأولتعميق هذه األفكار، 
حبيث تكون حماوره الرئيسيحتديد أهداف -:  تاليةواضيع الة على املة منصب

 اقتراح سياسات - عملها آلية تعريف - لتمويلها  اقتراح طرٍق-املنظّمةهذه 
اللّغةة لتعزيز لغويالعربية على املستوى الد ولتروجيها على املستوى ،اخلي 

شيٍءوهذا أقلّ. إخل...اخلارجي نا بنشرنا حيث إنة،  ميكننا تقدميه للغتنا العربي
. نشر ديننا احلنيفالتايل وب، سنقوم بنشر ثقافتناهلا،
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١٤٣  أهمية اللغة في االتصال والتبادل بين الحضارات

  :مقدمة
 :الثقافة مع عالقتها يف هلا رئيسيان نيعدا ومها الثقافة، وأداة الفكر وعاء  اللغة

 الثاين يتعلق حني يف األم، باللغة وثيقا ارتباطا يرتبط الذي الثقايف باإلنتاج األول يتعلق
 باعتبارها األجنبية اللغات بإتقان يرتبط الذي واحلضاري الثقايف واالنفتاح بالتواصل

 مجيع علي ذلك طبقوين. معها والتفاعل األخرى الثقافات علي لإلطالع وسيلة
 باإلنتاج مسامهتها يف وتطورا تقدما األقل باتمعات خاص وبشكل اتمعات

 ختتلف والثقافة. ثقافة من كجزء بل عزلة، يف تعمل ال بطبيعتها فاللغات "املعريف،
 شيوعا األكثر خاصة أجنبية، لغات أو لغة إتقان فإن مث ومن األخرى، عن اأحدو

 واالتصال العاملية الثقافات علي االنفتاح وسائل ىأحد باعتبارها لغةبا أمهية ذو منها،
  .)١("معها والتعامل ا

 عرب األخرى اللغات مع واحلضاري الثقايف التفاعل حتمل اليت هي اللغة
 يطور لغوي ثقايف تفاعل يف جديدة مظاهر نفسه الوقت يف وحتمل الترمجة،

 وهو بالضرورة، املترجم بفضل اأصحا ولدي اللغة هذه لدي العامل رؤية
 ثقافية رسالة "الترمجة أن ذلك والشعوب، األمم حياة يف احلاسم الوسيط
 واملشاركة واحلوار التفاعل عرب حتول خاصة ومهارة قومي، وواجب

 كوا عن عدا فهي. إنسانية ثقافة إىل خاصة لغة يف ثقافة كل والتداول،
 جديدة عناصر تضيف فإا ري،واحلضا الثقايف  للتفاعل اتصال وسيلة
 مرور علي حيقق ما وثقافتها، وآداا اللغات بني التفاعل إىل وتؤدي للثقافة

                                 
 للشباب، األعلى الس للشباب، املعريف واالنفجار املعلوماتية املصري، منذر )١(

 .٨٩،ص٢٠٠٤عمان،
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   .)١( "اإلنسانية الثقافة بلورة علي يساعد كونيا ثقافيا متاثال الوقت
 من والعشرين احلادي وميلا يف حتتفل ونسكويلا منظمة إىل هنا ونشري

 العام املدير أشار ولقد األم للغة العاملي وميلاب عام كل من فرباير شهر
 ٢١/٢/٢٠٠٦ يوم أقيم الذي اإلحتفال يف" ماتسنورا كويتشريو "لليونسكو

 تفكرينا، بنية تشكل اليت فهي أداة أو وسيلة جمرد من أكثر اللغة " أن إىل
 جوهري بعد أيضا وهي بالواقع، صلتنا وترسم االجتماعية عالقتنا وتصوغ

  .)٢("لبشريا للكائن مالزم
 نقطة أيضا وإمنا تقنية، مسألة فقط ليس اللغات استخدام أن واعترب

 استخدام عدم أو فاستخدام. واملتباينة احلساسة اتيلااإلشك من الكثري تالقي
 يرجعنا اإلنترنت أو اإلعالم ووسائل املدرسة: مثل العامة ااالت يف اللغة
 للتعبري وسيلة جمرد اللغة تعترب ال" وأضاف. الوطين واالنتماء اهلوية قضايا إىل

 املتحدثني نظرة أيضا تعكس بل واحلضاري، والثقايف االجتماعي والتواصل
 اليوم العامل يف لغة آالف ستة مثة أن تالحظ ونسكويلا وإن. العامل إىل ا

 ال اللغات هذه جمموع من % ٩٦ أيضا وهناك. باالنقراض مهدد نصفها
 غري العامل لغات من% ٩٠ وإن .العامل كانس من % ٤ سوى ا يتحدث

 وإن. أسبوعني كل ختتفي واحدة لغة معدل وإن. اإلنترنت شبكة علي ممثلة
 وهي فقط، الشفوي على املستوى تداوهلا يتم اإلفريقية اللغات ممن% ٨٠

                                 
 ww.alrafidlh.com ،١/٦/٢٠٠٤-٢٩/٥الترمجة مؤمتر للثقافة، األعلى الس) ١(
 : العوملة عصر يف الثقايف والتبادل املترجم األدب املشايخ، حممد) ٢(

www.atf.org.jo 



١٤٥  أهمية اللغة في االتصال والتبادل بين الحضارات

  ".الكتايب النسق علي تعتمد ال لغات أصال
 اللغوي التنوع قياس " بعنوان لإلحصاء ونسكويلا ملعهد ميدانية دراسة ويف

 الوسيلة هذه يف ممثلة غري احمللية اللغات مئات أن يربز " اإلنترنت شبكة علي
  .الشعوب بني الرقمية الفجوة توسيع علي يساعد ما وهو العاملية، اإلعالمية

 ال أساسي بشكل الترمجة يف املتداولة اللغات أن ذلك عن فضالً
 وتأيت عشر الثامن املوقع متثل اليت العربية اللغة بينها من لغة اخلمسني تتعدي

  .واألمريكية األوروبية اللغات بعد
 إرثا واعتباره منه أساسي جزء األم واللغة الثقايف التنوع محاية إن
 عن فصله ميكن ال أخالقيا واجبا يشكالن اإلنسانية أبناء مجيع بني مشتركا
  .)١(املقبلة لألجيال بالنسبة أمهية من ذلك يف ملا اإلنسان كرامة احترام

 حيتمل " بل إا فقط، معينة أفكار تبليغ علي دورها يقتصر ال فاللغة
 أعماق من وداللتها وجودها تستمد كما ألا نفسه الفكر طياا يف

 الدالالت وهذه الوجود هذا وتشحن احلياة، حترك وآالمه، فكره اإلنسان،
 السيادة متثل " اللغة أن اكم ،)٢("واحلاضرة التارخيية الفكر مسارات من

 عنها التنازل ميكن وال سيادتنا من جزء هي القومية فلغتنا والقومية، الوطنية
 لألمم القومية اللغات. )٣("سيادتنا عن للتنازل استعداد كنا على إذا إال

                                 
  ج      net.aljabriabed.www البوابة، انظر )١(

  

 العربية الدار الذات، وتأكيد االستيالب بني العريب الفكر غالب، الكرمي عبد )٢(
 .٤٥ص ،١٩٩٧، ليبيا طرابلس، للكتاب،

 .١٨٥املرجع،ص نفس) ٣(
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 واملصطلحات األلفاظ من الكاسح السيل هذا أمام مبهورة تقف والشعوب
 علوم يف العظيم التقدم بسبب التصاالتوا املعلومات بثورة اخلاصة

 األول طرفان اللغات هذه موقف جتاذب وقد. اللغة وهندسة اللسانيات
 أم وفاقا والعوملة واالتصاالت املعلومات ثورة أكانت سواء اإلقليمي التكتل
 شأن ذات فاللغة وفاقاً كانت فإن خطر، شأن احلالتني كلتا يف فللغة. صراعا
 أنصار يتخذ أن املتوقع من إذ واحلضارات، الثقافات دلوتبا حوار يف جليل
 احلديث اللغوي فالتنظري الثقافة لعوملة أساسيا مرتكزا اللغة علوم من العوملة

 بني املشتركة القواسم التنظري هذا استوعب فقد هلم، كبرياً عوناً يعد
 إنسانية غريزة اللغة أن مع يقوم الذي للغة الذهين النموذج ويبين.... اللغات
  .)١(كافة البشر فيها يشترك

 أن إىل يشري حولنا حيدث ما كل فان صراعاً العوملة كانت إذا أما
 فهذا كله، العامل لتسود واملعلومات االتصاالت لغة أمام سالكة الطريق
 مجيع لدي واخلوف الفزع أثار اإلجنليزية اللغة عليه تطغي الذي اهلادر التدفق

  .العربية أمتنا ومنها باإلجنليزية الناطقة غري اتمعات
 للحفاظ حازمة سريعة خطوات اختاذ إىل اتمعات بعض أسرعت فقد

 توجهني الاح أوروبا تشهد املثال سبيل فعلي وثقافتها، هويتها علي
 إطار يف االنغالق إىل ميل واآلخر، اللغوي التنوع يقوم أحدمها متناقضني

" لغة ١٧ "لدوهلا اللغوي التنوع تعد يةاألوروب الوحدة فكتلة اللغوي التوحد
 بأحاديته املتشبث األمريكي القطب مواجهة يف األوروبية لقوا مصدرا

                                 
 .٢٣٢ ،٠٠١ كويت، ااملعرفة، عامل املعلومات، وعصر عربيةال الثقافة علي، نبيل )١(



١٤٧  أهمية اللغة في االتصال والتبادل بين الحضارات

 اللغوي القطب هيمنة ضد للنضال منوذج إال اليابان موقف وما ،)١(اللغوية
 خاصة بصفة واإلنترنت املعلومات عصر يف مصريها أن أيقنت إذ أحدالو

 يف اليابان أطلقته الذي اخلامس اجليل مشروع وما ةياليابان اللغة مبصري رهن
 وقد اإلجنليزية، اللغة هيمنة كسر يهدف تقين فعل رد إال الثمانيات بداية

 يثن ومل وسياسية واقتصادية تقنية أمريكية ضغوط إىل املشروع هذا تعرض
 جهة من ةيلاآل الترمجة تقنية علي يركزون فأخذوا اليابانيني عزمية من ذلك

 اللغوية الزعامة انتزاع أجل من املعلوماتية جمال يف التقين تفوقهم ستغلونوي
  .)٢(باإلجنليزية الناطقة غري الدول لتكتل

 مستقلة وطنية تربوية سياسات انتهاج علي فيقوم األخر املوقف أما
 اإلعالم ووسائل وتطويره التعليم عمليات علي خارجية هيمنة أي تبعد

  .)٣(التقين العلمي والتقدم الدولية املتغريات عتباراال يف آخذةً املختلفة
 االنقراض ظاهرة منها ظواهر مجلة احلاضر الوقت يف اللغة وتتعترض

 سطوة أوضح ١٩٩٩ كوبا يف عقد الذي والتنمية الثقافة مؤمتر ففي اللغوي
 نوعني بني نفرق أن جيب أننا إال .)٤(عاملياً اإلعالم جمال يف اإلجنليزية اللغة

                                 
  جج   .٢٣٣املرجع،ص س نف)١(

 والتربية األيدلوجية الثالث، واأللفية املقارنة التربية وآخرون، عبود الغفور عبد) ٢(
 ١٣١،ص٢٠٠٠، ١ط القاهرة، العريب، الفكر دار اجلديد، العاملي والنظام

 .٢٧٣ سابق،ص مرجع املعلومات، عصرو العربية الثقافة علي، نبيل )٣(
 املنظمة العربية، اللغة تعلم يف األجنبية اللغات تعلم تأثري وآخرون، املعموري حممد) ٤(

 ٦٢،ص١٩٨٣ تونس، والعلوم، والثقافة للتربية العربية
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 له تروج سليب واآلخر، اللغوي باالفتراض يعرف إجيايب امهاأحد التأثري من
 القومية اللغة شأن تقويض إىل يهدف فيما يهدف الذي العوملة أطراف

 تلبية عن عاجزة وجعلها ياليوم االستعمال عن بعيدة زاوية يف وحصرها
 شياءلأل احلاصل الرف وضعية من العربية اللغة حترر إن ،)١(أبنائها حاجات

 احلياة روح جديد من فيها سيبعث للنفع منتج أو نافع كائن  إىل النافعة
 كان مرحلة واالزدهار، التأسيس مرحلة إبان به تتمتع كانت اليت واإلضافة

 بناء بني ومنتجة وقوية تكاملية مزايا حتقيق علي وجبدارة قادرين العرب فيها
 احلضارات نتاج علي مبهر انفتاح وبني عاملي إشعاع ذي وفكري ثقايف

  .املختلفة والثقافات
  :أمران بذلك هلم فتحقق
 شعرية خصوصية من ونقلها العربية للغة اإلنتاجي املستوي رفع: أوهلما

  .العرب علوم كل استوعبت خالقة توليدية قدرة إىل فقط أدبية
 الفكرية بإضافاته واالنتفاع اآلخر الستيعاب القوي االستعداد: ثانيهما

       .)٢(قياسية عربية بلغة  ةواملعرفي

                                 
 والتواصل، العربية اللغة بني الرابطة األبعاد لبوحسيين، رفيق )١(

net.aljabriabed.www 
)٢(  See: M.H.Boehn, Nationlism:Theoretical Aspects, In: 

Encyclopedia of social science, N.Y, Macmillan, ١٩٤٨,Xi-
Xii, PP.٢٤٠-٢٣١. 

 مكتبة دار احلمريي، وعدنان خصباك، جعفر ترمجة القومية، شيفر، بويد-
 ٨،ص١٩٩٠ لبنان، بريوت، احلياة،
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 يف ودورها اللغة حول قوية نظرية قاعدة املنجزات هذه منطلق كان لقد
 اجتهادات إفراز من يد يكن ومل واحلضاري واملعريف والفكري الثقايف النسيج
 تناول حمطات من حمطة كل ويف اللغة، عن متكاملة صورة قدمت رائدة لغوية

 املتناقضة، وأحيانا املتنوعة واالجتهادات املختلفة اءاآلر برزت اللغوية الظاهرة
  .أفاقها واتساع اللغوي التنظري حيوية علي واضح دليل وهذا

  القومي والوجود اللــغة: األول المحور
 اليت املصطلحات من وأنه العهد، حديث" القومية "مصطلح أن شك ال
 من* واأليدلوجي ياسيالس معناها القومية اكتسبت وقد. األورويب الفكر أبدعها
 مبحاوالت بدأ الذي واحلضاري العلمي ووضها األوروبية الشعوب حركة

 املختلفة القومية الدول ببناء وانتهى والكنيسة، البابوية السلطة عن االنفصال
 والتطور الفكرية واالجتاهات النظريات باختالف" للقومية "التعريفات واختلفت

 تعين) ١("القومية "قلنا إن فإذا. للمجتمع والثقايف ارياحلض وللطابع لألمم التاريخ
 كان معينة، ثقافة أو متميز حضاري كيان له معني، شعب إىل باالنتماء الشعور

 األمم عن واختالفها األمة وحدة عن املسئول هو الثقايف أو احلضاري املبدأ
 الوطن مصاحل عن تعرب اليت للدولة الوالء تعين" القومية "قلنا إن وإذا األخرى،
 العامل هو األساسي املبدأ كان واستقالهلا األمة سيادة عن تعرب كما واملواطن،

 األرض حب تعين" القومية "قلنا إن وإذا. إرادا عن والتعبري األمة ترابط يف احلاسم
 هو اجلغرايف العامل كان املتعاقبة األجيال وتوارثتها األسالف فوقها عاش  اليت

                                 
  جج   .١٤٤-٨٧املرجع،ص نفس )١(

 ج
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 قلنا إن وإذا معينة، جغرافية وحدة يف بعض إىل بعضهم األمة أفراد يشد الذي
 ضد عنها الدفاع األفراد جمموع على وأن لألمة، املطلق الوالء تعين" القومية"

 إن .والتميز الوحدة يف األساس هو القومي املبدأ كان واخلارجية الداخلية األخطار
" القومية "تعريفات نفاكت الذي والغموض اللبس إلزالة نعتقد كما سبيل أفضل

 املفاهيم بني الواضح التمييز يف هو جزئيا املعىن يف معها تشترك اليت واملفاهيم
  ."األمة "،" القومي املذهب "،" القومي الوجود "-:اآلتية

_________________________ 
 واجتماعية اقتصادية ظروف من نابعة واملبادئ األفكار من منظومة :األيديولوجية*

 فإن وهلذا. مرسومة أهداف وفق تغيريه باجتاه العمل بل الواقع فهم ليس غايته ة،معين
 تطمح اليت املستقلة الرئيسية األهداف تتضمن) mission (رسالة أيديولوجية لكل

  . حتقيقها إىل األيديولوجية
 الزمان يف األمة أو للشعب الثابت الكيان -:القومي بالوجود نقصد

  -:اآلتية بالعوامل العربية لألمة القومي الوجود معىن ويتحدد. واملكان
  .الرسالة عامل - جـ.  احلضارة عامل -ب. األرض عامل -أ             
 -":القومية الفلسفة "أو" القومية النظرية "أو القومي بالوجود ونقصد

 فترة يف معينة قومية أيديولوجية طرح إن. القومي للوجود* األيدلوجي التعبري
 إذا إال يتكامل أن ميكن وال القومي الوعي يف كبري تطور حدوث عناهم زمنية

   -:هي ثابتة خصائص توافرت
 بأنه تام وعي على الفرد يكون أن مبعىن :أمة إىل باالنتماء الشعور -أ  

  .لألمة القومي الكيان من يتجزأ ال جزء
 جيدة معرفة على الفرد يكون أن مبعىن: االنتماء هذا أمهية وعي -ب
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  .ورسالتها وحضارا أمته تراث فيحمل واحلضارة التاريخ يف أمته دورب
  .األخرى واألمم اإليه ينتمي اليت األمة بني الواضح التمييز - جـ  
 قومية بأيديولوجية" القومي الكيان"و" األمة "عن التعبري وضرورة وعي -د  

  .موحدة قومية دولة بناء إىل تسعى
 املختلفة القومية النظريات أو املذاهب نأ إىل هنا اإلشارة من والبد

 نظرية أو مذهب بوجود االعتقاد اخلطأ من أنه هي مهمة حقيقة عن تعرب
 خصوصية عن النظر بغض اتمعات كل على التطبيق صاحلة واحدة قومية
 الوجود "يف مشتركة عوامل وجود ننكر ال نفسه الوقت يف ولكننا أمة كل

 مصدر قومية بأيديولوجية الوجود هذا عن ريالتعب وأن أمة لكل" القومي
 عيـيـبـالط أو العرقي العامل تؤكد ما األيديولوجيات فمن االختالف،

 العوامل مل أن دون من اللغوي أو االقتصادي أو السياسي أو احلضاري أو
  .األمة وحدة يف احلاسم العامل انه أساس على األخرى

 حتتمها عالقات تربطهم فراداأل من جمموعة أو مجاعة"باألمة "ونقصد
 وغري واقتصادية واجتماعية وسياسية وحضارية وثقافية لغوية عوامل
 املشترك، التاريخ خالل من بالفعل يتحقق قائم وجود األمة إن .)١(ذلك

 الوجود وحدة عن املعربة األخرى واألوجه املشتركة والثقافة املشتركة واللغة
  .املشترك واملصري القومي

 مذهب بالضرورة يعين ال األمة إىل باالنتماء الشعور أو ساساإلح إن
                                 

 بغداد، ،العايل مطبعة اللغوي، التحليل يف عامة نظرة اللغة، منطق خليل، ياسني )١(
 .٩٧-٩٣،ص١٩٨٥
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 وجود بالضرورة يعين ولكنه األمة من املوقف اختاذ على الفرد يساعد قومي
 كل، من جزءاً يكون عندما بالطمأنينة داخله من يشعر الفرد يف داخلي دافع

 إىل ءباالنتما الشعور ويشتد. األمة عن خارجاً يكون عندما بالضياع ويشعر
 مباشر غري أو مباشراً ديدا الفرد فيها يرى اليت احلاالت مجيع يف األمة
 يعين األمة ديد ألن بوضوح الفرد موقف حتدد املختلفة فالتحديات. ألمته

 واألعمال االجنازات لكل ديداً نفسه الوقت يف يعين كما لوجوده، ديداً
 ا ومتسك آمن اليت والقيم بادئللم وديداً األجداد، بنائها يف ساهم اليت

 يف البقاء تنازعه قوى قبل من عليه مفروضة بأخرى استبداهلا يقبل ال واليت
  .واستمرارها احلياة أجل من الصراع ساحة

 نـكـول ،"القومي الوجود "يف جوهرياً وعنصراً عامال اللغة ومتثل
   باللغة؟ املقصود ما

" مكتوبة أو منطوقة "اتأصو من مؤلفة) system (منظومة -:اللغة
 االتصال حتقيق سبيل يف معينة بنائية لقواعد وفقا مترابطة

)communication (الناس بني والعاطفي الفكري)١(.   

  -:أوجه عدة على التعريف هذا ينطوي
) formal dimension (الصوري البعد علي التعريف ينطوي -أ 

                                 
)١ (- See: Charles William Momis, Foundations of the theory of signs, 

Chicago, III: International Encyclopedia of Unifled Science, 
١٩٥٧,P.٢٦٥-٢٥٥ 

 مصر موقع ،٢٠٠٩ يناير والتعليم، اللغوي يونس،التواصل علي فتحي-
  com.tantaoffline.www أونالين
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 أشار وقد. املختلفة اللغوية يةاألبن عليه تقوم الذي التركييب البناء به ونقصد
 وفقاً مترابطة مكتوبة أو منطوقة أًصوات من مؤلفة منظومة أا "املفهوم
 لبناء مهمة القواعد هذه أن يف شك ال .)١(الصوري البعد إىل" بنائية لقواعد

 معروفاً أصبح وقد اللغة كيان على احملافظة يف األساس هو واستمرارها اللغة
 حمصورة اللغة على تطرأ اليت التغريات جممل وأن نسبياً، ثابتة ةاللغوي البنية أن
  .والداللة املعىن إطار يف

 semantical (والداللة املعىن بعد على املفهوم ينطوي -ب  

dimension (والقضايا واجلمل والعبارات األلفاظ إليه تشري ما به ونقصد 
 والتصورات األفكار راألم حقيقة يف هي معاٍن من عنه تعرب وما دالالت من

 والعاطفي الفكري االتصال حتقيق سبيل يف "املفهوم أشار وقد. واألحكام
  . والداللة املعىن بعد أو السيمانطيقي البعد إىل" الناس بني

 feeling (الشعوري البعد على كذلك املفهوم وينطوي - جـ

dimension (لميث البعد هذا إن. القومي بالبعد كذلك تسميته وميكن 
 ليست معاٍن فهي األمة روح عنهما تعرب اللتني والفلسفية الوجدانية الناحيتني

  . اللغة تلك تستعمل اليت األمة إىل املنتمي ا يشعر ذاتية بل موضوعية،
 أوالً القومي االرتباط خالل من للغة الشعوري البعد يف اللغة معىن ويتحدد

 وثيقة صلة من للغة ما وبإدراك ثانياً اللغة استعمال يف املستمرة وباملشاركة
  .ثالثا القومي بالوجود

                                 
 القاهرة، للطباعة، مصر دار وتطوره، نشأته: العريب املعجم نصار، حسني) ١(

 .١٥،ص١٩٦٨
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  -:اللغة أهمية
 املاضي بني الصلة وأساس الفكر وعاء اللغة بأن أشرنا قد كنا وإذا
 األوجه اللغوية وبالصورة التاريخ يف األمة جتارب عن واملعربة واحلاضر،

 الوجود من يتجزأ ال جزء جمرد ليست فهي احلضارية، لإلجنازات املختلفة
 الوجود جوهر ملعرفة الوحيدة الوسيلة نفسه الوقت يف هي بل القومي
 التارخيي البعد عن ختربنا كما ومنطلقاته، وأسسه وأبعاده القومي

 نشاط تسجل اليت الوحيدة الوسيلة بأا أكرب بأمهية اللغة وتنفرد واحلضاري،
 ذات عامة بصورة واللغة. املختلفة احلضارية واجنازاته وإبداعاته اإلنسان

 يتعامل اجتماعية مجاعة يف عضو إنسان فكل البشرية، األنشطة لكل أمهية
 كوسيلة اللغة استعمال من البد وبذلك تها،يلافع يف ويشارك أفرادها مع

 وكذلك مادي، وال مادي وجهني، للحضارة أن املعروف ومن. لالتصال
 على يقتصر ال حضاري وجود شك بال لألمة القومي الوجود فإن اللغة،
  . واملستقبل احلاضر إىل ذلك يتجاوز بل املاضي، يف اإلنسان نشاط

 ،اللغة بوظيفة يتعلق فيما آراؤهم وتباينت العلماء اختلف ولقد
  .)١(اآلراء هذه أهم يلي فيما نعرض وسوف تؤديها اليت واألغراض
 بعض ينظر :واالنفعاالت والعواطف األفكار عن التعبري وظيفته اللغة

 والعواطف واملنطق الفلسفة مليادين تابعة كانت لو كما اللغة إىل اللغويني
                                 

 اللغة) ٤٦(العريب املستقبل كتب سلسلة القومي، والوجود اللغة خليل، ياسني )١(
 ص ص العربية الوحدة دراسات مركز واملستقبل، الذايت التطور أسئلة العربية،

٥٠-٤٥. 
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 سية،ـفـالن أو سفية،ـالفل باملدرسة املدرسة هذه وتعرف واالنفعاالت،
 .العقلية باملدرسة أحياناً اإليه يشار وقد اللغوية، الدراسات يف املنطقية أو
 السابقة املدرسة بلوتقا :اإلنساين اتمع شئون تصريف وظيفتها اللغة -١

 إذ للغة، االجتماعي باجلانب بالغة عناية أصحاا يعين أخرى فكرية مدرسة
 الوقت يف وهي االجتماعي، للتواصل ونتيجة اجتماعية حقيقة يعتربوا هم

 للغة األساسية والوظيفة .اجلماعات وجود إىل ومنوها تطورها يف مدنية نفسه
  أنصار ومن .اإلنساين اتمع شئون ريفوتص األمور، دفة تسيري هؤالء عند
 كتاباته يف يؤكد الذي" نوفسكييلام "األنثروبولوجي العامل املدرسة هذه
 وقضاء األعمال، لتنفيذ وسيلة أا ويرى للغة، العنصراالجتماعي على

 يف الكلمة تستعمل إمنا :اال هذا يف قوله من هذا ويتضح اإلنسان حاجات
 هلا إذن فالكلمة األفكار ترمجة أو األشياء، لوصف زها،وإجنا األعمال آداء
 تعريفاً وليست األشياء، وقضاء األعمال، لتنفيذ وسيلة وهي اخلاصة، قوا
 الذي سن، يسرب اللغوي العامل كذلك املدرسة هذه أنصار ومن .األشياء هلذه

 وضحلت أو أفكاراً لتنقل األحايني أكثر يف تستعمل ال اللغة كلمات أن يؤكد
 االجتماعية الرتعة إىل االشتياق لتشبع تستعمل ولكنها القبيل، هذا من أشياء

 اليت ملدرسة رأيا ميثل كله وهذا ويعشقها، اإلنسان يهواها اليت واملصاحبة
 .اللغوية البحوث يف االجتماعية املدرسة أحياناً عليها يطلق

 فالنظرة اللغة، لوظائف بالنسبة خمتلفتني نظرتني هناك أن يتبني تقدم مما
 اجلانب على تركز والثانية اللغة، من العقلي اجلانب على تركز األوىل

 أما ترينا اجلانبني هذين إىل فاحصة نظرة ولكن منها، االجتماعي
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 نفسه، عن يعرب لكي أحياناً اللغة يستخدم الفرد أن فكما متكامالن،
 غريه مع لتواصلا دف نفسه الوقت يف يستخدمها فهو وأفكاره، ومشاعره

 ومن .اجتماعياً ومغزى فردياً، مغزى للغة أن هذا ويعين جمتمعه، أفراد من
 :وظائف من يلي فيما للغة السابقتني الوظيفتني يفصل البعض وجدنا هنا

 .اتمع أعضاء بني األنشطة تنسيق -١
 .عنه والتعبري الفكر تثبيت-٢
 .واملشاعر األفكار إيصال -٣
  .االضطراب تقليلو النفس إمتاع -٤

 اإلنسان، يعيش ال وحده باخلبز :سن يسرب يقول الرابعة، الوظيفة وعن
 تستخدم ال وهي للتواصل أداة كوا على عالوة أخرى، وظائف هلا فاللغة
 جمرد إال الغالب يف له هدف ال واحلديث أيضاً، الغناء يف بل الكالم، يف فقط

 يةاليوم احلياة فليست ن،خرىاأل وميتع نفسه، الفرد ليمتع باألصوات اللعب
 العمل نترك حينما وذلك فيها، نفكر أال ينبغي فرص هناك بل كلها، جداً

 هلا بل املشكالت، حل وظيفة اللغة تؤدي ال الظروف هذه مثل ويف جانباً،
 وتقليل الراحة، وسائل من وسيلة فهي أخرى، وظائف األوقات هذه يف

 وإقامة احلديث، يشاركونه ومن الفرد بني الغربة حواجز وكسر االضطراب،
 متعددة، وظائف للغة أن سبق ما معىن .التقليدية عن تنأى بينهم، عالقات

 البشر لتواصل األساسية األداة متثل ذا وهي ونفسية، وفكرية اجتماعية
 إىل فاحصة نظرة لكن .املختلفة اتمعات يف أو أحدالو اتمع يف سواء

 أمهيتها، من الرغم على أغفلت وظيفة هناك أن ترينا اليهإ أشري اليت الوظائف
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 واحلقائق، والتاريخ، اثحدأل تسجيال أي التوثيق، هي الوظيفة هذه
. املستقبل يف سيواجهها أو به، ومتر باإلنسان، مرت اليت اخل، ...واملعارف

 ما وكل معارف، من لديها ما بكل اللغوي للتوثيق مدينة اإلنسانية إن
 التاريخ أن اآلثار علماء ذكر لقد وأحواله، املاضي اثأحد من تعرف

 املصريون اخترع أن منذ أي الكتابة، اخترعت منذ بدأ لإلنسانية احلقيقي
 احلملة اكتشفت أن إىل غامضاً كله الفرعوين التاريخ ظل ولقد الكتابة،
 ال اإلنسانية الذاكرة إن ."مشبليون"  لغته رموز وفك رشيد حجر الفرنسية

 اللغة، وظيفة كانت هنا ومن واملعارف، اثحداأل مجيع تفي أن ستطيعت
 القلم، أمهية إىل موضع من أكثر يف الكرمي القرآن أشار وقد .الكتابة ووظيفة

 }يسطُرونَ وما والْقَلَِم ن{ :قال من عز فقال  ...الدين كتابة أمهية وإىل
  )١،٢ اآليات-القلم سورة(

} فَاكْتبوه مسمى أَجٍل ِإلَى ِبديٍن تداينتم ِإذَا آمنواْ نالَِّذي أَيها يا{
 )٢٨٢ اآلية-البقرة سورة(

 حياته، جوانب لكل سجل وهي واألمة، الفرد ذاكرة الكتابة إن :أي
 ارتباطاً مرتبطة كلها وحياتنا والعلوم، املعارف لكل يغيض ال منبع وهي

   .اللغوي وثيقالت ذا مباشر غري أو مباشراً
 الظنون، من جمموعة جمرد الكتابة اختراع قبل التاريخ كان لقد

 به، يقوم من بقدرة يرتبط الذي والتحليل والتخمني، احلدس على املعتمدة
 والصحف، واجلرائد، الكتب، ترى حولك انظر .يقيين منهج على يعتمد وال

 كلها وهي اخل، ...والعناوين املختلفة، والوثائق واألمساء، واإلعالنات،
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 هذا لكل .بأخرى أو بصورة وثائق كلها وهي املكتوبة، الكلمة على تعتمد
 تعترب املناهج بعض إن بل اللغة؛ تعليم مناهج يف بالغة عناية الكتابة فن نال

 يف خاصة وبصفة اللغة، تعليم أهداف أهم من ووضوحها ودقتها الكتابة
 .الثانوية املرحلة

 مهمة وظيفة إىل نشري أن اللغة وظائف عن دثنتح وحنن هنا لنا بقى
 والعناية الدراسة من حظها تنل مل الوظيفة هذه إن الفكر، تنمية: وهي للغة
  .التفصيل من بشيء نتناوهلا أن وجب ولذا سبق؛ فيما

 حتليل بواسطتها ميكن اليت الوسيلة هي اللغة أن النفس علماء ذكر لقد
 الصورة هذه وتركيب خصائصها، أو هاأجزائ إىل ذهنية فكرة أو صورة أية
 يف ووضعها كلمات فيلأت بواسطة غرينا أذهان أو أذهاننا يف أخرى مرة

 ممن يسمعها اليت الكلمات يردد الذي فالطفل هذا، وعلى خاص، ترتيب
 يطلق وال به، ينطق ملا مدركاً كان إذا  إال حقاً اللغة يتكلم ال به حييطون

 وهي النفسية، وظيفته الكالم هذا أدى إذا إال علميال باملعىن لغة الكالم على
  .والتركيـيب التصوري التحليل

 أن كما اللغة، تصدر أن قبل ضرورية التصور عملية أن هذا ومعىن
 هذا، وعلى .عنده التصور عملية تتم أن قبل للمتلقي ضرورية اللغة معرفة

 إا :يقال أن يكفي ال كما للتعبري، وسيلة اللغة إن :يقال أن يكفي فال
 آخر شيء هذا جانب إىل هناك بل السامع، إىل املتكلم أفكار لنقل وسيلة

 ملتحدث نفإ كالم، من أدركه ما ألثر وتلبيته السامع، استجابة هو مقصود
 احلدث مع الذهنية الصورة وتطابق.وظيفتها فقدت السامع من استجابة اللغة
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 أما اللغوي، التواصل متام إىل يؤدي والسامع املتكلم من كل لدى اللغوي
 فيؤدي والسامع املتكلم لدى اللغوي احلدث مع الذهنية الصورة تطابق عدم
 ويعزى .األحوال بعض يف التواصل عدم إىل يؤدي أو التواصل يف نقص إىل

 الراقية، اللغة استعمال على قدرته إىل -كبرية لدرجة- الذهين اإلنسان تفوق
 فكل التفكري، على قدرة من عنده ما ستخداما من متكنه اليت الوسيلة فهي

 لدى ما ويقدر .البشرية اخلربات من عظيمة كمية ثناياها بني حتمل كلمة
 إن بل الكتايب، أو الشفوي التواصل على قدرته تكون لغوية ثروة من الفرد
 واملركز للفرد اللغوية القدرة بني احلديثة اتمعات من كثري يف عالقة هناك

 على أبنائها بقدرة حضاريا األمم وتقاس الفرد هذا يتبوأه الذي االجتماعي
 الكتايب املستوى على إمنا وحده، الشفوي املستوى على ال اللغة، استخدام
 تتأثر وبالطبع والكتابة، القراءة بفين املرتبط املستوى هذا األوىل، بالدرجة

 قدرتهب يتحدث حيث انطالقه وعلى يسمع، حني الفهم على الفرد قدرة
 .والكتابة القراءة على

  :القومي والوجود اللغة بين العالقة
 تقدم ما إىل إضافة - القومي والوجود اللغة بني العالقة فهم أردنا وإذا

 احلضارة ببعدي والداللة املعىن بعد ربط هي وسيلة أفضل فإن – حتليل من
  .احلضارية األنشطة لكل وعاء ذلك على بناء اللغة فتكون

 األنشطة وجمموع االجنازات عن الكشف يف بارزاً دوراً لوثيقةا وتلعب
 فلوالها القدمية، احلضارات ملاضي معرفتنا مفتاح هي فاللغة لألمة، احلضارية

 التطور ومراحل واألدبية العلمية االجنازات كشف اإلنسان استطاع ملا
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 الفرعونيةو البابلية مثل قدمية ألمم وفكرياً واقتصادياً واجتماعياً سياسياً
 فهي القريب، للماضي التارخيية الدراسات يف اللغة أمهية تقل وال وغريها،

  .الوثائق يف املدونة واالجنازات والوقائع للحوادث معرفتنا مفتاح
 تقترن ما فغالباً باألمة، الوثيق ارتباطها خالل من اللغة أمهية وندرك

. األمم بقية عن هلا يزاًمم أساساً فتصبح القومية، وهويتها األمة باسم اللغة
 واكتسبت األصلية لغتها فقدت اليت اتمعات مجيع القاعدة هذه عن ويشذ
 لغاا قدرة عدم أو* االستعمارية اهليمنة طريق عن سواء أخرى قوية لغات
  .والتكنولوجيا والفكر العلم مبستلزمات اإليفاء عن وعجزها التطور على

____________________  
 من شعب ألي القومي الوجود حالة يف ودور أمهية من للغة ما االستعمار كأدر لقد* 

 بلغات القومية اللغات استبدال علي الالتينية وأمريكا أفريقيا يف فعمل الشعوب
 إمنا الغري لغة ليكتسب األصلية لغته يفقد الذي الشعب أن أساس علي أوروبية
 ينحصر اللغة،إذ بتلك الناطق عمراملست حياة وأسلوب ثقافته نفسه الوقت يف يكتسب
 حضارة أسري نفسه الشعب جيد وأخرياً املستعمر، يصدرها اليت املعرفة باقتباس اهتمامه
 التحرر حالة يف إال التبعية هذه من يتخلص ولن معها يتعامل عليه مفروضة جديدة
  .به خاصة قومية دولة وبناء الوطين
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 اللغات مع عامة خصائص نم العربية اللغة به تشترك ما جانب وإىل
 عدة خالل من مميزة خبصائص العامل لغات بقية عن تتميز فهي األخرى،

 أخذت .احلضاري التارخيي والبعد القومي، البعد الديين، البعد -:خمتلفة أبعاد
 الوحدة إىل طريقها اإلسالم ظهور على السابقة الزمنية الفترة يف العربية اللغة
 أصبحت العربية القبائل بني سائدة كانت اليت )١(يةالعرب اللهجات تعدد رغم

 اًأحدو وفكراً مشتركاً شعوراً فخلقت العرب لكل مشتركة لغة ذلك بفضل
 للقيم املثلى الصورة نفسه الوقت يف وعكست وتطلعاا العربية احلياة يعكس

 حقيقة إىل الظاهرة هذه أشارت وقد. عليها ينشأ أن العريب على جيب اليت
 وحدم، لبناء ووجوداً وحضارةً فكراً العرب التقاء هي مهمة حضارية

 للتعبري وأساساً ومعارفهم العرب لتجارب وعاء العربية اللغة أصبحت حيث
) وسلم عليه اهللا صلى (الكرمي الرسول بدأ وعندما .القومي وجودهم عن

  -:هي مهمة حضارية أركان ثالثة على اعتمد اإلسالمية الدعوة
 وتدفعهم اللسان يف العرب توحد عربية بلغة الكرمي القرآن ترتيل -أ  

  .ألفاظها معاين يف التعمق إىل
  .جديدة حضارية مسرية يقود عريب رسول -ب
 ظل يف األمة شخصية تبلورت حيث موحدة عربية أمة -جـ 
 أساس على األخرى واألمم اإلنسان لبناء صاحلة نواة لتكون قومياً اإلسالم
   .واملساواة العدل

 منابع من رئيسيني منبعني الشريف واحلديث الكرمي القرآن ظل لقد
                                 

 .٥٣-٥١ ص ص املرجع نفس )١(
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 أسس على العريب القومي الوجود دعائم ترسخت وبذلك العربية، املعرفة
 يف تتوحد العريب شخصية أخذت حبيث واحلكمة، واملعرفة العلم من ثابتة

 اتصال قبل العربية العلوم فنشأت بوضوح وتتمايز اجلديدة، خصائصها
 وجودها العربية لألمة حفظ الذي األساس فكانت األجنبية بالثقافات ربالع

 الوثيقة صلتها إىل إضافة والتاريخ، واألدب باللغة تتصل علوم ألا القومي،
  .اإلسالمية بالعقيدة

 العربية اللغة كانت طريقها تشق والنقل الترمجة حركة بدأت وعندما
 عن والتعبري األوائل علوم يعاباست على قادرة هي فهل كبري، حتدٍّ أمام

 إىل علمية لغة تكون أن ميكن وهل وموضوعية؟ بدقة األجنبية الثقافات
 ببناء قواعدها تسمح وهل والشعر؟ واألدب الدين لغة كوا جانب

   .والنقل؟ الترمجة عن النامجة املشكالت على والتغلب العلمي املصطلح
 العريب، القومي للوجود حتد هو العربية للغة اجلديد التحدي أن يف شك ال

 لغة فهي العلم، لغة تكون بأن الزمن من قصرية فترة يف العربية اللغة جنحت لقد
  .التطبيقية والعلوم والطبيعية الرياضية وللعلوم اإلنسانية، للعلوم رصينة

 املعرفة آفاق وتوسعت ااالت مجيع يف العليمة احلركة نشطت لقد
 بشكل واملكتبات العلم ودور املدارس وتأسست لعريب،ا اإلنسان عند العلمية
 الرياضيات، يف العربية باللغة مكتوبة العلمية املؤلفات وظهرت واسع،

 كتب وظهرت األخرى، والعلوم الطبيعية، والعلوم والفلسفة، والطب،
 من العربية اللغة دراسة يف اللغة علماء ونشط املختلفة العلوم يف الفهارس

 العلوم، لشىت العلمية املعاجم تأليف يف العرب العلماء وتفنن ،نواحيها مجيع
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 العلمي املصطلح استخدام على العربية اللغة قدرة جبالء يثبت الذي األمر
 غايتها أخرى علمية جهود نشطت املقابل ويف. آنئٍذ املعروفة العلوم لكل

 العريب اإلنسان امتلكها اليت العلمية املعارف مجيع وتدوين ومجع استقصاء
 احلساب، تناولت علمية حركة نشأن وهكذا أجنيب، تأثري كل من نقية

  ". العرب مذهب على العلوم "استقصاء تبتغي واحليوان، والنبات، والفلك،
 تنقية أو وصيانة العربية اللغة مفردات مجع اللغة علماء غاية كانت لقد

 باألعاجم العرب اتصال نتيجة اللحن شوائب من ا علق مما العربية اللغة
 القومية اللغوية احلركة هذه أمدت لقد. اللسان وفصاحة اللغة قواعد وضبط
 حيث من العلماء أفادت كما املفردات، من كبري بعدد اللغة معاجم علماء

 واللغة النحو علماء وزودت العامة، العلمية واملعرفة العلمي املصطلح
  .املختلفة بالشواهد

 إجياد حنو تتواصل العربية اللغة أخذت العريب القومي للوجود وتأكيداً
 الشريفة النبوية واألحاديث الكرمي القرآن فدون للتدوين كتابية أجبدية

 الشكل حيث من عليها اخلروج جيوز ال خاصة قواعد حنو واستقرت
 ذلك فكان العريب، الفين بالذوق العربية الكتابة وارتبطت اللغوي والضبط

 دافعني العربية اللغة وقدسية الدينية الروح وكانت. جديداً إبداعياً حقالً
 بالدهشة واإلحساس الفين اإلبداع على القدرة العربية النفس يف خلقا

 له ووجدت كثريةً، أنواعاً ليشمل العريب اخلط فن وتوسط والروعة،
  .املختلفة احلياة جماالت يف كثرية تطبيقات
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  -:لعربيةا اللغة على استهدفت القضاء التي السياسات
 لألمة الذاتية والقدرات اإلسالم بفضل حتقق الذي العريب النهوض إن

 تعاظم نتيجة ثانياً، السريع وبالتدهور أوالً باالحنسار بدأ ما سرعان العربية
  .)١(كثرية عوامل ثتهأحد الذي العريب الوجود ومتزق للعرب املعادية القوي

   -:منها
 من كثري على وسيطرم ماألعاج ودخول والطوائف، الفرق تعدد

 العباس بين خلفاء بعض قبل من العرب غري وتفضيل العامة، احلياة مظاهر
 والترك، الفرس من األعاجم أو إىلاملو من باجلند واالستعانة العرب، على

 األصيلة، العربية القيم عن واالبتعاد واألمصار، األقطار يف العرب وتفرق
 لألمة التحديات ازدادت وهكذا لتأويل،وا اجلدل بني األمة رسالة وضياع
 أخذت بينما والتبعثر، االنغالق غري العريب القومي للوجود يعد ومل العربية،
 وطمس الوجود هذا على القضاء يف غايتها حتقيق يف تتصاعد األجنبية القوى
  .مركزياً هدفاً العربية اللغة فكانت معامله،

 كان األعاجم أيدي إىل بالعر أيدي من واحلكم السيادة انتقال إن
 هذه يف العربية اللغة أصاب وقد اإلسالمية، العربية احلضارة بايار إيذاناً
 بالعلم تغذيتها يف واالستمرار ا العناية ناحية الناحيتني؛ من تدهور الفترة

 العربية غري األلفاظ وتفشي احمللية باللهجات الكالم شيوع وناحية واملعرفة،
 الكرمي القرآن بفضل نقية العربية اللغة بقيت ذلك من غمالر وعلى. فيها

                                 
 ، )للترمجة العريب امللتقي وأحباث دراسات( الترمجة، نظرية اخلطيب، أمحد) ١(

 ٢٩٠ ص ،٢٠٠٥ لبنان، بريوت، العريب، الفكر مؤسسة
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  .العرب بني والدينية واحلضارية الثقافية الروابط تدعيم يف وفضله
 القومي الوجود متاسك يف العربية اللغة أمهية األجنبية القوى أدركت لقد

 العصر يف العربية اللغة على القضاء استهدفت سياسات عدة فاختذت العريب
  -:أبرزها من احلديث

 حنو العربية األقطار بعض يف األتراك انتهجها اليت السياسات -:أوالً
 بسيط لسبب بالفشل باء املسعى هذا ولكن. التركية غري الشعوب تتريك

 يف مرات مخس واآليات السور وتالوة العربية باللغة الكرمي القرآن بقاء وهو
 الدينية الشعائر من الكثري يف هتالوت إىل باإلضافة الصالة، تأدية أثناء اليوم
 من العربية اللغة استمرار يف هاماً دوراً املسجد لعب كما الدينية، وغري

 مؤلفات من ما يتصل وما واحلديث، الكرمي للقرآن األبناء تعليم خالل
  .الفقهية والعلوم باللغة الصلة ذات العربية املخطوطات تدريس إىل باإلضافة

 احتلوها، اليت العربية األقطار يف الفرنسيون انتهجها يتال السياسة -:ثانياً
 يف العربية حمل الفرنسية حلت حيث األفريقي، الشمال أقطار يف وخباصة
 املساجد يف ضيقة دائرة يف العربية اللغة واحنسرت احلياة، مظاهر معظم

 هلذه اإلسالم ويتصدى القبائل، بني والبوادي الفقرية الريفية واملناطق والتكايا
 اإلنسان لتحرر واملسجد والريف الصحراء قلب من الثورة فتنمو السياسة،

 لتواصل تأكيداً العربية الوحدة إىل الدعوة وتشتد االستعمار، من العريب
  .العريب القومي الوجود

 ما سرعان بل املستعمر، على موقوفة العربية اللغة معاداة حركة تبق ومل
 يف جهودهم تركزت وقد العرب، من قليل غري عدد نفسه االجتاه يف نشط
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 األمر اية يف لتحل احمللية اللهجات شيوع إىل الدعوة يف يتمثل -:األول اجتاهني؛
 فينعكس املختلفة اللغات من عدة على حنصل وبذلك الفصحى العربية اللغة حمل
 العريب احلرف إبدال يف ويتمثل -:الثاين العريب القومي الوجود على األمر هذا

  .املتقطع العربي أو الالتيين باحلرف العربية الكتابة وأسلوب
 ا والكتابة العربية األقطار يف العامية اللهجات متتني إىل الدعوة إن
 القومية الدعوة يف املتمثل الوجودي لالجتاه معاكسة ظاهرة متثل هلا والترويج

 قطع هدفه داًجدي تياراً ذاته الوقت يف متثل كما العربية الوحدة قيام إىل
 هذه أهداف تشخيص وميكن. العقائدي وتراثه مباضيه العريب اإلنسان
  -:إىل )١(الظاهرة
 العربية ألبناء املوحد القومي الرابط هي الفصحى العربية اللغة كانت إذا -١

 إنسان يستطيع ال الذي احلد إىل خمتلفة العربية األقطار يف العامية اللهجات فإن
 جتزئة معناه وهذا املغريب، أو اجلزائري العريب اإلنسان هلجة فهم مثالً العريب املشرق

 وحتقيق العربية الوحدة حتقيق إعاقة على تعمل متباينة لغوية كيانات إىل واحدةال األمة
  .واحدةال اللغة بفضل الزمن عرب تكونت اليت الصالت
 قد األنشطة مجيع ممارسة يف العربية لألمة التارخيية التجربة إن -٢
 مت ما فإذا. واآلثار املخطوطات خالل من نايإل ووصلت العربية اللغة دونت
 الضخم التراث هذا بأن نذكر فإننا الفصحى حمل العامة اللهجة إحالل

 ودراسته عليه االطالع العريب اإلنسان يستطيع ال ثقيلة تركة جمرد سيصبح
                                 

 الكتاب، احتاد اجلماهريية، الثقافة خدمة يف الترمجة العيش، سامل )١(
١٩٩٩،www.awndam.org  ج 



١٦٧  أهمية اللغة في االتصال والتبادل بين الحضارات

 بني الصلة قطعت وبذلك التراث وإحياء عربية بعث حلركة بداية اختاذه أو
  .وحاضرها األمة ماضي

 املتقطعة احلروف باستعمال العريب احلرف إبدال إىل الدعوة أما
 استبدال أن أدركوا قد العربية األمة أعداء أن هي جداً مهمة حقيقة فتكشف
 يؤدي العربية اللغة تيسري بقصد اإلعراب حركات وإسقاط العريب احلرف

 ورسالة املشرقة احلضارية جوانبه وحتويل العريب القومي الوجود جتزئة إىل
 أو معها التفاعل على العريب اإلنسان يقدر ال متحجرات إىل العامل إىل األمة

 عن العربية اللغة أعداء يتوقف ومل. فيه يعيش الذي العامل لفهم قاعدة اختاذها
 الدين نشاطها يتعدى ال لغة إىل وحتويلها العربية اللغة جتميد يف نشاطهم

 اهلائل التطور مواكبة على قادرة غري اعتقادهم يف ألا والشعر؛ ألدبوا
 املثقفني من كبرية مجهرة وقفت وهكذا. والتكنولوجيا العلوم ثتهأحد الذي

  .التغريب حركة حنو اجلامعات وأساتذة
 ألنه العربية؛ اللغة ضد ختريبياً دوراً يؤدي العلوم لتعريب املعادي االجتاه إن

 والتعريب والنحت االشتقاق يف املعروفة القنوات عرب التطور من اللغة مينع
 يف شأا علمية لغة لتكون العلمية املسامهة يف العربية اللغة يفيد كما وغريها،

 أن دون العريب باإلنسان يؤدي نفسياً وضعا وخيلق األخرى، اللغات شأن ذلك
 يزيد مما أخرى غاتل عليها ويفضل شأا من والتقليل لغته احتقار إىل يعرف
  .القومي ووجوده القومية ولغته والعامل املثقف بني اهلوة

 القومي الوجود يزود حيث ولغوية قومية ضرورة يعترب التعريب إن
  .وظيفتها أداء يف اللغة استمرار عن ويعرب جديدة، بأنشطه العريب
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  والتواصل والتبادل الترجمة: الثاني المحور
 جسراً إنسانياً نشاطاً باعتبارها الدوام على كلتش الترمجة أن املعلوم من
 املغايرة، واحلضارات الثقافات يف ورحلة اللغات، بني والتالقح والتفاعل للتواصل

 تراوح حوهلا، متنوعة خطابات إنتاج إىل املهتمني الترمجة أمهية دفعت وقد
  .....التطبيقية وحقوهلا ومناذجها نظرياا عن التساؤل بني موضوعها

 أو أخرى، إىل لغة من الكالم نقل :اللغوية املعاجم يف والترمجة
  .آخر بلسان تفسريه

 وال املنقول حماور تتغري ال حبيث نقل، عملية :العلمية املعاجم ويف
  . فحوى وال شكالً وال قدراً وال اجتاهاً ال جوهره يتغري

 نقل على تنطوي الترمجة عملية أن لنا يتبدى املفهومني، هذين ومن
 إىل إضافة واملناخية، والبيئية الثقافية، واخللفية االجتماعية الطبيعية يشمل

   .)١(تشويه أو حتريف دون اللغوية، املفاهيم أو املفهوم،
 األفراد صعيد على األمد طويل تثاقف عنه ينتج ثقايف عمل الترمجة
 اعلتف عرب واالنتشار للتعميم قابلة حضارية أبعاد عن تعرب وهي واجلماعات،

 خمتلف بني واإلبداع احلر، الثقايف التبادل على املبنية العالقات من إطار يف الثقافات
 الكلمة عرب الثقافية الشعوب جتارب بني ضمين حوار وهي والقوميات، الشعوب

                                 
 دراسات ا، النهوض ووسائل العريب الوطن يف الترمجة واقع اخلوري، شحاذة انظر) ١(

   .٨١ ص ،٢٠٠٥ بريوت، العريب، الفكر مؤسسة للترمجة، العريب امللتقي وأحباث
- ٢٩/٥للثقافة األعلى الس الترمجة، مؤمتر عياش، نذرم: انظر

 www.alrafidh.com،القاهرة ،١/٦/٢٠٠٤
 



١٦٩  أهمية اللغة في االتصال والتبادل بين الحضارات

 فكرة أو كلمة نقل جمرد ليست للمفهوم واحلضاري الثقايف باملدلول وهي. الفاعلة
 موارد حتويل علي قادرة حية ثقافة فعل وىلاأل رجةبالد هي بل ،أخرى إىل لغة من

 إىل الثقافة حتويل علي القدرة ولديها فيها، اإلبداعية للطاقة حمركة قوي إىل اتمع
 ثقافية مساحة كله العامل أصبح أن بعد اتمع، لتغيري قوية ودينامية حضاري فعل

 بني دائم حوار فعل بةمبثا الترمجة حركة اعتربت ولذلك. العوملة عصر يف واحدة
 حوار موقع من اإلجيايب التفاعل علي القادرة املتنوعة الثقافات ذات البشرية القوي
  .حية ثقافات بني األنداد

 دف واملفاهيم املصطلحات دالالت توحيد خالل من أمهيتها وتربز
 التباعد حدة من تزيد وال الشعوب بني ما تقارب مشتركة إنسانية ثقافة نشر
  .            احمللية ثقافتها خلفية علي بينها فيما نافروالت

 شبكة وعصر الكونية، القرية عصر املعريف، االنفجار عصر عصرنا، يف
 بني املتبادل االقتصادي االعتماد وعصر احلضارات، حوار وعصر املعلومات،

 العصر، واقع فرضه استراتيجياً وبعد قصوى أمهية الترمجة اكتسبت الدول،
 العلمي التقدم معطيات الستيعاب ملحة تنموية ضرورة صارت ابل إ

  .وأبعادها أشكاهلا جبميع الوطنية التنمية خدمة يف ولوضعه والتقين،
 تعدد ألن اإلنسان؛ لتاريخ مالزمة زالت وما الترمجة ظاهرة كانت لقد
 الترمجة ظاهرة جعلت عوامل كلها اللغات واختالف واألقوام الشعوب

. .)١(التبادل أنواع كل ويف البشر، بني التواصل حاجة لسد حيدةالو األداة
                                 

 عدد الثالثة، السنة الوحدة، جملة واملثاقفة، الترمجة عبد العايل، بن السالم عبد )١(
 .٨العربية،ص للثقافة القومي الس ،٦٢/١٩٨٩-٦١
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 االختالف عظمة علي دالة وسيلة احلضارات كل يف الترمجة كانت لقد
 خريا زالت وما وكانت والثقافات األمم بني واصال ومعربا التنوع وروعة

 الوجود هذا لغات لكل جامعا ومكانا اإلنساين، الوجود جغرافية لكل مثبتا
 لغة (الكربى الوحدات وجود يف السر ويعود الزمان، امتداد علي عراقهوأ

 توحد لكل أصال واختاذه التعدد علي الوحدات هذه قيام إىل وفكرا )وثقافة
 التساؤالت بعض نطرح السابق الطرح خالل من .)١(تفرد لكل ومعياراً

 يف - االختالف لتوليد كإستراتيجية تساهم الترمجة مازالت هل اآلتية
  أن أم املتنوعة، واحلضارات الثقافات بني احلوار ولغة الثقافة لغة تكريس
 اللغوية اخلصوصية تلغي اليت العوملة ظل يف سليب الراهن الوقت يف دورها
 لصاحل التوازن فكرة وتدحض لألمم، احلضارية والشخصية الثقافية واهلوية
 سنحاول األسئلة هذه ضوء يف ؟ واحدةال الثقافة وتكريس واالختراق اهليمنة
  .والعوملة باملثاقفة عالقتها يف الترمجة تثريها اليت اجلوانب بعض تناول

  ):التعدد إلى الوحدة من (والمثاقفة الترجمة
 بأا القول نستطيع الترمجة وأمهية ضرورة حول عرضه مت ما خالل من

 القومية ثقافاتال بني والتبادل التفاعل أصبح الكوين، التواصل هلذا حتمية كنتيجة
 دف ال فهي إنسانية، ضرورة باعتبارها الترمجة علي يعتمد املختلفة واحلضارات

 تصبح وأن االختالف، ثقافة تكرس أن بل ومتاثله، وحتاكيه األصل تطابق أن إىل
 التراث يف ولنا. وحياة وتالقح وغليان انفتاح فهي )٢(الفوارق لتوليد إستراتيجية

                                 
  www.atida.orgالعوملة،و املثاقفة بني الترمجة عمراين، املصطفي )١(

 ج

 = عالمات جملة القدمي، النقد يف الترمجة حول متقدمة معايري عمار، إمساعيل حممود )٢(



١٧١  أهمية اللغة في االتصال والتبادل بين الحضارات

 التباينات رغم األمم بني احلضاري واحلوار التالقح ألشكال مهمة شواهد اإلنساين
  . واملعرفية واللغوية والدينية العرقية

 كلتيهما ألن" Acculturation املثاقفة "رديفة الترمجة عدت هنا من
 الوجود أسئلة و املختلفة الثقافة ألشكال مغايرة آفاق ارتياد حنو وسعي حبث

  .الثقايف والتنوع ضارياحل التعايش ظل يف... املتعددة
 ميشال "الفرنسي االجتماعي الباحث حددها كما واملثاقفة فالترمجة

 شكل نتيجة حتدث اليت التفاعالت جمموع" Michel decoster دوكستر
 واحلوار واالسترياد والتأثر كالتأثري املختلفة الثقافات بني االتصال أشكال من

 طريقة يف جديدة عناصر هورظ إىل يؤدي مما ذلك وغري والتمثل والرفض
 التركيبة يعين مما ،اإلشكاليات وحتليل القضايا معاجلة وأسلوب التفكري
 كانت ما إىل األحوال من حبال تعود أو تبقي أن ميكن ال واملفاهيمية الثقافية

  .)١(العملية هذه عليه
 مر علي الغربية واحلضارة اإلسالمية العربية احلضارة بني احلوار يف ولنا

 االعتراف ضوء يف والتواصل التالقح هذا يف الترمجة دور على شاهد لتاريخا
 عكفت بل نفسها، على تتوقع مل اإلسالمية العربية فاحلضارة الثقايف، بالتنوع

 كالفلسفة العلمية ااالت من العديد وتصحيح وشرح وتفسري دراسة على
 وأضافت بل ها،وغري والطب والكيمياء واهلندسة والفلك واألدب واملنطق

  ــــــــــــــ
 .٨١ص ،٢٠٠٣ يونيه ،١٢جملد ،٤٨ جزء النقد، يف  =

 تونس، السندويب، األول، اجلزء الكتاب، فضل بيان احليوان، مان،ثع أبو اجلاحظ) ١(
 .١٢٥ص ت،.ب
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 جديدة، علوماً ذلك ضوء يف وأسست واالكتشافات احلقائق من الكثري اإليه
   .)١(طويلة لقرون كله العامل يف واملعرفة العلم مصدر ظلت

 أن إال احلديثة النهضة حلظات يف الغربية احلضارة من بد ال وكان
 ضمهو معه وتتكيف اإلسالمية العربية احلضارة من األخرى هي تتزود

 ومع الترمجة تبدو وهكذا مغاير، إبداعي لفصل بعد فيما لتحوله إليه وتضيف
  .استيالباً وليس إضافة حضاري ثقايف تالحق أو مثاقفة كل

 اليونانية الثقافات علي وانفتحت تواصلت اإلسالمية العربية فاحلضارة
 على اقلاللتح املثلى الوسيلة أن العربية احلضارة وأدرك مؤسسوا والفارسية،

 إذ احلقيقة هذه مبكراً )٢(اجلاحظ أدرك ولقد. الترمجة هي الثقافات هذه
 يكن مل ولو"العلم لطلب العلماء مهم حتركت ملا الكتب جياد ولوال:" قال

 كتاباً يترجم من ليعطي كان ما املادة هذه جلدوى مدركاً املأمون اخلليفة
  .....ذهباً وزنه

                                 
 جملة األدبية، األجناس تطوير يف ودورها أمهيتها: الترمجة ناصيف، الكرمي عبد )١(

 العربية، للثقافة القومي الس ،١٩٨٩ ،٦٢-٦١السادسة،عدد السنة الوحدة،
    ج   ٥٧ص املغربية، اململكة الرباط،

 مؤمتر واآلفاق، واإلشكاليات الواقع العوملة، عصر يف الترمجة عياد، اهلادي حممد )٢(
 اجلزء األمم، بني احلضاري التواصل يف ودورها وأمهيتها العربية الدول يف الترمجة
-٢٦ املوافق ١٤٢٧ اآلخر مجادي ٣-١ تشرين جامعة الالذقية، األول،

 الس ،يلاالع التعليم وزارة السورية، العربية اجلمهورية ،٢٠٠٦حزيران٢٨
 ١٦١ ص االجتماعية، والعلوم واآلداب الفنون لرعاية األعلى



١٧٣  أهمية اللغة في االتصال والتبادل بين الحضارات

 واضحاً نراه مضافة كقيمة الترمجة هب تقوم الذي األساسي الدور وهذا
 مرحلة لكل وإن ومراحل، أطواراً للحضارة إن تقول اليت النظرية خالل من

 من يأخذ جمتمع فكل...احلضارة مشعل حيمل اتمعات من جمتمعا وطور
 اليت اإلجنازات جممل من مستفيدا آخر جمتمع إىل ويسلمه سابق جمتمع

   .)١((قبله األخرى اتمعات اإليه توصلت
 آلية عرب الترمجة فيه تسهم الذي للحديث جمال ال أنه يتبني هكذا

 تتعدى املسألة بل هي، كما اآلخر ثقافة ومطابقة األصل حماكاة عن املثاقفة
 الثقايف والتنوع باالختالف اإلميان إطار يف واالنصهار التمازج عملية إىل

 األوائل النهضة رواد فهم لقد جديداً، ثقافياً فعالً عنه ينتج الذي
 فدعوا األمم رقي يف ودورها الترمجة أمهية التونسي الدين وخري كالطهطاوي

 نكون أن علينا أن أدركوا لقد. الترمجة لتعليم األلسن مدارس تأسيس إىل
  .)٢(الغرب ملنتجات مستهلكني جمرد ال احلضارة يف فاعلني

 اكتساح وأمام ضراحلا الوقت يف الترمجة هل: نتساءل سبق ما ضوء يف
 املثاقفة؟ عملية يف طالئعياً دوراً تلعب زالت ال األصعدة، مجيع على العوملة

 اللغات من جمموعة تقليص يف واملتمثل حتمله الذي الرهان وإمام العوملة أن أم
 إىل بذلك تؤدي املهيمنة، العاملية الثقافة داخل صهرها وحماولة والثقافات

                                 
 العريب، الوطن علي وخماطرها السياسية السامرائي،العوملة محدأ حممد )١(

www.wahdah.net 
 ،ص٢٠٠١ القاهرة، ، غريب دار احلديث، اللغة وعلم داود،العربية حممد حممد) ٢(

 ٢٨٠-٢٧٩ ص



١٧٤                                                                      المحور الخامس

  الثقايف؟ والتنوع التعددية أشكال لكل متثيالً رهاباعتبا الترمجة دور تقليص

  - ):الوحدة إلى التعدد من ( والعولمة الترجمة
 خصوصيته جمتمع ولكل ثقافيا، متطابقة غري اتمعات أن املعروف من

 يلغي ال واالختالف امتيازا، ليس الثقايف التمايز لكن غريه، عن متيزه اليت
  .مشتركة إنسانية أواصر وجود

 النامية اتمعات على فرضت اليت" Globalization العوملة "ظل ففي
 إىل النفاذ على قادر نظام وهو الثقايف، والتبادل للثقافة جديداً عاملياً نظاماً

 قدرة ميلك وألنه اتمعات، هذه يف الثقايف والتراث واملبادئ القيم منظومة
 فرصة يضعف ما ضمون،وامل الشكل يف اهتزازات يثري فإنه الصادم، النفاذ

 املستجدات حصيلة باعتبارها فالعوملة"واجلزئية املمثلة واالستجابة التفاعل
 يف العامل سكان دمج إىل قصد دون من أو بقصد تسعى اليت والتطورات

 إلغاء أي الثقافات خصوصيات إلغاء حماولة إىل تسعى )١(أحدو عاملي جمتمع
 وثقافة لغة أي اإلجنليزية الثقافة و اللغة لصاحل واللغة والفكر واحلضارة اهلوية

 العوملة هذه ظل يف )٢("األمريكية املتحدة الواليات يف املمثل األوحد القطب
 اهليمنة ثقافة حنو يتجه بات الوضع أن إىل تشري الراهنة املعطيات فإن

 املثاقفة ثقافة إىل متجها سابقا الوضع فيه كان الذي الوقت يف واالختراق
 بالثقافات التعريف من األخرى هي تنتقل الترمجة وأصبحت ...والتعايش

                                 
  ٢٧٥،ص٢٣٦ص سابق، مرجع املعلومات، وعصر العربية الثقافة علي، نبيل) ١(

  ج
 

  .٣٠ص ،١٩٨٧ ،١ط الفكر، دار الفصحى، ىلإ التحول قضية املوسى، اد )٢(
 



١٧٥  أهمية اللغة في االتصال والتبادل بين الحضارات

  .ولغته أحدالو القطب ثقافة تعميم على فقط االقتصار إىل واملتعددة املتنوعة
 اللغات بعض فيها دد اليت السلبية الصورة ذه الوضع كان وإذا
 نظرا ؛سوءا يزداد العربية والثقافة للغة بالنسبة األمر فإن األخرى والثقافات

 بالثقافة مرتبط هو ما إىل ذلك ويعزى احلضاري، السياق يف دورها لتقلص
 نظرا اإلنساين؛ والفكري العلمي التراكم مواكبة عن وعجزها ذاا العربية
 مبا العربية والثقافة اللغة تطعيم يف املثاقفة مفتاح باعتبارها الترمجة لتقلص
 قول متناسني) وشأا لغتك دع( شعارنا أصبح فقد اإلنساين التراث خيتزنه
 اللغوي فواقعنا" حجرة ال شجرة اللغة: " "الفراهيدي "وعاملها العربية شيخ
  :يلي فيما مظاهره إمجال ميكن

 وحنواً وتعليماً املستويات تنظريا مجيع يف لغوية أزمة هناك-١
 .)١((ونقداً وإبداعاً وتوثيقاً استعماالً ومعجماً،
 لغتها تويل اليت األمم من كثري وبني بيننا لتفص لغوية فجوة هناك-٢
 عضوية علي أساسيا شرطا اللغة بوصف العناية درجات أقصي القومية

 بعدم قرار العاملية التجارة منظمة اختذت وقد ،)العاملية املعلومات نادي(
 .الرمسية لغتها ضمن العربية اللغة اعتبار

 تغيري اثحدأل منهجي لعم علي يقوم الذي اللغوي التخطيط مبدأ غياب-٣
   .)٢(مشترك وطين أو قومي أو عاملي لغوي نظام اثحدأل أو اللغوي النظام يف

 فهناك واحلاسوب، اللغة حقل يف العلمي التطور مواكبة ضعف-٤
                                 

  .٣٢١ص ،١٩٨٩ ،١ط دمشق، تطبيقية، لسانية دراسات الوعر، مازن )١(
 ج

 .٢٥ص سابق، مرجع الفصحى، إىل التحول قضية املوسى، اد )٢(



١٧٦                                                                      المحور الخامس

 علم معطيات من مستفيدة وشعوب أمم اإليه سبقتنا رحبة تطبيقات
   .)١(املعلومايت احلاسويب، ، اللسانيات
 يف ونذكر التطبيق إىل طريقها جتد ال األدراج حبيسة لغوية سياسة-٥

 وهو احملتلة، فلسطني يف احلياة إىل العربية رد يف املتمثل النموذج املقام هذا
  .)٢(املنبهر بإعجاب اللغويني من كثري يذكر منوذج

 واالتصال، والتبادل الواقعية، احلياة يف الوظيفي باالستعمال العناية ضعف-٦
 واستعماال وقراءة كتابة الغالبية لدي االتصال مهارات ضعف يف اجلي ذلك يظهر
 ةيولاوالتد اللغوية بالعالمات عالقة هناك ليست إذ املكتوبة، اللغة سيطرة عن فضال

   .)٣(الكتايب وأدائنا الشفهي أدائنا بني تربط اليت واملقامية
 نةس يف للبيئة املتحدة األمم لربنامج دراسة أفادت السياق هذا يف
 وحذرت للزوال طريقها يف العامل يف احمللية اللغات نصف أن ٢٠٠١
 القرن يف ختتفي سوف احمللية اللغات من باملائة نتسعى أن من الدراسة
  .والعشرين احلادي

 الثقافة مظاهر لكل أخر وجهاً متثل ذاا حد يف اللغات كانت وإذا
 والتعايش واصلالت عملية يف دورها تقليص فإن العامل ورؤية واهلوية

 ما وهو العامل، ولرؤية وهلوية لثقافة ميش مبثابة هو ميشها أو احلضاري
                                 

 .٢٦١ص سابق، مرجع املعلومات، وعصر العربية الثقافة علي، نبيل) ١(
    .٢٧ص ،٢٠٠٣ املغرب، الثقافية، سلمي مكتبة ة،الترمج يف الوعي برهون،درجة رشيد )٢(
 مرجع اآلفاق، اإلشكاليات الواقع العوملة، عصر يف الترمجة عياد، اهلادي حممد) ٣(

 .٣٦٧ص ،١٦٧،ص ١٦٦ص سابق،



١٧٧  أهمية اللغة في االتصال والتبادل بين الحضارات

 التعددية والتنوع، التعددية دفة باعتبارها الترمجة لدور تقليص عنه يترتب
 والدالالت، املعاين، تعدد اللغات، تعدد الثقايف، التعدد: املختلفة بأوجهها

 الترمجة فإن وعليه. اخل....الترمجات دتعد والقراءات، التأويالت تعدد
 العوملة منطق من نقيض طريف علي جندها للمثاقفة اآلخر الوجه باعتبارها

  ....)١(أحدو بعد ذات ثقافة تأليف إىل الرامي
 املطروحة السياسية والتحديات احلضارة ومتطلبات العصر ضغوط إن

 صارمة منهجية إتباع يةالعرب اتمعات تلك علي حتتم العربية اتمعات علي
 املتقدم األخر معارف علي اإلطالع األساسية غايتها تكون الترمجة يف

 مرحلة يف جتاوزها مث ثانية مرحلة يف مسايرا مث ،أوىل مرحلة يف واستيعاا
 فقد. انتهاجه علينا مفروض حتمي أمر احلداثة مواكبة أن ومعلوم. الحقة

 ترمجة صفحة مليون) ٣٠٠ (١٩٩٠ سنة وأمريكا ترمجت أوروبا
 مليون ١٥٠ اليابان وترمجة ،)٢(باحلاسوب ترمجة صفحة مليون ٢,٥بشرية،
 ترمجنا كم إذا. باحلاسوب ترمجة صفحة مليون ٣,٥ بشرية، ترمجة صفحة

 مل وحنن الشاملة، العلمية والنهضة للعوملة استعدوا هم جمتمعني؟ العرب حنن
 عابرة إشارة حماضراته ىأحد يف زويل أمحد أشار ولقد الكفاية فيه ما نفعل

 العامل علي طرأت اليت التغريات مواكبة يف عام بوجه والثقافة الترمجة إىل
 دعوة فإن " عاملية ثقافة لقيام توجه "اليوم هناك كان إذا لذلك )٣(املعاصر

                                 
  com.alriyadh.www واملثاقفة، الترمجة إقبال، ثريا) ١(

 
 

 .٩٠ ص سابق، مرجع والشباب، املعريف واالنفجار ملعلوماتيةا املصري، منذر )٢(
 .سابق مرجع ليوجسيين، رفيق)  ٣(



١٧٨                                                                      المحور الخامس

 واإلعالمي التكنولوجي التكافؤ عدم ظل يف خطراً تشكل قد كهذه
 إال واملتنوعة املختلفة احلضارات بني الثقايف فاعلالت يتحقق وال واملعريف،

 بالترمجة بالنهوض كفيل ذلك ألن )١(ورعايته وضمانه الثقايف التكافؤ بقبول
 حتاول الذي الثقايف بالتنوع االعتراف ضوء يف ا املنوط الدور تلعب ألن

  .موحدة عاملية ثقافة إىل حتوله أن العوملة

 :الحضاري والتبادل التفاعل حركة في الترجمة أثر :الثالث المحور

 احلضارات بني الثقايف والتبادل للتفاعل مزيداً منوذجا نقدم سوف
 أن وكيف الصينية، التراثية الكتب أحد مضمون عرض خالل من وذلك

 للتبادل رائعا منوذجا أفرز فد العامل لغات إىل الكتاب هلذا املتالحقة الترمجات
 يف الكتاب هذا ساهم حيث وعطاًء أخذاً راتاحلضا بني الثقايف وللتفاعل

 عودة مث سياساته وموجهي العامل قادة لدي التفصيلية العقلية مفردات تكوين
 لغات من مرتدة تغذية شكل يف األم لغته إىل أخرى مرة الكتاب هذا فكر
  .احلضارات بني الثقايف التفاعل حركة يف الترمجة أثر علي دليال متثل العامل

  ": الحرب فن" كتاب
 تاريخ أن من الرغم فعلي نوعه، من فريد كتاب احلرب فن كتاب إن

 يف بارزة مكانة حيتل ظل أنه إال امليالد، قبل اخلامس القرن إىل يرجع تأليفه
 تزي سوين"هو الكتاب هذا،مؤلف يومنا حىت العاملي العسكري الفكر تاريخ

                                 
  .٢٩٥ ص سابق، مرجع الترمجة، نظرية اخلطيب، أمحد) ١(

  ج
 



١٧٩  أهمية اللغة في االتصال والتبادل بين الحضارات

 Sunzi "أنه تؤكد القرائنو القدمي، الصني تاريخ يف العسكرية الشخصية 
 كان وأنه) م.ق ٥٠٠حواىل (واخلريف الربيع أسرة عصر اية يف يعيش كان

  ".كوتقشيوس "الصيين للمفكر معاصرا

   ":الحرب فن " كتاب من مقتطفات بعض
   :اجليش وسالمة الوطن استقرار-١

 األمور أخطر من احلرب بشأن القرار اختاذ إن" تزي نيسو":يقول
 احلذر فيجب واخلراب، الفناء، وطريق الدمار هي فاحلرب بالدولة املتعلقة
 من" تزي سون"موقف يتعني املبدأ وذا احلرب، بأمر االستهانة وعدم

 بثالثة كتابه يف" اجليش وسالمة الوطن استقرار "مفهوم ويتميز احلرب
  :)١(أساسية مسلمات

 خمططي قبل من واحلذر احلرص ضرورة علي الشديد التأكيد: أوالً
 مكروهة فهي بأمرها، االستهانة ميكن ال فاحلرب سياساا، وواضعي رباحل
  .البشرية عرفتها أن منذ

 فيقدم منفصالً عسكرياً حتركاً ليست احلرب أن علي التأكيد: ثانياً
 اإلدارة توحيد إىل فيدعو النصر، حتقيق تضمن اليت اخلطط من جمموعة
 علي عزميتهم وتوحيد لعامةا سياسة وضرورة والشعب، السلطة بني والعزمية

                                 
 اجلزء املاضي، من انطالقاً املستقبل حنو  التقدم: املعاصرون الصينيون ووبن،) ١(

 املعرفة، عامل تشونغ، تشني يل.د مراجعة محدي، العزيز عبد ترمجة األول،
 ،١٩٩٦ الكويت، واآلداب، والفنون والعلوم للثقافة الوطين الس ،٢١٠عدد
 ١٣٤-١٣٠ص

 ج 



١٨٠                                                                      المحور الخامس

 والوسائل للدهاء العنان إطالق" إىل ويدعو احلاكم، مع أحدو رجل قلب
 ناحية والدبلوماسي السياسي الصراع بني ضرورة إىل فيؤكد"الدبلوماسية

 لديك التفوق لنقاط األمثل واالستغالل ،أخرى ناحية من املسلحة واحلرب
  .العدو لدي الضعف نقاط مواجهة يف

 بكافة واالستعانة الذاتية املبادرات تفعيل ضرورة علي التأكيد :اًثالث
 قضية "تزي نيسو "ناقش فعندما احلرب خسائر تقليل أو لتجنب الوسائل
 بعض فيطرح واحلرب االقتصاد بني للعالقة كبرياًً اهتماما أعطى احلرب
 قوحتقي اجليش ضمانات لتوفري الذاتية اجلهود علي االعتماد منها احللول
 احلرب جعل طريق عن األعداء قوة واستعارة ممكن، وقت بأسرع النصر
  .إضافية نفقات أية الدولة تتحمل أن دون نفسها علي تنفق

  :اخلطر قبل االستعداد -٢
 بقدر ر،ـطـخـلل تعرضك إمكانية عدم علي كثرياً تعتمد ال فيقول

   .)١(ملواجهته الدائم وتأهبك انتظارك علي تعتمد ما
 جيهض االستعداد أن تؤكد السكينة عدم إىل"تزي سوين"دعوة إن
 الدائم االستعداد علي تعتمد اليت العسكري الدفاع سياسة وعلي األخطار،

 طرفني لتصارع نتيجة إال هي ما احلرب إن .فتور أو اون يتخلله ال الذي
 يهمل ومن اخلطر، نفسه جينب يستعد من وإن املصلحة، علي احلصول يف

 .الندم أشد ندمي االستعداد
                                 

 بني احلضاري التواصل يف ودورها أمهيتها العربية، الدول يف الترمجة مؤمتر أوراق )١(
  جج   . ١١٢٥-١١٢٣ ص الثاين، اجلزء األمم،

 



١٨١  أهمية اللغة في االتصال والتبادل بين الحضارات

  :األعداء ردع -٣
 اهليمنة من يتمكن الذي القوي اجليش إن" -":تزي نيسو "يقول

 على يفوت أن يستطيع الذي اجليش هو األعداء مع الصراع يف والتفوق
 اجليش ذلك هو العدو، ردع يف قوته ويكثف التجمع فرص العدو جيش
 األخرى، القوى مع دوالع يقيمها اليت التحالفات كافة تفريق يستطيع الذي
 ااورة الدول مع عالقة إقامة فرصة العدو على يفوت ذلك على وبناء

 حتطم أن ميكنك ولن. دولة أمة داخل نفوذه توسيع على القدرة ويفقده
 وركزت اإلستراتيجية أهدافك بعد قمت إذا إال العدو لدى القيادة مراكز

  "لعدوك رادعة قوة حتقيق يف الذاتية إمكاناتك
 القوة نطاق توسيع تعين" تزي سوين "عند" العدو ردع "سياسة إن

 من ذلك وغري واالقتصادية السياسية القوة تشمل وإمنا فقط العسكرية ليست
 تستطيع مث ومن وإرهابه، العدو على للضغط عامة بصورة الدولة قوة عوامل
  .احلرب إىل اللجوء دون النصر إحراز الدولة

  :)١(الدبلوماسية مث اءللده األولوية إعطاء -٤
 إخضاع "أي الدهاء على تعتمد" تزي سون "عند النصر صناعة إن

   -:مراحل عدة على تتم األعداء مواجهة إن". احلرب إىل اللجوء دون العدو
 احملارب اجليش قوة على احلفاظ مع كاملة بصورة العدو إخضاع: أوالً

 كأدوات والذكاء للدهاء العنان إطالق مبعىن ،واحدة بعري خسران دون
 على تعتمد اليت احلروب واستبدال العسكرية، القوة من النصر إلحراز

                                 
 .١١٢٩-١١٢٦ ص املرجع نفس) ١(
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  .القوى تصارع من بدالً الذكاء تصارع طريق عن والعنف السالح
 احلرب على يعتمد شامل برنامج طريق عن العدو مواجهة: ثانياً

 ضغطال يف ذلك ويتمثل النفسية واحلرب االقتصادية، واحلرب الدبلوماسية،
 حتالف يف الصديقة الدول جتميع طريق عن الدبلوماسية بالوسائل العدو على
 دول مع العدو يقيمها اليت التحالفات وتفتيت جهة من العدو ضد قوي

  .أخرى جهة من أخرى
 الذكاء إىل اللجوء حيث إن العسكرية بالقوة العدو على اهلجوم: ثالثاً

 هلو خسارة ألدىن اجليش يضتعر دون كاملة بصورة العدو خيضع والدهاء
  .احلقة البطولية األعمال من
  -:حرب مائه تكسب عدوك واعرف نفسك اعرف -٥

 حيث –" العدو "ومعرفة" الذات "معرفة - اإلرشادية املبادئ أهم من
 مائه يف النصر يضمن نفسه ويعرف عدوه يعرف من "-":تزي سوين "يقول

 من أما مرة، وينهزم مرة ينتصر عدوه يعرف وال نفسه يعرف ومن معركة،
  .معركة أية يف النصر طريق يعرف فلن يعرف وال نفسه يعرف ال
  -:نصرك يف سبباً عدوك اجعل -٦

 حول تركز النصر يف سبباً ليكون العدو تسخري إستراتيجية إن
 جتعل كيف ولكن؛. املعركة أثناء العدو ألحوال وفقاً حربية خطط استخدام

  -:لذلك اعتبارين هناك أن" تزي نيسو "يعترب نصرك؟ يف سبباً عدوك
 اخلداع يف حيله معرفة طريق عن كاملة معرفة العدو معرفة -:أوالً

 اليت األرض وطبيعة والسكون، احلرب أثناء حتكمه اليت والقاعدة واملكر



١٨٣  أهمية اللغة في االتصال والتبادل بين الحضارات

  . ذلك وغري احلرب عليها ميارس
 أفضل ألن ختصك، اليت للمعلومات الكاملة بالسرية االحتفاظ -:ثانياً

 متييز على القدرة العدو تفقد أن هو املعارك قيادة أثناء إليه الوصول ميكن ما
  .صفاتك ومعرفة مالحمك
 فن "كتاب يف ورد ما لبعض بسيط استعراض ببساطة كان سبق ما
 من حدث ما هو ذلك من األهم ولكن حربية، ونظريات قوانني من" احلرب
 إىل ترجم عندما العامل مستوى على وأفكاره الكتاب هذا لروح استلهام
 مكوناً ويتطور العامل ثقافات يف ليذوب العصور عرب األخرى اللغات

  .العامل يف النفعية العقلية مفردات

  -:الحضاري التواصل في" الحرب فن "كتاب أثر
 ٦٠٧ عام يف ةالياباني إىل ترجم عندما الصني خارج الكتاب هذا انتقل

 باريس، يف الفرنسية الترمجة نشرت م١٧٧٢ عام ويف كوريا، إىل انتقل مث م
 توالت ذلك وبعد لندن يف ونشر جنليزيةاإل اللغة إىل ترجم م١٧٩٠ عام ويف

 واليابانية والروسية والفرنسية واإلجنليزية األملانية باللغات ونشره ترمجته
 لقب" تزى سوين "على أطلق لدرجة اللغات، من وغريها والعربية والتشيكية

 الفكر على" تزى سوين "تأثري إن " اليابانيني عند وقيل" بنياحملار رسول" 
 الشخصيات إسهامات كافة جتاوز قد الياباين اجليش وبناء العسكري

 ال فكان الفرنسية الثورة قائد نابليون أما. وحديثاً قدميا اليابان يف العظيمة
 األمريكي الرئيس أما املعارك، غمار يف حىت الكتاب هذا قراءة عن يكف

 إىل لـوص ىتـح ومرات مرات قراءته عن يكف ال كان فقد" روزفلت"
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  .ملل دون مرة مائة من يقرب ما
 يقتصر مل األخرى اللغات إىل ترجم عندما الكتاب هذا أن األهم

 السياسة جماالت ليدخل جتاوز وإمنا العسكري اال على فقط استخدامه
 من ذلك وغري واإلعالم، واالقتصاد والرياضة، والفلسفة، والدبلوماسية،

 ورجال االقتصاد منظري من العديد فريى. احلديث اإلنساين النشاط نواحي
 باملخاطر مليئة احلرب مثل السوق أن العامل مستوى على األعمال

 فن "استخدام فإن ولذلك املعقدة، والتشابكات واملواجهات والصراعات
 ذهب وقد. رخسائ دون مبهارة املكاسب لتحقيق أدعى هلو" احلرب
 التخطيط يف العسكرية" احلرب فن "كتاب نظريات استخدام إىل )١(البعض
 ومن. املنافسة على قادر متطور قوي اقتصاد إىل والوصول االقتصاد لتنمية

 للتراث ملكاً ليصبح واملكان الزمان ختطى قد احلرب فن كتاب ن جند هنا
  .كانوم زمان كل يف البشر يرثه فكرياً وكرتاً اإلنساين

  -:الصين في التنمية في" الحرب فن "كتاب أثر
 أرادت" احلرب فن "كتاب من العاملي الثقايف التفاعل لذلك نتيجة

 اللبنات مبثابة الكتاب هذا يكون أن احلديثة ضتها قيام قررت عندما الصني
 الذي العجيب املشهد ذلك هو للنظر وامللفت النهضة، لتلك املكونة

 مع قدمي تفاعل بني فيما وعطاًء، أخذاً الثقايف التبادل عناصر فيه انصهرت
                                 

 لكتب بكني نشر دار احلرب، فن كتاب علي وتعليق حديثة ترمجة جوانغ، تشي) ١(
  .١٠٥-٩٥ ص ،ص١٩٩٣الترمجة،

 



١٨٥  أهمية اللغة في االتصال والتبادل بين الحضارات

 على مصلحته مفردات يقيم أن خالله من العامل استطاع الصينية احلضارة
 ثوب يف الفكر لذلك استرداد إىل البعيد الشرق ذلك من نابعة فكرية أصول
 تقدم أن الثقافية قنواا عرب احلديث العصر يف الصني حاولت عندما جديد،

 وألبسه الثقايف املوروث ذلك استلهم قد أمجع العامل أن كيف الصينية راءلق
 يف أو احلروب إدارة يف ذلك كان سواء املصلحة على للحصول جديداً ثوباً

 الفين الكتاب ذلك فلسفة من أساس وعلى اخل،...االقتصاد أو السياسة
 شروحال تقدمي يف تتبارى الصينية النشر دور أصبحت وأفكاره مبضمونه
 مبثابة األمر وكأن العامل، جتارب اإليه مضافاً األصلي الكتاب ملنت احلديثة
 بني الثقايف التفاعل حركة يف الترمجة أثر على دليالً متثل مرتدة تغذية

 فريدة حماولة يف الصينية الثقافية احلركة على القائمون قدمها احلضارات
  .باملعاصرة األصالة ربط معادلة لتحقيق

 من الكتاب هلذا احلديثة التطبيقات بعض عن اآلن نتحدث نأ ولنا
 إىل يضاف معاصر كتطبيق الثقافات كافة من الصينيون رصده ما خالل

  -:الفكر ذلك من األصيل رصيدهم
  -:)١(النصر يضمن واحملكوم احلاكم بني اإلرادة توحيد) ١(

 دارةإ إىل ميتد بل العسكري اال على فقط يقتصر ال املبدأ هذا إن
 واحلل األسواق، على الشرس التنافس وسط النجاح وحتقيق املشروعات

                                 
 بني احلضاري التواصل يف ودورها أمهيتها العربية، الدول يف الترمجة مؤمتر أوراق )١(

  .١١٤٤-١١٣٨ ص الثاين، اجلزء األمم،
  جج
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 يتحدد التعديل وهذا املؤسسة يف واملوظفني العمال محاسة تعديل يف يكمن
 أو األعمال أصحاب بني واملصاحل األهداف توحد كبرية بدرجة أساسه على

  .لديهم والعاملني" اإلدارة"
 أمد طول يف ال النصر قيقحت سرعة يف تكمن املعارك قيمة) ٢(
  -:املعركة

 املنافسة، أنشطة وكافة املشروعات إدارة أيضاً تناسب السياسة وهذه
 املشروعات حترز فلكي. واهلزمية النصر بني الدقيقة تفصل املعركة فأثناء
 احلديثة التكنولوجيا ودراسة حبث يف جهداً تدخر ال الصراع وسط النصر

 وحتقيق املستهلك احتياجات إرضاء يتم بذلكو اجلديدة املنتجات وتطوير
 كافة يف استخدامه ميكن التحرك وسرعة اخلاطفة احلرب مبدأ إن. املصلحة
 ويف االقتصادية، السياسات حتديد مرحلة مثل االستثمارية األنشطة مراحل
 وختصيصها األموال ضخ يف فعاليةوال السرعة تتوجب حيث اإلدارة مرحلة

 االحتياج حيث األسواق على التنافس مرحلة ويف تج،املن بإخراج لإلسراع
 اليت هي وأبداً دائماً فالسرعة األسواق، إىل املنتجات دفع يف السرعة إىل

  .املشروعات مستقبل حتدد
  -:للنصر املهيئة الظروف صناعة) ٣(

 على الصراع حلبة يف املنتج مواصفات يف بالتفوق يتمسك من
 وذلك ومنافسيه، خصومه على للنصر هيئةامل الظروف ميتلك من هو األسواق

 عندما الستينيات اية يف ةالياباني املشروبات شركات ىأحد فعلت كما
 بالسوق لالحتفاظ الوحيد الطريق هو اجلودة إىلع منتج صناعة أن وجدت



١٨٧  أهمية اللغة في االتصال والتبادل بين الحضارات

 حتقق أن بذلك واستطاعت باملنتج األسواق تشبع ومواجهة البعيد املدى على
 تقلص الشركات من العديد فيه كانت الذي الوقت يف النظري منقطع جناحاً

  .نشاطها لتغيري متهيداً اإلنتاج لتقليل وتستعد أعماهلا

  -:األقصى الشرق وثقافة نحن
 للفكر ذخائر من لديه مبا اآلخر قراءة عن عزوفنا يف تتجسد أزمتنا إن

 بعينها، ثقافة أو غربية حبضارة منبهرة أنظارنا توجهت قرأنا إذا أننا أو والعلم
 بعض وتشري وأكثر، أكثر نعرفها أن يف علينا األخرى احلضارات حق مغفلني
 تلك أن وحديثاً قدمياً العرب عند الترمجة حركات تناولت اليت الكتب

 فقد احلديث العصر يف أما واهلند، فارس بالد تتجاوز يف القدمي مل احلركات
 العلمية النهضة بناء وراء سعياً الغرب إىل سياسي بأمر قوا بكل اجتهت

 تصل مل العرب عند الترمجة حركات أن لنا يثبت وهذا للبالد والثقافية
 كنا وإن. العربية اللغة إىل القيم تراثها لنقل الصني إىل الكايف بالقدر بأنظارها

 عرب أيضاً إلينا ترجم فقد احلضارة تلك تراث من نزر قليل على حصلنا قد
 علينا فوت مبا الغنية، احلضارة تلك على للتعرف اسبقتن اليت الغربية اللغات

 هذه يف مشاركني نكون وأن احلضارة، تلك مع الكايف بالقدر نتفاعل أن
 الفكر ذا درايتنا عدم بسبب أصبحنا فقد هنا ومن الفريدة الثقافية التجربة
 املتعددة والوسائل الطرق نعرف ال به، املفعول موقف يف نكون بأن نكتفي

  .املنفعة على للحصول
 املسارعة إىل وحيتاج األمهية بالغ أمر املعرفية املنجزات مع التفاعل إن

 هنا ومن اإلبداع مسرية ومواصلة لغتنا، يف لدجمها املعارف هذه تعريب إىل
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   .)١(خاص بوجه العلمية والترمجة عموماً الترمجة به تقوم الذي الدور يتضح

 وكيفية متغير عالم في ةالعربي اللغة مستقبل :الرابع المحور
  :بها النهوض
 جويدة لفاروق م٣٠/٩/٢٠١٠ بتاريخ األهرام جبريدة نشر مقال يف

 يف والتعليم التربية وزارة أعلنت حيث"إسرائيل يف العربية اللغة "عنوان حتت
 االبتدائي اخلامس الصف من ابتداًء العربية اللغة تعليم قررت أا إسرائيل
 العربية اللغة مدرسي عدد زيادة وقررت القادم دراسيال العام من اعتباراً

 من عربية لغة مدرس ١٠٠٠ إسرائيل يف يوجد حيث املدارس حاجة لسد
  .العربية اللغة تعليم يف اخلطة هذه وتسعى اليهود

 ووسائل األنباء وكاالت تناقلته الذي اخلرب هذا عند كثرياً توقفت
 إىل إسرائيل يف التعليمية سساتاملؤ يدفع الذي ما رأسي يف ودار اإلعالم

 والقريب البعيد للمستقبل مؤشرات من حيمل وماذا القرار هذا مثل اختاذ
 أبناؤها منها يهرب بينما العربية اللغة إسرائيل يف األطفال يدرس وملاذا

 يف التافهة واملسلسالت األجنبية واملدارس األمية سراديب بني ما الضائعون
 هذا مثل اختذت إسرائيل يف التعليمية املؤسسات أن قدعتأ ال. العريب العامل
 واملصاحل واألدوار األهداف ولكنها شعوا مع تعاطفاً أو العربية اللغة يف حباً

 حاضر إن. املنطقة دول بني الصراع مستقبل يف القوة جوانب عن والبحث
 يبأسالو وصيغاً وتراكيباً ألفاظاً ليست اللغة حيث إن يسر، ال الضاد لغة

                                 
  .٥٨٩ص ،٥٨٨ ص املرجع نفس) ١(

 



١٨٩  أهمية اللغة في االتصال والتبادل بين الحضارات

 الزاوية وحجر املعنوي، لوجودها ومقوم األمة، مكونات من مكون ولكوا
 جهة، من القومي الكيان يف الرئيسي والركن واحلضاري الثقايف بنائها يف

 وتآلفه ومتاسكه اإلسالمي العامل ترابط يف األمان صمام هي أخرى جهة ومن
 من الدينية العقيدة عدب الثاين املقوم هي العربية اللغة أن باعتبار وانسجامه
  .اإلسالمي العامل مقومات

 مقدراته على اهليمنة يورث الذي للغزو جمتمع أي يتعرض وحينما
 واألدب والفكر والثقافة اهلوية إىل كله ذلك آثار متتد خصوصياته واختراق
 خطواا يف تتعثر اليت النامية واتمعات األول املقام يف اللغة واىل والفنون،

 غريها من أكثر هي املستدمية املتكاملة املتوازنة التنمية شروط تكمالاس حنو
 التلوث (ظاهرة نشوء إىل يؤدي الذي األمر وهو الغزو هذا آثار من تضرراً
 مدخل االجتماع وعلماء اللغة فقهاء يقول كما اللغة فساد إن). اللغوي

 على واجلماعات األفراد وإلكراه الشخصية، وإلضعاف اهلوية الستالب
 اتمع، أوصال يف الضعف سريان يبدأ هنا ومن. األجنبية الثقافة يف الذوبان

 والقومي الوطين الكيان مقومات تضعف بفسادها أو اللغة بضياع إذ
  .واحلضارية الثقافية اخلصوصيات بالتبعية وتضعف
 الذي واألمر املستويات شىت على خطري العربية اللغة وضع إن
 الثقافية اهلوية حلماية ملزمة بقرارات والسريعة ازمةاحل املعاجلة يستدعي

 البداية يف والقضية. القومي واألمن الوطنية السيادة على وللحفاظ واحلضارية
   .)١(إستراتيجية قضية والنهاية

                                 
  .م٢٠١٠-٩-٣٠ األهرام، ، جويدة فاروق)  ١(

  
 ج
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 يف شىت اجتهادات والنحاة واللغويني العلماء من العديد اجتهد لقد
  .العصر تغريات تواكب حىت العربية اللغة تعليم إصالح جمال

 سؤال عن جميباً أوضح" مصر يف الثقافة مستقبل "كتابه يف حسني فطه
 اللغة تعلم إىل تدفع اليت واألسباب الدواعي حول نفسه على طرحه مهم

 أحدو جبواب إال السؤال هذا عن جنيب أن نستطيع أننا أظن وما .)١(العربية
 هي القومية، شخصيتنا من جزء هي الوطنية، لغتنا هي العربية اللغة أن وهو
 الفردية حياتنا ضرورات من ضرورة هي والشعور، واحلس للتفكري أداة

  .منافعنا إىل أساسية ووسيلة واالجتماعية
 قد العربية اللغة علوم إصالح مسألة إن "-":حسني طه "يقول

 اجلدال حيبون الذين إال فيها جيادل ال حبيث واجلالء الوضوح من أصبحت
   .)٢("كله التعليم إلصالح أساسي شرط اإلصالح هذا أن تقدواع واملراء

 وقد األخرية، الثالثة العقود خالل" الشاملة التنمية "مصطلح راج لقد
 مدلوالً أرحب بعبارة أو" الثقافية التنمية"-:ليشمل املصطلح هذا مدلول يتسع

 مفهوم يعتوس إىل اللغة حقول يف الباحثني من أحد ينتبه ومل" البشرية التنمية"
" القلييب الشاذيل "مثل (البعض باستثناء" اللغوية التنمية "ضمنه ليدخل املصطلح

 من شعب عمد أن "إىل أشار الذين) العربية الدول جلامعة األسبق العام األمني
 دون الالزمة والتقنيات العلوم اقتباس إىل اإلمنائية مسريته يف العربية شعوبنا
 عبارة حسب - عليها واالستيالء متلكها بذلك يتمل لغته إىل وحتويلها هضمها

                                 
 .٣١٤ص ،١٩٧٣ بريوت، ، اللبناين الكتاب دار مصر، يف الثقافة مستقبل حسني، طه )١(
 .٣٠٥ص املرجع، نفس )٢(



١٩١  أهمية اللغة في االتصال والتبادل بين الحضارات

 عن سيتولد التايلوب عرجاء ستبقي التنمية عملية أن الواضح فمن – خلدون ابن
 أمهية مدى ندرك وبذلك. العقول هجرة منها االجتماعية العلل من مجلة ذلك

  ."جمتمعاتنا تنمية سياق يف الفصحى
 تنمية شروط من لفصحىا تنمية إن "-":القلييب الشاذيل "يقول مث
 أا مبعىن - شعوبنا كل بني مشتركاً ملكاً الفصحى كانت ملا لكن جمتمعاتنا

 تعاون ضرورة يستلزم وهذا أمهيتها من يزيد فهذا – معزولة لغة ليست
 اقتصادية أسباب مع هذا ويتضامن واحلضاري الثقايف النهوض يف شعوبنا
 مل احلقيقية الشاملة التنمية إذ إنّ عريب إمنائي مشروع إقامة دولنا على تفرض

 على العظمى الكتل فيه تسيطر عصر يف املعزولة، الشعوب متناول يف تعد
  .)١("الدويل االقتصاد

 على نؤكد الذي اتمع أحوال وبني اللغة بني الربط هذا من وانطالقاً
 ملةاملتكا بالتنمية مقرون متغري عامل يف العربية اللغة مستقبل فإن ضرورته،
 التعليمية املؤسسات يف العربية اللغة تعليم إصالح يستلزم وهذا. املتوازنة
  .كافة اإلعالم وسائل ويف عموماً،

 ثورة يف نشهده والذي واملعرفة العلم جمال يف املذهل العلمي التقدم إن
 الوراثية واهلندسة واإللكترونيات االتصاالت وثورة واحلاسبات املعلومات

 سيل معه محل ذلك كل وغريها، والبيئة الفضاء وعلوم حليويةا والتكنولوجيا
 هلا جند أن علينا استعصى فإذا. واملستحدثة احلديثة املصطلحات من منهمر

 وال كانت العربية اللغة أن باعتبار التعريب إىل جلأنا املناسبة العربية املقابالت
                                 

 ج   .١٢٥ص ،٨٣ جزء القاهرة، ،١٩٩٨ نوفمرب، العربية، اللغة جممع جملة )١(
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 الثورات هذه تفرزه مما الكثري تستوعب أن ميكنها حبيث الثراء من تزال
  .)١(املصطلحات من احلديثة العلمية

 الوجوه من ا والنهوض مستقبلها وتأمني العربية اللغة محاية وتقتضي
 العناية تكثيف الدقيقة العلمية املعرفة حقول مجع يف التعريب جانب إىل كافة
 اجلامعي التعليم مرحلة يف وخباصة التعليم، مراحل مجيع يف العربية باللغة
 التدريس هيئة أعضاء تأهيل على العمل مع تدريسها، وطرق براجمها يروتطو

  .العربية باللغة للتدريس العليا واملعاهد اجلامعات يف
 اإلمكانات كل يوفر ملزم سياسي قرار تفعيل من البد كذلك -

 العربية اللغة أن باعتبار واالنطالق والتنفيذ للعمل والربنامج اخلطة ويضع
 والتعليم التربية ومستقبل العريب بكياننا الصلة وثيقة يةووطن قومية قضية

   .)٢(اإلسالمية العربية والثقافة
 فاملعىن التعريب من املقصود وتوضيح اهلدف حتديد ينبغي كذلك -

 كلغة الطبيعية مرتلتها وإعطاؤها الوطنية اللغة استعمال هو للتعريب الدقيق
 مجيع ويف اإلعالم ويف التعليم يفو اإلدارة يف العمل لغة تكون حبيث مشتركة

                                 
 مايو القاهرة، ،٤٨اجلزء العربية، اللغة جملة مصر، يف التعريب حافظ، حممود)١(

 .٨٥ ص ،١٩٩٩
 العربية، الوحدة دراسات مركز هويتنا، من جزء العربية لغتنا بوحوش، عمار )٢(

  ٢٢-٢١ص ،٢٠٠٥ لبنان، ، بريوت ،٤٦ عدد العريب، املستقبل كتب سلسلة
 ٢٨ واملأمول، الواقع بني العربية واللغة اإلعالم وسائل بلغيث، سلطان-٥٦

  com.diwanalarab.www ،٤ص ،٢٠٠٦) مايو( أيار
 ج
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  .الدولة مؤسسات
 ال واحلياة التطور جماالت سائر يف العربية اللغة استعمال فإن وباختصار

 تبقى سوف األجنبية اللغات هذه إن بل األجنبية اللغات عن االستغناء يعين
  .العلمية ااالت من العديد يف الوطنية للغة مكملة

 التفاهم عمليات وتسهيل اتمع هدافأ لتحقيق اللغة توظيف -
  .العصر روح ومواكبة واملراسالت

 إجراء أو بالتدريس تقوم اليت الوطنية اإلطارات أمام اال فتح -
 أذهان إىل التكنولوجيا نقل مسئولية تتحمل حبيث )٥٦(الوطنية باللغة أحباثها

 ومواكبة عيشامل االجتماعي الواقع على التعرف من ومتكينه العريب الشباب
 تستطيع الطريقة وذه. الصناعية الدول يف حيصل الذي العلمي التقدم

 تصرف حتت اليابان وضعت حيث. اليابان حذو حتذو أن العربية األقطار
 اليابان حتتفظ أن بشرط املتقدمة الدول من الياباين يفيد ما مجيع علمائها

  .بيةأجن قوة ألي تابعة تكون ال وأن وسيادا بشخصيتها
. وطنه داخل يف يعمل الذي الكفء العريب لإلطار االعتبار إعطاء -
  .الوطين على األجنيب تفضيل يتم ملاذا أدري فلست

 العربية اللغة خيدم مبا العربية للفضائيات اإلعالمية الرسالة استغالل -
 وإخضاعه التليفزيوين النشاط ضبط خالل من ا االرتقاء يف ويساهم
  .الشاملة ويةالترب للسيادة
 العريب الفضائي البث موجة خالهلا ومن اإلعالمية، الثورة استثمار -

 للنسيج االنسجام إجياد على والعمل اإلسالمية العربية الوحدة تعزيز يف
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 خالل من العريب اخلالف هوة توسيع إىل الرامية الدعوات وجتنب اللغوي،
  .نافرةاملت اللهجات من جمموعة إىل اللغوي النسيج متزيق
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  املراجع
 الس للشباب، املعريف واالنفجار املعلوماتية املصري، منذر-١
  ٨٩،ص٢٠٠٤عمان، للشباب، األعلى

  ،١/٦/٢٠٠٤-٢٩/٥الترمجة مؤمتر للثقافة، األعلى الس-٢
www.alrafidlh.com 

  :العوملة عصر يف الثقايف والتبادل املترجم املشايخ،األدب حممد-٣
www.atf.org.jo  

 net.aljabriabed.wwwالبوابة، انظر-٤
 الذات، وتأكيد االستيالب بني العريب غالب،الفكر الكرمي عبد-٥

  ٤٥ص ،١٩٩٧، ،طرابلس،ليبيا للكتاب العربية الدار
  ١٨٥املرجع،ص نفس-٦
 الكويت، فة،املعر عامل املعلومات، وعصر العربية الثقافة علي، نبيل-٧
  ٢٣٢ص ،٢٠٠١
  ٢٣٣املرجع،ص نفس-٨
 الثالث، واأللفية املقارنة التربية وآخرون، عبود الغفور عبد-٩

 القاهرة، العريب، الفكر دار اجلديد، العاملي والنظام والتربية األيدلوجية
   ١٣١ص ،١،٢٠٠٠ط

  .٢٧٣ سابق،ص مرجع املعلومات، وعصر العربية الثقافة علي، نبيل-١٠
 تعلم يف األجنبية اللغات تعلم تأثري وآخرون، املعموري حممد-١١

  ٦٢،ص١٩٨٣ تونس، والعلوم، والثقافة للتربية العربية املنظمة العربية، اللغة
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  والتواصل، العربية اللغة بني الرابطة األبعاد لبوحسيين، رفيق -١٢
net.aljabriabed.www  

 
١٣- See: M.H.Boehn, Nationlism:Theoretical Aspects, In: 
Encyclopedia of social science, N.Y, Macmillan, ١٩٤٨,Xi-
Xii, PP.٢٤٠-٢٣١. 

 دار احلمريي، وعدنان خصباك، جعفر ترمجة القومية، شيفر، بويد-
  ٨،ص١٩٩٠ لبنان، بريوت، احلياة، مكتبة

  ١٤٤-٨٧املرجع،ص نفس-١٤
 مطبعة اللغوي، التحليل يف عامة نظرة اللغة، نطقم خليل، ياسني-١٥

  ٩٧-٩٣،ص١٩٨٥ بغداد، ،إىلالع
١٦- See: Charles William Momis, Foundations of the theory 
of signs, Chicago, III: International Encyclopedia of Unifled 
Science, ١٩٥٧,P.٢٦٥-٢٥٥ 

 موقع ،٢٠٠٩ يناير ،والتعليم اللغوي التواصل يونس، علي فتحي-
  com.tantaoffline.www أونالين مصر

 للطباعة، مصر دار وتطوره، نشأته: العريب املعجم نصار، حسني-١٧
  ١٥،ص١٩٦٨ القاهرة،

 املستقبل كتب سلسلة القومي، والوجود اللغة خليل، ياسني-١٨
 دراسات مركز واملستقبل، الذايت التطور ئلةأس العربية، اللغة) ٤٦(العريب

  ٥٠-٤٥ ص ص العربية الوحدة
  ٥٣-٥١ ص ص املرجع نفس-١٩
 العريب امللتقي وأحباث دراسات(الترمجة، نظرية اخلطيب، أمحد-٢٠
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  ٢٩٠ ص ،٢٠٠٥ لبنان، بريوت، العريب، الفكر مؤسسة ، )للترمجة
 الكتاب، احتاد ،اجلماهريية الثقافة خدمة يف الترمجة العيش، سامل-٢١

١٩٩٩،www.awndam.org 
 ووسائل العريب الوطن يف الترمجة واقع اخلوري، شحاذة انظر -٢٢
 العريب، الفكر مؤسسة للترمجة، العريب امللتقي أحباث و دراسات ا، النهوض
  ٨١ ص ،٢٠٠٥ بريوت،
-٢٩/٥للثقافة األعلى الس الترمجة، مؤمتر عياش، منذر: انظر-

 www.alrafidh.comاهرة،الق ،١/٦/٢٠٠٤
 السنة الوحدة، جملة واملثاقفة، الترمجة ،إىلالع عبد بن السالم عبد -٢٣

  ٨العربية،ص للثقافة القومي الس ،٦٢/١٩٨٩-٦١ عدد الثالثة،
  والعوملة، املثاقفة بني الترمجة عمراين، املصطفي-٢٤

www.atida.org  
 النقد يف رمجةالت حول متقدمة معايري عمار، إمساعيل حممود-٢٥

  ٨١ص ،٢٠٠٣ يونيه ،١٢جملد ،٤٨ جزء النقد، يف عالمات جملة القدمي،
 األول، اجلزء الكتاب، فضل بيان احليوان، مان،ثع أبو اجلاحظ-٢٦
  ١٢٥ص ت،.ب تونس، السندويب،
 األجناس تطوير يف ودورها أمهيتها: الترمجة ناصيف، الكرمي عبد-٢٧

 القومي الس ،١٩٨٩ ،٦٢-٦١دسة،عددالسا السنة الوحدة، جملة األدبية،
  ٥٧ص املغربية، اململكة الرباط، العربية، للثقافة

 اتيلاواإلشك الواقع العوملة، عصر يف الترمجة عياد، اهلادي حممد-٢٨
 التواصل يف ودورها وأمهيتها العربية الدول يف الترمجة مؤمتر واآلفاق،
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 مجادي ٣-١ تشرين معةجا الالذقية، األول، اجلزء األمم، بني احلضاري
 السورية، العربية اجلمهورية ،٢٠٠٦حزيران٢٨-٢٦ املوافق ١٤٢٧ اآلخر
 والعلوم واآلداب الفنون لرعاية األعلى الس ،إىلالع التعليم وزارة

  ١٦١ ص االجتماعية،
 الوطن علي وخماطرها السياسية السامرائي،العوملة أمحد حممد-٢٩

  :العريب
www.wahdah.net 

 غريب، دار احلديث، اللغة وعلم العربية داود، حممد حممد-٣٠
  ٢٨٠-٢٧٩ ص ص ،٢٠٠١ القاهرة،

 سابق، مرجع املعلومات، وعصر العربية الثقافة علي، نبيل-٣١
  ٢٧٥ص ،٢٣٦ص

 ،١ط الفكر، دار الفصحى، إىل التحول قضية املوسى، اد-٣٢
  ٣٠ص ،١٩٨٧

  ٣٢١ص ،١٩٨٩ ،١ط دمشق، تطبيقية، لسانية دراسات الوعر، مازن-٣٣
  ٢٥ص سابق، مرجع الفصحى، إىل التحول قضية املوسى، اد-٣٤
  ٢٦١ص سابق، مرجع املعلومات، وعصر العربية الثقافة علي، نبيل-٣٥
 الثقافية، سلمي مكتبة الترمجة، يف الوعي درجة برهون، رشيد-٣٦

  ٢٧ص ،٢٠٠٣ املغرب،
 اإلشكاليات الواقع العوملة، عصر يف الترمجة عياد، اهلادي حممد-٣٧

  ٣٦٧ص ،١٦٧،ص ١٦٦ص سابق، مرجع اآلفاق،



١٩٩  أهمية اللغة في االتصال والتبادل بين الحضارات

  com.alriyadh.www واملثاقفة، الترمجة إقبال، ثريا-٣٨
 مرجع والشباب، املعريف واالنفجار املعلوماتية املصري، منذر -٣٩

  .٩٠ ص سابق،
  .سابق مرجع ليوجسيين، رفيق -٤٠
  ,٢٩٥ ص سابق، مرجع الترمجة، نظرية اخلطيب، أمحد -٤١

 املاضي، من انطالقاً املستقبل حنو  التقدم: املعاصرون الصينيون ووبن، -٤٢
 عامل تشونغ، تشني يل.د مراجعة محدي، العزيز عبد ترمجة األول، اجلزء

 واآلداب، والفنون والعلوم للثقافة الوطين الس ،٢١٠عدد املعرفة،
  ١٣٤-١٣٠ص ،١٩٩٦ الكويت،
 يف ودورها أمهيتها العربية، الدول يف الترمجة مؤمتر أوراق-٤٣
  . ١١٢٥-١١٢٣ ص الثاين، اجلزء األمم، بني احلضاري التواصل

  ١١٢٩-١١٢٦ ص املرجع نفس-٤٤
 دار احلرب، فن كتاب علي وتعليق حديثة ترمجة جوانغ، تشي-٤٥

  ١٠٥-٩٥ ص ،ص١٩٩٣الترمجة، لكتب بكني نشر
 يف ودورها أمهيتها العربية، الدول يف الترمجة مؤمتر أوراق-٤٦
  ١١٤٤-١١٣٨ ص الثاين، اجلزء األمم، بني احلضاري التواصل

  ٥٨٩ص ،٥٨٨ ص املرجع نفس-٤٧
 العربية اللغة ، "إسسكو "والثقافة، والعلوم للتربية العربية املنظمة-٤٨
  م٢٠٠٨-ه١٤٢٩ والعوملة،

  .املرجع نفس فة،والثقا والعلوم للتربية العربية املنظمة منشورات-٤٩
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  .م٢٠١٠-٩-٣٠ األهرام، ، جويدة فاروق -٥٠
 اللبناين، الكتاب دار مصر، يف الثقافة مستقبل حسني، طه-٥١

  ٣١٤ص ،١٩٧٣ بريوت،
  ٣٠٥ص املرجع، نفس-٥٢
  ١٢٥ص ،٨٣ جزء القاهرة، ،١٩٩٨ نوفمرب، العربية، اللغة جممع جملة-٥٣
 ،٤٨اجلزء لعربية،ا اللغة جملة مصر، يف التعريب حافظ، حممود-٥٤
  ٨٥ ص ،١٩٩٩مايو القاهرة،

 دراسات مركز هويتنا، من جزء العربية لغتنا بوحوش، عمار-٥٥
 لبنان، ، بريوت ،٤٦ عدد العريب، املستقبل كتب سلسلة العربية، الوحدة
  ٢٢-٢١ص ،٢٠٠٥

 الواقع بني العربية واللغة اإلعالم وسائل بلغيث، سلطان-٥٦
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  الرحيم الرمحن اهللا بسم
الم على أشرف األنبياء واملرسلني،  العاملني،احلمد هللا ربالة والسوالص 

  وعلى آله وصحبه أمجعني، ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين، وبعد،
ة، أصبحت تعاين من تراجٍع مل يعد خافياً على أحد، أنّ اللّغة العربي

ملحوٍظ، يف املدارس، واجلامعات، ووسائل اإلعالم املسموعة واملرئية، وتكاد 
تكون معدومةً يف البيت والشارع واملعامالت اليومية يف حياة الناس، ال 
ينحصر ذلك يف دولة عربية دون أخرى؛ بل هو ملموس يف الدول العربية 

  .دون استثناء
قع املؤمل للكثريين، يفرض علينا مجيعاً، التنبه ألسباب هذا وهذا الوا

التراجع، والعمل على وقفه، ال سيما أنّ اللّغة العربية تواجه أشكاالً متزايدةً 
من األخطار يف هذا القرن، وما يعرف بعصر العوملة، وديداً سافراً يهدف 

 التصدي هلذا التهديد، إىل إقصائها عن دورها يف احلياة، كما يوجب علينا
وإعداد أنفسنا للوقوف يف وجهه ومقاومته؛ فإنّ دخول املعركة بدون سالح 

ولعلّ أول ما جيب علينا القيام به، هو . ال بد أن يؤدي إىل كارثة حقيقية
وضع تصوٍر واضٍح ألبعاد هذه املشكلة، واقتراح احللول املناسبة ملواجهتها، 

وهذا هو ما نطمح إىل حتقيقه يف هذا البحث إن . مهاواحليلولة دون تفاق
  :شاء اهللا، وقد قسمته إىل ثالثة مباحث
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  :احنسار اللغة العربية وتراجعها: األول
وقد أشرت فيه إىل حاليت الضعف واالحنسار اللتني باتتا ملحوظتني يف 

لّي الداخلي ، اللّغة العربية، ومها من  أكرب األخطار؛ وإنّ ذلك ميثّل اخلطر احمل
وذكرت يف هذا . وإن أسبابه وسبل عالجه بأيدي أهل اللّغة أنفسهم 

املبحث بعض مظاهر الضعف، واألسباب املؤدية إىل ذلك، فالسبل املقترحة 
وقد أكّدت على أنّ هذه . ملواجهة هذا اخلطر والنهوض باللّغة وإحيائها

 وإجراءاٍت حازمةً، ومتابعةً حثيثةً، املواجهة تتطلّب وقفةً جادةً منا مجيعاً،
 كلّ ذلك بالقرارات يف الدول العربية، وأن يدعموتعاوناً تاماً بني املؤسسات 

  .الرمسية العليا، إلجناحه وتنفيذه
  :التدريس بغري اللّغة العربية: الثّاين

 أوضحت فيه خطر االستمرار يف التدريس باللّغات األجنبية يف املعاهد
واجلامعات العربية، وعددته نوعاً من اخلطر الداخلي؛ ذلك أنه يتم بإرادة 

. أبناء العربية واختيارهم، كما أنّ مواجهته يف متناوهلم، وال تتم إال بأيديهم
وقد بينت يف هذا املبحث أنّ االستقالل اللّغوي قد أصبح ضرورةً ملحة 

األمة أن تتحول إىل شريٍك عاملي يف ملواجهة هذا اخلطر، إذا ما أُريد هلذه 
اإلبداع، والتقدم العلمي يف العامل، وأن تدفع عن نفسها شبهة كوا أمةً 
مستهلكةً تابعةً؛ ذلك أنّ اللّغةَ هي وعاُء الفكر واإلبداع، واإلنسان ال يبدع 

ة إال صورة من صدريس باللّغات األجنبير إال بلغته، وما االستمرار يف التو
وكان ال بد من اإلشارة . التبعية، وحتجيم للعقل العريب، وحرمانٌ من اإلبداع
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السريعة إىل بعض مظاهر اخلطر املرتبطة بإحالل اللّغة األجنبية يف جماالت 
  . احلياة املختلفة، ويف النهاية قدمت عدداً من املقترحات ملواجهة هذا اخلطر

  :للّغة العربيةخطر العوملة على ا: الثّالث
بعد تقدمي فكرٍة عامٍة عن مفهوم العوملة، قدمت إجابةً وافيةً عن السؤال 

ملاذا تشكّل العوملة خطراً على اللّغة العربية؟ فبينت أنّ اللّغة : الّذي يؤرقنا مجيعاً
رسالة اإلسالم اخلالدة، والدين، واإلرث احلضاري : العربية تعين لألمة املسلمة

ظيم، والتاريخ، واهلُوية، والثّقافة، واخلصوصية املميزة، وأنّ من أهداف الع
العوملة  إقصاَء اللّغة العربية عن جماالت احلياة كافّة، وحدوث ذلك يعين بكلّ 
بساطة إقصاء األمة، وديد وجودها وكياا وهويتها، وليس جمرد إقصاء اللّغة 

ذلك حبلول مقترحة ملواجهة هذا اخلطر، وختمت . اليت هي وسيلة التخاطب
  .  واحلفاظ على كيان األمة من التالشي والزوال

  أسأل اهللا أن تكون يف ذلك مسامهةٌ نافعةٌ للكشف عن مكامن 
. اخلطر، الّذي يهدد لغتنا وديننا وهِويتنا، وعن سبل التصدي هلا ومواجهتها

  .وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني
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احنسار اللغة العربية وتراجعها) ١(
ّ ّ

  
    لعلّ من أشد األخطار الّيت تواجهها اللُّغة العربية يف عصرنا هذا، 

 مل يعد خافياً على أحٍد، ذيهو احنسار اللّغة العربية، وتراجعها املتسارع الّ
 ويظهر هذا التراجع بصورة ضعٍف عام يرى .وبات ينذر خبطر قادم وقامت

 وتكمن خطورة اً يف مجيع أرجاء الوطن العريب من احمليط إىل اخلليج ،واضح
، وسبل مواجهته كلَّها ذات مصدٍر هذا الواقع للعربية بأنّ أسبابه، ومظاهره

أو حملي ة هم املسؤولون عنه وليس غريهم، وال جمال داخلي؛ فأبناء العربي 
إنه اخلطر األكرب . االحنسارأمامهم التهام اآلخرين بأّم السبب وراء هذا 

الّذي تسلّل إىل اللّغة دوء، ويف عقر دارها، وبأيدي أبنائها، مل يكن غريباً، 
إنه كمن ميهد الطريق لعدوه، ويفتح له . وال حمتال قادماً من وراء احلدود

أبواب قالعه وحصونه، ويدعوه القتحامها برداً وسالماً، دون مواجهٍة أو 
ومما ال شك فيه أنه كلّما كانت اللّغة ضعيفةً، كلّما كان افتراسها . مقاومٍة

سهالً، وكلّما كان املتحدثون فيها ضعفاء، كانت مقاومتهم ضعيفةً كذلك، 
  . وانقيادهم سريعاً ويسرياً

، أو أن نربر لصواب أن خنتلق ألنفسنا أعذاراًوال أعتقد أنّ من ا
ا هلا، وتقاعسنا عن إجياد احللول الّيت تعيد هلا التراجع يف لغتنا، بغري إمهالن

  .   هيبتها الّيت كانت هلا زمن األجداد
  لقد بات كثري من أبناء العربية أشبه بالغرباء عن لغتهم، وباتت هي 
غريبةً عليهم، ورمبا أصبحت لدى بعضهم رمزاً للتخلّف، فهجرها إىل لغة 
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إن –قراءة القرآن الكرمي يف صالته أخرى، واكتفى من عربيته مبا ميكنه من 
بل نراه ال يتحرج من تربير هذا التحول عن لغته األم، فيزعم . -كان مسلماً

أّا لغة الصحراء، والقرون اخلالية، وأّا مل تعد مناسبةً لعصرنا هذا، عصر 
 ومن املتوقّع أنّ مثل هذه. الثّورة املعرفية، وتطور العلوم، وأدوات املعرفة

النظرة، قد تنتقل من بعض اآلباء إىل األبناء، كما تنتقل العدوى بسبب 
ضعف املناعة، وبذلك تزداد غربة األبناء عن لغة األجداد، وتتهدم اجلسور 

  .الّيت تربطهم بأمتهم واحداً تلو اآلخر
حتظى مسألة الضعف يف اللّغة العربية، ال عجب، وهذه احلال، أن 

والغيورين عليها، وأن تكون موضوعاً لكثري من باهتمام املفكّرين، 
الدراسات واألحباث، وأن ترتفع األصوات مناديةً باإلصالح الشامل، عرب 

من العواقب الوخيمة التي قد ، وحمذّرةً )١(وسائل اإلعالم، ومنابر املؤمترات
أرجاء تنجم عن استمرار ظاهرة الضعف هذه، وتفشيها يف كلّ رقعة من 

لعريب الكبري، مهددةً تاريخ األمة باالنقطاع بني ماضيها وحاضرها، الوطن ا
                                 

الّيت " ة يف املرحلة اجلامعيغويعف اللّحبوث ندوة ظاهرة الض" ندوة : ومن بينها )١(
هـ ، ١٤١٨، سنة ياضالر، ةد بن سعود اإلسالميجامعة اإلمام حممعقدت برعاية 

ة يجامعة امللك سعود، كلّ يف  عقدت، التي"األسس واملنطلقات: بناء املناهج"ندوة و
م٢١/٥/٢٠٠٣-٢٠هـ املوافق ٢٠/٣/١٤٢٤-١٩خالل الفترة من  ربيةالت ،

، الّذي عِقد ةغة العربيمعاً حنمي اللّ: ة بعنوانغة العربيل حلماية اللّامللتقى األو"ومنها 
  .م٢٠٠١، عام ةغة العربية محاية اللّمجعييف الشارقة، برعاية 
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ـّا قد ميهد لزواهلا . وضياع مستقبلها، واالنصهار بغريها، وفقْد هِويتها، ممـ
، واحدةوهذا هو أحد أهداف العوملة، دمج اتمعات يف بوتقٍة 

ـَّــيل من اخلصوصيات الثّقافية لتلك اتمعات، وت   .ذويبها يف غريهاوالن
ويف اعتقادي أنّ هذه األصوات الغيورة، مبا حتمله من احلب والتحذير، 

عم بالقرار الرمسيدد، وتما مل تؤي  
)ياسيسة على رفوف املكاتب، ) السها ستظلّ حرباً على ورق، مكدفإن

  .وقد يطول انتظارها، ويتقادم العهد عليها حتى يصبح أمر تنفيذها عسرياً
احلقيقة أنّ ظاهرة الضعف هذه، والّيت تالحظ على امتداد الوطن و

العريب الكبري، ليست وليدة الفترة الراهنة، وإنما بدأ ظهورها منذ وقت 
هــ، حيث ٥١٠طويٍل جداً، فقد تنبه إليها ابن اجلوزي املتوفّى عام 

 تقومي( إىل تأليف كتابه الحظ شيوع اللّحن يف عصره، مما دفعه 
ر أنّ  هــ، حيث ذك٧١١كما تنبه إليها ابن منظور املتوفّى عام ).اللّسان

، هو ما حلظه من شيوع وتفشي )لسان العرب(السبب وراء تأليف معجمه 
اللّحن يف عصره، إالّ أّا يف وقتنا هذا قد أصبحت مهّاً كبرياً، جتاوز اللّحن 

ـّا يستدعي التوقّف، واملر اجعة، وأخذ احليطة واحلذر، مبراحل كثرية، ممـ
  .وعدم التسويف يف اختّاذ اإلجراءات املناسبة ملواجهتها

، إىل ) لغتنا واحلياة( كما أشارت الدكتورة بنت الشاطئ، يف كتاا 
لميذ  التة هي أنّغوياهرة اخلطرية ألزمتنا اللّالظّ": هذه الظّاهرة؛ حيث قالت

  منها، وصدوداًا، ونفوراً ة زاد جهالًعربيغة الم اللّ يف تعلّما سار خطوةًكلّ
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ج يف اجلامعة فيتخر، وط إىل آخر الشعليميريق التعنها، وقد ميضي يف الطّ
ص يف  بلغة قومه، بل قد يتخص بسيطاًوهو ال يستطيع أن يكتب خطاباً

 أعلى درجاا، ويعييه مع ذلك أن ميلك هذه ى ينالَة حتغة العربيدراسة اللّ
  )٢(."صهة ختصته ومادي هي لسان قوميغة التاللّ

 ، الناطقني بالعربية يف أيامنا هذه بالقولكتور هادي رالد  ويصف 
قون ا، ياطقون يضها الغبار، فالن لغتنا أصبحت اليوم كمئذنة يلفّنّإ"

مني العرب ال يعرفون  بعض املتعلّويهربون من قواعدها وتراكيبها، بل إنّ
لٍة مجتركيبسليمِةٍة عربي من ذلك مما يؤملنا أكثر كنات واحلركات، و الس 

نا نرى بعض طلبة اجلامعات يف أقسام اللّأنا ال يدركون غة العربية وآدا
ها ال ة على املستويات كلِّغويفصاحة القول؛ لسام يلحن، ومعارفهم اللّ

م اجلامعي٢("ةتتناسب وشهاد(.  

  : للّغة العربيةمن مظاهر الضعف في ا
  حدد الدارسون لظاهرة الضعف يف العربية، عدداً من مظاهر هذا 

  : الضعف، من خالل األحباث امليدانية، منها
  . اجلهل بقواعد اإلمالء ومصطلحاته-١

                                 
)١( ١٩١، صم١٩٦٩ ، لغتنا واحلياة، دار املعارفئ،اطبنت الش.   
ة، سلسلة ونسياجلامعة الت، ٤ط. ةغة العربيات واللّسانيهادي ر، أشغال ندوة اللّ) ١(

 .١٢٢ص، اتسانياللّ
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 اجلهل بقواعد النحو والصرف، الّيت يتلقّاها املتعلّم يف املراحل -٢
  .الدراسية األوىل

  .خطاء الشائعةكثرة األ-٣
  . اجلهل مبعاين مفردات اللّغة، ومرادفاا-٤
  .  اجلهل بعالمات الترقيم، وإمهاهلا يف املكتوب-٥
 حتى مية  يف جماالت احلياة كافّة ، هجر الفصحى واستعمال العا-٦

  .بات حديث أحدهم بالفصحى يف الوسط الشعيب مدعاة للسخرية
  .غة، والركاكة يف األسلوب البعد عن مجاليات اللّ-٧
  . استعمال املفردات األجنبية واإلكثار منها بال داٍع، يف احلياة العامة-٨
  . إلغاء اإلعراب يف أواخر الكلمات، ونطقها بالتسكني-٩

  .  نطق األعداد باللّهجات العامية-١٠
عدم : - لدى الطّالب اجلامعي–وميكننا أن نضيف إليها فيما ملسناه 

درة على التعبري لدى املتحدث عما يف نفسه، بلغة عربية سليمة، وعدم الق
  . الشعور باحلاجة إىل معاجلة هذا اخللل، وضعف شعور االعتزاز ذه اللّغة

  : أسباب ظاهرة الضعف
 يف خمتلف واحدة  وتكاد أسباب الضعف يف اللّغة العربية تكون 

 بني قطر وآخر، حسب ما توصل إليه الدول العربية، وإن تباينت قليالً
  : الباحثون، ومن تلك األسباب

١- ة على الفصحى، يف أرجاء الوطن العريبيغلبة اللّهجات العام 
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  .واحدة، وتعددها، واختالفها حتى يف الدولة الكافةً
  . االنفصام بني لغة البيت، ولغة الشارع، ولغة املدرسة-٢
  .سية، وعدم مالءمتها حلاجات املتعلّم القصور يف املناهج املدر-٣
 كثرة مواد اللّغة العربية، وعدم الربط بينها يف التدريس، وقلّة احلصص -٤

  . املخصصة هلا، وازدحام الطّلبة يف الفصل الواحد، وقلّة الوسائل التعليمية
  . التدريس وطرائقه، مبا يتناسب مع العصرأساليب عدم مالءمة -٥
لّم اللّغة العربية، وعدم إعداده إعداداً مناسباً، ملهمة  ضعف مع-٦

التعليم املوكولة إليه؛ فقد جرت العادة على إسناد التعليم يف الصفوف األوىل 
إىل اخلرجيني حديثاً، عدميي اخلربة، ومما ال شك فيه أنّ املعلّم الضعيف، 

  . سينتج طالباً ضعيفاً
تؤديه وسائل اإلعالم املختلفة، بابتعادها عن  الدور السليب الّذي -٧

  .الفصحى، وشيوع العامية فيها، مما يؤدي إىل ترسيخ العامية، ونبذ الفصحى
 اهلبوط يف املستوى الثّقايفّ العام، والعزوف عن القراءة واملطالعة، -٨

  .وغالء الكتاب مبا ال يتناسب مع دخل الفرد يف كثري من الدول العربية
 غياب التشجيع من قبل املؤسسة الرمسية بصورة فعالة، حنو إجراء -٩

  .املسابقات األدبية، ومكافأة أوائل املطالعني، وتقدمي احلوافز للمبدعني من الطالب
 منافسة اللّغات األجنبية للّغة العربية يف جماالت العمل املختلفة، -١٠

عة غربية على نظريه من جامعة فقد بات الكثريون يفضلون اخلريج من جام
  .عربية، حتى وإن اشتركا يف التخصص نفسه
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 اهتمام املدارس األهلية باللّغات األجنبية اهتماماً يفوق اهتمامها -١١
  .باللّغة العربية، دون رقيب أو حسيب

وبناء عليه فإنه ذلك يؤدي إىل االنفصال التدرجيي  للطالب عن لغته 
م هذا االنفصال بالكامل إذا تابع الطّالب دراسته يف دولة غري األصيلة، ويت

  .عربية، أو يف دولة عربية ولكن الدراسة بلغة غري عربية
  وال عجب أن يكون ناتج هذه األسباب جمتمعةً، جيالً غريباً عن 
لغته األصيلة، يعاين صعوبةً يف قراءا، وفهمها، وال يتقن احلديث ا، وال 

 ولعلّ األهم من ذلك أال يشعر هذا اجليل خبسارته يف فقد الصلة .الكتابة
باللّغة العربية، لغة القرآن الكرمي، الّلغة الّيت اصطفاها سبحانه لتحمل رسالته 

  . إىل العاملني كافّة
ـّ ا ال شك فيه أنّ تفاقم هذه احلالة املَرضية، قد يؤدي إىل ومم

غة يف حياة أبنائها؛ ذلك أنّ تفشي العامية، اضمحالل الدور الّذي تؤديه اللّ
والتحلّل من القيود الّيت حتكم اللّغة الفصحى، من حركاٍت وإعراٍب، 

  .سيجعل منها عرضة للفوضى والتخبط، والتفكّك، فالتالشي

  :مواجهة الخطر والنّهوض باللّغة
 –خر ـّا كانت ظاهرة الضعف غري حمصورٍة يف بلد عريب دون آ  ومل

؛ أفراداً، طر الداخلي، يتطلّب منا مجيعاً، فإنّ مواجهة هذا اخل-وإن تفاوتت
ومؤسساٍت، ودوالً، وقفةً جادة، وإجراءاٍت حازمةً، فعالةً، لدرء هذا اخلطر، 
قبل فوات األوان، وترمجةَ ما يتم اتخاذه من قرارات وتوصيات إىل واقع 
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  . حثيثةً وجادةًملموس، ومتابعةَ كلّ ذلك متابعةً 
  ويف اعتقادي أنّ مواجهة هذا اخلطر، هي مما ال يقوم به فرد، أو 

. مؤسسةٌ، أو دولةٌ، وإنما هو واجب نشارك فيه مجيعاً بكلّ إخالٍص وأمانٍة
وهنا ال بد من التعاون البناء، والتواصل الدائم بني املؤسسات الرمسية، يف 

 لوضع  السبل الكفيلة بتاليف هذه الظّاهرة، والتقليل من الدول العربية كافّة، 
 ،واحد العريب ة لكلّ دولة؛ ذلك أنّ اهلمخطرها، مع مراعاة اخلصوصي

  .واملصري واحد، واهلدف واحد، واخلير لنا مجيعاً
  : ومما ميكن عمله يف هذا االجتّاه، األمور التالية

أن تقوم بدورها بصورة فاعلٍة، وواضحِة إنّ على املؤسسة الرمسية  -١
املعامل واألهداف، فاملسؤولية األوىل تقع على عاتقها، بدءاً بالطّالب، 
فالكتاب املدرسي، فإعداد املعلّم، فتقدمي احلوافز، فإنشاء املكتبات الوطنية 

  .واملدرسية، وغري ذلك من املهام الّيت تتطلّبها عملية التعليم
. ملعلّم، وتأهيله تربوياً، للقيام بواجباته على أحسن وجه إعداد ا-٢

وهنا جتدر اإلشارة إىل أنّ من اخلطأ إسناد التعليم يف الصفوف األوىل إىل 
املعلّمني اجلُدد، الّذين خترجوا حديثاً من املعاهد أو اجلامعات؛ ذلك أنّ هذه 

ة، فإن كان غري متني، املرحلة هي األساس الّذي ستبىن عليه املراحل التالي
فلن يصلح للبناء عليه، ولذلك فإنّ إسناد التعليم يف هذه املرحلة جيب أن 

. يسند إىل متخصصني أَكْفاء، من ذوي اخلربة، ومن محلة الشهادات العليا
وإلجناح هذا التوجه، جيب ختصيص عالوٍة خاصة، وجمزيٍة، ملعلّمي هذه 
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  اد الشائع بأنّ تعليم الصفوف األوىل يسنداملرحلة، وإبطالُ ذلك االعتق
  إىل ضعاف املعلّمني، وحديثي التخرج، حتى بات ذلك عيباً -غالباً–

  .يف املفهوم السائد
االهتمام باجلانب الوظيفي للنحو العريب، وتيسري دراسته، من  -٣

جيب أخذه األمور املطلوبة جلعله مفهوماً مقبوالً من قبل املتعلّم، وهو مما 
ـّا تلك . بعني االعتبار؛ من أجل توثيق الصلة بينه وبني الطّالب فأمـ

التفاصيل التي حتشى ا كتب النحو، والّيت ال ضرورة هلا، فإّا تعين تقدمي 
قواعد اللّغة بصورة  تنفّر الطّالب منها، وما يقال يف علم النحو يقال يف علم 

  .الصرف، وعلم البالغة
هتمام بالكتاب املدرسي، من خالل اختيار النصوص األدبية اال -٤

الراقية، الّيت تنمي الذّوق لدى الطّالب، وحتبب إليه املطالعة مسألةٌ جيب 
إعادة النظر فيها؛ من أجل بناء عالقة طيبة بني الطّالب والكتاب، متهد 

صبح القراءةُ لعالقة دائمٍة مع الكتاب، حيث يصبح الصاحب والرفيق، وت
  . عادة راسخةً

 التربوية احلديثة يف التدريس، الّيت تم بفهم ساليباتباع األ -٥
الطّالب وعقله، وتنمي عنده التفكري واإلبداع، واالبتعاد عن أسلوب التلقني 
واحلفظ واستظهار املعلومات؛ فالطّالب هو شريك يف العملية التعليمية، 

  )١(.ستماع والتسجيل واحلفظوليس جمرد آلة لال
                                 

)١(كثرية هي الد ة، دراسة حسن شحات: ي تناولت هذا املوضوع، منهاراسات الت= 
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 إنّ ما يأخذه الطّالب عن معلّمه، قد يكون أكثر مما يأخذه عن -٦
 ينظر إىل معلّمه على أنه القدوة واملثال، وغالباً - عادةً–الكتاب؛ فالطّالب 

ما يبدأ بتقليده، واملشي على خطاه، فيأخذ عنه ِمن لغته، وطريقة حديثه، 
يقة، فإنّ اعتماد اللّغة العربية الفصحى يف التدريس  وأمام هذه احلق. الكثري

 خباصة مدرس اللّغة –يصبح أمراً الزماً، وضرورياً، ويصبح إتقان املدرس 
ومن املؤسف أنّ لغة .  احلديثَ بالعربية الفصحى، ضرورياً أيضاً–العربية

مما هو أشد إيالماً، التعليم الشائعة يف مدارسنا اليوم، هي اللّهجات العامية، و
  .أن تكون العامية، لغة التدريس لدى بعض أساتذة اجلامعة

 استخدام وسائل التقنية احلديثة يف التعليم،  مبراحله مجيعها، -٧
 التعليم ووسائله، واالستفادة من جتارب اآلخرين أساليبومواكبة التطور يف 

اللّغة، وأجهزة التسجيل، يف تعليم اللّغة، ومن تلك الوسائل، خمتربات 
  .واحلاسوب

 نشر قرارات اامع اللّغوية العربية، وما يصدر عنها من حبوث -٨
على أوسع نطاق، وتعميمها من خالل وسائل اإلعالم املختلفة، والدعوة إىل 

  .استخدامها يف املدارس واجلامعات، ووسائل اإلعالم املسموعة واملرئية
اإلعالم املختلفة بسالمة اللّغة، فال يتم عرض  االهتمام يف وسائل -٩

  ــــــــــــــ
األسس  "،، و دراسة رشدي أمحد طعيمة"عليم يف الوطن العريبلت لتطوير امفاهيم جديدة"  =

النفسية والتربوية لبناء مناهج اللّة واالجتماعيةغة العربي".  
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مادة ثقافية، أو إخبارية، إال بعد التدقيق، واملراجعة، والضبط، من قبل 
  .خمتصني، يتم تعيينهم هلذه الغاية

فقد . يف خدمة اللّغة العربية" األنترنت" اإلفادة من شبكة املعلومات -١٠
وت، وبدأت تنافس  الكتاب، يف التأثري والتوجيه، دخلت هذه التقنية احلديثة البي

 -حتديداً-وهذا جمال واسع، حيث ميكن امع  اللّغة العربية . وعرض املعلومة
االستفادة من هذه التقنية، وتوظيفها يف خدمة اللّغة العربية، من خالل فتح مواقع 

أن ينهض باللّغة، ويعاجل خاصة هلا، تقدم فيها للقارئ العريب، كلّ ما من شأنه 
  .مشاكلها، ويدفع عنها األخطار الّيت تواجهها

  : ورحم اهللا شوقي القائل.  وال غىن عن الكتاب-١١
  مل أجد يل وافياً إال الكتابا *** أنا من بدل بالكتب الصحابا 

فالكتاب يأيت يف مقدمة مصادر املعرفة، وله دوره يف صقِل شخصية 
شكيِل وعيه، وتثقيفه، وبالتايل إعداد جيٍل مؤمن بلغته، الفرد وبنائها، وت

وقيمه، وتارخيه؛ ومن هنا فإنّ مسؤولية نشر الكتاب وتوفريه بأسعار معقولة، 
نطالب الدولة بدعم تقع بالدرجة األوىل على الدولة، وليس كثرياً أنّ 

الً ، إذا أرادت أن تنشئ جيالكتاب، كما تدعم اخلبز، ومشتقّات البترول
واعياً بقضايا أمته، حريصاً على االنتماء إليها، فخوراً بلغتها، وذلك من 
خالل إنشاء املكتبات العامة، ودعم الباحثني واملؤلّفني، وحتمل نسبة مقبولٍة 

  .من تكاليف طباعة الكتب
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التدريس بغري اللغة العربية) ٢(
ّ ّ ُ ّ

:  
، )١(تدريس باللّغات األجنبيةالومن األخطار الّيت تواجه اللّغة العربية، 

وميكننا اعتباره من نوع اخلطر الداخلي، ذلك أنه يتم بأيدي أبنائها، وباختيارهم، 
يف اجلامعات، واملعاهد -فما زال تدريس العلوم الطّبية، وغريها من العلوم

حلال،  يتم بلغاٍت أخرى غري العربية، وال خيفى أنّ االستمرار على هذا ا–العلمية
يشكّل خطراً كبرياً على العربية؛ حيث يهدد بطمس هذه اللّغة وزواهلا، وجعلها 
يف النهاية لغةً ثانويةً، وليس لغة علٍم وفكر، وهذا على العكس مما حيدث يف دول 

وبالتايل فإنّ التدريس بالعربية . كثريٍة حترص على أن تدرس هذه العلوم بلغتها
منيعاً أمام حماوالت طمس هذه اللّغة وإضعافها، والتشكيك يف يـعـد حاجزاً 

  .قدرا على مواكبة العصر
وال يعين هذا الكالم الدعوة إىل عدم تعلّم اللّغات األجنبية، إذ إنّ 

                                 
)١(س العلوم الطّ تدربة يف معظم كلّيات الطّيبيف الوطن العريب ؛ة بغري العربي 

فاملشرق العريبيدر س باإلجنليزيا الّة باستثناء سورييت تدرلّة، والكّس بالعربية ي
ة يف بريوت، الّاليسوعييت تدرس بالفرنسياللّة، ويعتمد املغرب العريب ة غة الفرنسي

يف التعليم، كما تعتمد الصومال اإليطالية، والسس الطّودان بدأ يدركثر أ منذ ب
ة، وهناك كلّمن سنتني بالعربييسان الطّتان تدرببالعربي ة اللّة يف اجلماهريية، يبي

خذت كلّوقد اتيجامعة األزهر قراراً بتدريس الطّة طب بالش رعيوالص ة ح
النفسيةة بالعربي .  
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تعلّمها واجب حضاري ال جيوز التهاون فيه، وقد حض اإلسالم على تعلّم 
  )١(. قوم أمن شرهملغات األقوام اآلخرين، فمن تعلّم لغة

 ضرورياَ ال بد منه، إذ إنه – يف عصرنا هذا –وقد أصبح هذا املطلب 
يفتح اال لالطّالع على ثقافات اآلخرين ومنجزام، واالستفادة منها، 
ولكن ليس إىل احلد الّذي تصبح فيه اللّغة األجنبية غالبةً على العربية، حتظى 

  . اللّغة القوميةمن االهتمام مبا ال حتظى به
  ومما ال شك فيه أنّ اللّغة هي وعاء الفكر، وليس جمرد وسيلٍة 
للتخاطب، وأنّ اإلنسان يفكّر ويبدع بلغته، وبذلك يــعـد النهوض 

  .باللّغة وضاً بالفكر واإلبداع
التدريس باللّغات األجنبية، والتخلّف ويربط بعض األكادمييني بني 

 يف البالد العربية، يقول الدكتور حممد يونس احلمالوي، لتقينالعلمي وا
إنّ اللّغة االجنليزية أقلّ : "أستاذ احلاسبات بكلّية اهلندسة، جامعة األزهر 

  )٢(".كفاءة من اللّغة العربية يف التعبري عن املعارف والعلوم
 مشرياً إىل أنه  يف اجلامعات العربية،تعريب التعليمودعا احلمالوي إىل 

يقوم بتدريس مادٍة شديدة التخصص وهي احلاسبات بكلية اهلندسة، باللّغة 

                                 
اشتهر على األلسنة كونه حديثاً، وليس كذلك فهو ليس حبديث وال أصل له؛ ) ١(

   .إنما هو مثل سائر سائغ
  .القاهرة، جامعة األزهر، ةيبة الطّة العلمياجلمعي،  )عريب ما له وما عليهالت( ندوة  )٢(

http://www.moheet.com/show_files.aspx?fid=٣٥٨٦٨٠ 
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كما استنكر إصرار بعض أساتذة اجلامعات على االستمرار يف . العربية
التدريس بغري العربية، الفتاً االنتباه إىل أنّ كلّ دول العامل ال تدرس العلوم إال 

: " ا أشار إىل التجربة السورية يف التدريس بالعربية، قائالًكم. بلغاا الوطنية
 قينق التبعريب زادت براءات االختراع والسقت التن طبأا منذ  سورينّإ

 نيورياء السصبح عدد األطبأو، عندها مبقدار ثالثة أمثال املوجود يف مصر
اء  ضعف عدد األطباويعملون خارج سوري، ة بالعربيبذين درسوا الطّالّ

١("ذين يعملون بالغربني الّاملصري(.  
 جربةالت" عن دمشق جامعة رئيس مرتضى هاين كتورللد دراسة ويف

السالطّ تدريس يف ةوريب ل إىل"  ةبالعربيالوطن أنّ توص اليوم يواجه العريب 
 وأنّ أقطاره، ممعظ يف ةيبالطّ العلوم تدريس جمال عن ةالعربي غةاللّ إقصاء مشكلة

 ولن ها،حلّ على حيحالص العزم توافر لو عوبة،الص من قدر على "ليس املشكلة حلّ
  .)٢("جامعي تعليم لغة ةالعربي غةاللّ خاذات أرادوا إن األمم، بني بدعاً العرب يكون

 الب،الطّ أنّ أيقنت أن بعد، بيلالس هذا سلكت مةاملتقد األمم إنّ :وقال
 غةاللّ هذه خالل من وثقافةً فكراً صاغي ،األم لغته غري بلغة علومه ىيتلقّ ذيالّ

ننادي حينما العرب حنن : "وأضاف. ةالغربي هو فأملنا عريب،بالت إىل عيالس 
لغتنا من إطاٍر ضمن لهاومتثّ املعاصرة، بالعلوم صالاالت عن أخذٌ هذا ويف ة،العربي 

                                 
)١(ابق نفسه املصدر الس. 
)٢( www.tartoos.com 
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  )١("ياعالض من تناهوي على حفاظاً فيه، االنصهار دون الغرب
 األخرى قيقةالد والعلوم بالطّ تعليم أنّ من   كما حذّر الدكتور مرتضى،

 البالطّ من ةاألم أجيال يصيب أن شأنه من ٍةأجنبي بلغاٍت ،العريب الوطن يف
 ،العلمي حصيلالت ضحالة يف بهتسب عن فضالً تها،هوي دويهد ،الفكري بالفصام
 غاتاللّ لمتثّ عن القصور ظلّ يف للمعاين، حيحالص الفهم من لباالطّ وحرمان
غةاللّ خبالف وذلك تراكيبها، ةدقّ وإدراك ةاألجنبي معها، البالطّ ينشأ يتالّ ةالعربي 
عمره مراحل امتداد على هاويتشرب الت٢(عليمي(.  

، ريوعليم العايل يف القطر الس جملس الت  ومن اجلدير بالذّكر هنا، أنّ
ة  للجامعات اخلاص من قواعد االعتماد العلمي٥٣ة  على تعديل املادقد وافق

غة دريس يف أقسام اللّ عدا الت،دريس فيهاة هي لغة التغة العربيحبيث تصبح اللّ
األجنبيرات اللّة ومقر٣(ةغات األجنبي(.  

 ويرى األستاذ زيد عساف مدير املركز العريب للتعريب والترمجة
ة أخرى يف ة بلغات أجنبيغة العربيتعويض اللّ"والتأليف والنشر بدمشق، أنّ 

عليمالت ،٤(ة توظيفها بشكل خالقيضعف إمكاني(ب يف  ومبدع، ويتسب

                                 
)١( www.tartoos.com 
)٢( ابق نفسهاملصدر الس. 
  :عليم العايل  عن جملس التم٦/١٠/٢٠١٠قرار صادر بتاريخ ) ٣(

 http://www.fikr.com/?Prog=article&Page=details&linkid=١١٣١ 
   .لفظة غري مستساغة) ٤(
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 لبناء ة ركيزةٌغة القوميعليم باللّ، فالتة يف بلدها األصليغة العربيتغريب اللّ
قنيات احلديثة رض أن تنشر علوم الت يفتفكري املنطقي التاتمع، كما أنّ

بة، ألنّمعرةَ قضيالت ةٌعريب قضيةٌ جوهرييف تفعيل الت نمية البشرية، وال بد 
قوقع ونبذ ة ال يعين التغة العربي دعوتنا لتعميم استخدام اللّأن نربز هنا أنّ

االنفتاح على الدول األجنبية، وإنميش اللّركيز على أنّما الت ة غة العربي
خاصة يف التعليم يعين االندماج من دون ه١("ةوي( .  

ويرى آخرون أنّ تدريس العلوم باللّغات األجنبية، ليس مواكبةً للعلم 
 وإنما هو تكريس لالحتالل، والتبعية له، ويرى –كما يظن بعضهم–

 احلياة، آخرون يف ذلك حرباً على اإلسالم، فإقصاء اللّغة العربية عن واقع
وإحالل األجنبية حملّها، مماسيؤدي إىل إقصاء القرآن، وزعزعة اإلميان، بتأثري 

  .ما تنشره اللّغة الدخيلة من قيٍم ومبادئ، ال تتفق مع تعاليم اإلسالم ومبادئه

  : مظاهر أخرى من الخطر
 إضافة إىل االستمرار يف التدريس –ومن أسٍف، فإنّ صور هذا اخلطر 

 باتت تالحظ يف جمتمعنا العريب، -ت األجنبية يف اجلامعات العربيةباللّغا
بأشكال خمتلفة، دون اعتراض عليها، بل لعلّها أصبحت ممــا يتباهى به 

  :  ويفتخر، ومن تلك املظاهر
 شيوع ظاهرة األمساء األجنبية، يف احملالت التجارية، واملاركات، -١

لها على األمساء العربية ، واعتبار ذلك التوجه واملنتجات الصناعية، وتفضي
                                 

)١ ( http://www.mostaghanem.com/montada-f٤١/topic-t١٨١٨٥.htm  
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من أسباب الرقي والتقدم، وهي ظاهرة غري حمصورة يف بلد عريب دون آخر؛ 
  .ممــا يعين أنّ أحداً مل يسلم من هذا التأثري

 شيوع كثري من األلفاظ األجنبية يف احلياة اليومية، والتعامل ا -٢
كألفاظ التحية، وعبارات ااملة، واعتبار تلك األلفاظ بني فئات من الناس،

  .عالمةً على ثقافة املتكلّم ا، أو على رقي الطّبقة الّيت ينتمي إليها
 حرص بعض اآلباء على إحلاق أبنائهم باملدارس األجنبية، واعتبار -٣

قيذلك  مفخرةً ودليالً على الر.  
فني بأنّ اللّغة العربية، مل تعد مناسبةً  جماهرةُ بعض املتعلّمني واملثقّ-٤

هلذا العصر، وغري قادرة على مواكبة املصطلحات العلمية، وأنّ التخلّي عن 
ر العامليطوة، هو احللّ ملواكبة التهذه اللّغة إىل اللّغات األجنبي .  

 صدور الدعوات من قبل بعض أبناء العربية باستبدال اللّهجات -٥
لفصحى، مقارنة مبا كان من أمر اللّغات األوروبية احلديثة الّيت العامية با

  .انبثقت عن الالتينية
 التمييز يف املؤسسات بني اخلريج الّذي درس ختصصه بالعربية، -٦

  . عن مثيله الّذي درس بلغة أجنبية، لصاحل اللّغة األجنبية
وقوف والصمود يف وجه وإذا كنا نرى أنّ اللّغة العربية قادرةٌ على ال

هذه التحديات، وأنّ ما حتقّق من أهداف الطّامعني بالنيل منها ليس بذي 
خطر كبٍري؛ ذلك أنها لغة القرآن الكرمي، الّذي تعهد اهللا سبحانه حبفظه، 

  : حيث قال
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 نترك  ، فال يعين ذلك أن)١()ِإنا نحن نزلْنا الذِّكْر وِإنا لَه لَحاِفظُونَ(
هذه املظاهر تتفاقم، وتزداد، وتعلن عن ظهورها بصور شتى، بل جيب التنبه 
هلا، ووضع احللول املناسبة، ابتداء من التوعية باخلطر، وأمهّية االعتزاز باللّغة 
العربية، وإعادة الثّقة إىل أبنائها، الّذين جرفهم التيار، بقوا وكفاءا، 

ة مكانتها، وهيبتها، حنو وانتهاء بالقرار الصولة، الّذي يعيد للعربيادر عن الد
  .إلزام احملالت التجارية باستخدام اللّغة العربية للتعريف بأمسائها، أو مبنتجاا

  :  ومما ميكن فعلُه يف مواجهة هذا اخلطر
 املرتقب منهم يف معاجلة املفكّرون واملثقّفون بالدور أن ينهض -١

 العام يف اللّغة العربية، والنهوض ا ملواكبة التطورات واملعارف حالة الضعف
 القدوة احلسنة، فقد مر - يف هذه الناحية–يف هذا العصر، وهلم يف أسالفهم 

على هذه اللّغة زمن وجدت فيه يف مواجهة علوٍم مل يكن للعرب ا سابقة 
فكرو ذلك العصر، أن علم، وكان ذلك يف العصر العباسي، فقد استطاع م

يستوعبوا علم الفلسفة، واملنطق، والطّب، والرياضيات، والفلك، واهلندسة، 
وغريها من العلوم، بل لقد استطاعوا أن يطوروا ما متّ نقله من احلضارات 
األخرى، وأن يضيفوا إليه اجلديد، الّذي انتقل بعد ذلك إىل أوروبا، ومازال 

اا احلديثة، وهذا الدور هو مما ميكن أن يقوم به الكثري منه مالحظاً يف لغ
  .مفكرو هذا العصر

دوراً موازيا من قبل  ويتطلّب هذا الدور من املفكّرين واملثقّفني، -٢
                                 

  .٩ : ١٥سورة احلجر  )١(
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، واجلهات الرمسية، ذلك أنّ ِمثل هذا العمل يتطلّب نفقاٍت كثرية، وال الدولة
ة الرمسية يف تشجيع البحث، ميكن أن يتم بدوا؛ ومن هنا يأيت دور املؤسس

وتقدمي املكافآت ازية للباحثني، وتبني األحباث اجليدة، ونشرها، دون 
عوائق، وختصيص ميزانيات خاصة للبحث يف هذا االتجاه، ونشر كلّ عمل 

  .إبداعي، أديب أو فكري، خيدم هذه الغاية
امعات، والكلّيات ، واجلاعتماد اللّغة العربية للتدريس يف املعاهد -٣

وهذا يتطلّب من الدولة اهتماماً بالترمجة، وتشجيع املتخصصني، . املتخصصة
وقد أكّد . على نقل العلوم املختلفة إىل العربية، ووضعها بني أيدي املتعلّمني

عدد من الباحثني، وممن هلم جتارب فردية يف هذه الناحية، أنّ اعتماد العربية 
حيول دون طمس اللّغة، وحيميها من الزوال، وأنّ التعريب يف التدريس 

واحلقيقة أنه قد خصصت ندوات . ضرورة ال غىن عنها للنهوض باللّغة
ومؤمترات كثرية، بين فيها املؤمترون األخطار الّيت تترتب على استبعاد العربية 

ا يترتب عليه كلغة لتدريس هذه العلوم، ودعوا فيها إىل التعريب، وبينوا م
  .من فوائد مستقبلية

  :ففي حلقة نقاشية للجنة التعريب بنقابة األطباء يف مصر
 قاتمعو نّ أ- يف مصر– اءاألطب نقيب ديالس محدي كتورالد دأكّ  

عريبالت الطّ ساتذةأ نّأو ،ةومهيحجامهمإو ،اجلهد بذل يف راغبني غري ب 
 وطالب اسوري اءأطب ىمبستو وأشاد. له رمرب ال ةبالعربي دريسالت عن
الطّ العلوم جمال يف العليا راساتالدبة درسوا ذينالّ ةيباللّغة العربي قواوتفو 
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  . ةباالجنليزي درسوا ذينالّ أقرام ىعل
 اءأطب نقابة طرحته ما أنّ ىلإ جنةاللّ رمقر، اخلالق عبد جمدي.د وأشار

 من مصر به تقوم ما وكذلك ،باخلري ريبش يبعرللت عريب مشروع من األردنّ
 دحمم.د به قام وما ةاإلسكندري جبامعة ةبالعربي ةيطب مواد أربع تدريس خالل
  . غةاللّ ةثنائي اإلنسان تشريح عن كاملة موسوعة جنازإ من خاويالر توفيق

 الوطن يف يبالطّ عريبالت رائد، خاويالر توفيق دحمم.د أوضح  و
 معارضاً حياته بدأ هأن" العرب لسان "ةجلمعي الفخري ئيسوالر عريبال
؛ ذلك ةبالعربي دريسالت ىلإ املناصرين أشد إىل لحتو ما وسرعان ،عريبلتا

 يفهمها ال بالطّ جمال يف ةغريقيواإل ةالالتيني املصطلحات من الكثري أنّ
 يستمعون فهم، صحيح بشكل واستعماهلا رهاتذكّ عبالص ومن ،البالطّ

 قومي أمن قضية عريبالت ةقضي تعد مل هنأ ضافأو ،يفهموا امم أكثر إليها
 ،ةهنيالذّ والقدرات فكريالت أدوات لتنمية اًساسيأ شرطاً صبحتأ بل ؛فقط
 من نّإ حيث ؛الغريب بالفكر رةًمتأثّ فكارناأ ستظلّ عريبالت غياب ظلّ ويف
 عريبالت وبدون.. مهيتعلّ ما وذاكرته عقله يف خيتزن ةنبيجاأل غاتباللّ ميتعلّ

  .وتابعة ةثانوي وتصبح ةمسيوالر ةالعاملي مكانتها عنة مرغم لغتنا ىتتخلّ سوف
 القرآن من يلالن هدفها عام بوجه ةالعربي غةاللّ ىعل اهلجمة نّأ من روحذّ

 ةاهلوي ىعل احلفاظ: منها ؛كثرية عريبالت دوافع: بقوله كلمته واختتم.. الكرمي
زةاملمي ةلألم ةالعربي وحتقيق ،وحدألا القطب ثقافة سيطرة وسط ةخاص 

 متهامقد يف الفوائد من العديد جنين وهنا..العلمي سهامباإل ةاحلضاري املعاصرة
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 ىعل ةالعربي غةللّ يادةالس وحتقيق ،ةالعربي قافةالثّ تعميم، والعريب املنطق عقلنة
 يئةالس ةمطيالن ورةالص زالةإوى، الوسط العصور يف كانت مثلما العاملي ىستوامل

  .)١(هلا منتجةً وليست للحضارة مستهلكةٌ ةٌأم همبأن العرب عن
 االهتمام باألحباث العلمية، والكتب الّيت يؤلّفها الباحثون -٤

 املتعلّم املتخصصون، أو يقومون بترمجتها، وطباعتها، وتيسري وصوهلا إىل
  .بأسعار معقولة

 تبادل اخلربات بني اجلامعات العربية، وتعميم التجارب الناجحة -٥
على اجلامعات األخرى، حبيث يؤدي ذلك يف النهاية إىل موقف موحد من 

  . مسألة التدريس، والتعريب
   

                                 
  : املصدر)١(

 http://kenanaonline.com/users/azazystudy/posts/١٢٢٠٩٢ 
http://www.algomhuria.net.eg/algomhuria/today/ehna/detail٠٨.
asp 
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خطر العوملة على اللغة العربية) ٣(
ّ ّ ْ َ

:  
هذا العصر، حيث حتول العامل إىل لقد أصبحت العوملة أهم مالمح 

( ، ووسائل االتصال احلديثة )االنترنت(قريٍة صغريٍة بفضل ثورة االتصاالت 
، وشغلت املفكّرين، ما بني مؤيد، نظر إىل اجلانب )األقمار الصناعية 

اإلجيايب فيها، وذهب إىل القول بأنّ يف وسعنا أن نأخذ ما هو مفيد فيها، 
ضار حتى ال خنسر هويتنا وإرثنا، مستشهداً بالتجربة وأن نترك ما هو 

اليابانية، ومعارٍض ال يرى فيها إال اجلانب السليب، وأنها تشكّل خطراً كبرياً 
  . يهدد ثقافات الشعوب، والدول النامية، ومنها الدول العربية

 لالعق على يقوم ؛جديد عاملي نظام "هابأن ويعرف بعضهم العوملة
 غري قينالت واإلبداع ،املعلومات على القائمة ةاملعلوماتي ورةوالثّ ،لكتروينّإلا

 واحلدود ،والقيم ،قافاتوالثّ ،واحلضارات ،لألنظمة اعتبار دون احملدود؛
ةاجلغرافي والس١("العامل يف القائمة ةياسي(.  
 غري أنّ  العصر، وليدة وليست قدميةٌ ظاهرةٌ العوملةَ بأنّ يرى من هناكو
. املعلومات انتقال وسرعة اخلاص ريعالس اإليقاع هو هلا املصاحب اجلديد

ذلك  اريخ،الت من خنرج ال ىحت معها عاملالت بضرورة بعضهم يرى ومن هنا
  . العامل خارج سنكون رفضناها لو ناألن متاماً، عنها ننعزل أن أننا ال نستطيع 

 والفكر قافةالثّ يطالس العوملة أثريت أنّ   ويرى كثري من املراقبني 

                                 
)١( ١طد سعيد أبو زعرور، العوملة، حمم ،١٦١، ص م١٩٩٨ان، دار البيارق، عم 
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ةواهلويالعامل على خطراً ليشكّ ا، مم العريب هذا ليتمثّ حيث ،واإلسالمي 
اخلصوصية الثّقافية، والتراث  والقطيعة مع ،الفكري االستالب حبالة اخلطر

واحلضاري الفكري .   
 يف تسامه قد املعلومات وثورة صالاالت تكنولوجيا "أنّ شك وال

 اإلعالم وسائل أصبحت حبيث قافة،والثّ اتمع يف ةجذري راتتغي إحداث
 وبشكل، أخرى إىل ثقافة من واخلربات األفكار نقل يف كبري بدور تقوم

 إىل قافةالثّ لتحو قد احلديثة راتطوالت وأنّ احلياة، أساليب تغيري يف يسهم
 يتالّ نفسها للقواعد باخلضوع دةمهد أصبحت حيث وتشترى، تباع سلعة
  )١(".البضائع سوق هلا خيضع

ما اخلطر الّذي تشكلّه العوملة على اللّغة العربية؟ وما : يعنينا هنا  ما 
 يف ظلّ هذا النظام؟ وكيف نواجه العوملة، وندخل فيها مستقبل هذه اللّغة

ربية الّيت دون أن نفقد هويتنا وخصوصيتنا الثّقافية وتراثنا الفكري ولغتنا الع
  هي الوعاء الّذي حيفظ لنا هذا التراث؟

يف الوقت الّذي تطلّع فيه العرب إىل استعادة أجماد أمتهم، ومكانة 
لغتهم الّيت تبوأا يف القرن الثّامن امليالدي، جاء االحتالل فعمل على 
إجهاض تلك التطلّعات، وبذل كلّ استطاعته يف إحالل لغته حملّ اللّغة 

. ية، وهو ما نشاهده حتى اآلن بصورة واضحٍة يف دول املغرب العريبالعرب
                                 

)١(عبد الفت اح رشدان، دور التيات العوملة، املنظّربية يف مواجهة حتدمة العربيربية ة للت
 .٤٢ صم،٢٠٠٢ ،قافة والعوملة، القاهرةوالثّ
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وبغض ". العوملة"وها هو يعود اليوم بثوب جديد، وباسم جديد، يقال له 
النظر عن االختالف يف تعريف هذا املصطلح، واملواقف منه، فإنّ من 

 خالل إقصاء منالقضاء على اهلوية العربية واإلسالمية، " العوملة"أهداف 
.  عن دورها الطّبيعي يف احلياة، وحصرها يف الطّقوس الدينيةاللُّغة العربية

 تشويه صورة اإلسالم وإظهاره مبظهر – الواضحة–كما أنّ من أهدافها 
اخلطر الّذي يهدد العامل املتمدن، ونشر الفنت الطّائفية بني الشعوب، ونشر 

ة الّيت حيرة الّيت ال الثّقافة اإلباحيمها اإلسالم، من خالل القنوات الفضائي
خطر العوملة األكرب، ذلك أنه يستهدف العقيدة، حصر هلا، ولعلّ هذا هو 

  . واللّغة املعبرة عنها، وإنشاء ثقافة جديدة بديلة
ـّة،  فلغة األمة هي وملا كانت اللّغة يف أية أمة، تعترب املرادف للهويـ

غة املؤدي إىل زواهلا وفَقْدها، يعين فَقْد اهلُوية، فزوال ، وضعف اللّهويتها
األمة، أو حتوهلا إىل تابع جيري يف فلك اآلخرين، وإذا كان عاملنا اليوم قد 
حتول إىل قرية صغرية، بفضل وسائل االتصال، وتطور املعرفة والعلوم، 

 غري ممكنة، ووسائل االتصاالت، وأصبحت السيطرة فيه للقوة، والعزلة
( والتأثّر بالثّقافات صار باباً مفتوحاً، فإنّ التهديد الّذي تتعرض له اللّغة 

صار أشد من ذي قبل، مما يتطلّب دوراً موازياً من قبلنا يفوت على ) اهلُوية 
الطّامعني حتقيق غايام، وذلك بالقيام بعملية إصالح شاملة، تطال اجلوانب 

املختلفة من سياسيوتربوي ،واجتماعي ،واقتصادي ، .  
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ربويوالت عليميا ميكن عمله يف اجلانب الت١(:ومم(  
  . إصالح العملية التعليمية، من مدارس ومناهج وكتب-١
٢-ًءعطاومني على حنو جيعلهم أكثر كفاءةً سني واملعلّ إعداد املدر.  
٣ -م وتشجيعهم الميذ أنفسهم وإعداد الربامج ملساع االهتمام بالتد

، وتعزيز  حيترم العلم ويسعى له ويبدع فيهجل بناء جيل عريبأوتأهيلهم من 
القيم التربوية واألخالقيلديهمةة واإلسالمي .  
٤- إشاعة احلر يرين واملبدعني ة وعدم وضع القيود على املفكّة الفكري

  .بل رعايتهم وتشجيعهم
 بوصفها لسان العرب ها احلضارية ومنجزغة العربي االهتمام باللّ- ٥

  .ودليل وحدم
٦ -العمل على تعزيز اهلوي ة القومية واالعتزاز باملاضي ة واإلسالمي

العريبيد وتراثه التليد ا.  
وليست اللّغة العربية هي الوحيدة املهددة يف ظلّ نظام العوملة هذا، 

هدد الكثري من لغات حيث يرى باحثون أنّ اخلطر من قبل نظام العوملة، ي
، ومن ضمنها اللّغة العربية، ويتوقّعون أنّ أربعة آالف )٢(العامل القائمة اليوم

                                 
)٢٢ )١=page&٥٦١٨٦=t?php.showthread/vb/com.almolltaqa.www://http 

مقالة للدكتور سعد العتايب.  
 غةاللّ انقراض يشهد قد والعشرين احلادي القرن أنّ إىل اليونسكو مةمنظّ أشارت )٢(

جاء هذا الكالم .انقراضها العشرين القرن شهد لغة مخسني من كغريها ةالعربي = 
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ستندثر وختتفي يف هذا ) وأكثرها من اللّغات غري املكتوبة( لغة منها    
ويرى آخرون أنّ هناك ثالث لغات ستقتسم العامل حبدود عام . القرن

ية، والعربية، ويعلّل الباحثون صمود اللّغة م، هي اإلجنليزية، والصين٢٢٠٠
القومي، مما جيعل هذين العاملني العربية، وقوا إىل العامل الديين، والعامل 

  .)١(، فهما العقبة الكربى يف طريقه"العوملة"مستهدفَني حتديداً من قبل نظام 
ملختلفة، من  والثّقافات االتواصل مع احلضاراتيف عامل اليوم، ال بد من 

خالل تعلّم اللّغات، فاحلياة تتطلّب مواكبة التقدم العلمي، والتطورات العاملية، إال 
أنّ ذلك جيب أن يتم وفق أسس مدروسة وخمطّط هلا، حبيث ال يكون ذلك على 
حساب اللّغة األصيلة، وإنّ يف وسعنا أن نتعرف إىل غرينا، وأن نتعلّم لغته، 

  . أن نفقد هويتنا دون أن نتحول إىل تابعني لهونتفاعل معه، دون
 تلك األمة، ورمز اللّغة، يف أية أمة، هي تاريخوجيب أن ندرك أنّ 

حضارا وكياا، وحلقة الوصل بني ماضيها وحاضرها ومستقبلها، وال 
يعين االنقطاع عن املاضي سوى التعثّر يف احلاضر، والسري إىل مستقبل 

  ــــــــــــــ
 جامعة -علومال دار ةيكلّ عميد، ويلالطّ ايد عبد دحمم. د.أ: على لسان  =

  .لقاهرة، يف أحد املؤمتراتا
http://www.almolltaqa.com/vb/showthread.php?t=٢١٨١٠   

 يف العامل، حسب غات اإلحدى عشرة األكثر انتشاراًة هي إحدى اللّغة العربياللّ) ١(
ة، ة، اهلندية، العربيسبانية، اإلة، اإلجنليزيينيالص: مني اترتيب عدد املتكلّ

الروسية، الربتغالية، البنغالية، األملانية، اليابانيةة، الفرنسي. 
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اريخ والكيان الثّابتجمهول، وإنّ التفريط باللّغة هو تفريطٌ بالت.  
تفكيك عاملنا العريب ومل يعد خافياَ على أحد، أنّ من أهداف العوملة  

سكه من االنفالت، ويف واإلسالميمرابط الّيت تكلّ أواصر الت وتقطيع ،
م تلك مقدمة تلك الروابط، اللّغة العربية الّيت تشكّل حاجزاً منيعاً أما

حتقيق تلك األهداف ال ميكن أن يتم إال من خالل األهداف؛ وبالتايل فإنّ 
  .بأية وسيلة ممكنة) لغة القرآن(إضعاف هذه اللّغة 

، فاللّغة العربية ربط بني اللّغة العربية واإلسالم  كما ال خيفى أنّ الغرب قد 
يتعبدون ا، وال جيوز هي لغة القرآن الكرمي، وا يقرأ املسلمون كتاب ربهم و

  )١().ِإنا أَنزلْناه قُرَآنا عرِبيا لَعلَّكُم تعِقلُونَ: ( التعبد بغريها، قال تعاىل
ـّا كان  ، بعد أفول الغرب يرى أنّ اإلسالم هو العدو اجلديد لهوملـ

ميش العربي من خالل فالطّريق إىل حماربته متر ،يوفياتجم السة، الن
وإضعافها، وإحالل اللّغة األجنبية حملّها، وما عليه إال أن يضع الوسائل، الّيت 

وبناء عليه، فقد متّ عقد املؤمترات حتت أمساء . تضمن له حتقيق هدفه هذا
خمتلفة، عالنية وسراً، غايتها تفكيك هذا الرابط القوي الّذي جيمع األمة 

 ةة اإلسالمية، ويربط األمات، الّيت العربيسات واجلمعيا، ومتّ تشكيل املؤس
أوكلت إليها هذه املهمة، وبدأت تعمل حتت مظلّة نشر العلم، والدميقراطية، 

  .والشعارات الرباقة
   وعلى النقيض من ذلك، ما يراه كثري من باحثي الشرق 

                                 
  .٢ : ١٢ سورة يوسف )١(
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  :حارب سعيد كتورالد ومفكّريهم، كما يقول
 إالّ العوملة إىل ينظرون ال ريهمومفكّ قرالش باحثي من كثرياًإنّ "
 تمعام هوضالن حتقيق عن عجزوا فقد ف،خلّالت من"املنقذ" مبنظار

 بقشة قواتعلّ ولذا لينقذهم،من اخلارج  يأيت من ينتظرون وباتوا وشعوم،
، فخلّالت من خترجهم لن: "، ويعلّق على ذلك حمذّراً  أنّ العوملة )١("العوملة

  .)٢("قعره يف م فستقذ بل
  :  ولعلّ السؤال الّذي يراود الكثريين

 من هذا اخلري؟ فكيف نفيدإذا كانت العوملة حتمل فيما حتمله خرياً، 
 شرها وخطرها، وحنن نعلم أنه ال فكيف نتجنبوإذا كانت نذير خطر، 
  مفر لنا من الدخول فيها؟ 

ـّا كانت فكرة العوملة تقوم على صهر اجل ؛ واحدةميع يف بوتقة   ملـ
اقتصادياً، ودينياً، وثقافياً، واجتماعياً، وفق ما تقرره القوة العظمى، واهليمنة 
األمريكية، وأنه ما من أحٍد ميكنه إغالق بابه يف وجه رياحها العاتية، فإنّ 
علينا أن نعد أنفسنا لدخول هذا العصر مبا حيفظ لنا ما نؤمن به من قيٍم 

امية، وموروٍث ديين، وثقايفّ، ورؤية مستمدة من تعاليم إسالمنا روحية س
  .القائم على التسامح واحملبة والتعاون

ـّا ال شك فيه أنّ ثقافتنا املستمدة من تعاليم اإلسالم، خمتلفةٌ      وممـ
                                 

 .٢٤صم، ٢٠٠٠العني، ، دار الكتاب اجلامعي. طقافة والعوملة، الثّسعيد حارب، . د) ١(
 املصدر السابق )٢(
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متاماً عن تلك الثّقافة الّيت تسعى العوملة إىل ترسيخها، ومن غري املمكن أن 
 ة للحياة نقبل بأيؤية اإلسالميبديل عنها، بل نؤمن إمياناً مطلقاً بأنّ الر

ر بشريتصو ة .واإلنسان أكثر ثباتاً وصدقاً من أيكما نؤمن بأنّ اللّغة العربي
هي أكرم وأعظم اللّغات على اإلطالق؛ ذلك أنها اللّغة الّيت اصطفاها 

  . العاملني كافّةسبحانه وتعاىل لتكون لغة القرآن الكرمي، رسالته إىل
 اسخة يف وجداننا، فإنّ علينا أن نعدوانطالقاً من هذه القناعة الر
أنفسنا لدخول عصر العوملة، بإرادتنا، وعلى حنٍو فاعل ومؤثّر، وليس 

  : ولتحقيق هذا اهلدف جيب علينا. كتابعني، ال وزن لنا وال قيمة
األخرى،  تعريب التدريس يف اجلامعات أُسوة بدول العامل -١

والتوجه إىل الترمجة العلمية، وأن يتم ذلك بقرار رمسي، حيث يتوحد ذلك 
  .القرار جبهود العلماء واملفكّرين والباحثني، حنو اهلدف املنشود

 النهوض باللّغة العربية، ومعاجلة كلّ أسباب الضعف فيها، لتكون -٢
ال ميكن الدخول إىل قادرةً على الصمود يف وجه حتديات العصر، حيث 

القوية هي لغة  غةاللّذلك أنّ  .عصر العوملة، بلغة ضعيفة، ال تعبر عن العصر
  .ا رتفكّ يتالّ ريقةالطّ الواقع يف هي، ةاألم مهاتتكلّ يتالّواللّغة . األمة القوية

 اإلفادةُ من جتارب الدول الّيت حقّقت جناحاً ملحوظاً يف مناحي -٣
اليابان، وماليزيا، : لفة، وأصبح هلا وزا يف هذا العصر، مثلاحلياة املخت

  .وسنغافورة، وكوريا، وغريها
 التواصلُ مع الدول الّيت يشكّل الدين اإلسالمي فيها قامساً -٤
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: مشتركاً بينها وبني الدول العربية، وحقّقت تقدماً علمياً ملحوظاً؛ مثل
األقرب إلينا من الغرب، يف القيم الباكستان، وإندونيسيا، ذلك أنها 

  . واملبادئ، والظّروف
 ختصيص نسبة مقبولة، من الناتج القومي، للبحث العلمي، شأن -٥

  .دول العامل األخرى
 االهتمام باإلنسان العريب، تربوياً، وصحياً، واجتماعياً، -٦

يتقامسه الفقر واقتصادياً، ذلك أنّ الدخول إىل عصر العوملة بإنسان ضعيف، 
  .واجلهل واملرض لن يؤدي إىل نتيجة مقبولة

 إجياد طرح إسالمي، يقدم احللول ملشكالت العصر، قادٍر على -٧
  .اإلقناع واملنافسة، ويتصدى للعوملة

  تعريف العامل حبقيقة اإلسالم ديناً، يدعو للمساواة، والعدل، -٨
ومما ال شك فيه أنّ . إلرهابواحترام اإلنسان، وينبذ العنف والتطرف وا

  .اللّغة العربية مرتبطة بالدين، ويف هذه احلالة فإنّ كال منهما يتأثّر باآلخر
 املسامهةُ بتطوير العلوم، والتحول من مستهلٍك إىل شريٍك يف -٩

إنتاج املعارف وتطويرها، وبغري هذه املسامهة فإنّ العامل سينظر إلينا على أننا 
  .. ى غريناعالةٌ عل

 القبول بالتعددية، ووجود طرف آخر خمالف لنا، وقبول احلوار -١٠
  معه، والتواصل بعيداً عن التعصب واالنغالق،

واعتماد قوة الفكرة، ال فكرة القوة، يف تقدمي ما لدينا له؛ انطالقاً من 
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ا ولَو شاَء اللَّه لَجعلَكُم ِلكُلٍّ جعلْنا ِمنكُم ِشرعةً وِمنهاج ...: ( قوله سبحانه 
  )١(.....) ولَِكن ِليبلُوكُم ِفي ما َآتاكُمواحدةأُمةً 

                                 
  .٤٨ : ٥  سورة املائدة )١(
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التوصيات 
ّ

  

 إصالح النظام التعليمي يف البالد العربية، ويشمل ذلك االهتمام -١  
ديثة،  التربوية احلساليببالكتاب املدرسي، وإعداد املعلّم املؤهل، واتباع األ

   .واستخدام التقنيات املعاصرة

يف كلّ ما خيدم اللّغة العربية، " االنترنت "  اإلفادة من تقنية -٢
واإلنسان العريب.   

 إنشاء قناة فضائية متخصصة باللّغة العربية، تعمل على ربط ابن -٣
العربية، العربية بلغته، وحتميه من تأثري الفضائيات املنتشرة، البعيدة عن مهوم 

ومهوم اإلنسان العريب .  

 توحيد اجلهود الرامية إلحياء اللّغة، والتعاون التام بني املؤسسات -٤
   .املختلفة املعنية يف الدول العربية

 دعم املفكّرين والباحثني من قبل الدولة، بتقدمي املكافآت ازية، -٥
   .وتبني األحباث اجلادة، ونشرها

   .اللّغة العربية يف التدريس يف املعاهد واجلامعات اعتماد -٦

 االهتمام بالتعريب والترمجة، من خالل جهود موحدة بني -٧
   .املؤسسة الرمسية، واملفكّرين ذوي الكفاءات العلمية

 االهتمام بالكتاب العريب، ونشره، وتيسري وصوله إىل القارئ -٨
  . العريب بسعر معقول يتناسب ودخله
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   كلمة أخرية

ما مستقبل اللّغة العربية : ولعل السؤالَ املُؤرق لنا يف اية هذا احلديث
   يف ظلّ عصر العوملة، واهليمنة األمريكية؟ وهل هي حقّاً مهددة باالنقراض؟

إنين مطمئنة متاماً إىل أنّ اللّغة العربية باقيةٌ خالدةٌ خبلود كتاب اهللا 
 حبفظه، وهذا وعد من اهللا سبحانه، واهللا ال خيلف وعده، ا الكرمي، حمفوظةٌ

يقرأ ويتلى إىل أن تقوم الساعة، وإن كان هناك ما هو مهدد باالنقراض، 
فهو أمريكا نفسها، وهذا هو مصري كلّ قوى الظُّلم والطّغيان على وجه 

ب وسبحان الّذي يمهل وال يهمل، وما من شك لدي بأنّ العقا. األرض
  . اإلهلي قادم ولو إىل حني

 اِديا ِعبِرثُهي ضِد الذِّكِْر أَنَّ الْأَرعب وِر ِمنبا ِفي الزنبكَت لَقَدو
وما أَرسلْناك ِإلَّا ) ١٠٦(ِإنَّ ِفي هذَا لَبلَاغًا ِلقَوٍم عاِبِدين ) ١٠٥(الصاِلحونَ 

 الَِمنيةً ِللْعمحقُلْ ) ١٠٧(ر متلْ أَنفَه اِحدو ِإلَه كُما ِإلَهمأَن ى ِإلَيوحا يمِإن
فَِإنْ تولَّوا فَقُلْ َآذَنتكُم علَى سواٍء وِإنْ أَدِري أَقَِريب أَم ) ١٠٨(مسِلمونَ 

   ] .١٠٩-١٠٥األنبياء ) [ ١٠٩(بِعيد ما توعدونَ 
ورطِْفئُوا نونَ ِليِريدونَ يالْكَاِفر كَِره لَووِرِه ون ِتمم اللَّهو اِهِهماللَِّه ِبأَفْو 

)٨ ( لَويِن كُلِِّه ولَى الدع هظِْهرِلي قِديِن الْحى ودِبالْه ولَهسلَ رسالَِّذي أَر وه
   ] ٩-٨الصف ) [ ٩(كَِره الْمشِركُونَ 
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  املراجع
١- م١٩٦٩، القاهرة،  دار املعارف، واحلياة لغتنائ،اطبنت الش.  
٢- جامعة اإلمام حممحبوث ندوة ظاهرة ،ةد بن سعود اإلسالمي 

عف اللّالضغوية يف املرحلة اجلامعي ،هـ١٤١٨(، ياضالر .(  
األسس : بناء املناهج"ندوة ، ربيةة التيجامعة امللك سعود، كلّ -٣

 :املوافق -هـ ٢٠/٣/١٤٢٤-١٩عقدت خالل الفترة من ، "واملنطلقات
  . م٢١/٥/٢٠٠٣-٢٠

٤- ة محاية اللّمجعيةغة العربي،ل حلماية اللّ امللتقى األوة غة العربي
  .م٢٠٠١، ارقة الش،ةغة العربيمعاً حنمي اللّ: بعنوان

، عليم يف الوطن العريب، مفاهيم جديدة لتطوير التةشحات حسن -٥
مكتبة الدم٢٠٠٠هرة،، القاة للكتابار العربي.   
ة لبناء ة واالجتماعيربوية والتفسي األسس الن طعيمة،رشدي أمحد -٦

د  الّ،ربيةة للتة العربي الّ،عليم ما قبل اجلامعية يف التغة العربيمناهج اللّ
   .م١٩٨٥، )٢(اخلامس، العدد 

دار ، ةغة العربية ملناهج تعليم اللّ األسس العام طعيمة،رشدي أمحد -٧
  .م١٩٩٨، القاهرة، الفكر العريب

، العني، دار الكتاب اجلامعيالثّقافة والعوملة،  سعيد حارب، -٨
  .م٢٠٠٠
٩-عبد الفت اح رشدان، دور التيات العوملة، ربية يف مواجهة حتد
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  .م٢٠٠٢ ،قافة والعوملة، القاهرةربية والثّة للتمة العربياملنظّ
١٠- دار البيارق، ، بعة األوىلوملة، الطّد سعيد أبو زعرور، العحمم

م١٩٩٨ان، عم.  
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  مقدمة 
 حديث عن ،وعزلتها يف حمبسنيالعربية  إنّ احلديث عن أزمة اللغة 

ن مل يكونوا أكثر حرية  متكلميها الذيد انكفاء عبا اللغة إليهنتيجة آلت 
اللغة هي اإلنسان ألن  ، بل كانوا وجها لألزمة اللغوية بكل تعقيداا؛منها

 بل ، فحسبا حروفاً وأصوات وهي ليست،بانتصاره وازامه، بتقدمه وختلفه
هي نظام لغوي مشحون بعواطف وانفعاالت وثقافات وجتارب شعوب يف 

وإذا ما عجز ، فالتعبري اللغوي مرتبط باحمليط االجتماعي، قرون متتابعة
 لذلك نرى أن . أفقدها طاقاا التعبريية،متكلمها عن استيعاب مقوماا

 فاللغة  ودالالا يكتسبها ، حمبسيهااملسألة أعمق من عزلة اللغة وتواريها يف
 وتتلون ، ومع هذه التجارب تتشكل الدالالت،اإلنسان من جتاربه احلياتية

 ، وتفوق وفشل، وانتصار وازام،بتلون ما مير به اإلنسان من حب وفرح
،  فينمو اإلنسان ويكرب حامال لغته اليت اكتسبها،حىت تغدو جزءاً من عقله

يف وعيه القومي  .)١("حث يف اللغة حبثاً يف اإلنسان نفسهالب"وعلى هذا يكون 
و مامل حيصن ،  لغته بفكرهع وما أن يتكلم هذا اإلنسان حىت تشي،والديين

، مهما حفظ من عبارات، الفرد نفسه بإتقان اللغة العربية فهما واستخداما
ويشكَل عليه ، فإن لغته األوىل تطفو على السطح بكل ما حتمل من عثرات

                                 
  ٢٨:ص.١٩٩٧، دار غريب، القاهرة، كمال بشر. د: علم اللغة االجتماعي) ١(

ف على األبعاد لنق، ويف حبثنا هذا نناقش هذا الطوق الذي يلف عنق العربية
مث ننظر بعد ذلك يف احللول ، وأسباا يف عمقها التارخيي، احلقيقية للمشكلة

 .املتاحة وتقوميها لالطمئنان إىل مدى فعإلىتها
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فاإلنسان العريب ينمو وتنمو معه لغة ، فهم النص ببعديه الديين واللغوي
مزدوجة ـ فصيحة وعامية ـ على اختالف املساحة اليت تشغلها كل منهما 

 ألن العربية الفصحى حوصرت يف مواقع ،والنتيجة لصاحل العامية، يف حياته
 حوصرت ؛ة وعدت لسان املتخلف مقارنة باللغات األجنبي،احلياة املختلفة

  ، فضيعها أشخاص غري مؤهلني ليكونوا رموزاً هلا؛يف وسائل اإلعالم
 وحوصرت يف املدارس ،وحوصرت يف الشارع والبيت واحملافل الدولية

 أساليبأدت إىل تدهور ،  فعانت أزمة، وخصص هلا وقت معني،واجلامعات
املعاهد  احلديث والكتابة والتعبري بشكل ينذر باخلطر سواء يف املدارس أو

 قاعة الدرس ومدرس غابت ؛ لذلك تقهقرت إىل حمبسني،واجلامعات
 فشاع اخلطأ وكأنه ، وكتاب مثقل باخلطل والتلفيق،الفصحى عن لسانه

  .                       واضطرب على ناطقيها تذوقُها،الصواب
  :الظاهرة

ن فُرغ م،  تعبري مبتذل فهو،لن أكرر القول بقدسية اللغة العربية
خيالَف عند ، عىن جمرداً فغدت القدسية م، ويدنسونه،يردده كثريون، حمتواه

بل سأكتفي ببيان عالقة اللغة العربية بالشخصية العربية املسلمة . التطبيق
نظراً لكون اللغة العربية آخر ، بشكل خاص وبالشخصية العربية بشكل عام

  .هوم العروبةنتيجة لتفتت االنتماءات وخروجها عن مف. معاقل العرب
الشك يف أن عالقتنا باللغة العربية عالقة وجود وتاريخ وهوية 

يف األصالة ، يف احلضور والغياب، تنا يف الوحدة والتجزئةيلاإا إشك، ومصري
 تراجع ا، وهي على أمهيتها، قدمنا وختلفناإا رمز وجودنا وت، واملعاصرة
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، لوها بوصفها أداة تعبريوأمه، مواختصروا وجودها يف حيا، مستخدموها
، وغلِّقت عليها األبواب، لك توارتلذ، ووسيلة توصيل، طريقة تفكريو

  .وتنتهك حرماا، يعضها القيد،  أغالهلاترسف يف
 الرتباط ظاهرة العجز اللغوي ، فرداً وجمتمعاً؛ فاألزمة إذن أزمة حامل اللغة

بسقوط دولة أهلها ودخول يسقط أكثرها ويبطل  " فاللغة،بالواقع وأزماته الكربى
فإمنا يفيد لغةَ األمة ، غريهم يف مساكنهم أو بنقلهم عن ديارهم واختالطهم بغريهم

وأما من غلب عليهم عددهم ، وعلومها وأخبارها قوةُ دولتهم ونشاط أهلها وفراغهم
،  فمضمون منهم موت اخلواطر،وانشغلوا  باخلوف واحلاجة واألجل وخدمة أعدائهم

 وهذا ، وبيود علومهم،ذلك سببا لذهاب لغتهم ونسيان أنسام وأخبارهمورمبا كان 
 ، فاألزمة إذن ليست أزمة اللغة يف ذاا)١("موجود باملشاهد معروف بالعقل ضرورة

وعربت عن حياة اإلنسان ،  وسعت العلوم قدمياً،ألن اللغة العربية يف حقيقتها مرنة طيعة
و الدين اإلسالمي على احلجة واملناقشة وتبادل  فقد اعتمد ناشر،يف عصوره املختلفة

 فتالزم نشر ،بلغة عربية مبينة، متباينةاألفكار بني أمم ينتمون إىل أعراق خمتلفة ولغات 
رقعة اليت امتدت امتداد ال،   مما جعل اللغة العربية لغة احلضارة اإلسالمية،الدين واللغة

ولغة العلم ، ولغة الفتوحات، يةإلسالمفكانت لغةَ الدعوة ا، أنارها اإلسالم العظيم
مما جعل املسلمني يتسنمون مكانة مرموقة بني ، والترمجة واإلبداع األديب والفين

 جهة وبني وهذا يعين وجود عالقة طردية بني النمو واالزدهار من، اتمعات العاملية
 ة العربية أزكتهذه العالقة اجلدلية تفضي إىل القول بأن اللغ، رقي اللغة من جهة أخرى

                                 
، مكتبة اخلاجني ،أمحد شاكر: حتقيق، ابن حزم:أصول األحكام اإلحكام يف) ١(

 .١٨٢:  ص١٣٤٥، مصر، مكتبة السعادة
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فكانت مرآة الفكر يف . وكانت األداة الفعالة يف تكوين الفكر الديين، حضارة عظيمة
، بتعدد مصادرها الثقافية والفكرية ومتيزت ،جتارب األمم والشعوب وعت ، كل عصر

  . فكانت مهمة للمعرفة اإلنسانية،فعربت عن كل ذلك الفيض الفكري بكفاءة نادرة
اإلسالمية عربية الروح واجلوهر والبنية ألن العربية لقد كانت احلضارة 

هذا . ونقلت عنها احلضارة الغربية باللسان نفسه، لسانها الذي عرفت به
باإلضافة إىل أن العرب استطاعوا بعد أقل من قرن على بداية العصر العباسي 

مثل ( واهلندية والفارسية باللغة العربية اليونانيةأن يدونوا خالصة احلضارات 
فلو )  واملؤلفات الفلسفية وغريها، وكليلة ودمنة،ترمجات أرسطو وأفالطون

 مل تكن العربية قادرة على النقل ولو،  مل يكن أهل اللغة جديرين ذا الفضل
فأقام ، ه الثقافات أن تنتقل إىل تراثنا ملا أتيح هلذ،والترمجة ومتمكنة منه

وختلصوا من حاجز ، لسفة الوافدةاملترمجون جسوراً بني العلوم واألدب والف
 فتجاوز العرب إسار ، ومزجوا هذه العلوم املختلفة باحلضارة العربية،اللغة
فكانت ،  وانطلقوا إىل آفاق االبتكار والتجديد والتعديل واإلضافة،اللغة

 ووجود مراكز علمية ، ونقل ثقافات األمم ااورة،حركة الترمجة إىل العربية
، جنديسابور، قنسرين(فن يف بيئات العراق والشام تنشر املعرفة وال

         .)١(من أهم مظاهر حيوية هذه اللغة يف املاضي) حران،الرها

                                 
 جملة فصلية تصدر عن احتاد -جملة التراث العريب،  دمهانمقال للدكتور أمحد  )١(

، ٢٠٠٦نيسان ،  السنة السادسة والعشرون١٠٢العدد، دمشق، الكتاب العرب
  . ٩٠: ص. ١٤٢٧ربيع الثاين 
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وحدث صراع بني القدمي ، نال التغري مناحي اتمع، لزمنوبتقدم ا
عكس التطور االجتماعي إذ إن، ن اللغة العربية ازدادت ازدهاراًولك، واجلديد

هذا االنتقال من أثر على ، من البداوة إىل احلضارة عليها ر البيئةوتغي وما جر
فليس شعر القدماء كشعر ، مفرداا واستعماالا خري مثال على ذلك

اللغة ليست شيئاً قاراً ثابتاً على حال "  وذلك ألن ،احملدثني رقة وعذوبة
 أو على منط منعزل عن حياة اتمعات ، أو على شكل بسيط،واحدة

اث حد إن اللغة منظومة تعيش يف تاريخ جارف من األ،شرية وتغريااالب
 فاألمم حتيا بتحوالت متعاقبة ،واملوت واحلياة،  والسلم واحلرب،والعواطف
 رغم التعدد ،ية احلياة املشتركةأحد واللغة هي اليت ختلق و.يف تارخيها

 اليت آليةاقعية املثاللغة وحدها تنفرد ذه الو.  ورغم االمتداد الزماين،والتطور
ا من الداخل أو من إليهتكون حقيقة حمايدة إن صح هذا التعبري سواء نظر 

ري ب فلغيت هي يل مبقدار ما أستطيع أن أنتسب إىل أمة تربطين ا تعا،اخلارج
 واللغة اليت )١(" نتوارثها جيالً عن جيل من الرضاع إىل اللحد،مشتركة

االت وثقافات وجتارب يف قرون نقصد ما تشحن به من عواطف وانفع
 ،فكلما اتسعت حضارة األمة وكثرت حاجاا ومرافق حياا " ،متتابعة

  .)٢(" ضت لغتها،ورقي تفكريها
 يف عهود إليه أما ما آلت ،هذه حال اللغة العربية يف تارخينا الزاهي

                                 
، القاهرة، جملة جممع اللغة العربية، مقال للدكتور حممد عزيز احلباين:اللغة والثقافة) ١(

 ٩٥ :ص.١٣٩٢ شوال ٣٠ج
 .١١ -١٠:ص. ١٩٧١، دار ضة مصر، علي عبد الوأحد وايف. د: اللغة واتمع) ٢(
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، حياكي االحنطاط العام الذي أحاق باألمة، االحنطاط فإنه يتخذ شكال آخر
 كرست ،انكماش العرب يف عصور االحنطاط والرواسب اليت خلفتهاف

 فانكمشت اللغة تسليماً مبقولة العالقة الطردية بني ،التخلف والفئوية الضيقة
  .)١( أو بني اللغة والتقدم،اللغة والتخلف

 إنه ؛ وطفا صراع من نوع آخر، تعقدت املسألةإىلويف عصرنا احل
، إليه بني جديد وقدمي ذلك الذي أحملنا مل يتخذ شكل الصراع، صراع قيم

  بل اختذ شكالً خطرياً؛،قصدنا منه بيان موقف اللغويني من التطور اللغويو
 ،رسم مالحمه صراع بني أحقية الفصحى يف االستخدام وبني هلجات حملية

 ألن األفكار ؛وهنا مكمن اخلطورة، متثل انقطاعاً عن الدين واهلوية والتراث
 ،صداها عند األفراد املفرغني من األصالة لضحالة ثقافتهماملنحرفة جتد 

مما يفرض حاالً من التشويش الذهين ، فيغريون قناعام بني عشية وضحاها
   .الذي يتجلى يف طريقة التعبري

، إن ازدواجية الفصحى والعامية اختذت يف عصرنا طابع العجز اللغوي
 فهو غري ،ا عجزاًإليهركن ي، فمن يركن إىل العامية من املدرسني والطالب

  وليس يف ، وهنا مكمن اخلطورة،قادر على استخدام الفصحى فيما لو أراد
 فرضتها احلياة العربية منذ فجر ، ألا ظاهرة قدمية؛ظاهرة االزدواج نفسها

 فكانت هلجات القبائل واللغة األدبية املشتركة تسريان معاً؛ إذ ،العربية
 شكلت الثانية لغة األدب والعهود يف حني، شكلت األوىل لغة التفاهم

                                 
، دار عويدات، عبد الوهاب ترو: ترمجة، بيار أشار: سوسولوجيا اللغة) ١(

 .٢٤:ص، ١٩٩٦،بريوت
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بل هي ، ألن اللهجات ليست لغات مستقلة " ؛ وكانتا متقاربتني،واملواثيق
اختالفات صوتية وصرفية بني القبائل تتعلق بظواهر اإلمالة والفتح واهلمز 
والتسهيل واإلدغام والوقف والتصحيح واإلعالل والقصر واملد وما إىل ذلك 

 ، منفردة وجمتمعة، كما أا مل تكن، عائقا أمام التواصلمن أمور مل تكن
   .)١("بعيدة عن اللغة األدبية اليت اصطفيت منها

 مل متنع من دخول - مستوى التعبري الفصيح والعامي –إن هذه االزدواجية 
  . إبان عصر االزدهار،وتألقها،  وفوزها فيها،الفصيحة معركة احلضارة
 البتعاد الشقة بني الفصحى ؛ت املشكلة أعمق فكان،إىلأما يف عصرنا احل

والعامية نتيجة تراكمات عصور االحنطاط واالستعمار ونفوذ األجنيب الذي 
 ، وما جرت من احتالل،فكانت احلروب. شكل تربة خصبة لنمو العاميات

وقد تركت هذه العمليات ، واستباحة ثقافة الغالب للمغلوب واهليمنة عليها
ذلك أن احملتل يسعى دائماً من أجل إطالة ؛ الشعوب واألممآثارها على ثقافات 

  .عمر االحتالل لفرض النمط الثقايف الذي يسهم يف ترسيخ احتالله
ورمبا ، هذا كله يدفع بنا إىل النظر إىل مسألة االزدواج على أا خطب

جتلى هذا اخلطب بصورة قامتة لدى القائمني على العملية التربوية الذين مل 
 لذلك كله تسارع ،ها يف أذهاماليد ومل تترسخ تق، الفصحى سليقةيتقنوا

 وفيما لو أتقن هؤالء ،العامية إىل لسام فيما لو أرادوا التعبري عن موقف ما
  . لعصفوا برياح العامية اهلوجاء،اللغة الفصيحة

                                 
 ،نشر وزارة الثقافة، مسر روحي الفيصل:  قضايا اللغة العربية يف العصر احلديث )١(

 .٧:ص. ٢٠٠٩،اإلمارات
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 ألا ؛ متثل معضلة عصية على اإلصالح اجلزئي،ولعل هذه الظاهرة 

فاملشكلة إذاً . امالً يتناول الشخصية العربية من املهدتتطلب إصالحاً ش
 استسهل العامية اليت ؛مشكلة اإلنسان العريب الذي استسهل كل شيء

 فالطفل ،وحلت حمل الطبع ، فاكتسبها،واكبت حياته منذ الطفولة األوىل
 ومعلوم أن االكتساب الذي يتم يف غيبة )١(، فيتعلم لغته،حياكي حميطه
فيسمع الطفل التفاصيل ، تقليد من حوله" ، عي قوامه التقليداإلرادة والو

 من معرفته اليت لن يكون جزءاًاليت ستصبح )اخلاطئة(الصوتية الدقيقة 
 ، إال إذا قُيض له من يتعهد لغته)٢("باستطاعته اإلحساس ا عندما يكرب

   .)٣(وينمي لديه دوافع التعلم
إىل أن توظف مهاراته  حيتاج ،  هذا الطفل عندما يدخل املدرسة

 ولكن يدفَع به إىل مدرس اختذ ، خيدم مستقبله،ومواهبه توظيفاً صحيحاً
 ، ويكرس العامية واعوجاج اللسان، يفشل يف تقومي لسانه،التعليم مهنة

 فينفر ، ألنه جيهل العربية؛فيصاب الطفل باإلحباط كلما تدرج يف صفوفه
 ولكنه يعجز ، ويتخرج،خر الشوط وقد ميضي يف طريقه التعليمي إىل آ،منها

                                 
 ،ترمجة داود حلمي وأمحد السيد، روي هجمان: اللغة واحلياة والطبيعة البشرية )١(

 ١٢٤:ص.١،١٩٨٩ط
دار  ،محزة قبالن املزيين:ترمجة، نعوم تشومسكي :اللغة ومشكالت املعرفة) ٢(

 ٥٣:ص.١٩٩٠ ١ط، الدار البيضاء، توبقال
، مؤمتر التعريب، يعبد السالم ألتوجن.د :العايلأثر اجلامعة يف التعريب والتعليم  )٣(

 .٦: ص. ١٩٨٦، جامعة دمشق
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 فكيف ميكن . أو أن يعرب عما يريد بوضوح،عن التحدث بلغة عربية سليمة
أن يعلم الطالب ؟ أو أن يريب أبناءه علي القيم الدينية والعربية وهو جيهل 

 فتتحول القيم إىل مسميات جمردة مفرغة من ،ماهيتها جلهله فهم النص
 وكثر تذمر الشباب من ،رة اللفظية لدينا ونتيجة لذلك برزت ظاه،معناها

 وتصاعد املد الغريب يف امللبس واملأكل والعالقات ،واقع احلياة يف أوطام
 ، وكثرت املقارنات بني الشرق والغرب،االجتماعية ولغة احلديث واحملادثة
 وغذى هذه ، وعدم الثقة مبا هو عريب،وظهرت ردات الفعل غري املتروية

 ؛وجد يف اللغة العربية متثيال ألهم خصائص الوجود العريبالرتعات مستعمر 
 فعمل على حتطيمها ، وتغذي مشاعر االنتماء،تشد العريب إىل دينه ووطنه

 وعدم القدرة علي مواكبة ،وتعزيز اللهجات العامية فام العربية بالقصور
 ، وامه باإلرهاب والتخلف، ونفث مسومه على تراثنا العريب الديين،العصر

  . وحاول تدنيس املقدسات اإلسالمية
هو تنكر ، والتنكر هلا، إن احلاضن الرئيس هلويتنا ووجودنا هو اللغة

  .للشخصية العربية يف بعديها اإلسالمي والعريب
 لغة عربية فصيحة حتمل خصوصية تارخيية ؛هذه هي الظاهرة بكل أبعادها

 وصاحبتها علل ،على جسدهامنت خاليا غريبة ،  متثل فكر األمة وثقافتها،ودينية
  . مل تكن تعرفها إبان عصور ازدهار اللغة،مرضية أصابت األمة العربية

 اعتقدنا أن ،واللغة العربية اليت سحب البساط من حتتها يف كل مكان
   فهل كانا مالذين آمنني؟، قاعة الدرس والكتاب:آخر معاقلها

  وهل اللغة حتيا مبحبسها؟
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  صورة اتمع ؟أال حتمل القاعة الدرسية 
  . ونضع احللول املتاحة، لنوصف احلال،أسئلة حناول اإلجابة عليها

   :قاعة الدرس
 على ليةا يف عصورنا اخل- مبعناها اازي –قامت اجلامعات العربية  

تشرت اللغة العربية مع انتشار انإذ  ،وهو مبدأ إسالمي، )١(حيوية املعرفة
 ،فسايرت التقدم، ملختلفة باللغة العربية ودرست العلوم ا،الدين اإلسالمي

ا إليه وسعت العلوم اجلديدة اليت انتهت ،بابتكار أهلها كلمات ومصطلحات
 ، ألم فهموها، فقويت لغتهم م،كان العرب أقوياء. من أصقاع الدنيا

إن .  إليه وكان هلم ما سعوا ، فطوعوها ملستجدات احلياة والعلم،وآمنوا ا
 فكانت صاحلة لكل ، كفل للعربية احلرية، وعدم التخصيصمبدأ االنتشار
  .زمان ومكان

 القت اللغة العربية العنت منذ املرحلة األوىل للتعليم ،إىلويف عصرنا احل
 يفترض أن ،حيث حوصرت يف مدة ال تزيد عن مخسني دقيقة، إىل أرقاها

الصة ولكن املدة تلك مل تكن خ، تكون لغة التدريس فيها العربية الفصحى
رسخت املؤسسات التربوية قاعدة خطرية هي أن العمل اللغوي " للعربية فقد

أما املواد األخرى فال عالقة . مهمة القائمني على تدريس مادة اللغة العربية
 الذي يكيف نفسه ، وبقيت هذه املواد رهن إرادة املعلم)٢("هلا باللغة العربية

                                 
، جامعة اإلمارات، مسر روحي الفيصل: د:قضايا اللغة العربية يف العصر احلديث )١(

 .١٥-١٤:ص.٢٠٠٩، العني
 .٢٨٢: ص.١٩٦٧، بريوت، دار النهار، كمال يوسف احلاج. د:فلسفة اللغة )٢(
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قابة من موجهي التربية إىل  وإذا ما اضطر حتت ر،مع هلجته كيفما يريد
 ويصعِّب املمرات ويلف ويدور حول ، فإنه يتعثر،احلديث بالفصحى

 وتزداد الصورة قتامة يف .ويقع يف مهاوي اللفظية اخلطرة،  فيعجز،الفكرة
 واملدرس ، فالنص عادة يكون فصيحا،املواد الدراسية األخرى كالعلوم

ال تتجزأ  وال تكون صاحلة لألدب " يدرسه بالعامية واللغة العريب بطبيعتها 
 وال تكون صاحلة يف الشارع دون أن تكون ،دون أن تكون صاحلة للعلوم

وال تكون صاحلة يف املرحلة االبتدائية دون أن تكون ، صاحلة يف التعليم
   .)١("صاحلة يف املرحلة اجلامعية

 فأُعفيت أقسام العلوم من ، إن مسألة التخصص أضرت باللغة العربية
 – وأُعفيت تلك األقسام يف جامعات ال يستهان ا من العربية ،لفصحىا

  . وغدت لغة التعليم فيها اإلنكليزية–الفصحى والعامية 
 يعين  ، وقصور العريب لغويا،لقد نسي كثريون أن اللغة سلوك وعمل

فاللغة حاملة الفكر ،  ألن امتالك اإلنسان للغته يطلق لسانه؛قصوره فكريا
وإذا ما تفككت البنية الفكرية لإلنسان غدا أكثر استعدادا  ،والعاطفة

 . مما يؤدي به إىل حالة من القلق على مستوى االنتماء،لألفكار الوافدة
 فتتغري ، حتدث هزات عنيفة فيه،لذلك عندما يتعرض اتمع لتغريات ثقافية

    .وختتلف النظرة إىل املورث، طرق التفكري
لعربية عن مكانتها لعجز أبنائها وقصورهم  لذلك كله تراجعت اللغة ا

ووصل العجز بأبنائها إىل درجة أن طالب . وجهلهم خبصائصها، يف التعبري
                                 

 .١١٩: ص، لعريبجملة التراث ا: مقال للدكتورة مها خري بك ناصر )١(
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وال يشعر بالذنب إزاء ، اللغة العربية يعجز عن التعبري عما يريد بلغة صحيحة
    .قصوره شعوراً يدفعه حنو التزود بزاد املعرفة

ملشكلة اليت تعانيها اللغة العربية يف   تتحدد أبعاد ا،وبناء على ما تقدم
  . أو املناهج املقررة ثانياً،  وبـ الكتاب،قاعة الدرس بـ  املدرس أوال

   :المدرس
 -  واملدرس بشكل عام – أثر مدرس اللغة العربية أحدخيفى على  ال

تبصري الطالب :  وتشمل التربية، واملعلم ثانياً، فهو املريب أوالً،على النشء
 ؛ و تنمية شعور باالعتزاز بانتمائه العريب، وتربية حسه القومي،هبأمور دين

 وختصيص ساعات لتربية روحه ،وبيان صلة اإلسالم بالعروبة والعربية
   .)١( وتنميتها، واكتشاف ملكاته،وفكره

ولكن املدرس يعاين من . وتتالزم العملية التربوية هذه مع العملية التعليمية
 ، منها تكوينه العلمي،إليهلقيام مبهامه املوكولة مشكالت حتول بينه وبني ا

       .)٢( إضافة إىل ضغوط احلياة وتعقيداا،واستعداده اخلاص ومدى تفاعله الثقايف

     :  مشكالت المدرس
  )العجز اللغوي (:أوىل مشكالته

                                 
، جامعة اإلمارات، مسر روحي الفيصل: د:قضايا اللغة العربية يف العصر احلديث) ١(

بريوت ، دار النهضة، عبده الراجحي: فقه اللغة يف .١٥-١٤:ص.٢٠٠٩، العني
 .١٥٤-١٥٣ :ص، ١٩٧٢

 .١٥٤-١٥٣:ص، ١٩٧٢بريوت ، دار النهضة، عبده الراجحي: فقه اللغة يف )٢(
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 وهو املتكلم ،املدرس هو الشخص ذو التأثري احلاسم يف عملية التعليم
 الذي يستطيع أن ينهض باللغة العربية وإن مل ، الدرسيةالفاعل يف القاعة

  فاملنهج املتوازن والكتاب اجليد ال،يتوافر الكتاب اجليد واملنهج املتوازن
وضعف املدرس ينعكس سلبا على العملية ، خيلقان مدرسا يف حال ضعفه

 واألمنوذج الذي نتحدث عنه هو املدرس الذي امتهن ،التربوية برمتها
 انقطع  عن القراءة اليت تربطه ، فهو بعد خترجه،وسيلة للعيشالتدريس 

 ،حبركة الثقافة اليت تفتح أمامه السبيل إىل النظريات التربوية وما استجد فيها
 بل كان طفال درج يف ، وهو مل خيلق مدرساً، وتضمحل لغته،فتضمر معارفه

كل يوم  يف جمتمع يفاجأ ، ويستخف باللغة العربية،حميط يتحدث العامية
 اليت مل يعد قادراً على التعبري عنها من خالل اللغة ،باالختراعات املذهلة

اا الداخلية تتوافر فيها يلآ  اليت هي ب- لضعف قدرته –العربية الفصيحة 
 وتتبلور ، من الرقي البنيويآليةمقومات الكتابة والتفكري ودرجات ع

لعامية اليت ال يستطيع أن  يف بعد أكثر خطورة باستعمال اللهجة اآليةاإلشك
ات الضرورية للتفكري لىيتعامل معها فكرياً لعدم احتوائها على األدوات واإل

ومن مث أصبح املدرس يعيش تناقض اللغة . لكوا ليست لغة ثقافة وفكر
ث خلخلة يف أحدهذا التناقض ، الفصيحة املثال واللغة العامية بوصفها واقعاً

 فهذه االزدواجية يف اللغة العربية كانت وال تزال ،الشخصية العربية وتوازا
  . تشطر أفكار التالميذ وأحاسيسهم وحيام نصفني

 خبصائص اللغة العربية الفصيحة أوىل مشكالت فالعامية واجلهل 
 ،يستطيع نقل أفكاره إىل تالميذه  ألنه ال؛ وينتج عنها مجود املعرفة،املدرس
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التعبري عن االبتكارات العلمية والتطور من قصور يف " فيكربون وهم يعانون 
، ويقفون عاجزين عن الدخول يف حقول املعرفة العلمية، التكنولوجي

 اليت تشكل العامل ، ألن امللكة اللغوية،والتعبري عن خربام بألفاظ عربية
 غري قادرة على مواكبة متطلبات ،األهم يف استثمارات مبتكرة إبداعية

تعليمية دفعت أبناءها للجوء إىل لغة أخرى لنقل فاملؤسسة ال )١(".العصر
 ليس ألن اللغة ،اتصاال وثيقا باللغة العربية"  ألا مل ىيء هلم ،أفكارهم

 ولقد استطاعت العربية يف فترة ،العربية عاجزة عن استيعاب هذه األلفاظ
 مما – يف زماا –مبكرة من تارخيها أن تستوعب من هذا القبيل ما هو أكرب 

 ألم كانوا ؛ وقد كان ذلك ميسورا لدى العلماء العرب،و يف زمانناه
     .)٢("يعرفون خصائص لغتهم 

يرتبط بكيفية إنتاج اللغة الذي يرتبط بالفكر ، وهذا القصور عن التعبري
 مث حيول هذه املرئيات ألفاظاً تشري ،الذي يستوعب الشكل واملعىن اجلوهري

الصورة احلاصلة يف األذهان عن األشياء " أي  )٣(إىل املعىن احلاصل يف العقل
 ، فإنه إذا أدرك، له وجود خارج الذهن، فكل شيء،املوجودة يف األعيان

  فإذا عرب عن تلك الصورة ،حصلت له صورة يف الذهن تطابق ملا أدرك منه

                                 
، حممد احلبيب بن اخلوجة: حتقيق، حازم القرطاجين: لغاء وسراج األدباءمنهاج الب )١(

 ٨٠:ص.١٩٨٦ ١ط، دار الغرب اإلسالمي
تاريخ ، ١١٢٢العدد ، من مقال للدكتور مسر روحي الفيصل يف األسبوع األديب )٢(

٢٠٠٨/ ١٠/ ١١. 
 .١٥ :ص. ٢٠٠٠، العني، دار الكتاب اجلامعي، سعيد حرب. د: الثقافة والعوملة )٣(
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الذهنية احلاصلة من اإلدراك أمام اللفظ املعرب به عن هيئة تلك الصورة 
 فصار للمعىن  وجود آخر من جهة ،هام السامعني  وآذامالذهنية يف أف
   .)١ (."داللة األلفاظ

كما ،وهذا اجلهل ال يقف باإلنسان العريب عند حد استخدام لغة أجنبية
 – التراث –بل املسألة أخطر من ذلك؛ وهي االنقطاع الفكري عن املاضي ، ذكرنا

 زائفاً من دون هضم القيم اليت بنيت  ألنه قلد احلداثة تقليداً شكلياً،فيضل يف احلاضر
 الباحثني يف علوم اللغة العربية وقضاياها إىل الكشف عن أحد وهذا ما دفع .عليها

أعتقد بأنين "  خشيته مما أحاق باتمع العريب وترك أثراً فاضحا على اللغة بالقول 
 ،ليت جتسدهخائف يف الوقت الراهن على الفكر العريب وعلى هوية اتمع العريب ا

أما مسوغ اخلوف الراهن على . وقد أشرع أخاف على اللغة العربية يف العقد القابل
 أما احلياة احلديثة فقد دخلت اتمع . فهو غزو احلياة احلديثة والعوملة؛اتمع العريب

 فالسيارة على ،العريب يف الثاين من القرن العشرين دون أن يكون معدا لالندماج فيها
 بل جاءتنا وهي حتمل معها فكر ، جامدةإلينا آلة مل تأت ،ملثال ال احلصرسبيل ا

 ، مبا يضمه هذا الفكر من حاجة إىل سلوكيات  وعادات جديدة،صانعها احلديث
 ومل  نتحل ، ولكننا ركبنا اآللة اجلامدة،وإىل نبذ السلوكيات والعادات القدمية

 وما إن  .ناء حضاراا احلديثة أو مهد لصناعتها وب،بالفكر العلمي الذي صنعها
شرع اتمع العريب يتكيف مع األشكال األوىل البسيطة للحياة احلديثة يف مثانينات 

ناته حىت عصفت به رياح العوملة بفضائياا واقتصادها تسعىالقرن العشرين و
 النابذة للمجتمع القدمي اآلمن ،وأفكارها الغريبة املسيطرة املناهضة للفكر العريب

                                 
 .٣٣: ص، أسعد علي.د، ذيب املقدمة اللغوية للعاليلي) ١(
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أما .... . الراغبة يف أن جتعل  اإلنسان تابعا ذليال هلا،واحلديث  اآلخذة بالتشكل
 طوال القرن ، ألا أثبتت،اللغة العربية فموقفها أكثر قوة يف مواجهة احلياة احلديثة

 وجناحها  ،العشرين قدرا على ابتداع املصطلحات يف العلوم والفنون واآلداب كلها
 وقد أثبتت الدراسات غىن اللغة العربية ،ف فيهاالتالياا  ويف تدريسها وغرس مهار

 وال أظن بأن شيئاً  من ذلك كله ميكن أن ،ومرونتها وطواعيتها يف العصر احلديث
 ، بل يعين القلق، بيد أن ذلك ال يعين االطمئنان،يتغري يف أثناء مواجهتها رياح العوملة

   .)١("ريب واللغة العربية  تبعا لتوافر االرتباط بني هوية اتمع الع
  ، شكل جتربة سابقة،إن مواجهة العرب قدميا لعلوم اآلخر وخمترعاته

جديرة بأن تتخذ قدوة مع التمعن يف اختالف الوضع العريب بني املاضي 
فما تعانيه الشخصية العربية من أزمات التردي االجتماعي . واحلاضر

جعل   وهذا ما،دي منفردا جعل كل قطر يواجه التح،والتجزئة السياسية
ن ينظرون إىل اللغة العربية على أا عاجزة ال تقوى على استيعاب يكثري

 إنه ، فالعجز يكمن خارج اللغة؛واحلقيقة خالف ذلك، االبتكارات احلديثة
 وعندما نعيد بناء الشخصية العربية ونصوغها من ،يكمن يف الوضع العريب

  .  يف البناءفإننا نقف على العتبة األوىل، جديد
تكون اللغة العربية أبرز ، وصوغ اإلنسان يكون بتحديد هويته العربية

إن عجز اتمع العريب عن مواجهة التحديات نابع من انفصاله . )٢(مميزاا
                                 

الس األعلى لرعاية الفنون : ترمجة، رينيه ويليك وأوسنت وارين: نظرية األدب )١(
 ٢٢:ص، دمشق، واآلداب

  .١٥: ص. ٢٠٠٠، العني، دار الكتاب اجلامعي، سعيد حرب. د: الثقافة والعوملة) ٢(
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 أو ، فهو إما منفتح إىل أبعد احلدود، وإعجابه بالشخصية الغربية،عن لغته
 يوظفهما ، التراث واملعاصرة متأرجح  بني،منغلق إىل أبعد حدود االنعزال

بصوغ " حل له إال  إن تفكك اتمع  وعجزه ذا الشكل ال.حيث يشاء
   .)١("اإلنسان من جديد

 ، فاجلهل بالعربية يدفع املدرس إىل تكرير عبارات جاهزة يدور يف فلكها
 ،  وال تتسق مع السياق الذي يتحدث فيه،وقد ال تعرب عن املعىن الذي يريده

ويبتعد ،  فيقتل حيوية اللغة، وتصبح كلماته خاوية املعىن،ظاهرة اللفظيةيف فيغرق 
 ويتحجر تعبريه الستخدامه ألفاظ جمردة من ،عن املطابقة بني املوقف واملقال

 ويفقد ، ويلهو، فيشغل نفسه، عندئذ يعجز التلميذ عن متابعة املدرس،مدلوهلا
   .ها ويبتعد عن لغته اليت ال يفهم،الصلة مع مدرسه

طريقة  ينعكس على ،وهذا العجز اللغوي الذي يعانيه املدرس
،  ومل حيققه، حام حول املعىن، فإذا أراد شرح مفردة،توضيحه الكلمات

 أو يلجأ ،ويف أحسن حاالته يستعني بالشرح مبفردات أكثر غموضاً وإاماً
  .ليت ال ميكن أن تعرب إال عن خوائها إىل عبارات رنانة

 ،قابيل الضعف اللغوي تتغلغل يف فكر املدرسوالشك يف أن ع
 لذلك يغيب ، فتقل ثقته بالطالب،وتنعكس على ما يقوم به داخل القاعة

 ويدب ، فتذوي رغبة البحث عند الطالب،البحث الذايت والتعلم الذايت
  . اليت قد تكون خاطئة، ويكتفي بأخذ املعلومة جاهزة،الكسل يف نفسه

دام املدرس اخلاص   ما،هلا أفضل فلن يكون حا،أما الواجبات
                                 

 ١٥: ص. ٢٠٠٠، العني، دار الكتاب اجلامعي، سعيد حرب. د: الثقافة والعوملة )١(
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 وال يكلف نفسه مسؤولية إفهام ، ألنه هو الذي يقوم حبل الواجب،موجوداً
 ، وضرورة أن يبحث الطالب عن اجلواب الصحيح،الطالب أمهية الواجب

 وكيف يربط بني ،وماذا أضاف إىل معارفه،  وماذا أكسبه،ويعرف أبعاده
 سيلحق بطالب ،رتبط بوقت حمدد ألن املدرس اخلاص م،معارفه واحمليط

 وال يكلف ، إال بتأدية الطالب للواجب ال يهتمعالوة على أن املدرس. آخر
  . ليعيد الطالب النظر يف أخطائه،نفسه عناء التصحيح

 وعدم وجود ،وغياب املنهجية، وقد أسهم هذا الوضع املتسم بالالمباالة
 ألن اللغة موات بال ،عربيةأسهم يف احنطاط اللغة ال، ات التراكم املعريفإلى

، ا لتأكيد وجودهإليه يلجأ ،مرتل الكائن البشري ومرآة فكره"  واللغة  ،استخدام
 واملرايا تصفو وجتمل ، ولكن املنازل تغىن بسكاا،وينطلق ا لتحقيق رغباته

 أو ماتوا خلت ، فإذا هاجر السكان، والوجوه املصورة عليها،اإليهبالعيون الناظرة 
  . )٢(" فهم روحها اليت ا حتيا، وافتقر غناها،زلاملنا

 ، ينمو، بل كائن حي،)٣(اللغة العربية ليست جمرد مادة هامدة كاحلجر
 الذي يوضح ، وهذا توكيد لصلة التعبري اللغوي باحمليط االجتماعي،ويتطور

   .الوظيفة التواصلية للغة
 حبد ذاا إىل ما ترتبط به وتتجاوز اآلثار املترتبة على هذا الوضع اللغة العربية

فالتردي اللغوي تابع ، واللحاق بركب احلضارة، من الوعي الديين والوعي القومي
 وجعل انتماء الفرد ،للتردي الثقايف الذي حطم الروح الوطنية للفرد يف جمتمعنا

 مما أضعف إمكانات تنامي ، وهي املصاحل الشخصية،ألضيق الدوائر احمليطة بالذات
 واستعدادات التصدي اجلماعي للهجمات الكربى وهنا الطامة ،لوطينالشعور ا
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أمل تكن اللغة ،  لننهض ا،لذلك البد من تصور حلول لعلها تنهض بلغتنا، الكربى
؟ )١(العربية مالذاً للعرب يف ظل حمن التاريخ؟ أمل يلوذوا ا حلماية هويتهم وأصالتهم

 ،ى الفرد اليت تؤهله للتصدي للمعضالتعلينا أن نريب روح املواطنة واالنتماء لد
، )٢("دليل تفكك فكري لغوي منحدر"فاللجوء إىل العامية . وجتعله يدافع عن وطنه

والختفى خطورة . حيول األفراد إىل جمموعة بشرية وليس إىل جمموعة ثقافية مترابطة
 لقد .ة واحملافظة على قوام الشخصية العربي،هذا األمر على التجانس الثقايف للعرب

معضالت ١ى أحد وهذه ، وتناسى واجباته،انشغل الفرد العريب بأشيائه الصغرية
  . أو اليت مل يعها أصالً،املدرس  اليت تغافل عنها

 هذا يبني أن الضعف اللغوي يؤدي إىل انعدام الوعي القومي   
 فقد درج بعض ،وعدم املسؤولية واالستهانة باللغة العربية واتمع العريب

  : رسني على ترديد عبارات من مثلاملد
  ) ومن ال يعمل نفس الشيء ،من يعمل ( 

  )من يفهم ومن ال يفهم  لست مسؤوال مادمت قد شرحت الدرس ( 
  )أين تصرف كلمات الشكر( 
  )لو قضينا العمر بتثقيف أنفسنا ملا ازداد الراتب( 

 إا غيض من فيض العبارات اليت يرددها بعض املدرسني مستندة إىل
   تنعكس، تولد سلوكيات معتلة،مواقف خمتلة

                                 
 .٣٣: ص، أسعد علي.د،   ذيب املقدمة اللغوية للعاليلي- )١(  

  .١٦:ص.١٩٧١، ٢ط، دار الفكر، سعيد األفغاين:   من حاضر اللغة العربية–)٢ (
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 وتنحصر يف ، فتضيق مهمته،على طريقة تعامل املدرس تربوياً مع الطالب
فينشأ الطالب ومل يع أمهية . تلقني املعلومة باللغة اليت تتناغم مع هذا السلوك االزامي

 وتزداد .وتوازا وأثرها يف تكوين الذات وتكاملها ، ووظيفتها التواصلية،اللغة العربية
 تترتب ، ويعده موقفاً شخصياً عدائياً،املشكلة تعقيداً عندما يرفض هذا املدرس النقد

 تدفع مبن يريد تقومي االعوجاج أن يصمت خشية العداوة ،عليه مواقف كيدية
   .الشخصية إال يف حال دعم املؤسسة التعليمية له

  :الكتاب
ا الطالب  يدإليهمتتد  لذي ال ا،الكتاب: احملبس الثاين للغة العربية

 ، بل ألنه ال يفهم ما يقرأ،حيب القراءة فقط  ال ألنه ال،للمطالعة والثقافة
 وال يفتح ، ال يستثريه سؤال من القراءة،وجيهله ألنه انقطع عن توليد ما يقرأ

 يف ومل يعد منها كبري فائدة، ماماته وألن الثقافة آخر اهت،شهيته للقراءة
ناقش مسألة الكتاب بشكل عام والكتاب املقرر يف معاهد  لذلك ن.نظره

 ، تصعب املمرات، الذي يأيت ضمن سيل من كتب،التعليم بشكل خاص
  وتعجز عن الوفاء  مبا تقتضيه القيم ، وحتجر علوم اللغة العربية،وتضيقها

 فاملناهج ختاطب القارئ مبا يعجز عن .الروحية للعصر الذي يعج بكل جديد
   .ا يؤدي إىل ضياعه أو ضالله  مم،فهمه

 ، وكالمنا هذا ال نقصد به تلك العالمات املضيئة يف ثقافتنا املعاصرة
 وإمنا قصدنا الكتاب الذي يؤلف وينشر ،فكتب هؤالء مستثناة  من حديثنا

 ،ويوزع ألهداف جتارية يف معظم الدول العربية على غري قاعدة  أو ضابط
 من دون أدىن أحدتكرر للكتاب الو والترمجات ت،فالتخصص فيه منعدم
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والكتب . مراجعة  أو مقارنة بني خمتلف الترمجات واألصل الذي نقلت عنه
 وبتحقيق غري ، نشرت ويعاد نشرها بال حتقيق يف األعم األغلب،القدمية

 فضال عن األخطاء ، ويشوه الثقافة،واف مما يسيء  إىل األمانة العلمية
  .األخرى يف الطباعة
 فيطغى ، العريب يعاين ما يعانيه اتمع العريب من اضطرابإن الكتاب

 والتكرار ، والسطحية يف مناقشة الفكرة،عليه األسلوب الصحفي واإلذاعي
فكرروا النتائج ذاا من دون متحيص ، اململ ألفكار عاجلها كتاب آخرون

 عالوة عما يشوب اللغة من أخطاء لغوية تعزى إىل ،أو نقد وتقييم سليم
مل تعرفها   وهي يف حقيقتها استعماالت،طبعة أو إىل استعماالت لغويةامل

  .اللغة على امتداد تارخيها الطويل
 فهو مادة تلقني ال تثقيف النقياد مؤلفه إىل ،أما الكتاب املدرسي 

ولكننا النعدم بعض حماوالت التجديد يف دول . املناهج املقررة انقيادا أعمى
  .األخريةعربية متعددة  يف السنوات 

وما إن نصل إىل الكتاب اجلامعي حىت جند أنفسنا أمام أخطر األسباب 
  فاملقرر اجلامعي يتم تقريره ،اليت تنفر الطالب من اإلقبال على اللغة العربية

 وال خيضع للتقومي املستمر الستبداله بكتاب آخر ،طوال سنوات متعددة
 يستند يف أساسه إىل حيقق األهداف املتوخاة من التعليم اجلامعي الذي

  .البحث الذايت عن املعلومة يف مظاا
 وهناك جامعات  تشترط للترقية إىل مرتبة علمية أعلى أن يؤلف 

 ال يقدم ، فيأيت الكتاب تلفيقا يف جممله،عضو هيئة التدريس كتابا جامعيا
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بال ،  وردت يف كتب سابقة، بل يأيت تكريسا لنتائج سابقة،رؤية واضحة
 واللغة يف هذه الكتب مبا فيها من ركاكة ،حسيب وال رقيبضابط وال 

دفعت بالطالب إىل العزوف عنها ألا ال ، وعدم وضوح  مغفلة الضبط
  .  وال تالمس  قضايا حيام وواقعهم،توصل املعلومة بشكل جيد

 ،والضعف الذي ابتلي به الكتاب اجلامعي ال يعود إىل خلل يف املؤلف
  .العوامل  حيددها املناخ العام للثقافة يف اتمع العريببل يعود إىل مجلة من 

 وأرخت بظالهلا على مظاهر ،لقد تفاقمت أزمة متكلم اللغة العربية
 فاإلنسان املأزوم يتذمر من ،احلياة املختلفة من اجتماعية وسياسية واقتصادية

  وهذه مسألة حتتاج إىل نظر عميق يف. حياته ووطنه وأهله وهويته  ووجوده
 اليت ألفيناها تتمحور حول ،حلول بعد أن بسطنا املشكلة بأبعادها املختلفة

 تعيق تقدم اللغة ومنوها ،املدرس والكتاب وما يتصل ما من مسائل فرعية
 وإمنا حتيا يف اتمع بوصفها ظاهرة ،فاللغة ال حتيا يف حمابس. وتطورها

تردي الثقايف الذي حطم لذلك ربطنا التردي اللغوي بال. اجتماعية بامتياز
 الدوائر احمليطة ألضيق وجعل انتماء الفرد ،الروح الوطنية  للفرد يف جمتمعاتنا

 ، مما أضعف إمكانات تنامي الشعور الوطين، وهي املصاحل الشخصية،بالذات
  .واستعدادات التصدي للهجمات الكربى على األمة العربية

  :الحلول
 – وكذلك الثقافة العربية ،داً دينيالطاملا اكتسبت اللغة العربية بع  

فاحلل لن يكون إال مبا ،   كانت ذا منحى ديين-بشكلها املوروث السائد 
فالدين متداخل ومندمج بالظواهر الثقافية ، يتوافق مع هذه النظرة اليت توجهه
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 وهنا البد لنا أن نبسط حلوال ،االجتماعية بشكل يصعب الفصل بينهما
وذلك بفك ، وأعاقت حرية اللغة العربية وقيدا، هلاللمشكالت اليت عرضنا 

  .  تتناول املدرس والكتاب،بتقدمي حلول، قيدها
 وهلذه ى نسجها فمالكمه وو،قد يقال إن اللغة العربية رثَّ حبلها

  الدعوات ؟ ملاذا ال يكون البديل لغة حية ولتكن العامية أو اللغة اإلنكليزية؟؟
قنا يبدأ من قدرة العربية على احلياة هذه دعوات مرفوضة ألن منطل
  . من اختراعات عظيمةإليناوالوفاء مبتطلبات العصر بكل ما حيمله 

ننطلق بداية من مفهوم يرى أن اد اللغوي ال يقل عن اد السياسي 
كل أمة معدود " فلسان . )١(لألمة الصاحية من سباا العميق كأمتنا العربية

 وعليه فلسان كل أمة جزء من مفهوم ،ية بال منازعمن مجلة مفاخرها التارخي
أي إن الدين ، وإن جانبا كبريا من مفاخر األمة مت على الدين... .وطنها

وإذا كان جانب من مفاخرها ، كان أكرب عامل يف حصول تلك املفاخر هلا
ومن االرتكاز على .  )١(" فالدين داخل يف مفهوم وطنها ،قائما على الدين

 ارتأينا حال يبدأ من صميم الدين اإلسالمي بعد ، واللغوييينالتالزم الد
فتالزم العروبة واإلسالم . اوي كثريا من الدعوات العلمانية لإلصالح

 خيدم اللغة العربية وما يتصل ،يفرض حلوال للغة العربية من مفهوم إسالمي
  .ا من قيم تتعلق بالشخصية العربية وهويتها وانتمائها

انتشرت العربية بفضل القرآن الكرمي وبفضله ، إبان فجر اإلسالمومنذ القدم 
بلغت اللغة العربية من االتساع مدى ال تكاد تعرفه أي لغة أخرى من لغات " 

 واملسلمون مجيعا يؤمنون بأن العربية وحدها اللسان الذي أحل هلم أن ،الدنيا
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 فاقت ،مكانة رفيعة وذا اكتسبت العربية منذ زمن طويل ،يستعملوه يف صلوام
  ١.)٣("مجيع لغات العامل األخرى اليت تنطق ا شعوب إسالمية

 كلمات إمنا هي مفاتيح اإلسالم فضال عما اليومفاملسلم يكرر يف 
 ، وهي درر من القرآن والسنة، والليلةاليوميردده يف الصالة مخس مرات يف 

لقد حدد . الموتعد عالمات ناصعة يف النظام التواصلي الذي أرساه اإلس
 وحض على املعاملة احلسنة وحسن ،اإلسالم عالقة اإلنسان بأخيه اإلنسان

   . فالكالم ينبغي أن يكون إسالما، ومادام الكالم فعال وسلوكا،السلوك
فالعبارات تلفظ ، إن من مآسينا اندثار النظام التواصلي يف جمتمعاتنا

ستنادا إىل الصلة وا،   لذلك انفصل القول عن العمل،جمردة عن قيمها
 يرتبط ، فإن البعد التواصلي بني املسلمني،العميقة بني اللغة والدين اإلسالمي

 ألن حترر اللغة من ، نطاق الدين  والحل ألزمة العربية خارج،باللغة والدين
 على هذا التواصل آليةفاحلج جتربة مث. قيودها يزيد من فهم املسلمني لدينهم

 واحلل يكون بنمذجة ،اإلسالم واللغة العربية يربطهم ،وشعوب بني أمم 
ولنعلم الطالب أن اجتاهه حنو ،  السلوك اإلسالمي الذي يقرن القول بالعمل

                                 
، ٢ط، مكتبة لبنان ناشرون،حممد العدناين: معجم األخطاء الشائعة-)١  (

  .٥:ص،٢٠٠٣
  .٢١:ص، سعيد األفغاين:  من حاضر اللغة العربية-)٢  (
أيار ، جملة األصالة اجلزائرية السنة السابعة، عثمان أمني:  فلسفة اللغة العربية-)٣(  

 .١٠٤: ص، ١٩٧٨
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  .)١(العامية يقود إىل القضاء على الدين اإلسالمي
 اليت قدمت ساليباألإننا عندما نزاوج بني األحكام الدينية ومضامينها وبني 

  .يجة إميانية صحيحة وممارسة لغوية سليمة نصل إىل نت،ا هذه األحكام
هذه خطوة أوىل لكي يعي املتعلم قدسية اللغة وأثرها يف تكوين الذات 

 نفهم الطالب أن املستعمر ، وإمعانا يف توضيح أمهية اللغة،وتكاملها وتوازا
 وتشجيع ، كان يعمد إىل إحالل لغته حمل اللغة األم،يف كل زمان ومكان

 ،اً إىل صعوبة الفصحى ومرونة العامية وقدرة لغته وسهولةالعاميات مستند
 بل كان يدرك ارتباط اللغة ،وهو يف زخم دعوته مل يكن ليهتم براحة العرب

  . فحاول إضعاف الفكر من خالل عبثه باللغة،بالفكر
 ومن ، استخف بتراث أمته،فمن مل ينشأ على حب لغته وإدراك قيمها

 حيدث خلال يف الشخصية من أهم مظاهره ،عململ يبذل اجلهد يف إتقان ما ي
  .التقاعس والسطحية

 نعده ليواجه حتديات ، إننا عندما نغرس هذه املبادئ يف نفس العريب
 فال بد أن نعد جيال يكون قادرا على ، فاجلديد يقتحم حياتنا.احلداثة

مواجهة املستقبل بكل طغيان احلضارة املدنية والتالؤم مع ما يستجد من 
 وتتطلب ممن يعايشها املرونة واالنفتاح والقدرة على ،ات وابتكاراتتطور

 وحل املشكالت واالبتكار واملشاركة يف اجلديد من بوابة ،حتصيل املعلومات
االختراع واملواجهة بدال من السلبية والتلقي السليب واإلذعان للظروف 

                                 
 -١٢٢: ص.١٩٧١، القاهرة، دار املعارف، عائشة عبد الرمحن. د: لغتنا واحلياة) ١(

١٢٣. 
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حلياة يف  تشيع ا، وهذا يستلزم استراتيجيات متعددة يف التدريس،اجلديدة
  . اللغة بدال من تقييدها

 فكيف نعد معلما ،هذه هي مسؤولية املعلم الواعي بالعملية التربوية
  ؟همتهقادرا على االضطالع مب

  : إعداد المدرس
نريد املدرس املتعلم املثقف العارف بطرق التدريس اليت تثري اهتمام 

ركة مع  وتدفعهم للمشا، وتشوقهم للمعرفة، وتدفعهم للتعلم،الطالب
فعلى يدي مدرس اللغة الغربية . "  وتساعد يف حتقيق أهداف املنهج،املعلم

 ، ويف استطاعته أن يفتح شهية الطالب أو يسدها،حتيا اللغة أو متوت
 ومدرس جيعل املادة ،فمدرس جيعل ساعة األدب ساعة تعذيب واحتضار

ىل جداول   وحيول النصوص اجلامدة إ،اليت يدرسها بني نزهة روحية ونفسية
  .)١("متدفقة باألنغام واملشاعر

 ،فاملدرس الناجح يتعامل مع املمكن أو الواقع يف املدارس واجلامعات
 فبإمكان املدرس املتمرن أن يعدد ،وأال نلقي املسؤولية على املناهج التقليدية

  .طرقه التدريسية من حيث التشويق
  :ينطلق املدرس يف مهمته بأسئلة

  ماذا نعلم؟
  م؟من نعل

                                 
 ،دار النهضة العربية، حممد زكي العشماوي. د:  األدب والنقدالرؤية النقدية يف )١(

 .١٢٩:ص.١٩٨٣. بريوت
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  ملاذا نعلم؟
  كيف نعلم؟
  مباذا نعلم؟

، واللغة العربية قادرة على القيام ذه املهمة مبا متتلكه من قدرات هائلة
ملا متتاز به خصائص الترادف والنحت واالشتقاق والتوسع اازي وقابليتها 

وما نريده املعلم القادر على اإلجابة عن . للمعرب والدخيل واملصطلحات
  .ومتثلها سلوكياهذه األسئلة 
  :يبدأ مبرحلة اختيار املدرس يف جمال تعليم اللغة العربيةاحلل 

،  والتحقق من مقدرته اللغوية، بعناية بعد سرب ثقافتهاختيار املدرس -
 ومعرفته ، واهتمامه برفعته، وحبه لوطنه، وحرصه عليها،وولعه باللغة العربية

وأن يعي أن ، الغة وعروضالواعية بعلوم اللغة العربية من حنو وصرف وب
 .  ودليل فهم النص الديين،اللغة العربية عنصر مجع األمة

 :مث تبدأ مرحلة إعداد املدرس
 فليست معايري اختياره  تؤهله ، إعدادا جيداإعداد املدرس -

 ، فالبد من إخضاعه للتدريب املستمر،للتدريس على امتداد زمن طويل
 أخر املستجدات يف جمال التربية وطرق والدورات التدريبية اليت تطلعه على

 . إضافة إىل حضور ندوات تربوية تم بالتعليم واللغة العربية،التدريس
وأن يستعني بكتب ، أن يبقى على صلة باملؤسسات التربوية -

 .توضح طرق تدريس كل مادة
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  .)١(آليةأن يوضح طرق التدريس املستخدمة مع حمتويات املناهج احل -
اسة حتليلية لبعض حمتويات املناهج الدراسية يف خمتلف القيام بدر -

  . واختيار الطرق املالئمة لتدريس هذه احملتويات،مراحل التعليم العام
إجراء دراسة ملعرفة أسباب عزوف املعلمني عن التنوع يف استخدام  -

 .طرق التدريس
 .ف وإعداد كتب تلخص جتارم الناجحةليأالتتشجيع املدرسني على  -
 ،تنمية قدرة املدرس على تنظيم املقررات الدراسية وتطويرها - 

  . تدريسه وعالقته بطالبهأساليبو

   :طرق التدريس
 إن مدرس اللغة العربية يركز على القاعدة النحوية بوصف النحو 

 وهذا هو ، ويهمل تطبيق املعارف النحوية يف كالمه وتدريسه،عماد العربية
 وهو ما خيرج األزمة من اللغة إىل طرائق ،ملدرساخلطأ الفادح الذي يقع فيه ا

 وإمنا هي يف كوننا نتعلم ،فعقدة األزمة ليست يف اللغة ذاا " ،التدريس
 نتجرعها جترعا عقيما ،العربية قواعد صنعة وإجراءات تلقينية وقوالب صماء

وقد حتكمت قواعد الصنعة . بدال من أن نتعلمها  لسان أمة ولغة حياة
 دون أن جتدي عليه ، فأجهدت املعلم تلقينا والتلميذ حفظا،جلامدةبقوالبها ا

 وانصرف مهنا كله إىل ،شيئا ذا بال يف ذوقة اللغة وملح أسرارها يف فن القول
 وكان اخلطأ ،ة إجراءات الصنعة اللفظية بعيدا عن منطق اللغة وذوقهاسوىت

                                 
 ،دار النهضة العربية، حممد زكي العشماوي. د: الرؤية النقدية يف األدب والنقد )١(

 .١٢٩:ص.١٩٨٣. بريوت
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ن اللغويني  ولك،األول أن األصل يف األعراب أن يضبط املعىن ويدل عليه
 فأنت تتعلم يف ، ووضعوا بينهما احلدود واألسوار،فصلوا النحو عن املعاين

 أما ملاذا تصرف العربية النظر عن ،النحو مثال حكم الصنعة يف نائب الفاعل
وإمنا مكانه يف علم ، ال شأن للنحو به  فذلك ما، وتأيت مبا ينوب عنه،الفاعل

  . )١("آخر هو علم املعاين
ناه يشكل جوهر املشكلة يف الكتب وطرائق التدريس اليت إن ما بسط

 تفصل علوم اللغة عن بعضها على ،تنظر إىل اللغة بوصفها حالة جامدة
 فالنحو يعني يف فهم املعىن وإيضاحه وضبط احلديث ،الرغم من تكاملها

وفهم الشعر وغريه لذلك ينبغي أن يكون االهتمام بإصالح اللغة شامال 
ات إلىفالتدريس  ينبغي أن يشمل . ساليباألاملناهج ويتناول الغرض و

  . تضمن  للمتعلم إتقاا حديثا وكتابة
 وهو القادر على ،هو العنصر الفاعل يف عملية التعليم كما ذكرنا واملعلم 

 ويكتسب التقليد ، وهو املثال الذي يندفع الطفل إىل تقليده،النهوض باللغة العربية
كون يف مرحلة اكتساب املهارات األساسية يف اللغة اليت أمهية كبرية ألن الطفل ي

  .هي منطلق أساسي الكتساب املعارف واملهارات يف املواد األخرى
 يف املراحل -والتدريس الفعال ينبغي أن يظهر فيه عمق معرفة املدرس 

 وقدرته على االتصال ، وامتالكه لطرق واضحة،  مبادته-التعليمية املختلفة 
  . وعدالته يف تقوميهم،ارة دافعيتهم إىل العلم وإث،بطالبه

 متكنه من حتويل القيم الوعظية ،إن اتباع املدرس طرق تدريس متعددة
                                 

 .١٩٦: ص، عائشة عبد الرمحن. د:  لغتنا واحلياة-)١(
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 ألن تلقني ،  ومتكنه من مد جسور معرفية بني الدين واللغة،إىل سلوك
 حول تلك املبادئ إىل قيم ،م اإلسالمإلىالطالب أحكام القرآن وآياته وتع

   .لطالب من دون أن يتحلى بأخالقيااحيفظها ا، جمردة
 ،إن إدراك املعلم فداحة اخلطأ اللغوي الذي يقع الطالب يف شركه

 وأن يعيد ويكرر . ويقدم الصورة الصحيحة له، ويصححه،جيعله يقف عنده
وأال يقطع ، يف بداية كل درس أمهية اللغة العربية يف توثيق العالقات العربية

وأن . د أنه مازال يف اللغة ذخرية غري مستعملةوأن يؤك، بصعوبة العربية
 وتنمية الفكر الناقد لطالبه ،يربط بني ما ينقله املدرس لطالبه وأهداف املادة

  .وقدرم اإلبداعية
  : إذا اتسم مبا يأيتواملدرس ينجح يف عمله

 ،والـوعي القـومي   ،  الذي يشكل الرقيب واحلسيب له     ،الضمري احلي  -  
  .واملواطنة الصاحلة

  . واالعتزاز ا،  إتقان اللغة العربية الفصحى-  
 واستخدم طـرق    ، ومراعاة الفروق الفردية   ،حب املادة وجعلها شيقة    -

 وتشجيع آرائهـم    ، والنظر إىل الطالب نظرة احترام     ،تدريس واضحة 
 آلية واستخدام تغذية راجعة ع    ، واستخدام معايري تقومي مالئمة    ،الصائبة
  . وتقبله النقد، اجلودة

 فامتالك املدرس املادة يبعده عـن ظـاهرة       ،  امتالك املادة اليت يدرسها     - 
فيشرح بالـصفة والـصور     ،  فتتضح طرق عرض املادة يف ذهنه      ،اللفظية

 ، ووضع الكلمـات يف مجـل      ، ويترك التلميذ ليعرب عن اإلشارة     ،واإلشارة
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 .فيفهم التلميذ املعىن من خالل السياق
 .عدادا جيدا   القدرة على إعداد الدرس إ-
 ، على اجتذاب انتباه الطالب وإثـارة تفكريهـم     آلية امتالك مقدرة ع   -

والقدرة علـى تنظـيم     ،  واحلماسة هلا  ،وامتالك املهارة يف شرح املادة    
 .وقت احملاضرة

، وخلق جو من املنافسة الشريفة    ،  اللجوء إىل طريقة األسئلة واألجوبة     -
 والقيام بدور   ،لقراءةوذلك بطلب حتضري الدرس قبل إعطائه وتشجيع ا       
 .النصح واإلرشاد للتالميذ واإلشراف على أعماهلم

 فال يقبل شيئا من العلـوم  ، ونقد ما يقرأ ، تعليم الطالب طرق البحث    -
 .وينمي هذا االجتاه لدى طلبته ،اإلنسانية على أنه مسلمات

 . الربط بني خربات الطالب السابقة وما اكتسبه من معلومات جديدة -
 واالعتماد يف تقومي االمتحانات على املـادة        ،ألسئلة املقرر أن تشمل ا   -

ـ ـعـ الت بـأساليالعلمية اليت يصبها الطالب بعيدا عن العناية ب        ري ـب
 .وعرف الطالب خطأه، أو منهجيته

  .االستمرار يف تطوير ذاته -
 واجلـري وراء الـدعوات لتيـسري        ،عدم البحث عن إرضاء الطالب     -

 .ا وخيل اإليهيسيء  وتبسيط املادة بشكل ،األسئلة
تشكيل فرق متعددة من التالميـذ والطـالب يف املرحلـة الثانويـة              -

 ويف نـشرات  ، تكلف بإحصاء األخطاء يف لوحات اإلعالن     ،واجلامعية



٢٧٦ المحور الخامس

 ويعد هذا من قبيل الواجبات اليت حتسب        ، ويف قراءة الطالب   ،األخبار
 .ضمن العمل التطوعي لنشر ثقافته يف جمتمعاتنا

لول ال تكتمل إال حبماية اللغة بقرار سياسي من الدولة ولكن هذه احل
 يعمل على ،البناء اللغوي لإلنسان العريب اجلديد مهمة حضارية" ألن 

 أحدجتسيدها األفراد واملؤسسات واحلكومات بغية قيادة اتمع إىل هدف و
 ،فالعمل على رفع مستوى الوعي باللغة العربية. )١("هو جتديد اهلوية الثقافية

 إضافة إىل أن الوعي ،وآداا بوصفها املمثلة لفكر األمة وحضارا وذوقها
 يعد مطلباً ، والنهوض ا وتطورها،بأمهيتها وقيمتها واحلرص على سالمتها

  . )٢ (قوميا من الدرجة األوىل ال ينبغي التهاون فيه

  عمل المؤسسات التعليمية
 جبارة يف سبيل إحاطة الشك يف أن بعض املؤسسات التربوية قامت جبهود

 واختذت خطوات يف سبيل االرتقاء باللغة العربية يف املدارس ،العربية بسياج حيميها
   . ومن جتربتها هذه استوحينا بعض اليت احللول اليت رأيناها ناجعة،واجلامعات

  :من مثل  تعمل املؤسسات التربوية على تنفيذ مقررات الدولة 
ولعـل  . (يف دخول أقسام اللغة العربية     اختيار الطالب الذين يرغبون    -

 ،جتربة اململكة العربية السعودية يف إخضاع الطالب الختبارات قبـول      
                                 

 مجعية محاية اللغة، بن عيسى باطاهر: العوملة الدور احلضاري للعربية يف عصر -)١(
 .٥٨:ص،٢٠٠١، الشارقة، العربية

 ،دار النهضة العربية، حممد زكي العشماوي. د:  الرؤية يف األدب والنقد-)٢(
 .١٣١: ص. ١٩٨٣،بريوت
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 يـتم   ،مث إضافة سنة حتضريية   ، تؤهل جمتازيها إىل الدخول إىل اجلامعة     
 وهـي   ،فيها فحص مؤهالت الطالب اليت تؤهلهم لدخول قسم بعينه        

  .)جتربة رائدة تستحق الوقوف عندها
 وذلك مـن خـالل      ، اإلبداع باللغة العربية ومكافأة املبدعني     تشجيع -

 .اإلعالن عن مسابقات
 .إقامة الندوات واملؤمترات اليت حتتفي باللغة كتابة وإبداعاً -
 واإلفـادة مـن     ،واالستماع إىل إبـداعام   ، استضافة األدباء الكبار   -

 ١ .جتارم
وبـني املؤسـسات     وتوثيق الصلة بينها     ،االهتمام مبجامع اللغة العربية    -

، التعليمية للوقوف على ما أجازته من استعماالت لغوية ومصطلحات        
 .وتوسيع صالحيات هذه املعاجم

 .إصدار االت األدبية -
 .جعل اللغة العربية مادة أساسية للنجاح -
 ،اإلسراع يف تكوين قواعد معلومات باللغة العربية يف خمتلف ااالت           -

 . وتكون يف متناول كل مدرس،ووضعها على الشبكات احلاسوبية

  ): المناهج( الكتاب
 من ،ينبغي أن نعرف أن اللغة حتول األفراد من جمموعة من األفراد

                                 
  .وال أعرف مصدره، أحفظه،  هذا القول لعبد اهللا بن سعود-)١(
  .١٩٨: ص، ١٩٧١، دار ضة مصر، حد وايفعلي عبد الوأ. د:  اللغة واتمع-)٢(
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 وفضيلة اللغة العربية أا جتمع إىل ،جمموعة بشرية إىل جمموعة ثقافية مترابطة
فيكون الكتاب وفق هذا املفهوم عامل .ذلك صلتها بالقرآن والدين والتراث

وهذا األمر ينبغي أال يغيب عن أذهان .واحدةقارب بني أبناء اللغة الألفة وت
  .القائمني على املناهج والكتب

فاملناهج اليت ختاطب القارئ مبا يعجز عن فهمه يؤدي إىل ضياعهم أو 
وما من رجل حيدث قوما حديثا ال تبلغه عقوهلم إال كان فتنة " ضالهلم 
ناهج وتوظيفها من أجل غاية اإلتقان فاألمر يتطلب إصالح امل.  )١("لبعضهم
  .  وهو مبدأ إسالمي،يف العمل

 والبد من تغيري النظرة إىل املناهج واالهتمام ا وتطويرها مع ما 
 ، واللغة العربية هلا خاصة البد من مراعاا يف هذا األمر.يستجد يف احلياة

 حياة حياول إصالحها لغويا أن يعمد قبل كل شيء إىل دراسة" وعلى من 
 وما ختضع له يف حياا من قوانني حىت يتميز له ،اللغة ومناهج تطورها
 وما يتنافر مع ، ويستبني له ما يتفق مع السنن الكونية،املمكن من املستحيل

 ،فتؤيت أكلها، طبيعة األشياء وحىت تأيت إصالحاته مسايرة هلذه الطبيعة
 ومعرفة حنوها ، اللغةليةاوهلذا ال يعين أن نغفل عن مج. )٢("وتكلل بالنجاح

  . وصرفها وبالغتها على أساس أن تكون هذه مِعينة هلا يف وظيفتها التواصلية
 ومن حيفظ ،إننا نعلم أن حفظ القاعدة شيء وتطبيقها شيء آخر

 ، فعلينا أن نضمن الكتاب مهارات اللغة.القاعدة قد يعجز عن تطبيقها
والطريق السليم . قاعدة فيما بعدليتعلم الطالب األسلوب الصحيح ليستنتج ال

 ووسيلتنا يف ذلك ،أن جنعل القاعدة وسيلة إلتقان اللغة وليس غاية يف ذاا
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 ،اإلتيان بنصوص من حميط الطالب وما يستجد يف هذا العامل من اختراعات
  . فمقرر املناهج املاهر يستطيع أن خيضع العلم ملنطق اللغة

 ومن حيث ،املوضوع واهلدففالكتاب حباجة إىل ضوابط من حيث 
 ليكون من غاياته حتقيق ، أي ما يتعلق بضبط الكلمات بشكل سليم،الشكل

وأن ينظر يف . وأال يعاد تصويره لغايات جتارية حبتة. هدف القراءة الصحيحة
وطرق تدريسها والتنسيق بني وزارة ، مناهج اللغة العربية بني فترة وأخرى

 وتشكيل جلنة للبحث فيما ،معات يف هذا الشأنالتربية والتعليم وأساتذة اجلا
وما يودع يف املكتبات من ، يقرر على التالميذ من نصوص  شعرية أو نثرية

 مبا يتفق ، وحماولة تطويرها، يقصدها الطالب لالطالع والثقافة،كتب
  .ومتطلبات العصر

فاحلل يستلزم أن تكون لغة الكتاب مالئمة للحياة منسجمة مع ما 
 وأن يؤلَّف معجم يستوعب مفردات احلياة ، من ضروب احلياةألف الناس

 ألن ، فنحن حباجة إىل معجم جديد،ف املعجميالتالي وأن يستمر ،اجلديدة
 وقد فرض علينا هذا ،العربية  تواجه العصر احلديث حبضارته اخلطرية" لغتنا 

مث  ومن ،العصر لغة جديدة كما كان األمر يف جل اللغات احلية املتطورة
 فهل مت شيء من ذلك ؟ مل نفعل كثريا .كان علينا أن منلك  املعجم اجلديد

 وأا حفلت باجلديد الذي ، غريها باألمساليوم إن عربية .يف هذا السبيل
وهذا اجلديد يدخل يف باب تطور ، يفرضه منطق العصر وحاجاته الكثرية

نا أن اللغة دأح وال حيسنب ، والكلمة يف تطور مستمر،الداللة يف الكلمة
العربية الفصحى يف عصرنا هي الفصيحة العريقة يف مادا ونظامها وحنوها 
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 ، وإن مادة لغوية كثرية قد انطوت آثارها، إن شيئا كثرياً  قد تبدل،وصرفها
 إن الدارس احلديث للعربية ال يعرف .اإليهومل يكن من حاجة باملعربني 

 وذلك لعدم وجود معجم ،حلديث يف العصر اإليهداللة األلفاظ وما آلت  
 مث إن املعجم القدمي ال يسعف طالب احلاجة اجلديدة مبا .جديد هلذه اللغة

 بسبب من عدم ه من معرفة لغوية يفرضها عصرنا احلاضر ولعلإليهيتوق 
 إليه وانزلقت الداللة مما وضعت ، تسرب اخلطأ،وجود هذه املعاجم اجلديدة

 ولو يأ لنا معجم ، ألوان التطور السليب فكان ذلك لونا من،إىل شيء أخر
 واستطاع الباحث عن املادة اللغوية أن جيد ،جديد لضبطت الدالالت

  . )١ (" فيتجنب اخلطأ،الصحيح
 واملادة ،فكل معجم هو استجابة لثقافة عصره وخصائصه واهتماماته

ا إلعادة  صياغتها يف منهج جديد إليه يلجأ ،املعجمية هي مادة احتياطية
 ونفك ،ذا نرفع احليف عن اللغة العربية  .مالئم حلاجات الثقافة املتداولة

 اليت ال ، وال تتطور وراء اجلدران، فاللغة بتكوينها ال حتيا يف حمابس،قيدها
 فاللغة حتيا ، تتوافر هلا الصحة واحلياة، لنخلق لغة متطورة،بد من حتطيمها

ي عندما يتوقف انفتاح أصحاا  وتذو،بفضل اجتاهها املستمر  إىل املستقبل
ولكن مع احلفاظ على القدمي . )٢(على اجلديد الذي تذخر  به حياتنا

                                 
العدد ، جملة الطليعة األدبية، إبراهيم السامرائي:  حاجتنا إىل معجم جديد-)١(

 .١٣: ص. ١٩٧٨، يوليو، السنة الرابعة، السابع
 ،القاهرة، مكتبة األسرة، مهرجان القراءة للجميع، فاروق شوشة:  لغتنا اجلميلة-)٢(

 .١٣: ص. ١٩٧٣
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وإقامة جسور تواصل بني ماض عريق وحاضر ، واملواءمة بينه وبني اجلديد
  . ومستقبل نأمل من اهللا أن يكون مشرقا،مترقب

د يف اللغة واألدب  وأنصار اجلدي،ففي اللغة قدمي البد منه إذا أردنا أن حتيا" 
 ليس من اجلديد يف شيء أن تفسد اشتقاق اللغة .ال يريدون إال هذا النوع من احلياة

  وأن تقلب ااز وضروب ، وأن تعدي األفعال باحلروف اليت ال تالئمها،وتصريفها
وإمنا هو مسخ ،  كل ذلك ليس جتديدا وليس إصالحا للغة وال ترقية هلا،التشبيه
  .  ١"صار اجلديد بأقل كرها له من أنصار القدمي ليس أن،وتشويه

 ونأمل من اهللا العلي القدير أن يعيننا على جتسيدها يف ،هذه حلول ارتأيناها
ربية كوا جوهر  األمر الساهرين على رفعة العأوىلمدارسنا وجامعاتنا  مبؤازرة مع 

  . هويتنا الثقافية ببعديها  الوطين والقومي والديينثقافتنا وعنوان 

                                 
 . ٣٥ / ٣ج. ٣ط، القاهرة، دار املعارف، طه حسني. د:  األربعاءحديث -)١( 
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  اخلامتة
  هل هي اية املطاف ؟

 ،أيدي العابثني وىل للولوج يف إصالح ما عبثت بهإا العتبة األ
 فعلينا أن نعيد الثقة إىل نفوسنا بقدرتنا على احللول ،وتناولت إرثنا الثقايف

 منتلك القدرة على بناء اإلنسان بناء ،بوصفنا معلمني مؤمتنني على أجيال
 ألن احلل يبدأ ببناء ،يها اللغوي عن الديين عن الوطينال ينفصل ف، متكامال

  .اإلنسان وترسيخ املواطنة الصاحلة
 اللغة العربية يف قاعة إليهلقد حاولنا يف هذه الدراسة وصف ما آلت 

 فهل كانا ،الدرس والكتاب بعد أن حوصرت يف مواقع احلياة املختلفة
  حمبسني آمنني؟

رت عن مظاهر احلياة املختلفة؛ يف  واحنس، لقد حوصرت اللغة العربية
 فتوارت يف قاعة الدرس ، ويف اخلطاب الرمسي، ويف وسائل اإلعالم،الشارع

 وغاب عن ذهننا أن هذين احملبسني  ، يفترض أن حتيا فيهما،ويف الكتاب
مما ال خيفي .  أصابه ما أصاب اتمع العريب من تراجع،نتاج مناخ ثقايف عام
عالوة على ارتباطها بطريقة ، ية والثقافة والدين والتاريخارتباط العربية باهلو
 ، من هنا كان ارتباط أزمة العربية بأزمة الواقع العريب.التفكري والتواصل

 وهذا ما أثبته التاريخ  إبان عصر االزدهار ،كون العالقة بينهما عالقة طردية
 ،د الفتوحاتفقد انتشرت اللغة العربية متالزمة مع الدين يف عه، واالحنطاط

  ولغة، فكانت لغة احلضارة اإلسالمية،ووعت العلوم يف عهود االستقرار
  . وكانت األداة الفعالة يف تكوين الفكر الديين،الفتوحات
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 يوضح أن اللغة ال ،وهذا التالزم بني حال العربية وحال احلياة العامة
 أخرى أو  وتذوي إذا هجرها أهلها إىل لغات،حتيا إال على ألسنة متكلميها

  وما تكريس العامية إال انقطاع عن الدين واهلوية ،إىل هلجات إقليمية ضيقة
 ليس بقادر ، فالطالب الذي اعتاد العامية، وهنا مكمن اخلطورة،والتراث

 ويقلع عن القراءة ألنه اليفهم ، لذلك ينشغل عن الدرس،على فهم الفصحى
ر الضالة اليت جتد صداها لديه  واألمر األكثر خطورة هو تقبله األفكا،ما يقرأ

 فيعتنق ،ألنه مفرغ من األصالة خاو من الثقافة مما يعرض تفكريه للتشويش
  .أفكارا هدامة حتيق بالوطن والدين

 فيقتل ،فبعض املدرسني يدرسون النص املكتوب بالفصحى بعامية بغيضة
هم عن امتالك  ولكنها تبعد، ويلقن تالمذته املعلومات تلقينا بطريقة ترحيه،النص

  . وتنأى م عن قراءة أي نص قراءةً صحيحة واعية،اللغة حديثا وكتابة
 وخلق أجياال تعزف عن ،لذلك كله غرق املدرس مبشكالت كثرية

 فانعدم ،وأنتج شخصيات تعاين االزدواجية يف التفكري، اللغة العربية وتعلمها
ورق ارتباطها ، دةوليس عبا،  وضعف انتماؤها الديين سلوكا وفعال،توازا
  .وعدته تراثاً متخلفاً، بتراثها

إن احلل األساسي يبدأ من بناء املواطنة الصاحلة اليت تنتمي إىل أوطاا 
 ، قادرة على رد دعوات اخلارج على أعقاا، تبين وال دم،قوال وفعال

 إتقان العمل :حل يستند إىل مبدأ إسالمي. تعرف واجباا قبل حقوقها
  .سلوك اإلسالميومنذجة ال

 وإعادة تقوميه وفق معايري الكفاءات ،وهذا يتطلب إعداد املدرس إعدادا جيدا
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.  املهارات التدريسية والثقافة الشاملة اليت يزاوج فيها بني التراث واملعاصرة؛املهنية
 اليت ساليباأل والتنويع يف ،ومراجعة حماضراته ودروسه ومدى حتقيقها لألهداف

واملؤسسات التربوية وحدها القادرة على . ومتابعة تطوير نفسه.يسيتبعها يف التدر
االضطالع ذه املهام وهي مل تألُ جهدا يف دعم املدارس واجلامعات والنوادي 

 يف مراحل - يكون فيها عمل املدرس ، لذلك نقول إن املسؤولية مجاعية،األدبية
 عندما يعد . عند حد التلقني وليس مهنة تقف، عمال وطنيا بامتياز-التدريس املختلفة 

ويدفع ،  تسهل األمور األخرى ألن املعلم القادر حييل الدرس إىل متعة،املدرس جيدا
 واملعلم املعد جيدا يعرف .الطالب إىل البحث إرضاء لرتعة البحث عن احلقيقة

  .  بل خيضع الكتاب للنقد والتقومي املستمر، كتاب يقرر فال يقبل أي،الكتاب اجليد
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 صادر البحث ومراجعهم

 : حتقيق،ابن حزم األندلسي :أصول األحكام اإلحكام يف  -)١ (
  . هـ١٣٤٥ . مصر، مطبعة السعادة، مكتبة اخلاجني،أمحد شاكر

 دار السؤال ،أسعد علي . د،  ذيب املقدمة اللغوية للعاليلي- )٢( 
  .١٩٨٥ ،٣ط،   دمشق،للطباعة والنشر

  . ٢٠٠٠ ، العني، دار الكتاب اجلامعي،يد حربسع.  د: الثقافة والعوملة-)٣(
     .٣ط،  القاهرة، دار املعارف،طه حسني.  د:األربعاءحديث  -)٤(
 ،حممد زكي العشماوي.  د: الرؤية النقدية يف األدب والنقد-)٥ (

  . ١٩٨٣. بريوت، دار النهضة العربية
ار د، عبد الوهاب ترو: ترمجة، بيار أشار:  سوسولوجيا اللغة-)٦ (
  .١٩٩٦،بريوت، عويدات
  . ١٩٩٧ ، دار غريب، القاهرة،كمال بشر.  د: علم اللغة االجتماعي–) ٧(

  .١٩٦٧ ، دار النهار بريوت، كمال يوسف احلاج:فلسفة اللغة-)٨ (
  .١٩٧٢ بريوت ، دار النهضة،عبده الراجحي:  يف فقه اللغة-)٩(
 ،ي الفيصلمسر روح:  قضايا اللغة العربية يف العصر احلديث-)١٠ (

    .٢٠٠٩.  اإلمارات،نشر وزارة الثقافة
   .١٩٧١ ، القاهرة، دار املعارف،عائشة عبد الرمحن.  د: لغتنا واحلياة-)١١ (
 ، مهرجان القراءة للجميع، فاروق شوشة: لغتنا اجلميلة-)١٢ (

   . ١٩٧٣، القاهرة، مكتبة األسرة
  .١٩٧١، ار ضة مصر د، وايفأحدعلي عبد الو.  د: اللغة واتمع–) ١٣ (
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ترمجة داود ،  روي هجمان: اللغة واحلياة والطبيعة البشرية-)١٤ (
  . ١٩٨٩ ١ط،حلمي وأمحد السيد

محزة  : ترمجة،نعوم تشومسكي: اللغة ومشكالت املعرفة-)١٥ (
  ١ ط،الدار البيضاء، دار توبقال ،قبالن املزيين

 لبنان مكتبة ،حممد العدناين : معجم األخطاء الشائعة-)١٦ (
  .٢٠٠٣، ٢ط، ناشرون
  . ١٩٧١، ٢ ط، دار الفكر، سعيد األفغاين: من حاضر اللغة العربية–)١٧ (

 حممد : حتقيق، حازم القرطاجين: منهاج البلغاء وسراج األدباء-)١٨( 
  . ١٩٨٦ ١ط،  دار الغرب اإلسالمي،احلبيب بن اخلوجة

 الس : ترمجة، رينيه ويليك وأوسنت وارين: نظرية األدب–)١٩ (
  .دمشق، األعلى لرعاية الفنون واآلداب

  الدوريات

 ،لتوجنياعبد السالم  .د :يلا أثر اجلامعة يف التعريب والتعليم الع-)١(
  . ١٩٨٦، جامعة دمشق، مؤمتر التعريب

،  بن عيسى باطاهر: الدور احلضاري للعربية يف عصر العوملة-)٢( 
  .٢٠٠١  ، الشارقة،مجعية محاية اللغة العربية

 جملة األصالة اجلزائرية السنة ، عثمان أمني: فلسفة اللغة العربية-)٣( 
  .١٩٧٨ أيار ،السابعة

 : اللغة العربية  الصلة احلية بني حاضر األمة وتراثها الزاخر-)٤ (
 جملة فصلية تصدر عن احتاد - جملة التراث العريب،الدكتور أمحد دمهان
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 نيسان ،لسادسة والعشرونالسنة ا، ١٠٢ العدد، دمشق،الكتاب العرب
     .١٤٢٧ربيع الثاين ، ٢٠٠٦
 جملة جممع ،مقال للدكتور حممد عزيز احلباين: اللغة والثقافة-) ٥ (

  .١٣٩٢ شوال ٣٠ ج، القاهرة،اللغة العربية
 ،مها خريبك ناصر. د:  اللغة العربية والعوملة يف ضوء النحو العريب-)٦ (

 ١٠٢ العدد، دمشق، عن احتاد الكتاب العربجملة التراث العريب جملة فصلية تصدر
    .١٤٢٧ربيع الثاين ، ٢٠٠٦ نيسان ،السنة السادسة والعشرون

جملة الطليعة ،  إبراهيم السامرائي: حاجتنا إىل معجم جديد-)٧(
  .١٩٧٨ ،يوليو،  السنة الرابعة، العدد السابع،األدبية
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     متهيد
ملني على نعمة اإلجياد واإلنشاء، والصالة والسالم ااحلمد هللا رب الع

سيدنا حممد أوحد الفصحاء والبلغاء، وعلى آله وأصحابه الذين هم على 
  حلقيقة كالمه وجمازه كفالء، أما بعد،

حيث أصبحت العوملة " عصر العوملة"ا هو يلافإن العصر الذي نعيشه ح
 ظاهرة بل إاوليست العوملة جبديدة يف ذاا، . فلسفة متأل الدنيا وتشغل الناس

 التاريخ على الرغم من اختالف مسمياا وأهدافها تارخيية مستمرة منذ فجر
وقد اختلفت تعريفات العوملة على أساس الترمجة العربية للمصطلح . وأدواا

الكونية، أو األمركة، أو الوجه اآلخر : فقيل إا)  Globalization(اإلجنليزي 
لى العامل  وإذا نزل مفهوم العوملة ع١. ، أو إا املقابل للخصخصةآليةللرأمس

  .اإلسالمي، فيعىن به التدخل املباشر يف ثقافات الشعوب اإلسالمية
 العوملة" وكلمة قولبة، وزن على عوملة :يقال مزيد، ثالثي لفظ: ةلغ العوملةو

 وسكون العني بكسر- العلم إىل وليس الكون، أي - المال بفتح- العامل إىل ترجع"
 اللغة جممع لكن العرب، كالم يف ترد مل الصرفية الصيغة ذه الكلمة وهذه -الالم

 ٢.اعاملي الشيء جعل مبعىن ااستعماهل إجازة  قرر بالقاهرة العربية
على الرغم من  لكن ،هاتعريف على يتفق العلماء مل:ااصطالحو

  أالأدىن، حد على ونيتفق اجلميع يكاد يصطالح االتعريفاليف هم فاختال
 فيه، يعيش من جلميع شاملة دةواح بصبغة األرض عامل اصطباغ وهو

                                 
 .م٢٠١٠فالح القريشي، أثر العوملة يف اال التعليمي والتربوي،  ١
 .م ٢٠٠٣ -هـ١٤٢٣ األوىل الطبعة اإلسالمية، اجلامعة : العوملة الرقب،  صاحل٢
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 الختالف غري اعتبار من والفكرية واالجتماعية االقتصادية أنشطتهم وتوحيد
 إجياد عدم يف ليةااإلشك  ومصدر١" واجلنسيات واألعراق والثقافات، األديان
 سليمان بن ناصر يراه الربوفيسور كما- يتحدد العوملة لظاهرة شامل تعريف
 األعراق أن فطاملا"العوملة  تشملها اليت واملتنوعات املتناقضات يف - العمر

حيكم  فمن متباينة، واألهواء خمتلفة، واألديان متعددة، والثقافات متنوعة،
 ةأي أن مبعىن   ٢ "قوانينها؟ وحيدد ضوابطها يضع من ؟واحدةال الصبغة هذه

 بني الفروق تذويب عملية من تنطلق أن جيب العوملة مفهوم لتحديد حماولة
 إعادة - العوملة بأمر للقائمني يتسىن حبيث والثقافات ومتييعها، اجلماعات

 ثالث حتددت األساس هذا  وعلى.جديد من وصياغته العامل تشكيل
 أن أردنا إذا"ـف الصبغة الكونية هذه إجياد يف منها البد جوهرية عمليات
 باريف االعت نضع أن من بد فال للعوملة شامل تعريف صياغة من نقترب
 املعلومات بانتشار تتعلق األوىل العملية: جوهرها عن تكشف عمليات ثالث

 احلدود بتذويب تتعلق الثانية والعملية الّناس، مجيع لدى مشاعة حبيث تصبح
 اجلماعات بني الّتشابه معدالت زيادة هي والعملية الثالثة الدول، بني

 سلبية نتائج إىل تؤدي العمليات قد هذه وكلّ واملؤسسات، واتمعات

                                 
 إىل املقدمة وراقاأل ضمن العوملة، حقبة يف املسلم رسالة :العمر سليمان بن ناصر ١

 اإلسالمية، والشؤون األوقاف لوزارة والتابع بقطر اإلسالمية الدراسات مركز
 ١ -ص ١٤٢٤ /أول ربيع

 ج

 .السابق املرجع ٢
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 ١ "بعضها اآلخر إىل بالنسبة إجيابية نتائج وإىل اتمعات، بعض إىل بالنسبة
 اتمعات جلميع العواقب مأمونة غري العمليات هذه أن وعلى هنا ومن

 د،ـايـحـوم ومتفائل متشائم بني الظاهرة هذه الكّتاب عن انقسم
 التشاؤم، إىل مييل كثرهمكان أ وإن للظاهرة تعاريفهم من ينعكس ما وـوه

 :ييل كما٢  أقواهلم من بعضا الصدد هذا يف وسنورد
 اوأ، العاملية والتجارية الصناعية الثورة عن نتجت عجيبة آلة" العوملة

 الدولية احلدود متجاهلة تنطلق اوأ، التدمري وعلي  احلصاد-ىعل قادرة
 بدفة ميسك من يوجد فال، خميفة فهي هي منعشة، ما وبقدر ،املعروفة
 نظام"  العوملة."اجتاهاا يف سرعتها وال يف التحكم ميكن ال مث ومن قيادا،
على  القائمة املعلوماتية والثورة اإللكتروين، العقل على يقوم جديد عاملي

 واحلضارات لألنظمة اعتبار دون احملدود، غري التقين واإلبداع املعلومات
  العوملة."العامل يف القائمة والسياسية رافيةاجلغ واحلدود والثقافات والقيم،

 واملعلومات املال ورأس العاملة واأليدي واخلدمات السلع حركة حرية"
  ."واإلقليمية الوطنية عرباحلدود

 قيم من ا يتصل وما العلمانية، املادية النفعية الفلسفة لفرض حماولة" العوملة
 على العمل" هي  العوملة."مجعأ العامل سكان على وتصورات ومبادئ وقوانني
 على بالذات األمريكية املتحدة الواليات هو بعينه بلدا خيص حضاري منط تعميم

                                 
 ٢٧ ص ،م١٩٩٨ ،٢ ط بريوت، والعوملة، العرب :العربية الوحدة دراسات مركز ١
 .بعدها وما ،٨ ص سابق، مرجع الرقب، صاحل :الدكتور التعاريف هذه أورد ٢
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 على اهليمنة عن إرادة مباشرة بصورة تعرب أيديولوجيا أيضا وهي "أمجع العامل بلدان
 وفق مصاحلها العامل تشكيل إعادة املتحدة الواليات حماولة ةأي ."وأمركته العامل

للكيانات  وتركيب حتليل عملييت على أساسا ويتركز والسياسية، االقتصادية
اليت  وبالطريقة وبشريا، وثقافيا واقتصاديا سياسيا صياغتها وإعادة العاملية، السياسية
 من منظومة : العوملة.األمريكية املتحدة للواليات اإلستراتيجية للمصاحل تستجيب

 األنظمة ومن والثقافية، االجتماعية املفاهيم ومن واالقتصادية، السياسية املبادئ
 كلِّه إكراه العامل ا يراد احلياة، ومناهج السلوك أمناط ومن واملعلوماتية، اإلعالمية

 .إطارها يف والعيش ا، والعمل وتبنيها، فيها، االندماج على
 دراسة وبعد :قال مث الرقب صاحل :الدكتور ساقها التعريفات هذه

 اتمعات واقع يف وتأثرياا ووسائلها العوملة وأهدافها ظاهرةل متأنية
 فيها تتم اليت احلالة هي العوملة" :يلي مبا العوملة تعرف أن ميكن والشعوب

 القيم وجمموعة والثقافية واالجتماعية االقتصادية والنظم األمناط تغيري عملية
 تدويل يف إطار الوطنيةو والقومية الدينية الفوارق وإزالة السائدة والعادات

 سيدة أا تزعم واليت املهيمنة، األمريكية الرؤية وفق احلديث الرأمسايل النظام
 ١ "اجلديد العاملي النظام وحامية الكون

 حول املتعددة جلياتتوال املختلفة، الرؤى تظهر التعريفات هذه من
 فكرة يف األساس العناصر إن" بالقول ذلك إمجال العوملة، وميكن ظاهرة
 السلع تبادل يف املتمثلة سواء األمم، بني العالقات املتبادلة  ازدياد:يه العوملة

 واألفكار، املعلومات انتشار يف أو األموال، رؤوس انتقال يف أو واخلدمات،
                                 

 .السابق املرجع ١
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 ١"األمم من غريها وعادات بقيم أمة تأثر يف أو
 فيةالثقا اجلوانب يف خصوصا التجليات تلك من بعض إىل نشري وهنا

 ٢ :التربويني الباحثني أحد منها مجلة ساق وقد العوملة، من  والتربوية
 هناك فكانتية، والتعليم يةوالترب نظمال يف اخلارجية التدخالت -

 جمموعة من ِقبل العريب والعامل مصر يف التعليمية لتغيري املناهج واشنطن خطة
 اهلوية مسلوبة ربيةع ناشئة تكوين منها واهلدف. السياسيني األمريكيني من

 وتدعم ،األمريكي احلياة بنموذج تؤمن كي الوطنية والقومية، واالنتماءات
 .هيمنته أساليبو مصاحله
 القدمية التحديات خالل من وذلك ة،الثقافي اهلوية استهداف -

 يف باستمرار تتجدد واليت )واالستغراب واالستشراق التبشري (واملتجددة
 .حتديات من عنها وما يتولد ،ووسائلها وأثواا صورها

 املدارس هذه قيام ازدياد ويالحظ :ةالتبشريي املدارس حف ز -
 .العوملة ظل إنشائها يف يف والتوسع
 االستشراق صوت خيفت فلم :املغلوطة للمفاهيم املتواصل التسلل -

                                 
 الستشراف رؤية العوملة، وحتديات العربية اللغة :التوجيري عثمان بن العزيز  عبد١

 إيسيسكو، والثقافة، والعلوم للتربية اإلسالمية املنظمة منشورات من املستقبل،
 ج- .م ٢٠٠٨-ـه ١٤٢٩

 وسبل املدرسةب املتعلقة التربوية العوملة حتديات :رمنصو يوسف مصطفى .د ٢
 بكلية املنعقد "املعاصرة والتحديات اإلسالم" مؤمتر إىل مقدم حبث مواجهتها،

 .م٢٠٠٧ اإلسالمية اجلامعة يف الدين أصول
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 يف تزايد بل العقيدة، يف والتشكيك املغلوطة املفاهيم بث األيام يف من يوما
 كبريا حتديا يشكل زال وما املتاحة، االتصال العوملة وأدوات منةهي ظل

 .اجلديدة القدمية التحديات من فهو اإلسالمية للبالد
 واملعونات املنح متثل إذ  :اخلارجية واملعونات باملنح التربوي االبتزاز -
 وتوجيه وضغط، ابتزاز عامل األهلية أو احلكومية للجهات املقدمة اخلارجية

 األهلية اجلمعيات من كثريا جيعل مما املشبوهة من املخططات كثري ذإلنفا
 .اهلوية طمس على والعمل التربية اإلسالمية أداة حملاربة الغرب من املدعومة
 مثل :()ةاملالش التربية( التعليم مناهج يف العاملية القيم دماجـاست -

 مناهج يف لعامليةا القيم استدماج من ونيسيفيلاو اليونسكومنظمتا  حتاول ما
 .اجلديد العاملي للنظام األفكار الداعية وترسيخ التعليم

 وسيلة اإلعالم  :املدرسي التربوي للدور املناقض اإلعالمي الدور -
 املدرسة تفعل ماذا لكن واإلرشاد، والتعليم التثقيف والتوجيه، وظيفته للتعبري

 من فبدال املنحلة، ربيةالغ األفكار وينشر الفاحشة يشيع الذي اإلعالم أمام
 وغرس األجيال بناء يف احلقيقي دوره ويأخذ املدرسة مع اإلعالم يساهم أن

 مزعزع الشخصية حمطم من العقيدة فارغا جيال ينشئ تراه األصيلة، القيم
 .وأصالته بتارخيه الثقة

 العوملة ثقافة إن  :الروحي البناء على وخطرها العوملة ثقافة مادية -
 حتدي جيعل مما والعواطف، للروحانيات فيها جمال ال حبتة ةمادي ثقافة

 السليم الصحي الروحي اال دميومة على احلفاظ اال هذا يف املدرسة
 .النبيلة القيم وكل واإليثار والتواد والتعاطف التكافل مفاهيم ببث للطلبة
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 تعد حيث  :االنترنت عرب الثقافية اخلصوصية واكتساح ديد -
 التبعية إحالل إىل تسعى اليت الثقافية العوملة وسائل أهم من إلنترنتا شبكة
 ميثل أفكار من تنقله فما األمة، عقيدة من النابعة األصالة حمل الغرب لثقافة

  .معلومايت دحت نِم متثله ما إىل باإلضافة أسلحة، ال أدمغة حروب
 أن منها جلينست والتربية الّثقافة على العوملة آثار من اإلشارات هذه

 قيمها هلا عاملية ثقافة صياغة إال هو ما للعوملة الّثقايف التربوي أو اهلدف
 العدوان إىل وتؤدي والشعوب، الدول ضبط سلوك إىل دف اليت ومعايريها

  .املعاصرة هويات اتمعات يهدد مما الّثقافية، اخلصوصيات على
تعبري عن احلياة وسيلته واملعلوم أن الثقافة عند بعض العلماء يقصد ا 

وهذا يبني لنا أن العالقة بني اللغة والثقافة وطيدة، فاللغة هي الوعاء . اللغة
 ١...الذي حيتضن الثقافة وينقلها من مكان إىل آخر، ومن جيل إىل جيل

تشويه الثقافة الذاتية : ومن أهداف العوملة اخلطرية اليت ختفى على الكثريين
تعلق باللغة والدين والتاريخ، وبث الشبهات يف لألمة اإلسالمية فيما ي

الكتاب (أساسيات هذه الثقافة من خالل التشكيك يف مرجعيها األصليني 
، وحماولة تغيري املناهج التعليمية يف البالد اإلسالمية، وطمس هوية )والسنة

  ٢. الشعوب اإلسالمية
 العربية لغة  وال سيما اللغة- اليت تواجه اللغات احليةملخاطرمن أكرب ا

                                 
علي أسعد وطفة، وحممد عبد الغفور، الثقافة العربية اإلسالمية إزاء حتديات العوملة  ١

 .م٢٠٠٣وفرصها، 
 .م٢٠٠٢ة، مكتبة الشروق الدولية، القاهرة، حممود زقزوق، اإلسالم يف عصر العومل ٢
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 العوملة اليت تندفع يف اكتساح جارٍف خطر، اليومعومل عامل املال يف -القرآن
، اليوموتواجه اللغة العربية  للخصوصيات اللسانية واللغوية والثقافية اليت هي

باعتبارها وعاء للثقافة العربية وللحضارة اإلسالمية، أخطاراً تتفَاقَم باطراد، تأيت 
ام العاملي الذي يرفض صياغة العامل اجلديد متعدد األقطاب من هيمنة النظ

واملراكز والثقافات، والذي يسعى لفرض اللغة األقوى، حبكم قوة الفعل السياسي 
والثقل العلمي والتقاين واالقتصادي، على اتمعات اإلنسانية اليت تقصر وسائلها 

 التصدي هلذه اهلجمة اللغوية  عن-والسياسية واالقتصادية أيضاً-الدفاعية الثقافية 
   .الشرسة اليت دد األسس الثقافية واخلصائص احلضارية

ويطيب يل يف هذا املقام أن أستلهم املعاين الرائعة الواردة يف قصيدة 
شارحا  "اللغة العربية تنعى حظها" املعنونة بــشاعر النيل حافظ إبراهيم

 ومنافحا عن اللغة ذائدا بيكم هذه القصيدة حافظ إبراهي قال. حملتوياا
م قرآحتفظ  اليت يفتخر ا العرب واملسلمون ويعتزون ا، فهي العربية

حني تعاىل اهلمس واللمز حوهلا يف . وتشريعهم، وتعرب عن علومهم وآدام
أوساط رمسية وأدبية، وعلى مسمع ومشهد من أبنائها واشتد اهلمس وعال، 

يؤهلها الستيعاب اآلداب واملعارف والعلوم واستفحل اخلالف وطغى، فريق 
وبالضيق عن استيعاب والعجز، احلديثة، وفريق جحود ، يتهمها بالقصور 

 يصرخ  املعتز اولكن حافظاً األمني على لغته الودود هلا. العلوم احلديثة
ا راجعويف ربيع حياا بأن يوهي بوجوه أولئك املتهامسني والداعني لوأدها 

فنظم هذه القصيدة ومكنوناا وخفاياها، كوا خزائن لغتهم عقوهلم ويدر
،  وإخالصهم لعرائسها وأجمادها، ويستثري والءهم هلا،خياطب بلساا قومه
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 :فيقول
 وناديت قومي فاحتسبت حيايت  **رجعت لنفسي فامت حصايت 

 عقمت فلم أجزع لقول عدايت     **رموين بعقم يف الشباب وليتين 
  رجاالً وأكفاًء وأدت بنايت **أجد لعرائسيولدت فلما مل 

، بل  جعلها شخصا يتكلم عن نفسهحيثص الشاعر اللغة العربية شخلقد 
جعلها أما تنعى عقوق أبنائها هلا ، وتعلن دهشتها من أبنائها الذين خيوضون 

بعدما مسعت الضجة الكربى واحلملة :يف هذا احلديث الظامل ضدها فتقول
يقولون ،  لنفسي وامت عقلي ولكن تبني كذب ما اجلائرة ضدي رجعت

احتسبت حيايت عند اهللا فيما ، فناديت قومي وفعلمت أم يريدون وأدي
ـ يف "ـ وهو مرض يصيب املرأة والرجل " ، فهم قد اموين بالعقم يدخر

، ولكنين أنا الودود حقيقة عقمت فلم أجزع لقول أعدائيشبايب وليتين 
فقد ولدت الكلمات والعبارات ولكن ..  عصر وزمانالولود تتجدد يف كل

اجلديرين ا احلريصني على إظهار مكنوناا " مل أجد هلا الرجال األكفاء 
  .فوأدا وهي حية

 وما ضقت عن آٍي به وعظات  **وسعت كتاب اهللا لفظاً وغاية 
  وتنسيق أمساٍء ملخترعات     **     عن وصف آلةاليومفكيف أضيق    
   !فهل ساءلوا الغواص عن صدفايت     **ا البحر يف أحشائه الدر كامن أن   

وما زالت اللغة تتحدث عن نفسها وتتعجب ممن امها فتقول أنا اليت 
 أن أضيق عما دونه كالتعبري اليوموسعت كتاب اهللا لفظاً وغايةً، فكيف يل 

ما جاء به عن وصف آللة أو تنسيق أمساء ملخترعات اليت التساوي شيئا أمام 
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لوا أالقرآن من معان وألفاظ، فأنا البحر الذي كَمن يف جوفه الدر فهل س
  أهل اللغة العاملني ا عن صدفايت

 ومنكم وإن عز الدواء أسايت     فيا وحيكم أبلى وتبلى حماسين 
  !ينادي بوأدي يف ربيع حيايت؟    أيطربكم من جانب الغرب ناعب 
  !من القرب يدنيين بغري أناة   اأرى كل يوم يف اجلرائد مزلقً

   !!فأعلم أن الصائحني نعايت               وأمسع للكتاب يف مصر ضجةً 
يف هذه األبيات توبخ اللغة العربية أبناءها بقوهلا وحيكم أفىن وتفىن 

، مث تستفهم مستنكرة أيهزكم !ين ومنكم وإن قلّ الدواء أطبائيحماس
غراب الذي ينادي بدفين حية وأنا يف ويفرحكم من جانب الغرب صوت ال

ربيع حيايت ؟ ، فأنا أرى يف كل يوم يف اجلرائد زلة وخطأ يدنيين للقرب بغري 
وتقصد احلملة اجلائرة اليت " حلم وال رفق ، وأمسع للكتاب يف مصر ضجة 

قامت يف مصر وهي الدعوة إىل العامية فأعلم أن هؤالء الصائحني واملنادين 
 . خرب وفايتهم الذين ينقلون

  إىل لغة مل تتصل برواة؟       أيهجرين قومي عفا اهللا عنهم 
 فاعي يف مسيل فراتلعاب األ   فرنج فيها كما سرىسرت لوثة اإل

  لفاتــلوان خمتلة األـكـمش          فجاءت كثوب ضم سبعني رقعة
مث عادت إىل عتاب أبنائها باستفهام استنكاري حيرك القلوب فتقول 

 .قومي ـ عفا اهللا عنهم ـ إىل لغة غريبة المتت ومل تتصل برواةأيهجرين 
فرنج أي ما داخلها من ألفاظ أجنبية كما هذه اللغة اليت سرت فيها لوثة اإل

، وهنا تشبيه ضمين حيث عي يف مسيل املاء الشديد العذوبةسرى لعاب األفا



٣٠١ مخاطر تواجه اللغة العربية في الوقت المعاصر 

تلويثها هلا يف اللغة و" األلفاظ األجنبية " شبه سريان ودبيب لوثة األفرنج 
كسريان ودبيب سم األفاعي يف جمرى املاء الشديد العذوبة فجاءت هذه 

  .اللغة اليت يريدوا مثل الثوب الذي ضم سبعني رقعة مشكلة األلوان خمتلفة
 بسطت رجائي بعد بسط شكايت *** ىل معشر الكتاب واجلمع حافلإ

  رفايتوتبنت يف تلك الرموس ***فإما حياة تبعث امليت يف البلى
   مري مل يقس مبماتـات لعـمم  ***عدهـة بـامـات ال قيـمـوإما م

، وبعد أن بسطت شكواها هاهي تبسط رجاءها ويف اية القصيدة
، عليهم أن يؤمنوا بلغتهم العربية،  إىل معاشر الكتاب والعاملني ا:وتقول

 بكل جديد وأن يلجوا أبواا الواسعة املفتوحة؛ ليجدوا فيها السعة والرحابة
ا فيبعثوا حياا وإما ممات القيامة بعده وتقسم أن هذا إليهوعتيد، ويعودوا 

، فموا هو ت اللغة العربية ليس كموت أي لغةاملمات مل يقس مبمات، فمو
  موت لألمة اإلسالمية واملسلم يعرف ذلك

" اللغة العربية تنعي حظها " النسبة لشرح قصيدة حافظ إبراهيم ب
  :ا خمتصرا لألبيات العشرة األوىلهاكم شرح

نسان متهم يدافع عن إ وكأا ة العربيةيتحدث الشاعر بلسان اللغ
 : فتقول من التهم،صيب بالذهول ملا ام بهأنفسه وقد 

لقد عدت لنفسي وفكرت بعقلي وشككت مبا امت به وراجعت 
 عين جد دفاعا منهمأنفسي وعند ذلك ناديت قومي لطلب املساعده وملا مل 

  .عظيما جراأىل جانيب احتسبت حيايت وعددت ذلك عند اهللا إووقوفا 
لقد امت بأين عقيم غري قادر  : فتقوله،حيتوض ومت به ا ماتقوم بإيرادو
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متىن لو كنت أنين مازلت يف ريعان شبايب وكم أجناب والعطاء مع على اإل
جد أكنين عندما مل جنبت ولأت ويأعط لقد .عدائيأ لقول ةبق بقيعقيما ومل اُ

فضل لفاظي وكلمايت رجاال قادرين على محاييت والدفاع عين رأيت من األأل
 وهنا تبدأ .ن يؤثر عليأا من  خوفًةدفنها وهي حيأحتفظ بكلمايت وأن أ

لقد مشلت بـألفاظي كلمات  : بالدفاع عن نفسها فتقولة العربيةاللغ
و ضعف يف التعبري عن أجز شعر بعأالقرآن ببالغته واعجازه ومعانيه ومل 

   .ةآياته وعربه وحكمه العظيم
إن كنت  : فتقولةا من م باطلإليهوجه   ماة العربيةوهنا تستنكر اللغ

عجز أو أضعف عن التعبري عن أمشلت بألفاظي معاين القرآن وبالغته فكيف 
 ة العربية وهنا تفخر اللغ.ع اكتشفهترخمو أنسان وصف آلة استحدثها اإل

 والنفائس  واملرجانها وغناها فهي حبر واسع قد ضم يف جوفه اللؤلؤبثرائ
لفاظها وتعابريها فهل اجته هؤالء الذين يتهموين أهذه الدرر إال   وما،والدرر

عماقها واكتشفوا قدرها أولئك العلماء الذين تفهموا وغاصوا يف أإىل 
العرب الذين بناءها أ وتوبخ اللغةوتستنكر  .وسألوهم عما حتويه صدفاا

ن فيها الكثري من أيعملون على فنائها والقضاء على مجاهلا وحماسنها مع 
 اليت ة صعوبة احلال من غمعلى الرأبنائها العرب من يستطيع أن يدافع عنها 

ن صعب وجود إ فهو كالطبيب الذي يساعد على الشفاء و،هي فيها
 فهي .ها لغدر الزمانال يتركوأ منهم ة أبنائها طالباللغة وتستنجد  .العالج

 . ، وعن الدفاع عنهام املسؤولون عنهاختاف أن يقضى عليهم بفنائها أل
أصحاب قوة صاروا  وكيف ،بني حال أبناء الغربتعقد مقارنة لطيفة و
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 بطريقة عشوائية، وإمنا حتضروا، وامتنعو ذلكحصل  وما .ةوحضارة ومنع
م فال يهنون وال عن اهلوان أمام غريهم من الشعوب، وقويت شوكته

، واعتنائهم ا، ومحايتها  بسبب متسكهم بلغتهم وحرصهم عليهايضعفون
  .من كيد املاكرين

 فكم .لقد حاول الغرب أن يتمسكوا بلغتهم عن فنوم وعلومهم
   .ن حيافظوا على لغتهم وكلمام وحضارمأ من أبنائها ة العربيةتتمىن اللغ

  : والمعنىاألسلوب :صنّاألدبي للتحليل ال

أسلوب الشاعر يف هذه القصيدة سهل واضح، استخدم فيه أسلوب 
احلض، وذلك الستخدامه كثريا من اجلمل اإلنشائية من أمر وي وتعجب 

فيا  " اليومفكيف أضيق " " وليتين عقمت " واستفهام ورجاء يف مثل قوله 
اضحة كما أن معانيه جاءت و  .وغري ذلك" أيهجرين  " أيطربكم" وحيكم 

ه يتحدث إذ إن ؛عييوهذا أمر طب، مترابطة سطحية الغموض وال عمق فيها
 وهو احلملة اجلائرة على اللغة العربية ،عن موضوع يهم األمة اإلسالمية

  وصمود هذه اللغة أمام هذه التحديات

  :األلفاظ والعبارات

عرب الشاعر عن تلك املعاين بألفاظ وعبارات قوية موافقة للمعىن، 
  .حتتاج إىل الرجوع للمعاجم، استخدم اللفظة املعربة للمعىن ة السهل

   :العاطفة
عاطفة الشاعر يف هذه القصيدة عاطفة دينية متوج باحلب والغرية على 
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  . أن تكون صادقة وال عجب فال غرو،األمة اإلسالمية

 :ليةاالصور الخي

 تخدم اليت تقرب املعىن وجتسده فاسليةاالخيلو النص من الصور اخلي
غة العربية إنسانا ، حيث جعل اللأسلوب التشخيص من بداية القصيدة

  "رجعت لنفسي فامت حصايت"يتحدث عن نفسة، فيقول 
فقد شبهها بامرأة "ولدت فلما " :كما أنه استخدم االستعارة املكنية يف قوله

وصرح باملشبه على سبيل االستعارة املكنية " املرأة " تلد فحذف املشبه به 
   .رموين بعقم يف الشباب: " قولهو

لفاظها أحيث شبه " لعرائسي  " " :واالستعارة التصرحيية كما يف قوله
، به على سبيل االستعارة التصرحييةبالعرائس وحذف املشبه وصرح باملشبه 

   "وأدت بنايت " :وقوله
  أنا البحر يف أحشائه الدر كامن :والتشبيه البليغ يف قوله

   :يف قولهوالتشبيه الضمين 
  .فاعي يف مسيل فراتلعاب األ ***سرت لوثة االفرنج فيها كما سرى

 وغريها من الصور البالغية. ، وأدتلدت و:واستخدم البديع كالطباق يف قوله
من مقومات األمة القوية اللغة، فال أمة بال لغة، واألمة بدون لغة إنّ 

، أال وهو املنا املعاصر يف عهيا ننظر إىل النماذج الواقعية. كاجلسد بال روح
 حني زلزلت اهلزمية يف احلرب العاملية الثانية كيانه، جلأ إىل اليابايناتمع 

ة اليابانيتربية خاصة به، وكان من دعائم تلك التربية االعتناء بلغتهم 
واستخدامها يف كل ااالت احلياتية، وا كون أجياال نقلته إىل منصة 
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  ١.  بالبنان بني أمم العامل أمجعإليهالذي يشار التقدم العلمي والتقين 
واحلقيقة اليت ال بد من ذكرها عن اللغة العربية أا لغتنا املسلمني، 
وهي جزء من ديننا، بل ال ميكن أن يقوم اإلسالم إال ا، وال يصح أن يقرأ 
املسلم القرآن إال بالعربية، وقراءة القرآن ركن من أركان الصالة اليت هي 

 من أركان اإلسالم، ولذا فإن العناية بتعلمها وإتقاا مطلوبة مرغوب ركن
 .فيها من أجل إقامة شعائر اإلسالم وفهم نصوص الكتاب والسنة

  :أعداء اللغة العربية
 رفاعة الطهطاوي :من العرب :يتكون أعداء اللغة العربية من عرب ومن عجم

ـاويو من صعيد مصر، ل صدقي الزهـ أمحد و،  كوردستانمن جنويب:  مجـي
 بطرس جربائيل األب أنستاس الكرملي و ،من حمافظة الدقهلية مبصر :لطفي السيد

 عيسى إسكندر معلوفو، من اإلسكندرية قاسم أمنيو، يوسف عواد اللبناين العراقي
 :عبد العِزيز فَهميو،  من مصر :سالمة موسىمن قرى لبنان، و " كفر عقاب"من 

مبحافظة املنيا " الكيلو" من عزبة :طه حسنير، و ال ننسى من كفر املصيلحة مبص
، بالصعيد األوسط، وكان أول وأهم وأشد معول هدم طرق جسد األمة اإلسالمية
 ،ومل يدع عنصرا من عناصر األمة أو مقوماا إال طعن به أو حاول النيل من صفائه

إن ، التاريخ اإلسالميو ،وتعرض للغة العربية ،شريعةوعقيدة  ،فتعرض للقرآن الكرمي
أشد وجه العداء للغة العربية من ِقبل طه حسن مل يكن يف الدعوة إىل العامية أو إىل 

                                 
حممود أمحد شوق، أساسيات املنهج الدراسي ومهماته، دار عامل الكتب للطباعة   ١

 .م١٩٩٥والنشر والتوزيع، الرياض،  
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، بل يف دعوته املستميتة يف فصل اللغة العربية على القرآن، الكتابة باحلروف الالتينية
وسعيد عقل من ، من أقباط مصرلويس عوض و. من ماردين بتركيا لويس شيخوو

ومن العجم مصطفى  . من نصارى لبنانوأنيس اخلوري فرحيه، لبقاع بلبنانحمافظة ا
  .كمال أتاتورك

ومن الذين دافعوا عن اللغة العربية، وناصروها، وواجهوا األعداء 
الكاتب واألديب مصطفى صادق الرافعي الذي يرى أن ذُل الشعب ينتج 

أمره يف وما ذلت لغة شعب إال ذل، وال احنطت إال كان : عن ذل لغتها
على األمة ذهاب وإدبار ومن هنا يفرض األجنيب املستعمر لغته فرضا 

، ويستلحقهم من ناحيته، املستعمرة ويركبهم ا، ويشعرهم عظمته فيها
، أما األول فحبس لغتهم يف لغته سجنا أحدفعليهم أحكاما ثالثة يف عمل و

ا، وأما الثالث مؤبدا، وأما الثاين فاحلكم على ماضيهم بالقتل حموا ونسيان
  .فتقييد مستقبلهم يف األغالل اليت يصنعها فأمرهم ألمره تبع

إن األمة احلريصة على لغتها ، الناهضة ا املعتزة ا املكربة لشأا  
وقد ، هي األمة اليت لديها نزعة املقاومة والغلبة واالعتزاز بتراثها وفكرها

فأنشد قصيدة قال فيها ،اأدرك أن معاول اهلدم من الداخل أخطر وأشد أثر: 

ـَأم يكيد هلا من نسِلها الع ـَوال نقيصةَ إالَّ ما جنى النس    ِقبــ   بـــ
 تها من دهِرها سببـــوهم لنكب      هم سببا يف كلِّ مكرمٍةــكانت ل

  اجِم إالَّ أَنهم عربـــــبني األع    ال عيب يف العرِب العرباء إنْ نطَقوا
  *د الغراب يزكَّى البلبلُ الطَِّربــعن    تى كاألناِم وماــوالطري تصدح ش



٣٠٧ مخاطر تواجه اللغة العربية في الوقت المعاصر 

ـَكطلعِة الشمس مل ت    ِر ناصعةًـــأتى عليها طَوال الده   علَق ا الريبـ
  دِر قد طَمست ِمن نوِرِه السحبأكالب    تفاضت دياٍج يف جواِنِبهاــمث اس
  بح، فكانَ ولكن فجرها كَِذبــص    لفجر يعِقبها: تضاَءت، فقالواـمث اس
  ها مجرةٌ يف اجلو تلتهبـــــكأن     شاهدةٌتفت وعلينا الشمسـمث اخ

  زلْ نيراٍت هذه الشهبــــومل ت    لُوا الكواكب كم جيٍل تداولَهاـَس
  ا اِحلقَب؟دميٍة جددت من زهوهــق    وسائلوا الناس كم يف األرِض من لغٍة

  !يمةُ العجبـــمل نعتِبر ولَِبئْس الش    ن يف عجٍب يلهو الزمانُ بناــوحن
  !ف تبقى إذا طالَّبها العجبـــفكي    ور ملن قد بات يطْلبهاـــإنَّ األم
  يف تبقى إذا طالَّبها ذَهبوا؟ـــفك    ور ملن قد بات يطْلبهاـــإنَّ األم
  دونا له واألمر ينقِلبـد غــــفق    زمانُ لنا واللِّسن جامعةٌـــلكانَ ا

لَفًاـن قَــوكانَ ملَنا يرجوننا خواومـــاليف    ببدن وا من بعدهمظَرلو ن   
  ِرق الشمِس يبِكينا وينتِحب؟ــومش    ترك الغرب يلِْهينا بزخرِفِهـــأَن

  يف نتركه يف البحِر ينسرب؟ـــفك    شاربِهـ لذْبــندنا َر عــوع
ِسي أمرأً لغةًـــما لــوأَينـا نــهــفإن    غٍة تكبة من فيِه تنسكب  

  انت خيام البيِد، والطُّنبـام كــأي    لكَم بكَى القولُ يف ظلِّ القصوِر على
   والعشبوزه واملاُءـــظلُّ يعـوال    مس تلفحه والريح تنفخهــوالش

  أثُّرها ال العز والرتبـدي، تــعن    وس الورى شىت، وقيمتهاــأرى نف
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  ظى احلَطَب؟ـس اللــملَّا تأثَّر ِمن م    ار لظًىـأمل تر احلَطَب استعلى فص
  نفض الكف ال جمد وال حسب؟ــون    يع ما أبقى الزمانُ لناـَل نضــفه

ا إذًا سـإنـــوالش    رِق فاضحةٌــةٌ يف الشبِربمنا، وإنْ كنا به، خ رق  
  خب؟ـيجدي اجلبانَ، إذا روعته، الص    ياح، فماــهيهات ينفعنا هذا الص

  صر ذلك أن تلقاه، يحتِسبـــفق    زا عن دفِع نائبٍةــومن يكن عاج
تِمنا فقد ضازدهت يوم ـــلل    إذا اللغاتـعفخاٍر بينها الكتب ب أير  

  دا، غري أنْ ال يصدأ الذهبــيد الص    ادِن ما متضي برونِقِهـعـمـويف ال

وميكن كثرية ومتنوعة ومتعددة، ف ،املخاطر اليت تواجه لغتناأما 
  : تقسيمها إىل قسمني

  :من قبل أبناء اللغة العربية: أوال المخاطر الداخلية
ي مبثابة املنافق الذي يظهر اإلسالم ويكن يف  إذ ه؛هذه أخطر املخاطر

وكيف ال وهو يضر اللغة العربية من الداخل كالسوس اليت نفسه النفاق، 
 :وتتمثل يفتدمر القصب من الداخل، 

اإلجنليزية، الفرنسية، ( إىل اللغات األجنبية  أبناء اللغة العربيةميل -
، هذه اللغات العربيةم لغتهم األواالعتزاز ا، وتفضيلها على ) وغريمها

   .األجنبية اليت تزاحم العربية وددها يف عقر دارها
، مما تقدمي اللغات األجنبية يف األقطار اإلسالمية على اللغة العربية -

اث غريبة كمخاطبة اإلخوة العرب من خياطبهم بالعربية أحدأدى إىل ظهور 
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ومل يتوقف . تخرين امن العجم باللغة اإلجنليزية أو الفرنسية معتزين ومف
اخلطر عند هذا احلد، بل جتاوزه إىل ازدراء من يكلمهم بالعربية، وتفضيل 

مة جزء من ن كرامة األينبغي أن نعي أ. من حيدثهم باللغات األجنبية الغربية
مة ، وبقدر اعتزازنا بكرامتنا يكون اعتزازنا بلغتنا، وال ينقذ ىل األإاالنتماء 

من الرؤساء ر وماألاء أولىسات الدولة ومعاهدها إال اللغة العربية يف مؤس
جنبية مة مطالبة بتحرير مؤسساا من هيمنة اللغات األوالعلماء، واأل

 ركائز الوحدة العربية ركيزة من همألن اللغة العربية وإ. والثقافات الدخيلة
 وقد تغلبت هذه اللغة على كل الصعاب اليت واجهتها يف واإلسالمية،

صبحت لغة العلم أ، كما أحد وهي لغة قومية ودينية يف آن وتارخيها،
األواصر عميق وطيد العالقات وت وعملت على ت،دب والفكر والترمجةواأل

 اليت كل الصعابعلى الرغم من زال تقوم ال تبني العرب واملسلمني، و
 ،وروبا العداءأ بدورها التارخيي، ولكن ألسباب تارخيية ناصبتها تواجهها
إال ذلك ما مت  و،حملاربة العربية والقضاء عليها ىل سياسة مرسومةإفلجأت 
 األجيال على املبالغة يف االهتمام باللغات األجنبية، وكذلك تعظيم بتشجيع

، وهذا من العوامل اليت جعلت العرب العاميات واعتبارها لغات رمسيةشأن 
 مواجهة تناقش املخاطر اليت تواجه اللغة العربية يف .حيجمون عن لغتهم

اللغات األخرى اليت تدفقت وبشكل مسيطر على احلياة يف الوطن العريب بعد 
أن أصبح شرط العمل يف كثري من الوظائف إتقان لغة أجنبية حتدثا وكتابة 
يف الوقت الذي نعاين فيه من ضعف شديد يف إتقان اللغة العربية اليت هي 

   .لغتنا األصيلة مما يبعث على القلق
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ن املدارس األجنبية واليت أصبحت أ  ١ور علي فهمي خشيمالدكت يرىو
أدت إىل ضعف املستوى التعليمي العام  منتشرة اآلن بشكل كبري يف العامل العريب

من تعلم الدين واللغة  يكفي واحنطاطه، حيث ال تعطي هذه املدارس النشء ما
ا، باإلضافة إىل عدم يعد عربي العربية، مما يزيد اهلوة بينه وبني لغته األم، وكأنه مل

واهلندسة والصيدلة حيث  استخدام اجلامعات اللغة العربية يف العلوم والطب
 .يعزون السبب إىل عجز اللغة العربية عن استيعاب العلوم

ازدراؤهم ملتكلمي اللغة العربية من غري العرب، واالستخفاف م،  -
 ...لموهم بالعربية أساساوخماطبتهم ا عند احلديث معهم على الرغم من أم ك

 يف البالد أمساء أجنبية مستوردة للمحالت التجارية أو املطاعم كثرة -
، اعتقادا من أصحاا أا أكثر جذبا للزبائن، أو أا أفضل  وأعجب وألذّ العربية

هاي، (حىت أخذت هذه األلفاظ تغزو وسائل اإلعالم أمثال  من األمساء العربية هلا،
، ومنها تتسلل إىل البيوت، ثـم إىل ...)سي، باي، مدام، برافوأوكي، مري

 وال يغيب عن بالنا تلك اإلعالنات التلفزيونية الكثرية اليت تقدم باللهجة .الشوارع
وال يغيب عن بالنا تلك اإلعالنات التلفزيونية  .العامية دون الفصحى املبسطة

ومن املؤسف أننا نرى  .ملبسطةالكثرية اليت تقدم باللهجة العامية دون الفصحى ا
مييلون إىل اختيار األمساء أو أبناء العربية اخللَّص الكثريين من الناطقني بالعربية 

وما  األجنبية ألطفاهلم عند والدم رمبا عن جهل منهم أن هذه األمساء غري عربية،
ء متناسني أن للكثري من األمسا ،...)نيفني-لوال-جوزيف( أكثرها يف جمتمعاتنا

أمجل ومعىن أفضلاالعربية وقع . 
                                 

١ http://linata٣alam.alafdal.net/t٢٢١٣-topic 
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يف البالد شركات الدعاية واإلعالنات ومؤسساا  توجد بعض -
ها أساليب أو ، أو حىت تراكيبها،ما ال يلتزم أصحاا باللغة الفصيحةالعربية 

األغالط اللغوية الكثرية الواردة يف مما يلفت األنظار ما اللغوية يف إعالنام، و
م كل هذا  إال بسبب الضعف اللغوي للقائمني على اإلعالنات، وما جن

" وقعت عيين ذات مرة على الفتة مكتوب عليها . شؤون الدعاية واإلعالن
  . ...على الرغم من كونه دكانا لألسرة" دكان األسرار

 وهي ليست ببدعة من اللّغة العربية يف تطور مستمر عرب العصور -
ن ألفاظها اجلاهلية أصبحت مهجورة النعدام  ماوحنن نعلم أنّ كثري ،اللغات

ا،كما أنّ اللّغويني انصرفوا إىل اشتقاق ألفاظ جديدة مالئمة إليهاحلاجة 
فقد عمد الكثريون إىل ترمجة العلوم  حلاجة التطور الذي يشهده هذا العصر،

من ا ومن هنا عرفت اللّغة العربية كثري واملعارف عن اللّغات األجنبية،
واأللفاظ ذات املدلوالت  والتراكيب غري املألوفة، حات اجلديدة،املصطل

  :ويعود ذلك إىل أسباب عديدة أمهّها املغايرة ملا وضعت له،
 عدم متكّن من يتصدى لترمجة النص األجنيب من ملكة اللّغة العربية،-١

وعدم  ا،وجهله بالفصيح من ألفاظه واإلملام بقواعدها النحوية، واألخذ بناصيتها،
بل نقل هذا اللّفظ كما هو إىل لغتنا العربية جلهله  تقصي اللّفظ األجنيب ومدلوله،

  .خاصة فيما خيص املصطلحات العلمية مبرادفه يف العربية،
كثرة العنصر األعجمي يف بعض اتمعات املوجودة يف أطراف -٢

 أو جنويب شرق الوطن العريب كما هو احلال يف الدول القريبة من أوربا
حيث نلمس بوضوح أثر اللغات األوربية كاإلنكليزية والفرنسية  آسيا،
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وبعض لغات جنويب شرق آسيا يف مفردات اللغة العربية املتداولة  واإلسبانية،
ومن هنا فقد نشأت لغة حتوي مفردات عربية ممزوجة  يف هذه اتمعات،

رب بلغات مستعمريهم، أو وتأثر كثري من الع. مبفردات من اللغات الدخيلة
  .لغات البالد األوروبية اليت تعلموا فيها

املنتشرة بني الناطقني بالعربية حىت الناطقني  اللحن واألغالط اللغوية -
  .الفصحى اليت يؤديها اخلطباء والكتاب واملذيعون وغريهم يف اللغةاألصليني ا 

على ألسنة أبناء  وانب من األغالط الشائعةوفيما يلي أورد موجزا جب
  :اللغة العربية األقحاح

كثرياً ما يعمد املترمجون إىل نقل األسلوب  : والتراكيبساليباأليف -١
  .ها وطرائق تعبريهاأساليبواألجنيب كما هو دون التأكّد من موافقته للعربية 

وهو  ،) يف السياسة الدوليةما هاالعب هذا البلد دور( :يقال مثالً
 عن اللّغات األوربية اليت تستعمل جمازاً املصطلحات احرفيأسلوب منقول 

 يف ا يكن املسرح معروفًملاملسرحية غري املعروفة يف اللّغة العربية، حيث 
  ).يؤثّر هذا البلد يف السياسة العاملية(: يحصحالعصور العربية القدمية، و

 )قطّمل أفعل ذلك ( :يحصحالو ،)امل أفعل ذلك إطالقً( :ويقال
  .فاإلطالق ضد القيد

 وتعين لقيته بوجهه،) قابلته:( يحصحالو ،)قابلته وجهاً لوجه:(ويقال
 ،)ثلج أبيض(أو) ليل أسود:(ومثلها قوهلم.وعبارة وجهاً لوجه حشو زائد

عضه ( :ومثلها قوهلم .وكذلك الثّلج فالليل ال ميكن أن يكون غري ذلك،
  .فالعض ال يكون بغري األسنان ،)بأسنانه
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 )عاطل من العمل( :يحصحالو ،)فالنٌ عاطل عن العمل( :يقالو
  .خال منه وليس له عمل:أي

 )استقلّت السيارة فالناً (:يحصحال، و)استقلّ فالن السيارة(  :ويقال
  . رفعته ومحلته:أي

) ذكر املراسل احلدث(  :يحصحالو ،)غطّى املراسل احلدث( :ويقال
  .ألن غطى تعين أخفى

فاق املتسابق ( :يحصحالو ،)تسابق على زمالئهتفوق امل( :ويقال
 ،)قدم له الكتاب( :ويقال .بينما تعين تفوق ترفّع عليهم أي غلبهم، )زمالءه

  .ألن قدم فيها معىن السبق والتعجيل )أعطاه الكتاب(  :يحصحالو
حضر مدرسو  (:يحصحالو )حضر مدرسو وطالب املدرسة( :ويقال

املضاف واملضاف وز يف اللغة العربية الفصل بني ألنه ال جي )املدرسة وطالا
  . شائع يف اللغات األجنبيةذلكبينما  ،إليه

 :كتأخري االسم املؤكَّد مثل قوهلم : خمالفة قواعد اللغة العربية-٢
أو تدوين الطالب أمساء الغائبني يف أوراق الغياب بعد  ،)حدث نفس الشيء(

 :أو حدث الشيُء نفسه، (يحصحالو ،)نفس الغائبني(احلصة األوىل بعبارة 
  ).الغائبون أنفسهم

 :،كقوهلم)بعض( ومن خمالفتهم قواعد اللغة العربية تعريف كلمة-
 :يحصحالو) جاء البعض منهم(أو، )مجعت الطالب إىل بعضهم البعض(
  ).مجعت الطالب بعضهم إىل بعض، وجاء بعضهم(

فعلته بالرغم ( :هلمومن خمالفتهم قواعد اللغة التعدية حبرف اجلر،كقو-
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فحرف اجلر الباء ) أو على رغمه فعلته على الرغم منه،( :يحصحالو )منه
  .وهو غري مناسب هلذه العبارة يفيد االلتصاق بالشيء أو اإلمساك به،

  :كقوهلم: اخلطأ يف ضبط بعض املفردات-٣
  .ِبطّيخ:يحصحالو وبطّيخ،

  .احلَنجرة:يحصحالو واحلُنجرة،
  .سياح:حيصحالو وسواح،
ألن مفردها بندقية اسم ينتهي بتاء زائدة ؛  بندقياتيحصحالو وبنادق،

  .للتأنيث فيجمع مجع مؤنث ساملاً
 على الرغم من وجود الكلمات ألفاظ أجنبية تستعمل بلفظها-٤

  :العربية املوضوعة لذلك
  احلقيبةيف العربية األصيلة و الشنطة، :كقوهلم
  . الِقشدةاألصيلةيف العربية و القشطة،: وقوهلم
  .املذياعيف العربية األصيلة و الراديو، :وقوهلم
  . الرائييف العربية األصيلةو التلفزيون، :وقوهلم
  .اهلاتفيف العربية األصيلة و التليفون، :وقوهلم
  .صرفامليف العربية األصيلة و ،كنبال :وقوهلم
  .احلاسوبيح صحالو كمبيوتر،:وقوهلم
  ...وغري ذلك كثريفلة، احلاح يصحالو ، أوتوبيس:وقوهلم

ولذا وجدنا أبناء اللغة العربية يقعون يف أغالط كان من املتوقع أن  -
: ومن أمثلة ذلك ما يلي. ال يقعوا يف مثلها وهي أغالط لغوية أو أسلوبية
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لبيع ... ، أو حمل"لدينا مجيع أنواع الشنط"هم معلنا عن احلقائب أحدكتب 
 نستخدم الشنط بدال من -يا ترى–، فلماذا )وشراء مجيع أنواع السيارات

:  يف املثال الثاين كما هو معلوموالصواب!!! كلمة العربية األصيلةاحلقائب ال
ألنه ال جيوز الفصل بني  ،)لبيع مجيع أنواع السيارات وشرائها...حمل(

 متالزمان، بل مها كالكلمة إليه، إذ املضاف واملضاف إليهاملضاف واملضاف 
وما هذا إال من حصاد التأثر بأسلوب اللغة اإلجنليزية الذي جييز ، واحدةال

 !!!أما آن أن ننصفها!!! ذلك، فلماذا حنمل العربية ما ال طاقة هلا به
كثري من العرب مييلون إىل تسمية أطفاهلم بأمساء أجنبية ويعتزون  - 

بذلك كل االعتزاز، فلست أدري ولست إخال أدري أعن جهل منهم أن 
 - عند بعضهم- كل ذلك وجود عقدة امليل لعل مرد!مساء غري عربيةهذه األ

إىل التجديد أو التأثر بطابع العصر ومعطياته اجلديدة يف ظل العوملة، أو 
 ما يعرف بالغزو الثقايف، حيث جيعل -يف احلقيقة-أمركة العامل، وهذا 

   .باطيةاإلنسان غري معتز مبا لديه، بل ينظر إىل ما عنده نظرة دونية إح
 من أبناء اللغة العربية، ظهر أفراخ الغرب وعمالؤه يف بالد املسلمني -

 ليقوموا بذات املهمة بطريقة غري مباشرة، عن طريق إحياء واملن املسلمني
وغريمها، ومتجيد اللهجات العامية ...اللغات البائدة من الفرعونية، والكردية

د الذوق العريب دم أوزان وتقديسها، وبث الشعر العامي وروايته، وإفسا
، باسم التجديد، والدعوة إىل إلغاء اإلعراب واحلركات، )الشعر احلر( الشعر

، وأية حماولة )سكِّن تسلم(وتسكني أواخر الكلمات يف أي موقع وقعت 
رجاالً يذودون عن لغة  - تعاىل-منها تفشل تلو األخرى، ويقَيض اهللا 
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 دونَ كَيدراألعادي الغامشنيالقرآن، وي. 
اللغة الوليدة  ومن املخاطر اليت متهد طريق موت اللغة العربية ظهور -

وهي لغة هجينة متتاز ، حلد اآلنالعاشر يبلغ عمرها عشر سنوات  ـمااليت ل
 بأا وتعرف).لغة الفرانكو أراب(بكتابة كلمات عربية حبروف إجنليزية 

أصبحت تستخدم ، ة سنواتأجبدية مستحدثة غري رمسية ظهرت منذ بضع
على ) chat(على نطاق واسع بني الشباب يف الكتابة عرب برامج الدردشة 

اإلنترنت يف املنطقة العربية، وتنطق هذه اللغة مثل العربية متاما إال أن 
احلروف املستخدمة يف الكتابة هي احلروف واألرقام الالتينية بطريقة تشبه 

ب ائالغرإن أغرب ١،يف الكتابة على اإلنترنتالشفرة، وتعترب األوسع انتشارا 
هلا إىل ما ، ولكن حتو فحسبنتشار هذه اللغة اهلجينةامر ليس األهذا ىف 

 ةىف كتابوا يستخدمالشباب  بعض حيث أصبحتشبه اللغة الرمسية، 
قال كامل فوجئنا  يف مرة من املرات مبننا إالدينية، حىت أثورات املقاالت وامل

 .كتوب ذه اللغةرمضان مشهر عن 
 الناس على اللهجات واللغات احمللية وتشجيع تقدميإن قضية 

 والدعوة إىل كتابة اللغة العربية استخدامها بدال من اللغة العربية الفصحى،
، وهذا األمر ال يقل خطورة من سابقه يف أن العرب الالتينية باحلروف

احمللية ات العاميوهذه  .صاروا يستخفون مبن يكلمهم باللغة العربية الفصيحة
أجهزة   واليت أصبحت تنتشر اآلن حىت يف من الناس،ثريكاليت يروج هلا 

 . ورمسيةيطالب البعض بأن تكون لغة تعليمية  واليت،اإلعالم
                                 

١ http://٣lom-mans.montadalhilal.com/t٧٥٦٩-topic 
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 أبناء العربية جتاه لغتهم على خمتلف  قبل من واضحان هناك عقوقاإ-
  .مستويام

 يعين الفصحى يف املدارس ال تعليم العربية والذي ينبغي أن يعلم أنّ
ن هناك قطيعة بني التالميذ واللغة الفصحى  أل؛مان أننا أصبحنا يفأ بالضرورة

م ال يستخدموا بعد خروجهم من الدرس سواء يف املدرسة أو يف البيت هفُ
كد أؤو. أو يف الشارع وإمنا يتعلمون العربية كما يتعلمون اللغات األجنبية

ن يبعدها عن العلم وعن التعليم خطر علينا أوحياول ن من حيارب العربية أ
ذا مل يدخلوا ميادين العلم إمتنا وعلى علمنا ولن تقوم للعرب قائمة أوعلى 

ن تأيت جامعات خاصة أن للمرة األوىل يف سوريا حيدث أبلغتهم، مشريا 
ن هذا اخلطر أ، واعترب الدكتور مازن رس يف بالدنا بغري اللغة العربيةتد

 ..، وال وحدة بال لسانن ال قومية بال لسانأ، مؤكدا ي هو األخطرالداخل
  .وقوميتنا عربية ولساننا عريب

و أعمال الدرامية ننا لسنا ضد العامية فلها موضعها يف بعض األإ 
يتكلمون اللغة  نفسهم الأن مدرسي اللغة العربية يف مدارسنا ، وإغريها

 .البد من إعادة تأهيلهم ،الفصحى
 ا من العرب الطالب إىل الغرب لدراسة لغاته، وكان ذلك إميانابتعاث -

بأن اللغة هي الوجه الثاين للفكر، وأن من جييد لغة ال بد أن يعجب بتارخيها 
، فقد كانوا يعتقدون أن الرجل ويصري له انتماء من نوع ما إىل هذه األمة وفكرها

 .هو املتقدماألورويب، وال سيما املتكلم باإلجنليزية أو الفرنسية 
مة اهلجمة اليت تتعرض هلا اللغة العربية هي ذاا اليت تتعرض هلا األ -
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اث احلادي عشر أحدن الغرب بعد أليس مصادفة و،  واألمة اإلسالميةالعربية
 يف الواليات املتحدة األمريكية بدأ يتصيد من يتحدث م٢٠٠١من سبتمرب 

ىل إها  وينقلو،ثوا بلغتهمن يتحدأاللغة العربية لكي خييف أبناء اللغة 
منا هو خمطط إ و،اث سبتمربأحدأوالدهم، و هذا املخطط مل يأت فعال بعد 

ا األصليني كان يلاسترأن سكان أ و.قدمي يستهدف حضارتنا وهويتنا وديننا
 لغة وذابت كلها بفضل اإلنسان الغريب، واحلرب ضد اللغة ليست ٢٠٠هلم 

ىل العامية إالدعوة و .ة بل هي األوىلمنفصلة عن احلرب السياسية والعسكري
كانت هناك ، وطراف مشبوهةأمن قبل املستشرقني دعوة حقيقية وممولة من 

وروبية تعيش يف الغرب تطبع جملة أامرأة  -كما مسعنا من بعض العلماء–
مر يف  وكذلك األ العريب،املغربمن  وتوزعها جمانا يف كل ،باللغة العامية

 . العامية خطرواحلقيقة املرة هي أن .اجلزائر، وحىت يف مصر
اجلامعة ( هم جامعاته أطلق اسم لغته العربية على أن الكيان الصهيوين  إ-

، وتعتنق لغات  فكيف نترك حنن لغتنا وجرها،حيترم لغتهمما يدل على أنه ) العربية
 ريتغيعارمة دف إىل  لثورة  ؟ ومما ال مفر منه أننا يف أمس احلاجة!نخرىاأل
 .ىل التعليم القدميإ والعودة ، من جذورهينظام التعليملا

ن اللغة العربية لغة عاملية وقد جاء أبد من االعتراف ب  ال أوال-
ا اللغة ، وإتصنيفها اخلامس يف العامل بالنسبة لعدد السكان الناطقني ا

 لدعم ،جياد متويلوهناك ضرورة ملحة إل .قدر يف العامل على االشتقاقاأل
 التجارب مثل جتربة الدكتور عبد اهللا الدنان يف تعليم اللغة الفصحى بعض

ها إذ إن،  يف الروضة وتعلنهام الفصحىي ضرورة تعلوكذلك إىل . طفاللأل
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 .هم لتعلم اللغة العربية الفصحىاملرحلة األ
 على لدليل وا،ن حياربنا عسكرياأالعدو الصهيوين حياربنا لغويا قبل  -

 ،ت حيث كان احلديث يدور عن تفكيك املستوطناتذلك كلمة مستوطنا
ىل بناء بيوت إ ومن مث وصل ، احلديث يدور عن بؤر استيطانيةأخذوبعدها 

 وحنن نتبعه دون ، وهكذا فالعدو هو الذي يطرح املصطلح،يف مناطق عربية
وحنن ن نعي ذلك االنزياح اللغوي حلق العريب، فهي معركة لغوية، أ

جنبية  ميكن للمراكز الثقافية األ، فكيفليم اللغة يف تعمقصرون وخمفقون
، أي دور نشر نقوم حنن ذا الدور  وال،جانبتعليم العربية يف بالدنا لأل

 !!!اللغة العربية يف البالد األوروبية

  :من قبل أعداء اللغة العربية: ثانيا المخاطر الخارجية
 ويعلن ماإلسالكفر بالذي يالكافر  إذ هي مبثابة ،قل خطورةهذه أ

 : يفهذه املخاطروتتمثل ذلك، فيسهل اتقاء شره نوعا ما، 
حماولة القضاء على العربية من أفواه أبنائها بتشجيعهم على اللغات األجنبية،  -

 ...وإكرامهم، وإغداق العطايا عليهم، وتقريبهم بوظائف ومناصب
إلغاء  املستشرقني أيام االستعمار األجنيب للبالد اإلسالمية حماولة -

اللغة العربية، واستبداهلا بلغات أجنبية إال أن حماوالم مل حتظ بالنجاح، بل 
  . ، إال يف إحالل احلرف الالتيين حمل احلرف العريبباءت بالفشل واخليبة

- احتويل أجبدية اللغات اإلقليمية إىل الالتينية وكانت تكتب أساس 
ها من البالد اإلفريقية  وغري،باحلروف العربية، كما حدث يف إندونيسيا

  ...).زيا، تركيايلاترتانيا، نيجرييا، م( .واآلسيوية
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الفصحى من خالل حجج ضعيفة  وكانت احلملة على اللغة العربية
صعوبة اللغة، ومنها التفاوت بينها : واهية ما أنزل اهللا ا من سلطان، منها

ار األمة كان فرض اللغات األجنبية يف خمتلف أقط كما .العامية وبني
 يف فرض ثقافاا ووجهة نظر أهلها ويف الوقوف اهام اإلسالمية عامالً

  .مواجهته موقف اإلعجاب بالغاصب والعجز عن
ىل إ منذ عصر النهضة، مشريا إلينادعوات العامية اليت وجهت  -

دعوات العامية اليت ابتدعتها وزارة املستعمرات اإلنكليزية، وكان شعارهم 
 العرب العلمي هو بسبب لغتهم الفصحى، ولألسف فقد ن ختلفأآنذاك 

استجاب عدد من الناس هلذه الدعوات وخاصة يف لبنان ويف مصر، أيضا من 
األخطار اخلارجية الدعوة إىل نبذ اإلعراب وتسهيل اللغة، فضال عن ترك 

  .احلرف العريب واستبداله باحلرف الالتيين أسوة باألتراك

 العالج المقترح

ة ال م العرب فحسب، بل م املسلمني مجيعا يف مشارق هذه القضي
بالنسبة . األرض ومغارا، ألا متس جوهر كيام، وتتناول صميم وجودهم

للعرب فهي لغتهم األم اليت اختارها اهللا تعاىل هلم دون غريها من اللغات،  وهي 
ماوية الذي تكفل اهللا لغة املسلمني اليت نزل اهللا ا القرآن الكرمي آخر الكتب الس

تعاىل حبفظه من كل حتريف وتبديل وتزوير وحتويل، كما حدث لغريه من 
الكتب السماوية اليت نزلت على األنبياء السابقني، ومصداق ذلك قوله تعاىل يف 
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  يتضمنالتايلوهذا ب ،١}إنا حنن نزلنا الذكر وإنا له حلافظون{:حمكم تنـزيله
الذكر، فحفظ الذكر يقتضي حفظ الوعاء الذي حفظ هذه اللغة اليت ا نزل 

عمال باملبدأ !!! ، ولكن هذا األمر يتطلب جهودا من قبل العرب واملسلمنيحيمله
فاللغة كائن حي، وحياا استخدامها، وموا عدم " اعقلها وتوكل"السامي

وجود من يستخدمها، حيث تبقى اآليات القرآنية مكتوبة باللغة العربية، وال 
شك أن رأي مفيت الديار   وال.يةاليوممن يستخدم اللغة العربية يف احلياة يوجد 

اجللسة األوىل ملؤمتر  املصرية الشيخ الدكتور علي مجعة يف البحث الذي قّدمه يف
املدة من  اللغة العربية يف يف مقر جامعة الدول" عصر العوملة لغة الطفل العريب يف"

تصرحيه الذي ال يكاد كثري من ب  حيث فاجأ احلضور م ١٩/٢/٢٠٠٧ -١٧
 واىلاللغة العربية اليت يقدر عمرها حب د حبفظمل يتعهتعاىل أن اهللا املسلمني يعونه 

وهلذا  ،)الذكر(وإمنا الذي تعهد به سبحانه هو حفظ القرآن الكرمي عام،  ألفي
ة ليست  إذ العربي، كغريها من لغات العاملعرضة للتغيريينبغي أن نعلم أا أيضا 

 آمال من كان يظن أاهذا التصريح الصريح خيب فقد  !ببدعة من هذه اللغات
 وهذا أيضا حمرك هلمم .٢ وال ميكن أن تنقرض كبقية اللغات،لغة مقدسة

 !املسلمني إىل أن ال يتكلوا، فيهملوا االعتناء بلغتهم
اللغة العربية رمبا تكون من بني  ولعل ما زاد احلدة لدى البعض أن

العام  لليونسكو يف  تقريرإليهاللغات اليت ستنقرض بناء على ما أشار 
 وهو ما. م والذي أورد أن اللغة العربية من بني اللغات اليت ستموت٢٠٠٦

                                 
 ٩:احلجر ١
٢ http://linata٣alam.alafdal.net/t٢٢١٣-topic 
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جعل أكثر الغيورين على لغتهم يف قلق متواصل، خصوصا إذا ارتبطت 
 .واحلضارة اليت رمبا تندثر هي األخرى باهلوية

وجمموعة من املثقفني واملهتمني  لوهاب املسريين الدكتور عبد اإحىت 
 الرئيس املصري ورئيس وزرائه رفعوا دعوى ضد ١باهلوية السياسية العربية

نص الدستور  وخمالفتهما بذلك بعدم التزامهما باستعمال اللغة العربية
 .املصري الذي ينص على أا هي اللغة الرمسية للبالد

ر وأمهها بالنسبة لألمة العربية  ومن هنا يتقرر أن من أول األمو
واإلسالمية، احملافظة على هذه اللغة من كل ما يشوا يف هذا العصر من شوائب 
ومسوم شرعت تنهش أوصاهلا، وصوا من عبث العابثني وخدش اخلادشني الذين 
. حياولون ليل ار النيل منها، ويبذولون قصارى جهودهم يف سبيل القضاء عليها

ألمر منا الذين يقع على عواتقهم وضع اخلطط والسياسات التعليمية،  اأوىلفعلى 
وتنفيذها صون  هذه اللغة، والتصدي هلذا التدهور اخلطري وااليار الشامل الذي 
يصيب الناطقني ا ليس من غري العرب فحسب، وإمنا من أبنائها األقحاح الذين 

لف يف خصائصها عما يكادون يطمسون معاملها وحيولوها إىل لغة أخرى ختت
نعرفه عنها من األسلوب البليغ، والتعبري الناصع، والبيان الساحر، واللفظ املوجز 
غري املخلّ، إىل لغة ال متت إىل العربية بصلة إال صلة االسم، وهم يسعون من 

إىل النيل  -يف إطار اهلجمة الشرسة والسموم الناقعة على اإلسالم -وراء ذلك 
 يتم قطع الصلة بينه وبني انتمائه العريب التايل من لغته، وبمنه من خالل النيل

واإلسالمي، وال تقل هذه اهلجمة خطورة عن خطورة نسبة كل من يدين 
                                 

 املرجع السابق ١



٣٢٣ مخاطر تواجه اللغة العربية في الوقت المعاصر 

  .باإلسالم إىل اإلرهاب
 بأا بعيدة عن مواكبة هذا العصر  اللغة العربيةيتهم أعداء العربية

اا ملفردات العلوم املتطور، وجماراته يف اكتشافاته املذهلة، وعدم استيع
ومصطلحاته، وأا ال تصلح للتعبري عن اجلانب العلمي من حضارة العامل 
املعاصرة بسبب قصورها، ويؤيد هؤالء يف آرائهم من يعرب عن مصطلحات 
العلوم املعاصرة بلغتها األجنبية دون األخذ مبا يقابلها من اللفظ العريب الذي 

 .ألقطار العربيةاعتمدته جمامع اللغة العربية يف ا
هذه االدعاءات بعيدة كل البعد عن الواقع العملي، فقد تصدت له 
جمامع اللغة، واملؤسسات املشتغلة بالترمجة يف عدد من الدول العربية 

حيث أطلقت ) كالس الوطين لآلداب والعلوم يف الكويت يف دورياته(
ا اشتقت هلا تسميات جديدة مناسبة على أهم املكتشفات املعاصرة، أو أ

 .هذه املسميات من جذور اللغة العربية
العالج اللغوي جيب أن يبدأ من املدرسة، ومع املراحل األوىل من  -

 سليمة من الشوائب، العربية الفصحىحياة الطفل، حيث يتم تلقينه اللغة 
ومن هنا ندرك الدور الكبري الذي جيب على التربية أن تقوم به يف سبيل 

فة اليت تنهش جسد اللغة العربية، ولذلك جيب على وزارات معاجلة هذه اآل
التربية يف الدول العربية أن تويل اهتماما خاصا إىل وضع املناهج التربوية اليت 
تنسجم مع هذا اهلدف، بالعمل على تبسيط قواعد اللغة اليت يشكو أكثر 

 دراسة قواعد طالبنا ضعفًا عاما فيها، وأن توجه اهتماما خاصا إىل تيسري
 .اللغة العربية النحوية والصرفية يف املدارس
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االهتمام بتقنيات التعليم ليتسىن لنا جعل العملية التعليمية والتعلُّمية  -
أكثر جذبا، واالهتمام بإدخال عنصر التشويق يف إجراءات تطبيقها، 

 يف  -وخاصة احلاسوب-والتأكيد من مراقبة استخدام التقنيات املختلفة 
  .املدارس خاصة يف تعليم اللغة العربية بطريقة فعالة ومنظمة

االهتمام بتقنيات التعليم جلعل عملية التعليم أكثر جاذبية،وإدخال  -
-ا،والتأكيد على مراقبة استخدام التقنيات املختلفة إليهعنصر التشويق 

  يف املدارس خاصة يف تعليم اللغة العربية وقواعدها، -وخاصة احلاسوب
الهتمام بتدريب املدرسني على استخدامه،على أن يكون استعمال وا

 .اً من شروط تعيني املدرسنيحدااحلاسوب و
االهتمام بدراسة مفردات العامية القريبة من الفصحى، أو االهتمام مبا  -

حىت تصبح أقرب إىل اللغة الفصيحة بالتدرج  وذيبها ،فيها من فصيح األلفاظ
مما يؤدي إىل  ؤل الفروق بني العامية والفصحى،حبيث يؤدي ذلك إىل تضا

عن اإلغراق يف التقعر ا ي بعيداليومانتشار الفصحى املبسطة املناسبة للحديث 
حبيث يتم  وهذه مسؤولية وزارة اإلعالم إضافة إىل الوزارات املختصة، اللفظي،

عة التوجيه إىل العاملني يف حقل اإلعالم سواء يف وسائله املقروءة واملسمو
  احلديث اإلذاعي أو الدعايات أوباالبتعاد عن اللهجات العامية سواء يف

التمثيليات اإلذاعية واالهتمام بالفصحى أو الفصحى املبسطة للعمل على 
والسري أبعد من ذلك بلفت نظر العاملني  انتشارها بدالً من اللهجات العامية،

سيقاس استناداً إىل مدى يف هذا اال إىل أن مقياس درجة جناحهم يف عملهم 
 .وحماسبة املقصرين بشدة حرصهم على االلتزام ذا اجلانب اللغوي،



٣٢٥ مخاطر تواجه اللغة العربية في الوقت المعاصر 

يف مجيع الفصحى اهتمام اجلامعات العربية بتدريس اللغة العربية  -
وتفعيل دورها إضافة إىل دور جمامع اللغة ليس يف رفد  كلياا ومعاهدها،

وإمنا العمل  ، فحسبفردات واملساليباأللغتنا باجلديد من املصطلحات و
من قبل الوزارات ذات العالقة على التأكيد على مبدأ حماسبة املقصرين 

واملؤسسات صاحبة الرأي يف جمال اللغة  واملخالفني لتوصيات اامع،
 .ليكون هلا الدور الفاعل والفعال واملؤثر يف مواجهة اخلطر الداهم العربية،

فلنعمل كلنا على بذل هذا  قنطار عالج،درهم وقاية خري من : قيل قدمياً
 .الدرهم،أو االنتفاع مبا يوازيه من الفائدة قبل أن يستعصي األمر على العالج

ووقف هذا التدهور اخلطري يف  وضع اخلطط وتنفيذها لصون اللغة، - 
التعاطي مع الناطقني ا الذين يكادون أن يطمسوا معاملها وحيولوها إىل لغة 

ونصاعة  خصائصها عما نعرفه عنها من بالغة األسلوب،أخرى ختتلف يف 
إىل لغة ال متت إىل عربيتنا بصلة إال صلة  وإجياز اللفظ، وسحر البيان، التعبري،

إىل -يف إطار اهلجمة الشرسة على اإلسالم-االسم، وهم يسعون من وراء ذلك 
قطع الصلة بينه  التايلوب وحماولة القضاء عليها، النيل منه من خالل النيل من لغته،

وال تقل هذه اهلجمة خطورة عن وسم كل من ينتمي إىل  وبني انتمائه العريب،
 من اإلرهاب واإلرهابيني، افكأن العامل خال متام اإلسالم بسمة اإلرهاب،

 .واقتصر هذا األمر على املسلمني فقط دون سواهم
ضهم إن مرد كل ما ذكرناه سابقاً يعود إىل وجود عقدة امليل عند بع

إىل التجديد أو التأثر بطابع العصر ومعطياته اجلديدة يف ظل العوملة، أو 
أمركة العامل، ومن هنا ندرك امليل إىل إطالق األمساء األجنبية على الكثري مما 
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 العوملة بالضبط من حماولة إليهوهو ما تسعى  حولنا يف إطار البيئة واتمع،
 اإلنكليزية ا، ومن مث العمل تدرجييالعزوف عن اللغات الوطنية واستبدال ا

وهذا ما يعرف بالغزو الثقايف الذي راح  ،اعلى القضاء عليها قضاء مربم
 يطال اللغات القومية يف حماولة لبسط اهليمنة األمريكية على شعوب العامل،

  .وجعل اإلنكليزية لغة مهيمنة
رق التدريس، جيب أن تتم إعادة النظر يف مناهج اللغة العربية ويف ط -

 ال يلا املناهج بوضعه احلىويف القائمني علي عملية التدريس ذاا، فمحتو
 املتعلمني فالشعر والنثر والبالغة وقواعد جيعل من اللغة العربية لغة حمببة إىل

النحو والصرف ومدارس األدب واخلط العريب واإلنشاء والتعبري كل فرع 
للغة العربية مما يولد يف نفسه ضيقاً  دارس اىمن هذه الفروع ميثل عبئاً عل

بل من اللغة ذاا، بيد أن وضجراً شديداً ليس من هذه الفروع فحسب 
ا، تطويروإضافة بعض املشهيات واملقبالت سوف جيعل من دراسة ا، وتيسري

   .هذا من ناحية... دارسيها إىلاا حمبباللغة العربية شيئً
 يف ترسيخ احترام اللغة ا جدا مهماوسائل اإلعالم دورعلى إن  -

 من خالل الربامج والفنون والثقافة، فلو مت استثمار ها حبا مجاالعربية وحب
 اللغة العربية سوف حتدث الدراما التليفزيونية واإلذاعية بشكل ينحاز إىل

 العام، وبالنسبة لإلعالنات سواء كانت إعالنات ىطفرة حقيقية يف املستو
رع أو الطرق السريعة جيب أن يتم كتابتها باللغة العربية وال ثابتة يف الشوا

مانع أن تتم كتابتها باللغة األجنبية جبانب اللغة العربية، وبالنسبة لعناوين 
احملالت وأمساء الشركات جيب أن تتم كتابتها باللغة العربية مع ضرورة 
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  .خلروقات اليت حتدث يف هذا الصددمواجهة كل ا
ية بني الشركات واألشخاص يف اليوماملراسالت  تكون أن نبغيي -

 .اأيضالفصحى باللغة العربية  البالد العربية
اللغة املستخدمة يف العربية الفصحى هي كما جيب أن تكون  -
 .ي بني املوظفني اليومالتعامل 
 أن يكون الشرط األساس يف التوظيف يف البالد العربية واإلسالمية -

 هذا الكم اهلائل من اإلعالنات عن ىنا نرإذ إنة، هو إجادة اللغة العربي
طلبات التوظيف املختلفة وجند أن الشرط األساسي هو إجادة اللغة األجنبية 

 ىومل جند يف يوم ما شرط إجادة اللغة العربية، كما أن هناك دوراً وواجباً عل
محلة الفكر واإلعالميني بضرورة احترام اللغة العربية أثناء حوارام 
ومقابالم عرب وسائل اإلعالم املرئية واملسموعة، بيد أن النقطة األكثر 

 القاعدة الطالبية ى مستوىخطورة هي هذا اهلجران الكارثي للغة العربية عل
  .للغالبية العظمي من أبناء الطبقة امليسورة

 توعية اآلباء بضرورة اعتناء أبنائهم باللغة العربية يف املقام األول، مث -
 اآلباء بأن ىحيث يهتم ويتباه. غة األجنبية أيا كانت يف املقام الثاينالل

 مدارسهم مدارس أجنبية، وهنا حيث إنأبناءهم ال جييدون العربية إطالقاً 
تكمن الكارثة احلقيقية فهؤالء التالميذ تشبعوا بالثقافة األجنبية ودرسوا 

سبة هلم ضرباً من التخلف تاريخ اللغة اليت تعلموها وباتت اللغة العربية بالن
والرجعية، أنين ومن خالل معايشيت وتعاماليت الدائمة مع طالب اجلامعات 

   .أجد ما حيزن ويؤمل حقاً
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 اإلطالق يف حياة هؤالء الطالب فقط ىفاللغة العربية ال مكان هلا عل
يدرسون لغات أجنبية ويتكلمون ا وحيترموا ويتباهون أمام أقرام 

 وقفة جادة وحامسة وفورية ومن إىل إن األمر خطري وحيتاج باستخدامها،
 اجلميع، فهل آن لنا أن نفيق؟

أجريت حبوث عديدة حول املخاطر اليت دد حاضر اللغة العربية 
  :١ومستقبلها منها ما يلي

ألقي أمام ) مستقبل اللغة العربية يف عامل متغير(البحث األول حول  -
 م، والبحث ٢٠٠٧مع اللغة العربية بالقاهرة عام املؤمتر الثالث والسبعني 

وكان يف األصل حماضرة ألقيت  (اللغة العربية ووسائط اِالتصال(الثاين حول 
 م، والبحث الثالث ٢٠٠٧ لإلعالم واِالتصال يف الرباط عام إىليف املعهد الع

 وقد ألقي) رؤية الستشراف املستقبل :اللغة العربية وحتديات العوملة(حول 
أما  . م٢٠٠٨أمام الدورة الرابعة والسبعني مع اللغة العربية بالقاهرة عام 

 قدم إىل املؤمتر الثاين والسبعني مع اللغة العربية فقدالبحث الرابع الذي 
املعجم التارخيي للغة العربية يف ضوء " :نوانبع م، ٢٠٠٦بالقاهرة يف عام
غوية األربعة قواسم مشتركة، وجيمع بني البحوث الل". متغيرات األلفية

وتدور مجيعها حول حماور متقاربة، وإن اختلفت طرق التناول والعرض، 
 الكربى اليت تفرضها خاطرفهي تدرس الوسائل اليت تساعد يف مواجهة امل

                                 
 من  الستشراف املستقبل رؤية العوملة، وحتديات العربية للغةا :عثمان بن العزيز  عبد،التوجيري ١

  .م ٢٠٠٨-ه ١٤٢٩ إيسيسكو، والثقافة، والعلوم للتربية اإلسالمية املنظمة منشورات
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العوملة على لغة الضاد، فتحاصرها وتضيق عليها اخلناق، وتعزهلا عن جمرى 
 لسانية ولغوية ذات مضامني ثقافية احلياة، وحتكم عليها باخلضوع لضغوط

وفكرية، فتضعف اللغة، وتقصر عن الوفاء حباجات اتمع، وتعجز عن 
 يف ميادين العلوم والتقانة اليوممسايرة التقدم املذهل الذي يعرفه العامل 

  .، ومواكبة ما يشهده جمتمع املعرفة من تطور مدهش حيري العقولةواملعلومي
ة خماطر كثرية بسبب تدين مستويات تعلمها داخل املدارس تواجه اللغة العربي

واجلامعات العربية، وأهل اللغة العربية يواجهون مشاكل يف التحدث ا ومع 
   .ذلك تبقى اللغة العربية ببقاء القرآن الكرمي كما حفظه اهللا

ذر من تأثري عاميات الفضائيات وفنوا على املتحدثني باللغة  وحن- 
اليت تتصف مبستوى رديء حبيث تؤدي إىل إتقان اين ة األغالعربية خاص

  .اتمع العريب للهجات العامية واليت تبعده عن اللغة الفصحى
ضرورة حماصرة شيوع اللهجات الدارجة يف البالد العربية ومحاس املواطن 
العريب لتداوهلا مما يهدد حبدوث تفرقة بني الشعوب العربية بسبب تباين هذه 

مؤكدا أا تشكل خطرا على اللغة العربية .  بني دولة وأخرىاللهجات
الفصحى واليت تشكل الرباط األساسي بني هذه الشعوب واليت يعتربها 
الكثريون املوجه احلقيقي هلجمات اللغات األجنبية على الدول العربية 
وغزوها لثقافاا خاصة اللغة اإلجنليزية اليت تزحف ثقافيا واجتماعيا 

 لتعلمها والعمل ا يف جماالت املاليةيا وتفرض نفسها باإلغراءات واقتصاد
متقدمة خاصة شركات االستثمار واالسترياد والتصدير وتكنولوجيا 

  .املعلومات مما يهدد بقدوم خطر على أصول اللغة العربية
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ضرورة تعليم الصغار بالدول العربية اللغة الفصحى األصيلة  -
بشكل أو بآخر من تعلم لغة أجنبية للتعرف على والتحدث ا واالستفادة 

  . وعمل مقارنات بني الثقافات مع حوار احلضاراتن،يخرثقافات اآل
دعو إىل تفعيل دور جممع اللغة العربية من حيث تعريب املصطلحات  ن-

األجنبية ووضعها حتت أعني الدارسني يف خمتلف املدارس واملعاهد وااللتزام 
 .العربية لصاحل اللغة الفصحىبقرارات جممع اللغة 

جنبية يف مراحل عمرية مبكرة يف من ينادي بتعليم اللغات األ حماربة -
 .عصرنا احلاضر

 عالنات واملفردات األجنبة لتسمية احملالتمن يغزو الشوارع باإل حماربة -
، وإن كان ال ة على امللبوسات واملنسوجاتيجنبوكتابة الكلمات األالتجارية، 

 .ألحسن أن تكون اللغة العربية هي األوىل، مث تليها األجنبيةحمالة، فا
 واويتواصلم، فسهأن عن وا أن يعربمحيلو هلالذين أبناء العربية  حماربة -

باللغات األجنبيةم أبناء لغتهممع أحبا ! 
 ألنه سيتعلم اللغة اإلجنليزية ؛من يفتخر بالزواج باألوروبياتحماربة  -

، ألنه  وال يفكر يف أن يعلم الزوجة لغته العربيةاهما، أو ما شأو الفرنسية،
 .يعتقد بدونية اللغة العربية

 !من يسمون أنفسهم بأمساء أجنبية، أو يسمون أوالدهم احماربة  -
 يف عصر العوملة اليومحنن و ،نآ لغتنا ولغة القرإن اللغة العربية

لغتها على سيطر وت تريد الدول الكربى أن يمن ، يف عصروالتكنولوجيا
 و لألسف الشديد -ومن بينهم العرب-الشعوب اليت تستورد صناعاا 
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هم لغات أجنبية كاللغات ء حنن نرى الكثري من العرب يعلمون أبنااليوم
 ،الفرنسية على حساب العربيةوجنليزية األكثر تداوالً عامليا مثل اإل األوروبية

ا األغىن وا أو تناسوا أن اللغة العربية أغىن لونسغة على وجه األرض نعم أ
يضا أن اللغة أوا أو تناسوا  وأحتدى أي شخص خيالفين يف ذلك ونس،عامليا

م ه وغريها من اللغات اليت جعلت،جنليزية واألسبانية والفرنسية واألملانيةاإل
يضا أن اللغة أمل تكن إال هلجات التينية وتناسيتم ويزدروام هنسون لغتي

  .آلية األسبانية واإليطال سيمالفضل يف تطور هذه اللغات والعربية هلا ا
 من تعلم اللغات  العرب واملسلمنيلست بصدد منعمن اجلدير بالذكر أنين 

 ولكن جيب علينا أن الننسى أن لغتنا هي األغىن حىت ، كال مث كال،األجنبية
ا اهللا ستبقى هي اللغة اليت خاطب اوجنليزية وغريها مل تكن مهيمنة كاإلإن 

حتدثوا باللغات ، اليومن ولغة نيب اإلسالم ولغة العرب آالبشر ولغة القر
 ا ااألجنبية عندما تتخاطبون معهم أو لوقت الضرورة أما أن تتحدثو

هو فهذا ي بعضهم، وتقولون الداعي هلا فهي لغة املتخلفني العرب كما يدع
 اللغة هذه اللغة يعكس طبيعية  الاليوم ألن حال العرب ؛التخلف بعينه

يزيد  الاألجنبية املذكورة آنفًا، فف السنني، أما اللغات الآعمرها يزيد عن 
  . سنة١٠٠٠ حواىلعمرها عن 
 يتحدثون مع عرب اأرى بعيين عربحيان أن زعج يف بعض األمما ي

 !!!وةغباذلك  الغرب هلم ،كفاكم ي وكأم حتضروا كما يدع،جنليزيةباإل
تكم مستهدفة من قبل األعداء، فمثال اللغة العربية يف تفاخروا بلغتكم ولغ

إنه  !!!فوا عربيتاه! ا جدعدة مدن من الدول العربية التكاد تستعمل إال قليال
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 . غريةً على لغتنا األم ختتقينغصة يف حلقي ياعرب أقوهلا و!ار عظيمعل
 فهو ،اليومحترمها الغرب ات لغتها كما حِترماُ اليومزدهرت افالدول اليت 

 إال ا لكي اتتشدقو  وال!عرب عتزوا بلغتكم ياا سبب من أسباب تقدمهم
، فسيحتقركم غريكم،  ااتعتزوفإذا مل حتترموا لغتكم، ومل  ،حيترمكم العامل

  ..حيتقرونكموستزدرونَ من قبل مجيع شعوب العامل 
حة ها واإلطا يف طمس اللغة العربيةعداءومثة حماوالت عديدة من قبل أ

 باءت بالفشل واخليبة واخلسران، فلم -بفضل اهللا ورعايته-برأسها، ولكنها 
يف الدول العربية تندثر اللغة العربية على الرغم من تلك احملاوالت واملكائد 

حماوالم اجلادة  يف وافشلو... منيلااملستعمرة مثل مصر واملغرب العريب و
 كما حدثت للغة التركية ىل التينيةإحتويل حروف اللغة العربية بغية 

فشل وقد . واألندونيسية والكثري من اللغات اليت حتولت حلروف التينية
، على الرغم من عدم ىل عربيإسرائيل إ يف حتويل اللسان العريب يف اليهود

 ويف  أي العربية، بلغتهم األمميتحدثون يف منازهلم حيث إ رضاهم بذلك
اإليرانيني يف حتويل اللسان العريب يف فشل أضف إىل ذلك . اخلارج بالعربية

ىل إ عليهم  واملتواصلةالضغوط املستمرةعلى الرغم من ىل فارسي إاألحواز 
واملولودون إىل بالد أخرى، الكثري من العرب املهاجرين وهناك . نا هذاعصر

 والقليل منهم ، يف منازهلم)العربية (خارج الوطن العريب يتحدثون بلغتهم األم
 . واحلداثة واملعاصرةر حبجة العوملة والتطو وحاداتنازل عنه

  :تالية ألسباب  اللغة العربيةة وفا موعدبارتقا نيغربيالرباء بعض اخلتوقع ي
وضعف االستثمارات العربية  ،ضعف اإلقبال عليها من مستخدميها
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وعدم مواكبة القائمني عليها  ، ويف حقل نشر اللغة العربيةيف قطاع التعليم
   .يةاليوملتكنولوجي والعلمي وتوافر املصطلحات لتقدم ال

أن استخدام اللغة العربية الفصحى يف ذلك اخلرباء على به يستدل مما و
ال الفينة واألخرى اإلعالم أو التربية، أو يف خطابات املناسبات العامة بني 

يعين أا، خصوص يف دول خليجية مثل قطر اا اللغة األم للمتحدث 
ليزية بقوة، يف كل ااالت االقتصادية ليت تعتمد على اللغة اإلجنواإلمارات ا

 وشراء االحتياجات العائلية ، وحىت على صعيد احلياة العامة،والتجارية
   . الضروريةيةاليوم

ن غالبية ات األوروبية أامعاجلاللغة العربية يف رى بعض أساتذة وي
، وغري مـجٍد  غري منطقيالطلبة العرب يعتقدون أن تعلم اللغة العربية شيء

 األجواء العاملية  يفا ميت للواقع العملي بصلة، خصوص، والبالنسبة هلم
وما يزيد من صعوبة  . على العربيةليزية، حيث يتم تفضيل اإلجناإلىاملتاحة ح

أن تعلم اللغة العربية نفسها، يعد مهمة مستحيلة لدى غالبية  وتعقيده األمر
 من ناحية، وقلة وجود استثمارات عربية يف التعليم، هؤالء الطلبة لصعوبتها

إن قلة .  يف املنطقة اليت تتحدث اها وتقدميةوسائل التعليمالتزيد من كفاءة 
 دون أن ننسى ا يعين أن تعليم اللغة سيكون سيئًاستثمار احلكومات العربية

 باللغة أن يف دول اخلليج عدد الغربيني واآلسيويني يفوق بكثري عدد الناطقني
  .العربية

على الرغم من كل ما تقدم اللغة العربية أن  كما يرى بعض الغربيني
شاعر املليون" مثل اما زالت قوية، بظهور مسابقات تشهد إقباالً شديد "



٣٣٤ المحور الخامس

من رغم على ال،  العربية املتحدةاصمة اإلماراتع يف  أشعارهالذي ينتج
ى أحد باعتبارها ان التعامل مع كلمات تستخدم دائمعاجزة عكوا 

 بدل واحدةاالصطالحات اليت تشري إىل ضغط امللفات إلرساهلا كوحدة 
لكن مثل هذه التغريات . إرساهلا جمموعة مقسمة على ملفات منفردة

أن وجود مفردات جديدة يف و وقد تكون مفيدة، ،واالستعارات ال مفر منها
تطور على ال اللغة العربية والتخلص من مفردات عفا عليها الزمن دليل

  .دليل أفوليف أي حال من األحوال بيوية وليس احلو
ه الكاتب واألديب املصري إبراهيم فرغلي يف مقال له مبجلة نووقد 

الشبكة العاملية إىل خطورة ) م٢٠١٠عدد نوفمرب (العريب الكوييت 
 الكبري ا انتشارهحيث إن لتدمري اللغة العربية،  فعالةوسيلةبكوا  للمعلومات

آلن بني الشباب أفرز مئات املدونات الشخصية ومئات اآلالف من ا
النصوص األدبية والنثرية املكتوبة بلغة الفرانكو أراب واليت حتول بعضها إىل 

  .كتب وأعمال درامية
حبسب فرغلي " الفرانكو أراب"كما ساعدت هذه النصوص املكتوبة 

امج احملادثة على على انتشار هذه اللغة اجلديدة اليت بدأت مع ظهور بر
، وتضخمت الظاهرة بشكل أكرب مع ظهور فضائيات "الدردشة"اإلنترنت 

ن هذه اللغة إ .وصحف عربية تدعم اللغة العامية على حساب العربية
اجلديدة تبعها استغالل جتاري، من خالل نشر عدد كبري من هذه املدونات 

خدمة، واستغالل على شكل كتب مطبوعة دون أي حماولة لتغيري اللغة املست
، وإعالمي عرب عدد "عايزة أجتوز"درامي عرب حتويلها إىل أعمال درامية مثل 
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كبري من الفضائيات والصحف اليت ال تراعي اللغة العربية وتفضل العامية 
  . من القواعد واجلودة كبديل عنهاليةااخل

   مستقبل مشرق للغة العربية
 املضادة للغة العربية، فقد على الرغم من ظهور تلك احملاوالت اهلدمية

 م٢٠٠٨ – م٢٠٠٧ان عامالشهد ظهرت حماوالت بنائية مناصرة هلا حيث 
 ١ الصاوية العربية من قبل مؤسسات عديدة أبرزها ساقية كبريا باللغعتناءاا

ن إبالقاهرة الىت يديرها املهندس حممد عبد املنعم الصاوي، ويقول الصاوي 
  . مستمر ولن يتوقف العربيةةاهتمام الساقية باللغ

عراض مرض أ الصاوي أن ظهور هذه اللغة اجلديدة عرض من ىوير
  .ني العرب ايفكرين والسياس عدم اهتمام املةن نتيجاللغة العربية اآل

وأشار الصاوي خالل إىل أن احلكام العرب واملفكرين هلم دورا كبريا 
عل احلكام  وكذلك ف،ن قد سطحوا أفكارهم بشكل كبريوىف ذلك، فاملفكر

، مؤكدا ىف الوقت ىعلى حساب أمور أخرالعربية  ةالذين مل يهتموا باللغ
 إىل  الناس بعضأ فرمبا جل، على اللغةا تأثريةكولوجيا احلديثتللن أ على نفسه

  .امها لسهولة استخد اهلجينةهذه اللغة
 أن هذه ى يف العلوم االجتماعية والسياسية يرنيالباحثبعض ن غري أ

مل تتجاوز نعم، .  تتعد كوا تقليعة دف كسر املألوفمل جلديدة االلهجة
هذه اللغة بعد كوا تقليعة شبابية دف كسر املألوف، ولكنها لن تستمر 
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كما أا ! وأىن يتسىن للغة اليت ال قواعد هلا أن تعيش؟ألا بال قواعد، 
 واألقاليم مرتبطة إىل حد كبري باملدن الرئيسة الكربى، ولكن يف الضواحي

  .فهي غري منتشرة
، فمثلها أبدالن تؤثر عليها هذه اللهجة اجلديدة و ،اللغة العربية خبري

مثل اللهجات القدمية اليت انتصرت عليها اللغة العربية، كما أن هناك بعض 
  . ولكنهم فشلوا،الكتاب حاولوا الكتابة ذه اللهجة

 ون يربر-امعاتوأغلبهم من طالب اجل-مستخدمو اللغة اجلديدة و
  .ا أصبحت لغة العصر، كما أا سهلة االستخدامها قائلني إاستخدام

إا لغة شيك والكل يعرفها، لذلك  : كلية التجارةي خرجيأحدويقول 
، ولكن يف أحيان كثرية ... أستخدم هذه اللغة...فهي سهلة االستخدام

  .أستخدم اللغة العربية العادية
يتعامل : قصته مع هذه اللغة اجلديدة قائال  اآلباء  العربأحدويروي 

نترنت ورسائل أبنائي ذه اللغة بشكل كبري خاصة ىف الكتابة على اإل
  ."احملمول، ويربرون ذلك بأن هذه اللغة أصبحت شائعة ومستخدمة

تكون يف اجليل القادم أو الذي يليه، لن املشكلة احلقيقة هي أنّ و
، يلاا أصبحت مشكلة اجليل احلأ اإلدراك ولكن اآلن أدركت متام

وبالتحديد بعض الفئات داخل هذا اجليل، الذين احتلت اإلجنليزية أو 
  .حمل اللغة العربية لديهم» الفرانكو أراب«

 احلال، ه ليسوا الوحيدين على هذءه أبناأنحديثه كمل األب وي
ن كتابتهم على مواقع التواصل إفتقريبا كل أصدقائهم كذلك، حىت 
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 ذه الطريقة، كلمات عربية صارت) twitter&facebook(عي االجتما
  .حبروف إجنليزية

لذلك مييزها » ادضال «صوتالعربية هي اللغة الوحيدة اليت ا اللغة 
-اجلميع بأا لغة الضاد، وحتت هذا االسم ظهرت على موقع فيس بوك 

  العديد من احلمالت والصفحات اليت-"معقال للغة اجلديدة"الذي يعد 
  .تقاوم اللغة اهلجينة

 اليت يتجاوز عدد أعضائها ]اكتب عريب[أبرز هذه احلمالت هي محلة 
كلنا نعرف : ثالثة آالف ومخسمائة عضو، ويقول مؤسسو هذه احلملة

الغالبية منا تعلم أن اللغة التركية كانت تكتب حبروف  ..الدولة العثمانية
ى يد مصطفى كمال عربية خالصة، لكن بعد حتويلها إىل مجهورية عل

أتاتورك حتولت األحرف العربية إىل أحرف التينية تكتب ا اللغة التركية، 
  . املأساةهذه كانت بداية

الكتابة بطريقة الفرانكو أراب إال استبدال لألحرف العربية وما 
د ـعـبأحرف التينية للتحدث بكالم عريب نفهمه، ما الذي سيحدث ب

، سيتخرج جيل بأكمله ال النمطلى هذا ا احلال عت سنني إذا استمرعشر
 وعدم ،، لذا جيب احلفاظ على لغتناةخوسميكتب إال بتلك اللغة امل

االستهانة ا فقط يكفي أا لغة القرآن الكرمي، فلننطلق يف هذه احلملة 
  .لغة الضادلغتنا ولننشر الوعي بني الشباب للحفاظ على 

استرجل واكتب [جولة هناك صفحة تربط بني العربية والركما أن 
  .الرجولة هي التمسك باهلوية: ]عريب
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زيا اليوقد قابلت أستاذة عربية فلسطينية يف اجلامعة اإلسالمية العاملية مب
، فيا "كن قرآنيا، وتكلم العربية: " كانت تردد شعارا عظيما رائعا، أال وهو

  !!!له من شعار
ية، أبرزها صفحة و يوجد عدد من الصفحات املهتمة باللغة العرب

 الغرض منها ليس تشجيع الناس على الكتابة والتحدث ]اللغة العربية[
بالعربية فحسب، وإمنا بأن يفتخر ا وتارخيها العريق، وحيافظ عليها من 

  .خطر االنقراض، ومساوئ االستخدامات املنحرفة اليت صارت مسة
   :ل الشاعر حليم دموسوقي

 ـرداً علــى األكباِدكانت لنا ب* **لغةٌ إذا وقعت على أمساعنا 
  فهي الرجـــاُء لناطٍق بالضاِد*** ـؤلف بيننا ستظلُّ رابطةً ت

وهي أشبه بشجرة خضراء ، اللغة العربية لغة غنية متجددة دائمة العطاء
هذه اللغة هي الِتي وحدِت و. وجذورها ضاربة يف أعماق التاريخ، شاخمة

لغة احلضارة عرب األزماِن نت قدمياً رب عرب تاريخهم الطويل، وكاالع
وتتجلى عظمتها يف كوا لغة ، ى أهم اللغات العامليةأحدوتعد ، اِدواآلب

وإنَّ ما مييز اللغة العربية عن اللغات . والعربية هي لغة الضاد .القرآن الكرمي
ة عجلة التقدم ملفردات، وقدرا على مواكبالعاملية األخرى هو غناها با

روٍف وكذلك قدرا على التعبري مبخارج ح، يعاب كلّ جديد واست،العلمي
ورغم كل مميزات ، ليست موجودة يف لغات عاملية أخرى مثل حرف الضاد

فإننا جند البعض مازال مصراً على إلغاء ، اللغة العربية الفصحى وأمهيتها
 ة الفصحى أو الكتابةراً إىل ا، بل ويدعو مراراً وتكراالتكلم باللغة العربي
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دث عرب وسائل اإلعالم باللهجة العامية بدعـوى أا لغة العصر، التح
العصر وهذه الدعوات املشبوهة انتشـرت كثرياً يف، روعنوان التطو 

ى ودورها العظيم يف التاريخ العريب بية الفصحاحلديث متناسية أمهية العر
بل هي طريقة شعبية أو واإلنساينّ؛ ويف الواقع أنّ اللهجة العامية ليست لغةً 

ة ونتيجة الختالط الشعوب العربي، نلوب للتعبري، وهي تطورت مع الزمأس
بغريها نتيجة التجـارة أو نتيجة االستعمار واالحتالل، حيث دخلت العديد 

ية؛ اليومدت لغة التداول ألجنبية على هذه اللهجات حىت غمن املصطلحات ا
ا ـهـنـعض للهجة احمللية العامية، لكورغم كل املربرات اليت يسوق هلا الب

 مكان اللغة األم؛ ألنّ هذه -وال بشكٍل من األشكاِل-ال ميكن أن حتلَّ 
عرب واملسلمني أن  على الحتميت. اللهجات أشبه بفروع للشجرة األصلية

وأن يدركوا حجم الكارثة اليت تنتظرهم ،  م وبلغتهمذا اخلطر احملدقيعوا ه
وأن ، رض عليهم أن يتمسكوا بلغتهم األموهذا يف،  عدتهمل يعدوا لألمرإن 

 وأن يصونوها من الضياع والتشتت والزوال من خالل ،حيافظوا عليها
ويف مجيع مراكزهم ودوائرهم  ،وجامعام، التكلم والكتابة ا يف مدارسهم

صيلة ويف وسائل إعالمهم املختلفة ليعززوا االهتمام بلغتهم العربية األ ،الرمسية
ن ومقوماً أساسياً م، ملسلمنيباعتبارها سبيالً للتقارب بني اإلخوة العرب وا

مقومات الوحدة العربية واإلسالمية، وهل ميكن أن تنهض الوحدة املنشودة 
  !!! إال بلساٍن عريب مبٍني

  توصيات 
 خطوات وإجراءات هادفة توصيات وهذه الورقة املتواضعة بإيراد عدة أختم
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 اللغوية والثقافية، هجمات العوملة من والتحصن ة،العريب اللغة مستوى فعر إىل
 األمة هذهأبناء  ثقة إلعادة الفكر وقادة من قبل العلماء ضارية وأطالب بشن محلة

  :تاليةتطبيقا لإلجراءات ال عنها مهمهم للذود واستنهاض بلغتها،
 ممكنة، جغرافية رقعة أكرب يف  الفصحىالعربية اللغة العناية بنشر -

 به القيام وتسهل تؤيده األمر وهذا
 اتباع من املهمة العظيمة للقيام ذه بد شرعية وواقعية، وال مسوغات

 البالد يف تعيش اليت العربية غري األقليات بني نشرها :عدة، منها قنوات
 ،إندونيسيا(العربية  بغري الناطقة اإلسالمية البالد يف ونشرها) املغرب(العربية 

 اإلسالم، جتاه دافعية قوية هلم فسكان تلك البالد) وبنغالديش وباكستان،
 اليت املسلمة اتيلااجل بني الغربية، وكذلك يف البالد. العربية اللغة وتعلم
أنفسهم، هم ينشرون لغام بيننا وحنن نعتنقها  الغربيني بني أو فيها، تعيش

  .!!!صة الساحنة ال ننتهز هذه الفر- يا ترى–ونقدسها، فلماذا 
 األقطار مجيع يف بالعامية املتحدثني بني الفصيحة العربية اللغة نشر -
 بقدر الفصحى من لنقترب :فلنقل واقعيا، اهلدف هذا يكون وحىت .العربية

 :مثل البالد العربية، الظواهر السلبية يف بعض مبعاجلة وذلك اإلمكان،
 .خطابات مسؤوليها بعض ويف ء؛واملقرو املرئي يف اإلعالم العامية استخدام
 . يف البالد العربيةاللغات األجنبية كاإلجنليزية والفرنسية توسع من احلد  -
 اللغة تعلم أن الناس السواد األعظم من لدى السائد االعتقاد حماربة  -
 وذلك بتوفري وظائف ةاملرموق والوظيفة املشرق للمستقبل مفتاح اإلجنليزية

 .يد اللغة العربية الفصحىورواتب مغرية ملن جي
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 واملتوسطة، االبتدائية املراحل مدرسي السيما التعليم، أهل على -
 القنوات يف واملوجهني يف حلقات املساجد، واملشايخ اجلامعات، ومديري

 .أيديهم بني تقع اليت لألجيال تنتقل كي العربية الفصحى، اللغة إتقان اإلعالمية،
 واإللقاء، للخطابة كمسابقات الّلغوية؛ واملسابقات األنشطة تكثيف -

 من وغريها القصرية، للقصة ومسابقات شعرية،ال مطارحات الوكذا
 . باللغة العربية الفصحىواللغة األدب صنوف
 يف استخدام اللغة العربية الفصحى من ميز على غريهحتفيز من يت -

 .الطالب واملوظفني
 ليس حيميها ما املؤهالت من متلك العربية اللغة أؤكد أن اخلتام يفو

 عليها، فائقةو اإلجنليزية، للغة منافسة جيعلها ما بل فحسب، االضمحالل من
 ا، والدفاع بالتحدث تفخر ألسنا وجدت ما إذاولكن ال يتم ذلك إال 

  .العوملة العربية األصيلة إىل اإلجنليزية العوملة وحتويل ونشرها، عنها،
عربية الفصحى، ونودها، ونعتز ا، ونفتخر فعلينا إذًا أن حنلو باللغة ال

ا، وننشرها بيننا، وبني من ينطق بغريها من الشعوب واألفراد، وأن ندافع 
  ...عنها من سهام األعداء املسمومة

  وليتك ترضى واألنام غضاب  فليتك حتلو واحلياة مريرة      
  وبيين وبني العاملني خراب     وليت الذي بيين وبينك عامر  
 وكل الذي فوق التراب تراب    ذا صح منك الود فالكل هني إ 
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  مراجع: أوال
 رؤية العوملة، وحتديات العربية للغةا :عثمان بن العزيز  عبد،التوجيري -

 والعلوم للتربية اإلسالمية املنظمة منشورات من الستشراف املستقبل
  .م ٢٠٠٨-ه ١٤٢٩ إيسيسكو، والثقافة،

 .ت. دالنهوض باللغة العربيةسبل : اجلريوي، عبد الرمحن -
 ه ١٤٢٤ :األوىل الطبعة اإلسالمية، اجلامعة :العوملة :صاحل الرقب، -
 .م ٢٠٠٣-
 .ت.داللغة العربية ومكانتها بني اللغات : السليم، فرحان -
 .م٢٠١٠ أثر العوملة يف اال التعليمي والتربوي، :فالح القريشي، -
 .ت.داللغة العربية يف خطر : القرين، عائض -
 اإلسالم يف عصر العوملة، مكتبة الشروق الدولية، :حممود زقزوق، -

 . م٢٠٠٢القاهرة، 
أساسيات املنهج الدراسي ومهماته، دار عامل : شوق، حممود أمحد -

 .م١٩٩٥الكتب للطباعة  والنشر والتوزيع، الرياض،  
 باملدرسة املتعلقة التربوية العوملة حتديات :يوسف  مصطفى،منصور -

 "املعاصرة والتحديات اإلسالم" مؤمتر إىل مقدم حبث ا،مواجهته وسبل
 . م٢٠٠٧اإلسالمية  اجلامعة يف الدين أصول بكلية املنعقد

 والشؤون األوقاف لوزارة والتابع بقطر اإلسالمية الدراسات مركز -
 ١ -ص ه١٤٢٤ /ربيع أول اإلسالمية،
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 ،٢ ط بريوت، والعوملة، العرب : العربية الوحدة دراسات مركز -
 ٢٧ ص م،١٩٩٨

 األوراق ضمن العوملة، حقبة يف املسلم رسالة  :العمر سليمان بن ناصر -
 إىل املقدمة

 الثقافة العربية اإلسالمية إزاء : وحممد عبد الغفور،وطفة، علي أسعد -
 .م٢٠٠٣حتديات العوملة وفرصها، 

  مواقع على الشبكة العالمية للمعلومات
-http://maktab-sy.net/vb/index.php 

 -html.٥١٢١٦-t/php.index/archive/vb/com.alfaseeh.www://http 
 --awda.www://http

١٠٣٧=id?xasp.default/Articles/pages/com.dawa 
 -topic-٧٥٦٩t/com.montadalhilal.mans-lom٣://http  
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٣٤٧ واقع اللغة العربية الفصحى اليوم 

املقد
ّ

  مة
، وبدأ اً وقرآناًسالة اخلامتة اخلالدة كتاب جعل معجزة الرالّذياحلمد هللا 

 هي التعليم والتعلّم حبيث تعترب القراءة و؛١:العلق M  KL : الوحي بقوله تعاىل
ا عطاء إليه انتهى الّيت ية اجلديد، وسبيل احلضارة اإلنسانالدينمفتاح 

يني رسوالً الم على املبعوث يف األمالة والسوالص ابـقة،ات السالـحضار
منهم، يتلو عليهم آيات اهللا، ويزكيهم، ويعلمهم الكتاب واحلكمة وإن 

  وبعد.....كانوا من قبل لفي ضالل مبني
فإنّ اللّغة العربية هي لغة القرآن الكرمي، ولغة العقيدة الصحيحة، وهي 

إلسالمية، وقد اختارها اهللا سبحانه وتعاىل هلذا لغة فكر وأخالق األمة ا
الدين؛ ملا هلا من التعبري والبيان، واملرونة واالتساع حبيث استطاعت أن حتمل 

وأن تؤديها للناس كافة، وكان فضل اهللا تعاىل عظيماً  ،الرسالة السماوية
  .على العرب حينما أنزل آخر كتبه بلغتهم

 خلود اللّغة واحلفاظ عليها من االندثار هو القرآن ر الكامن وراء السنّإ
ة ة تائهة إىل أمم مبا له من أثر بالغ يف حياة األمة العربية، وحتويلها من أ،الكرمي

ة بتمسذا الكتاب الّذي صقل نفوسهم، وهذّعزيزة قوي كهار ب طباعهم، وطه
م ومجعهم على كلمة ف بني قلوعقوهلم من رجس الوثنية وعطن اجلاهلية، وألّ

دت فيها غايام، وبذلوا من أجلها مهجهم وأرواحهم، ورفع من  توحواحدة
غائن واألحقاد، فقد كان لم واالستعباد، ونزع من صدورهم اإلحن والضبينهم الظّ

رات واملؤامرات الّيت  املؤثّى كلّامخ يتحدود الشالقرآن الكرمي وال يزال كالطّ
القرآن، يدافع عنها، ويذود عن حياضها لغةحيكت وحتاك ضد .  
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 املنعة، وليست لغة حضارة أو تلكة  القوتلك اللّغة العربية مل تكن هلا إنّ
ة، بكلّوصناعة، إنما كانت لغة صحراء وأميحراء من  ما تفرضه بيئة الص

ضوا  العرب قد تعر إنّبساطة وضيق عيش، وبعد عن العلوم واملعارف، مثّ
ة للحروب والدة ساطعة تنبض باحليويمار كغريهم، ولكن ما زالت لغتهم قوي

ل اهللا حبفظه بفضل القرآن الكرمي، الّذي تكفّشاط، وما ذلك إالّوالن.  
فإذا قيس اللّسان العريب مبقياس علم : "يقول عباس حممود العقاد

ها، األلسنة، فليس يف اللّغات لغة أوىف منه بشروط اللّغة يف ألفاظها، وقواعد
وحيق لنا أن نعترب أنها أوىف اللّغات مجيعها مبقياس بسيط واضح ال خالف 
عليه، وهو مقياس جهاز النطق يف اإلنسان؛ فإنّ اللّغة العربية تستخدم هذا 

 من وظائفه، كما واحدةاجلهاز اإلنساينّ على أمتّه وأحسنه، وال مل وظيفة 
  .)١("حيدث ذلك يف أكثر األجبديات اللّغوية

كالم العرب ال حييط به إالّ : قال بعض الفقهاء: "ويقول ابن فارس
اً ممن مضى أحدنيب، وهذا كالم حري أن يكون صحيحاً، وما بلغنا أنّ 

   .)٢("ادعى حفظ اللّغة كلّها
وليس هو فحسب، بل اعترف أعداء العربية من املستشرقني وغريهم 

بقوة وحيوينتشارهاتها وسرعة اة اللّغة العربي.  
من أغرب ما وقع يف تاريخ البشر، وصعب ": "أرنست رينان"يقول 

ه، انتشار اللّغة العربية، فقد كانت هذه اللّغة غري معروفة بادئ بدء،  سرحلّ
                                 

 ٤٥ حبوث يف اللّغة واألدب،ص)١(
 ٥٤،ابن فارس،مقاييس اللّغة )٢(



٣٤٩ واقع اللغة العربية الفصحى اليوم 

ة أيفبدأت فجأة يف غاية الكمال، سلسة أيغىن، كاملة : سالسة، غني 
حبيث مل يدخل عليها إىل يومنا هذا أييس هلا طفولة وال ، فل تعديل مهم

شيخوخة، ظهرت ألومن أغرب املدهشات أن .ة مستحكمةل أمرها تام 
ة وتصل إىل درجة الكمال وسط الصة تنبت تلك اللّغة القوميحارى عند أم

ا ودقّمن الرا بكثرة مفرداة معانيها، حل، تلك اللّغة الّيت فاقت أخوا
لة عند األمم، ومن يوم علمت وحسن نظام مبانيها، وكانت هذه اللّغة جمهو

ظهرت لنا يف حلل الكمال إىل درجة أنها مل تتغير أيه  تغيري يذكر، حىت إن
 أطوار حياا ال طفولة وال شيخوخة، وال نكاد نعلم من مل يعرف هلا يف كلّ

  . )١( ..." فتوحاا وانتصاراا الّيت ال تبارىشأا إالّ
ها لغة العرب آن على اعتبار أنولغة القر: "ويقول جورج سارنوت

ذا الت كانتسول مرونة جعلتها قادرة على أن جديد كاملة، وقد وهبها الر
تدوأحسن تدوين جبميع دقائق معانيه ولغاته، وأن يعرب عنه ن الوحي اإلهلي 

  بعبارات عليها طالوة وفيها متانة، وهكذا يساعد القرآن على رفع اللّغة 
    .)٢("عبري عن املقاصدم املثل األعلى يف التالعربية إىل مقا

ساع مدى ال بفضل القرآن بلغت العربية من االت: "ويقول بروكلمان
تكاد تعرفه أيمؤمنون بأنّاًنيا، واملسلمون مجيع لغة أخرى من لغات الد  

 هلم أن يستعملوه يف صلوام، سان الّذي أحلّاللّغة العربية هي وحدها اللّ
 فاقت مجيع لغات رفيعةً مرتلةً كتسبت اللّغة العربية منذ زمان طويل وذا ا

                                 
 ٣٥الثعاليب،ص فقه اللّغة وسر العربية، )١(
 ٢١٠ص دي،اجلنأنور  .اللّغة العربية بني حماا وخصومها )٢(
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ةالدا شعوب إسالمي ١("نيا األخرى الّيت تنطلق(.  
 حيث محلت لنا ؛ها لغة دينة أنه يدعونا ألن نفخر بلغتنا، وخباصوهذا كلّ 
ساالت، وأريد هلا أن تكون لسان الوحي، وقدر هلا أن تستوعب رسالةآخر الر 

اإلسالم وأن ختتزل مضامني الرابقة، وأن تطوي املنهج الّذي ارتضاه ساالت الس
  .اهللا خللقه إىل يوم الدين، فهي وعاء ثقافتنا وعنوان هويتنا

                                 
 ٢٧٤من قضايا اللّغة العربية املعاصرة،املنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم،ص )١(
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املبحث األو
ّ

اللهجاتإبراز صلة :ل
ّ

وأثرها   املعاصرة بالفصحى،
  :افيه

 ة،ئة خاص تنتمي إىل بيالّيت يةغوفات اللّ هي جمموعة من الصاللّهجة
ئة اللّهجة هي جزء من وبي .فات مجيع أفراد هذه البيئةويشترك يف هذه الص

 فكان ا قدمياًأم ،)١( منها خصائصهاة هلجات لكلّ عدمشل تضمبيئة أوسع وأ
 ،ا حديثًابق إالّ الس مبعناها االصطالحياللّهجة ومل تستعمل اللّغةيطلق عليها 
 ، ولغة طيء، لغة قريش: فيقال، من هلجة قبيلةالقبيلة بدالً" لغة": فكان يقال
  . وهكذا،ولغة متيم

ودراسة العالقة بني العامية والفصحى ليست  أمراً جديداً، أو طارئاً، فلطاملا 
كان االختالف بني اللّهجات قائماً  قبيل اإلسالم، حىت راح اللّغويون العرب 

  .نت تقطن يف اجلزيرة العربيةجيمعون اللّغة من بعض القبائل العربية الّيت كا
ا أو ابتعادها من الفصحى مدعاة إىل اللّهجاتد وكان تعدواقترا 

  .اللّهجاتف؛ حلصر هذه التاليصنيف و بالتالعربيةاهتمام علماء 
باب اختالف اللّغات :"فقد عقد ابن جين باباً يف اخلصائص أمساه

: حتت عنوان" فقه اللّغة"يب يف  الثّعالإليه  وهذا الّذي أشار )٢(".وكلّها حجة
الكشكشة تعرض : "يف حكاية العوارض الّيت تعرض أللسنة العرب، فيقول"

. بِك: ما الّذي جاء بش؟ يريدون:يف لغة متيم؛ كقوهلم يف خطاب املؤنث

                                 
 ١٥ص إبراهيم أنيس، .للّهجات العربية يف ا)١(
 ٢/١٢ابن جين، .اخلصائص : ينظر)٢(
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ور على دة الصاللّهجة العامية نفسها متعدكثرا وتشعبها فناهيك عن 
ونسية واملغربية منية والتيلامستوى األقطار العربية، فهناك اللّهجات العراقية و

ولة ا على مستوى الد، أم هذا على مستوى القطر العريب واخلليجية وغريها،
ولكن بصورة أو بشكل آخر خمتلف ، سهادية نفعدنا جند الت فإن،واحدةال

هايببعض الشيء، يقول األمري مصطفى الش" : ة تعدإنّ اللّهجات العربي
 ال ضابط هلا من نطاق أو صرف، أو اليومبالعشرات بل باملئات، وكلّها 

حنو، أو اشتقاق، أو حتديد ملعىن األلفاظ، فهي كالم العامة يستعمل يف 
 عالقات الناس بعضهم ببعض، وهذا الكالم وقيت ال األغراض املعيشية، ويف

 إىل قطر عريب ل من قطر عريبال يتجو يثبت على مرور األيام، وموضعي
آخر؛ ومعناه أنّ اللّهجات العامية ال ميكن أن تكون لغات علم وأدب 
وثقافة، وليس يف مقدورها أن تعيش طويالً، وأن يعم بعضها أو كلّها 

  ".ية كافّةاألقطار العرب
لذلك فإنّ كثرياً من العلماء عارضوا دراسة اللّهجات العامية، فيقول 

لسنا يف حاجة إىل مثل هذه البحوث؛ ألنّ لغتنا : "األستاذ علي اجلارم
الفصحى مل تستكمل دراستها، ومل تستوف خصائصها، فأوىل بنا أن نوجه 

بلغتنا، أما البحث يف عنايتنا إىل اللّهجات العربية الفصحى الّيت تتصل 
اللّهجات العامية، فال جيدي؛ فإن كان الغرض إثبات تعدد اللّهجات، فهذا 

  .)١("أمر بدهي ال حيتاج إىل إثبات، وإن كان الغرض اإلحصاء فإنه غري ممكن
 غات الّيت يظن اللّروا أنّ علماء اللّغة احملدثني قرإنّ: ولالطمئنان أقول

                                 
 م١٩٤٩  بالقاهرة، العريبغويرة للمجمع اللّمؤمتر اجللسة اخلامسة عش : ينظر)١(
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٣٥٥ واقع اللغة العربية الفصحى اليوم 

املبحث الث
ّ

الت :اني
ّ

صحيح الل
ّ

غوي
ّ

 وأثره يف مقاومة حلن 
العام
ّ

  :ة
صلى اهللا عليه -ام الرسول ظهرت بوادر اللّحن على قلّة وندرة أي

، فقال النيب -عليه السالم-فقد روي أنّ رجالً حلن حبضرة الرسول -وسلم
دأ اللّحن وقد ب. )١("أرشدوا أخاكم فقد ضلّ: "-صلّى اهللا عليه وسلّم-

يتسرب ويتسع، ويسري إىل لغة كثري من العرب مع اتساع الفتوحات، 
جم تعلّم ـواختالط العرب بالشعوب الفارسية والرومية، وحماولة هؤالء الع

  .ما استطاعوا من العربية
كلّ ذلك كان مدعاة ألهل اللّغة أن يأمروا بضبط اللّغة لضبط 

كتاب اهللا من اللّحن والتحريف يف اللّفظ األلسن، وتدوين القواعد؛ حلفظ 
أو املعىن، فبدأت بواكري اجلهود يف التصحيح اللّغوي إىل رصد ما يقع فيه 
العامة من اجلنوح عن السبيل القومي يف اللّغة، وتوالت الكتب الّيت ألّفت يف 

  :ذلك ومنها
  )١٨٨ت(للكسائي " حلن العامة"-
  )٢٠٧ت(للفراء " البهاء فيما يلحن فيه العامة-
  )٢٠٨ت(أليب عبيدة )  ما يلحن فيه العامة-
  )٢١٦ت(لألصمعي "ما يلحن فيه العامة -
- ة أليب نصر الباهلي٢٣١ت( ما يلحن فيه العام(  

                                 
 .٨٢: ١روي يف إرشاد األريب عن عبد اللّه بن مسعود،  )١(
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٣٥٧ واقع اللغة العربية الفصحى اليوم 

 يف كلّ زمان ومكان، إليهفالتصحيح اللّغوي مطلوب دائماً، وحمتاج 
  . مما يشوا من االستعماالت غري الصحيحةناأساليبة وله الفضل يف تنقي

 مثّة أصول وضوابط يلزم التقيد ا وال شك أنه ال بد من وضع
ومراعاا يف جمال التصحيح اللّغوي، يقول الدكتور أمحد مطلوب رئيس 

العراقي مع العلميظر فيما قيل: "اة العاملني: إنّ إعادة النه خطأ مهميف إن 
، واالستفادة من وسائل منو اللّغة  الّيت جيب أن تكون أكثر تدقيقًاحقل اللّغة

املعروفة؛ لتستوعب العربية املستجدات، على أن ال خيرج الباحثون عن 
األصول الّيت هي الضابط األصيل للغة، فضالً عن قراءة التراث قراءة 

  .١"مستوعبة واخلروج مبا يكفل النمو واالزدهار

                                 
)١( /صحيح اللّالتاخليل بنيان احلسون،.  د،غوية وآدا٧٠ : جملة اللّغة العربي 
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املبحث الث
ّ

أثر الل: الث
ّ

يةغات األجنب
ّ

العربية على 
ّ

  : املعاصرة
اللّغة كائن حي اجتماعي يتغذّى باتمع، واتمع  ال يقوم إالّ ا، وقد يقدر 

 منها باألخرى، وحيدث ما يسمى واحدةأن تقوم لغتان يف جمتمع فتتأثّر كلّ 
ة منتصرة، ولغة مغلوبة، وليس شرطاً بالصراع اللّغوي الّذي على أثره تكون هناك لغ

على كلّ حال، بل قد تعيش اللّغتان كلتامها جنباً إىل جنب، ولكن هذا ال مينع من 
 ى يف اللّغة املنتصرة ال تسلم من تأثريات اللّغة املغلوبة؛ فال بدأثّر، وحتاالحتكاك والت

  . )١(بة ا كثرياً من ألفاظ وتراكيب وصور اللّغة املغلوإليهوأن تنفذ 
لقد أِتيح للّغة العربية من قبل اإلسالم ومن بعده فرص كثرية لالحتكاك 
بلغات أخرى من فصيلتها وغري فصيلتها، وقد توثّقت العالقات املادية و الثّقافية بني 

امها باألخرى حدإعي أن تتأثّر اللّغتان يالعرب وجريام قبل اإلسالم، فكان من الطّب
علم اللّغة، وكان الصراع الدائم بني اآلرامية والعربية والّذي انتهى وفقًا لنواميس 

   .)٢(بانتصار األخرية، غري أنّ اللّغة املغلوبة تركت أثراً واضحاً يف اللّغة الغالبة
  تمع احلديث أمالّذيا بعد اإلسالم ويف اصال بني  كثر فيه االت

خترعات احلديثة وسرعة ، واملناعي، نتيجة لالنقالب الصاألمم وسهل
ت  ظلّالعربية اللّغة ، جند أنّدها، ولسوى ذلك من العواملاملواصالت وازديا

  .)٣(يف صراع حمتدم مع غريها من اللغات
                                 

ان ـضـرم .د .واملدخل إىل علم اللّغة ،١٩٠: ص وايف، .د، علم اللّغة :ينظر )١(
١٧١ص واب،عبد الت، 

 .ابقاناملرجعان الس : ينظر)٢(
  .٩٧أنور اجلندي،صـ .الفصحى لغة القرآن: ينظر  )٣(



٣٥٩ واقع اللغة العربية الفصحى اليوم 

 اًغات ااورة كثرير باللّمل تتأثّ العربية اللّغة ه ميكن القول بأنّنأغري 
القواعد يث حوذلك من عوب األخرى،رغم االختالط بني العرب والش 

  .عد اللّغة العربية وبنيتها كما هيبقيت قواف ،يةوالبن
  :وظهر أثر هذه اللّغات يف ناحيتني

غات غات األخرى مثل اللّحدثت حركة استعارة من اللّ :الناحية األوىل
هناك العديد من ف . مل يعرفها العربالّيتلبعض املفردات  اليونانية ويةالفارس

، تعبِّر عن يةغات األورب من اللّيةسواء املكتوبة أم احملكاالستعارات احلديثة، 
 يةياس، مثل املصطلحات الس سابقاًاللّغة مل تكن موجودةً يف الّيتاملفاهيم 

، يةرومانس(، أو يف جمال العلوم والفنون .)، األيديولوجيا، إخلليةااإلمربي(
 إالّ أنّ.). ، إخلباص، راديو، تلفون، كمبيوتر(قنيات أو الت.) فلسفة، إخل

 العربية اللّغةظاهرة االستعارة هذه ليست حديثة العهد، حيث قامت 
  العريببهلجات املغردخل يف   فمثالً ،غاتباستعارة بعض املفردات من اللّ

 ةً منوخاص) سلحفاة= مثل فكرون  ( يةالرببرو ،يةركالتبعض الكلمات 
  .نسياالستعمار الفر نتيجة  ية الفرنساللّغة

اإلعجاب باللّغات األجنبية واإلجنليزية خاصة، وإقامتها : الناحية الثّانية-
بديالً عن الفصحى يف احلديث، فنجد أنّ العريب اليكاد ينطق بكلمة عربية إال 
ويردفها بكلمة أجنبية، مع أنه يف كثري من األحيان جيهل الكثري عن لغته، وعن 

 إىل املتحدث باللّغة الفصحى نظرة ازدراء واستغراب، ها، بل إنه قد ينظرأساليب
  .وينظر إىل املتحدث باللّغة األجنبية نظرة إعجاب وانبهار

إنّ هذا اإلعجاب أدى إىل تنحي اللّغة العربية الفصحى عن احلديث 
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  .واحملاورة، وهذا التخلّي إنما هو ختلٍّ عن ثقافة األمة، وجمدها وشخصيتها
ات األوربية حني ختلّت عن اللّغة الالّتينية إىل اللّهجات القومية إنّ اللّغ

انقطعت عن تراثها القدمي، فأوروبا ال تستطيع أن تقرأ شكسبري أو ملتون، 
أو غريمها من أعالم األدب إال بواسطة القاموس، وليس بني اللّغات اإلجنليزية 

 أربعمائة عام، بينما يقرأ والفرنسية واألملانية وبني هذا التراث أكثر من
 امرؤ القيس وبينهم وبينه أكثر من ألف ومخسمائة اليومالعرب واملسلمون 

 إلينا الستطاع أن يتحدث اليومعام، ولو أن إنساناً عربياً من اجلاهلية بعث 
  )١( ويفهم منا ونفهم منهإليهونتحدث 

                                 
 ٣: ، ص"املؤامرة على الفصحى لغة القرآن: "ينظر )١(



٣٦١ واقع اللغة العربية الفصحى اليوم 

املبحث الر
ّ

التعليملغة : ابع
ّ

ية بني الفصحى والعام
ّ

:  
 العربية  يف جمتمعاتنا وبالدنااليوم العربية اللّغةاظر يف حال  النإنّ
ه  لكوا ال حتظى مبا تستحقّ؛ة، وحسرة شديدية يشعر بأمل عميقواإلسالم

 اًومؤمل جد. ئق واملوضع املناسب، وليست عندهم يف املكان الالّاحترام نم
 . من أعدائهاال وذلك املوقف من أحبائها ،ظرةالن ذهأن تكون ه

شويه من واملضايقة والت، قصاءواإل رض أللوان من اهلجلغتنا تتعر إنّ
 : ناحيتني ل ذلك يف، يتمثّأكثر أبنائها، ويف عقر دارها 

 أساتذة اللّغة  أنّحتىدريس،  املكانة العظمى يف الت العامية حتتلّنّإ :األوىل -
رس، دروسهم داخل قاعات الدالعربية أنفسهم يستخدمون العامية يف إلقاء 

 من ناحية، ومن ناحية أخرى ارع العريباللّهجة العامية نفسها على الشففرضت 
علّمتغلغلت يف قاعات الدعليم والت١(.رس ويف لغة الت( 

مني بكلّاظر إىل املعلّفالنة، جيدهم  ختصصعليميم التم ومستوياا
ما يعود دريس بصورة كبرية، ورب التيطرقون باب اللّهجات العامية أثناء

ذلك إىل أنهم ال يستطيعون التة الفصحى، وال جيحددون ـث باللّغة العربي
ما يسعفهم من التبوا أنفسهم على عبري عند شرح دروسهم، فهم مل يدر

التة الفصحى، وعودوا أنفسهم أنّدريس باللّغة العربيارع هي هلجة  هلجة الش
ومن هنا زرعوا يف تالميذهم البعد عن اللّغة الفصحى استماعاً،)٢(دريسالت  

                                 
 ٢: ص حيم فتحي إمساعيل،عبد الر .دريس بني الفصحى والعاميةلغة الت : ينظر)١(
 املرجع السابق:ينظر )٢(
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 ترمجة األحباث العلمية إىل  حيث يتماليابانمثال على ذلك الوضع يف دولة 
ني وأملانيا وكذا يف الص، رة وجيزة من صدروها ونشرهاة بعد فتالياباني اللّغة

س العلوم بلغاا ول الّيت تدراجلنوبية، وغريها من الد ونان وكورياإلىو
ة  الّذي جيري يف العامل، خاصم العلميقدعن الت ولومل تنعزل هذه الد، احمللية
  )١(".رتغيياضيات ثابتة ال توالر  أسس وقواعد العلوم األساسيةوأنّ

وال يعين ذلك نبذ اللّغة األجنبية، أو الدعوة إىل عدم تعلّمها، بل إنّ 
تعلّم اللّغات األجنبية يف غاية األمهية، وجيب أن يكون تعلّمها لزاما يف 
اجلامعات؛ ذلك أنّ تعلّم خمتلف اللّغات والعلوم ومعرفتها شيء ضروري يف 

لك بشيء من االحتراس، وبالقدر ، ولكن ال بد أن يكون ذإىلعصرنا احل
عي يالّذي ال تذوب فيه هوية العريب، حبيث تبقى اللّغة األجنبية يف مكاا الطّب

  .دون املبالغة، فال تنازع لغتنا األم أو تفرض نفسها عليها

                                 
  ٥٥عبد اهللا املهيدب،ص. تعريب التعليم اهلندسي يف اململكة )١(
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العربية الفصحىمظاهر أزمة : املبحث اخلامس
ّ

 يف اخلطاب 
اإلعالمي
ّ

  : املعاصر
املكتوبة واملسموعة واملرئية ما بني عها قافة وتنو والثّعالماإلر وسائل  تطوإنّ

 التأثريوهذا  . مجيعها مناحي احلياةاس وثقافتهم يف على وعي الن عظيماًتأثرياً رقد أثّ
 يف مللمفهو  للعقول وتصحيحاًإرشاداًقافة قد يكون  والثّاإلعالملوسائل  الكبري
  .أخرى أوقات يف ل وحتريفاً للعقويكون تضليالً  وقداألوقات،بعض 

قافية فاعالت الثّل الواجهة الّيت تعكس خمتلف التوسائل اإلعالم متثّف
ة يف أيجمتمعوالقيمي  .وألنها كذلك فإني أخطر األدوار يف االرتقاء ها تؤد

أثري اهلائل الّذي أخذت تلك  التذلك أنّ.  من شأا أو احلطّ،باللّغة العربية
سة مة العوامل املؤساس أصبح يضعها يف مقدرسه يف حياة النالوسائل متا

واملشكلة لإلدراك العام .لفاز فقد استطاعا اجتياز وال سيما اإلذاعة والت
 يستطيع اإلعالم املطبوع فك فاعل مع بيئات النا من الت ومتكّ،حاجز األمية

  .)١(ف واملثقّمللم وااألمي يسمعها ويشاهدها اًفهي متداولة يومي .عزلتها
أداة ، فأمامنا ا اآلن أمالتعليم،الة يف نشر ة فعباعة قولقد كانت الطّ"

 من فاملذياع عامل قوى  وهي املذياع،،عب لغة بالده لتعليم الشأعظم شأناً
عوامل التقدةم ومكافحة األميوالفقر ونشر املعرفة والت وهو ،فسرفيه عن الن 

  .)٢("يةثيل يف األزمنة املاضعامل مل يسبق له م
                                 

)١( لغة اإلعالم العريبة،،فريال مهنا .ات بني الفصحى والعاميجملة اإلذاعات العربي  
 ٥٤: ص، ٢ العدد

 ٤٢: ص العقاد، .حبوث يف اللّغة واألدب )٢(
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٣٦٦ المحور الخامس

 الفصحى وسيطرا على وسائل اإلعالم رغبة ية فالقناعة بأمهومن مثّ
ال تقاوم من أجل اإلجادة والتالفصحى متتلك إمكانات اللّغة  ألنّ؛زمي 

  .يةا العامإليهديدة تفتقد ع
 املطلوب تعميمه يف وسائل اإلعالم أبسط نّإ و، الفصحى درجاتنّإ

درجات الفصحى الّيت تستمدة مدادها من الزمات العصر التوهو أمر ميكن ،عبريي 
  .)١(املتابعة واالستمتاعوم من الفهم م وغري املتعلّف واملتعلّف وغري املثقّاملثقّ

  :عالم خلدمة الفصحى عن طريقوميكن تقنني اإل 
-ة اللّغة  تكثيف موادج كلّاهيف منالعربيينّألواإلعالم؛ حافة ات الص 

 يستطيعون بهواإلعالم، وحافة هي لسان رجال الصالفصحى العربية اللّغة 
  .التأثري على املتلقّي، وتلقّينه أصول الفصحى بطريقة غري مباشرة

 أو ، املقروءة منها بالفصحىاإلعالمية وعرض الربامج إعدادتشجيع  -
د  خمتلفة مع تكرار اجليأوقات عرضها يف أغراضها، وإعادةاملسموعة حسب 

طويلةةمنها مد .  
ملا فيها من ثروة ؛ رعيةوالعلوم الش، ةنن والسآ من برامج القراإلكثار-

ة لعاملغوياس الّذين حيترمون شريعتهمة الن ،ون ويتشوقّ، سون دينهمويقد
 املقفى عر العريب عرض خمتارات لروائع الشكما ينبغي دائماً .الماإلسملعرفة 

  . العربيةاألذن ملا له من قيمة مساعية على اإلعالم؛املوزون يف مجيع وسائل 

                                 
 .٦٥أنور اجلندي ، صـ . الفصحى لغة القرآن: ينظر )١(
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  اخلامتة
إذا نظرنا إىل ما يفعل أصحاب اللّغات األخرى خلدمة لغام لوجدنا 

م لغتهم ويبتكرون احليل أنفسنا مقصرين كثرياً، فهم يفعلون العجب يف تعمي
لتحبيبها إىل النفوس حتى أصبحت اللّغة اإلجنليزية لغة العامل ولغة التقدم 

  :ومن أجل ذلك، فقد خرجت هذه الدراسة بعدد من التوصيات. والعلم
إعادة النظر يف طريقة تعليم اللّغة الفصحى يف املدارس؛ لتحبيبها يف -

  .ل التعليمية املختلفة الّيت قد تساعد يف ذلكنفوس أبنائها، واستخدام الوسائ
إلزام املعلّم أو املعلّمة التحدث باللّغة الفصحى امليسرة يف كافّة -

  .التخصصات، وليس فقط معلّمي اللّغة العربية
االهتمام بتعليم اللّغات األجنبية، يف إطار حدود وضوابط معينة، وإالّ -

  .يمية األوىل، وأن يكون مقتصراً يف املرحلة اجلامعيةيكون ذلك يف املراحل التعل
االهتمام بترمجة الكتب والبحوث العلمية؛ لالستفادة منها يف -

الطّبية -ااالت املختلفة، مبا يسهل ويساعد على تدريس هذه العلوم 
  . باللّغة العربية-واهلندسية وغريها

-املنتظم لإلعالمي دريب العمليني إعداداً، وتقدمياً، وكتابة، وعقد ضرورة الت
  .دورات تدريبية خمتلفة، يتوالّها أساتذة متخصصون يف اللّغة العربية الفصحى

ويف اخلتام أسأل اهللا العلي العظيم أن يكون العمل خالصاً لوجهه 
  .الكرمي، وأن يكون لبنة صاحلة يف خدمة لغتنا اجلميلة

  ت لنا برداً على األكبادـ كان***   لغة إذا وقعت على أمساعنا  
  فهي الرجاء لنـاطق بالضـاد***  تظل رابطة تؤلّف بيننا  ـس  
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   واملصادراملراجع
  :ورياتاالت والد :أوال-
 ٢، العدد )ول العربيةحاد الدجملة يصدرها ات(جملة اإلذاعات العربية  -

  .م٢٠٠٢العام 
  .٢٠٠٨لسادس، العدد ا جملة اللّغة العربية وآداا،-
  جملة امع، اجلزء السابع-
  .هـ١٤١٣، ذو القعدة، ٥٠٤جملة املنهل، العدد -
  .فائزة سامل صاحل أمحد .ندوة اللّغة العربية بني الواقع واملأمول، د-

  :الكتب واملطبوعات :ثانيا
  .حبوث يف اللّغة واألدب، العقاد-
  ت.ط، د.د) دار الكتب: بريوت(اخلصائص، ابن جني -
  )مكتبة األجنلو املصرية(يف اللّهجات العربية، إبراهيم أنيس -
- للطّباعة (الفصحى لغة القرآن، أنور اجلندي دار الكتاب العريب
  ت.ط، د .د) والنشر

ط، ) اخلاجني: القاهرة(رمضان عبد التواب  .فصول يف فقه اللّغة، د-
  .هـ١٤١٥الثّالثة، 
ط، . لشيخ حممد سعيد رسالنفضل العربية ووجوب تعلّمها، ا-
  .هـ١٤٢٦الثّانية،
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  )١٩٣٨ :القاهرة(مصطفى السقا، : فقه اللّغة وسر العربية، الثّعاليب، حتقيق-
- ا وخصومها، أنور اجلندية بني محاسالة: بريوت(اللّغة العربيمطبعة الر(  
مكتبة : القاهرة(رمضان عبد التواب .املدخل إىل علم اللّغة، د-

  ط، الثّالثة) اجنياخل
  ت.ط، د.عبد السالم هارون، د: مقاييس اللّغة، ابن فارس، حتقيق-
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٣٧٣ الفكر والهوية زمن عولمة القيم،    اللغة

  :املقدمة
يف البداية جند أنفسنا جمربين على مساءلة مقولة ظلت حتتل مكانا متقدما 

 إن :بذلك مقولةضمن املعتقدات أو املصادرات يف العلوم اإلنسانية، ونعين 
اإلنسان اجتماعي بطبعه، كما يقول عامل االجتماع ابن خلدون، فال ميكن 
تصوره بأي شكل من األشكال يأيت ويذر دون أن نتصور البعد اآلخر، احلاضر 

: الغائب، يف تركيبته العقلية والنفسية والتارخيية، وحىت االقتصادية والسياسية
 سوىائما إىل إشباعها، وال يتصور إنسان البعد االجتماعي، وهي رغبة مييل د

إال وهو يتوق باستمرار إىل تلبية تلك احلاجة، وانطالقا فتولده ال يكون من 
، واكتسابه خمتلف اخلربات )خلق آدم( فراغ، باستثناء حكاية اخللق األوىل

احلياتية حيتاج إىل احتكاك دائم بنظائره، ويسهم معهم، مبا أتيح، يف بناء تلك 
ات، ليعزز من مث خمتلف النظم االجتماعية اليت حتقق له ولغريه الشعور اخلرب

باألمن، وذلك التواصل متعذر هو اآلخر من غري توفر وساطة تؤدي دور الناقل 
ملا خيتزنه الضمري اجلمعي إىل الفرد، وملا يعتمل يف دخيلة الفرد إىل اجلماعة، من 

أهلها من الفالسفة واملفكرين أجل ذلك كانت اللغة، تلك الوسيلة اليت شغلت 
واللغويني، فحاولوا أن يفكوا لغزا ال يفكر فيه إال ذوو األلباب، كما يصف 

وِمن آياِتِه خلْق السمواِت والْأَرِض واخِتلَاف أَلِْسنِتكُم وأَلْواِنكُم [القرآن الكرمي 
، وعليه تأيت هذه الدراسة }٢٢:الروم{]ِإنَّ ِفي ذَِلك لَآياٍت ِلقَوٍم يتفَكَّرونَ

كيف تتحول األفكار من حيزها العقلي ارد، :  مركبةليةالتجيب عن إشك
واملشاعر النفسية واالنفعاالت، اليت ال يطلع عليها إال صاحبها، إىل طرف آخر 
مستقبل، مبجرد أن تأخذ طبيعة صوتية؟ وما حظها يف بناء نفسيات وتصورات 
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لك وإذا كان األمر كذلك، كيف حنمي تاجلماعات؟ وخربات األفراد و
 .، من خالل محاية اللغة ذاا؟إلينااملكونات يف ظل اندفاع تيار احلداثة العوملي 

إن معاجلة مثل هذه القضية ليبدو مهما وخطريا يف الوقت : يف اللغة
نفسه، فهو مهم لنعرف سر هذه األداة العجيبة املنعقدة عليها وظيفة 

وخطري ألن املفهوم الذي يعطى للغة ستنجر عنه نتائج يف جمال التواصل، 
 ،البحث اللساين من جهة، ويف جمال علمي النفس واالجتماع من جهة ثانية

فمرة حتد  .إىل جانب آثاره على مظاهر تطويع اللغة يف مجلة العلوم األخرى
لفية اللغة، من زاوية ارتباطها باإلنسان، بأا خاصيته اللسانية، ذات اخل

احملور الفقري الذي "العقلية اليت متيزه عن سائر املخلوقات، أي إا متثل 
تتولد عنه جمموعة الفوارق التمييزية على الصعيد الوجودي والفلسفي عامة، 
وال يكاد خيلو تعريف اإلنسان سواء على ج الفالسفة واملتكلمني، أو على 

وهذا ما يستوجب اعتبار .. اطقفهو احليوان الن.. طريقة األدباء واللغويني
 أما إذا انتقلنا إىل االعتبار. )١("النفس الناطقة هي اإلنسان من حيث احلقيقة

د طائفة الثاين، وهو ارتباط اللغة بالوعاء الذي جيري فيه استعماهلا، فإننا جن
تشبع الطابع " وسيلة التواصل، وتبادل املنافع، من الباحثني يعتربها

إا .. ن، إا أهم مقوم من مقومات بناء اتمعاتاالجتماعي لإلنسا

                                 
التفكري اللساين يف احلضارة العربية، العربية للكتاب، تونس، : عبد السالم املسدي) ١(

  .٤٦، ص١٩٨٦، ٣ط 
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 إا، ككفاية، )١("األساس الذي تنبين عليه سائر املقومات القومية األخرى
املعجم املتواضع عليه ومجلة القوانني : تضم قطيب املعرفة اللغوية املتمثلة يف

قات اليت حتكم بناءه، وبوصفها أيضا أداء أو كالما، مشروطني جبملة العال
، إذ يستحيل تعلم لغة، أو إنتاج كالم خارج حدود التفاعالت )٢(االجتماعية

 إنسانية فعالية"وغريه، ) إدوارد سابري(االجتماعية، ألن اللغة، كما يعتقد 
تتباين بال حدود معلومة عندما ننتقل من مجاعة اجتماعية إىل أخرى؛ لكوا 

الستخدام االجتماعي املستمر إرثا تارخييا لتلك اجلماعة، وهي ناجتة عن ا
  .)٣("ملدة طويلة

  : اللغة وأبعاد الشخصية
ميكن أن نقرر بناء على ما بيناه سلفا أن اإلنسان، خالف التسطيح 
املنطقي الذي يعرفه باحليوان الناطق، كائن متعدد جوانب الذات، على أنه 
 تعدد تكامل ال تضاد، ال يستقل جانب عن آخر، وال يشتغل منفردا عن

ا، حىت إنه ليصعب يسوبقية املكونات، بل إن كل تلك املكونات تتماهى 
متييز حدود كل طرف يف هذا البناء العجيب، وما حديثنا عن اجلوانب 

                                 
 .٣٠٧-٣٠٦، ص٢٠٠٤صفحات من كتاب اللغة، دار غريب، القاهرة، : كمال بشر) ١(
واصل نظريات ومقاربات، ترمجة عز الدين اخلطايب، الت: جاكبسون وآخرون )٢(

 .٤٤، ص٢٠٠٧ ، ١منشورات عامل التربية، الرباط، ط
أعالم الفكر اللغوي، التقليد الغريب يف القرن العشرين، ترمجة :  جون إي جوزيف)٣(

  .٢٢، ص)٢ج(، ٢٠٠٦، ١أمحد شاكر الكاليب، دار الكتاب اجلديد، ليبيا، ط
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النفسية والوجدانية والعقلية والفكرية واالجتماعية واحلضارية والثقافية 
ور والدينية، وقبل ذلك كله العضوية اجلسمانية إال من باب تسهيل تص

يب لإلنسان، وإال فإن اإلنسان مادة متفاعلة بصورة كلية مع جانب ـتقري
ولكن ، روحي متعدد األوجه متداخل األبعاد، تفاعال يسهم فيه عامل الزمن

ما حمل اللغة من ذلك البناء املتماهي املكونات؟ إا يف حقيقة أمرها تدخل 
ص بعض حقيقة  املكونات األساسية، تنقأحديف جتاذب معه، بل وتصري 

اإلنسان من دوا، إا تتلبس جبملة خصائص النوع النفسية والفكرية، 
فتسهم يف قولبة الذات وتعلن عن ذلك الفعل من غري مواربة، فعلى الرغم 

تعمل كقوة للتآلف والتوافق، إال أا يف الوقت نفسه، العامل " من كوا 
أما الطبيعة األساسية لصوت الكامن األوحد املعلوم لدينا يف منو الفردية، 

واالنسيابية وطول اجلمل الفرد واألمناط الصوتية يف الكالم وسرعة النطق 
، بل قد تتحول )١(" فهذه مجيعا متثل مؤشرات معقدة عن الشخصية.وبناؤها

إىل عامل إكراه ميلك قوة خفية جترب الفرد على العمليات التصنيفية للعامل من 
، سواء وعى ذلك ورغب )الكالم(عملي من اللغةحوله جمسدة يف اجلانب ال

  .)٢ ()وورف(فيه، أم مل يعه ومل يكن يرغب فيه، كما يرى 

                                 
 .٣٧، ص٢املرجع السابق، ج) ١(
 .٨٧، ص٢ املرجع السابق، ج)٢(
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ومن أبرز مالمح ارتباط اللغة بالفرد اختالفها وتباين أداءاا باختالف 
اهلوية اجلنسية، ويف هذا املقام ميكن أن نلخص التعارضات اللغوية بني 

  :)١(الرجال والنساء يف

  : حي الفزيولوجيةالنوا
كحدة صوت املرأة وتسارعه، وميلها إىل مراعاة املعيار اللغوي، 

يف حياا االجتماعية " منذورة للطاعة"وسبب ذلك كما يرى كالفي، أا 
، كما أا تكثر من استخدام تنغيم السؤال مع اجلمل التقريرية حنو )٢(كلها

  .ف الرجلخال) مىت ستكونني مستعدة؟ يف الساعة العاشرة؟(

  :الخصائص اللفظية والتعبيرية
أن ما يطبع ثروة املرأة اللغوية ) Robin Lakott( وهنا ترى الباحثة 

 هو الصفات الفارغة، إىل جانب أن النساء أكثر دقة يف اختيار األلفاظ
نب ، وأكثر ميال إىل استخدام الكلمات الدالة على اجلوا)التمييزات اللونية(

 وكثريا ما تعكس ألفاظهن حتفظهن يف إصدار .والولولةالوجدانية، كالتحبب 
األحكام، وهن مع ذلك خيترن األلفاظ اليت ال حتمل اإلحياءات املستقبحة 
واأللفاظ السوقية املبتذلة، مع استعمال الصيغ الوصفية الثنائية، كما يعتقد 

                                 
، ١٩٩٦، ١اللغة واختالف اجلنسني، عامل الكتب، القاهرة، ط:  أمحد خمتار عمر)١(

 . وما بعدها٨٧ص
علم االجتماع اللغوي، ترمجة حممد حيياتن، دار القصبة، : لويس جان كالفي) ٢(

 .٥٥، ص٢٠٠٦اجلزائر
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)Hass( ،ويكثرن من الصيغ املبنية للمجهول، والصيغ االمسية والتصغري ،
وهي غري ) س كذلك؟يلأ. إنه يوم مجيل(ن االستفهام بعد اإلخبار، مثل وم

  .خصائص لغة الرجل
مث إن اللغة تتجاوز اجلنس، لتخترق الفكر ومتتزج به يف صورة ثنائية 

حبكم تالزم مكونيها، ، استعصى على الباحثني اخلروج مبوقف منسجم إزاءها
ميي ال نكاد نتبينه، إما، بتعبري فالفكر قبل التعبري عنه أشبه ما يكون بوجود سد

 وجهيها دون أحددي سوسري، أشبه بالورقة ذات الوجهني، اليت يستحيل أن منزق 
متزيق الوجه اآلخر ضرورة، أو كالعملة اليت لن تكون إال عدمية اجلدوى بوجه 

فعلى الرغم من أن كال منهما له مسلك وجودي وتكويين خيتلف عن . )١(أحدو
الستعمال غري الذهين للغة أو التأثريي الوجداين، ومرحلة الفكر ما ا(مسلك نظريه 

، إال أما يلتقيان يف مرحلة ما لتصبح اللغة، كما يذهب فيغوفسكي، )قبل اللسانية
عنصرا من عناصر الفكر دون أن تفقد وظائفها السابقة، والفكر ال يتحقق إال "

 ومن مث فهي منفصلة عن الفكر فاللغة مرة على رأي فريق وسيط تعبريي،. )٢("ا
مباينة له، ميكن الوقوف على حدود كل طرف، وهو مذهب قدمي يعود إىل سنة 

رويال، حينما عرف الكالم بأنه تفسري -م مع بعض رواد مدرسة بور١٦٦٠
األفكار بواسطة عالمات ابتكرها اإلنسان هلذا الغرض، وهو ما يعين أن اللغة 

 يف قولبة الفكر وتشكيله، وصناعة بناه الضامرة،حيادية، وال تسهم بأية صورة 
                                 

) ١( cours de linguistique générale, édition talantikit, Bejaia, Algérie, 
٢٠٠٢, p١٣٦ 

 .٤٦ التواصل نظريات ومقاربات، ص)٢(
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وأا تنفصل وتتمايز عنه إىل درجة أنه ميكن أن نفكر من غري لغة، كما حيدث يف 
الذي يتضمن ختيل كيف تبدو األشياء إذا مت تدويرها على "، "التدوير العقلي "آلية

، ويف )١(" لفظيةومن احملتمل أن معظم أفكارنا اإلبداعية هي ال.. خمتلف االجتاهات
ال يتأثر إال برنات " جند املتلقي -كون اللغة وسيلة مصطنعة وأداة–هذه احلالة 

الصوت اليت تستثري أفكاره، وتتجلى األفكار بشكل مترابط، بفضل اللغة املشتركة 
ويقتضي هذا التمثيل األدايت للغة أن تكون كل العقول متوفرة .. بني املتخاطبني

 بعض الباحثني، ذلك إليه، وهو ما يفنده الواقع، كما يذهب )٢("على نفس األفكار
 ليةالواقع الذي يكاد حيملنا على االعتقاد يوما بعد يوم بأن اللغة تتجاوز الوظيفة اآل

لتوصيل املضامني، إىل كوا بوابة العقل للربط بني ما يتلقاه من التجارب احلسية 
ملفاهيم املفيدة، فمن غريها ال يتسىن ، وبني ا)٣()لوك(و) كوندياك(الفردية، برأي 

 يشكل عنها تصورات ومفاهيم له إدراك املدخالت احلسية اخلارجية، وال أن
، كما ال ميكنه أن حيلل ما يصادفه من جتارب مركبة أو معقدة إىل واضحة

عناصرها اجلزئية، النتفاء تشكل املفاهيم؛ إذ اجلزء تابع للكل، والبسيط تابع 
العتبار اكتساب الفرد للغة ومنوها ) كوندياك(، ما حدا بـللمركب يف حكمه

، ما جيعل التفكري عملية إبداعية )٤(عنده مفتاحا لكل تطور يف الفكر اإلنساين

                                 
 .٣٠يف نشأة اللغة، ص) ١(
 .٤٧التواصل نظريات ومقاربات، ص) ٢(
 أعالم الفكر اللغوي، تعريب أمحد شاكر الكاليب، دار الكتاب اجلديد، ليبيا، )٣(

 .٢٢٣، ص١ج. ٢٠٠٤، ١ط
 .١٨٨، ص١املرجع السابق، ج) ٤(
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وصناعة ذاتية خالصة، متمردة على الظروف اخلارجية، فكل عمل للعقل هو 
 آلية اللغة وليةأساسا آل "أحدداخلي باألساس، ويف املقام األول ميثل نظام األدلة الو

وكل فكر يقوم .. بتأسيس األشياء يف النفس"وباملقابل فإن اللغة تقوم " التصور معا
  . )١("أحدببناء األدلة واألشياء يف وقت و
ا عن طريق ما تنقله من خربات خارجية إىل يأولإن اللغة توجد فكرا 

فها للتعبري الداخل، فإذا منا وتطور يف صورة مطردة، بدأ بصناعة اللغة وتكيي
عن التجارب الداخلية واخلارجية وحتليلها، وهي مرحلة الفكر اإلبداعي 
املتفرد، وال ميكن تصور قطعا أن العادات اللغوية يف جمتمع النشأة تفرض 
على الفرد مسبقا خيارات معينة من التأويل بشكل مستمر ال يتغري، وإال 

، وإذا استحضرنا )٢(بقة وبكيفية متطاواحدةفكر الناطقون باللغة بطريقة 
فكرة جتاوز اللغة للدور األدايت، وأا متشابكة مع أخاديد الفكر لدينا، كما 

، أمكننا إدراك سبب التخبط الذي نعيشه يف عاملنا العريب على )سابري(يقول 
اختالف اجلهود اليت تبذل يف أقطاره، فعلى الرغم من حماوالت التعريب 

عد يف أحسن األحوال حمدودة األثر، ومل تنتج فكرا الكثرية هنا وهناك، فإا ت
عربيا خالصا، وما ذلك إال ألن تلك اجلهود توجهت إىل التعريب اللساين 
ملنتجات الفكر واحلضارة الغربيني، على ما فيه من علل، دون االنتباه إىل أن 
 ذلك لن جيدي نفعا، ما دامت اللغة تنطبع بالفكر الذي تصنعه يف مرحلة

                                 
منهج املعجمية، ترمجة وتقدمي عبد العلي الودغريي، مطبعة :  جورج ماطوري)١(

 .٧٠، ص١٩٩٢املعارف اجلديدة، الرباط، 
  .٣٤، ص٢ أعالم الفكر اللغوي، ج)٢(
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  وكل ذلك لن يتأتى إال إذا كان للعرب دور يف النتاج العلمي والتقينمعينة،
 إن التعريب اللغوي املتميز حمصلة لتعريب الفكر، الذي .والفكري العاملي

 ساليباأليستمد يف الوقت نفسه من الكفاية اللغوية، املتمثلة يف األلفاظ و
لية جمرد ترمجة اليت تتناسب من جهتها مع موضوع التعريب، وإال ستظل العم

  . )١(تشتغل على حمور اللسان وحده دون أن ختاطب العقل أو متتح منه
وكما تعكس اللغة طبيعة الفكر وجنس صاحبه، ميكن أن تنبئ أيضا عن 

ا، وذلك نابع من التغري إليهسلم أعمار املتكلمني والطبقة االجتماعية اليت ينتمون 
اختالف الزمر االجتماعية واألعمار اللغوي الواقع يف صلب اللغة نفسها، بسبب 

 منا يتحاشى استعمال كلمة أحدواجلنس ودرجة الرفاه، ودرجة احلساسية، فالو
مبعىن ابنيت، ملا يصحب الكلمة األوىل من ظالل غري حمبذة، الرتباطها ) فتايت(

ذاا، اليت ال تستعمل يف معىن ) fille(بالعهر واملخادنة، نظري الكلمة الفرنسية 
، وقد نبه كالفي إىل هذه احلقيقة )٢()petite(ت عادة إال مقترنة بالوصفالبن

 تقريبا، وكيف حداحينما تتبع بعض العبارات واأللفاظ اليت تؤدي املعىن الو
  .  )٣(اختلف توظيفها من قبل الشرائح االجتماعية

                                 
دراسات يف علم اللغة، دار غريب القاهرة، : للتفصيل يراجع، كمال بشر) ١(

 . وما بعدها٣١٣، ص١٩٩٨
الكلمة يف اللغة، ترمجة كمال بشر، دار غريب، القاهرة، دور :  ستيفن أوملان)٢(

 .٢١١، ص١٩٩٧، ١٢ط
اليت ) petit coins-les toilettes-les lieux-les chiottes(الحظ أن العبارات ) ٣(

 =  :تعرب عن مكان قضاء احلاجة، تتوزع كاآليت
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ومن جهة أخرى فاللغة ترتبط ارتباطا بالتراكمات االجتماعية اليت 
ان بالتعاون مع بين جنسه، يف جماالت املنتجات الفكرية الثابتة يوجدها اإلنس

ا مقوم ثقافة إليهوالصلبة، ذات الصبغة الطبقية، اليت تشكل خلفية يستند 
اموعة، ويف ميادين املنتجات املادية اليت يبدعها اإلنسان تلبية حلاجاته 

نطلق عليه وضرورات عيشه، بل حىت تلبية لرفاهه وكماله، أو ما ميكن أن 
ون األملان يلااملدنية املادية، فمن ناحية يعتقد الكثريون، وخباصة املث

أن اللغة يف طبيعة بناها ال خترج عن كوا متثيال حقيقيا لقيمة ) هريود(كـ
حضارة أصحاا وتطورهم الفكري؛ ألن اللغة يف حقيقتها ليست جتميعا 

ته  متكامل خيضع يف حركيلقواعد يتبعها اإلنسان يف حديثه، إمنا هي نظام
لنسقية مطردة وقارة ثابتة، وأي تغري يف تلك النسقية يصحبه حتما تغري يف 

، ونظرة إىل تاريخ االستعمار )١(اجلوانب احلضارية والثقافية برأي وورف
 يف األمر، فلقد ركز اليد ترغم على اإلعطاء بالغريب احلديث للعامل العريب

  ــــــــــــــ
، )les toilettes(اؤهم ي، أول)les petits coins(الشبان : حبسب األعمار-  =

  ).les lieux(ا األجداد فيستعملون أم
، أما النساء فيستعملن )wc-les chiottes(الرجال يقولون : حبسب اجلنس-

)petit coins-les toilettes.(  
ففي الوقت الذي توظف فيه الطبقات امليسورة : حبسب الطبقة االجتماعية-
). les petits coins(، متيل الطبقات احملرومة إىل استعمال )les toilettes(عبارة 

 .٧٩علم االجتماع اللغوي، ص
 .٢٥٧، ص٢أعالم الفكر اللغوي، ج) ١(



٣٨٣ الفكر والهوية زمن عولمة القيم،    اللغة

وخباصة يف البالد اليت خضعت لالستيطان أول ما ركز على مقوم اللغة 
يق يضالتكاجلزائر، مبنع تدريسها يف املدارس والكتاتيب والزوايا واملساجد، و

على دور تعليم القرآن الرتباطه بالعربية، يقينا منه أن ذلك كفيل مبحو 
سلطان القومية واحلضارة والدين من النفوس، عمال بنصيحة نابليون 

علموا الفرنسية ففي تعليمها خدمة الوطن "نده بونابرت للغزاة من ج
، ومن املبدأ نفسه بدأت احلركات اإلصالحية يف الوطن العريب "احلقيقية

واإلسالمي، وعلى نفس الوتر عزف كمال أتاتورك يف علمنته الشاملة لتركيا 
احلديثة، حينما منع تعليم العربية واألذان، واستبدل احلرف العريب بالالتيين، 

، لتبدأ عملية ترميم ما خلفته محاقاته من اليومال يزال قوام الكتابة إىل الذي 
النقطة ذاا على يد بديع الزمان النورسي وغريه ممن اجتهدوا يف إحياء 
العربية، ألم أدركوا أن حياا حياة للدين والثقافة وبقية مقومات احلضارة 

اته القيمية األخرى، وصبغة لشخصية الفرد بصبغتها يف مناحي حي
تعتمد بصفة عامة "واألخالقية والسلوكية، باعتبار أن الثقافة فاعلية اجتماعية 

على أسلوب احلياة يف جمتمع معني، وعلى الذي ينتهجه الفرد كيما ينسجم 
، وما يتحقق فعال من القيم الثقافية املنجزة، يشكل )١("مع هذا األسلوب

ون العالقة عالقة ختلق ووجود، أي ، فتك)٢(قاعدة ترتكز عليها حضارة األمة
ذات بعد أنطولوجي، فال ثقافة إال بتعلم مقتضيات احلضارة، اليت ال يعد 

                                 
 دار -مشكلة الثقافة، ترمجة عبد الصبور شاهني، دار الفكر اجلزائر:  مالك بن نيب)١(

 .٤٢م، ص١٩٨٣هـ ١٤٠٤، ٤الفكر دمشق، ط
 .١٠١ املرجع السابق، ص)٢(



٣٨٤                                              المحور الخامس                       

العلم وإجنازه سوى مثرة من مثارها، حينما يستخدم العقل يف عامل األشياء، 
 أي عملية غمر -فاألوىل حتركنا وتقحمنا كلية يف موضوعها "ومن مث 
واألوىل ختلق عالقات بيننا ، ا تقحمنا يف جماله جزئيا أما الثانية فإ-اإلنسان 

، )١("وبني النظام اإلنساين، واآلخر خيلق عالقات بيننا وبني نظام األشياء
واللغة هي احلاضر دائما يف هذا التعدد والتمازج، وهذا التأثري والتأثر املتبادل 

ون العرب بينها وبني غريها من مقومات الثقافة، الذي فتح عليه احلداثي
عيوم يف محلتهم على اللغة العربية بدعوى ضرورة التحديث، الذي حيمل 

ات إلى يف مجلة البىن العقلية و-أو تغيريا–يف طياته، إن حصل، حتديثا 
التفكري، وكافة مظاهر السلوك ونظام القيم، ولن يستثىن، بالضرورة، البعد 

  .العقدي

                                 
 دار -صبور شاهني، دار الفكر اجلزائرميالد جمتمع، ترمجة عبد ال: مالك بن نيب) ١(

 .٩٦م، ص١٩٨٦هـ ١٤٠٦، ٣الفكر دمشق، ط



٣٨٥ الفكر والهوية زمن عولمة القيم،    اللغة

  :العوملة وخلفياتها
ب الفكرية والفلسفية يف الغرب، يدرك أن مجلة تلك إن املتتبع للمذاه 

املذاهب إمنا ولدت على اختالف توجهاا، وتشعب مللها مع مطلع عصر 
األنوار، وما صاحب ذلك من ثورة يف جمال الصناعة والشغل، بعد التحرر 
من سلطان الكنيسة الذي كثريا ما حجب الفكر الغريب عن أن يعمل النظر 

ن من حوله، على ما يف ذلك السلطان من العلل القادحة يف اإلنسان والكو
يف العبادة واالعتقاد، فكان لزاما على الفكر الغريب أن ينتفض ويثور على 
مجلة تلك اخلرافات، ويعلن مترده على كل ما له عالقة بالدين، وملا كان 
التشدد ال يلد إال تشددا، وال ينتج التطرف والشطط إال نظريا هلما، فقد 

لت تلك املذاهب الفلسفية والرتعات الفكرية يف متجيد احلرية وتقديس غا
 الغيب وامليتافيزيقا، وترجم تباط بعامل الشهادة بعد هيمنة عاملالعقل، واالر

ذلك الرتعة الوضعية التجريبية يف كافة مناحي احلياة، وبسط يد العلمانية، 
والنظم يلة وظهور ما مسي حينها احلداثة الغربية، ونزع حجب الفض

  .سترت حتت عباءاتطاملا األخالقية النسبية، اليت 
، أو هي الغربية ج يف إطار املنظومة املعرفية العلمانية فاحلداثة إذن

عملية تعديل البنية االجتماعية والرؤية املعرفية واألخالقية؛ حبيث يخضع "
ءات العامة وغري للقواعد واإلجرا) اإلنسان والبيئة والطبيعة(الواقع بأسره 

األخالقية واإلنسانية (الشخصية، ويزداد التحكم فيه، فتستبعد كل املطلقات 
من الدنيا، وتصفَّى كل الثنائيات، ويصبح مصدر املعرفة العقل وما ) والدينية
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٣٨٧ الفكر والهوية زمن عولمة القيم،    اللغة

يف قيمها ودينها وعاداا وثقافتها ذات الطبيعة التراكمية جيال ) التقليدية(
بعد جيل، وكلها مكونات هلا صفة الثبات والدميومة النسبية، وإن ختللها 
تغري فليس بشكل سريع ودائم حىت تتحول إىل شيء آخر خمتلف، بل وفق 

ويف هذا اخلضم من التغريات . اسنن التغري الكونية، املتدرجة يف بعض جوانبه
 تقف اللغة، والعربية على وجه اخلصوص، على مفترق الطريق بني تاليةاملت

ماهية معلومة وطبيعة واضحة، وبني طبيعة غري متجانسة، وشيء غري مفكر 
فيه، إال وهي أخالط وأمشاج، كل ذلك حتت شعار ضرورة التماشي مع 

نظومة العلمانية الطارئة، فال ميكن أن ات اشتغاله، وفق امليلآحداثة الفكر، و
حنقق القفزة املرجوة، حبسب رأي العلمانيني العرب، وحنن نفكر حتت طائلة 

، ال تتماشى آليةما حتمله اللغة من موروثات فكرية عتيقة ودينية وثقافية ب
 ويزداد األمر سوءا عندما يطالب هؤالء بضرورة إتقان !وروح العصر

ي دعوة حق يراد ا الباطل؛ ألن هذا املطلب حيمل يف اللغات األجنبية، وه
طياته االعتقاد بأن التفكري السليم ال يتم إال بلغة الفكر الغريب الذي جاءنا 
منه فكر التحديث، وكأن إجادة العربية املتوافقة مع روح احلداثة بوابتها 

ما تطعيمها من خارجها بإتقان تلك اللغات، والعربية بنظر هؤالء تضيق ع
يكمن "يطمح فكرهم إىل االشتغال عليه والتعبري عنه، ويف هذا، برأيهم، 

الصراع اخلفي العنيف الذي ختوضه حركة النقد العلمانية يف الوطن العريب، 
صراع بني فكر يرمي إىل جتاوز اللغة التقليدية ونظامها، ولغة ترمي إىل جلم 

، )١(" واملعرفيةهذا الفكر وتقييده ضمن حدودها الذوقية واألخالقية
                                 

 .١١٢احلداثة، ص) ١(
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وببساطة، فما ذلك، أي التركيز على قضية زعزعة نظام العربية الفصحى، 
وخلخلة محولتها املعرفية والتارخيية، إال للمرور إىل تلك احلمولة ذاا 
ونسفها بالكامل، متاشيا مع مبادئ العلمانية كمنظومة مشولية، مبا فيها فكر 

الذات اجلماعية بتجاوز " اختراق من قبل، عربإليهالتحديث، الذي أشرنا 
، )١("لغتها وفكرها باخلروج إىل موقع يقع خارجها، خارج لغتها وفكرها

ا ال حيسن التفكري بلغته األم، وال يتسىن له اإلبداع أحدألنه ال يظن عاقل أن 
يف أحضاا، بقادر على اإلبداع بلغة غريبة عنه، إال بقدر ما نؤمل حتصيل 

خلق، من آخر مستنسخ خمتل اجلينات، وال يدل هذا إال كائن سليم تام الت
على فكر مستنبت، ونشأة استغرابية، على أن احلل األمثل هو إصالح اللغة 
وما أصاب بنيتها من داخلها، أي مبنطقها اخلاص هي، ال مبنطق غريها من 

اث أحداللغات، وبالعناية بتربية الفرد من النشأة، وصقل فكره وسلوكه، وب
بني اللغة بعد سد مواطن اخللل فيها، وبني الفرد وواقعه : ثنني بني االمصاحلة

  . ومتطلباته ومتغريات عصره
وبعد أن تتمركز احلداثة حول الذات، وترتع إىل التعقيل يف كل 
شيء، تقف تائهة يف اية الدرب الذي خطته لنفسها؛ ألا استنفذت كل 

المتناهية اليت يطرحها الفكر ما لديها من ممكنات لإلجابة عن األسئلة ال
احلديث، املتجاوز لذاته باستمرار، ويف هذه اللحظة احلرجة، تطلع علينا 
 املنظومة الفلسفية الغربية ببديل عن احلداثة، هو فكر ما بعد احلداثة، الذي

، لتصفية الفلسفة التايلاستكماال لعملية تفكيك امليتافيزيقا، وب"ميثل 
                                 

 .١١١ملرجع السابق، ص ا)١(
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 اخلطاب الفلسفي الغريب ، كما سعى إىل ذلك ، وبيان فشل)١("الغربية
هابرماس، بسبب عدم قدرته على اإلفالت من بقايا فلسفة الذات الواعية، 
 أو سيطرة الرتعة العقلية اليت امها بعض فالسفة مدرسة فرانكفورت

، بأا هي السبب يف كل الكوارث والرتاعات واالختالالت )كهوركهامير(
رين، فكان لزاما إذن إزاحة العقل ائيا وجتاوزه، اليت شهدها القرن العش

كميشال (وإتاحة الفرصة للتيارات الالعقالنية، وإن كان بعض روادها 
ات حياته، بعد أن أمضى معظمها أخرىيعود إىل حظرية العقالنية يف ) فوكو

  . )٢(يف تعرية العقل والعقالنية وفكر احلداثة

تؤمن بالتقدم الغريب وتفوق أما العوملة فنظام ذو خلفية فلسفية 
النموذج األمريكي، الذي حقق لنفسه التميز مبا تركز يف يد أصحابه من 
رساميل، وما حققوه من تقدم يف جمال التقنية، اليت أصبحت ال ترى يف بقية 
الناس سوى مستهلكني، يقادون بفعل حاجام االستهالكية عنوة إىل 

 أصبحت رغباته -يليب ماكمايكلكما يرى ف-األهداف نفسها؛ ألن العامل
إن العوملة، كما بعد احلداثة اليت . )٣("وحاجاته متجانسة بشكل ال رجعة فيه

ابتالع العامل "ترتبط معها بنيويا ووظيفيا إىل حد بعيد، تسعى باألساس إىل 

                                 
، )سلسلة دفاتر فلسفية( ما بعد احلداثة،: عبد العايل حممد سبيال، عبد السالم بن) ١(

 .٨٣، ص٢٠٠٧، ١دار توبقال، الدار البيضاء، ط
 .٦٨، ٦٧ ما بعد احلداثة، ص)٢(
من احلداثة إىل العوملة، ترمجة مسر الشيشكلي، عامل املعرفة، : تيمونز روبريتس) ٣(

 .١٤٤، ص٢م، ج٢٠٠٤هـ  ١٤٢٥ الكويت،
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مل تعد .. واحدةوإعادة بنائه سلعيا، من خالل السعي إلجياد سوق كونية 
مبعىن أن النظام العوملي .. ا تتحدث عن أسواقتتحدث عن أوطان، وإمن

يسعى إىل إاء كل شيء حتقق حىت اآلن، وحتويله إىل بؤر سوقية، وابتعاث 
الطائفية، اإلثنية، واملذهبية الدينية : اهلويات األخرى غري املثمرة تارخييا

، وهو ما عجزت عنه ما بعد احلداثة اليت توقفت، كما يرى )١("وغريها
، عند تفكيك العامل وإسقاطه يف الفوضى اليت ال حد هلا، )٢(طيب تيزيين
لقد جاءت العوملة لتنقذ مشروع ما بعد احلداثة، فهي وريث : وبتعبري آخر

  .         هلا ومتجاوز يف الوقت نفسه

                                 
 .٧٠ ما بعد احلداثة، ص)١(
 .٧٠ املرجع السابق، ص)٢(
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   :اللغة العربية يف ظل العوملة
 مبا أن اللغة وعاء الفكر، ورافد احلضارة، وترمجان املعتقد والثقافة،
ومبا أن العوملة دف إىل حمو اخلصوصيات الثقافية والدينية واحلضارية، 
بتغليب النموذج املهيمن يف السياسة واالقتصاد على بقية النماذج، اليت يؤمل 
هلا أن تتالشى بالتدريج، فإن اللغة مشمولة هي األخرى باخلضوع لنظام 

غريب، ال يكاد يأوي القيم العوملي؛ أي أن تتحول اللغة العربية إىل كائن 
ا أصحابه إال يف القلة، وحىت بني الصفوة من أبنائها تعاين االغتراب، إليه

ولعل ما يصدق ذلك عزوف بعض الساسة عن استعماهلا، وضعف بقية 
املتكلمني فيها، وإن كانوا من فضالئنا وعلمائنا ومثقفينا وخاصتنا، حىت لقد 

ا تعثر لسانه يف لغة أجنبية دخيلة،  من شبابنا يتحرج أميا حرج إذأحدعاد الو
 أو حلن فيها، بل ،وال جيد غضاضة إن هو أخل ببعض لغته األم أو جلها

ويتباهى بأنه بلغ من ثقافته األجنبية أنه ال حيسن العربية، وكم تروعنا 
اإلحصائيات عندما ترصد لنا كم اإلقبال على اللغة اإلجنليزية يف كافة 

ة والدوائر اليت تعكس سيادة الدول ومدى ب اتمعات العامليإلىدو
  :)١( قرارها، كما خيتصره اجلدول اآليتليةاستقال

  النسبة املئوية  جمال االستعمال
     %٩٠  الشبكة العنكبوتية 

   %٨٥  االتصاالت الدولية عرب اهلاتف 
   %٧٠  األفالم التلفزيونية والسينمائية
   %٦٥  برامج اإلذاعات يف كل العامل

                                 
 .٣١٣املرجع السابق، ص) ١(
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 أنه مل يبق للغات القومية على اختالفها يف أنواع تلك ااالت إال ما ما يعين
 ، وكم سيكون نصيب اللغة العربية يف زمحة كل لغات العامل املتبقية %٢٢نسبته 

من تلك النسبة، خاصة وحنن ندرك أننا يف كل ذلك متبعون ال مبتدعون، بل حىت 
يهم اجلهل واألمية من جهة، تلك الوسائل ال يتقنها معظمنا، الذين يطبق عل

وانشغاالت تدبري العيش من جهة ثانية، وعدم االكتراث ملوقعنا من ركب املدنية 
إن اللغة كما بينا هي املستهدف يف املقام ..الزاحف من جهة ثالثة وليست األخرية

األول؛ ألن يف إضعافها إضعاف ملقوم الدين واالنتماء واحلضارة والثقافة، فكل 
سري من تراجع يف يلاتنا العربية مكترتة يف اللغة اليت تعاين منذ زمن ليس بمقومات أم

كل صعيد، ومل يبق هلا إال جمال الوعظ على منابر املساجد، بل إن املنابر نفسها 
شاا التخليط وبلبلة اللسان وفساد اللغة، وقدميا قال عبد امللك بن مروان وكان 

 فأين حنن من تلك !ال حرمة لالحن:  حلنيلعب بالنرد لبعض الداخلني عليه وقد
القيم االجتماعية اليت تعد فيها اللغة مفتاحا ملعرفة قدر األشخاص ومنازهلم من 
سلمية القبول والرفض االجتماعيني؟ إن حديثنا عن واقع اللغة العربية يف أيامنا هذه 

اد حتت ضغط مد العوملة اجلارف، ال ميكن أن يكون حبال مبعزل عن مجلة أبع
احلياة األخرى املرتبطة باللغة ارتباطا عضويا ووظيفيا، تقوى بقوا، وتضعف 

  .حدابضعفها، وإال كان الطرح مبتسرا ومسطحا، قائما على نظرة البعد الو
 ال جيد كبري عناء يف الوقوف على مظاهر الال اليومإن املتصفح للواقع العريب 

بداية من تركيبة الفرد، الذي تتجاذبه جتانس اليت تطبعه، فنحن نعيش عدم التجانس، 
أهواء وتيارات عدة، فبني االنشداد إىل املاضي بكافة مكوناته، وما يتبع ذلك من 
اإلحساس بالدونية، وبني االستجابة لداعي التقدم األوحد، وما يتركه من إحساس 
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باالغتراب، وفقدان اجلذور، وهذه هي الترمجة العملية لنظرية التفكيك، وبني 
حساسه من جهة ثالثة بوقوعه فريسة ملطلب السوق ومنطق الواقع الذي حول إ

اإلنسان إىل سلعة باملفهوم احلقيقي للكلمة، وكل تلك اإلكراهات محلت الفرد على 
التنكر ملوروثه، واالنسالخ من الصبغة االجتماعية، وأكسبته حمدودية يف التفكري، 

ة مما به قوام احليوانية الدنيا، ومن مث فصارت اهتماماته ال تعدو احلاجات الضروري
وليست الثقافة . ضمنت املقومات الوافدة عدم املواجهة، وحتقيق االستالب الكامل

بأسعد حظا من حال الفرد، فهوية األمة الثقافية مهزوزة ومضطربة، تكوا أخالط 
ية الغربية من منط  املدنإليناال تكاد تلتقي، وما ذلك إال نتيجة التقليد األعمى ملا تلقيه 

حياا، يف الفكر والسلوك والثقافة واالجتماع والسياسة واالقتصاد، وندرك حال 
الثقافة على تعدد مفاهيمها يف عاملنا العريب، إذا استعرضنا قطاعني هلما ا وثيق 
الصلة، ألما من أهم ركائزها، أال ومها اإلعالم والتعليم، اللذين يظهر من خالهلما 

  .لغة وموقعها من سلم القيمحال ال
قرية "أما وسائل اإلعالم على اختالفها فقد حولت العامل إىل    

صغرية، بفعل سرعة نقل اخلرب ودقته، مستعينة بالصورة بعد الصوت، " كونية
مما سهل االحتكاك املباشر بني الشعوب والثقافات واألديان وبني اللغات، 

قومية وفوارق اجلنس واملعتقد إىل حد كادت فيه الفواصل واخلواص ال
واللسان أن تتالشى، ولذلك كله تأثريه يف اإلعالم العريب، الذي ينتقي 
مواضيعه حتت تأثري اإلعالم العاملي، ويعاجلها من منظور يتنكر لثوابت األمم 
يف حاالت كثرية، وقائمة الشواهد تطول إذا رمنا العد، قد تبدأ باحلرب على 

 وقد ال تنتهي حبرب متوز يف لبنان، وحرب غزة اليت أفغانستان مث العراق،
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 إليهرافقتها احتفاالت أعياد امليالد، ناهيك عن مجلة األدبيات اليت تسربت 
ويف  .من وسائل اإلعالم الغربية املختلفة، وكأنه رضي لنفسه بدور العراب

 املقابل نلحظ أنه يغطي على كثرة كاثرة من احلقائق االجتماعية واألخالقية
اليت تنخر جسم األمة املتداعي يوما بعد يوم، فمرة حديث عن الدببة القطبية 

لبؤة تلد زوجا ل  خربوخطر االنقراض بسبب آثار االحتباس احلراري، ومرة
 كما لو مل تكن جماعة هنا !..ى احلضائر األوروبيةأحدمن الصغار يف 

عادة تقسيم دعوات هدامة إلك، وال نعرات طائفية أو مذهبية وواحنالل هنا
ما قد مت تقسيمه على زمن االستعمار الغريب البغيض، واألسوأ من هذا كله 
أن تستبعد رابطة الدين من وسائل إعالمنا، فما عاد يعنينا من قضايا العامل 
اإلسالمي شيء، بل لقد حتول اإلعالم إىل مروج لعبادة صنم القطر، يعلي 

وطن األكرب على طوله وامتداده، من القبيلة والعشرية والبطن، على حساب ال
ا العامل الغريب على ما أويت، إننا إليهوامتالئه بكافة املقدرات، اليت يفتقد 

 بصدد إعالم خلط جده زله، غريب عن قضايا األمة، اختلطت عليه اليوم
أولوياته، بل ال أولوية عنده البتة، حتكمه املنفعة املادية العاجلة، وخباصة يف 

 علينا حينا بعد آخر من قنوات إعالمية خاصة، ختدم مصاحل ما صار يطلع
ضيقة، وتيمم حيث الربح والشهرة، ولو كان ذلك على حساب األمة 

ومن أسوأ ما أنتجته وسائل االتصال، على تنوعها،  .وقضاياها على اجلملة
تراجع مستوى اللغة العربية، وضعف أدائها، ألن املتابع لتلك الوسائط جيدها 

 عربية هجينة، ال هي بالفصحى، وال هي بالعامية اخلالصة، فما يدور تعتمد
على ألسنة املذيعني والصحفيني ومقدمي الربامج إمنا هو مستوى ال ميكن 
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أو الرطانة اليت ينعدم فيها النظام، وال تتسم ببنية ) البيدجن(تصنيفه إال ضمن 
ر تأثرا وقربا من معيارية واضحة، وخباصة ما يدور على ألسنة الشباب األكث

معطيات العوملة، فأنت تسمع اجلملة يتربأ بعضها من بعض، فتحار يف 
 ألن بعض كلماا عريب صحيح، وبعضها هلجة مقحمة، إىل ؛تصنيفها

ا من ألفاظ أجنبية دخيلة، مع ما يطبعها من ضعف إليهجانب ما يتسلل 
حلصص من العامة، اإلعراب، وهو ما يؤثر على املستمعني املتابعني للربامج وا

ي يف املقاهي اليوم احلديث أساليببل إن تلك املظاهر وجدت طريقها إىل 
واألندية واملساجد واجلامعات على ألسنة اخلاصة، وإن تأثريها يتعاظم يوما 

تها، فمن يلابعد آخر، السيما يف اإلعالم املرئي يف ظل سيطرة الصورة وفع
األسرة عن مهمة التلقني املربمج،  إذا ختلت ا لغتهأين يتعلم الناشئ فين

 وتنكب اإلعالم عن وظيفته يف التثقيف وتعليم اللغة املبسطة، اليت هي بني
 ولعل اجلميع يتذكر ما كانت تقوم به لغة األدب والعاميات على تعددها؟

شركات اإلنتاج يف مجلة من التلفزيونات العربية يف مرحلة الستينات إىل 
 جيال تعلق بلغته، وأحبها ونافح عنها، حتت الثمانينات من جهد أمثر

أما إذا عرجنا على قطاع التعليم يف العامل العريب فإننا جنده . شعارات شىت
مشكلة املشاكل، على الرغم من أنه من خالله تصاغ العقول، وتشكل 
األفكار، وترسم آفاق التنمية بكل ما حتمله الكلمة من معىن، تنمية للفرد، 

األمم اليت كل إن التعليم هو بوابة كل إصالح عند .. ياسةولالقتصاد وللس
حتترم نفسها، وحتدد أهدافها، وتعرف غاياا ومراميها، وما من زعيم له 
وزنه يف بلده إال ويوصي بأن معرب كل تغيري، وقاعدة كل ضة إمنا هو 
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، وهذه هي احلقيقة اليت ..)مهاتري حممد، طيب رجب أردوغان(التعليم 
لعوملة الزاحفة ممثلة يف املنظرين هلا، فانطلقت يف عملية تغيري وعتها ا

اتمعات من التعليم، ويف قولبة الفكر على منطية ومعيار ال يقبالن التعدد أو 
ابعة املنظومات التربوية للدول الت" مراجعة"املغايرة، من قبيل الدعوة إىل 

 فحسب، بل تاليةملتال يعاين من هذه الضغوطات اإن التعليم . واملستضعفة
األسوأ فيه أن جند اللغة العربية ال تشغل إال حيزا ضئيال ال يكاد يذكر، 

 يدرك أن العربية دارس واجلامعات واملعاهد العربيةفاملتجول يف أروقة امل
مستبعدة إما عن قصد، أو عن سوء تدبري، وإال كيف يعقل أن اجلامعات، 

) Modules(واد واملساقات وهي قمة اهلرم التعليمي، تقدم فيها امل
والوحدات التعليمية إما باللغة األجنبية، وإما بعربية أضعف من لغة اإلعالم، 

 ألا مزيج بني الفصحى والعامية ؛ا فال تكاد خترج منها بشيءإليهتستمع 
الدارجة، وبعض ألفاظ أجنبية، وقد نسوغ األمر يف بعض املعاهد ذات 

، اليت كان ن ذلك يف مراكز تعليم العربيةالتخصصات التقنية، لكن أن يكو
 حراستها، فهو األمر املروع حقا، وليس هذا من قبيل املبالغة، يفترض فيها

بل هي حقيقة أقر ا كمال بشر يف حديثه عن واقع العربية، وملسناها حقيقة 
هذا  .مرة يف جتربتنا يف التعليم اجلامعي، والظاهرة آخذة يف االنتشار والتوسع

 طب يف التعليم العام أو احلكومي، وأعظم منه ما حيدث يف املدارساخل
والثانويات واجلامعات اخلاصة واملعاهد األجنبية، وكلها تعتمد اللغة األجنبية 
قلبا وقالبا، فلم تعد اإلجنليزية أو الفرنسية جمرد لغة تلقن ا العلوم، وتقدم 

تفكري، حبكم أن اللغة ا املواد الدراسية، بل صارت منط سلوك وطريقة 
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والفكر ال ينفصالن، تلك املدارس اخلاصة اليت أخذت يف اآلونة األخرية يف 
االنتشار حىت لقد غطت يف بعض األقطار على املدارس العمومية، حرصا من 

اء على مستوى جيد يف التكوين ألوالدهم، مراعاة ملبدأ العرض يولاأل
 أوسع انتشارا بدول اخلليج والطلب الذي يفرضه سوق الشغل، والظاهرة

العريب كما تبينه التقارير، هذا يف الوقت الذي يقبل فيه غري العرب من 
املسلمني وغريهم على العربية، أما املسلمون فلضرورة الفهم الصحيح للقرآن 
الكرمي والسنة النبوية، ومها مناط التشريع، ولسالمة أداء العبادات والشعائر، 

، بل لقد )١(زيا وأندونيسيا ونيجرييا وغريهاإلى ومكما حيدث يف باكستان
صارت العربية لغة رمسية يف بعض تلك الدول، كباكستان اليت عممت تعليم 

مدرسة، وأما غري املسلمني فبدافع الرغبة يف ٧٠٠٠العربية فيما يقرب من
االطالع على احلضارة العربية اإلسالمية حينا، وبدافع احلاجة السياسية 

 والصني اليابان حينا آخر، كما حيدث يف أمريكا وأوروبا ووالعسكرية
وغريها، من ختصيص أقسام للدراسات العربية واإلسالمية يف اجلامعات 

وأعتقد . واملعاهد، بل وحىت يف بعض مؤسسات الدولة السياسية والعسكرية
أن ما حيدث يف التعليم من تقزمي لدور العربية يعضد منه الدور السليب 

ب قطاعات يلا املسموع واملرئي، وجيد له نظريا يف اإلدارة ودولإلعالم
التسيري املختلفة، وسببه األساسي يرجع إىل تراخي الوصايات يف اختاذ 

م من ترسيم العربية ١٩٩٩قرارات جريئة، كاليت اختذت يف اجلزائر عام 
                                 

اللغة بني التراث واملناهج احلديثة، دار غريب، علم : حممود فهمي حجازي) ١(
 .٩٨، ٩٧، ص)دط ت(القاهرة، 
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عمليا من خالل فرض استعماهلا يف اإلدارة وتغرمي من يستعمل غريها، أو 
إذن فما ميثل خطرا على العربية سببه . ع على وثيقة مكتوبة بلغة أجنبيةيوق

فكري سياسي يف املقام األول، وميكن أن نضيف إىل ما سبق أنه مما يعكس 
  :أزمة اللغة العربية يف أوطاننا

غياب خطة عمل لتعليم العربية لغري الناطقني ا، على أن تكون -أ
لعربية، ذات منحى عاملي ال إقليمي أو تلك اخلطة مستوعبة لكافة الدول ا

قاري، وقبل ذلك كله العناية بأبناء اللغة كبارا وصغارا، من خالل تأسيس 
مجعيات تربوية وثقافية وتعليمية، توجه ألفراد اتمع حبسب أعمارهم 

إمنا ، )١(وطبقام؛ ألن ما جيري به العمل كما يرى حممود فهمي حجازي
  .     األثر، غري واضح األفقدودهو ختطيط قطري مبتور، حم

العكوف على النهج التقليدي يف تعليم اللغة، بتحفيظ قواعدها -ب
  .وتلقينها للمتعلمني، دون حماولة لتبسيطها

غياب تكوين متقن للمتخصصني يف تعليم اللغة، وخباصة أن -ج
التدريس وتعليم اللغة صار علما قائما بذاته، له مفاهيمه ومصطلحاته، 

ءاته، هو علم التدريس أو الديداكتيتك، بعد أن كان يتأرجح بني علم وإجرا
  .النفس والبيداغوجيا

 كما يقول -االنتصار هلا أو اإلزراء ا من غري دليل، فال احملب -د
 بذل منتهى اجلهد يف التعريف بأمهية العربية، ويف اقتراح طرق فعالة -العقاد 

 يقدم بديال مقنعا، فال بد إذا من ثقة ستطاع أنلتعليمها، وال الثائر عليها ا
                                 

 .٩٩املرجع السابق، ص)١(
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  .)١(تعيدنا إىل لغتنا عن وعي وعن بينة علمية
ومن باب االفتخار باللغة العربية، الذي ليس يفيدها يف شيء، الوقوف -هـ

ات منو إلىمن منجزات العصر دون حراك، ودون تشغيل الترمجة، وهي من أهم 
انيه يف هذا اال مقارنة بغرينا، اللغة، وقد تتبع بعض الباحثني العجز الذي نع

  :)٢(فوجد اهلوة ال ميكن جسرها بسهولة، كما خيتصره اجلدول
  عدد الكتب املترمجة  الدولة
  ٨٠٠٠  أملانيا
  ٣٥٠٠  فرنسا
  ٢٠٠٠  إيطاليا

  ١٣٥٠  يوغسالفيا
  ١٢٥٠  تشيكوسلوفاكيا

  ١٢٠٠  بولندا
  ١٠٠٠  تركيا
  ٤٥٠  بلغاريا

  ٤٠٠  العامل العريب
 إذ  فاألمر قد اختلف كثريا؛اليومأما صائيات قدمية نسبيا، وهذه إح

سرعت وترية الترمجة إىل أضعاف ما هو مثبت هنا، هذا إذا علمنا أن كثريا 
                                 

، ١٩٨٨، ٦األدب، دار املعارف، القاهرة، طأشتات جمتمعات يف اللغة و: العقاد) ١(
 .١١٤ص

 .٩٩ علم اللغة بني التراث واملناهج احلديثة، ص)٢(



٤٠٠                                              المحور الخامس                       

ات، أما مما يترجم إىل العربية يدخل ضمن خانة الترف كالقصص والرواي
      .الكتب العلمية فقلة قليلة

 بناء على املعدل، حبيث يوجه ضعاف قيام نظام التعليم على التوجيه القسري-و
الطلبة إىل شعبة اآلداب، ابتداء من اية الطور املتوسط أو اإلعدادي، وكذلك احلال 
بالنسبة للتعليم اجلامعي، فأدىن املعدالت وأضعف احلصائل املدرسية يوجه أصحاا 

والعلوم إىل كليات اآلداب والعلوم اإلنسانية، مث ترفع معدالت القبول يف اللغات 
االجتماعية املختلفة كعلم النفس وعلم االجتماع والفلسفة، مبا يعين أن الدون 

 منهم ال تستقيم له أحديتوجهون ال حمالة إىل أقسام اللغة العربية وآداا، فتجد الو
ومذكرات ) الليسانس( مجلة، بل وأنت تصحح ما تشرف عليه من مذكرات التخرج

خطاء، بداية بالرسم وليس انتهاء بالنحو، فكيف يؤمتن املاجستري يهولك ما ترى من أ
 !هؤالء على األجيال القادمة يف ظل التشتت الذي يعيشونه على أكثر من صعيد

حتول رسالة املعلم واألستاذ حتت الضغط املادي اجلارف من -    ز
 تلقني العلم وإكساب اللغة الصحيحة، إىل دور البائع للسلعة، وهو ما تترمجه

  .الدروس اخلصوصيةموجة 
تدهور العربية على ألسنة املسؤولني مبيلهم إىل استعمال -    ح

الفرنسية أو اإلجنليزية مع اللهجات والعاميات، وعلى ألسنة ممثلي الشعب 
 حبجة  وما ذلك إال مبا يف ذلك لغته،يفترض فيهم املنافحة عن قيمهالذين 

  .قرب العاميات من الناس



٤٠١ الفكر والهوية زمن عولمة القيم،    اللغة

  :التخطيط اللغويرجعة العربية ومبادئ 
إن هذا الوضع احلرج الذي تعيشه العربية، ال ميكن حبال الغض من  

خطره وتأثريه، ال على اللسان وحده، بل على املعتقد والثقافة واحلضارة 
والنسيج االجتماعي برمته؛ ألن اللغة، كما يرى كثرة من الدارسني، تتجاوز 

ت واألفكار والتمثالت عن كوا مظهرا قوميا، إىل كوا املشكل للتصورا
ن للتأثري يف سلوكهم خرىطريقة تواصل منتظمة مع األ"العامل اخلارجي، إا 

وسلوكنا، وللمشاركة يف االهتمام بتشكيل الوقائع اليت نتمسك ا فيما 
، وعليه ميكننا القول إن اللغة هي اإلنسان، )١("بعد، كما حبقائق الطبيعة

كل أبعاده، وتطوي لنا املظهر للوصول إىل حبكم أا ختتزله، وتعرب عن 
إننا يف عاملنا العريب حباجة إىل التحرك وفق هذا املنظور . املستور من حياته

عاجال غري آجل؛ ألن كل مماطلة تعمق الشرخ بني األجيال القادمة وبني 
ثقافتها وفكرها ورصيدها احلضاري، على الرغم من أن الواقع ال تقر به عني 

 يف كثري من األقطار خلفية اليومندرك على املستوى الرمسي إىل غيور، فلم 
قبولنا بالواقع املفروض من دواخلنا ومن خارجنا، وهو رضى تعززه املسلمة 
االستعمارية اليت مت إقناعنا غداة االستقالالت العربية بعدم حتوهلا، لقد ورثت 

منة رمسية للغة تعدد لغوي من جهة وهي: "بالدنا العربية وضعا لغويا معقدا
املستعمر من جهة أخرى، وملا كانت الثنائية تعطي هلذا الوضع إطارا نظريا، 
فإا نزعت إىل تقدميه وكأنه عاد وقار وحمو الصراع اللغوي الذي 

                                 
 .٢٥٧، ص٢ أعالم الفكر اللغوي، ج)١(
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، وهي الروح االستعمارية نفسها اليت حمت اللغات األم يف كثري )١("تعكسه
طانتها مع تلك اللغات، من البالد اليت خضعت هلا، مبزجها خبليط من ر

 له قوانينه، وهي غري قوانني لغات تلك الشعوب )كريول(فتخلق منهما 
املستعمرة، روج هلا الغزاة، وأدخلوها إىل التعليم يف تلك املناطق، كالتجربة 

ويف هذا السياق يقترح بعض . )٢(الفرنسية يف السيشل واألنتيي وهاييت
لعربية والرقي ا إىل مصاف اللغات الباحثني جمموعة من احللول إلحياء ا

احلية، وهو أمر ممكن كما تصدقه جتارب األمم املعاصرة، فالعربية مل تكن 
يوما إال لغة للعبادة، حمصورة يف أماكن ضيقة ال تعدوها، إىل غاية أواخر 

، وها قد حتولت مع استنفار الناطقني ا إىل لغة )٣(القرن التاسع عشر
القتصاد وسائر املعامالت االجتماعية، ومثل ذلك التدريس والسياسة وا

، حدث مع اللغة األملانية حينما مت توحيدها لغة مشتركة يف كامل البالد
                                 

 .٤٩علم االجتماع اللغوي، ص) ١(
 .٤٢املرجع السابق، ص) ٢(
 حبكم أن الوافدين اليهود مل تكن لديهم لغة مشتركة، الختالف أعراقهم )٣(

تتكون من مفردات (دشاليهم، فالقادمون من شرق أوروبا يتكلمون ومواطن
 وفدوا من البلقان وبقية أحناء ، والذين)بعضا من اللغة الرومنسيةعربية وسلفية و

مزيج من اإلسبانية وبعض (الدولة العثمانية كانوا يتكلمون إما العربية أو اجلودزمو
ال إفريقيا وغرب آسيا، أي من ، يف حني كان املهاجرون من مش)الكلمات العربية

التخطيط : كوبر.روبرت، ل.معظم العامل العريب فكانت لغتهم عربية صرف
اللغوي والتغري االجتماعي، ترمجة خليفة أبو بكر األسود، منشورات جملس 

  . ٣٢، ص٢٠٠٦الثقافة العام، القاهرة، 
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وتعميم استعماهلا على نطاق واسع، ويف مجيع املدارس واملواد الدراسية، 
ن نشر إلىنطقا وكتابة، ويف اإلدارة ووسائل اإلعالم، وأبعد من هذين املث

جنليزية يف اهلند بعد أن مل تكن موجودة قبل االستعمار اإلجنليزي، اللغة اإل
إن كل هذه النتائج مل تأت جزافا من . )١(حىت صارت اللغة الغالبة والشائعة

غري جهد، بل وقفت وراءها جمهودات جبارة على مستوى التنظري والبحث 
اللغوية والدراسة، وعلى مستوى اإلجراء والتطبيق، حتت ما يعرف بالتنمية 

أو التخطيط اللغوي، فما هو التخطيط وما فائدته وجدواه يف إحياء العربية 
يف أوطاا أوال، ويف باقي أحناء العامل بعد ذلك يف مرتبة ثانية؟ إن التخطيط 

، عملية تغيري قائمة على أسس ثابتة، )٢(اللغوي، كما يعرفه بعض الباحثني
ملشاكل املطروحة على مستوى حتركها دوافع واعية ومعلومة، هي مجلة ا

االستعمال اللغوي يف جمتمع من اتمعات، ودف إىل مرامي حمددة 
ومتجانسة، تتمثل يف إجياد أفضل احللول لتلك املشكالت، كما حتمل طابعا 
إجيابيا، خالف مطلق التغري الذي كثريا ما جتهل أسبابه وعلله، وقد ال يتنبأ 

د تكون سلبية على مستقبل اللغة يف بزمنه وال وقت حصوله، وآثاره ق
إطارها االجتماعي، أو بتعبري آخر، فإن التخطيط اللغوي عملية ذيب للغة 
باستمرار؛ لتتوافق مع حاجات اتمع،  من أجل اإلبقاء عليها لغة حية 
متداولة، صاحلة لكل زمن؛ ألن اللغة تتطور وتتبدل ولكن بوصفها متغريا 

إا ال تتبدل من تلقاء نفسها، ولكن تتغري يف أي ، إنسانيا واجتماعيا
                                 

 .٩٢ علم اللغة بني التراث واملناهج احلديثة، ص)١(
 .٨٩لسابق، ص املرجع ا)٢(
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ارتباطها بتغري اتمع ووعي أفراده، وما ينشأ من مفرزات العصر الذي 
يعيشونه، وسواء نظرنا إىل اللغة على أا جمرد أداة، أو على أا عامل حيمل 

ينا، ، فإنه ينبغي علليةاثقافة اتمع وقيمه احلضارية والعقدية والتعبريية واجلم
التدخل املنظم يف جمرى اللغة واستعماالا يف "كما يرى هؤالء الباحثون، 

اتمع بقصد التعديل والتوسيع أو التغيري إىل وضع مفضل، وفقا ملا تقتضيه 
مصلحة األمة وحاجاا وطموحاا، ويعترب ذلك عندهم من أهم ما يعمل 

ية عالج ـلـمـعىن أن عمب. )١("على استقرار اتمع وحيفظ كيانه وأصالته
ما يعرض للغة من نكبات يف مسريا، وما يقدم من حلول لتظل سليمة هي 
عني التخطيط اللغوي، أي إنه عملية واعية قائمة على تفكري وإمعان نظر، ال 
ضرب من العجلة واالعتباط، يسهر عليه علماء خمتصون يف قضايا اللسان، 

 أن يستند إىل إعداد البحوث عن كما يؤخذ يف احلسبان أن أي ختطيط جيب
الواقع اللغوي العريب يف كافة األقطار، وهي عملية متجددة، ال تقنع باملنجز 
القدمي املتجاوز يف قيمته، وأن يعي علماء اللسان وغريهم من التخصصات 
األخرى أم ليسوا الوحيدين يف هذه املعركة، بل إن دورهم يقف عند 

لول املناسبة لتلك املعضالت ليس إال، لذلك عملية التشخيص واقتراح احل
ينبغي أيضا أن حندد مجلة القطاعات اليت متتلك القدرة على تنفيذ هذا 

الذي حيكم "التخطيط، ال مبفردها، وإمنا بصورة مشتركة، فالتخطيط اللغوي 
 عمليات التدخل يف توجيه اللغة وينظم سريها يتضمن كما تؤكد ذلك بعض

                                 
، ١نظرية اللغة الثالثة، املركز الثقايف العريب، الدار البيضاء، ط: أمحد حممد املعتوق) ١(

 .٣٠، ص٢٠٠٥
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به، نشاطات إدارية وتربوية وسياسية، ال تستهدف جانبا الدراسات املتعلقة 
معينا من اللغة أو ظاهرات حمددة مرتبطة ا، وإمنا تستهدف كل ما يتعلق ا 
من جوانب، وكل ما يرتبط ا من ظاهرات ويتبعها من قضايا ومن تعقيد، 
وتيسري وتنقية وتفصيح وحتديث وإصالح أو تطوير لألنظمة األساسية 

إذن فالقطاعات اليت تؤثر . )١("ة باألصوات أو املفردات أو التراكيباملرتبط
تأثريا بالغا يف التخطيط اللغوي، إذا أردنا أن نصلح من حال العربية 

  .املعاصرة، هي األبعاد السياسية واإلدارية والتربوية واإلعالمية

                                 
 .٣١ املرجع السابق، ص)١(



٤٠٦                                              المحور الخامس                       

  : العربية وجرأة القرار السياسي
شأن العربية هو القصور يف إن ما يقف حجر عثرة يف اإلصالح من 

 ال نزال يف أقطارنا العربية بصورة عامة اليوم ألننا إىل ؛اجلانب السياسي
مرنني يف أغالل جالدي األمس، فال نكاد نعثر على زعيم ميتلك اجلرأة 
الكافية على اإلعالن بصراحة ال مراء فيها أنه على األمة أن تعود إىل ينابيع 

للغة أو اللسان، وما دام احلاكم حيتل من األمة مكان أصالتها، ويف مقدمتها ا
المة عامة ما مل يكن العقل الرأس من اجلسد، فال يعقل أن يسلم اجلسد س

 والفكر يقظان، ومهما بذلت من جهود هنا وهناك، وعلى أي صاحيا
صعيد، فإن أثرها يظل حمدودا، ما مل يدعم ذلك قرار فوقي، ال قهرا، بل 

 ؛ تسندها القوانني املنظمة والسلطة احلاملة على التنفيذخبطة حمكمة ملزمة
ن مم، وما يؤسف حقا، أن أكثر "اهللا يزع بالسلطان ما ال يزع بالقرآن"ألن 

يلي أمورنا يف دولنا العربية متشبعون بلبان االستعمار الغريب، لسانا وفكرا، 
م من وقلة أفلتت من هذا التعميم ومن هذه السطوة القاهرة، كما أن منه

يظهر والء لسانيا ويبدي هوى مسايرا حفاظا على حاجات يف نفسه، غري 
أن التاريخ ال يزال حيتفظ بأمساء حاولت يف هذا جهدها، لكنها ما أفلحت؛ 
بسبب بعض اخلاصة من أصحاب الوالءات املشبوهة، وعبدة املصاحل، ممن ال 

للغة العربية، ، وكم سطر من قرار فوقي خبصوص تعميم استعمال امانتماء هل
وتعريب التعليم وكافة قطاعات النشاط االجتماعي املختلفة، لكنها ظلت 
على الورق ال تربحه، بل إن أول من يفتك ذه القرارات هم من كان 
يفترض فيهم السهر على تطبيقها وإعطاء القدوة الصاحلة فيها، وإن كان 
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وقف ـمـريب، كبعض الباحثني يبدي تفاؤال حبال التعريب يف الوطن الع
، واحلقيقة أن ما نص عليه )١(عبد الرمحن احلاج صاحل من التعريب يف اجلزائر

كانت له مثاره يف حقل التعليم وحده، وهو جهد حمدود قاصر، حبكم أن 
منتهى الطلب كان حتويل املواد من اللغة الفرنسية إىل العربية تعريبا وحسب، 

ستيعاب احلادث يف كل جمال من دون أن تكون هناك خطة لتطوير العربية ال
جماالت العلوم، فكأن الوضع ظل يراوح مكانه، كما أن تعريب بعض 
التخصصات مت قبل أن يتوفر الكادر البشري الضروري لإلشراف على 
عملية التكوين، فكان التعريب متعثرا بشكل فاضح، وخباصة يف ااالت 

ن العربية، وعن كفايتها العلمية التطبيقية، مما أعطى تصورا غري حمبذ ع
إنه مىت ما صح العزم من قمة اهلرم، وصحت النية . العلمية وأدائها التعليمي

يف التوجه حنو االلتزام مبقومات األمة، يأيت دور املختصني يف علم اللغة وعلم 
النفس وعلم االجتماع واألنتروبولوجيا الثقافية؛ لوضع اخلطط، وبناء 

لعربية وتعميمها على خمتلف القطاعات، بعد االستراتيجيات الستعمال ا
بغية تشخيص النقائص ونقاط اخللل لرسم أفضل ، عملية مسح الواقع اللغوي

احللول، مما يعين أن مهمة بعث العربية والنهوض ا مهمة مشتركة، ال يقوم 
ولعل تلك املهمة تعد يسرية هينة باملقارنة مبحاولة  .ا من هؤالء فريق وحده

غات كانت يف عداد اللغات امليتة؛ ألن العربية مل تنقطع كلية عن إحياء ل
واقع احلياة، ومل حيصل تنكر هلا أو تناس مطبق من قبل أفراد اتمع العريب، 

                                 
حبوث ودراسات يف اللسانيات العربية، موفم للنشر، :  عبد الرمحن احلاج صاحل)١(

 .٣٨٧، ١، ج٢٠٠٧اجلزائر 
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  :وذلك يعود إىل مجلة عوامل أساسية

 ارتباطها بالقرآن الذي تكفل اهللا حبفظه، وحفظ لغته بالتبع -    أ
  . د به ال يكون إال بالعربيةواالقتضاء؛ ألن فهمه والتعب

 ارتباطها ذا التراث الضخم الذي يترامى على أبعد ما ميكن -    ب
  . أن حياط به

  . )١( االرتباط اجلغرايف للعامل العريب-    ج
  إن ما يعمق القناعة بدور القرار السياسي حماولة إحياء اللغة الفرنسية يف 

مستوى كافة الصعد، ومل يكن للفرنسية فرنسا اليت ظلت الالتينية مسيطرة على 
وجود ظاهر يف التعليم وغريه إىل غاية بداية القرن السابع عشر، كما أنه مل يظهر 

، "خطاب املنهجية"م ممثال يف كتاب ١٦٣٧أول عمل مكتوب بالفرنسية إال يف عام 
الذي هيمن على احلكم لثمانية عشر ) Rechelieux( وهي حماولة قادها ريشيليو

 ال بوصفه ملكا، بل بوصفه خموال من قبل امللك لويس الثامن، ومما أقره ،اعام
ريشيليو يف هذا الصدد وكان له أثره يف بناء اتمع اللغوي الفرنسي، بعد أن مل 
يكن، إنشاء امع اللغوي أو األكادميية الفرنسية، وكان يهدف بذلك إىل إجياد 

اء الكتاب واألدباء والفنانني ورجال موقع قدم وهيمنة للفرنسية من جهة، وإرض
الفكر ليقوي م عماد الدولة من جهة ثانية، حىت وصل بالذوق الفرنسي العام إىل 

كان الفرنسيون يتداولون األدب والشعر كما "رتبة تذوق األدب والشعر، حىت قيل 
  ليستاآلداب والفنون الرائعة"، كل ذلك إميانا منه أن "يتناولون املرطبات واجلاتوه

                                 
، ٦ يف فقه العربية، مكتبة اخلاجني، القاهرة، طفصول: رمضان عبد التواب) ١(

 .٤١٥، ٤١٤، ص. م١٩٩٩هـ ١٤٢٠
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نتيجة أو شركا من ِشراك السلطة، بل مها جزآن أساسيان مكمالن هلا، وأن روعة 
  .)١("الفن وسحره ميكن أن تسهم يف عظمة فرنسا وعلوها

  :العربية وقطاع التعليم
 ال شك أن أي تغيري يراد له أن ميس عمق اتمع ال بد من أن مير 

األفراد نفسيا وفكريا، ولنا أن حتما عن بوابة التعليم؛ ألنه هو الذي يبين 
 عرب فرض ضرورة إعادة النظر يف النظم إليهننظر إىل حقيقة العوملة وما تصبو 

التعليمية يف العامل كله وخباصة يف تلك اتمعات اليت ختتلف عن اتمع 
الغريب ثقافيا وحضاريا وعقديا ونفسيا وفكريا؛ ألن بقاءها مرهون بإعادة 

ة املتوحشة وظيفة النظام الرأمساليحددت "تلفني، لقد تشكيل هؤالء املخ
 أحدالتعليمي، فبواسطته تتم عملية تشكيل شخصية إنسان القرن الو

فالنظام التعليمي .. والعشرين الذي هو أساس إنتاج أدوات إنتاج النظام ذاك
ة مبختلف احلاجيات من موارد بشرية ذات الرأمساليهو النظام الذي ميد 

 العوملي ليست يف جوهرها الرأمسايللذا فبنية النظام ..عةمهارات متنو
وحقيقتها، حاضرا ومستقبال، سوى هذه املتغريات اليت بدوا تتأزم بنيته 
وتنهار ثوابته اليت ستؤول يف النهاية إىل الزوال، وهو الوضع الذي تتجنبه 

قدرة على وباستمرار بالتركيز على النظام التعلمي باعتباره اال الذي له ال
                                 

 . وما بعدها٢١التخطيط اللغوي، ص: يراجع) ١(
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اإلجابة على كل التحديات اليت دد وجود هذا النظام يف ظل الوضع 
، وهي احلقيقة اليت ينبغي على العامل العريب برمته، حكاما )١("الراهن

وحمكومني، مثقفني وغري مثقفني، أن يعيها، مبعىن أن أي حتول منشود يف بنية 
عليم، فما حمل التعليم األفراد ومنط تفكريهم وسلوكهم لن يكون إال عرب الت

؟ إن احلقيقة اليت تصدم إليهيف عاملنا العريب؟ وما نظرة املاسكني بالسلطة 
املطلع عليها يف خطابات معظم الساسة على اختالف درجام ومستويام 
وصالحيام، أنه ينبغي، ومن أجل النهوض من الكبوة اليت منينا ا، التركيز 

عي والفالحي، وأما التعليم عندهم فما له من على القطاع االقتصادي الصنا
نصيب، فهو القطاع العالة، الذي يبتلع رأس املال، وال يفرز مما يأكل شيئا، 
وملا كان هلم يف آخر عشرية من القرن املاضي من حديث عن التعليم، فلم 
يكن إال كيال لالامات من قبيل أن املدرسة هي اليت أفرزت التطرف، فالبد 

 هذا يف الوقت الذي ال حيظى فيه !نها وفق ما متليه ضرورة التطويرمن تدجي
قطاع التربية يف معظم الدول العربية إال بسقط املتاع عند تقسيم الريع العام، 

، ويف حديث لألستاذ بلعريب يف احلصة املتميزة وتوزيع امليزانية عند إقرارها

                                 
النظام التعليمي ومشروع عاملية الصراع، املركز الثقايف العريب، : حممد بوجنال) ١(

  .٨، ص٢٠٠٨، ١املغرب، ط
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يوم األربعاء ) معكممباشرة (حتت عنوان) ٢M(اليت بثتها القناة املغربية
م حول املنظومة التعليمية وكيفية حتسينها ضمن الربنامج ٣٠/٠٩/٢٠٠٩

، يشري إىل أن قطاع التعليم ال حيظى يف املغرب، وهو جمرد مثل، إىلاالستعج
 من جمموع الدخل القومي، وهي نسبة ضئيلة جدا مقارنة %٢إال مبا نسبته

و ما يطرح مسألة التمويل؛ ألن مبا يوجه لقطاعات خاملة أو أقل أمهية، وه
أي تغيري يف أي منظومة تعليمية يف العامل كله، مير حتما عرب زيادة النفقات، 
سواء فيما يتعلق بتطوير التجهري، أو الرفع من األجور، أو ما يرصد للتكوين 

 على سبيل اليابانقبل اخلدمة وأثنائها، أو لتطوير املناهج والربامج التعليمية، ف
 مل ينهض هذه النهضة املميزة، وما كان له أن تسيطر على قطاعات املثال

حيوية يف العامل يف االقتصاد والتصنيع مبختلف أنواعه، وال أن حيقق منوا 
الفتا، واكتفاء، بل وفائضا، لوال توجهه للتعليم بزيادة اإلنفاق، بل االستثمار 

ة اليابانيزارة التربية ، إنه وحسب تقارير وإليهيف التعليم، بعد حتسني النظرة 
م، تتوفر على آالت ١٩٨٠ة بال استثناء، ومنذ سنة اليابانيفإن كل املدارس 

 %٩٥لعرض األفالم وآالت تلفزية ومسجالت صوتية وآالت الفيديو، وأن 
 من تلك املدارس تتوفر ا %٦٠منها تتوفر ا قاعات لأللعاب الرياضية، و

اجلسمانية البدنية : د من مجيع نواحيه، اهتماما بالفر)١(محامات للسباحة
                                 

 .٨٦ املرجع السابق، ص)١(
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 يتحدى قوى قوضت كيانه باألمس القريب، بل اليابانوالفكرية، وها هو 
ة لصناعة اليابانيى أكرب الشركات أحدإنه ومن باب الثقة بالفرد تطلب 

من زبائنها يف العامل إرجاع ما مت ) تويوتا(السيارات ذات اجلودة العاملية 
م، الحتمال وجود خلل تقين يف ٢٠٠٩ول من قه يف السداسي األسوىت

، الياباينالصناعة، وعلى الرغم من اخلسائر اليت من احملتم أن تلحق باالقتصاد 
 أكرب مصنعي السيارات يف أحدإال أا، قبل ذلك، ستحافظ على مسعتها ك
 بنفسه، الذي مىت ما ذكر الياباينالعامل، ويف الوقت نفسه ستزيد ثقة الفرد 

فا له اجلد ومضاعفة اإلنتاج مع اإلتقان، ويف نفس السياق تلجأ ذكر ردي
م، ومن أجل زيادة االستثمار يف التعليم، إىل مجع ١٩٨٦الصني سنة 

 من %١التربعات من السكان يف املناطق الريفية، وإىل زيادة ما قيمته 
، وهو ما كان له ناجته )١(الضرائب على املنتجات وتوجيهها لقطاع التعليم

 بعد ما ينيف عن العقدين فقط، فها هي الصني تفرض نفسها يف كافة فعال
 عامليا، بل آليةااالت، ومتسك بزمام املبادرة الصناعية والزراعية والتقنية الع

ومما يهول . م٢٠٠٩وتصبو ألن تكون املصدر األول يف العامل للسنة اجلارية
جبميع مراحله يف العامل أن نعلم أن غري قلة ممن ينتسبون إىل قطاع التعليم 

 العريب، بدءا من املرحلة التحضريية، وانتهاء باملرحلة اجلامعية، حباجة إىل
                                 

 .١٢٢، ص املرجع السابق)١(
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إعادة نظر، فمنهم من يشكو القصور األكادميي، فال يكاد حيسن ختصصه، 
 االطالع على مستجدات العلوم األخرى ذات القرابة، إليهناهيك أن يطلب 

ين، كاالطالع على الطرق الفعالة يف ومنهم من حيتاج إىل التدريب امله
إىل ، التوصيل البيداغوجي، وطرق التدريس، وتكنولوجيات التعليم وغريها

جانب اخنفاض اإلنفاق على املنظومات التعلمية، حيث مل يتجاوز حجم 
، ويظل متوسط نصيب إىل  من الناتج احمللي اإلمج%٠,١٤اإلنفاق نسبة 

  :)١(يالالفرد من اإلنفاق على التعليم قل

                                 
  :هناك كثرة من الدراسات يف هذا الشأن، ميكن مراجعتها لالستزادة على املوقع) ١(

www.islamtoday.net/.../artshow 
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 دوالر، أي ٣٥٠٠فاق الفردي يف إسرائيل ـيف الوقت الذي بلغ اإلن
ما يفوق إنفاق دوليت مصر واملغرب، أو املغرب وتونس أو األردن جمتمعة، 
على تباين يف عدد السكان، وهو متغري له داللته إذا أردنا أن حنكم على 

كالذي مت رمسه ال شك أنه أحسن مترجم عن إن واقعا متخبطا . الظاهرة
موقع العربية يف املنظومة التعليمية العربية، وهو موقع متراجع بشكل واضح 
ومستمر، يف ظل احنسار استعماهلا، على الرغم من التغين حببها لغة للدين 
والعلم والثقافة، وإفساح اال لغريها من اللغات ذات السيطرة االقتصادية 

واأليديولوجية، كتغلغل الفرنسية يف بالد املغرب العريب، واإلجنليزية والتقنية 
يف بالد املشرق عموما، وخباصة يف بالد اخلليج العريب، فلم تبق العربية إال 
لقلة من الناس وخباصة يف التعليم اجلامعي، يف جمال دارسي العربية وآداا، 

ارات التعريب من جوع وبعض العلوم اإلنسانية واالجتماعية، ولن تغين شع
إذا بقيت جمرد شعارات ترفع، ومل نتمكن من تعريب الفكر، الذي يلد 
التعريب اللغوي بالضرورة، وبشكل أكثر أصالة ومتيزا، وأعمق جذورا، وهنا 
ال بد من التمييز بني تعليم اللغة العربية وبني تعليم قواعدها الذي لن يفيد 

يعكسه ستظل كفاية كامنة حتتاج إىل إجناز، ؛ ألن تلك القواعد )١(املتعلم شيئا
  شومسكي، مث إلزامبتعبري نيوم) performance(االستعمال اللغوي، أو األداء 

 من قبل املتخصصني حل باستعماهلا، بعد إجراء مراجعةالطلبة يف كافة املرا
                                 

 وقد سبق إىل هذا ابن مضاء القرطيب حينما دعا إىل إسقاط كل ما ال تأثري له يف )١(
 شوقي النطق، أي ما ال يفيد املستعمل للغة، كتاب الرد على النحاة، حتقيق

 . وما بعدها١٣٠، ص ٣،١٩٨٨ضيف، دار املعارف، القاهرة، ط



٤١٥ الفكر والهوية زمن عولمة القيم،    اللغة

يف اجلامعات واامع اللغوية، لقواعدها الصوتية والصرفية والنحوية، 
وتقريبها من نفوس الناشئة، بالبحث عن مواطن االشتراك وتبسيطها، 

والتطابق بني البلدان العربية، ورصد املتواتر منها على ألسنة العرب، على أال 
تكون لغة األدب الراقية اليت ال يفهمها إال اخلاصة، وال اللهجة السوقية اليت 

ه األمر تنفر منها الطباع السليمة، فهي لغة وسط مشتركة، كما جرى علي
يف تعميم اللغة األملانية وتوحيدها، كما أشرنا، كما يكون ذلك بالتشجيع 
على املطالعة وتنويع مصادر أخذ اللغة بصورة حملية ال خارجية، كاالت 
والكتب التثقيفية العامة، وجمالت األطفال مبا حتويه من ألعاب لغوية وألغاز، 

ب السماع، الذي يعد جانبا مهما لتعوض القراءة الفراغ الذي نعانيه يف جان
يف اكتساب اللغة، كما يشهد به االكتساب الفطري للهجة العامية يف 
البيوت، فلو مل ينشأ الطفل يف بيت به أفراد ناطقون ملا كان مبقدوره أن 

 إليها، وهي خاصية اإلبداعية كما أشار يتكلم مقلدا أول األمر، ومبدعا ثاني
، ويف املقام األول، قبل هذا  من بعدهدية التحويليةالنظرية التوليو ابن خلدون

واصفات نفسية وذاك، ال بد من تكوين متميز ملدرسي اللغة، إىل جانب م
 ا، وكم كان االستعمار مصيبا حينما كان وفكرية من الواجب التحلي

ينتقي معلمي العربية يف بعض بالدنا من النفسيات اهلابطة، غري املتحمسة ملا 
 ومن ذوي السن املتقدمة، حىت ال يتسىن هلم بذل جهد كبري، بل تقوم به،

لقد كان يعطيهم من األجر أقل ما يعطي ملدرس اللغات األجنبية، الذي 
غالبا ما يكون شابا نشيطا، حركيا، مهتما ندامه ومظهره، مما يغري 
الناشئة حببه واإلقبال على لغته، وباملقابل النفور من صورة مدرس العربية 
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والنفور من اللغة اليت يدرسها، وقد اكتسبت منطيتها ومجودها من منطيته 
 ، ولغياب التشجيع أثره هو)١(ومجوده، بفعل تراجع راتبه ودخله الشهري

اآلخر على معلم اللغة ومتعلمها، فاإلنسان من طبيعته اإلقبال على ما حيقق 
نية عامة، له النفع، ويدبر عن كل ما جيلب له الضرر، وهي طبيعة حيوا

وفوق هذا فإن اهللا تعاىل رتب عن كل فعل جزاء، حىت على النيات؛ لرييب 
الناس على مراقبة سلوكهم بداية مما يسرون، ووصوال إىل ما يعلنون، 
ويشحذ مهمهم ليستقبلوا أمرهم حبب، وعن راحة نفس وطيب خاطر، وهو 

رف يف علم ما كان ينبغي أن تبىن عليه كل اجلهود يف التعليم، أو ما يع
 اليت ميكن أن تنمى بوسائل خمتلفة، ولعل ،)Motivation(النفس بالدافعية
  .من بينها التحفيز

  :اللغة واألسرة
من املعلوم يف السياسة واالجتماع أن األسرة هي النواة اليت تركز  

عليها كل أنواع الربجمة مهما كان نوعها، حبكم أا حمضن األفراد، وكل 
ها حمكوم عليه بالفشل من اللحظة األوىل إلعالنه، ومن مجلة تغيري ال مير عرب

إن الطفل يكتسب لغة اتمع الذي ينتمي . ما يعول فيه عليها التنشئة اللغوية
 ومن قبل أن يلج املدرسة من العائلة، اليت ال متارس دور املعلم الواعي إليه

لغة ألبنائها كما حيدث يف املدارس ودور احلضانة عادة، بل إن إكساا ال
يكون بصورة عفوية، فهي اليت متنح القاموس أو الكفاية اللغوية، من مجلة ما 

                                 
 ٢١٨، ص ١٩٨٩حممد قطب، واقعنا املعاصر، مكتبة رحاب، اجلزائر: يراجع) ١(

  .وما بعدها
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توظفه أمامه ومن مجلة ما تستعمله، وقد أثبت العلم أن الطفل يولد مزودا 
بالقدرة على تعلم اللغة، وهي مقدرة فطرية ال دخل لإلنسان فيها، وكأا 

قف ذلك على طبيعة اتمع الذي قالب مفرغ حيتاج إىل ما ميأل به، ويتو
، فإذا ولد )langage( سوسري باللغة يينشأ فيه الطفل، وهو ما مساه د

الطفل ونشأ بدأ يسمع من حميطه ما يكون به قوام التواصل فيه، حينها يبدأ 
يف تكوين معجمه اخلاص، ويكتسب معه مجلة القوانني الضابطة لعملية 

مل عقلي صرف، من قبيل ضم األشباه من ا نتيجة عإليهالكالم اليت يتوصل 
التراكيب إىل بعضها، حبيث تسمح له تلك القواعد الضمنية بالنطق مبا ال 
حصر له من التراكيب اليت مل يسبق له مساعها، واحلكم على ما مل يسمعه 
منها بالصحة واخلطأ، حتت ما مساه شومسكي بالكفاية اللغوية، اليت تعكس 

 خالف اللغة احليوانية اليت تنتظم مجلة حمصورة من الطابع اإلبداعي للغة،
الرموز، ال تطور، وال خيرج التواصل احليواين خارج دائرا، فهي إذا نظام 
مغلق، خالف اللغة البشرية اليت تتميز بكوا نظاما مغلقا من حيث 

ف فيما بني األصوات وما بني التالياألصوات، مفتوحا من حيث حركية 
 ينبغي اعتباره يف املقام األول، يف أي ختطيط لغوي، أن إن ما .الكلمات

األسرة تسهم بدور ال يستهان به يف إحياء اللغة، من خالل استعماهلا، ولن 
يتحقق ذلك إال إذا أخذ القائمون على السياسات اللغوية على عاتقهم توعية 

 ودينيا، األسر يف بالدنا العربية، بأمهية اللغة بوصفها حامال ثقافيا وحضاريا
ال على أا جمرد وسيلة اتصال قد تغين أية لغة أخرى أو هلجة عنها يف هذا 
الدور، ولوال هذه القناعة لدى األسر الفرنسية مثال ما عادت الفرنسية إىل 
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االستعمال وملا كان هلا الدور احلضاري يف الثقافة والعلوم، إن األمر يبدأ 
وقد سبقت اإلشارة إىل كيفية إحياء بالسياسة، ولكنه يتجاوزها إىل البيت، 

ية اليت توافدت إىل اليهودات إلىالعربية، من خالل إخالص أبنائها هلا من اجل
ه أن يعطي القدوة يف بيته ويف يلطني من كل مكان، بل إن من خيطط عفلس

 ألم كانوا يرون ارتباطا ؛الشارع ومكان العمل ويف كل أنواع املعامالت
ني األرض املقدسة، فبمجرد أن نزلوا فلسطني جعلوها لغة وثيقا بني لغتهم وب

التعليم يف املدارس واملعاهد، وقد محل خرجيو هذه املدارس لواء العربية يف 
األسر اجلديدة اليت أسسوها، بل إن بعض املهاجرين األوائل كان يأخذ نفسه 

ودا، وأهله وأوالده بتكلم العربية، كما كان يفعل املستوطن الروسي ابن يه
بعد أن مل يكن يتجاوز ..  لغة العلم واالقتصاد والعسكراليوموها هي العربية 

والعربية يف العامل . )١(م١٩٠٦عدد املستعملني هلا سوى عشر عائالت عام 
 العريب، مث اإلسالمي، متتلك من عوامل القوة، ومن املؤهالت ما ال متتلكه أية

لم والسياسة واالقتصاد إال لغة أخرى، ولكن ذلك لن يعيدها حية يف الع
أن اللهجة قريبة من سي جرئ ووعي أسري متجذر، السيما بقرار سيا

الفصحى، ولن يثقل كاهل األسر بعبء لغة غريبة، كما يكون مع لغة 
أجنبية غريبة صعبة كاألملانية، ومع ذلك يقبل عليها شبابنا يف املدارس 

ال يوجد حمفز لدينا الستعمال ، مبعىن أنه اجلامعات حبكم الوظيفة واالرتفاقو
العربية يف بيوتنا؛ ألن إميان الفرد بالرسالة والفكرة اليت حيملها، ووعيه بثقل 
األمانة اليت ختلى عنها أغلب الناس، جتعله يستميت يف مواجهة إكراهات 

                                 
 .٣٥، ٣٤التخطيط اللغوي، ص) ١(
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الواقع وحتديات تعدد الرطانات وتسلل اللغات األجنبية إىل الكيان 
ة، مع العلم أنه جهد حمدود ال يؤثر بالشكل االجتماعي بداية من األسر

املرغوب، إال إذا تضافرت اجلهود، وتعددت وجوهها، وكان حيفزها يف 
ذلك احمليط االجتماعي، والقرار السياسي، وتضبطه خطة علمية مدروسة، 
وال يبقى أثره يف البيت وحده، بل ينتقل إىل الشارع يف كافة أوجه التعامل 

  .والنشاط اإلنساين
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   :مهمة وسائل اإلعالم
إن ما يشجع األسرة على أداء الدور املنوط ا يف االستماتة دفاعا عن 
لغتها، وتبنيها لغة حية، ويدعم القرار السياسي ويروج له، إمنا هو وسائل 
اإلعالم على اختالفها، وقد بلغت من األمهية أن مسيت السلطة الرابعة، أي 

 والتشريعية والتنفيذية، وألمهية ائيةي دور السلطات القضإن دورها يضاه
الوسائط اإلعالمية تلك، السيما الثقيلة منها، فقد ركزت عليها القوى 
الغربية يف قولبة الرأي وتوجيه الفكر يف محلتها على العامل كله عموما، 
وخباصة العامل العريب واإلسالمي، متكينا للفكر العوملي أو ما بعد احلداثي، 

من رداءة، ومن تناقضات تطعن يف شرعيته باألساس، ولكي جبميع ما حيمله 
نعي دور اإلعالم، ميكننا أن جنري مراجعة جلملة التحوالت اللغوية والثقافية 
واحلضارية واالجتماعية والسياسية واالقتصادية الطارئة يف عاملنا العريب على 

صيح، وجه اخلصوص، بل إن تصفح معجمنا اللغوي، سواء العامي منه أو الف
ة من الكلمات اليت طرأت، ومل رييشهد على مجلة تلك التأثريات، فهناك كث

 احلادثة، وهي ليةتكن موجودة، أو كانت موجودة ولكن بغري احلمولة الدآل
ظاهرة اجتماعية تدخل يف صميم البحث اللساين فيما يتعلق بالتطورات 

امح، إرهايب، متزمت، رجعي، تس: اللغوية يف أي لسان، مثل كلمات
وقد أثبتت لنا احلروب األخرية اليت شهدها العامل كاحلرب على .. حياء

 اإلعالم وتأثريه على اريات فعالية. .أفغانستان والعراق ولبنان وغزة
وإذا سلمنا لإلعالم ذه . والواقائع أكثر من تأثري السالح وشىت أنواع القوى

 يا ترى؟ وما مجلة تأثرياته وما املركزية واحملورية فأين يتموقع إعالمنا العريب
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ية اليومبداية علينا أن منيز بني وسائل اإلعالم املقروءة كاجلريدة  طبيعتها؟
واألسبوعية، واملسموعة كمحطات الراديو، والوسائل املرئية اليت مل يعد 
يقف أمامها عائق يف الوصول إىل املشاهد العريب حيثما وجد، وهو يقع 

جات متفاوتة، ويرتبط ذلك بطبيعة املادة املقدمة حتت تأثريها مجيعا بدر
 فيما -الفرد–إنه . وطريقة تقدميها وارتباط ذلك بقدر اجلهد الذي يبذله

ية، يقضي معظم الوقت يف تتبع القنوات الفضائية، يف اليوميبدو لنا من احلياة 
حني يشكل تعامله مع الوسائل املكتوبة أضعف النسب، حبكم تفشي األمية 

ة، وحبكم ما يتطلبه فعل القراءة من تركيز وإعادة النظر من جهة من جه
أخرى، ومن مث يكون املواطن العريب جبميع شرائحه متعامال سلبيا وطرفا 
مستهلكا، مث إن انتشار األمية قد حتم، وال يزال، على القائمني على 
الصحف واالت الثقافية والعامة أن تبحث عن مستوى لغوي يتناسب مع 

جة ثقافة اتمع، وهو جهد يصيب أحيانا، وخييب يف أحيان أخرى، در
لدرجة أن بعض اجلرائد، وخباصة الرياضية منها عمدت إىل اللغة الدارجة أو 

ور سليب كان ينبغي أن يتورع عنه؛ ألنه انسالخ لتلك اللهجة، وهو د
ادة اإلعالمية  عن وظيفتها التثقيفية والتعليمية، املتمثلة يف استغالل املاجلزائر

وسيلة لتقريب الفصحى من الناس، وكأا تلعب، لو أرادت، دور مراكز 
أما الراديو فقد غلبت عليه لغة هجني بني الفصحى والدارجة، . حمو األمية

فال هو يعمل على تعليم العربية الفصحى صافية كما هي، وال هو خاطب 
لة من البلبلة اللسانية أو الناس باللهجة، وإن كان أمرا مشينا، أي إنه خلق حا

اللغوية، فبدال من أن ينهض مبستوى الناس اللغوي، ينكب على االحنطاط 
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م شيئا فشيئا، فلم تبق إذا إال الوسائل املرئية، وهي األكثر تأثريا ملا للصورة 
من فعل يف املتلقي، وحبكم ارتباطه مبا يشاهد، إىل جانب اجلانب السمعي، 

نظامني متثليني عند اإلنسان، السمع والبصر، ومها فهي تعمل من مث على 
 يف تشكيل الفكر، وتوجيه الرأي، وحتليل فعاليةأكثر بوابات اإلدراك 

اخلربات اخلارجية خاصة، فهل تلعب الوسائل املرئية عندنا ما تقتضيه املرحلة 
وهي مرحلة صراع حضاري مفتوح مع تيار العوملة؟ واحلقيقة أن هذه 

 دائما،  والعلةتسلم هي األخرى من املستوى اللغوي املتدين،الفضائيات مل 
التقرب من املواطن العريب، والترويج للربامج، والواقع أن اإلعالم مطالب أن 
يلعب دور املريب واملثقف واملرشد للمجتمع، وسبيله يف ذلك دعامتان، 

توى يرفع تتمثل األوىل يف إعطاء القدوة الصاحلة، باالستعمال املطرد للغة مبس
املتابعني إىل السقف املراد بلوغه يف االستعمال اللغوي شيئا فشيئا، وهذا لن 
يتأتى إال باالنتقاء الصارم للمذيعني والصحفيني والقائمني على خمتلف 

ل اإلعالمي، وأال يترك الربامج العامة واملتخصصة، أما الثانية فالتخطيط للعم
قصود بالربجمة وضع خطة عربية الصدف أو املناسبات، وامللألهواء أو 

موحدة للتثقيف باحملتويات اإلعالمية، ولتربية الذوق اللغوي وتقومي اللسان 
عند العامة يف الوقت ذاته، فال شكل بدون حمتوى، كما ال ينفع احملتوى إذا 
جترد من الشكل، حبكم أن اللغة تسمو فوق كوا جمرد وسيلة اتصال 

صل ا الناس، وهو اجلانب الوظيفي فيها، إىل حمايدة، إمنا هي وسيلة يتوا
كوا صانعة الفكر، وحامية احلضارة، وناقلة العلم والثقافة، يف هذه احلالة 

 ألن من بني أهم أهداف العوملة، ؛عالم رسالة اجتماعية شاملةفقط يكون لإل
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اث القطيعة بني الفرد أحدإىل جانب بلبلة الفكر واملعتقد، بلبلة اللسان، و
غته، أو خلخلة االعتقاد فيها، والتمسك ا، وهو جسر الوصول إىل ول

كيف تفلح : ولعل سائال يسأل. املسخ الروحي والعقدي واحلضاري والثقايف
وسائل اإلعالم يف تعليم الكبار والعامة من الناس، وهو ما مل تفلح فيه 

م أن الطفل املدرسة؟ واملتتبع لشؤون تعليم اللغة ال يبهته هذا االعتراض، حبك
يتعلم لغة املنشأ من غري معلم، والعامل يف بالد أجنبية يتعلم لغة أهل تلك 

 حتقيق :البالد من غري ملقن، كما يفعل يف املدارس عادة، لسببني أوهلما
 أن عملية التعلم تتم :االندماج وضمان التواصل مع احمليطني به، وثانيهما

يتيح اكتساب بعض منها من جهة، ؛ فكثرة االستماع ملدونة ما آليةبطريقة 
كما يتيح اإلحاطة، ولو بصورة جزئية، بقواعد اللغة اليت تضبط عملية 
االستعمال من جهة أخرى، وهو ما حيدث فعال مع من يدأب على 

 ألن كثرة الطرق على املكان اديو أو التلفاز أو يقرأ اجلريدة؛االستماع للر
 نفسها اليت تفسر لنا لية، وهي اآلنفسه تترك أثرا بقدر التكرار واملزاولة

اكتساب بعض أطفالنا للغة الفرنسية قبل أن يبدأوا يف تعلمها، وما كان 
، وبنفس الكيفية اليومذلك ليحدث لوال عكوفهم على أفالم الكرتون طيلة 

نفسر قرض الشعراء للشعر قبل اخلليل بن أمحد ووضعه قوانني العروض، 
و للغة الفصيحة حىت تصري ملكة وسليقة، واكتساب العرب قبل تقعيد النح

  .وليس ذلك إال بالسماع، أو احلفظ الذي يقوم مقام املعاشرة واملخالطة
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  :اخلامتة
  : فيما يأيتية، ميكن اختصار ما وقفنا عليه     ويف النها

ال ميكن حصر اللغة يف األداتية فحسب، بل هي عامل مهم يف -١
 املعرفة والثقافة اإلنسانية، وكل حط من تشكيل الفكر والتفاعل معه إلنتاج

  .قيمتها هو هدر لقيمة كافة أبعاد اإلنسان
اللغة مرآة عاكسة لوضعية اجلماعة اليت تتكلمها، والنقص يف اللغة -٢
ات إلى ألن ما حتويه كل لغة من ؛ا يف ذاا، بل إىل أصحااإليهال يعود 

ردها ومن تلقاء نفسه، بل التطور واحلياة ال ميكن هلا حبال أن تشتغل مبف
  .بتفعيل من مستعمليها

أن اللغة العربية تعيش فترة من أحلك فترات حياا، وتأخرها نابع -٣
 ألن التاريخ يشهد أا ؛من تأخر العامل العريب، وأن العجز فيها طارئ

استوعبت يف ماضيها خمتلف العلوم والفنون واآلداب والفلسفات، فهي 
  .لكنها حتتاج إىل يقظة عربية شاملةبطبيعتها لغة حية، و

أن تراجع العربية مسؤولية األنظمة السياسية العربية ومنظومات -٤
التعليم واإلعالم بأنواعه املختلفة، ومسؤولية األسرة اليت ختلت عن دورها، 

  .وتنصل أفرادها من كل عبء وتبعة
ريا أا يف ضعفها تواجه خطرا آخر حيدق ا، ال بوصفها لسانا بش-٥

وظيفيا، بل بوصفها حاملة الثقافة والعلم والدين واحلضارة، هو خطر 
العوملة، اليت تسعى إىل ابتالع العامل كله، من منطلق عقيدة األحادية، 
الرافضة للتنوع الثقايف، املتنكرة للتعدد اللغوي واحلضاري، وقد سخرت يف 
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رأمسال، ذلك متردها ذلك سلطان العلم والتكنولوجيا واإلعالم والسوق و
السلكان الذي حتول كل شيء يف نظره إىل سلعة، وال قيمة للشيء يف ذاته 
إال بقدر ما ينجر عنه من براغماتية مقيتة، مما يعين حتييد العواطف واملشاعر 

  .واملعتقدات واألخالق والقيم
أنه جيب التصدي هلذه اهلجمة العوملية من خالل متتني روابط الفرد -٦

 وتعزيز انتمائه إىل جذوره وثقافته مبختلف مكوناا، وهي مسؤولية العريب بلغته،
: جيب أن حيس ا كل فرد، وخيطط لتجسيدها واقعا، عرب خمتلف املستويات

  .السياسية واالجتماعية والتربوية واإلعالمية، ومعرب ذلك كله األسرة
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من استعماالت اللغة احملدثة 
  )العربيزي(

    إعداد   

  د احملسن  املنصورومسية  عب. د.أ
  





٤٢٩ . العربيزي–من استعماالت اللغة المحدثة 

مثة سؤال يستثري من ليست العربية لغته األم؛ ما سر غرية العريب على 
ا؟  إنّ كثري لكنها تفتقر إىل و ؛ا من الشعوب تنحاز للغتهالغته واالعتزاز

 إنه احلبل السري الذي مل ،هذا الرابط الوجداين الذي يربط العربية بأهلها
  . بأمر اهللاولن ينقطع أبد الدهرينقطع 

لكنها ليست ككل اللغاتو ؛ا عن اللغاتاللغة العربية ليست بدع ،
صالبة امتدت إىل أكثر من مخسة فظرفها التارخيي حفظ هلا مسات قوة و

بالدعوة نزل القرآن عشر قرنا، فالشعر اجلاهلي ما زال يقرأ ويفهم، مث 
 الدعائم القوية ذلك كان منلإلسالم ليتلى آناء الليل وأطراف النهار؛ كل 

 احلاد، وإن ها من االنصياع لعوامل التغيريتمنععلى العربية ثباا وحفظ اليت 
  .كان التغري أمر ال بد منه

إن اهتمام الباحثني يف العربية ال يقف عند دراسة الظواهر اللغوية يف 
 غاية بلا، ا ومكانقيد زمانامل أو يف مستوى من االستعمال ،حقبة زمنية ما

باحثني تتسع ومتتد إىل العناية بالتطور اللغوي احلادث يف اللغة املعاصرة يف ال
أن إىل ، ويدفعنا هذا البحث  وهو مدار موضوع هذامستوى الرسم الكتايب

  .نتوقف عند الفرق بني اللغة وكتابة اللغة
 )١(اللغة كما قال ابن جين أصوات يعرب ا كل قوم عن أغراضهم،

األصوات والكلمات واجلمل والتراكيب كما أن اللغة فهي نظام شامل جيمع 
تشمل كل املباحث اليت تتخذ اللغة مادة هلا كاملعاجم والداللة ويدخل فيها 

                                 
/ دار الكتب( أبو الفتح عثمان ابن جين، اخلصائص، حتقيق حممد علي النجار، )١(

 ٣٣/ ١) م١٩٥٢القاهرة 
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الرسم الكتايب، أما الرسم الكتايب فهو رموز اصطالحية متواضع عليها 
بني الناس واكتسبت الكتابة  فشاعت )١(اختراع الطابعةسهلت نشر املعرفة ب

ار بكم املدونات الورقية اليت تضيق ا املكتبات وأرشيف الصحف االستقر
وهو ما جيعل للرسم الكتايب الذي دون فيه هذا التراث . واملؤسسات الرمسية

لكن قيمته و ؛قيمة ال تفرط األمة ا، فليس للرسم الكتايب قدسية يف ذاا
 ،اليت تعكسه فهو الصورة ، لهأداةمكتسبة من احملتوى الذي صار ذاك الرسم 

  .  اللغة والدين والتراث: ة لألمة هييوال خالف أن املقومات الثالثة الرئيس

      لغة حديثة أم لغة محدثَة 
) فَِعيل( وهو على صيغة ،اللغة املعاصرة) اللغة احلديثة(يوازي مصطلح 

لكن ذاك التغري يف اللغة اليتسم بالقصدية واليت تشي بالتجدد وعدم الثبات، 
ا ينساب دوء غري صادم، وفاعله غري  ففيها يكون التغيري حتمي،فعيةالن

حمدد، فهو يتسلل إىل استعماالت مجيع فئات اتمع اللغوي حىت وإن أثار 
الفعل يستقر ويتداخل يف نسيج .  تقبله فئة أوترفضه فئة أخرىجدال؛ كأنْ

التقعيدي يف اللغة من صيغ وتراكيب ودالالت جديدة، منه ما خيالف النسق 
األصوات والصيغ الصرفية والتراكيب وكذلك يف : مستويات اللغة املختلفة

حنرافات الدالالت املعجمية والدالالت السياقية، ومن مث فجميع تلك اال

                                 
وناين عبد اهللا زاخر أول مطبعة عربية يف دير القديس يلا بىن الراهب األثوذكسي )١(

يوحنا يف بلدة ذور الشواير يف جبل لبنان، وكان أول كتاٍب صدر من املطبعة يف 
  :)األجبدية العربية(م انظر موقع ويكبيديا ١٧٣٤

wiki/org.kipediawi.ar://http 
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 بشيء غري يسري من املعززا والتدريب املستمر إليهميكن معاجلتها بالتنبيه 
 اخلطأ ومسبباته مبمكنية الصرب والدأب احلثيث، وكذلك باملعرفة الواع

بصيغة اسم املفعول املتحقق  فالتسمية )اللغة املُحدثَة(أما .  وطرائق عالجه
من اللغة املُحدثَة، يتضح ) ثَأحد(الوقوف على الفعل وب. عله عليهوقع ف

اكتناز معانيه بدالالت الفعل املُوجه لقصد مرسوم واضح، وفاعله شرحية 
 عليها، فهي متواطئة على هذا الفعل، متواضعة على  يقتصر استعمالهقليلة

توجيهه، ولذلك تكتسب داللته داللة الفعل  الصادم للمجتمع اللغوي، ويف 
هذا الفعل مباغتة وفيه قهر جيتاح كاإلعصار، فكما ولد يف غرف الدردشة 
املغلقة اكتسب قوة وسطوة يف االستعمال؛ لذا يلزمه صرامة يف املواجهة 

عد أن أغفل الباحثون واملهتمون تلك الظاهرة أو تغافلوا عما والتصدي ب
ا، حني شاع بني الشباب من رسم كتايب انتهجوه يف الكتابة العنكبية بدًء

 مواقع الشبكة العنكبية مشكلة عصرية فرضتها احلواسيب عند  روادجات
دخوهلا حيام املعاصرة؛ إذ كانت احلواسيب نتاج حضارة أمم ليست 

وملا قصرت بنية احلواسيب التقنية عن تلبية . ربية من حسابامالع
االحتياجات اللغوية يف اتمع العريب؛ فرض الواقع على مستخدمي 

ولعل .  وهو ما اتفقوا على تسميته بالعربيزي،احلواسيب مواجهة املشكلة
 شأن اليوم ف؛أا من مسات العصر املتغريةإىل أكثر املراقبني عزا تلك الظاهرة 

 أن تكون ظاهرة وقتية مؤقتة يلهو ا :وا على أمرينل وعو،وغدا شأن آخر
 واألمر اآلخر ،الشباب حينا مث تزول وتتالشى كما زالت ظواهر كثرية

ا  ويكفيها فخر، اللغة العربية من مقومات الصالبة والثباتإىل ما يفالركون 
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 وعلى ما يف ،]١٩٥الشعراء [ ٍني﴾ أن القرآن الكرمي نزل ﴿ِبِلساٍن عرِبي مِب
األمرين من حقائق يشهد عليها التاريخ تستدعي احلال املتغرية ومستجدات 

العصر نظرا متعمقًا جديدا متأمال واعيا بكل ما حيدث حولنا، نظرا ا متابع
ا للتغري يف املتغري ذاتهللتغريات وراصد.  

املشكلة أثقل من أن وجسامة  يف األمر مشقة على اجلهد الفردي، إن
، األمةمنوطة ب ينهض ا فرد مهما أويت من ملكات واقتدار، فاملسؤولية

واألمل معقود على اجلهد املؤسسي الذي يدرك حقيقة املشكلة ويفيد من 
االت منثل  اللغة احلديثة واللغة احملدثة والستكمال صوريت.  جهد األفراد
  . الحنرافات الشائعةمثلة تلك األا ومهلي كهماالتغريات في
  :اللغة احلديثة: أوال

 فقد ؛ يشب العربيةَ احلديثة تغري ميس مستوى حمددا من االستعمالمل
 جيري على سنن التطور ظهر يف كافة مستوياا املنطوقة واملكتوبة،  منه ما

يف نطاق ما ينسجم ويغين ويضيف ويوسع ويعمق، وجيعل "الذي يكون 
وليس يف إطار ما يتضاد ويفِْقر، وينقص . ألق ويزدهرالتعبري يف النهاية يت

 ومنه ما هو )١(".ويضيق ويسطح، ويلقي على التعبري ِمسحة التقلص والذبول
خطبوطية مثقفون أو عامة، وامتدت أذرعه األوباء لوث اللغة ومل ينج منه 

دة لتلوي ألسنة أهل االختصاص من معلمي العربية وأساتذة اجلامعات، وقا
فانعكس هذا على مؤسساتنا الثقافية واالقتصادية . االقتصاد ورجال السياسة

                                 
كتاب ندوة قضايا استعمال (عباس اجلراري؛ اللغة العربية بني التطوير والتقومي  )١(

 .٣٨ص ) م١٩٩٣الرباط، / اللغة العربية يف املغرب
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فاللحن وغياب اإلعراب عن اللغة املنطوقة يف . والسياسية تعامالً وفكرا
 مطالِبنا تصحيح اللحن أحد عامة، ومل يعد ظاهرةمستواها الفصيح صار 

لغة البادية يف "ل والعودة بالالحن إىل أعلى مستويات الصواب اللغوي مثا
القرن الرابع اهلجري كما كان األمر يف عصر التدوين، وإمنا اكتفى بعض 

 )١(."املصلحني  باقتفاء آثار كبار األدباء والشعراء يف تارخينا الثقايف القدمي
 ؛تحرجون من األخذ بلغات القبائل اليت تتدىن فصاحةيوكان العلماء القدماء 

 إىل املستوى اللغوي األفصح ينبهونهغة  أجازوا مستعمل تلك اللذاوإ
وكيف تصرفت احلال فالناطق على قياس لغة من لغات العرب مصيب غري "

خمطئ وإن كان غريقوال للفراء اجلواليقي يذكر )٢(".ا منه ما جاء به خري 
 الت اللغات ذات املستوى األدىن منينهى فيه عن التوسع يف القول مبا ق

 أن كثريا مما يتك عن الكالم به من شاذ اللغات واعلم: "الفصاحة؛ يقول
ته لرخصت لك أن تقول رأيت ومستكره الكالم لو توسعت بإجاز

 منطوقًا وكان لوالة األمر موقف حازم من اخلطأ اللغوي )٣(".رجالن
 من إىل  أقرأ فأسقط أحبنْأل ":يقول  ومكتوبا  وكان أبو بكر الصديق

                                 
 مكتبة ١ط(نقال عن أمحد بن حممد الضبيب؛ اللغة العربية يف عصر العوملة؛  )١(

 .١٣٧ص ) م٢٠٠١الرياض، / العبيكان 
 .١٢/ ٢جين؛ اخلصائص،   ابن )٢(
ت (قي يلا أبو منصور موهوب بن أمحد بن حممد بن اخلضر بن احلسن اجلو)٣(

ط (؛ تكملة إصالح ما تغلط فيه العامة ، حتقيق حامت صاحل الضامن، )هـ٥٤٠
 ٤٦ص  ). م٢٠٠٧دمشق، / ، دار البشائر ١
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ا يف معاجلة اخلطأ  ففي حديث صارم  ر وكان عم)١(."أن أقرأ فأحلن
بلَغِني أَنَّ عمر بن الْخطَّاِب رِضي اُهللا عنه سِمع : "عطَاُء بن أَِبي رباٍح، قَالَ

ابتِغ إىل الْعرِبيةَ : رجال يتكَلَّم ِبالْفَاِرِسيِة ِفي الطَّواِف فَأَخذَ ِبعضِدِه وقَالَ
ِبئْس : رمونَ فقَالَ، أَنه مر علَى قَوٍم يوروينا عن عمر، ِبِإسناٍد غَيِر قَِويسِبيال 

واِهللا لَذَنبكُم ِفي لَحِنكُم أَشد علَي : ِإنا قَوم متعلِّمونَ، فَقَالَ: ما رميتم،  قَالُوا
و ِيكُممِفي ر ِبكُمذَن ِديثَِمنالْح فَعال:رجاُهللا ر ِحماِنِه رِلس ِمن لَح٢(" أَص( 

 إىل الوالة ووجد فيه خطأ لغويا كتب إىل الوأحدوعندما وصله كتاب من 
طًا: " أيب موسى األشعريوس ككَاِتب ِلدونتساءل أين رجل )٣(."أِن اج

لكاتب جلدا؟   السلطة الذي يزعجه حلن مكتوب فيأمر املسؤول مبعاقبة ا
وقَد كَانَ الناس قدميا جيتنبون اللحن فيما يكتبونه أَو : " وقال ابن فارس

فأما اآلن فقد جتوزا حتى أن احملدث حيدث . يقرأونه اجتنابهم بعض الذنوب
ما ندري ما اإلعراب وإمنا حنن : فإذا نبها قاال. والفقيه يؤلف فيلحن. فليحن

   )٤(".ما يسران مبا يساء ِبِه اللبيبهف. حمدثون وفقهاء
                                 

حممد  :أخرجه ا، جالل الدين عبدالرمحن السيوطي، املزهر يف علوم اللغة وأنواعه)١(
، دار ٣ط(املواىل بك، وعلي حممد البجاوي، وحممد أبوالفضل إبراهيم  أمحد جاد

 ٣٩٧/ ٢.)ت.القاهرة، د/التراث
 البيهقي؛ أبو بكر أمحد بن احلسني بن علي بن موسى اخلُسروِجردي اخلراساين، )٢(

   ١ط] ٢١١[رقم احلديث  . (شعب اإلميان حتيقق؛ عبد العلي عبد احلميد حامد
 ٢١٠ / ٣) م٢٠٠٣ - هـ ١٤٢٣الرياض  /مكتبة الرشد للنشر والتوزيع 

 ٢١١/ ٣ السابق )٣(
 =ابن فارس؛  أبو احلسني أمحد بن فارس الصاحيب يف فقه اللغة؛ حتقيق أمحد حسن  )٤(
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تكشف هذه النصوص قدم مشكلة اللحن يف اتمعات العربية 
ويذكر ابن جين بعضا من طرائق يتوسل ا اتمع اللغوي للنجاة . وتغلغلها

من مزالق اإلخالل باإلعراب، من هذه الوسائل إقحام لفظ زائد يدل يف 
واحتملوا ما ال يؤمن معه اللبس؛ ألم إذا : "علية أو املفعوليةامعناه على الف

خافوا ذلك زادوا كلمة أو كلمتني فكان ذلك أخف عليهم من جتشمهم 
اختالف اإلعراب واتقائهم الزيغ والزلل فيه؛ أال ترى أن من ال يعرب فيقول 
ضرب أخوك ألبوك قد يصل بالالم ملعرفة الفاعل من املفعول وال يتجشم 

ومن خصائص العربية احلديثة تعزيز  )١(." املعىنخالف اإلعراب ليفاد
 وليست النظرة للعاميات من حيث هي ذاا وباء؛ فالعاميات )٢(العاميات

  ــــــــــــــ
 ٣٥ص ) م١٩٩٧بريوت، /  دار املكتبة العلمية١ط(بسج   =

 ٣٢/ ٢ ابن جين؛ اخلصائص، حتقيق   )١(
فقد "تاريخ االستعماري على تسلط اللغات األجنبية على اللغة العربية شهد ال )٢(

تقدمي اللغات األجنبية يف األقطار اإلسالمية : كانت خطة النفوذ األجنيب ترمي إىل
وتقدمي اللهجات واللغات احمللية وتشجيعها والدعوة إىل كتابة اللغة العربية 

مني إىل الغرب لدراسة لغاته وكان باحلروف الالتينية ومنها ابتعاث أبناء املسل
ذلك اعترافًا بأن اللغة هي الوجه الثاين للفكر وأن من جييد لغة أمة البد أن 
يعجب بتارخيها وفكرها وينمو له انتماء من نوع ما إىل هذه األمة، وكانت 
احلملة على اللغة العربية الفصحى تنطلق من خالل حجج ضعيفة واهية منها 

أنور اجلندي، اللغة العربية يف " (ا التفاوت بينها وبني العامية صعوبة اللغة ومنه
 املوسم الثقايف اخلامس مع اللغة العربية األردين –مواجهة اللغات األجنبية 

 =وبالنظر للمهاجرين العرب فقد توجه الغرب . ٣٤ص ) م ١٩٨٧ -هـ ١٤٠٨



٤٣٦ المحور الخامس

وعاء حافظ ملوروثنا القويل، وهي مبوضوعية علمية متثل مستوى من 
 هذا املستوى قادر على تلبية احتياجات )١(.االستعمال اللغوي يتدفق حيوية

لذا تتعاظم صوره التعددية باختالف املناطق .  حمصورةالناس يف مستويات
ية اليوماإلقليمية كما أن هذا املستوى يتنحى بشدة عن بعض االحتياجات 

 .كالشأن التعبدي مثال، واملخاطبات الرمسية، واخلطاب مع اآلخر الغريب
وليس خباف أن املنتج اإلبداعي الشفاهي بالعامية مل يكن له قدرة على 

واخللود مثلما كانت حتظى به اإلبداعات اليت كتبت بالفصحى، االنتشار 
فهي تسجل خلودا مكتوبا وقادرا على الولوج إىل وعي القارئ منطوقًا 
ومفهوما من احمليط إىل اخلليج رغم جتاوزه أربعة عشر قرنا، فأي نص 

امية إبداعي عامي له تلك امليزة يف الزمان أو املكان؟ باإلضافة إىل ما يف الع
  ــــــــــــــ

ل تعليم اللهجات إىل تقوية العاميات وإقصاء العربية الفصحى يشهد بذلك استبدا  =
مبقررات تعليم اللغة العربية وإلغاء األنشطة اليت ) يةغازياملصرية واللبنانية واألم(

تقدم يف اجلامعات باللغة العربية وإصدار القرارات الرمسية اليت تلزم بتوقف تعليم 
العربية ألبناء العرب املهاجرين، حمتجني بعدم القدرة على قياس مستوى منهج 

دواه ومدى فاعليته أو عدمه يف تعليم األطفال، أُقر ذلك يف فرنسا تعليمها وج
 داهلولندي تعليم العربية ) حزب بيم فون تون(وأملانيا وبلجيكا وهولندا وقد ع

لعريب ولندا يف لدراسة حول لغة الطفل ا تصور هيكليأميمة نور؛ . (غزوا ثقافيا
مقر األمانة " لغة الطفل العريب يف عصر العوملة"عصر العوملة، ملخص حبوث مؤمتر 
 ).٢٠٠٧ فرباير ١٩ – ١٧: العامة جلامعة الدول العربية القاهرة

دار الفكر للنشر (اد موسى؛ قضية التحول إىل الفصحى يف العامل العريب؛  )١(
 ٢٧ص ) م١٩٨٧األردن /والتوزيع 



٤٣٧ . العربيزي–من استعماالت اللغة المحدثة 

 ألن ؛واالرجتال هنا غري حممود وقد ذم القدماء ارجتال الكالم"من ارجتال، 
   )١(".فيه اخلطأ واخلطل وعدم التدقيق

مل تسلم العاميات ذاا من شرار إعصار التلوث، إذ دخلت معامجها 
  مفردات غريبة يف اشتقاقاا، وأُلِْبست ألفاظ من الفصحى دالالٍت مستحدثة،

مر مع ألفاظ شائعة يف العامية خرجت عن دالالا لتكتسب توظيفًا وكذلك األ
 وإديها طراوة، مزة روش، (:أُمثِّلُ هلا من مناطق عربية ففي مصر. جديدا

اجلوند، خفشاوي، شنيش، بيئة، أنت من الكفار، جلنف، طحش، عصفوره، 
جهك، هوينا، أروح ملح، إزرفها، سقها، ضف و: (، ويف السعودية)٢()كحرتة

حده مسخرة، كشت فيين، : (، ويف الكويت)٣()ديص نيص، خيقق، كذابة
ر يف هذه االستعماالت تكاد تنحص. )٤()يسحب عليه، يغسله، فقرية، مسكينة

 إن األمة تعقد عليهم األمل أن يكونوا حراس .دائرة مستعمليها من الشباب
                                 

ندوة االزدواجية يف اللغة ( حممد بركات محدي أبو علي؛ بني الفصحى والعامية؛ )١(
 .١٦١ص) م١٩٨٨األردن، / العربية 

، النقود، شخصية غامضة، لالعتذار، يلالإلعجاب، ال أب: ( معناها على التوإىل)٢(
من طبقة متدنية اجتماعيا، أنت انتهازي، قليل الذوق، غيب، مرشد للبوليس، 

 ).ية يف الكالمالتعم
اتركنا، لإلعجاب، اسرقها، انصرف، لالحتجاج عند اية : ( معناها على التوإىل)٣(

 لإلعجاب عند اإلناث، لالستعراب جدال اخلصومة، يظهر غري ما خيفي،
 ).والتعجب عند اإلناث

تباينة قد لالنبهار، نساين، جتاهله، يذِلَّه، ألغاظ تأيت يف سياقات م: (معناها على التوإىل )٤(
 .)تكون لإلعجاب وقد تكون لالنبهار وقد تكون إلبداء عواطف املودة األخوية



٤٣٨ المحور الخامس

 مرآة للثقافة أمانة الغد، ورسام صورة مستقبل اتمع، والواقع أن لغتهم
املسطحة اليت هبت على اتمع مع أعاصري العوملة اجلارفة حمملة بلغة جديدة، 

ويظهر التغري يف العربية احلديثة يف مستوياا . وقيم غريبة تتهددنا كما دد لغتنا
  .  املختلفة وسنقف عند بعض الظواهر

  : يف املستوى الصويت
ا ى أكثرها شيوع وسيطرة صور أخر،نلحظ غياب صوت الضاد

وما زلنا يف البالد النجدية وما جاورها ال " : يقول الشمسان)١(صوت الظاء،
نسمع غري الظاء، فكل ما يكتب بالضاد ينطق ظاء كما هي احلال يف العراق 

ة يف جند إال بعد توافد  تعرف الضاد الوقفيعاين، وملعلى حنو ما وصف ال
أداء الضاد، ومع ذلك ظل التمييز اء من مصر والشام ونشرهم لطريقةالقر 

إذ جند ). األعالم(بني الصوتني غائبا وآية ذلك تظهر يف تدوين أمساء الناس 
االسم قد يكون رمسه املفترض بالضاد فريسم بالظاء وقد يكون رمسه 

قون يف املفترض بالظاء فريسم بالضاد، وكل ذلك راجع إىل أن الناس ال يفر
  )٢(."وال يسمعوما خمتلفنياالستعمال بني احلرفني 

ومن صور االحنرافات الصوتية يف اللغة املعاصرة تسهيل اهلمز،    

                                 
 مييل كثري من الباحثني إىل أن األصل هو صوت الظاء وأن صوت الضاد الذي )١(

مسيت به العربية إمنا هو صوت حمول عن الظاء، وأليب أوس الشمسان حبث 
: ايا الضاد وحتوالا انظر كتابهاستقصى قض) الضاد بني الشفاهية والكتابية(

 .١٧٣ – ١٢٥ص  ) م٢٠٠٩الرياض / مركز محد اجلاسر الثقايف(امللحوظ وامللفوظ  
 .١٢٨ السابق ص )٢(



٤٣٩ . العربيزي–من استعماالت اللغة المحدثة 

   . واضطراب خمرج اجليم والقاف
   :يف املستوى الصريف

    ينال أمثلة الصيغ الصرفية على ألسنة الناس تدوير وحتوير مما أثرى 
وقد . عاجم القدميةاللغة املعاصرة بصيغ جديدة منها ما ليس له حضور يف امل

أن املعاجم العربية املعاصرة " ا منها،  وهي ترىرصدت وفاء كامل عدد
إما أا ترد االستعمال : ى طريقتنيأحدتتعامل مع االستعماالت اجلديدة ب

املعاصر إىل القدمي وحتكم بتخطئته ما مل يكن له أصل عند القدماء، وإما أن 
ر عن االستعماالت القدمية، والنتيجة تؤكد االستعماالت املعاصرة بغض النظ

هي كم هائل من الصيغ املستحدثة واالستعماالت املعاصرة اليت تتداوهلا 
األقالم، وتنتشر عن طريق وسائل اإلعالم، وال تستطيع اامع العربية 
مالحقتها بالدراسة، ومن مث تستسيغها اآلذان مع كثرة تكرارها على 

 وقفت عندها الباحثة ومل ترد يف معامجنا العربية ومن األمثلة اليت)١(".األلسنة
من الفعل ) استفعل(صيغة : ال مثاألفعال:  بدالالا الوظيفية املعاصرة

) قطب(  وقد ورد الفعل ارد.)تستقطب الكفاءات( ىف مثل ) قطب(
ومل ترد الصيغة ). مجع( واملعجم الوسيط مبعىنلسان العرب معجما يف متعدي

 )٢(.ه يف اللسان، ووردت مبعىن آخر يف املعجم الوسيطمن) استفعل(
 تناسب :، مبعىن)مشى: (لـعـمن الف) تفَاعلَ(يغة ـعلى الص) ماشى ت(و

ا وقد انفرد املعجم الوسيط بذكرها خالفً. أو تواءم وتوافَق ومتشى
                                 

 .١٣٧، ص )م٢٠٠٣القاهرة / عامل الكتب( وفاء كامل؛ حبوث يف العربية املعاصرة، )١(
 .١٣٩ص السابق  )٢(



٤٤٠ المحور الخامس

.  آخر غري املعىن املعاصرللمعجمني األساسي واللسان، ولكنه أوردها مبعىن
:  الصيغة القياسية ملطاوعة الصيغةهنا هى) تـفاعـلَ: (وصيغة

    )١(.، ولكنها ال تستخدم هلذا املعىن يف االستعمال املعاصر)فَـاعـلَ(
ومل يرد الفعل  .إظهار القوة: مبعىن) االسـتقواء: ( مثالاملصادرو

. ىف كل من املعجمني الوسيط واألساسي) استقواء: (، أو املصدر)استقوى(
   )٢(. استفْعلَ هنا قياسية لالختاذ واجلعلوصيغة

 إىل ِبنية، وحياة، الكلمات املنسوبة على غري قياس النسـبومن 
بنيوي، وحيايتّ، ودوليت، : ودولة، وسلطة، وتنمية، ونهضة، فيقال

ضويو ،وتنموي ،لطويكما شاع النسب إىل بعض األمساء املنتهية . وس
  .)٣(عشوائي: ودة، يف مثلبألف التأنيث املمد

مطَبــات، وهي ترد : اسم املكانومما جاء على غري قياس من أمثلة 
ىف االستعمال املعاصر مبعىن حفَر أو أماكن غري مستوية ميكن أن يهبط فيها 

اسم مكان على ) مطَب(وكلمة . املرء أثناء سريه أو الطائرة أثناء حتليقها
ومل ترد هذه الكلمة ذا املعىن يف تاج . ب، من الفعل طَ)مفْعل(وزن 

  .)٤(العروس ولسان العرب واملعجم الوسيط واملعجم األساسي
  

                                 
 .١٤١ السابق )١(
 .١٤٢ ،)م٢٠٠٣القاهرة / عامل الكتب(العربية املعاصرة، وفاء كامل؛ حبوث يف  )٢(
 .١٦٤ -١٦٠ السابق )٣(
 .١٦٧ السابق )٤(



٤٤١ . العربيزي–من استعماالت اللغة المحدثة 

أيديـولوجيـا، وقد ورد منها : الذي استعمله املعاصرون: املعرب ومن
 )١(مؤدجل،: تأدجل، كما اشتقت منها صيغة اسم املفعول: املصدر

ـَواِدر،   )٣().مجع مليونري(وماليينري ) يارالفعل من املل( متلري )٢(كَ

                                 
 .١٦٨ ،)م٢٠٠٣القاهرة / عامل الكتب(وفاء كامل؛ حبوث يف العربية املعاصرة، )١(
 .١٦٩ السابق )٢(
 .١٧٠ السابق   )٣(



٤٤٢ المحور الخامس

  :يف مستوى التراكيب
االستعانة بعبارات تنوب عن نائب الفاعل مع ذكر الفاعـل مثـال             -

  ) اُفْتِتح املؤمتر من قبل مدير اجلامعة(
اللغة العربية مهمة (استخدام كاف التشبيه دون مقتضى للتشبيه مثال      -

 )كلغة للقرآن الكرمي
-    لغـرض  ) بـشكل (و) على صـورة  (رور  شيوع تركيب اجلار وا

بـشكل  (أو  ) جاء الطالب على صورة مجاعـات       (التوكيد مثال   
 ).مجاعات

 ).كُرمت الطالبات األكثر تفوقا(اخللل يف مطابقة اسم التفضيل  -
  يليف املستوى الدال

لغة العربية املعاصرة ما يصاحب  السياقي يف الىلمن أنواع التغري الدال
داللة ناتج عن خروج التركيب ملا وضع له كخروج  غموض يف الهتركيب

يقوهلا الضيف فيفهم املضيف أن ) جو الغرفة حار( فاملثال ،اخلرب إىل األمر
السامع أطلق اجلملة خربية، واملتلقي  .)١(عليه فتح الشباك أو جهاز املكيف

استقبلها بنية الطلب، وال نغفل هنا عن الدالالت املنشعبة اليت سيق ا 
 املعجمي بعض يلومن أمثلة التغري الدال.  ا أو رجاًءا تذمرا أو أمرب لومالطل

وتعين أسئلة موضوعة لقياس دراسة معينة، : اسـتبانة: "الكلمات، مثال

                                 
/ امعة الفاتحمنشورات ج( حممد حممد يونس علي؛ وصف اللغة العربية دإللىا )١(

 . ٧٧ص )  م١٩٩٣ليبيا 



٤٤٣ . العربيزي–من استعماالت اللغة المحدثة 

: عىن مب:)القناعة(، )١(ناتج أو عائد أو مستخلصاتمبعىن : تمخرجا
مبعىن نظام  :)منظومة( اقتطاع أو إنقاص، ومبعىن): استرتال(االقتناع، و
 مبعىن إجياد صلة وثيقة، :)توأمة( مبعىن عمل هيكل، و:)هيكلة(متكامل، و

  . اإلدالء بالرأيمبعىن ):التصويت(و )٢(." مبعىن الوجود:)التواجد(و
، لوجدنا لأللفاظ وللتراكيب يف اللغة وأمعنا التأملولو أطلنا التفكري 

لكنها و ؛ جنهلهااملعاصرة طاقة تشحنها وتصرف دالالا يف مسارب ال
تغيب عنا مبقتضى اعتياد التوصل للمعاين من حزمة مترابطة متثل األلفاظ 

والتراكيب عنصرا، يعوزها مقتضيات أخرى لتنمية داللتها وتوجيهها ا أساسي
وقد توقف القدماء عند إشارة اللفظ إىل معناه فتبينوا توجهات . لقصدها

ة النظر إىل اللفظ وما يدل عليه تتعدد وال تتناقض وإمنا هو اختالف جه
ه وضع بإزائها األلفاظ والصور حيث إنفاملعاين هي الصورة الذهنية من "

مفهوما، ومن : ا تقصد باللفظ، مسيتحيث إاحلاصلة يف العقل، فمن 
ماهية، ومن حيث ثبوته يف : ه مقول يف جواب ما هو، مسيتحيث إن

. )٣("هوية: ن األغيار، مسيتحقيقة، ومن حيث امتيازه ع: اخلارج، مسيت
ا املستمع، إليها املتكلم ويفتقر وقد يعتور اللفظ خصوصية يف الداللة يدركه

 ما نسميه سوء الفهم أو اللبس الذي يعتور املوقف اللغوي أحيانا ينتهي إىل

                                 
 .١٧٢ص   وفاء كامل؛ حبوث يف العربية املعاصرة،)١(
 .١٧٥ -١٧٢ السابق )٢(
الدار التونسية ( أبو احلسن علي بن حممد الشريف اجلرجاين، التعريفات )٣(

 ٥٦ص  ) م١٩٧١تونس، /للنشر



٤٤٤ المحور الخامس

، وهو ما يفسر كثرة تردد تعبريات بعينها بني أو اخلطأ دون قصد
املوضوع إنه كذا ) (فهمتين غلط(،  )أقصد (،)ال أقصد: (املتخاطبني، مثال

     .إخل.)..فهمحدث سوء ) (لبسحدث ) (وكذا
 يف يلتشيع يف لغة الشباب استخدامات لفظية حدث فيها انتقال دال

 غزت ، وكذلك يف مستوى التراكيب واملفردات،)املعجم(مستوى اللفظ 
ا، ا وإناثًكوراملعجم العامي، فقد احندر مستوى لغة التخاطب بني الشباب ذ

فثمة جرأة صادمة يف استعمال ألفاظ السباب والشتائم واللمز، بعد أن 
اكتسبت معانيها طاقة مستحدثة وشحنت مبعان جديدة أعادت توظيفها 

 فأصبحنا نسمع بكثرة إطالق )١(.لتدخل يف سياقات مل تكن تستعمل فيها
طالبة تتحدث عن ا أن نستمعأمساء احليوانات لدالالت إجيابية أفليس غريب 

، وملناداا فكثريا ما بة وذكيةيف سياق مدحها بأا دؤو) الكلبة(زميلتها 
  ) ٢().يا محارة(نسمع يف أروقة القاعات وساحات اجلامعة النداء بـ

                                 
وكذلك  رد الفعل .  مثال أسلوب التنادي بأمساء احليوانات أو بالصفات البذيئة )١(

وهي تقصد ) فقرية(أو ) كذابة(يف جمتمع الفتيات على خرب تنقله فتجيب السامعة 
أستغرب، ومما يؤسف له أن الشباب يطرب باستمتاع ألغان حيتشد يف معجمها 
ألفاظ بذيئة ودالالت خارجة، ومن مث تلتصق هذه املفردات بألسنتهم وتشيع يف 

من سياقات الدالالت الضمنية يف : انظر.  ومكتوبةةاستعماالم املتداولة ملفوظ
كتاب املؤمتر الدويل للغة العربية  ( ومسية عبد احملسن املنصور؛ ؛اللغة املعاصرة

 - جاكرتا )   التحديات  والتوقعات-اللغة العربية بني االنقراض والتطور(
 م٢٠١٠ يوليو ٢٤ -٢٢هـ   املوافق ١٤٣١ شعبان ١٢ -١٠إندونسيا من  

 .  يبدو أن النداء بأمساء احليوانات لغة شبابية عاملية)٢(



٤٤٥ . العربيزي–من استعماالت اللغة المحدثة 

 أأنت  أستغرب أو وهي تقصد به،)كذَّابة؟(ومنه استخدام الوصف 
  ت تفارق دالالامتيقنة ومطمئنة إىل صدق اخلرب؟ وكذلك شيوع استعماال

 لكن اإلعالم أسهم بانتشارها فوصلت إىل ،يف سياقات خاصة بلغة الشباب
الذي يأيت استخدامه يف سياقات ) بكل أرحيية(التعبري ألسنة الناضجني؛ مثال 

  ).تناول األستاذ معي القهوة بكل أرحيية (ال يناسبها كأن يقول الشاب 
طالحية،  وهي أيضا من مسات لغة  يف توظيف التعبريات االصاليومنتوسع 

: اإلعالم اليت زاد ثراؤها مبا استورده اتمع اللغوي العريب من تعبريات مترمجة مثال
حتت دائرة الضوء، واجتماع مغلق، وغداء عمل، وغريها، وكان بعض امعيني 

ضوعي، الرتعة الواقعية، القوة الوجدانية، الذايت، املو: ينكر استعماالت جمازية مثال
  )١(.األقليمي، الفكرة األساسية، الفكرة الرئيسية

        :)العربيزي(اللغة المحدثة : ثانيا
ا ا وتأثري فإن أشد ما فيها وقعالبحث أما اللغة احملدثة موضوع هذا

 هو ظاهرة االحنراف يف الرسم الكتايب، فبعد أن تشوهت نتشاروسرعة ا
 يةمالئوبة، فاألخطاء اإلاللغة ملفوظة استجدت ظروف لتمسخها مكت

 وال تسلم منها التعاميم األكادميية ،ال تربأ منها املخاطبات الرمسيةوالنحوية 
ات التعليمية اليت تنشد االمتياز وتتطلع إىل مرتبة متقدمة يف سيف أرقى املؤس
يف اللغة احملدثة، واستكمل جينه  وقد حتور الرسم الكتايب .سباق اجلودة

 اليت نادت  القدمية من الشبيبة باخلط الالتيين، فالدعواتم كثريبالرقمنة، والتز
                                 

القاهرة / اهليئة املصرية العامة للكتاب( أمني اخلويل؛مشكالت حياتنا اللغوية، )١(
 .  ٣٠/ ٧انظر اعتراضاته على السيد خالد  جملة امع .  ٨٥ص ) م١٩٨٧
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 ،بتحويل اخلط العريب إىل الالتيين مل تكن حتلم ذا االنتشار والنصر لدعواها
يف القرن املاضي رغم بسالة دعاا وضراوة املعارك حوربت وتالشت قد ف

  ويف )٢( ومن أشهر دعاا عبد العزيز فهمي يف مصر،)١(اليت خاضوها،
يف لبنان فرائدهم أنيس فرحية الذي   وأما)٣(العراق داوود اجلليب املوصلي

                                 
جممع اللغة منذ أكثر من نصف قرن مضت دعا عبد العزيز فهمي أحد شيوخ  )١(

م ١٩٤٣-٥-٣العربية إىل استبدال احلروف الالتينية باحلرف العريب، ففي جلسة 
قدم اقتراحا لكتابة العربية باحلرف الالتيين وساق حججه ومنها غياب مطابقة 

تينية لكتابة العربية البعض األصوات املرسومة للمنطوق، انظر كتابه احلروف ال
، ومن حججه قسر الناس ١٤٥ص ) م١٩٩٣القاهرة / دار العرب للبستاين(

تيسري (كتاب : وانظر. ١٣٩ور احلتمي، ص وعزهلم عن متابعة قانون التط
م، وقد القت تلك ١٩٤٦من منشورات جممع اللغة العربية  )الكتابة العربية

الدعوة معارضة شديدة يف أوساط املثقفني وهامجها سدنة اللغة هجوما عنيفًا 
سعيد رد أعضاء امع وتفنيدهم العلمي لتلك الدعوة نفوسة زكريا . وتنقل د

/ دار املعارف(الباطلة وذلك يف كتاا تاريخ الدعوة إىل العامية وآثارها يف مصر
 .وقد قضت تلك الدعوة وقربت.  ٢٢٠- ٢١٤ص ) م١٩٦٤مصر 

 سرد عبد العزيز فهمي ثالثة وعشرين ردا على من عارض اقتراحه الكتابة )٢(  
دار العرب (تينية لكتابة العربية الالالتينية، انظر كتابه احلروف الباحلروف 

 وانظر أنور اجلندي؛ املعارك األدبية، ١٣٦ - ١٧ص) م١٩٩٣القاهرة / ستاينللب
 ١٠١ -٩٠ص )  م١٩٧٢القاهرة /  مطبعة الرسالة١ط(

ألوىل إصالح احلروف العربية، جملة عامل الغد، العدد الثالث، السنة ا:  ينظر مقاله)٣(
 .١٩٣، نقال عن الدراسات اللغوية يف العراق ص ٨٨م ص ١٩٤٥
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 ومن غالة الدعاة )١( ملناصرتهعجابه باقتراح عبد العزيز فهمي ودعاأبدى إ
 ومن غرائب الدعاة لكتابة )٢(للعامية والكتابة باحلرف الالتيين سعيد عقل

ب مؤلفاته أو مقاالته ذا اخلط  منهم كتأحدالعربية باخلط الالتيين أن ال 
 ويصدق  غري بضعة دواوين شعرية قربت ومل حتظ بانتشار بني القراء،املزعوم

لناس فَيمكُثُ ِفي فَأَما الزبد فَيذْهب جفَاًء وأَما ما ينفَع ا﴿فيها قوله تعاىل  
  ]١٧ -الرعد [اَألرِض﴾

هذا العصر فقط، أو هي مرهونة مل تكن مشكلة الرسم الكتايب وليدة 
بالكتابة احلاسوبية فحسب؛ فقد كانت املشكلة مها يؤرق اتمع اللغوي يف 

ويتصدون هلا باملعاجلة ،  وكان العلماء يرصدون كل جوانبها)٣(كل عصر
وحسن التصرف حمافظني على صورة الرسم الكتايب العريب معاجلني مكامن 

ليس الرسم اإلمالئي إال "وي املعاصر هلم ال اتمع اللغالزلل يف استعم
                                 

طرابلس /جروس برس( له أكثرمن كتاب انظر دراسة إميل يعقوب؛ اخلط العريب )١(
   .٩٠-٨٨ص )  م١٩٨٦لبنان-

م ١٩٦١من منشورات  مكتبة لبنان ) يارا( له ديوان شعر كتبه باخلط الالتيين عنوانه )٢(
 رمزا وله كتاب اخلماسيات، كتبه بتلك ٣١ترحة، وهي من صدره باألجبدية املق

م، وتابعه بعض طالبه، ١٩٧٩بريوت / الرموز وهو من منشورات دار قدموس
ولو صح (ديوان : فأصدروا كتبا ذا الرسم مل يقدر هلا االنتشار وطوا األيام مثال

 .م١٩٧٨بريوت / ملي منصور وهو من منشورات دار قدموس) احللم
وقف كثري من الباحثني عند مشاكل اخلط العريب، واهتموا بعرض حماوالت  )٣(

اإلصالح والتجديد، وحنيل إىل دراسة أميل يعقوب اخلط العريب نشآته تطوره 
 .١٠٦  - ٥٥مشكالته دعوات إصالحه  الباب الثاين 
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 يتيح للقارئ أن يعيد نطقها طبفا ا خطيا ألصوات الكلمات املنطوقة،تصوير
لصورا اليت نطقت ا، وملا كانت بعض  احلروف يف الكتابة العربية ختضع 
يف رمسها إىل عوامل أخرى حمررة من التزام الصورة النطقية، فقد جدت 

وابط عامة، تنظم  رسم احلروف يف أوضاعها املختلفة احلاجة إىل وضع ض
 ولكن فريقًا من اددين )١("وهذه الضوابط هي اليت نسميها الرسم اإلمالئي

للرسم العريب ابتكر رموزا تفوق يف صعوبتها الرسم املصطلح عليه منهم 
وأعجب ما يف موقف الزهاوي أنه كان  ")٢(مجيل صادق الزهاوي يف العراق

ا متاما أن القرآن الكرمي وكتب احلديث مكتوبة خبطنا القدمي، فإذا مدركً
كما أنه كان . تبدل اخلط اقتضى أن يبدل خط القرآن وكتب احلديث
 يقرأ اخلط أحدمدركًا أنه إذا شاع اقتراحه بتبديل اخلط فإنه لن يبقى 

ومل . العريب؛ فتعطل كل كتبنا العلمية واألدبية كأن مل تكن شيئًا مسطورا
جيد الرجل كالما يدفع به املخاوف، سوى أن يقول إا اعتراضات مبعزل 

  ومن لبنان قدم مصطفى الشماع اقتراحا ارتكز على فكرة )٣(".عن الصواب
                                 

ب مكتبة غري( أمحد عبد العليم إبراهيم؛ اإلمالء والترقيم يف الكتابة العربية، )١(
 .٣ص ) م ١٩٧٥القاهرة  /

 للزهاوي كتاب اخلط اجلديد، نشر يف جملة املقتطف، العدد العاشر، من الد )٢(
وانظر الدراسة حوله يف كتاب الدراسات . ٧٥٢ – ٧٣٨م ص ١٨٩٦العشرين 

ص ) م١٩٧٩جامعة بغداد / كلية اآلداب(اللغوية يف العراق لعبداجلبار القزاز  
١٩٠ – ١٨٩. 

نشر (بوية والسياسية كتابة العربية باحلروف الالتينية، األبعاد الترلصاوي،  حممد ا)٣(
 =  كتروين، املوقعإل
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وقال أميل . توحيد رسم احلروف واملخالفة بينها بزوائد متايز كل حرف
 الطالب إن اعتمدناه وحده، دون أن نعلم"يعقوب يف نقد ذلك االقتراح 

 تقطع صلتنا بالتراث العريب، ويف هذا ضرر اليومأشكال احلروف املعروفة 
 وللجنيدي خليفة اقتراح جيعل األرقام بديال )١(".جسيم يلحق باللغة وبأهلها

عن احلركات مما حيول الكلمات إىل رموز مشفرة يف القراءة فكيف بإعادة 
مثل هلا بأمثلة من اشتقاقات كتابة التراث املطبوع وتعليم هذه الشفرة الذي 

على اختالف صور مشتقاته من حيث الزوائد ونوع احلركات ) كرم(الفعل 
فإذا اقتصرنا على رفع موطن : "يقول. البنائية واملعاين الوظيفية للصيغ املشتقة

السم الفاعل من ) م٣٤مكر(اللبس وحده كتبنا الكلمات السابقة هكذا 
السم الفاعل من ) م٣مكر(فعول منه والسم امل) م٢٤مكر(كرم املضعف و

 أما الكلمات )٢("السم املفعول منه) م٢مكر(أكرم املزيد أوله باهلمزة و
املشتركة يف احلرف رمسا املختلفة يف احلركات والداللة فيمثل هلا مبادة 

للحالة الناجتة عن شرب ) سكر(للمادة احللوة و) ر٢٤سك(فيجعل ) سكر(
 ذاك اهتماما حينها؛ فاتمع اللغوي ربط اخلط  ومل يلق اقتراحه)٣(.اخلمر
  ــــــــــــــ

=  http://www.٤shared.com/document/u٩XxJ٢pN/.html 

  ).م٢٠٠٥الرياض / ١١٧جملة املعرفة العدد (، و٤٨ص 
 وانظر كتاب مصطفى الشماع؛ موضوع ٧٨ -٧٧ميل يعقوب، اخلط العريب ص  إ)١(

 )   م١٩٤٧صيدا / مطبعة العرفان (جديد، كتاب يف تعديل احلرف العريب 
بريوت /  منشورات دار مكتبة احلياة١ط( اجلنيدي خليفة؛ حنو عربية أفضل )٢(

  ٤٨ص ) م ١٩٧٤
 .ن.ص. ن. م)٣(
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، واالقتراح السابق يشوه احلس الفين يف اخلط آليةالعريب بتشكيالته اجلم
العريب إىل جانب الصعوبة يف متازج األرقام باحلروف، كما أن مشكلة تشابه 

وي اليد متشاان يف اخلط ٣، و٢احلركات بقيت على حاهلا فاألرقام 
  . ط احلاسويب فما فر منه وقع فيه مع خسائر أكربوكذلك يف اخل

الدراسات اليت أرخت للمشكلة كثرية، ومعروفة مظاا، وال حاجة 
لتكرارها  فهي أصبحت يف ذمة التاريخ، وما يشغلنا هو التحول القسري 
للخط العريب، وأقول القسري؛ ألنه خط اكتسب احلياة الفاعلة عمليا دون 

ادل خربات، هكذا فجأة ولد يف غرف احملادثة بني أصابع دراسة علمية أو تب
 حيث ، لغة صدمتنا يف املستوى الكتايباليومالشباب يتداول ف العابثني،

 وأدخلوا الرسم التصاويري ،رقمنوا اللغة بتحويل بعض األصوات إىل أرقام
 كما ،فيةي باللغة اهلريوغلركِّذَ وتفننوا يف تشكيلها لتصبح سيميائية ت،الرمزي

 واستساغوا ذلك الرسم الكتايب توسع الشباب يف استعمال هذه اللغة احملدثة
ليفرض وجودا حيا ينتشر بسرعة الربق، وخيرج من لوحة احلواسيب ليتنفس 

ية بيئة ضائلفووجد العربيزيون يف القنوات ا. فضاء حديدا يف رسائل اجلوال
 موجه للكسب املادي  اهتمامها جلَّ ألن؛خصبة ال تراقب وال تراعي

.   واآلن أصبح حالة كتابية يكتب ا الطالب احملاضرات املسموعة.فحسب
  .اتوتنامى اخلطر لينال من لغة اإلعالم واإلعالن

اخلطر الذي تنبه له هذه الورقة أن بعض آثار ذلك العبث امتد إىل 
ا  وامتد خطره )١(.ا منه يف أوراق الطالبات جند شيئً اجلادة،الكتابات

                                 
 =ن هذا يف كراس حماضراا، ولكنها حتفظت عليه  أرتين بعض الطالبات شيئًا م)١(
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م ليتداخل يف استعماالت بعض الراشدين فكريا فنجدها يف بعض كتابا
  )١(.على الشبكة العنكبية ويف رسائل اجلوال

 يتفاقم اخلطر نتيجة عجز اتمع العريب عن تلبية االحتياجات اليوم
 فآخر كوارث ما انتهى املربجمون يف  .اللغوية ملواكبة سيطرة اللغة احلاسوبية

بتداع برنامج يترجم اللغة الفصحى إىل مقابلها من اللغة احملدثة هذا احلقل ا

  ــــــــــــــ
ورفضت تصويره وهو دليل على عدم إمياا ذا اخلط وعندما ناقشتها عن   =

 .املسوغات اليت دعتها لذلك جعلت السهولة هي العلة
 قابلت أكثر من طبيبة ومثلهن من أستاذات اجلامعة مجيعهن يستسهلن التواصل )١(

ويف منتدى مهارات اللغة العربية الذي يشرف . هاتفياكتابة بالعربيزي عنكبيا و
عليه حممد حممود فجال وجه إىل طالب جامعة امللك سعود أسئلة عن لغة 
العربيزي واستعماهلم هلا فأجاب عدد كبري منهم أنه يستسهلها يف الكتابة، وإن 

  كان ينكرها، وأنه ال خيرج ا إىل طرف آخر من غري الشباب
 http://www.١٠١١٠٣.com/vb/t٢٧٥٦.html  

  وكثرية املواقع اليت طرحت استبانات للتصويت عليها مثال
 http://www.isalep.com/showthread.php?t=١٣٢١١  

  .امعة العربية املفتوحةموقع منتديات طالب اجل
 http://www.aoua.com/vb/showthread.php?t=١١٢٥٠٩  

 ظاهرة العربيزي دراسة ميدانية على طالبات -لكتروين موقع استبيان األ
  .جامعة اإلمام حممدبن سعود اإلسالمية

  mht C:\Users\Good\Desktop  
   وكذلك املوقع

  http://almashajer.com/vb/archive/index.php/t-٢٩٠٨.html 
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  لقد جتاهلوا الرسم الكتايب للخط العريب ليحل اخلط الالتيين )١().العربيزي(
برامج حاسوبية تصدت لتلك الظاهرة فهي تعاكسها يف ومثة  . يمنة ماحقة

ل على ودخل عمالقا الربجميات يف العامل مايكروسوفت وجوج"املسري 
 منذ سنة Ta٣reeb" تعريب"اخلط، فبدأت جوجل املباراة بإطالق خدمتها 

مارن"، مث تبعتها مايكروسوفت مصر بإطالق خدمة مستها اتقريب "Maren ،
واخلدمتان تساعدان املستخدم العريب على حتويل الكلمات العربية املكتوبة 

ن خالل تطبيقات حبروف التينية إىل كلمات عربية مكتوبة حبروف عربية، م
  )٢(."اإلنترنت املختلفة

  :تطوير لغوي أم تشويه لغوي
ات ـغـن اللـاللغات اإلنسانية نشاط إنساين قابل للتطوير والتغيري، وم

ما يستجيب لرياح ب عليها من الداخل واخلارج فيعتري البنية اللغوية وهن 
ياق وراء الغالب، يتفتت له عضدها، يسلب األمة هويتها فليس أمامها إال االنس

أن املغلوب مولع أبدا باالقتداء بالغالب : "يقول) االقتداء(وقد أمساه ابن خلدون 
والسبب يف ذلك أن النفس أبدا . يف شعاره وزيه وحنلته وسائر أحواله وعوائده

إما لنظره بالكمال مبا وقر عندها من : إليهتعتقد الكمال فيمن غلبها وانقادت 

                                 
  موقع عربيزي.هناك مترجم يترجم العربيزي إىل عريب و العكس )١(

http://egpy.yoo٧.com/t٢٣٩٢-topic 

ديد جديد للغة القرآن الكرمي  موقع .. مسري حممود، كتابة العربية حبروف التينية )٢(
  م٢٠١٠ يوليو ٣٠بيةاجلمعةالعر

http://www.alarabiya.net/articles/٢٠١٠/٠٧/٣٠/١١٥٢١٧.html 
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غالط به من أن انقيادها ليس لغلب طبيعي إمنا هو لكمال تعظيمه، أو ملا ت
الغالب، فإذا غالطت بذلك واتصل هلا صار اعتقادا، فانتحلت مجيع مذاهب 

 )٢( بعض اللغات ميوت ويندثر،)١(".الغالب وتشبهت به، وذلك هو االقتداء
يفقد  وبعضها تتقلص دوائر استعماله ف)٣(ومنها ما يبعثه األبناء حيا بعد ممات

 ومنها ما )٤(.وظيفة التواصل احليوية ليقتصر استعماله على الطقوص الدينية

                                 
  عبدالرمحن  بن حممد بن خلدون، مقدمة ابن خلدون، حتقيق عبدالسالم الشدادي )١(

 .٢٤٢/ ١ص.)  م٢٠٠٥الدار البيضاء  / اب، بيت الفنون والعلوم واآلد١ط(
  لغات إنسانية كثرية اندثرت فاآلرامية ال يتحدث ا إال بضعة آالف واللغة )٢(

وعرف . اهلوساسية يف عمان ولغات اهلنود احلمر األباشي والشينوك وغريها
علماء اللغات اللغة املنقرضة بأا اليت يتكلمها أقل من ألف شخص أو يتوقف  

ويف دراسة أعدها . من الناطقني ا عن تعلمها والتحدث ا% ٣٠ يلاحو
الدكتور خليفة امليساوي، أستاذ اللسانيات يف قسم اللغة العربية يف جامعة امللك 

موقع شبكة .  لغة، من بينها اللغة العربية٣٥٠٠حتدث عن إمكانية موت . فيصل
   اإلعالم العربية
nid?aspx.news_show/com.moheet.www://http= 

٤٦٥٨٩١&pg=٨. 
دار (  اللغة العربية، انظر اد موسى، قضية التحول إىل الفصحى يف العامل العريب)٣(

 .٢٥ص ) م١٩٨٧األردن / الفكر للنشر والتوزيع
طقوس الدينية وكذلك لغة التامل يف  اقتصر استعمال اللغة الالتينية األم على ال)٤(

لذا فكثري من الكنائس . جنوب اهلند، فيها نصوص كثرية مقدسة لدى اهلندوسية
  .واملساجد يصلون وخيطبون ها

wiki/org.wikipedia.ar://http 
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يصمد مع ضعف هنا وهناك، ومنها ما يقف للريح يالعبها فيلتفت مينة ويسرة 
اليت احنسر شيء غري ) لغتنا العربية( القامة، ومثال النوع األخري سوىليخرج 

  .قليل من مفردات معجمها اللغوي
 خطان متعاكسان األول حتمية التطور اليومظر إىل حال العربية ينازعنا الن

اهلوية، واآلخر االستسالم للمتغريات، فاالنسحاق واهلزمية، مث تسويد مع 
 وإمنا التوجس من نذر اهلالك )١(وليس اخلطر يف التطور،. االنقراض فالتواري

ها تبقى لغة يف  فاللغة تتطور، ولكن، مظهر للتغرياليت خيتلط فيها التطور بكل
   .مستواها الفصيح؛ لذا يرفض بعض الباحثني القول باللغة الوسطى

قف عند مظاهر التطور الذي فرض احملور الذي التزم به البحث أال ن
 إن غايتنا التوجه إىل مظاهر التغري الذي ميثل حتديا يثريها،ينمي اللغة و

وال وسيلة  "دية والثقافية،السياسيةُ واالقتصافرضته عوملةٌ هلا استحقاقاا 
 العوملة واقع ال )٢(".لزعزعة أية ثقافة إنسانية إال خبلخلة مرجعياا اللغوية

منوذجا " ألا تلتزم ؛من مغبة آثارها )٣(فكاك منه وقد حذر كثري من الباحثني

                                 
ص ) م١٩٦٧القاهرة / صر مكتبة ضة م٧ط (حد وايف، علم اللغة اعلي عبد الو )١(

١٩-١٨ . 
ملخص حبوث ( احلقائق اجلديدة، املسدي، أزمة اللغة العربية جتاهعبد السالم  )٢(

مقر األمانة العامة جلامعة الدول العربية " لغة الطفل العريب يف عصر العوملة"مؤمتر 
 )٢٠٠٧ فرباير ١٩ – ١٧: القاهرة

ندوة العصر العريب ( لوعي العريبحممد جواد رضا، التربية وإعادة تشكيل ا  )٣(
 .٧ص ) م٢٠٠٤الكويت، /  الواقع والتحديات،اجلديد



٤٥٥ . العربيزي–من استعماالت اللغة المحدثة 

ا يعصف باألصول ويكتفي بالذيول، لذا تدعم كل ما من شأنه أن أحدو
حىت . والتوحد عالقة التصادمية مع خيوط االتصاليفتت ويفكك، وتؤجج ال

 )١("يتيسر االحتواء الكلي مستقبالً حني تنعدم شروط االستمساك باهلوية
والسؤال الدائم . ية هلا أجندا وعلينا أعباؤها حضارليةافنحن نواجه إشك

  مىت نشفى من عقدة املغلوب؟

  :ربيزي ساعدت على استقرار الع التيمسبباتالحول    تساؤالت
  تقنية احلواسيب -١ 

 أتكون تقنية احلواسيب هي العلة للتوسع :تثري الورقة تساؤالت كثرية
؟ وإذا كان هذا مقبوال يف خارج نطاق اجلغرافيا )العربيزي(يف استعمال

العربية لنقص كفاءة احلواسيب املصنعة لتلك املناطق فكيف نقبله من 
وهل من ضمان أنه لو ثني بالعربية؟ مستعملي الربجميات املصنعة خلدمة املتحد

ابتِكر رسم جديد للخط العريب سيصرف الشباب عن العربيزي؟ إننا حينها 
سنواجه مشاكل مجة أوهلا أننا سنحتاج إىل تعليم أمة كاملة وكذلك تعليم 
املسلمني يف أصقاع األرض ومثلهم كل ناطق بغري العربية اجتهد يف حتصيل 

. وحنن أمام تراث ضخم مدون سنلتزم بإعادة تدوينه. العربية نطقًا ورمسا
 يف التغلب -أو كادوا–تشهد التجارب أن املربجمني احلاسوبيني قد جنحوا 

على مشكالت اخلط العريب من حركات التشكيل واحلروف بصور مواقعها 
                                 

حالة -آمنة دهري، عالقة اللغة العربية باللغات األم يف خمتلف البالد العربية )١(
مقر األمانة العامة " لغة الطفل العريب يف عصر العوملة"حبوث مؤمتر (  -املغرب

 ).٢٠٠٧ فرباير ١٩ – ١٧: جلامعة الدول العربية القاهرة
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املختلة بداية ووسطًا وطرفًا وتزويد احلواسيب بأمناط كثرية للخطوط 
 ليس رسم اخلط العريب مشكلة حبد ذاته وإمنا األنظمة .وتشكيالا الغنية

التعليمية اليت صرفت اهتمام معدي الربامج التعليمية ومناهج مقرراا إىل كم 
 أدوات التحصيل املادة اليت يهدف حتصيلها حفظًا، فجاء ذلك على حساب

 منها اخلط الذي ميكن تنمية مهارته يف حصة التربية الفنية،. وهي املهارات
وذلك حبسن انتقاء النصوص اليت . فيحببه فيه وينمي إحساسه اللغوي

يتدرب عليها من أقوال وحكم تؤصل للقيم، وأمساء شخصيات وأعالم 
اث حملية وعاملية تشحذ فضول التوق إىل زيادة املعرفة حوهلا، أحدأماكن و

ل فتكون حصة اخلط منطلقًا للقراءة اليت ال تزيد حصيلته املعرفية فحسب؛ ب
  . تعمل على تقوية حسه الوطين وتعزيز انتمائه

   هيمنة اللغة اإلجنليزية -٢ 
وسؤال آخر حول هيمنة اللغة اإلجنليزية على جوانب احلياة يف     

فاألمر مل يعد حمصورا يف طبقة حمدودة من اتمع، بل جمتمعاتنا العربية؟ 
مية واملؤسسات أصبح ظاهرة هامة يف املنازل والشوارع واملوسسات التعلي

تشترط أكثر هيئات اخلدمات العامة اللغة اإلجنليزية يف تعامالا،  التجارية و
األمة حتتاج . اإلجنليزية فأبسط األمور التستطيع إجنازها ما مل تتحدث باللغة

ات التنفيذ وال يبقى حبيس األدراج، وقد سبقتنا يلآإىل قرار حاسم تكفل له 
جترمي من يتخذ لغة أخرى يف تعامالته الرمسية أمم كثرية يف فرض لغتها و

على أراضيها، بل هي تلزم التحدث بلغتها فقط كل ممثليها الرمسيني من 
مواطنيها منهم السفراء واملندوبني يف اهليئات الدولية، وال ينسى اتمع 
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عندما مسع  الدويل وقفة الرئيس شرياك يف املنتدى االقتصادي لالحتاد األوريب
 الفرنسي اغرينست سليبريغ رئيس البنك املركزي لدول االحتاد مواطنه

األوريب يقدم تقريره االقتصادي باللغة اإلجنليزية يف مؤمتر قمة االحتاد األوريب 
 ،الرئيس الفرنسي غضبه فانسحب معترضا عليه يف بروكسل، مل يتمالك

 إلقناع  وفشلت كل احملاوالت،)ملاذا حبق السماء تتحدث اإلجنليزية(وقال 
األوريب  مما ألزم رئيس البنك املركزي لدول االحتاد  بالعودة،الرئيس الفرنسي

ست العربية أحق باالحترام؟ إلى )١(. تقريره االقتصادي باللغة الفرنسيةمبقدت
كم مسؤول يفضل التحدث يف احملافل الدولية بالعربية؟ إننا نعاين من عقدة 

اتنا الرمسية بل التعليمية منها، فالعربية التعامل مع الوفود األجنبية يف مؤسس
تنحى جانبا يف حني أن باإلمكان التعامل باملثل، فنستعني باملترجم للمحافل 

ية، فاللغة اليوموأما يف سوق التعامالت . الرمسية حفاظًا على هيبة العربية
األجنبية رمز الوجاهة الذي يكسب املتحدث ا احتراما يشفع له يف تيسري 

هماته كحجوزات السفر من طائرات وفنادق، وكذلك يف احملافل العلمية م
شهادة على -ويا للعجب –األفضلية بالتقدير ملن يتقن اللغة األجنبية فذاك 

 فكيف ال نقع فريسة الكتئاب الغربة وما .متكنه العلمي وملعان أفكاره
  !أشدها على النفس يف أرض الوطن
  ترى الفىت العريب فيها

 
   واللساناليدالوجه وغريب  

                                  
م وانظر  حنو تقومي ٧/٤/٢٠٠٦ اجلمعة  ٩٩٩٢ صحيفة الشرق األوسط العدد )١(

 ١٩ السنة ٦٩كتاب األمة العدد (جديد للكتاية العربية؛ طالب عبد الرمحن 
  ٢٣ - ٢٢ص ) م١٩٩٩قطر / وزارة األوقاف 
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   تطوير املناهج التعليمية والتربوية-٣ 
وسؤال حول اكتناه احملاوالت املتكررة لتطوير املناهج التعليمية 
والتربوية وحقيقة تأثريها يف الفكر اتمعي كأسلوب حياة، فال نعلم نتائج 

 مث ما هي التغريات! دراسة خمرجات التعليم ومدى مالءمتها لسوق العمل
اليت تعمد كل مرة يف الربامج؟ وما معايري ذلك التغري وما نتائجه؟ إن 
مؤمترات تصحيح املسار التعليمي جيب أن تكون دورية فال أقل من مؤمتر 

لقد .  سنويا، وجيب أن تكون دروس احلواسيب داخلة يف برناجمهأحدو
هد دخلت احلواسيب املدارس وشغلت حصة يف اجلدول الدراسي، وهو ج

جند أن استعمال احلاسب قد صار مألوفًا إال يف "على قيمته حيتاج تعزيزا 
حصص اللغة العربية، مما كون انطباعا بأن العربية ال تتوافق مع تكنولوجيا 

وما مل ينتبه مصممو املناهج إىل . احلاسبات، أو ال توافقها هذه التكنولوجيا
   )١(."ف يسود يف بالد العربلوحة املفاتيح العربية فإن جيال التينيا سو

إن العمل على تكثيف تدريب الطالب على إمكانات احلاسوب، 
ودراسة خفاياه الفنية، وكيفية مواجهة مشكالته التقنية هو ما حيتاجه 
الطالب يف املدارس واملتعلمون كافة، فال يكفي أن يتعلم الطالب كيف ينقر 

م قيادة السيارة وال  كمن تعلنعلى لوحة مفاتيح احلاسوب وإال سيكو

                                 
نشر ( التربوية والسياسية كتابة العربية باحلروف الالتينية، األبعاد حممد الصاوي، )١(

  إلكتروين، املوقع
http://www.٤shared.com/document/u٩XxJ٢pN.html 

 )م٢٠٠٥الرياض /١١٧جملة املعرفة العدد ( و٤٨ص 
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وحتلل ) العربيزي( الورقة ترصد شواهد .يعرف شيئًا عن آالت التشغيل
 . املتوقعةاألسباب وترقب النتائج

    :)العربيزي(  داللة المصطلح  
وهو مصطلح يقارب مفهوم الصناعة .  اللغة املعروفة بني الشبابوه

كما . اللغات األجنبية للعجمِة  باخللوص إىل سطوةفيه  .القهرية املستهجنة
ا بدأ يؤسس لدالالت خطرية على اتمع من مسخ للغة، فرض واقعي

  .واإلسالموضياع للهوية، وانعدام روح االنتماء لكل ما يتصل بالعروبة 
لغة يلوكها أبناء العرب، وفيها تتداخل املفردة ) العربيزي(ميثل 

 ،ائية ثقبت ثوب العربيةاألجنبية يف نسيج بنية اللغة العربية، هي ظاهرة وب
ذلكم موضوع فزاد اتساعها، وجعلت فيه خروقًا استسلمت لألصابع العابثة 
والظاهرة متسقة مع  غريبة، حديثنا ومثار قلقنا، فاللغة على ألسنة الشباب

ظواهر عدة، تترجم ذلك الولع الشديد بكل ما يقرم من الغرب القوي 
الشباب حموط بثقافة أجنبية فرضها . ةوينأى م عن احلالة العربية املنكسر

اإلعالم والتعليم، وألا ثقافة وافدة فهو يكتفي منها باجلرعة اهلزيلة وال يعين 
على مادي املُصدر لتلك الثقافة أن يبحث شبابنا يف عمقها؛ فاهلدف رحبي 

 يف أحسن النوايا، الغاية املهمة أن تغرق املنطقة العربية باملستورد االستهالكي
بدل الشباب شكل مالبسه احمللية وتسرحية . أصعدة شىت ثقافية ومادية

فالزي غريب، واملوسيقى غربية، والرقصات ملفقة، . شعره، وذائقته الفنية
واملتعة الفنية ال تتحقق إال بقراءة أعمال إبداعية باللغة األجنبية أو مشاهدة 

ة اليت تحتذَى من الفن الغريب مسرحا وسينما، وكذلك الشخصية القدو
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الكتاب والفنانني والرياضيني وغري ذلك كلها ليست عربية، فكيف تكون 
  يب الكاسح؟ـيب الغرائـاللغة مبنأى عن هذا املد التغري

إن من يسري يف أي عاصمة عربية وله هذه الفوضى املنفلتة، واخلليط 
ال التجارية أم اللوحات سواء يف الفتات احمليف مستويات اللغة اليت كتبت ا 

 منها الواضحة أخالطُ أصوات للغات أجنبية، وختترق أذنه )١(اإلعالنات
املتبينة، ومنها مزيج لرطانة ال أصل هلا، فإذا اتصل مبجتمع النخب حاصرته 
هيمنة كاسحة للغة األجنبية وخباصة اإلجنليزية يف املؤمترات والندوات 

 ومن القضايا اليت تنضوي يف هذا .واملواقع العربية االسم األجنبية اللغة
، ألن املترجم الذي ال يتقن العربية يترجم مفردات فقط سوء الترمجةالسياق 

  . فيأيت التركيب العريب مشوبا بالعجمة وإن كان عريب اللفظ

  : مفاهيم العربيزي
  .مزاوجة األجبدية املكتوية بالرقمنة: أوال

 ،ين لبعض األصوات العربيةاحتال العربيزيون على افتقار اخلط الالتي
 فيكون الرقم ، يشترك فيها الرقم مع إضافة شرطهوأحرف فقابلوها باألرقام

 '٩ويقابل شبيهه الضاد الرقم نفسه بإضافة شرطه   ٩املقابل حلرف الصاد
ونالحظ االلتزام ، ٦`والظاء ٦وكذلك النهج يف الطاء والظاء، فالطاء رمز هلا 

                                 
دراسة لغوية اجتماعية : دراسة حممد راجي الزغلول؛ الالفتات يف األردنانظر  )١(

  -ة يف اللغة العربية كتاب ندوة االزدواجي. (لبعض جوانب غربتنا احلضارية
وكذلك وفاء كامل؛ ) م١٩٨٨ -هـ ١٤٠٩عمان / جممع اللغة العربية األردين 
  ١٣٦ - ١٢حبوث يف العربية املعاصرة 
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ص ض، ط (م الكتايب العريب لألصوات املطبقة مبا يقابل اإلعجام يف الرس
 فما كان منقوطًا يف العربية نقط أو وضعوا له شرطه يف الرسم العنكيب ،)ظ

يالحظ ذكاء املستعمل يف كما . وما أمهل يف العربية أمهل كذلك عندهم
، والعني تشبه ٢استغالل الشبه بني احلرف والرقم فاهلمزة تشبه مقلوب الرقم 

، واخلاء تشبه مقلوب ٧تشبه الرقم) ح(، واحلاء االبتدائية ٣ مقلوب الرقم
، أما القاف فلعلها يف ٩، وتشبه الصاد الرقم ٦، وتشبه الطاء الرقم ٥الرقم 

أول ( مسوه األجبديثبت الوهذا .  وإن شبها قليال٨ًخط الرقعة تشبه الرقم 
    :جنليزية إ+كلمتني عربية تركيبا إضافيا من  وهو مركبaol talk) توك

 مقابل عربيزي امسه احلرف مقابل عربيزي امسه احلرف
 ٦ طاء ط ٢ مهزة ء
 '٦ ظاء ظ ٣ عني ع
 ٩ صاد ص '٣ غني غ
 '٩ ضاد ض ٧ حاء ح
 ٨ قاف ق '٥/٧ خاء خ
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  :االختزاالت العربيزية :ثانيا
تنميط اتمعات مست جوانب كثرية من  أمثلة االستهالك اليت ترسخ

والقابلية للتغري، ولكن  تكون اجلوانب املادية أسرع يف اخلنوعحياتنا، وقد 
وتعرف لغة . الرياح استقوت بالعوملة فنالت من القيم كما نالت من اللغة

وفيها تكثر  (Internet Slang) )العامية اإلنترنيتية(النت مبصطلح 
االختزاالت واالختصارات، وملا كانت السرعة الالهثة مسة عصر بأكمله 

  كيف تنجو منه اللغة؟ف
أدخل العربيزي الرقمنة والتزم احلرف الالتيين، يظهر ذلك يف 

فيها ختتزل األمساء العربية . اختزاالت كثرية يف لغة الشباب املكتوبة عنكبيا
جد رواد املواقع وو. )taal( )تال(، وتقي الدين )dode( )دودي(عبداهللا 

 االختصارات األجنبية، فوافق ذلك الشبابية على الشبكة العنكبية غايام يف
م اليت حتقق السرعة واختزال الوقت، واالقتصاد يف ـا يلمطلبيب احتياجا

ا األجنبية، مث تفننوا يف اجلهد العضلي، فأدخلوا تلك االختصارات بصور
تلك مسة كل مظاهر الثقافة املستوردة . صياغة اختزاالت أخرى على نسقها

  .   بنسخة حملية يف جماالت الفن والزي واللغةتؤخذ برمتها مث تقلد
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 باإلجنليزيةرموز تعتمد يف الكتابة العنكبية على اختزال مجل وتعابري 
  :مثال

 داللته بالعربية مقابله باإلجنليزية املختزل اإلجنليزي
H n day Have a nice day اا سعيدأمتىن لك يوم 

Cu See you أراك الحقًا 
Imo In my opinion يف اعتقادي 
Istr I still remember إين أتذكر 
Fyi For your 

information 
 ملعلوماتك

Pov Point of view وجهة نظر 
Tyt Take your time لديك متسع من الوقت 
Cuz Because بسبب 
Brb Be right back سأعود حاال 
Lol Laugh out loud بصوت عاٍل أضحك 

iykwim     If you know what I 
mean  

 إذا كنت تعرف ما أريد
b٤ Befor قبل ذلك 

omw On my way  انتظروين( أنا قادم( 

وإذا كانت هذه االختصارات منتجا أجنبيا لفظًا وفعالً فإن املبتكر العريب    
 جعلوا له  (brb)واجه بعضها مبضادات من االختصارات املقابلة فاالختصار

 وهو رد على من يتوقف عن االتصال ،)روحة بال رجعة( معناه  (rbr)مقابال
داللة هذا االختصار مشحونة باملسلك الصدامي . مؤقتا ويعود بعد حني

 ومثة اختصارات لتعبريات عربية لكن الشباب ،اليومالذي يعتري لغة الشباب 
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يكون رمزه ) إن شاء اهللا ()١(فالتعبريالالتيين اختزلوا النطق العريب باحلرف 
احلمد (و) كله بأمر اهللا(  يكون مقابال للتعبري)kba(والرمز  )isa( يلاختزاال
   .)lahwlkeb( )ال حول وال قوة إال باهللا( و،)halel(رمزها ) هللا

  كتابة العربية باخلط الالتيين:ثاثال
.   أنه سيتحقق هلدف الكتابة باخلط الالتيين النصرأحدال يف فكر ما ج

 اليت تسللت دوء أثناء غفلة األمة، وانشغال تلك الدعوة الضالة املضلة
الناس بربيق التقنية، وانصرافهم إىل إتقان لغة الثقافة الرقمية يف عامل 

وملا كان املناخ املصاحب متسما . احلواسيب وفضاءات الشبكة العنكبية
التكنولوجيا وثورة بالرهان احلضاري ملواكبة التطورات املتسارعة يف علوم 

 مما جعل العلماء ،استدعى ذلك سرعة التحرك والتغري العاصف االتصاالت
واملفكرين ينصرفون إىل اهتمامات تأخذهم بعيدا عن املمارسات املنحرفة يف 
لغة الكتابة عند رواد غرف احملادثة العامة اليت انتقلت منها إىل الرسائل 

ملرسال الشخصية املتبادلة بني الشباب على الشبكة العنكبية، يف برامج ا
) احملادثة(، )Instant Messenger Program(، أو )IM Programs(املباشر 

لكن األمر استفحل، وحتقق لدعوة عبد العزيز فهمي النجاح بل االنتشار 
 وقد أعيدت طباعة كتاب .مبدى مل يكن حيلم به صاحب الدعوة نفسه

قرن من لعبدالعزيز فهمي، بعد نصف » احلروف الالتينية لكتابة العربية«

                                 
ديد جديد للغة القرآن الكرمي  موقع .. مسري حممود، كتابة العربية حبروف التينية )١(

  م٢٠١٠ يوليو ٣٠العربيةاجلمعة 
html.٢٠١٠/٠٧/٣٠/١١٥٢١٧/articles/net.alarabiya.www://http 



٤٦٥ . العربيزي–من استعماالت اللغة المحدثة 

لف م، وبعد أن أغلق جممع اللغة العربية امل١٩٤٤صدوره أول مرة سنة 
   )١(.م١٩٩٣برفض االقتراح مجلة وتفصيالً، طبع سنة 

  :ميادين استعماالت العربيزي
 فيما سبق كيف اخترع العربيزي ووالدته يف غرف احملادثة ذكرنا

 ، وسنتوقف عنداحلاسوبية، ويثرينا سرعة انتشاره وتيسري تعلمه دون معلم
 لنعرض أمثلة من النصوص اليت كتبت، وحناول ميادين استعماالت العربيزي

  . العربيزياستعراض أهم اخلصائص اللغوية اليت ختتص ا لغة

  :المحاورات في منتديات المحادثة
 يستوي يف ذلك املنتديات اجلادة ،تعج املنتديات الشبابية بلغة العربيزي

كان .  يةاليوموكذلك منتديات احلوارات الشبابية  ،أو املوضوعات اجلادة
ا  برناجم)اآلن( عن لغة العربيزي فقد قدمت قناة سؤالمن املوضوعات اجلادة 

 جاءت الردود منوعة اللغة، خليط بنيو املستجدات اللغوية الشبابية، عن
 منها هذا الرد الذي كتبه من رمز إىل امسه ،العامي والفصيح والعربيزي

  باحلرف الالتيينوكان رسم خط الرد  )Chancellor١١٠٠(بـ
''ahm shi ytklmo ٣arabi o trakiz fe klamhom inno hom 

nfsahom ytklmo english with the arabic i mean WTF like at 
٣:٠٦ he says fe BASIC LOOL USELESS subject if they stay 

                                 
 حممد الصاوي، اإلنترنت تعيد القضية من جديد كتابة العربية باحلرف الالتيين )١(

  )م٢٠٠٥الرياض  /١١٧  العدد –جملة املعرفة (
http://www.almarefh.org/news.php?action=show&id=١٦٩٤ 
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home a٧snlahom:D GOOD JOB i give u ZERO.'' )١(  
أهم شيء يتكلموا عريب وتركيز يف كالمهم إن هم "وبنقله للرسم العريب 

 هي سيز يف باسك لول يوسلس ٣:٠٦نفسهم يتكلموا إجنلش آي مني وتف آت 
  ".د جود جوب آي جف يو زيروو: سبجك إف ذي سيت هوم أحسن هلم

بتأمل النص جند أنه جعل اخلط الالتيين جامعا بني الكالم العريب 
ته الفصيحة والعامية والعربيزي إىل جانب مفردات باللغة اإلجنليزية، مبستويا

 ومن العربيزي  )ahm shi ytklmo( الكلمات العربية : األمثلةفمن
)٣arabi ،a٧snlahom(ومن املفردات اإلجنليزية اللغة و )GOOD JOB( 

 وهذا املصطلح األخري ).WTF(و) LOOL(ومن املختصرات العربيزية 
)WTF(ِقلَ عن اختزال باللغة اإلجنليزية له داللة خارجة ويستخدم  ن

 حملية ليةاستخداما وظيفيا خاصا، لكن الشباب العريب نقلوه إىل وظيفة دآل
) االستغراب(ووسعوا جماالت استخدامه ليدل تارة على ) وش حتس فيه(

مشحونا بطاقات سلبية تقترب من السباب ) االستهزاء(على  وتارة أخرى
ذي يتعلق بوشائج تربطه بأصله املنتمي أللفاظ التابو املستهجنة واحملرمة ال

  .على املتكلم املهذب
هذا اخللط العجيب كشف عن فقر لغوي يف الصياغة والتركيب لدى 

، فالروابط بني اجلمل تكاد تكون كاتب التعليق يف مهاراته اللغوية يف العربية
 إىل آخر وتباين ما بني تشطري الكلمة منعدمة، فنحن أمام تعبري هنا مث انتقال

                                 
  جنليزية على حياة الشباب السعودي برنامج تاثري اللغة اإل)١(

C:\Users\Good\Desktop\YouTube -.mht 
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 ).a٧snlahom()  أحسن هلم( ودمج الكلمتني )inno hom() إم (واحدةال
 D GOOD(كما كشف التعليق عن مسة االستخفاف الشائغة بني الشباب 

JOB i give u ZERO فالتناقض واضح فهو ميتدح العمل لكن يعطيه  )٠
شباب وهو استعمال مصطلحات ذات ويف النص مسة من مسات لغة ال. صفرا

   . داللة بذيئة

  :الرسائل اإلخوانية في البريد الشبكي
 حيزا يف بطاقة التعريف الشخصية؛ فهو الزم كيالشبالربيد يشغل 

كاالسم ومكان امليالد واجلنسية، ومن هنا حرص املتعاملون باحلواسيب على 
 أم جتارية خاصة أم فتح حسابات بريدية أفرادا كانوا أم مؤسسات رمسية

  .    بل إن أبناءنا سبقونا وم اقتدينا. عامة، راشدين أم مراهقني
يف يوم ما كنت مع ابنيت نتجول يف املواقع العنكبية فاستقبلت     

   :رسالة ألكترونية أنقل لكم نصها

Ahleen oo sahleen how’s algomar today? keef ٧alak?            

Ya shee٥a NT marra wa٧ashteeny shda٣wa ma nshoofk ٥eer 
shar 

 wesh hatha aish ٩ayer ?? Ana LesSa raj٣a mn alQ٨                       

٣moman shofy next week inshalla ana bjma٣ all the girls  oo 
١+h, u her fee beety                                                                                

`٩roory tjeen.. tra ana jam٣thoom ma٥٩o٤ ٩u l٢nhm 
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 mshtageen lk.. bs ٣almeeny which day bykoon ta٨reban 
ansab ٢ make the invitations.. plz la ١٠seen lazm tjeen ya … 
LOL..٦ayeb call me back sweety 

 فطلبت من ،سريإلىالنـزر حاولت قراءة الرسالة معها فلم أتبني إال 
أهلني وسهلني هاو إز القمر تودي؟ كيف (: فإذا هيصوتيا،  ابنيت ترمجتها

 وش هذا ،وه ما نشوفك خري شرعد وحشتيين ش،حالك؟ يا شيخه أنِت مره
 ، شويف،اعموم. إيش صاير؟ أنا لسه راجعه من الكويت، وانبسطت هناك

 ، أنت حتبينها يف بييتواحدةل ذا قريلز وت ويك إن شاء اهللا أنا جبمع أوسكِْن
بس ..  ألم مشتاقني لك، ترا أنا جامعتهم خمصوص فور يو،ضروري جتني

 بليز ال ،علميين وتش دي بيكون تقريبا أنسب تو ميك ذا إنفتيشنـز
  ..)يتيسوطيب كول مي باك . .لول...  الزم جتني يا،تنسني

 فطلبت ، معمياتهكان النص مغلقًا اضطررت ملن يعنيين لكشف
الترمجة لفك طالسم النص، إال أن الترمجة جاءت غامضة كالنص األصلي، 

 استطعت الولوج بني )١(مما فاقم استغالقها، وبعد مساعدة من ابنيت
منحدراا وتعرجاا، وتداخل بنائها اللغوي، ألنه مزيج من العامية العربية 

 ألنه  ؛رف العطف الواو نالحظ ح Ahleen oo sahleen .،حبروف التينية
ينطق بالعامية واوا مضمومة وواوا أخرى خمتلسة ساكنة فاختار هلا املبتدع 

                                 
 ابنيت صاحبة الرسالة كانت يف أواخر املرحلة االبتدائية عندما دخل احلاسوب  )١(

ربية مرتلنا، وهي اآلن على وشك التخرج، وليست املشكلة يف متكنها من الع
حديثًا وكتابة وال بيئتها األسرية مبعزل عن أدواا اللغوية، ولكنها جتعل لكل 

 .مقام مقاال، وهذه مسة كثري من الشباب ممن يستعملون العربيزي
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إىل جانب اخللط بني مستويات لغوية ، )plz (اختزاليةومنحوتات ) oo(رمسا 
 يف مجلة ذات بنيان لغوي ا تدخلمتعددة فكلمات منقولة من العربية لفظً

  .how’s algomar today) ( إجنليزي 
تضم الرسالة مسات اللغة العربيزي من املزاوجة بني الرمز األجبدي والرقم 

من ذلك احلاء يقابله  .العددي، وهو قاصر على األصوات اليت ال مقابل هلا يف الالتينية
 أما اخلاء فيقابلها الرقم (shda٣wa) ) ٣(والعني يقابله رمز (٧alak keef)  (٧)الرقم 

)٥( (shee٥a)  تقابل الرقم والطاء): ٦( ayeb)    (وأصوات يشترك فيها الرقم مع ٦
  ويقابل شبيهه الضاد  ٩) (ayer )٩(إضافة شرطه، فيكون الرقم املقابل حلرف الصاد 

) ٦ayeb( وكذلك النهج يف الطاء والظاء، ) ٩̀ ( roory) ٩` (الرقم نفسه بإضافة شرطه

ايب زام مبا يقابل اإلعجام يف الرسم الكت ونالحظ االلت)٦̀(  والظاء )( ٦فالطاء رمز هلا 
فما كان منقوطًا يف العربية نقط أو وضعوا ) ، ط ظص ض(العريب لألصوات املطبقة 

   .له شرطه يف الرسم العنكيب، وما أمهل يف العربية أمهل كذلك عندهم
 استفاد االختزال  (u ٤)يف الرسالة تعبريات رقمية حتل حمل كلمات إجنليزية

  youألنه يتطابق لفظًا مع الضمري u  اإلجنليزي واحلرف ٤صوت للعددمن جرس ال

تلك االختصارات مستوردة من منتجيها يف الغرب، أما األعجب فهو . to لألداة٢ و
االبتكار العريب إنتاجا واستهالكًا عندما يدخل ملفوظ الرقم اإلجنليزي يف نسيج 

 تركب من املقطع )  + (١٠seen (la) )ال تنسني(اللفظ العريب، فالفعل العريب املنفي 
وهذا املقطع مؤلف من حرف املضارعة التاء مث النون وهو احلرف األول من ) تن(

   (seen)) سني(املقطع ) + ١٠(الذي يقابله صوتا الرمز العددي ) نسي(الفعل 

  )كويت(واالسم .  (١٠seen la)فصار املزج بني املقطعني يف لغة الشبكة العنكبية 
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Q٨) (  اخيتزل بعد تقسيمه إىل مقطعني يدمج حرفًا التيني)  (Qبرقم )واملقطع  )٨ ،
، أما التاء (N) يقابله ملفوظ الصوت يف الرمز األجبدي الالتيين ) أنت(من ) أن(

. (NT) ) أنِت(، فكتبت  (T) املكسورة يف الضمري أنِت فريمز هلا باحلرف الالتيين
 واغالً يف هذا، فاهلمزة من الضمري يف اللهجة وميكن أن يكون التلفظ اللهجي

ومد الضمائر ظاهرة واضحة يف نطق الشواب يف ). إنيت(مكسورة والكسرة ممطولة 
 إنيت،(اء يلامدينة الرياض ويف كتابان، فللمؤنث ميددن الضمري نطقًا وخطا ب

ا وخطا ، وكذا يفعلن يف ضمائر املذكر ميددن الضمري نطقً)كتابكي، لكي، كيفكي
هذه الظاهرة عرفت يف هلجة قدمية نسبت إىل ). إنتا،كتابكا، لكا، كيفكا(باأللف 

  .)١(ربيعة وصفها الثقات بأا رديئة
 وهم بذلك ،ومن الرموز استعمال التصاوير للتعبري عن اللفظ اللغوي

 يف الرسالة السابقة للغة اهلريوغلوفية، فالوجه املبتسم ا حياكون طريقة
وهلم يف األوجه ) القد استمتعت يف الكويت وأنا سعيدة جد(لة يقابل مج

 املرسومة دالالت تقابل احلاالت النفسية فإىل جانب املبتسم هناك العابس
أما . والدامع والذي تعلو حاجبيه عالمات االستنكار أو التعجب وغريه

 أنت ()her u(يعرب عنها بأشكال خمتلفة دالالت العواطف فرسم القلب
وهلم مواقع خاصة على الشبكة العنكبية تزودهم مبعاجم الرموز ) حتبينها

    )٢(.التصويرية وطرائق استعماالا
                                 

 -هـ ١٣٩٦القاهرة / مطبعة السعادة(إبراهيم حممد جنا؛ اللهجات العربية؛  )١(
 ٩٣ص ) ١٩٧٦

)٢( /adh~/edu.uams.ach.www://http   وnet.wbs.٢٠webchat://http 
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  :رسائل الجوال
 صاحبة الرسالة السابقة بعد أن مضى على تلك الرسالة ابنيتنعود إىل 

 رسالة أخرى على هاتفها اجلوال من زميلتها يف تلقت  عشر سنواتحواىل
  : لاجلامعة؛ تقو

   (Hey BoBo Keefik ?? iL`٦aher Nseeytii Ketab ٧ag iLtha٨afa 
iL٢eslameya Fe Baity anyway Plz Ersly Sawagik ٩'rorry  
٣shan Ya٥tha   Cause Ana Manii fi iLbeet, la١٠seen,   See ya 
Honey) 

هيي بوبو كيفك؟ الظاهر نسييت كتاب حق الثقافة اإلسالمية يف ( 
 واي بليز إرسلي سواقك ضروري عشان ياخذه كوز أنا ماين يف بييت، إين

   ).سي يا هوين، البيت،  ال تنسني
ال يغيب عن املالحظ ثبات املعجم العربيزي وتراكيبه واخللط بني 
املستويات اللغوية املختلفة العامي والفصيح والعربيزي، وكذلك اجلمع بني 

 كتايب يلتزم اخلط الالتيين ما هو عريب يف أصله وإجنليزي، كل ذلك برسم
  ).Plz(والرقمنة واالختزاالت املستوردة 

وإذا كانت هذه لغة الشباب فقد تلقيت شخصيا على هاتفي رسالة 
اهن إىل صديقاا، ومع مالحظة فارق السن واخلربة أحددعوة معممة من 

  :احليوية بني الرسالة اليت تلقتها ابنيت وهذه الرسالة اليت نصها
(hello ladies,waiting ٤u on Monday ٢٥th of may at ٩٠٠pm in 
shaallah.With love)     
الرسالة من امرأة ناضجة مثقفة؛ ولكنها تناست التحية باللغة العربية، 

 لفظًا وكتابة، ومثلها كذلك عبارا اخلتامية )hello(واستخدمت التحية 
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املستوى اللغوي  وهي التزمت بفصاحتها يف )With love(احلميمية 
الرسالة التزمت بالنطق العريب للفظ ف )إن شاء اهللا( أما التعبري .اإلجنليزي

  االصطالحية وال بأس يف مثل هذه التعابري،ولكنها رمسته باحلرف الالتيين
املقولبة أن تكتب باخلط الالتيين إذا كانت يف سياق نص مكتوب باللغة 

 منعه كتابة النص العريب الفصيح شدد يف إمنا ما يتحرج منه بل نت،اإلجنليزية
  .حىت العامي باخلط الالتيين

    :الرسائل في شريط القنوات الفضائية
ت للشباب ساحات فضائية أخرى غري حبسهم أمام ح فُِتاليوم

احلاسوب؛ فهذه القنوات املرئية الفضائية تغزو شاشاا أشرطة الرسائل 
(sms)،باملستوى الفصيح، وأما القنوات  القنوات اجلادة تستقبل الرسائل 

اليت تليب رغبات الشباب كقنوات الترفيه والتسلية فأكثر الرسائل تفارق 
املستوى الفصيح، وتقرأ على شاشتها تعليقات يدخل فيها العربيزي، كما 

) خعخع(و) خخ خخ: (نقرأ أمساء أصوات وأمساء أفعال غريبة مثال
ومنها ما اختار أن ) أوبس(واسم صوت معرب ) أب أب(و) هههههههه(و

ومثة قنوات اختصت  )٧falaat(يكون اسم القناة بالعربيزي مثال قناة 
 ودخلت قنوات األطفال .باستقبال سيل احملادثات املتبادلة يف غرف الدردشة

إا جتارة الفضاء، ال تكترث ملا يكتب، امليدان فهي تستقبل الرسائل أيضا 
  .ح، هو جين املكسب الرحبياهلدف واض. فال رقيب وال حسيب
 وال يف الطريقة التعويضية ،يف املختصرات فقط اخلطورة ليست

 وإمنا ،اللغات األخرى باألرقام عن األصوات العربية اليت ليس هلا مقابل يف
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مستقرا يف  اخلطورة يف هذا املسخ الذي يصيب اللغة يف صلبها ويفرض واقعا
، فقط لنفكر كيف )١(العقود القادمةالتواصل اللغوي، ستتعاظم آثاره يف 

 بعد عقدين أي عندما يكون شابا قد أى دراسته اليومستكون لغة طفل 
اجلامعية، إن هذا اجليل هو من سيشغل املراكز القيادية يف بلداننا العربية، 

  . صناعة املستقبل وتلك آثار فأسهمفكيف نأمتنهم على مسؤولية
نفسها جبهد غري قليل من الكلفة ) يزيالعرب( ظاهرة فرضت  حقا لقد

والعناية يف مستويات لغوية متعددة، منطوقة ومسموعة، مكتوبة وملونة ومرقمة، 
لقد بدأ األمر مبا يليب .  وختفى عنا أسرارهااليوموأشياء أخرى قد ندرك بعضها 

ضرورة وحاجة يف اجليل األول من احلواسيب اليت مل تعرب، واتسم األمر مبا يشبه 
حنن حقا حباجة إىل تدريب مكثف لنتمكن من فهم هذه . لطرافة  فانتهى بكارثةا

ألن قوادها جيل الشباب، . ونفك طالمسها املكتوبة يف املنتديات الفضائية. اللغة
يف االختزاالت ) العربيزي(سخر فتوته وعبقرياته املبدعة لتوليد طوائف متناسلٍة من 

نا دائما إىل مترجم من الشباب يسعفنا يف جتلية والتعبريات االصطالحية مبا يعوز
وهم يصفون من ال بعرف العربيزي باملتخلف ومن يعرفها . املعىن وإزاحة الغموض

     )٢(وال يستعملها باملتحذلق

                                 
م قال ٢٠٠٨يف مؤمتر عن اإلعالم يف املنطقة العربية عقده الس الوطين يف الكويت   )١(

أحد املعقبني وبشيء من الثقة أن املنتظر من عمر اللغة العربية يف العصر احلديث فقط 
)٢٥ ( ا  مث تنقرض وتندثر، هذا ما يتوقعونه خاب فأهلممخسة وعشرون عام . 

  موقع البالغ األلكتروين( فاطمة الربيكي، ملاذا تفوقت العامية اإلنترنيتية على اللغة العربية، )٢(
htm.t٥rjy٠pk/thaqafa/com.balagh.www://http 
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  القصائد العربيزي  :رابعا
 االس فأصبحت فنا  كطرفة يتندر ا يفالقصائد العربيزي  انتشرت 

النص املوجه استهجانا ليصبح مثاالً حيتذى به؛ فقصيدة من  واختلط إبداعيا،
ى احللقات النقدية للفنان السوري ياسر العظمة أحدهذا النوع جاءت يف 

وحتملت بأدائه املميز املتمكن صنوفًا من حمفزات الضحك والظرافة اليت تابعه 
  :فيها شباب صاغوا قصائد عدة من مثل

 بان يور لف يف قليب كما دمي مشي   ** ليت مي تل يو يا حبييب سم اشي
 تتركين لونلي و اين بعدك نو بـدي **  تعشق سم بـدي  واي جرين و

وختتلف طرائق التنسيج العربيزي فإذا كانت القصيدة السابقة قد 
أدخل فيها العربيزي يف مجلة نسيج القصيدة،؛ فإن صور أخرى تكتفي 

 قد يكون تعبريا ومنه ما يكتفي بإقفال الشطر من القصيدة بالعربيزي الذي
  .)١(بأن تكون القافية فقط بالعربيزي

                                 
الرابع اهلجري عرف الشعر الشعيب القدمي نوعا من الشعر يتضمن  يف القرن )١(

، وهو ما كانت تنوح به اجلواري )ايلااملو(تعبريات باألعجمية، يطلق عليه شعر 
كما عرف الشعر األندلسي الشعيب أيضا نوعا آخر من املوشحات . يف مراثيهم

ندلسية؛ املوشحات األ: انظر). خرجة(يتضمن مقطعا يقفل به املوشح يسمى 
 الس الوطين للثقافة والفنون ٣١عامل املعرفة العدد (حممد زكريا عناين، 

 . ٢٦ص )  م١٩٨٠الكويت يولية / واآلداب
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  :مثال ما أقفل شطره بالتعبري العربيزي

 آي هوب ترجـع لنا ثاين  مـاي الف طولت بغيابـك
 آت نيت النـوم ماجـاين  سلـيب آكانـت بسـبابك

 هارت ماي عليك وهلـاين  كم هري أحبابك واعطف على
 يو مصت  شاين تصرب على  آي ويت بكواصرب على حسا

 بيليـف آي كانت تنساين  رفـيوز يالـترف خطـابك
 آت هوم  وحداين مث عاش  آت الست ياحـظ من جابك

  .مثال ما اكتفي بأن تكون القافية فقط بالعربيزيو 
  Infectionأيا ذا القلب ال حتزن فذاك احلب 

 Injection عقاقري ولن تشفيك                                 فلن جتدي 
 Direction فكم من عاقل فطن مضى باحلب 

  Mention                                  ستنكره وتنساه ولن يبقى له 
 Section فال تنظم له شعرا وال تكتب له 

 Selection                          وال حيزنك من باعك فقد أخطأت 
 action  ال تبدي لهوال تبدي له أسفًا و

ـْزلةٌ لبعض الناس   exception                              فإن احلب من
 tension  فبعض الناس إن هجروا فال حزنٌ وال

 connection                     وبعض الناس إن هجروا يظل ويبقى 
 reaction فوصل الروح له فعل وما أحاله 

 affection     بدعوات بقلب دجى هلا أثر و                           
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 Passion ن مل يبق يل شيء فال حب وال إف
 conversion                        فال أسف على دنيا لك وعليك 

  تعريب املعاين العربية: خامسا
 وهو ،    يدخل العربيزي يف سياق آخر من استعماالت اللغة الشبابية

فظ أعجمي فاملسكوكة العربية شعبية أو فصحى  بلتعريب املعاين العربية
اقتضتها الثقافة احلاسوبية أن تعرب بطرائق خاصة ال تتسق وقواعد الترمجة 

  :والتعريب يف الثقافة املنقولة منها
 املقابل باللغة  اإلجنليزية التعبري باللغة العربية

 Turn your face اقلب وجهك

 pick up your face but لقط وجهك بس

 Find your quarter دور ربعك

 Cairo envelops ظروف قاهرة

 after your ear بعد إذنك

 took a parking from you أخذت منك موقف

 You broke my mind كسرت خاطري

 Oh man walk your adverb يا راجل مشي حالك

      On ceramic على بالطة

 Drop of water drunked by the نقطة ماء شربتها األرض
ground 
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 وبيان ما بني اللغتني من مفارقة ،ولعل هذه الترمجات أريد ا الطرافة
إن عمد إىل ترمجة حرفية؛ ذلك أن للتعابري العربية املذكورة معانيها 

، وعلى سبيل املثال فإن اجلملة )١( وما يترجم هو املعىن الوظيفي،الوظيفية
، go awayولذا فاملقابل هو ) فارق، أو ابتعد(تعين ) اقلب وجهك(األوىل 

أين لست من ربعك أي أصحابك : (فاملعىن) دور ربعك(ومثلها اجلملة 
، وخلط املترجم بني )املالئمني لطبعك وسلوكك فاحبث عنهم وانصرف عين

فمن معانيها املكان، ولكنها هنا تعين األصحاب واملعىن ) ربع(معاين 
، وكذلك خلط املترجم go awayترمجتها أيضا ف) فارق أو ابتعد(الوظيفي 

بني اُألذن العضو واإلذن املصدر من الفعل أَِذن، والسبب أن اللهجة ال تفرق 
، pleaseوميكن أن تترجم هكذا . يف النطق بينهما فهما مشترك لفظي فيها

ولذلك ميكن أن ) بصراحة أو بوضوح(وأما على بالطة فمعناها الوظيفي 
أما التعبري األخري فهو جمازي للداللة على فقدان الشيء،  franklyتقابل 

  ويغين عنه يف اإلجنليزية 

 (it has been gone)  .(been lost it has)   أو

                                 
أوس إبراهيم الشمسان، جوانب  أبو: لبيان مفهوم املصطلح وأمثلته وآثاره انظر )١(

لكويت، الة العربية للعلوم اإلنسانية، جامعة ا(من االستخدام الوظيفي، 
 .٦٥-٣٠ص) م١٩٩٠، شتاء ٣٧، ع١٠الكويت،جملد
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  اخلامتة
إن مشكلة اخلط العريب ليست وليدة العصر احلديث، وحفظ التـاريخ            -

حماوالت اإلصالح والتجديد على اختالف مقاصدها واجتاهاـا، ومل         
فض اتمع العريب بعلمائه ومفكريه والعامة فيه  حملاوالت التجديد يكن ر

تعسفًا أو إصرارا وال مكابرة، وإمنا أثبت التمحـيص والتـدقيق أن ال             
  .جدوى منها، وأن صعوبة التنفيذ ومضاره تدق أسفني نعشها

أن اخلط العريب متكن من محل أمانة تدوين تراث أمة حضارا تقوم علـى             -
لغوي، وشهدت مخسة عشر قرنا على ذلـك، وإن أي حماولـة   اإلبداع ال 

لتغيري اخلط تعين إعادة تدوين ذلك التراث مجلة وتفصيال وهـو مطلـب             
عسريشاق . 

أن اخلط العريب يتصل بالفن التشكيلي بنسب قوي، وأنه مدرسة فنية        -
ميكن استثمارها على مر السنني، مع اإلفادة من تقنيات احلواسـيب           

 . أمتنا العربية بني احلضارات املبدعة فنيالتجدد مكانة
أن اخلط العريب اكتسب قيمة يذود عنها كل عريب وكل مسلم؛ إذ             -

 .كان اخلط الذي كتب القرآن الكرمي به
أن احتياج الشباب إىل اخلط الالتيين ارتـبط مبـشكلة مؤقتـة يف              -

 .احلواسيب أمكن جتاوزها
كخلو احلواسيب املصنعة   أن املشكالت الطارئة واملؤقتة ميكن حلها        -

للعامل الغريب من اخلط العريب وسيكون ذلك مهمة رؤوس األمـوال           
العربية ومصانعها الوطنية فعليها أن تفتح فروعا لصناعة احلواسـيب          
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وبرجمياا يف تلك البلدان، أو أن تدخل شريكًا علـى أن تـشترط             
 .صناعة حواسيب وبرجميات للغة العربية

ـام        ضرورة االقتراب من ا    - هتمامات الشباب، وعدم التهوين مـن توجه
 .ومشاركتهم الشعور باملسؤولية جتاه أمتهم وهويتهم وانتمائهم

لن يستقيم شأن اللغة باجلهود املومسية ازأة، األمر حيتاج هبة وطنية            -
قومية شاملة تلتحم فيها اجلهود الرمسية والشعبية، كما لـن جتـدي       

رية، البد من تكامل اجلهود الـيت       ظاهرة االنكفاء على الذات القط    
 ألنه اختيار حضاري ملزم، ويعمـق       ؛ترفع شعار العودة إىل العربية    

ولن نكون أقـل مـن      . اإلميان باهلوية العربية، وبلغة القرآن الكرمي     
بنغالدش اليت فرضت لغتها وأخرجتها مـن بـني فكـي األسـد             

حبيام الباكستاين الذي قضمها، ومل يبتلعها، وقدمت شهداء ضحوا         
ى أحدساحة منارة الشهداء    "وأصبحت  . لتحقيق النصرة للغتهم األم   

عبقرياا املكانية املبكرة، حيث متثل هذه الساحة نـصبا تـذكاريا           
م بفرض اللغـة    ١٩٥٢ الذين طالبوا عام     ليةالرواد حركة اللغة البنغ   

 كلغة رمسية على باكستان، واختارت األمم املتحدة تلـك          ليةاالبنغ
  )١(. فرباير يوما عامليا للغة٢١رى الذك

                                 
/ ١١ املوافق -١٤٢٧/ ٢١/١١ ثننياال( اجلزيرة الفضائية، برنامج حتت اهر )١(

  )م ٢٠٠٦ / ١٢
   http://www.aljazeera.net/NR/exeres/F٩٢B١E١D-٤-٢٧٦٩E٣B-٩C١٨-

٠٧٥CD٢٩٥٣F٧١.htm 
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الوعي مبسؤولية اإلعالم، والعمل على ختصيص بـرامج يوميـة يف            -
القنوات الرمسية واألهلية تعاجل العربيزي على أن يكـون الـشباب           

وإذا كانت . "مشاركني يف اإلعداد والتنفيذ فأهل مكة أدرى بشعاا      
ة وتعميقها يف اللغة    حضارة الكتابة قد أسهمت يف تأسيس االزدواجي      

العربية فإن حضارة الكلمة املنطوقة بوسائلها املـسموعة واملرئيـة          
 ألن حتقق تقاربا حىت التماثل بني مستويات العربيـة          ؛خاصة مؤهلة 

 .)١("املتفاوتة
توجيه اهتمام املؤسسات التعليمية والتربوية لتوعية الطالب والناشئة         -

 بقيمة اللغة العربيـة فهـي       وكشف اجلهل املعريف  . جبسامة املشكلة 
قادرة على نقل املعرفة وهلا جتارب تارخيية، وهي من أكثر اللغـات            

وإذا : "تنويعا يف معامجها، قال املستشرق األملاين أوجـست فيـشر         
استثنينا الصني فال يوجد شعب آخر حيق له الفَخار بـوفرِة كتـِب             

 مفرداـا، حبـسِب     علوِم لغِته، وبشعوِره املبكِر حباجته إىل تنسيقِ      
  .)٢("أصوٍل وقواعد غري العرب

التوجه اجلاد إىل تعريب العلوم؛ ومما يؤسف له أن هذه القضية مـا              -
زالت تتوارى يف سلم اهتمامات جامعاتنا وكأا مـن األعاجيـب           
املستحيلة، يف حني جنحت جمتمعات أخرى يف فرض لغتها لغة علم            

                                 
دار الفكر للنشر (عامل العريب؛ اد موسى؛ قضية التحول إىل الفصحى يف ال )١(

 .١٥٣ص ) م١٩٨٧األردن / والتوزيع 
 . أوغست فيشر مقدمة املعجم اللغوي التارخيي)٢(



٤٨١ . العربيزي–من استعماالت اللغة المحدثة 

. ورة كإيران وتركيا وإسـرائيل     وروسيا ودول جما   اليابانكالصني و 
واألمر األكثر غرابة أن دولنا ال حتترم قرارات مؤسسات ثقافية رمسية   
تابعة هلا وبيانات يوقع عليها وزراء يف حكوماا نذكر منها متثيالً ال            
حصرا؛ بيان الرباط الصادر عن مؤمتر الوزراء املسؤولني عن الشؤون          

رة السابعة وقد عقد يف الفترة مـن        الثقافية يف الوطن العريب يف الدو     
فإن االعتماد علـى لغـات      "م وقد نص    ١٩٨٩ أكتوبر   ١٣ -١٠

أجنبية يف نقل املعرفة العلمية لناشئتنا وتدريس العلوم والتقنيـات يف           
أغلب اجلامعات العربية بلغات أجنبية، يعين عـزل اللغـة القوميـة        

جارب قـد   والثقافية العربية عن كل مضمون علمي، وخباصة أن الت        
أكدت أن ال سبيل إىل حتقيق تقدم جدي يف شىت جماالت املعرفـة             

  .   )١("خارج اللغة القومية
ضرورة إصدار قوانني رمسية متنع أي موظف رمسي ميثل الدولـة يف             -

 )٢(.اخلارج أن يديل بتصريح أو يلقي كلمة األمة بغري العربية
تجارية وتسمية  ضرورة إصدار قوانني رمسية تنظم كتابة اإلعالنات ال        -

احملال، وكذلك تسمية الربامج التلفزيونية واشتراط كتابـة أمسـاء          
 .املعدين والفنيني باللغة العربية

                                 
مركز (اللغة العربية والوعي القومي، حبوث ومناقشات الندوة الفكرية اليت نظمها  )١(

دراسات الوحدة العربية باالشتراك مع امع العلمي العراقي ومعهد البحوث 
 ١٠٥ص ) م١٩٨٤بريوت / والدراسات العربية

 ن،  م)٢(



٤٨٢ المحور الخامس

 .االهتمام باملعلمني واإلعالميني وتكثيف الدورات اللغوية التدريبية -
تشجيع الشباب على ابتكار برامج تطور احلواسيب مبا فيه خدمـة            -

لربيد األلكتروين وتـسمية امللفـات يف       للعربية مثال كتابة عناوين ا    
 .على أن تكون اجلوائز واحلوافز مغرية للشباب. بعض الربامج

 .تشجيع املواقع العربية اليت تم بالفصحى ودعمها ماديا ومعنويا -
  .  إدخال برامج تعليمية تم بتقنيات احلاسوب -



٤٨٣ . العربيزي–من استعماالت اللغة المحدثة 

  املصادر واملراجع
  :إبراهيم؛ أمحد عبد العليم

  ).م١٩٧٥القاهرة  /مكتبة غريب (ترقيم يف الكتابة العربية، اإلمالء وال
البيهقي؛ أبو بكر أمحد بن احلسني بن علي بن موسى اخلُسروِجردي 

  ):       ه٤٥٨ت (اخلراساين، 
، مكتبة الرشد ١ط(شعب اإلميان حتيقق؛ عبد العلي عبد احلميد حامد

  ).م٢٠٠٣الرياض، /للنشر والتوزيع
  :اجلراري؛ عباس

كتاب ندوة قضايا استعمال اللغة (لغة العربية بني التطوير والتقومي ال
  ).م١٩٩٣، الرباط/ العربية يف املغرب

  ): ه٨١٦(الشريف اجلرجاين؛ أبو احلسن علي بن حممد 
  ).م١٩٧١تونس/الدار التونسية للنشر(التعريفات 

   : أنور؛اجلندي
الثقايف اخلامس املوسم ( اللغة العربية يف مواجهة اللغات األجنبية -

  ).م ١٩٨٧مع اللغة العربية األردين، 
  ).  م١٩٧٢القاهرة /  مطبعة الرسالة١ط(املعارك األدبية، -

  ):ه٣٤٢ت (ابن جين؛ أبو الفتح عثمان 
  )م١٩٥٢القاهرة / دار الكتب(اخلصائص، حتقيق حممد علي النجار، 

  ):ه٥٤٠ت ( احلسن ؛ أبو منصور موهوب بن أمحد بن حممد بن اخلضر بناجلواليقي
، ١ط (حامت صاحل الضامن، : ، حتقيقتكملة إصالح ما تغلط فيه العامة
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  ). م٢٠٠٧دمشق، / دار البشائر
  ):٨٠٨ت (ابن خلدون؛ عبدالرمحن  بن حممد 
،بيت الفنون ١ط(عبدالسالم الشدادي : مقدمة ابن خلدون، حتقيق

  )  م٢٠٠٥الدار البيضاء،  / والعلوم واآلداب
  :نيديخليفة؛ اجل

  ) م١٩٧٤ بريوت،/  منشورات دار مكتبة احلياة١ط(حنو عربية أفضل 
  :اخلويل؛ أمني

  ) م١٩٨٧القاهرة / اهليئة املصرية العامة للكتاب(مشكالت حياتنا اللغوية، 
  : آمنة؛دهري

حالة املغرب، :عالقة اللغة العربية باللغات األم يف خمتلف البالد العربية
مقر األمانة العامة " (عريب يف عصر العوملةلغة الطفل ال"حبوث مؤمتر 

  )٢٠٠٧ فرباير ١٩ – ١٧: جلامعة الدول العربية القاهرة
  :رضا؛ حممد جواد

.. ندوة العصر العريب اجلديد(التربية وإعادة تشكيل الوعي العريب 
  )م٢٠٠٤الكويت / الواقع والتحديات

  :  سعيد؛ نفوسة زكريا
  ).م١٩٦٤مصر / دار املعارف(يف مصر، تاريخ الدعوة إىل العامية وآثارها 

  ):هـ٩١١ت  (الل الدين عبدالرمحن؛ جالسيوطي
حممد أمحد جاداملواىل بـك،     :أخرجه  املزهر يف علوم اللغة وأنواعها،          

     وعلي حممد البجاوي، وحممد أبوالفضل 



٤٨٥ . العربيزي–من استعماالت اللغة المحدثة 

  .)ت.القاهرة، د/، دار التراث٣ط(إبراهيم        
  :الشماع؛ مصطفى

/ مطبعة العرفان(ديل احلرف العريب تاب يف تعموضوع جديد، ك
  ). م١٩٤٧صيدا 

   :الشمسان؛ أبو أوس إبراهيم سليمان
الة العربية للعلوم اإلنسانية، (جوانب من االستخدام الوظيفي، -

  )م١٩٩٠، شتاء ٣٧، ع١٠جملد جامعة الكويت، الكويت،
  ) م٢٠٠٩الرياض / مركز محد اجلاسر الثقايف(امللحوظ وامللفوظ  -

  : الصاوي؛ حممد
نشر (كتابة العربية باحلروف الالتينية، األبعاد التربوية والسياسية 

  )م٢٠٠٥الرياض /١١٧جملة املعرفة العدد (، و)كتروينإل
  :الضبيب؛ أمحد بن حممد

  )م٢٠٠١الرياض، /  مكتبة العبيكان ١ط(اللغة العربية يف عصر العوملة؛ 
  :عبد الرمحن؛ طالب

كتاب األمة (لكتاية العربية؛ طالب عبد الرمحن حنو تقومي جديد ل
  )م١٩٩٩قطر /  وزارة األوقاف ١٩ السنة ٦٩العدد 

  :أبو علي؛ حممد بركات محدي
  )م١٩٨٨األردن، / ندوة االزدواجية يف اللغة العربية (بني الفصحى والعامية؛ 

  :علي؛ حممد حممد يونس
  )  م١٩٩٣ليبيا / منشورات جامعة الفاتح (داللياوصف اللغة العربية 



٤٨٦ المحور الخامس

  : عناين؛ حممد زكريا
 الس الوطين للثقافة ٣١العدد (املوشحات األندلسية، عامل املعرفة 

  )  م١٩٨٠الكويت يولية، / والفنون واآلداب
  ):ه٣٦٩ت (ابن فارس؛  أبو احلسني أمحد بن فارس 

 دار املكتبة ١ط(الصاحيب يف فقه اللغة؛ حتقيق أمحد حسن بسج 
  )م١٩٩٧ت، بريو/ العلمية 

  : عبد العزيز ؛فهمي
  )م١٩٩٣القاهرة / دار العرب للبستاين(تينية لكتابة العربية الاحلروف ال

  : قدور؛ أمحد حممد
سلسلة إحياء (مصنفات اللحن والتثقيف اللغوي حىت القرن العاشر اهلجري 

  )م١٩٩٦/ دمشق) ١٠٣رقم ( وزارة الثقافة -التراث العريب
  :كامل؛ وفاء

  ).  م٢٠٠٣القاهرة / عامل الكتب(ربية املعاصرة، حبوث يف الع
  :املسدي، عبد السالم

لغة الطفل "أزمة اللغة العربية جتاه  احلقائق اجلديدة، حبوث مؤمتر 
مقر األمانة العامة جلامعة الدول العربية " (العريب يف عصر العوملة

  )٢٠٠٧ فرباير ١٩ – ١٧: القاهرة
  :املنصور؛ ومسية عبد احملسن

،كتاب املؤمتر الدويل اقات الدالالت الضمنية يف اللغة املعاصرةمن سي
 التحديات  -التطوراللغة العربية بني االنقراض و( للغة العربية



٤٨٧ . العربيزي–من استعماالت اللغة المحدثة 

  ).م٢٠١٠ يوليو ٢٤ -٢٢ إندونسيا من  - جاكرتا )  والتوقعات
  :موسى؛ اد

دار الفكر للنشر (قضية التحول إىل الفصحى يف العامل العريب؛ 
  )م١٩٨٧األردن /والتوزيع 
  :جنا؛ إبراهيم حممد

  )١٩٧٦ -هـ ١٣٩٦القاهرة / مطبعة السعادة(اللهجات العربية؛ 
  :يعقوب؛ إميل

  )م ١٩٨٦لبنان-طرابلس /جروس برس(اخلط العريب 
  الدوريات

اللغة العربية والوعي القومي، حبوث ومناقشات الندوة الفكريـة الـيت        -
تراك مع امع العلمـي     مركز دراسات الوحدة العربية باالش    (نظمها  

  )م١٩٨٤بريوت / العراقي ومعهد البحوث والدراسات العربية
  م ٧/٤/٢٠٠٦   اجلمعة  ٩٩٩٢صحيفة الشرق األوسط العدد  -

  : املواقع اإللكترونية
  : موقع مشاركة امللفات جمانا-   

http://www.٤shared.com/document/u٩XxJ٢pN/.html )   
  : موقع العربية نت-  

html.٢٠١٠/٠٧/٣٠/١١٥٢١٧/articles/net.alarabiya.www://http(  
  )حميط( موقع شبكة اإلعالم العربية -   

http://www.moheet.com/show_news.aspx?nid=٤٦٥٨٩١&pg=٨ 

     



٤٨٨ المحور الخامس

  : موقع عربيزي-
   http://egpy.yoo٧.com/t٢٣٩٢-topic 

  جنليزية على حياة الشباب السعودي قناة اآلن؛  برنامج تاثري اللغة اإل-   
C:\Users\Good\Desktop\YouTube  -. mht 

  رات اللغة العربية منتدى مها-    
    http://www.١٠١١٠٣.com/vb/t٢٧٥٦.html 

   موقع وكيبيديا -    
  http://ar.wikipedia.org/wiki 

   موقع البالغ-    
http://www.balagh.com/thaqafa/pk٠rjy٥t.htm 

 موقع املاسنجر -
http://almashajer.com/vb/archive/index.php/t-٢٩٠٨.html 

  : جلزيرة الفضائيةاقناة 
/ ١١ املوافق -١٤٢٧/ ٢١/١١ ثننياال( برنامج حتت اهر  -   

  )م ٢٠٠٦ / ١٢



٤٨٩ . العربيزي–من استعماالت اللغة المحدثة 

  فهرس احملتويات
  ٤٣٠ ..........................................لغة حديثة أم لغة محدثَة

  ٤٥٢ ......................................تطوير لغوي أم تشويه لغوي
  ٤٥٥ ........تساؤالت حول املسببات اليت ساعدت على استقرار العربيزي

  ٤٥٩ ........................................)العربيزي(داللة املصطلح  
  ٤٦٠ .................................................مفاهيم العربيزي

  ٤٦٥  ......................................ادين استعماالت العربيزيمي
  ٤٦٥ ......................................احملاورات يف منتديات احملادثة

  ٤٦٧ ................................الرسائل اإلخوانية يف الربيد الشبكي
  ٤٧١ ....................................................رسائل اجلوال

  ٤٧٢ ................................الرسائل يف شريط القنوات الفضائية

  ٤٧٨........................................................اخلامتة

  ٤٨٣..............................................املصادر واملراجع

  ٤٨٩...............................................فهرس احملتويات



٤٩٠ المحور الخامس

  الفهرس العام
  ٢..............................الدور احلضاري للغة العربية دراسة حتليلية

  ٦٧...................دور اللغة يف تشكيل الشخصية واهلوية والبناء املعريف
  ١٠٧..................فرنسا كنموذج حيتذى به يف جمال دفاعها عن لغتها

  ١٤١.......................مهية اللغة يف االتصال والتبادل بني احلضاراتأ
  ٢٠٢........................ية يف عصر العوملةاألخطار احمليطة باللغة العرب
  ٢٤٦.........................................اللغة العربية رهينة احملبسني

  ٢٨٩..........................صرت املعاخماطر تواجه اللغة العربية يف الوق
  ٣٤٥....................................واقع اللغة العربية الفصحى اليوم

  ٣٧١...............................مالفكر واهلوية زمن عوملة القيو، اللغة
  ٤٢٧.........................)....العربيزي(من استعماالت اللغة احملدثة 

  ٤٩٠.....................................................مالفهرس العا
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